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र्ोडेसे प्रास्ताब्रवक 

 गाांधीजींची ही प्रार्थना प्रवचन ेजण ूकाय स्वातांत्र्याच्या उांबरठ्यावर उभ्या असलेल्या भारताचा 

एक प्रकारे सामाजजक आजण राजकीय इजतहासच आह.े या प्रवचनाांमधनू गाांधीजी कधी आईप्रमाणे तर 

कधी वजिलाांप्रमाणे आजण कधी जिक्षकाप्रमाणे आपली समजतू घालताना, कधी समजावत असताना 

आढळतात. स्वातांत्र्य येत असताना आजण स्वातांत्र्य आल्यानांतर नवीन राष्ट्राची घिण आवश्यक होती. 

ह े स्वातांत्र्य काही मोजक्या लोकाांकररता वा समाजाकररता नसावे तर समाजातील सवाथत गरीब 

माणसालाही या स्वातांत्र्याचा प्रकाि जदसावा अिी त्याांची इच्छा होती. त्याांच्यासमोर भारतातील केवळ 

मोजकी िहरे नव्हती तर सात लाख खेिी होती. त्या खेि्याांपयंत स्वातांत्र्य जोपयंत पोहोचत नाही तोपय ं

ह ेस्वातांत्र्य अपरेु आह ेअसे त्याांना वाटत होते.  

स्वातांत्र्याची चाहूल चागल्याबरोबर भारतात जहांद ूमसुलमानाांच्या दांगलींना सरुुवात झाली होती. 

गाांधीजींना जिराष्ट्र जसद्ाांत कधीही मान्य नव्हता. परांतु कााँग्रेस शे्रष्ठी आजण जनताही या दांगलींना 

कां टाळली होती आजण याहून फाळणी बरी या जनष्ट्कर्ाथप्रत येऊन पोहोचली होती. अखेर गाांधींजींना 

त्याांच्या जनणथयाला मान्यता द्यावी लागली. 

सत्य आजण अजहांसेच्या ज्या आयधुाांनी कााँग्रेसने व पयाथयाने भारताने स्वातांत्र्याकररता लढा 

जदला होता त्या तत्तवाांचे मोल आता कााँग्रेसच्या पढुाऱयाांना आजण जनतेलाही वाटेनासे होऊ लागले 

होते. साांप्रदाजयक ऐक्य, खादी, ग्रामोद्योग, उदूथ आजण नागरी जलपीतील जहांदसु्तानी, भारतीय भार्ाांची 

पनुःस्र्ापना या सवथ जवर्याांवरील दिेातील बोलक्या समाजाची भजूमका वेगळी होती. गाांधी त्याांना 

अिगळीसारखे होऊ लागले होते. 

रक्ताचा र्ेंबही न साांिता स्वाांतत्र्य जमळवल्यानांतर दिेातील धरुीण सैन्याची िक्ती वाढव ूलागले 

होते. दिेाचे रक्षण करण्याकररता त्याांना िस्त्रसामर्थयथ आवश्यक आह ेअसे वाटू लागले होते. याचे कारण 

स्पष्ट आह.े िस्त्र धारण करणाराांना नैजतक असण्याची आवश्यकता नसते, तो त्याांचा केवळ दिथनी चेहरा 

असतो. परांतु अजहांसक राहायच ेअसेल तर जवश्वबांधतु्वाची भावना अांतःकरणात मनापासनू रुजवावी 

लागते. वाचा, जवचार आजण वतथनातून ती अजभव्यक्त झाली पाजहजे. असा समाज जनमाथण करण्याकररता 

गाांधीजी प्रार्थना प्रवचनाांचा उपयोग करताना आपल्याला आढळून येतात.  

या सवथ समस्याांिी झगिण्याकररता गाांधीजींना नव्याने परत एकदा लढा उभारावा लागला 

असता. कााँग्रेसचा जन्म झाला होता तो स्वातांत्र्यप्राप्तीच्या सांघर्ाथकररता. ते स्वातांत्र्य जमळाल्यानांतर 

कााँग्रेसची उपयोजगता सांपली होती. त्यामळेु गाांधीजींनी कााँग्रेसच्या जवसजथनाचाही जवचार केला होता. 
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परांतु त्या लढ्याची फळे चाखण्याकररता कााँग्रेसचे लोक उत्सकु होते. साधनिजुचता हा िब्द कालबाह्य 

होऊ लागला होता.  

यातनू गाांधीजींमध्ये एकटेपणाची भावना जनमाथण होऊ लागली होती. त्याांना जण ू मरणवेध 

लागले होते. ह ेसवथ बदलण्याची िक्ती द्यावी अर्वा मला घेऊन जावे अिी ते ईश्वराजवळ सतत करुणा 

भाकत असल्याचे या काळात आपल्याला आढळेल. 

या प्रार्थना प्रवचनाांमध्ये गाांधीजींनी आपले हृदय दिेातील जनतेसमोर उघि केल ेआह.े या 

प्रार्थना प्रवचनाांचा अनवुाद आज सादर करताना आनांद होतो. कोणा शे्रष्ठ सारस्वताने हा अनवुाद केला 

असता तर तो अजनू चाांगला झाला असता याची मला जाणीव आह.े परांत ु अजनूही ते काम न 

झाल्यामळेु मी ह ेसाहस केल ेआह.े 

या प्रवचनाांमध्ये टीपा तळटीपाांच्या रूपात न दतेा लहान अक्षरात जजर्ल्या जतरे् जदल्या आहते. 

 

जिजमोहन. 
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१. प्रार्थना प्रवचन, ऑक्टोबर २७, १९४७ 

(गाांधीजींचे मौन असल्यामळेु ह ेजलजहलेले व्याख्यान वाचनू दाखवण्यात आल.े) 

नवी जदल्ली, 

ऑक्टोबर २७, १९४७ 

 सांघराज्यातील मसुलमानाांना आपले वजिलोपाजजथत घर सोिण्याकररता आजण पाजकस्तानमध्ये 

जाण्याकररता बाध्य केले जात असल्याच्या तक्रारी माझ्याजवळ सतत येत आहते. असे म्हणतात की 

त्याांना जवजवध प्रकारे त्रास दऊेन आपले घर सोिून छावणीत जाऊन राहण्याकररता बळजबरीने 

पाठवण्यात येत आह.े तेर्नू त्याांना रेल्वेने वा पायी पाठवले जाते. माझ्या मते मांजत्रमांिळाचे ह ेधोरण 

नाही. परांत ुमी तक्रार करणाराांना जेव्हा असे साांगतो तेव्हा ते हसतात आजण म्हणतात की एक तर तमुची 

माजहती चकुीची असावी वा नोकरवगथ त्या धोरणानसुार चालत नसेल. मला माहीत आह ेकी माझी 

माजहती बरोबर आह.े मग काय कमथचारी वगथ अप्रामाजणक आह?े तसे नसेल अिी मला आिा आह.े 

परांतु चोहोकिून अिा तक्रारी येत आहते. या अप्रामाजणकतेकररता अनेक कारणे साांजगतली जातात. 

सैन्य आजण पोलीस याांची साांप्राजदयकतेच्या आधारवर वाटणी झाली असावी व त्याांच ेसदस्य सध्याच्या 

पवूथग्रहाच्या वातावरणात वाहून जात असावे ह ेयाचे प्रमखु कारण अस ूिकते. 

 मी माझे मत साांजगतले आह ेकी जर ह ेकमथचारी, ज्याांच्यावर कायदा आजण सवु्यवस्र्ा कायम 

ठेवण्याची जबाबदारी आह,े साांप्रदाजयक लोकाांच्या प्रभावाखाली आले तर ससुांघजटत िासनाच्या 

जठकाणी बेजिस्त येणे अपररहायथ असते आजण ह े जर कायम राजहले तर समाजाचा जवनाि होईल. 

साांप्रदाजयकतेच्या वर उठण ेव याच जनरोगी भावनेने कजनष्ठ कमथचाऱयाांना प्रेररत करणे ह ेउच्च पदावरील 

कमथचाऱयाांचे कतथव्य आह.े 

 लोकाांचे ठामपण ेम्हणणे आह ेकी दिेात जनतेतफे जे सरकार स्र्ापन करण्यात आले आह े

त्याचा तसा प्रभाव नाही जसा प्रभाव जवदिेी नोकरिाही तलवारीच्या बळावर आपल्या कमथचाऱयाांना 

धाकदपटिा दाखवनू जनमाथण करत होती. ह ेकाही प्रमाणात खरेही आह.े पण जनतेच्या सरकारच्या 

हातात एक नैजतक िक्ती असते व ती जवदिेी सत्तेच्या भौजतक िक्तीपेक्षा, जजचा ती आपल्या स्वतःच्या 

मदतीकररता उपयोग करू िकते, जनजितपणे उच्च असते. या नैजतक िक्तीकररता जनमत सत्तेसोबत 

आह े असे आधीपासनू मानले जात असते. आज याची उणीव अस ूिकते. कें द्रीय मांजत्रमांिळाच्या 

राजीनाम्याजिवाय जनमत मांजत्रमांिळाबरोबर आह ेकी नाही ह ेकळण्याचा कोणताही मागथ नाही. 
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 कें द्र सरकारची काय जस्र्ती आह ेह ेआजच्या या सायांकाळी आपण तपासण्याचा प्रयत्न करत 

आहो. कें द्र सरकारने कधीही दबुथल होऊ नये आजण ते दबुथल आह ेअसे कधीही वाटायला नको. त्याला 

तर आपल्या िक्तीची जाणीव असली पाजहजे. यामळेु कें द्रीय कमथचारी आदिेाांचे पणूथपणे पालन करत 

नाहीत यात जर काही सत्य असेल तर आदिेाचे पालन न करणारे कमथचारी गेले पाजहजे अर्वा 

मांजत्रमांिळाने वा सांबांजधत मांत्र्याने राजीनामा द्यावा व जी व्यक्ती यिस्वीपणे िासकीय बेजिस्तीला आवर 

घाल ूिकेल अिा व्यक्तीला जागा करून द्यावी.  

माझ्याकिे येणाऱया तक्रारी जेव्हा मी तमु्हाला जनःसांकोचपण ेसाांगतो तेव्हा मला आिा असते 

की या तक्रारींमध्ये कोणतेही तर्थय नाही आजण जर काही तर्थय असेलही तर उच्च अजधकारी प्रयत्नपवूथक 

यिस्वीपणे त्या ठीक करतील. 

सांघराज्यातील जे नागरीक या अराजकाच्या प्रभावात येतात त्याांचे काय कतथव्य आह?े 

कोणत्याही नागररकाला आपले राहते घर सोिण्याकररता भाग पािता येईल असा कोणताही कायदा 

नाही ह े स्पष्ट आह.े एखाद्याला आपले घर सोिण्याचा आदिे दणे्याकररता अजधकाऱयाांना जविेर् 

अजधकार जमळवावे लागतील. जोपयंत माझी माजहती आह े असा लेखी हुकूम कोणालाही दणे्यात 

आलेला नाही. असे म्हणतात की या बाबतीत हजारो लोकाांना तोंिी आदिे दणे्यात आलेला आह.े 

घाबरून कोणत्याही ऐऱयागैऱयाच्या हुकुमासमोर मान झकुवणाऱया लोकाांना मदत करण्याचा कोणताही 

उपाय नाही. अिा सवथ लोकाांना मी ठामपणे सल्ला दतेो की त्याांनी अिा लेखी आदिेाची मागणी 

करावी की ज्याचा सांिय आल्यानांतर त्याची वैधता आजण खरेपणा न्यायालयात तपासता येईल.  

या प्रकरणी बहुसांख्याक समदुायाच्या लोकाांना माझे साांगण े आह े त्याांनी आपल्या हातात 

कायदा घेण्याच्या प्रवतृ्तीला कठोरपणे आळा घालावा. जर ते असे करणार नाहीत तर ज्या फाांदीवर ते 

बसलेले आहते जतलाच ते तोितील. असे करून ते आपल्याच पायावर कुऱहाि मारून घेतील. हा असा 

अधःपात असेल की ज्यातनू सावरणे कठीण होईल. वेळ असतानाच त्याांना सदु्बद्ी जमळो. घजृणत 

कृत्याांचे वतृ्त खरे जरी असले तरी त्याांनी त्यात वाहून जाऊ नये. आपले प्रजतजनजधत्व करणारे मांत्री 

न्यायाकररता जे काही आवश्यक असेल ते सवथ करतील यावर त्याांनी जवश्वास ठेवला पाजहजे. 

द जहांदसु्तान टाईम्स, ऑक्टोबर २८, १९४७ आजण हररजन नोव्हेंबर ९, १९४७ 
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२. प्रार्थना प्रवचन, ऑक्टोबर २८, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

ऑक्टोबर २८, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 जदल्लीचे एक गहृस्र् जलजहतात : “जनवाथजसताांकररता मी काही तांब ूआजण कनात एका मसुलमान 

बांधकूिून घेतले होते. ते तर येर्नू जनघनू गेले. आता ह ेकुठे ठेवावे?’’ ते सद्गहृस्र् आहते आजण यामळेु 

या वस्त ूकुठे ठेवाव्या असे ते जवचारत आहते. आजण त्याांच ेम्हणणेही योग्य आह.े ते जर येर्नू जनघनू 

गेले तर आम्ही काय त्याांच्या वस्त ूपचवनू टाकायच्या? परांतु या वस्तू ठेवण्याची माझ्याजवळ कोणतीही 

व्यवस्र्ा नाही. ही गोष्ट गहृजवभागािी सांबांजधत आह.े सरदाराांचा सल्ला घेतला पाजहजे. वा जो कोणी 

अिी प्रकरणे हाताळतो त्याला यासांबांधी जवचारले पाजहजे. जकवा अिा प्रकारच्या कामाकररता ज्याांची 

जनयकु्ती झाली आह ेत्या जनयोगी साहबेाांना (के. सी. जनयोगी, जनवाथजसत आजण पनुवाथस मांत्री) जवचारले 

पाजहजे. त्याांना जर त्या मसुलमान सदगहृस्र्ाांचा ठावजठकाणा सापिू िकत असेल तर या वस्तू अर्वा 

त्याांची जकां मत होईल इतका पैसा त्याांना पाठवला पाजहजे. 

 अजलगढमध्ये जे जवद्यापीठ आह ेतेर्ील एक मलुगा मला भेटायला आला होता. जतरे् पजिम 

पांजाब आजण सरहद्द प्राांतातील काही मलेुही जिकतात. ते जतर्नू परत पोहोच ूिकले नाही आजण जे इरे् 

आहते ते परतू िकत नाहीत. त्याांनी जतरे् का जाऊयेऊ नये? अखरीस जो पाजकस्तान व्हायचा होता तो 

तर झालेला आह.े मग ह े आपापसात भाांिण किाला? इर्ल्या इतक्या सगळ्या मसुलमानाांनी 

पाजकस्तानमध्ये का जावे आजण तेर्ील जहांद ूआजण जिखाांनी इरे् का यावे? छावण्याांमध्ये राहून त्रास 

सहन करत असलेल्या जहांदूांना आजण जिखाांना मसुलमानाांकिून काांबळी वगैरे गोळा करून ती वाटावी 

अिी या जवद्यार्थयांची इच्छा आह.े चाांगले आह.े त्याांचा हतेू चाांगला आह ेआजण जनवाथजसताांना या 

गोष्टींची गरज पण आह.े आजण जनवाथजसताांना या गोष्टी जमळल्या तर त्यातनू मसुलमानाांचे 

जनवाथजसताांबद्दलचे पे्रमसदु्ा प्रगट होईल. परांत ुखरे साांगायचे तर त्याांनी पाजकस्तानमध्ये जायला पाजहजे 

आजण पाजकस्तानमधील जहांद ूआजण जिखाांनी आपली घरेदारे सोिून भारतात का जायला पाजहजे असे 

तेर्ील मसुलमानाांना जवचारले पाजहजे. माझ्याजवळ तक्रारींनी भरलेला कागदाचा गठ्ठा आह.े त्या 

तक्रारी जनराधार नाहीत. अर्ाथतच त्यात काही अजतियोक्ती अस ूिकते. परांतु त्यात जरी अजतियोक्ती 

असेल तरी या तक्रारींकररता भरपरू कारणे आहते. जहांदूांनी आपल्या जठकाणावरून का पळावे? त्याांना 

परत बोलावा. परत येऊन त्याांनी आपल्या स्वतःच्या घरी का राहू नये? जवद्यार्ी जर ह ेकरू िकतील 

तर आम्ही कधीही आपसात भाांित नव्हतो ह ेआपण जगाला दाखवनू दऊे िकतो. तसे झाल ेतर 
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आपल्या प्रजतषे्ठला जो िाग लागला होता तो पसुला जाईल. मी आज त्या मलुाांना हचे साांजगतले. मी जे 

म्हणालो त्याच्यािी ते सहमत झाल.े यानांतर ते काय करतील ह ेईश्वरालाच माहीत. 

 परांतु आज मी तमु्हाला साांगणार आह ेती फार मोठी गोष्ट आह.े मला वाटते की जबहारमध्ये मी 

जेव्हा ठाण माांिून बसलो होतो तेव्हा ,आता तर स्वराज्य जमळाले आह,े रेल्वेत बसण्याकररता जतजकट 

काढण्याची काय गरज असे लोकाांनी ठरवनू टाकले आह ेअसे वाटत होते. इतकेच नाही तर ते अजतरेक 

आजण बळजबरीही करतात. त्या जदवसात लोक आपसात भाांित नव्हते. परांतु आता त्याांना वाटते की 

स्वातांत्र्य जमळाल्यानांतर आपल्याला अजनू काहीही नको. मी या जवर्यावर बरेच जलजहलेले आह ेव 

त्याचा काही पररणाम झाला व नांतर जतरे् ह ेबांदही झाल.े परांतु आता तर असे झाल ेआह ेकी सांपणूथ 

जहांदसु्तानात वा असे म्हणा की सांघराज्यात लोक जतजकट न काढता रेल्वेतनू प्रवास करतात. मोठमोठ्या 

लोकाांनाही असे वाटते की चला आता रेल्वे तर आपली झाली आह.े होय रल्वे आपली झाली आह े

यात काही िांका नाही परांतु आपण असे वागत असल्याच्या पररणामी आपले आठ कोटी रुपय ेवाया 

गेले आहते. आठ करोि किाला म्हणतात? एक करोि किाला म्हणतात? जेव्हा कााँग्रेसला एक कोटी 

रुपय ेगोळा करायचे होते तेव्हा जकती त्रास झाला होता आजण जकती लोकाांना त्या कामाकररता जनघावे 

लागले होते? मीसदु्ा घरोघरी जाऊन पैस ेगोळा करत असे आजण बरोबर लोकाांनाही नेत असे. तेव्हा 

कुठे मोठ्या मजुश्कलीने ती रक्कम गोळा झाली. या दिेात आपण असे गरीब लोक आहो. आज तर 

आपण एक कोटी रुपय ेखचथ करून टाकतो आजण ते केव्हा खचथ झाल ेह ेतर कळतसदु्ा नाही. अजनूही 

आपल्याला पैस ेकस ेखचथ करावे ह ेकळत नाही. आपण खचथ करतो कारण आपल्याला त्या कामाची 

जबाबदारी दणे्यात आली आह.े लोक जर रेल्वेतनू फुकट प्रवास करू लागले वा कामाकररता जाताना 

जर ते जतकीट घेणार नसतील तर ती एक प्रकारची जहांसा आह.े माझ्या दृजष्टकोनातनू असे करणे स्पष्टपण े

दरोिा घालणे आह.े असे केले तर भारताचे जदवाळे जनघेल आजण ना आमच्याजवळ रेल्वेगाि्या 

राहतील वा ना अजनू काही राहील. मग आपण रिू की आता कुठे कस ेजायच.े आठ कोटी रुपय ेकाही 

कमी रक्कम होत नाही. आधी रेल्वेकिून आपल्याला जे जमळायचे त्यातनू रेल्वे कां पनीचे व्याजही 

जनघायचे. करोिो लोक रेल्वेने प्रवास करत असतात. सवथ पैसा दतेील तर चाांगले उत्पन्न होऊ िकते. 

त्या काळातही लोक जतजकटाजिवाय जायच ेपरांतु आजप्रमाणे हजारोंच्या सांख्येत जात नव्हते. गािीत 

जनरीक्षक (इन्सपेक्टर) असायचे व नीट जहिेब ठेवायचे. आज तर असे झाले आह ेकी गािथ आला तर 

त्याला मारा, ड्रायव्हर आला तर त्याला मारा. जदवसेंजदवस खचथ वाढतच चालला आह.े कोणतीही रेल्वे 

फुकट चालत नसते. प्रवासी जवनाजतजकट प्रवास करतात तर पैस ेघ्यायचे नाही असे त्यात जे नोकर काम 

करता ते र्ोिेच म्हणणार आहते. त्याांना जर पगार जमळाला नाही तर काय खातील? अिा प्रकारे रेल्वेचा 

करोिो रुपयात खचथ आह ेआजण ती करोिो रुपय ेजमळवत असते. पवुी रेल्वेला कधीच तोटा येत नसे. 
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जतसऱया वगाथच्या प्रवािाांकिून भरपरू पैसा जमळायचा व त्याांच्यावर जकमान खचथ होत असे. यामळेु 

काही पैसे जिल्लक राहायचे. परांतु काल मी जेव्हा आठ कोटी रुपय ेघाटा ऐकला तेव्हा मला फार वेदना 

झाल्या. अिा प्रकारे चोहोकिे लटूच लटू राजहली तर आमच ेभले होऊ िकणार नाही. याजिवाय 

आपण आपापसात भाांिू, एकमेकाांची कत्तल करू व लटू करू तर यातही काही फायदा होत नाही उलट 

खचथच होतो. लोकाांना जेव्हा त्याांचे घर सोिून पाजकस्तानमध्ये जाण्याकररता साांगण्यात येते तेव्हा ते 

काही फुकट र्ोिेच जात असतात. त्याना खायला प्यायला आजण अांगावर घालायला कपिे द्यावे 

लागत असतात. तो सवथ खचथ आपल्याला जवनाकारण करावा लागतो. भारत काही श्रीमांताांचा दिे तर 

नाही की काहीही केले तरी जनभनू जाईल. ह ेतर होऊ िकत नाही. यामळेु एक माणसू जरी रेल्वेने प्रवास 

करत असेल तर त्याने पैसे जदल्याजिवाय प्रवास करू नये. त्याने पैस ेजदलेच पाजहजे. जेव्हा इांग्रजाांची 

सत्ता होती तेव्हा पोलीस आजण इतर अजधकारी पषु्ट्कळ पैस ेखायच.े मी जतसऱया वगाथतून प्रवास करत 

असल्यामळेु मला या गोष्टी तर कळायच्याच. हररिार कुां भमेळ्याच्या (एजप्रल १९१५मध्य ेहृदयनार् 

कुां झरू याांनी सांघजटत केलेल्या स्वयांसेवकाच्या कामाकररता) वेळी जेव्हा मी गेलो होतो तेव्हा त्या 

काळातील त्या स्टेिनमास्तरला वरून पैस ेजदल्याजिवाय वर जाऊ दते नसत. नांतर त्याांची बदली होत 

असे. अिा प्रकारे हजारो रुपय ेलाचलचुपतीत जनघनू जायच.े परांतु आता आपण सवथ सज्जन झालो 

आहो असे मला वाटते. स्टेिन मास्तर, जसग्नल दणेारा, जनरीक्षक वा गािथ असे लोक आहते त्या सवांना 

आपल्या हक्काचा जो पैसा जमळतो तोच खाऊन आपली आजजजवका चालवली पाजहजे. लोकाांचा पैसा 

त्याांनी जहरावनू घेऊ नये. जे प्रवासी आहते त्याांनी रेल्वे आपली आह ेअसे समजनू जतचा उपयोग केला 

पाजहजे. त्याांनी रेल्वेत घाण करू नये, र्ुांकू नये, जबिी जपऊ नये, कारण नसताना साखळी ओढू नये 

आजण जतजकट काढल्याजिवाय एकाही प्रवािाने प्रवास करू नये. असे झाल ेतर मी म्हण ूिकेन की 

आम्हाला स्वातांत्र्य जमळाले. माझे म्हणणे ऐकायला इरे् काही हजारो लोक तर नाहीत. आजण रेल्वेत जे 

लाखो लोक प्रवास करतात त्याांना माझे म्हणणे कोण साांगेल? मी जर रेल्वेचा मांत्री असतो वा प्रबांधक 

असतो तर माझ्याखाली काम करणारे जजतके लोक असतील त्याांना मी हुकूम जदला असता की जजतके 

लोक रेल्वेतून प्रवास करतात त्याांना साांगा की ह ेपाहा, आम्ही मारपीट करणार नाही, रेल्वे तमुची आह,े 

आम्ही तमुच े नोकर आहो, परांत ु पैस े जदल्याजिवाय आम्ही तमु्हाला नेऊ िकत नाही. रेल्वे जर 

जांगलातनू जात असेल तर जतरे्च ती र्ाांबवावी. तरीही ते ऐकत नसतील तर एांजजन ड्रायव्हरने गािीपासनू 

एांजजन वेगळे करून ते घेऊन जावे. मग ना कोणाला जिव्या द्यायच्या आहते ना कोणावर बळजबरी 

करायची आह.े केवळ गािी जतरे्च उभी राहू द्यायची. जोपयंत लोक फुकट प्रवास करतील तोपयंत 

असेच केले पाजहजे. अखेरीस हा चाांगलुपणा नाही. तमु्ही फुकट गािीत बसाल, मारपीट कराल आजण 

मनात येईल जतरे् गािी र्ाांबवाल. ही तर मी तमु्हाला येर्ील गोष्ट साांजगतली. परांत ुमी ऐकल ेआह ेकी 
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पाजकस्तानमध्येही लोक असेच रेल्वेत फुकटात जफरत असतात. जतरे्ही लोकाांनी फुकट का जफरू नये? 

अखेरीस आपण एकाच हवेत जन्मलो आहो, एकच मीठ खातो मग जे इरे् होते ते जतरे् का होऊ नये? 

असेच जर सरुू राजहले तर दोघाांचेही जदवाळे जनघेल.अिा प्रकारे भािे न दतेा रेल्वेतनू प्रवास करणे, 

जजरे् लाच घ्यायची असेल जतरे् लाच घ्यायची, ज्याला मारायचे असेल त्याला मारायच ेतर मग आपण 

लटुारू होऊन जाऊ. स्वातांत्र्य जमळाल्यामळेु आपली जी जकां मत वाढली होती ती परत घसरेल. यामळेु 

जजतके लोक ऐकू िकत असतील त्याांनी ऐकावे, मांत्र्यानेही ऐकावे. एक माजहतगार माणसू म्हणनू मी 

साांगतो की जर ह ेसवथ र्ाांबले नाही तर गाि्या बांद कराव्या लागतील. गाि्या चालणार नाहीत आजण 

ज्या चालतील त्यात कोणी फुकट प्रवास करू िकणार नाही. 

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ ७-११ 
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३. प्रार्थना प्रवचन, ऑक्टोबर २९, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

ऑक्टोबर २९, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 आज तमु्ही एक फार गोि भजन ऐकले. ह ेसुांदर भजन जी व्यक्ती म्हणाली ती कोण ह ेतमु्हा 

सवांना माहीत नसेल. त्याांचे नाव जदजलप कुमार राय आह.े त्याांनी अनेक जठकाणाांना भेटी जदलेल्या 

आहते. त्याांच्याइतका गोि आवाज भारतात फार कमी लोकाांचा असेल. मी तर असेही म्हणेन की 

त्याांच्यासारखा आवाज जगातसदु्ा फार कमी लोकाांचा असेल. ते माझ्याकिे दपुारी आले होते. त्या 

वेळी मी फार वेळ दऊे िकलो नाही. मी केवळ १० जमजनट दऊे िकलो. त्या वेळी ते ‘वांदमेातरम’ 

म्हणाले. त्याांनी ते गोि आवाजात बसवले होते. त्याांना ह ेगाणे माहीत असले पाजहजे कारण ते बांगाली 

आहते. मी त्याांचे ऐकले कारण त्याांना माझ्याकररता ते म्हणायची इच्छा होती. परांतु मी काही 

सांगीतिास्त्री तर नाही. एकमेकाांमध्ये जनमाथण होत असते तसे त्याांना माझ्याबद्दल प्रेम वाटते. यानांतर 

त्याांनी इकबालचे ‘सारे जहॉ से अच्छा’ ह ेभजन ऐकवले. तेसदु्ा त्याांनी एका नवीन सरुात बसवले 

आह.े मला ह ेफार आविले. ते ऋर्ी अरजवांदाच्या आश्रमात, जे पाांिेचरीत आह,े अनेक वर्ांपासनू 

राहतात. जतरे् त्याांनी कोणते प्रजिक्षण तर घेतले नाही. ते जतरे् गेले तेव्हा ते सांगीतकार होते. नांतर त्याांनी 

ही कला जवकजसत केली. 

 कबीर म्हणतात की तमुच्याजवळ ह ेहत्ती, घोिे आजण करोिोची सांपत्ती पिलेली आह ेपरांत ु

माझ्याजवळ तर केवळ मरुारीचेच नाव आह.े मी त्यानेच श्रीमांत झालो आह ेआजण तमुच्याजवळ जी 

करोिोची सांपत्ती पिली आह ेती व्यर्थ आह.े ती आज आह ेआजण उद्या जनघनू जाईल, परांतु माझ्याजवळ 

जी सांपत्ती आह ेती कधीही जनघनू जाऊ िकत नाही. ह ेया भजनाचे रहस्य आह.े रामनामाची काय 

मजहमा आह ेते यात साांजगतले आह.े आजण भजनात ज्या गोष्टी आहते त्या तर तमु्ही ऐकल्याच आहते  

परांतु अरजवांद आश्रम काय गोष्ट आह ेहहेी तर तमु्हाला माहीत असले पजहजे. असा तर जतरे् लोकाांचा 

सतत प्रवाह सरुू असतो. लोक जतरे् नेहमीच जात असतात. त्याांचे अनेक भक्त आहते, जहांद ूकाय, 

मसुलमान काय, कोणाचीही जतरे् घणृा नाही. सर अकबर हदैरी, आता तर ते वारले, दरवर्ी जतरे् जायच.े 

याचा मी साक्षीदार आह.े श्री अरजवांद तर नम्र भक्त आहते. ते कोणालाही भेटत नाहीत. वरून त्याांच े

दिथन झाल ेतर झाल,े नाही तर नाही. परांतु तरीही लोक जातात. त्याांच्या मनात कोणबद्दलही घणृा नसते. 

आपल्या मनात कोणाबद्दलही िरे्भाव नसावा जनदान इतके तरी आपण त्याांच्यापासनू जिकू या. 
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परांतु काश्मीरमध्ये जे सरुू आह े त्यासांबांधी आज मी तमुच्यािी बोल ू इजच्छतो, आजण 

बोलायलाही पाजहजे. वतथमानपत्राांमध्ये तर तमु्ही पाहतच आहा. ती तर एक जवजचत्र गोष्ट आह.े तीन 

जदवसाांची गोष्ट आह,े कोणाला माहीत नव्हते. मलाही माहीत नव्हते की काय होणार आह.े परांत ुएखादा 

म्हण ूिकतो की जे घिून गेले ते गेले. आता तर असे म्हणतात की आफ्रीदी आजण इतर लोक बांदकुा 

घेऊन घसुले आजण काही तर असेही म्हणतात की ह े पाजकस्तानचे कारस्र्ान आह.े ते असेल, 

त्याच्यािी मला काहीही कतथव्य नाही. मी तर जतरे् जे होत आह ेते पाहतो आह.े एकीकिे ते पुांछपयंत 

पोहोचले आजण दसुरीकिून ते श्रीनगरपासनू २२ मैल अांतरावर पोहोचले. तेर्नू तर सरळ सिक पिली 

आह.े कोणताही अिर्ळा नाही. 

काश्मीरच्या महाराजाांनी जेव्हा ह े पाजहले तेव्हा ते म्हणाले की भारतीय सांघराज्यात येतो. 

महाराजाांनी लॉिथ माऊां टबॅटन याांनी पत्र जलजहले आजण त्याांनी उत्तरात कळवले की तमु्ही येऊ 

िकता.(महाराजा हररजसांह याांनी जम्म ूआजण काश्मीरच्या साजमलीकरणावर ऑक्टोबर २७ला सही 

केली होती.) आता त्याांनी आश्रय घेतला आह ेतर त्याांचे सांरक्षण करावे लागेल. परांतु रक्षण करावे कस े

आजण कोठून? रस्त्याने तर जाता येत नाही. जवमानानेच जाण ेभाग होते. परांतु जवमानाने जकती लष्ट्कर 

जाणार? काही मोजकेच सैजनक जाऊ िकणार होते. त्याांना आपले िस्त्र न्यायचे होते, खाद्यसामगु्री 

न्यायची होती, जािजिू कपिेही न्यायचे होते. एक अांस वजन वाढले तर वजन वाढल.े वर पक्षाप्रमाणे 

उिायच ेअसेल तर जकती माणसे उिू िकतील? बहुधा आजही काही गेले आहते. बहुधा हजार गेले 

असतील. जास्तीत जास्त १५०० गेले असतील. आजण दसुरीकिे टोळीवाल्याांच्या भागातून खपू लोक 

आल ेआहते. तेही तर लढणारे आहते. लढत आहते. यात तमु्ही काय जवचार करणार आजण मी काय 

जवचार करणार? अखेर माझे जीवन तर अिाच कामात गेले आह.े मी तर िस्त्रसांघर्थ मान्य करत नाही. 

परांतु मी हहेी तर समजनू घ्यायला पाजहजे की ह ेकाय सरुू आह.े एकीकिे ते १५०० लोक आहते आजण 

दसुरीकिे इतके सगळे आफ्रीदी आजण इतर लोक. आजण जतरे् िेख अब्दलु्ला साहबे आहते. त्याांना 

िेरे काश्मीर म्हणतात. म्हणजे ते वाघ आह,े जसांह आहते, फार ताकदवान आहते. तमु्ही त्याांचा फोटो 

तर पाजहलाच असेल. मी तर त्याांना ओळखतोसदु्ा. बेगम तर इरे् आहते. एका माणसाकिून जजतके 

होऊ िकते जततके ते करत आहते. ते काही लढणारे नाहीत. जतकिे काश्मीरमध्ये तगिे मसुलमान 

आहते, तगिे जहांद ूआहते, राजपतू आहते, िीख आहते. त्याांनी ठरवले आह ेकी जे होईल ते करीन. ते 

तर मसुलमान आहते. काश्मीरमध्ये मोठ्या सांख्येत मसुलमान राहतात. येर्नू तर पणूथपणे िस्त्रसज्ज 

होऊन सैजनक गेले आहते, परांतु स्र्ाजनक मसुलमानाांनी काय करावे? मान्य की आपण सवथ रानटी झालो 

आहो - इरे् काय, पाजकस्तानमध्ये काय. वेिेपणाचे कोणतेही कृत्य करायचे आपण सोिलेले नाही. 

काश्मीरच्या लोकाांनीही रानटी व्हायला पाजहजे काय आजण मलुाबाळाांची अमानरू् कत्तल करायला 
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त्याांनी सरुुवात केली पाजहजे काय? काश्मीरही अिा भयानक अवस्रे्त पोहोचले पाजहजे काय? पांजित 

नेहरू आजण त्याांच्या मांजत्रमांिळाने जनणथय घेतला की काही तरी केल ेपाजहजे आजण ते सैजनक पाठवण्यात 

आल.े त्याांनी काय करावे? त्याांनी अखेरपयंत लढायला पाजहजे आजण लढताना मरण आले तरी ते 

पत्करले पाजहजे. सिस्त्र सैजनकाचे काम आक्रमण करणाऱया ित्रचूा पािाव करणे असते. ते लढत 

असताना मरण पत्करतात पण माघार घेत नाहीत. याचा पररणाम काय होईल ह ेईश्वरालाच माहीत. 

भजनात साांजगतल्याप्रमाणे आपले एकमेव धन मरुारी आह.े आपल्याजवळ करोिोच्या सांख्येत गोळा 

केलेले पैस ेनाहीत. इतकेच नाही तर िस्त्रसदु्ा आपली सांपत्ती नाही. जे काही घिते ते केवळ ईश्वरच 

घिवतो. परांत ु प्रयत्न करणे आपले काम आह.े आजण ते आपण केल े पाजहजे. यामळेु या १५०० 

सैजनकाांनी प्रयत्न केला आह.े परांत ुश्रीनगरला वाचवण्यात ते १५०० लोकही जेव्हा मरण पत्करतील 

तेव्हाच त्याांचे कतथव्य पणूथ होईल. आजण श्रीनांगरबरोबरच सांपणूथ काश्मीरही वाचवला जाईल. त्यानांतर 

काय होईल?  

असेच होईल की अखेरीस काश्मीर काजश्मरींचा होईल. काश्मीर काजश्मरी लोकाांचा आह ेआजण 

महाराजाांचा नाही या िेख अब्दलु्लाांच्या म्हणण्यािी मी पणूथपण ेसहमत आह.े परांतु महाराजाांनी िेख 

अब्दलु्लाांना सवाथजधकार जदले आहते आजण काश्मीर वाचवण्याकररता तमु्हाला जे काही करता येईल 

ते तमु्ही करा व काश्मीर वाचवा असे त्याांना साांजगतले आह.े अखेरीस काश्मीरला महाराज वाचव ूिकत 

नाहीत. काश्मीरला जर कोणी वाचव ूिकत असेल तर ते मसुलमान, काजश्मरी पांजित, राजपतू, आजण 

िीखच वाचव ूिकतात. िेख अब्दलु्ला याांचे या सवांिी मैत्रीपणूथ सांबांध आहते. ह ेिक्य आह ेकी 

काश्मीरला वाचवत असताना िेख अब्दलु्लाांना प्राणत्यागही करावा लागेल. त्याांच्या बेगमला आजण 

मलुीला मरावे लागेल आजण काश्मीरमधील सवथ जस्त्रयाांनाही मरावे लागेल. आजण जर असे घिले तर 

माझ्या िोळ्यातनू एक जटपसूही जनघणार नाही. आपल्या नजिबात जर यदु् जलजहलेले असेल तर यदु् 

होईल. ह े यदु् या दोघाांमध्येच होईल की इतरही त्यात गुांततील ह े केवळ ईश्वरालाच माहीत आह.े 

आक्रमकाांना पाजकस्तानचा कोणताही पाजठांबा वा प्रोत्साहन जमळाले नाही तर ते कस ेतग धरू िकतील 

ह ेमला कळत नाही. िक्य आह ेकी पाजकस्तान उत्तेजन दते नसेल. नसेलही दते. काश्मीरचे सवथ लोक 

जेव्हा लढता लढता मरून जातील तेव्हा काश्मीरमध्ये कोण राहील? िेख अब्दलु्लाही गेले, कारण 

त्याांचे जसांहपण, त्याांचे वाघपण लढतालढता मरण्यातच आह ेआजण मरेपयंत काश्मीरला वाचवण्यात, 

तेर्ील मसुलमानाांना वाचवण्यात, तेर्ील जहांद ूआजण जिखाांना वाचवण्यातच आह.े ते कट्टर मसुलमान 

आहते. त्याांची बायकोही नमाझ पढते. जतने मला गोि आवाजात औझोजबलाही म्हणनू दाखवले होते. 

मी त्याांच्या घरी गेलेलो आह.े ते जहांद ूआजण जिखाांना मसुलमानाांच्या आधी मरू दणेार नाहीत. जहांद ू

आजण िीख जतरे् अल्पसांख्य आहते म्हणनू काय झाले? िेखची जर ही वतृ्ती असेल व जर त्याांचा 
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मसुलमानाांवर प्रभाव असेल तर आम्ही सवथ ठीक आहो. आपल्यामध्ये जे जवर् पसरले आह ेते अजनू 

जास्त पसरायला नको. काश्मीरमळेु आपल्यामधीलही ते जवर् कदाजचत जनघनू जाऊ िकेल. ते जवर् 

जनघनू जावे म्हणनू काश्मीरमध्ये ते जर असे बजलदान करतील तर आपले िोळेसदु्ा उघितील. 

टोळीवाल्याांना केवळ मारण्यात रस आह.े यामळेु ते काश्मीरमध्ये घसुले आजण आपली ताकदसदु्ा 

दाखवली. त्याांच्याबरोबर कोणकोण आहते ह ेसवथ मला माहीत आह.े परांतु काश्मीरमधील सवथ जहांद ू

मसुलमानाांनी जर आपल्या जीवाचे बजलदान जदले तर आपले िोळे उघिल्याजिवाय राहणार नाहीत. 

मग आपल्याला कळेल की सवथ मसुलमान जवश्वासघातकी आजण वाईट नाहीत, त्याांच्यातसदु्ा काही 

चाांगले लोक आहते. त्याचप्रमाणे सवथ जहांद ूआजण िीख चाांगले साधपूरुुर् आहते वा वाया गेलेले व 

काफीर आहते ह ेजवधानही बरोबर नाही. माझा जवश्वास आह ेकी जहांद,ू मसुलमान, िीख या सवांमध्ये 

चाांगले लोक असतात आजण या चाांगल्या लोकाांमळेुच ह ेजग चालत असते - िस्त्र घेऊन जफरणाऱया 

लोकाांमळेु नाही. 

आज आपण जे भजन ऐकल ेत्याचा सार हा आह.े काश्मीरच्या भमूीचे रक्षण करण्याकररता 

तेर्ील प्रत्येक माणसू मरण पावला तर मी आनांदाने नाचेन. माझ्या अांतःकरणात जकां जचतही दःुख नसेल. 

जग नेहमीप्रमाणे चालणार आह.े हा सवथ ईश्वराचा खेळ आह.े परांत ुआपल्याला नेहमी प्रयत्निील राहावे 

लागते आजण योग्य गोष्ट करण्याकररता मरण्याची तयारी ठेवावी लागत असते. 

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ १२-१६ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



प्रार्थना प्रवचन भाग २ | महात्मा गाांधी | १३ 

 
 

४. प्रार्थना प्रवचन, ऑक्टोबर ३०, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

ऑक्टोबर ३०, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 इरे् काय सरुू होते ते मला कळत होते. त्याचे मला दखु होत होते. आज मी तमु्हाला साांगतो 

की ह ेएका खाजगी माणसाचे घर (जबलाथभवन) आह.े इरे् काहीही गोंधळ व्हायला नको. जे लोक इरे् 

येऊ इजच्छतात त्याांच ेस्वागत आह.े परांत ुइरे् आल्यानांतर काही तक्रार करणे योग्य नाही. आज एक 

सद्गहृस्र् म्हणाले की मी इरे् प्रार्थना होऊ दणेार नाही. अिा पररजस्र्तीत प्रार्थना घ्यावी की नाही हा 

प्रश्न मला पितो. आक्षेप घेणारा माणसू गेला कारण तमु्ही त्याला जाण्याकररता साांजगतले. तो परतला 

आजण परत गेला. माझ्याकररता ही चाांगली गोष्ट नाही. याचा अर्थ तो मनातनू दखुावला आह.े मला 

असे वाटते की अिाच प्रकारे तमुच्यापैकीही अनेकजण दखुावले असतील कारण प्रार्थनेत कुराणमधील 

काही भागाचा समावेि करण्यात आला आह.े परांत ुमी असहाय आह ेकारण तो प्रार्थनेचा अजवभाज्य 

घटक आह.े इरे् प्रार्थना झाली नाही तर मी प्रार्थना करू नये असे तमु्हाला वाटते काय? मी इरे् प्रार्थना 

घेतली नाही तर मी प्रार्थना करणार नाही असे नाही. जगात एकही माणसू माझ्या बाजनेू उभा राजहला 

नाही तरी मी प्रार्थना करीन. माणसू मनातल्या मनातसदु्ा प्रार्थना करू िकतो. इरे् मला अजहांसेच्या 

दृष्टीतनू जवचार करायचा आह.े माझे कतथव्य काय ह ेत्या दृष्टीनेच मी ठरवले पाजहजे. मी प्रार्थना करीन 

म्हणनू एखाद्या माणसाने जनघनू जावे अिी माझी इच्छा नाही. आज प्रार्थना करायची माझी इच्छा नाही 

आजण मला वादातही पिायचे नाही. परांतु तरीही मी प्रार्थना करीन कारण आपण कठीण काळातून जात 

आहो आजण लोकाांना गाांधी काय म्हणतो ह ेऐकण्याची इच्छा आह.े मी बोलणारच आह ेकारण मला 

काय म्हणायचे ते जनदान लोकाांना कळेल. परांतु आज मी वादात पिणार नाही कारण मी असहाय आह.े 

प्रार्थना बांद करून व केवळ चचाथ सरुू ठेवावी काय याबद्दलही मी जनणथय घेतला पाजहजे. हा 

मोठा प्रश्न आह.े मला याबददल् जवचार करावा लागेल. आज याबद्दल माझी काही बोलण्याची वा वाद 

करण्याची इच्छा नाही. मी जर चचाथ सरुू ठेवली तर मला प्रार्थना राहू द्यावी लागेल. याबद्दल मी 

वतृ्तपत्राांतनू वक्तव्य दईेन. 

तमु्ही लोक आलेले आहा ह े जेव्हा मी पाजहले तेव्हा मी इरे् आलो. माझी सांस्कृती आजण 

अजहांसा मला साांगते की मी माझे अांतःकरण तमुच्यासमोर उघि करून ठेवावे आजण मी कोण आह ेते 

दाखवावे. माझ्याकररता जगात सत्य आजण अजहांसेजिवाय काहीही नाही. तमु्हाला जर सत्य आजण 

अजहांसेचा अर्थ कळला तर या जगात तमु्ही महान गोष्टी करू िकता. मला काही मोठमोठ्या गप्पा 
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हाणायच्या नाहीत. जगात मोठमोठ्या गोष्टी होत असतात परांतु ईश्वराचा जो जनयम आह ेतो कोणीही 

बदलव ू िकत नाही आजण ईश्वरही या जगाचे जनयम बदलव ू िकत नाही. मला असे वाटते की 

आमच्यात अहांकार भरलेला आह,े अज्ञान भरलेले आह.े यामळेु सत्यासारखी मोठी गोष्ट व्यापारात 

किी चाल ूिकेल, व्यवहारात कस ेचाल ूिकेल असे आपल्याला वाटत असते. अजहांसा किी काम 

करू िकेल असे आपल्याला वाटत असते. लोक जेव्हा मला जिव्या दतेात तेव्हा लोक म्हणतात की 

ते तमु्हाला इतक्या जिव्या दतेात तर तमु्ही एक तरी जिवी द्या. लोक जिव्या दतेात तर एक र्ापि का 

मारत नाही. यामळेु होते काय की आम्ही पढेु जाऊ िकत नाही. परांत ुआम्हाला तर पढेु जायचेच आह े

आजण माझ्या मते जन्म घेण्याचे सार्थकत्व यातच आह.े मी एका जस्र्तीत राहू िकत नाही. ईश्वर जस्र्र 

आह.े परांत ुउपजनर्दात साांजगतले आह ेकी तो जस्र्रही आह ेआजण गजतमानही आह.े तो नेहमी गतीमान 

असतो - जो असा गतीमान असतो तो जस्र्र आह ेअसे वाटत असते. आपल्याला कुठे माहीत असते 

की सयूथ जस्र्र आह े आजण परृ्थवी अजस्र्र. परांत ु जेव्हा आपण जिकतो की जी गोष्ट गजतमान 

असल्यासारखी वाटते ती जस्र्र आह.े ईश्वरी माया अिी आह ेकी जो जस्र्र आह ेआजण अजस्र्रही आह े

तो ईश्वर आह.े आपल्यामध्ये स्रै्याथसारखी कोणतीही गोष्ट नाही. गती आह,े गती आह ेतर आम्हाला 

पढेु जावेच लागेल. आपण आईच्या पोटातनू जनघालो आजण पढेु जनघालो. पढेु जाता जाता म्हातारपण 

येते. जगात असेच चालत असते. जो जन्मतो त्याला पढेु जावे लागते, त्याला पढेु जावे लागतच असते. 

काही लोक म्हातारपणाला घसरण म्हणतात. मी तसे समजत नाही. वाधथक्य जपकलेल ेफळ आह.े िरीर 

सटुते, आत्मा र्ोिाच सटुतो. तो ना तर मरतो ना पितो. आत्म्याची गती अजवरत सरुू असते आजण 

जगात सत्य आजण अजहांसेजिवाय काम चाल ूिकत नाही. माझा दावा आह ेकी लहान मलुाांनीसदु्ा 

सत्य आजण अजहांसा जिकायला पाजहजे. आई जर ह े जिकेल तर ती मलुालाही जिकवेल. आजच्या 

आज तर आई जिकू िकत नाही. परांतु असे म्हणतात की माणसू आजदकाळापासनू, करोिो वर्ाथपासनू 

आह.े तर आपण तो जवकास पाजहला पाजहजे. याकररता आपल्यामध्ये धैयथ तर असायलाच पाजहजे. 

माझी याबद्दल अजधक साांगण्याची तर इच्छा नाही, परांतु सत्य आजण अजहांसा याांच्याजिवाय काहीही 

होऊ िकत नाही. आम्ही जवकास करू िकत नाही. 

मला आज वाद तर करायचा नाही. तमु्ही उद्या याल. जर उद्यासदु्ा कोणी कुराणमधील आयत 

वाचण्यावर आक्षेप घेतला तर त्यावर वाद करायचा की नाही याचा मी त्या वेळी जवचार करेन. जर 

कोणाची तक्रार असेल तर तो म्हणेल की माझी तक्रार आह.े नाही तर म्हणेल की आम्हाला प्रार्थनाही 

ऐकायची आह ेआजण चचाथही. परांतु आपण सांतापायचे नाही ह ेलोकाांना कळले पाजहजे. हां, पण नांतर 

कोणी आरिाओरि करू लागला आजण लोकाांना ऐकू द्यायच ेनाही असे त्याने ठरवले तर िक्य आह े

की तमुच्या जहांसेला हुसकावले जाईल आजण माझ्या अजहांसेची परीक्षा होईल. हहेी कळेल की तमु्ही 
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माझ्यासोबत कुठवर जाऊ िकता. तमु्ही जर माझ्याबरोबर राहाल आजण अजहांसेची सार् द्याल तर 

अजहांसेसमोर जहांसा जटकू िकत नाही असा माझा दावा आह.े परांतु मी म्हणेन त्याप्रमाणे तमु्ही वागला 

पाजहजे ही त्याकररता अट आह.े तमु्ही सांयमाने वागाल आजण रागाच्या भरात काहीही करणार नाही 

असे तमु्ही मला आश्वासन जदले पाजहजे. कुराणातील पाठ म्हणण्याला जवरोध करणारे सज्जन गहृस्र् 

अिाणी आहते. कुराण ए िरीफने काय नकुसान केले आह?े मसुलमान जर मागाथवरून भरकटले 

असतील तर तो कुराणचा दोर् अस ूिकत नाही. अरबी भारे्त जलजहलेले कुराण तर उदात्त आह,े सनातन 

आह.े जो त्याची घणृा करतो त्याच्यापेक्षा जास्त अिाणी कोणी आह ेअसे मी समजत नाही. अिाच 

प्रकारे तक्रार करणाराला आपण समजावनू साांजगतले पाजहजे. हां, जर कोणी म्हणेल की मला प्रार्थनाच 

ऐकायचीच नाही तरी मी प्रार्थनाही करीन आजण चचाथही करीन. परांतु मी प्रार्थना बांद केली म्हणनू तमु्ही 

कोणाला मारले तर मी ते सहन करू िकणार नाही. जर मी एकटा असलो आजण पाच माणस ेमला 

मारायला आली तर मी म्हणेन की ह ेमाझे िीर तमुच्यासमोर आह.े मी म्हणेन पाचाांनी मारायची काय 

आवश्यकता, एकच माणसू गळा कापण्याकररता परेु आह.े आजण तरीही मी प्रार्थना करेन. तमुच े

अांतःकरण जेव्हा असे होईल तेव्हा ना तमु्ही कोणाला माराल ना कोणावर सांतापाल. तक्रार करणारा 

ओरिून ओरिून जरी तक्रार करू लागला तरी आपण प्रार्थना करू. उद्या प्रार्थनाही होईल आजण चचाथही. 

जर उद्या कोणाला तक्रार करायची असेल तर त्याने तक्रार करून जनघनू जावे. त्याच्याकररता मी 

स्वतःचा जवनाि करून घेऊ िकत नाही. मी क्रोधाला जनयांत्रणात ठेवीन, धैयथ ठेवीन तेव्हाच माझी गािी 

पढेु जाऊ िकते. मला इतकेच साांगायचे होते. आता तमु्ही िाांतपणे घरी जा आजण वाद करू नका. घरी 

गेल्यानांतर यावर जवचार करा. 

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ १६-२० 
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५. प्रार्थना प्रवचन, ऑक्टोबर ३१, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

ऑक्टोबर ३१, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 माझ्या मते दोन वा तीन माणसाांकररता उरलेल्या ३०० लोकाांना जनराि करणे हीसदु्ा एक 

प्रकारची जहांसाच आह.े या माणसाांना जवरोध करण्याचा तर हक्क आह ेपरांत ुसौजन्य आजण जिष्टाचार 

साांगतात की त्याांनी आपल्या या हक्काचा उपयोग जबलाथजींच्या या खाजगी जागेत करायला नको. परांतु 

ते करतील तर त्याांना कोण अिव ूिकतो? असे असेल तर सभेतील इतर लोकाांनी त्याांना सहन केल े

पाजहजे. त्याांनी आपल्या मनात जवरोधकाांबद्दल राग धरू नये आजण इरे् अर्वा बाहरेही त्याांना काही 

म्हण ूनये. तमु्हाला जर ह ेमान्य असेल तर मी प्रार्थना करेन आजण जतच्यात कुराणामधील आयतही 

असेल. तमु्ही लोक, जे बहुमतात आहा, असा जवचार करू नका की आम्ही इतके जास्त लोक 

असल्यामळेु जवरोध करणाराची काहीच जकां मत नाही. तमु्ही जर असा जवचार कराल तर ती जहांसा होईल. 

जे अल्पमतात आहते त्याांची आपण जास्त काळजी घेतली पाजहजे हीच जिकवण मी आतापयंत दते 

आलो आह.े आजण अजहांसा किा प्रकारे काम करते याचीच जिकवण मी यापढेुही दते राहणार आह.े 

 सत्य आजण अजहांसेचे जे मलूभतू जसद्ाांत आहते ते समजनू घेणे फारस ेकठीण नसते. ते जसद्ाांत 

समजनू घेण्याकररता कोणत्याही जविेर् पदवीची आवश्यकता नसते. इांग्रजी तर सोिाच, जतच्याकररता 

मातभृार्ा जिकण्याचीही गरज नसते. त्याकररता जे काही आवश्यक असते ते आपण आपल्या 

आईवजिलाांकिून लहानपणीच जिकतो. त्या जसद्ाांताांचे अनसुरण करणे तर त्याहूनही सोपे असते. 

यामळेु तमु्ही तो जवरोध सहन करू िकलात तर त्या जवरोधानांतरही मी प्रार्थना करेन. सौजन्याची मागणी 

असते की कुराणातील पाठ म्हणण्याला एखाद्याचा जवरोध असेल तर त्याने आपला दृजष्टकोन माांिावा 

व जनघनू जावे. त्यानांतर मी जहांद ूधमाथची किा प्रकारे हानी करतो आह ेह ेती व्यक्ती मला समजावनू साांग ू

िकते. मी समजनू घेऊ िकणारा माणसू आह.े यामळेु ते मला समजनू साांग ूिकतील तर मी त्याांच े

म्हणणे ऐकेन. मला तर वाटते की यामळेु मी जहांद ूधमाथचा फायदाच केला आह.े ह ेकाम मी आजच 

र्ोिा करतो आह,े वर्ांपासनू मी ह ेकाम करत आलो आह ेआजण यामळेु जहांद ूधमथ मळुीच कलांजकत 

झालेला नाही. असे करून माझे जे मसुलमान जमत्र आहते त्याांच्यािी मी अजधक जवळीक जनमाथण करू 

िकतो. ह ेतर मी काही वाईट केलेले नाही. अिाच प्रकारे सवथ जग जर मी आपलेसे करू िकलो तर 

कोणीही माझा ित्र ूवा जवरोधक राहणार नाही. असे झाले तर जकती चाांगले होईल. परांतु मी कुठे असा 

पररपणूथ माणसू आह ेकी माझा कोणीही जवरोधक राहणार नाही! ह ेकस ेिक्य आह?े यामळेु जे जवरोध 
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करत आहते त्याांना सहन करणे तर मी जिकलो पाजहजे? तमु्हीसदु्ा त्याांना सहन करणे जिकाल तर 

त्याांना वाटेल की अरे ह ेतर सवथ सज्जन लोक आहते, आम्हाला कोणी काही म्हणतच नाही, सवथ 

सद्भावपवूथक आमच्यािी वागतात. जर आपण असे वाग ूतर भारताचा चेहरामोहरा बदलनू जाईल 

याबद्दल मला मळुीच िांका नाही. तमु्ही ह ेसवथ सहन कराल काय असे यामळेुच मी तमु्हाला जवचारतो 

आह.े पोजलसाांनीसदु्ा त्याांना काहीही म्हण ूनये. (श्रोत्याांनी ह ेमान्य केले आजण नांतर प्रार्थना सरुू झाली. 

प्रार्थनेनांतर आक्षेपक िाांत राजहल्याबद्दल गाांधीजींनी आक्षेपकाचे तसेच उवथररत श्रोतसृमदुायाने 

दाखवलेल्या सहनिीलतेबद्दल श्रोतसृमदुायाचे आभार मानले.) 

जर असेच सरुू राजहले तर त्याचा पररणाम चाांगला होणे अपररहायथ आह.े आजच्या प्रार्थनेत श्री 

जदजलप कुमार रायनी “मन मांजदरमें प्रीत बसाले” (तझु्या मनोमांजदरात प्रेम वस ूद)े ह ेगाण ेम्हटले होते. 

त्याांच्या गोि आवाजाने आजण गाण्याच्या िैलीने मी आनांजदत झालो. यात व्यक्त करण्यात आलेली 

भावना काही आगळीवेगळी नव्हती परांत ु ती ज्या पद्तीने सादर करण्यात आली जतलाच कला 

म्हणतात. भजनात साांजगतले आह ेकी आपण आपले हृदय मांजदरासारखे करावे आजण त्यात प्रेमाची 

स्र्ापना करावी. तर यातनूसदु्ा आपल्याला अजहांसा जिकवण्यात आली आह.े ह ेभजन जलजहणारा 

कवी माणसाला म्हणतो की त ूमखूथ आजण अिाणी माणसासारखा का वागतोस. त ूजर केवळ तझु्या 

मनोमांजदरात दीप पेटविील तर सवथ काही चाांगले होईल. यानांतर तर सवथ जगात त्या ज्योतीचा प्रकाि 

जदसेल, कुठेही काळोख असणार नाही. अिाच प्रकारचा चमत्कार सत्य आजण अजहांसेतही भरलेला 

आह.े ही सरळसाधी गोष्ट आह,े परांतु इतकीिी गोष्ट आपण जिकलो तर जगातील आपले सगळे काम 

सोपे होऊन जाईल. 

नोआखालीत मी पाजहले की तेर्ील श्रीमांत लोक गररबाांना जतरे्च सोिून पळून गेले होते. तेर्ील 

खेि्यापाि्याांमध्ये ते लोक, ज्याांना आपण आपल्या मखूथपणामळेु अस्पशृ्य म्हणतो, भरलेले आहते. मी 

जतरे् जफरलेलो असल्यामळेु मला माहीत आह ेकी त्या लोकाांना फार त्रास आह.े तेर्ील जस्त्रया बाांगि्या 

घालणे आजण िोक्याला कुां कू लावणेसदु्ा (सौभाग्याची जचन्ह)े जवसरल्या होत्या. पांजाब वा इतर 

जठकाणाहूनही जे लोक येत आहते त्याांच्यातही मी पाहतो की श्रीमांत लोक तर काही ना काही आपले 

कामकाज करतातच. त्याांच्याजवळ पैसा असतो आजण ते जमत्रही जमळवतात. परांत ुगरीब जबचारे काय 

करू िकतात? ते कुठे जातील? नोआखालीत तर मी पाजहले होते की केवळ जहांदचू दःुखी होते परांत ु

जबहारमध्ये मसुलमानही दःुखी होते. मी त्याांना साांजगतले की तमुच्यातील जे मेल े ते मेल,े आजण 

तमुच्यात जे श्रीमांत आहते त्याांना बाहरे जाण्याची इच्छा असेल तर ते जाऊ िकतात. परांतु गररबाांचा 

केवळ ईश्वरच वाली आह.े परांतु ईश्वर आपल्या हाताने वा तोंिाने काम करत नसतो. तो लोकाांना प्रेरीत 
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करतो आजण त्याांच्याकिून काम करवनू घेतो. परांतु ईश्वराला पणूथपणे जवसरून सैतानाला आपला दवे 

मानण्याइतके श्रीमांताांनी कठोर आजण जिवादी व्हायला  पाजहजे काय? श्रीमांत लोक जतर्नू पळून गेले 

आहते आजण जतरे् राजहलेल े गरीब आमच्याकररता काही तरी करा असे मला जलहीत आहते. ते 

माझ्याकिे पाहतात कारण त्याांच्याकररता मी अनेक वर्े काम केले आह.े परांत ुमी काय करू िकतो? 

माझ्यात ना तर िक्ती आह ेना माझ्याजवळ सत्ता. परांतु ते मला सतत कळवत असल्यामळेु मला त्याांची 

पररजस्र्ती माहीत आह.े  

जदल्लीच्या जनवाथजसत छावणीत फार मोठ्या सांख्येत गरीब लोक आहते. त्याांच्यात काही श्रीमांत 

लोकही आहते आजण त्याांच्यातील काही इतके चाांगले लोक आहते की इतराांना खाऊ घातल्यानांतरच 

ते जेवतात. यामळेुच मी म्हणत असतो की इरे् येत असलेल्या लोकाांमध्ये आपण गरीब आजण श्रीमांत 

असा भेद करू नये. असे झाले तर आपणच एकोप्याने िाांततापवूथक आजण स्वस्र् जचत्ताने राहू िकू.  

इतक्यातच एका यरुोपीय जोिप्याने आपल्या छावण्याांना भेट जदली होती. त्या छावण्या पाहून 

त्याांना आनांद झाला. ते म्हणाल ेकी जरी जतरे् गरीब-श्रीमांतामध्ये भेद होता तरी लोक एकमेकाांबरोबर 

गणु्यागोजवदाप्रमाणे राहत होते. ते जोिपे केवळ सेवा करण्याच्या उद्दिेाने आल ेहोते. जर आपण सवथ 

ओठाांवर ईश्वराचे नाव घेऊन काम करू तर दधुात साखर जमसळावी त्याप्रमाणे पांजाबचे जनवाथजसत 

जदल्लीच्या लोकाांमध्ये जमसळून जातील.  

जदल्लीत अजनूही मोठ्या सांख्येत मसुलमान आहते. आज मी अिी यादी पाजहली की, त्या 

यादीत अजतियोक्ती नसेल अिी आिा आह,े जजच्यात धाक दाखवनू जहांद ूवा िीख धमांत धमांतर 

करायला लावण्यात आलेल्या िेकिो मसुलमानाांची नावे आहते. अिा प्रकारे ज्या लोकाांना धमांतर 

करायला लावण्यात आल ेआह ेत्या लोकाांना मी साांग ूइजच्छतो की तमुच्या अांतःकरणात जर खरोखर 

ईश्वराचा वास असेल तर तमु्हाला ना तर दाढी वाढवण्याची गरज आह ेना िेंिी ठेवण्याची. ज्या प्रकारे 

मी कुराण वाचतो आजण माझा आत्मा खरु् होतो त्याप्रकारे ज्याांना स्वतःहोऊन गीता वाचायची असेल 

तर ते तसे जनजितच करू िकतात. परांतु कोणी जर कुराण वाचण्याकररता माझ्यावर सक्ती करत असेल 

आजण मी त्याच ेऐकल ेनाही तर जजवे मारण्याची धमकी दते असेल तर मी म्हणेन की कुराणमध्ये जहरेरत्न 

जरी असले तरी मला ते नको. यामळेुच जे मसुलमान जहांद ूवा िीख झाल ेआहते त्याांनी आपल्या धमाथला 

जचकटून राहावे असे मी म्हणेन. आपण जर त्याांना आपल्या धमाथच ेअनसुरण करण्याची सक्ती केली तर 

आपण जहांद ूधमाथचा जवनाि करू. अिी गोष्ट भारतात कधीही होऊ िकत नाही, आजण जर असे झाल े

तर ती आपला जवनाि करील व आपण आपले स्वातांत्र्य गमाव.ू यामळेु येर्ील मसुलमानाांना मी साांगत 

असतो की तमु्ही इरे् जनभथय होऊन राहा. ज्याांनी आपला धमथ बदलला आह ेत्याांनी साांगावे की आम्ही 
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त्या वेळी भयभीत झालेलो होतो, परांतु आता आम्हाला कळले आह ेकी ज्या लोकाांची ईश्वरावर श्रद्ा 

असते ते कधीही भीत नाहीत व जर ते कधी घाबरतच असतील तर ते केवळ ईश्वराला घाबरत असतात. 

ईश्वराला घाबरणे चाांगली गोष्ट आह ेकारण तो प्रेमाचा सागर आह,े दयासागर आह.े त्याला जभण्याने तर 

आपण कृतार्थ होतो. परांत ु माणसाने माणसाला कधीही घाबरू नये. यामळेु त्याांनी म्हणावे की 

धमथपररवतथनापेक्षा आम्ही मरणे पसांत करू. वाटल्यास आम्हाला पाजकस्तानमध्ये पाठवनू द्या. परांत ु

पाजकस्तानमध्ये पाठवण्याचीही कोणी सक्ती करू िकत नाही. 

जलयाकत अली साहबे आजण आमचे प्रधानमांत्री याांच्यात करार झाला आह े की ज्याांना 

पाजकस्तानात जायच ेअसेल ते जाऊ िकतात. परांतु पाजकस्तानमध्ये जाण्याकररता जलयाकत अली 

साहबे, सरदार अर्वा जवाहरलालसदु्ा कोणावरही बळजबरी करू िकत नाहीत. असा कोणताही 

कायदा नाही. यामळेु ज्या मसुलमानाांना इरे् राहायचे असेल त्याांना आपण प्रेमाने ठेवले पाजहजे. मी जर 

जजवांत असेन तर याजिवाय दसुरे कोणतेही दृश्य पाहण्याची माझी इच्छा नाही. आधी मी १२५ वर्थ 

जगण्याचा जवचार करत होतो परांतु आता मी ती गोष्ट जवसरलो आह.े भारताचे निीब जर वाईट असेल 

तर दवेाने मला घेऊन जावे. आजण जर त्याचे निीब बलवत्तर असेल आजण त्यात बदल होणार असेल 

तर, आजण व्हायलाही पाजहजे, त ूमसुलमानाच्या अांतःकरणात बदल घिवनू आण व त्याांचे अांतःकरण 

तझु्या अजस्तत्वाने भरून टाक. ते खदुाचे नाव घेतात परांतु खदुाचे काम करत नाहीत. याचप्रमाणे जहांद ू

जर कृष्ट्णाचे आजण रामाचे नाव घेत असतील आजण त्याचबरोबर लोकाांचे जिरकाण करत असतील, 

परस्पराांना कापत असतील तर ते रामाचे नाव रामाचे राहत नाही, त्या नावाला काहीही अर्थ राहत नाही. 

काही लोक म्हणतात की यदु् तर सरुू झाल ेआह,े काश्मीरचे काय होईल? माझे म्हणणे आह े

की काहीही होणार नाही. काश्मीरचे लोक िरू आहते. जतरे् जहांद,ू मसुलमान, िीख सवथ जमळूनजमसळून 

राहतात. जे हल्ला करण्याकररता गेले आहते त्याांना त्याांनी परत जाण्याकररता सागावे, म्हणावे की 

हल्ला केला तर तमु्हाला आमच्या िवावरून जावे लागेल. श्रीनगर तमु्हाला तसेच जमळू िकत नाही. 

मग आपल्या सैजनकाांना कोणी स्पिथसदु्ा करणार नाही. ते जर जतरे् मेल ेतर अमर होतील. तसे झाल े

तर आपण आनांदाने नाच ूआजण गाऊ. जतरे् जर अिी पररजस्र्ती जनमाथण झाली तर मी श्री जदजलप कुमार 

राय याांना असे भजन म्हणायला साांगेन. ते ऐकून लोक आनांदाने नाच ूलागतील. जतरे् जे मरतील ते 

अमर होतील आजण जे जगतील ते मतृासारखे असतील. इर्ल्या लोकाांचे जर भान सटुले आजण 

पाजकस्तानही वेि लागल्याप्रमाणे वाग ू लागला तर अर्ाथतच मला वेदना होतील. आफ्रीदी लोक 

आपल्या भावासारखे आहते आजण वायव्य सरहद्द प्राांत आपलाच प्राांत आह.े असे असताना त्याांनी 

अिा गोष्टीत का सहभागी व्हावे? त्याांना कोण मदत करते आह ेह ेआपल्याला कळले पाजहजे. मी 
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केवळ इतकीच प्रार्थना करीन की त्याांच्या अांतःकरणात ईश्वर वास करो आजण त्याांचे हृदयमांजदर प्रेमाच्या 

प्रकािाने प्रज्ज्वजलत होवो. असे झाल ेतर आपल्या भोवतीचा काळोख नाहीसा होईल व आपल्याला 

चोहोकिे प्रकाि जदसेल. ही माझी प्रार्थना आह.े असा प्रकाि भारत आजण पाजकस्तानमध्ये पसरो आजण 

लोकाांची अांतःकरणे परस्पराांच्या प्रेमाने भरो या माझ्या प्रार्थनेत तमु्ही सवांनी सहभागी व्हावे. असे झाल े

तर आपण आपले लक्ष दिेातील अन्न आजण वस्त्र याांच्या समस्येवर कें जद्रत करू िकतो. आपल्यामध्ये 

काही वैर होते ह ेआपण जवसरू या आजण आपण जमत्र होऊ या. आपण सवांनी या कामाला लागावे 

इतकीच माझी इच्छा आह.े 

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन -२, पषृ्ठ २०-६ 
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६. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर १, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

नोव्हेंबर १, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 िजजकिन मला साांगत आहते की काल ज्या सज्जन गहृस्र्ाांनी जवरोध केला होता ते आजही 

जवरोध करत आहते. मला त्याांचा जवरोध आवितोही आजण त्याचबरोबर आवित नाहीसदु्ा. तो मला 

आवितो कारण तो िाांततापवूथक आजण िालीनतापवूथक करण्यात येत आह.े त्याांना जर एखादी गोष्ट 

पटत नसेल तर त्याांनी ते मत अजभव्यक्त का करू नये? आजण तमु्हीसदु्ा इरे् आजण बाहरे िाांतता पाळली 

व त्याांच्यािी वाद घातला नाही. तर या दृजष्टकोनातनू मला त्याांचा जवरोध आविला. परांतु त्याांना काल 

मी इतक्या सौजन्यपवूथक आजण ठामपणे समजनू साांजगतले तरीही त्याांना पटले नाही याच ेमला दःुख 

होते. ती गोष्ट इतकी काही गांभीर तर नव्हती. साधारणबदु्ीनेही ती समजनू घेता आली असती. परांत ु

माणसाच्या मनाचा सांताप झालेला असतानाही तो जेव्हा िाांतपणे क्रोध व्यक्त करतो तेव्हा मला तो 

आवितो. यामळेु मला दःुखही होते आजण सखुही होते. ज्याप्रमाणे काल तमु्ही लोकाांनी कोणताही राग 

व्यक्त न करता उत्साहाने प्रार्थना ऐकली होती तसेच आजही कराल अिी आिा आह.े असे असेल 

तरच मी प्रार्थना सरुू करीन. अिाच सौजन्याने ते जवरोध करतील तर त्यात काही हानी आह ेअसे मी 

समजणार नाही. यामळेु तर आपल्याला िाांततेचाच पाठ जमळेल आजण अजहांसेचा भव्य जसद्ाांत कसा 

काम करतो तेही तमु्हाला कळेल. तमु्ही जर असेच वागणे सरुू ठेवले तर अजहांसेच्या जादईु जसद्ाांताची 

आियथजनक िक्ती तमु्हाला कळेल. (यानांतर िाांत वातावरणात प्रार्थना झाली. जदजलप कुमार राय भजन 

म्हणाले - “हम ऐस ेदिेके वासी ह ैजहा िोक नही और आह नही.) 

आजही तमु्ही त्याच गोि गळ्यातनू भजन ऐकले. त्यात तर असे म्हटलेले आह ेकी ”आम्ही 

अिा दिेात राहतो की जजरे् िोक नाही आजण उसासे नाहीत?” यानांतर या भजनात असेही म्हटलेले 

आह ेकी ”जतरे् मोह नाही आजण लोभ नाही”. आजण इतरही जे आपले ररप ूआहते ते इरे् नाहीत. परांत ु

असा दिे कुठे अस ूिकतो? आधी सचुेताजींनी (सचुेता कृपलानी, अ. भा. कॉ. कमेटीच्या जवदिे 

जवभागाच्या प्रभारी, सहसजचव कस्तरुबा गाांधी जवश्वस्त सांस्र्ा, सदस्य घटनासजमती, अध्यक्ष जदल्ली 

कें द्रीय जनवाथजसत सजमती, उत्तर प्रदिेात श्रम मांत्री १९६२, मखु्यमांत्री उत्तर प्रदिे १९६३) जेव्हा ह ेभजन 

ऐकवले होते तेव्हा त्या प्रार्थनासभेत मी याचे दोन अर्थ समजावनू साांजगतले होते. (पाहा खांि ८४, पषृ्ठ 

१६१ आजण १८९-९०) एक तर मी असा अर्थ साांजगतला की कवीच्या मनातील दिे म्हणजे भारत दिे 

होता. आपला दिे असा असावा अिी त्याची इच्छा होती, असे स्वप्न होते. परांत ुआज तर तसे नाही. 
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ह ेभजन तर १५ ऑगस्टआधी जलजहलेले आह.े परांत ुत्या वेळीसदु्ा दिे असा नव्हता. जतरे् क्रोध, 

लोभ, मोह, राग, मद, मत्सर ह ेजे आपले सहा ररप ूआहते असे समजल ेजाते ते सवथ इरे् होते. या 

सहामध्ये इतरही सवथ ित्रूांचा समावेि होतो. तेव्हा तर इरे् भकूही होती, भीकही होती, कपिेही नव्हते 

- या सवथ सांकटाांनी दिे भरलेला होता, परांतु कवीला मात्र  आिा होती की आपला दिे असा होईल. 

कसा होईल याचा दसुरा अर्थही होतो. हा तोच दिे नाही काय की ज्याच ेगीतेत वणथन कुरुक्षेत्र (िब्दिः 

अर्थ कुरूचे के्षत्र, कौरव आजण पाांिवाांच्या यदु्ाचे जठकाण, याचा प्रजतकात्मक अर्थ होतो रणक्षेत्र) तसेच 

धमथक्षेत्र (कतथव्याचे के्षत्र) म्हणनू केले आह.े मनात जर ईश्वराच ेमांजदर असेल तर ते धमथक्षेत्र झाल ेआजण 

मन जर स्वेच्छाचारी असेल तर ते कुरुक्षेत्र झाल.े कौरवरूपी ित्र ूतर जकती तरी आहते. त्याांचे विील 

आांधळे आहते. परांत ुधमथक्षेत्र तर यजुधजष्ठराच्याच रूपात आह ेम्हणनूच त्याच ेनाव धमथराज झाल.े असाच 

जो आपला दिे आह ेत्यात ना िोक आह ेआजण ना उसास ेआहते. आपण सवथ असे होऊ िकतो. 

परांतु त्याकररता ज्या अटी साांजगतल्या आहते त्याांचा उल्लेख मी केलेला नाही. असे झाले तर आपली 

भमूी ईश्वराचा वास असलेली भमूी होईल. नांतर कवी त्याला स्वदिेही म्हणतात आजण स्वराजही 

म्हणतात. आजण कवीचे बरोबर असते. स्वातांत्र्यानांतर भारत असा दिे होईल की ज्यात दःुख आजण 

िोक नसेल. परांतु आज दिेात जजतके दाररद््रय आह े जततके दाररद््रय असल्याचे मी कधीही पाजहले 

नव्हते. लहानपणापासनू मी इजतहास जिकलो त्यातही आज जसा दिे आह ेतसा असल्याचे मी कधीही 

वाचले नाही. ती गोष्ट नाहीिी करण्याकररताच ह ेभजन आह.े त्यात साांजगतले आह ेकी आपण जर 

आपल्या मनाला मांजदर बनवले आजण त्यात ईश्वराची स्र्ापना केली तर सवथ काही ठीक होईल. 

आज एकीकिे तर लोक उपािी मरत आहते आजण ते उघिेनागिे आहते. इरे् तर आपण सवथ 

कपिे घालनू बसलो आहो. र्ांिी वाज ूनये म्हणनू मीसदु्ा चादर गुांिाळली आह.े आज माझ्याकिे 

जबचारी एक िॉक्टरीण आली. ती आज कुरुक्षेत्राहून (कुरुक्षेत्र येर्ील जनवाथजसत जिजबरात २५ ते ३० 

हजार जनवाथजसत होते.) आली होती. ती पांजाबमध्ये मोठे काम करत होती. जतरे् ती जहांद,ू मसुलमान, 

िीख सवांची सशु्ररु्ा करत होती. जतर्नू जतला पळावे लागले. जतर्नू ती जनवाथजसत होऊन आली होती. 

सजुिलाजींनी त्याांना साांजगतले होते की जर काही काम नसेल तर कुरुक्षेत्रात काम करा. त्याांना ती 

आपल्याबरोबर घेऊन आली. तेर्ील र्ोिी पररजस्र्ती साांगण्याकररता त्या इरे् आल्या होत्या. आज 

आमच ेमनु्िीजीही इरे् हजर आहते. त्याांची मलुगीसदु्ा िॉक्टर झाली आह.े ती म्हणते की मी काही 

तरी करते. जवनाकारण तसेच बसनू राहण्यात काय अर्थ आह?े तीसदु्ा जतरे् जनघनू गेली. जतने मला 

साांजगतले की जतरे् लोकाांची िशु्ररु्ा होते खरी परांत ुिॉक्टर फार कमी आहते. इतके रोग आहते, इतक्या 

व्याधी आहते आजण इतके लोक आहते की २-३ मजहला िॉक्टराांनी काम भाग ूिकत नाही. जतरे् 

िॉक्टराांची फार गरज आह.े जर जतरे् िॉक्टर जातील तर ते सेवा करू िकतील. ते काही माझ्यासारखे 
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नीमहकीम नाहीत. ते जवलायती िॉक्टर आहते म्हणनू त्याांच्याजवळ जवलायती और्ध असले पाजहजे. 

त्याांच्याजवळ सगळी और्धे नसतील परांत ुती त्याांना जमळाली पाजहजे. इरे् जस्त्रया आहते, मलेु आहते. 

ते काही आधीपासनू जभकारी तर नव्हते. जतरे् अिा जस्त्रयाही आहते की ज्याांच्या गभाथत एक मलू आह े

दसुरे माांिीवर. सध्या आपली पररजस्र्ती ही अिी आह.े 

याकररता आपण कोणाला काय दोर् द्यावा? कोणी म्हणेल की िासन कुचकामी आह.े परांतु ह े

असे होणार आह ेह ेकाय िासनाला माहीत होते? आपण तर कधी िासन चालवले नव्हते. िासनाला 

सरुुवात करून आता दोनच मजहने झाले आहते. जर असे सांकट आले तर आपण अिा सांकटाला 

एकाएकी कसे तोंि दऊे िकतो? ह ेतर सहन करावेच लागेल. परांत ुसहन करत असताना आपल्याला 

वेि लागले, आपला राग जनयांत्रणात राजहला नाही आजण आपण म्हण ूलागलो की जतरे् त्याांनी आम्हाला 

दोन ठोस ेमारले तर इरे् आम्ही चार ठोस ेमारू, त्याांनी चार मारले तर आम्ही आठ मारू, तर हा क्रम 

कधी सांपणारच नाही. असे झाल ेतर ह ेभजन म्हणण्याचा आपल्याला अजधकार राहणार नाही. जर ते 

म्हणायचे असेल तर ते अांतःकरणापासनू म्हटले पाजहजे. आपला गळा जर गोि असेल तर तो केवळ 

गोि गाण्याकररता नसला पाजहजे. त्याचा उपयोग ईश्वराच्या भक्तीकररता केला पाजहजे. त्या गोिव्यामळेु 

जर कोणाच्या अांतःकरणात ईश्वराची स्र्ापना होत असेल, ईश्वरी भाव नमाथण होत असतील तर ती 

चाांगलीच गोष्ट आह.े 

एकीकिे आपली अिी पररजस्र्ती आह ेआजण दसुरीकिे काश्मीरचे प्रकरण आह.े इर्नू जजतकी 

काही जवमाने जात आहते त्यात मला वाटते सैजनकाांना नेण ेसरुू आह.े (काश्मीरमध्ये सैजनक आजण 

दारूगोळा पोहोचवण्याकररता सरकार वायसेुनेच्या मालवाहू जवमानाांचा तसेच असैजनक जवमानाांचाही 

उपयोग करत होते.) जतर्नू काही जभते्र लोक पळून येत आहते. त्याांनी किाला पळायला पाजहजे होते? 

आजण पळून ते कुठे जाणार आहते? जतरे्च ते िरुाप्रमाणे मरत का नाहीत? अिा प्रकारे सांपणूथ काश्मीरची 

राखराांगोळी झाली तरी मला त्याच ेकाही वाटणार नाही. मी तर हसत हसत तमु्हाला म्हणेन की तमु्ही 

आनांदाने नाचा. परांतु अट ही आह े की जतरे् सवांनी िरूपणाने मरण पत्करले पाजहजे - 

म्हाताऱयाकोताऱयाांनी आजण मलुाबाळाांनीही. जर कोणी म्हणेल की मलुाांनी का? तर मी म्हणेन की मलेु 

कुठे जातील? अखेर ते आपल्या आईवजिलाांबरोबर राहतात. ते सवथ जतरे्च आहते परांतु इतक्या 

सगळ्या लोकाांना िस्त्र कुठून द्यायच?े माझ्यासारख्या माणसाला िस्त्राची गरज नसते. अखरीस आपण 

जजवांत आहो तर आपल्याला प्राणत्यागाची तयारी ठेवता आली पाजहजे. असे झाले तरच आपण आत्मा 

अमर आह ेअसे म्हण ूिकतो. आपण जर असे करणार नाही तर त्याचा अर्थ आपण आपला आत्मा 

आजण आपले िरीर याांचा गोंधळ करतो व दहेाची पजूा करतो. परांत ुएक जदवस दहे जाणारच आह.े 
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आई वारते तेव्हा जतच्या माांिीवर जर मलू असेल तर ते मलूसदु्ा मरते. आजण माणसू जर मरणारच 

असेल तर त्याने स्वतःहोऊन का मरू नये. आजफ्रदी  जर आमचा नाि करण्याकररता आले असतील 

तर आम्ही स्वतःहोऊनच मरण पत्करू. इतकेच नाही तर जतरे् ते गेलेले असतील तर सैजनकही 

नाचतनाचत आनांदाने मरण पत्करतील. ते जतरे् मरण्याकररताच गेलेले आहते. जजवांत केव्हा राहतील? 

जेव्हा सवथ काही सरुजक्षत आह ेह ेत्याांना कळेल आजण काश्मीरवर कोणीही आक्रमण केलेले नसेल व 

पणूथपणे िाांतता प्रस्र्ाजपत झालेली असेल तेव्हाच. आता तर काश्मीर िेख अब्दलु्ला याांच्या हातात 

आह.े ते तर जहांद,ू मसुलमान, िीख या सवांना सारखे समजतात. ते तर सवांना बोलावतात, म्हणतात 

येर्ील सौंदयथ पाहा, येर्ील फळे खा. तेर्ील काराजगरी तर फारच सुांदर आह.े लोक हाताने कापिावर 

खपू सुांदर जवणकाम करतात आजण त्याचे मनात येईल जततके पैस ेघेतात. आजण का घेणार नाहीत? 

काश्मीर तर त्याांच्या याच हस्तकौिल्यावर जजवांत आह.े आता िेख अब्दलु्ला काश्मीरचे मालक झाल े

आहते. महाराज आहते परांत ुत्याांच्या नावावरच ते मालक झाले आहते. महाराजच त्याांना म्हणाले की 

काही करायचे असेल तर करा, काश्मीर राहायचे असेल तर राहील, नाही तर जाईल. 

एकीकिे कुरुक्षेत्रात आजण दसुरीकिे काश्मीरमध्ये काय सरुू आह ेआजण जतसरीकिे पाजहल े

तर आपल्याला जकती तरी अिचणी सहन कराव्या लागत आहते. जकती तरी मसुलमान पाजकस्तानमध्य े

पळून गेले आहते. जे कोणत्याही कारणाजिवाय पळून जात आहते ते जाऊ िकतात. त्याांना कोण 

र्ाांबव ूिकतो? परांतु त्याांच्यातील काही लोक आपल्याला घाबरत असल्यामळेु पळून जात आहते. 

जेव्हा एखादा मसुलमान जमत्र येतो आजण साांगतो की आता मी माझ्या जठकाणावर कायम राहू िकत 

नाही कारण आम्ही केव्हा मारले जाऊ ह ेमाहीत नाही तेव्हा मला लाज वाटते. त्याांच्या अांतःकरणात 

भीतीने इतके खोलवर घर केलेले पाहून मला दःुख होते. अिाच प्रकारे एक स्त्री आली आजण म्हणाली 

की पठाण माझ्या मागे लागला आह.े ह ेऐकून माझे अांतःकरण रिू लागते. तरीही मी जवचारतो की जर 

ईश्वर आपला पाठीराखा असेल तर पठाण म्हणा वा अजनू कोणी आपल्या मागे लागला असला तरी 

आपण घाबरण्याचे कारण काय? परांतु असे तेव्हाच होऊ िकते जेव्हा आपल्याबरोबर ईश्वर आह ेह े

माणसाला माहीत असते. जर कोणी बदमाि येतो, मग तो पठाण असो, जहांद ूअसो वा िीख असो, 

कारण गुांिजगरी केवळ पठाणाचेच के्षत्र आह ेअसे काही नाही, गुांि तर सवथ जठकाणी पिलेले आहते 

आहते आजण तेही बदमाि व व्यजभचारी अस ूिकतात व जस्त्रया त्याांना पाहूनच घाबरू िकतात. परांत ु

त्याांनी का घाबरावे? तमु्ही जवश्वास ठेवा की सीता कधीही घाबरली नव्हती. रावण जतला खाांद्यावर 

बसवनू घेऊन चालला होता तेव्हाही ती घाबरली नव्हती. जतचा एकच जप सरुू होता की माझा पती 

राम आह ेआजण तो माझ्या पाठीिी आह.े आजण राम ईश्वराचा अवतार असल्यामुळे ती रावणाला सतत 

साांगत होती की त ूमला स्पिथ जरी केला तरी तझुी राखराांगोळी होईल.ती लहानिी स्त्री होती, परांतु ती 
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पजवत्र होती आजण पजवत्र असल्यामळेु ती कोणालाही घाबरत नव्हती. पाजवत्र्य ह ेसवाथत मोठे िस्त्र आह.े 

आपणा सवांना या ददुवैापासनू सटुका करून घ्यायची असेल तर आपण या भजनात साांजगतले आह े

तसे केले पाजहजे. प्रार्थनेत येणारे सवथ स्त्री-परुुर् जर याच ेअनसुरण करतील तर ह ेपररवतथन एखाद्या 

गलुाबाच्या सगुांधाप्रमाणे सांपणूथ दिेात पसरेल. जर ह ेपाजवत्र्य आपल्यामध्ये जनमाथण झाल ेतर आज जे 

आपणा सवांचे भान सटुले आह े आजण जे सांकट आपल्यासमोर उभे राजहल े आह े ते एखाद्या 

कचऱयाप्रमाणे उिून जाईल. मी ईश्वराला केवळ इतकीच प्रार्थना करीन की आम्ही सवांनी चाांगले व्हावे 

व काश्मीरची सध्याच्या सांकटातनू सटुका व्हावी व इरे् जे जनवाथजसत म्हणनू आल ेआहते त्याांचेही 

कल्याण व्हावे. 

त्या स्त्री िॉक्टरने साांजगतल्याप्रमाण ेकाही बदमािही कुरुक्षेत्राच्या छावणीत जिरले आहते. एका 

माणसाला काांबळे जमळाले की तो माणसू दसुऱया प्रकारे काांबळे घेण्याकररता येतो. ते इतकाही जवचार 

करत नाहीत की सवांना पाांघरण्याकररता आजण अांगात घालण्याकररता कपिे जमळालेलेच नाही. अनेक 

जस्त्रया अिा आहते की त्या जतर्नू जे कपिे घालनू आल्या होत्या तेच कपिे अजनूही त्याांच्या अांगावर 

आहते. मला तर ह ेऐकूनही सहन होत नाही - पाहायला गेलो तर काय होईल माहीत नाही. तर ती 

िॉक्टर म्हणते की, अजतियोक्ती तर ती करूच िकत नाही, ह ेसवथ अिाच प्रकारे सरुू असल्याचे मी 

माझ्या िोळ्याांनी पाजहले आह.े ह ेसवथ जतने मला साांजगतले. 

मला तमु्हाला इतकेच साांगायच ेआह ेकी आपला अधमथ आपल्याला कुठे नेतो आह ेह ेआपण 

समजनू घ्यावे. आपण कुठे तरी जस्र्रावतो की नाही आजण मग जजरे् िोक नाही आजण उसास ेनाहीत 

अिा भमूीत आपण राहतो की नाही याचा जवचार करावा. 

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ २६-३२ 
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७. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर २, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

नोव्हेंबर २, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 कुराण िरीफवर भाष्ट्य करणाऱया काही लोकाांनी कुराणचा जो अर्थ लावला आह ेतो बरोबर 

नाही. (कुराणमधील पाठ वाचण्याला काही लोकाांनी परत जवरोध केला होता.) कुराण वाचनू माझे तरी 

जहांदधूमाथपासनू स्खलन न होता उन्नयनच होते. माझा दावा आह ेकी भारतातच नाही तर सवथ जगात जो 

चाांगला जहांद ूआह ेत्याच्यापेक्षा मी मळुीच कमी चाांगला जहांद ूनाही, कारण मी वेद मानतो, गीता वाचतो 

व जतच्यात जे जलजहले आह ेत्यानसुार आचरण करतो. जगात अिी एकही जागा नाही की जजरे् ईश्वर 

नाही. असे तर मला लहानपणापासनूच जिकवण्यात आल ेहोते.  

 िजजकिनजींनी मला साांजगतले की जवरोधकाांची सांख्या आज काहीिी मोठी आह.े त्याांचे 

म्हणणे आह ेकी आमचा जवरोध तर आह ेपरांत ुआम्हाला ऐकायच ेअसल्यामळेु आम्ही सहन करतो. 

माझे म्हणणे आह ेकी यात सहन काय करायचे? यामुळे ना तर माझा फायदा होईल ना त्याांचा. त्याांना 

जर माझ्याबरोबर बसनू प्रार्थना करायची असेल तर ते सहन करणे योग्य. मी महात्मा आह ेवा मी 

जहांदसु्तानची सेवा केली आह ेम्हणनू तमु्ही सहन करू नका. तमु्हाला माझे दिथन घ्यायच ेआह ेम्हणनूही 

सहन करू नका. तमु्हाला अांतःकरणपवूथक प्रार्थना करायची आह ेकाय असे यामळेुच मी तमु्हाला 

जवचारतो. (प्रार्थनेनांतर सवांच्या सांमतीने गाांधीजींनी आपले भार्ण सरुू ठेवले.) 

तमु्ही वतृ्तपत्राांमध्ये तर पाहतच असाल पण काश्मीरमध्ये काय सरुू आह ेते मलाही कळून जाते. 

आता जतरे् सवथ काही ठीक आह ेअसे म्हणता येईल. ठीकचा अर्थ काश्मीरमध्ये श्रीनगर अजनू सरुजक्षत 

आह.े (श्रीनगरकिे कूच करणाऱया टोळीवाल्याांना भारतीय सैन्याने मागे ढकलले होते.) लटुारूां ना अजनू 

त्याच्यावर ताबा जमळवता आलेला नाही आजण यानांतर तर त्याचा ताबा घेण ेत्याांच्याकररता अजनूच 

कठीण होत जाणार आह.े जे लटुारू असतात ते लढवैय्ये तर नसतात. जतरे् काही हक्क आह ेम्हणनू तर 

ते जतरे् गेलेले नाहीत. यामळेु जगात त्याांची जनांदाच होणार आह.े जसजस ेजदवस जात आहते तसतसा 

त्याांचा दबदबा कमी होत चालला आह.े जतरे् गेलेल्या सैन्याला पररजस्र्ती अनकुुल आह ेआजण त्याांना 

वेळ जमळत आह.े जवमानाने जास्त सैन्य तर जाऊ िकत नाही, फार त्रास होतो परांतु सरकार सवथ मदत 

करत आह ेअसे मी ऐकतो. ते सवथ मदत करत आहते म्हणनू आरामात जवमाने जाऊ िकतात. जवमान े
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सरकारची तर नाहीत. ती सवथ खाजगी कां पन्याांची आहते आजण चाांगले काम समजनू सरकारला ते जदली 

जात आहते.  

अजनू एक गोष्ट आह े - ती ही की आझाद जहांद सेना सभुार् बाबूांनी बनवली होती आजण 

त्याकररता आपण सवथ सभुार् बाबूांच्या बहाद्दुरीकरता, हुिारीकररता तारीफ करतो आजण ही तारीफ 

करण्यासारखीच गोष्ट आह.े कारण ते जेव्हा भारताबाहरे होते तेव्हा त्याांनी जवचार केला की र्ोिे सैजनकी 

कामही करून टाकू. ते काही सैजनक तर नव्हते. इतर वकील बॅररस्टरसारखे ते एक साध ेभारतीय होते. 

त्याांना सैन्याचे प्रजिक्षण नव्हते. नागरी सेवेतील लोकाांना जिकावे लागते तसे घोिस्वारीचे प्रजिक्षण 

त्याांना जमळाले असावे. परांत ुत्याांनी नांतर सैजनकीिास्त्राचा अभ्यास जनजितच केला असेल. अिा प्रकारे 

त्याांच्या नेततृ्वाखाली जे सैन्य तयार झाल ेहोते त्यातील दोन सैजनकी अजधकाऱयाांनी (काश्मीरमधील 

िेली एक्सप्रेसच्या वाताथहरानसुार त्यातील एक मेजर खजुिथद अहमद होते.), ज्याांना मी तरुुां गात आजण 

बाहरेही भेटलो आह,े काश्मीरवर हल्ला करणाराांिी हातजमळवणी केली आह.े यामळेु मला फार दःुख 

झाल.े ते सभुार्बाबूांच्या अांतगथत जविेर् काम करणारे होते व नेहमी त्याांच्याबरोबर असायचे. सभुार् 

बाब ूलष्ट्करापासनू काही लपवनू तर ठेवत नव्हते. त्याांना त्याांच्याकिून काम घ्यावे लागत असे. आज 

ते लटुारूां चे सरदार म्हणनू जातात तर मला त्या गोष्टीची वेदना होते. त्याांना जर वतथमानपत्र जमळत 

असतील वा मी जे म्हणतो ते ते ऐकू िकत असतील तर मी माझा हा क्षीण आवाज त्याांच्यापयंत 

पोहोचव ूइजच्छतो आजण साग ूइजच्छतो की तमु्ही या भानगिीत का पिता आजण सभुार् बाबूांचे नाव का 

मलीन करता? त्याांनी जहांद ूवा मसुलमानाांची बाज ूका घ्यावी? त्याांनी साांप्रदाजयक भानगिीत पिू नये. 

सभुार् बाब ूतर असे नव्हते. त्याांच्याबरोबर जहांद,ू मसुलमान, िीख, पारसी, जििन, हररजन इत्यादी सवथ 

राहत असत. त्याांच्याजवळ ना हररजनजवर्यक भेदभाव होता ना इतर लोकाांचा. जतरे् तर भारतीयाांमध्ये 

कोणताही जाजतभेद नव्हता. असे तर सवथ आपल्या धमाथवर कायम आहते. धमथ तर कोणी सोिला 

नव्हता. परांतु सभुार् बाबूांनी सवांना मोहून टाकले होते. त्याांच्या मनाचे हरण केले होते. िरीराचे हरण 

नव्हते केले. असे तर होऊ िकत नव्हते की आझाद जहांद सेनेत सामील होत नाही तर कापा. अिा 

प्रकारे कापनू ते भारताला मकु्त करणार नव्हते. अिा प्रकारे ते मोठे झाल ेआजण त्याांनी मोठेपण जमळवले. 

असे असल्यामळेु तमु्ही लहान का होता आजण अिा क्षदु्र कामात का पिता? जर काही करायचेच 

असेल तर सांपणूथ जहांदसु्तानकररता करा. जतरे् जे मसुलमान आहते, आजफ्रदी आहते त्याांना साांगा की 

अत्याचार, लटूपाट का करता आजण गावाांची जाळपोळ का करता? चला आपण महाराजाांना भेटू, िेख 

अब्दलु्ला याांना भेटू, त्याांना पत्र जलहू की आम्हाला तमु्हाला भेटायचे आह.े इरे् आम्ही लटू 

करण्याकररता तर आलेलो नाही. तमु्ही इस्लामला दाबता ह ेसाांगण्याकररता आम्ही इरे् आलो आहो. 

असे केले तर ते सभुार् बाबूांचे नाव उज्ज्वल करतील व आजफ्रदी  लोकाांचे खरे जिक्षक होतील. आजफ्रदी  
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लोक कस ेराहतात, त्याांच्यात लटुारू आहते की नाही ह ेमला माहीत नाही. परांत ुमाझ्या दृष्टीतनू तेही 

माणसू आहते, त्याांच्याही अांतःकरणात ईश्वराचा वास आह.े यामळेु ते सवथ माझी भावांिे आहते. मी जर 

त्याांच्यामध्ये राहत असतो तर मी त्याांना म्हणालो असतो की लटू काय करायची, एकमेकाांवर राग काय 

काढायचा? मी असे तर म्हणत नाही की तमुच्याजवळ ज्या बांदकुा आहते, तलवारी आहते त्या सोिून 

द्या. त्या ठेवा. परांत ुजे लोक भयभीत आहते, सांकटात आहते, जस्त्रया आहते, मलेु आहते या सवांना 

वाचवण्याकररता ठेवा. त्यात काय आह,े ते मसुलमान असो की जहांद.ू यामळेु मी म्हणेन की ह ेजे दोन 

अजधकारी आहते, ज्याांचे नाव मी ऐकलेले आह,े त्याांनी सभुार् बाबूांचे नाव आठवावे. ते मारले गेले, 

परांतु त्याांचे नाव तर मेले नाही, काम तर मेल ेनाही.  

आता माझे मन कायदे आझम जजनाांकिे वळते आह.े मी त्याांना ओळखतो. मी त्याांच्या घरी 

जात होतो आजण एकदा तर मी त्याांच्या घरी १८ वेळा गेलो होतो (सप्टेंबर १९४४मध्य,े पाहा खांि ७८). 

मी जतला तपियाथ मानतो. यानांतरसदु्ा आम्ही सांयकु्त पत्रकावर सह्या केल्या होत्या. (एजप्रल 

१९४७मध्य.े पाहा सांयकु्त आवाहन, एजप्रल १२, १९४७) व त्याकररता जबाबदार झालो होतो. तेव्हाही 

बोलणे सौजन्यपवूथक होत असे. यामळेु मी तर त्याांना, जलयाकत अली साहबेाांना आजण त्याांच्या 

मांजत्रमांिळाला म्हणेन की तमु्ही जवाहरलाल सारख्या माणसाला धोकेबाजी करता असे म्हणता ही काय 

गोष्ट आह.े(काश्मीरचे भारतातील जवजलनीकरण फेटाळत पाजकस्तान सरकारने ३० ऑक्टोबरच्या एका 

प्रेस जवज्ञप्तीत काश्मीरचे भारतातील जवजलनीकरण धोकेबाजी आजण जहांसा याांच्यावर आधाररत आह े

असा आरोप केला होता व त्यामळेु त्याला मान्यता दणे्याला नकार जदला होता.) जवाहरलाल आजण 

त्याांच्या मांजत्रमांिळाला यात कोणती धोकेबाजी करायची होती? मी तर म्हणेन की जवाहरलाल 

कोणािीही धोका करणारा माणसू नाही. जसे त्याचे नाव आह े तसेच त्याचे गणु आहते. त्याांच्या 

मांजत्रमांिळात सरदार आजण जे इतर लोक आहते त्याांनाही मी ओळखतो. तेही धोकेबाज नाहीत. ते 

काश्मीरिी सल्लामसलत करत असतील तर त्याचा अर्थ असा नाही की ते काश्मीरला फूस दते आहते. 

जवाहरलाल तर आधीही त्याांच्यािी चचाथ करत होता आजण िेख अब्दलु्लाांकररता एकटा भाांित होता. 

(भारत सरकारने काश्मीर सरकारच्या अजधकाऱयाांसमोर िेख अब्दलु्ला याांच्या कारावासाचा मदु्दा 

उपजस्र्त केला होता. काश्मीरमध्ये जबाबदार सरकार स्र्ापन करण्यात यावे या मागणीकररता िेख 

अब्दलु्लाांना तीन वर्ांची तरुुां गवासाची जिक्षा झाली होती. नांतर त्याांना सप्तेंबर १९४७मध्य ेसोिण्यात 

आल ेहोते.) मग त्याने फसवणकू करण्याचे कारण काय? भारत वा इतर कोणताही दिे फसवणकुीच्या 

आधारावर स्वतःला वाचव ू िकतो काय? मग ते अिा गोष्टी का करतात? काश्मीरमध्ये घसूखोरी 

करणाऱया आजफ्रिींना त्याांच्या या घसूखोरीच्या कामाकररता पाजकस्तानकिून काही प्रोत्साहन जमळत 

असलेच पाजहजे. तसे नसते तर ते असे कस ेकरू िकले असते? मी जर पाजकस्तानमध्ये असतो तर 
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असे काही करण्यापासनू मी त्याांना परावतृ्त केल ेअसते. पाजकस्तानला जर यात काही रस नसता तर ते 

या भानगिीतच पिल ेनसते. परांतु इरे् पाजकस्तान उदासीन तर नाहीच उलट अजतिय गुांतलेला आह.े 

माझ्याकिे दोन जहांद ू- एक कराचीहून आजण एक लाहोरहून - आले आहते. कराचीहून आलेले 

गहृस्र् मला साांगतात की कराचीतील पररजस्र्ती वाईट आह ेपरांतु आता जदवसेंजदवस चाांगली होत आह.े 

तर तेर्ील लोकाांना तमु्ही घाबरण्याचे काय कारण असे साांगाल काय? तेर्ील जसांधी मसुलमान 

जहांदबूरोबर जमळूनजमसळून राहत आहते. अनेकदा त्याांच्यात भाांिण झाल ेआह,े परांत ुआता ते परत जमत्र 

झाल ेआहते. याचा मी साक्षी आह.े इरे् सवथ काही ठीक झाले आह ेअिी गोष्ट नाही. परांतु मांजत्रमांिळाची 

अिी इच्छा आह.े दसुरे गहृस्र् साांगतात की लाहोरमध्ये जजतक्या मोठमोठ्या हवेल्या होत्या त्या सवथ 

बेकार झाल्या आहते. जतरे् जहांद ूतर जास्त नाहीत, केवळ मठूभर राजहले आहते. परांतु जे मांजत्रमांिळ आह े

त्याला वाटते की जहांद,ू िीख सवथ राजहले पाजहजे. जिखाांच्या राहण्यावर अर्ाथतच काही लोकाांचा आक्षेप 

आह.े तरीही ते जतरे् बऱयाच सांख्येत आहते. लाहोरबद्दल मी जविेर् गोष्ट अिी ऐकली की जतरे् एका 

मसुलमानाने, ते सज्जन गहृस्र् आहते, कोणत्या तरी जिखाला आपल्या घरी ठेवले आह.े लाहोरहून 

आलेल्या गहृस्र्ाांनी साांजगतले की मी माझ्या िोळ्याांनी पाजहले की त्या मसुलमाननाने आपल्या घरात 

एक खोली ठेवली आह ेआजण जतरे् गरुुग्रांर्साहबे उघिून ठेवला आह ेव ते ग्रांर्साहबेला अजतिय 

आदराने ठेवत होते. त्याांनी जिखाला वाचवले कारण तो िीख त्याांचा जमत्र होता. यामळेु मला फार 

आनांद झाला. अखेरीस ते िीख सद्गहृस्र् माझ्याकिे आल े आजण म्हणाले की मसुलमान जमत्राांनी 

जिखाांना आश्रय जदल्याच्या अिा घटना अनेक जठकाणी घिल्या आहते. दोन्ही जठकाणाहून मला अिा 

बातम्या जमळाल्या आहते. मग आता असे काय घिल े की इतक्या सगळ्या मसुलमानाांना आपण 

पाजकस्तानमध्ये पळवनू लाव ूपाहतो? काय कारण आह ेकी जहांद ूआजण िीख जतर्नू पळून येत आहते? 

याचा काय पररणाम होणार आह?े आपला सवांचा जवनाि होणे हाच पररणाम होणार आह.े लोक जेव्हा 

आपले घरदार सोिून जातात तेव्हा ते सखुासमाधानात तर राहू िकत नाहीत. माणसू आपल्या घरातच 

सखुासमाधानात राहू िकतो. घर सोिल्यानांतर ना तर चाांगले खायला जमळते ना कपिे जमळतात. आता 

जिजबरात असलेले लोक जेव्हा र्ांिीने कुिकुितात तेव्हा ते म्हणतात आम्हाला अिी वागणकू का 

जमळते? आमच्या सरकारने ह ेकाय केल?े असा कोणता अपराध आम्ही केला की आम्हाला या सवथ 

अिचणी सोसाव्या लागत आहते. जतरे् त्याांना वाटते की आपल्या आजबूाजलूा मसुलमान भरलेल े

आहते आजण इरे् मलुमानाांना वाटते की आपल्या आजबूाजलूा जहांद ूभरलेले आहते. असे जकती जदवस 

चालणार आह ेआजण त्याचे काय पररणाम होणार आहते? पररणाम ईश्वरालाच माहीत. परांतु या गोष्टीचे 

मला अजतिय वाईट वाटते ह ेमात्र खरे. 
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पाजकस्तानचे कायद ेआझम असे का म्हणतात की जहद ूआजण िीख मसुलमानाांचे ित्र ूआहते? 

वाईट माणस ेतर जहांद,ू मसुलमान, िीख या सवांमध्येच आहते. परांतु सवथ जातीलाच ित्र ूम्हणणे वाईट 

गोष्ट आह.े मी तर सांपणूथ मांजत्रमांिळाला साांगेन की तमु्हाला जर भारताचा जवनाि नको असेल व तो 

दसुऱयाच्या हातात जाऊ नये असे वाटत असेल तर तमु्हाला चाांगले व्हावे लागेल. 

ज्या लोकाांनी कुराण िरीफमधील पाठ वाचण्याला अजतिय सौजन्यपणूथ जवरोध केला त्याांच े

जकतीही आभार मानले तरी ते कमीच ठरतील. यामळेु तेसदु्ा अजहांसक पद्तीने आपले काम करण े

जिकतील. आम्हाला कुराण िरीफच्या आयती पसांत नाहीत असे ते म्हणाले ते योग्यच आह.े परांत ु

त्याांनी प्रार्थना जनजवथरोध चाल ू जदली ह ेमला आविले. अिा प्रकारे आपण भारताकररता दवैी िक्ती 

जनमाथण करत आहो. ती हळूहळू होते आह.े जादनेू तर काही जनमाथण होणार नाही. ईश्वराजवळ मी प्रार्थना 

करतो की आझाद जहांद सेनेच्या त्या दोन अजधकाऱयाांना सदु्बद्ी द ेआजण भारताचे जहाज आज जे 

वादळी समदु्रातनू हलेकावे खात चालले आह ेत्याला िाांत पाण्यात पोहोच ूद.े 

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन २, पषृ्ठ ३२-३७ 
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८. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर ३, १९४७ 

(हा जदवस मौनवार असल्यामळेु गाांधीजींचे जलजखत भार्ण वाचनू दाखवण्यात आल.े) 

नवी जदल्ली, 

नोव्हेंबर ३, १९४७ 

 एका जवर्ात दसुरे जवर् टाकण्यात आले तर आधी कोणते टाकले याचा कोण कसा जनणथय घेऊ 

िकेल आजण याचा जनणथय जरी घेतला गेला तरी त्याचा लाभ काय? आपल्याला ह ेमाहीत आह ेआजण 

तरीही ह े जवर्ाण ूसांपणूथ पजिम पाजकस्तानमध्ये पसरल े आह ेआजण तेर्ील सत्ताधाऱयाांना ह े जवर्ाण ू

पसरले असल्याची अजनू माजहतीच नाही. जोपयंत सांघराज्याचा सांबांध आह े ह े जवर्ाण ू त्याच्या 

लहानिा भागापयंत सीमीत आहते. ह ेजवर्ाण ूएकाच भागात जनयांत्रणात राहावे अिी ईश्वराला प्रार्थना 

आह.े असे झाल े तर लवकरच ह े जवर् दोन्ही भागातनू पणूथपणे काढून टाकता येईल अिी आिा 

करण्याकररता जागा आह.े 

 िॉ. राजेंद्र प्रसाद याांनी प्राांताांच्या मखु्यमांत्र्याची वा त्याच्या प्रजतजनधींची आजण इतराांची 

अन्नधन्याच्या जनयांत्रणाच्या प्रश्नाची चचाथ करण्याकररता सभा बोलावली आह ेही गोष्ट लक्षात घेता 

आज मी याच महत्तवाच्या जवर्यावर बोलायला पाजहजे असे मला वाटते. 

 आजकाल या जवर्यावर मी जे ऐकतो त्याचा माझ्या मनावर जकां जचतही प्रभाव पिलेला नाही 

आजण अन्नधान्यावरील जनयांत्रण िक्य तो काढून टाकले पाजहजे आजण ते जनयांत्रण राजहलेच तरी सहा 

मजहन्याांपेक्षा जास्त राहायला नको ही माझी सरुुवातीपासनू भजूमका राजहली आह.े असा एकही जदवस 

जात नाही की मला अन्नधान्यावरील जनयांत्रण काढल ेजावे ह ेसाांगणारी पते्र आजण तारा येत नाहीत 

आजण त्यात काही महत्तवाच्या व्यक्तींच्याही तारा वा पते्र असतातच. सध्या मी कापिावरील जनयांत्रण 

उठवण्याबद्दलचा जवचार स्र्जगत केला आह.े  

जनयांत्रणामळेु भ्रष्टाचार वाढतो, सत्य लपवले जाते, काळा बाजार वाढतो आजण बाजारात कृजत्रम 

टांचाई कायम राहते. सवाथत मोठी गोष्ट म्हणजे यामळेु लोकाांच्या पौरुर्ाला धक्का लागतो, ते जनरुत्साही 

होतात, आजण स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याचे जे जिक्षण एक वर्ांपासनू त्याांना जमळत होते ते ते 

जवसरून जातात आजण सदवै इतराांच्या चेहऱयाकिे पाहत राहतात. या दघुथटनेपेक्षा जर कोणती मोठी 

दघुथटना अस ूिकेल तर ती मोठ्या प्रमाणात सरुू असलेली भावाभावाांची कत्तल, आजण वेि्याप्रमाणे 

सरुू असलेली लोकसांख्येची अदलाबदल आजण पररणामी होणारे अनावश्यक मतृ्य,ू उपासमार आजण 

येऊ घातलेल्या किाक्याच्या र्ांिीत घर आजण कपि्याची सोय नसणे ही आह.े कदाजचत ही आपदा 



प्रार्थना प्रवचन भाग २ | महात्मा गाांधी | ३२ 

 
 

जनयांत्रणाच्या आपदचे्या बरोबरीचीही अस ूिकेल. पजहली आपदा िोळ्यात भरणारी नाही म्हणनू ती 

जवसरण्याचे साहस आपण करू िकत नाही.  

अन्नधान्यावरील जनयांत्रण हा दसुऱया महायदु्ातनू आपल्याला जमळालेला वारसा आह.े त्या 

काळात फार मोठ्या प्रमाणात जवदिेात अन्नधान्याची जनयाथत करण्यात येत असल्यामळेु कदाजचत 

अन्नधान्यावरील जनयांत्रण आवश्यकही असेल. अनैसजगथक जनयाथतीमळेु मानवीजनजमथत तटुविा जनमाथण 

होणे अपररहायथ होते आजण त्यामळेु जनयांत्रणात अनेक दोर् असनूही जनयांत्रण आणावे लागले. आता 

आपली इच्छा असेल तर आपण जनयाथत र्ाांबव ूिकतो. बाहरेच्या जगाकिून आपण अन्नधान्याच्या 

स्वरूपातील मदतीची अपेक्षा करणार नस ूतर जगातील उपासमार होत असलेल्या भागाांना आम्ही मदत 

करू िकतो. असे केल्याने आपण जजतके धान्य आयात केले असते जततके धान्य त्याांच्याकररता वाचते. 

मी माझ्या जीवनात, ज्यात दोन जपढ्या गेल्या, जकती तरी नैसजगथक दषु्ट्काळ पाजहले आहते. परांत ु

जनयांत्रणाचा कधी जवचारही करण्यात आल्याचे मला आठवत नाही. 

आज पाऊस वेळेवर आला याकररता ईश्वराचे आभार. यामळेु अन्नधान्याची खरी टांचाई नाही. 

भारतातील ग्रामीण भागात भरपरू धान्य, िाळी आजण तेलजबया आहते. आज जकां मतीवर जे कृजत्रम 

जनयांत्रण आह ेते धान्य जनमाथण करणाराांना कळत नाही. यामळेु खलु्या बाजारात जास्त जकां मत जमळत 

असल्यामळेु ते ते कमी जकां मतीत आपले धान्य जवकायला तयार नसतात. ही गोष्ट सवांना माहीत आह.े 

टांचाई आह ेही गोष्ट जसद् करण्याकररता सांख्यािास्त्रज्ञाचीही गरज नसते, ना लालजफतीत गुांतलेल्या 

कारकुनाांची गरज असते ना मोठ्यामोठ्या लेखाांची वा आहवालाांची गरज असते. इतकी आिा आह े

की लोकसांख्येच्या वाढीचे भतू दाखवनू आम्हाला कोणी घाबरवणार नाही.  

आपले मांत्री लोकाांमधनू आलेले आहते आजण ते लोकाांकररता काम करत आहते. आपल्या 

मांत्र्याांनी असा अजभमान त्याांनी बाळग ूनये की आपल े  ज्ञान त्या अनभुवी लोकाांपेक्षा जास्त आह ेजे 

सत्तेच्या गादीवर बसलेले नाहीत आजण जनयत्रण जजतक्या लवकर उठवता येईल जततके बरे असा ज्याांचा 

दृढजवश्वास आह.े एका वैद्याचे म्हणणे आह े की अन्नधान्याच्या कां रोलमळेु जे लोक रेिनच्या 

दकुानातील धान्यावर राहतात त्याांना खाण्यालायक धान्य जमळण ेकठीण झाले आह ेआजण यामळेु 

सिके धान्य खाल्ल्यामळेु जे आजार होतात त्याांना ह ेलोक बळी पित आहते.  

जनयांजत्रत दराच्या दकुानातनू धान्य जवकण्याऐवजी सरकारने चाांगले धान्य जवकण्याकररता दकुाने 

उघिावी आजण त्याकररता खलु्या बाजारातनू धान्य जवकत घ्यावे. यामळेु आपोआपच जकां मतीवर 

जनयांत्रण येईल व जे धान्य, िाळी आजण तेलजबया लपवण्यात आलेले आह ेते बाहरे येईल.  धान्योत्पादन 

करणाराांवर व ते जवकणाराांवर सरकार जवश्वास ठेवणार नाही काय? लोकिाहीला जर हुकुमिाहीच्या 
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दोरीने बाांधनू ठेवण्यात आल ेतर लोकिाहीच तटूुन जाईल. ती केवळ जवश्वासावर अजस्तत्वात राहू 

िकते. लोक जर काम न करण्यामळेु वा एकमेकाांची फसवणकू केल्यामळेु मरत असतील तर अिा 

लोकाांच्या मरण्याच ेस्वागत केले पाजहजे. असे झाले तर बाकीचे लोक आळिीपणा वा कू्ररपणाची 

कृत्ये करताना करताना कचरतील. 

हररजन, नोव्हेंबर १६, १९४७ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



प्रार्थना प्रवचन भाग २ | महात्मा गाांधी | ३४ 

 
 

९. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर ४, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

नोव्हेंबर ४, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 आज तर केवळ आपल्या जनु्या सभ्य जमत्रानेच कुरणामधील आयत म्हणण्यावर आक्षेप घेतला 

आह.े यामळेु एका पांजाबी जहांद ू जनवाथजसताने पाठवलेल्या दःुखद पत्रावर आपण चचाथ करू. त्याांना 

पांजाबमध्ये बरेच काही सहन करावे लागले आजण त्याांनी कुराणमधील पाठ म्हणण्यावर आक्षेप घेतला 

आह.े ते गहृस्र् इरे् हजर आहते की नाहीत ह ेमला माहीत नाही. ते इरे् असो वा नसो मी त्याांच्या 

पत्राची उपेक्षा करू िकत नाही. अजतिय वेदनाांनी भरलेले ते पत्र आह.े त्यात बराच चाांगला यजुक्तवाद 

करण्यात आला आह.े परांत ुते अज्ञानाने भरलेले आह ेआजण त्या अज्ञानाचा जन्म क्रोधातनू झालेला 

आह.े आजकाल जवळपास माझा सवथ वेळ जहांद ूअर्वा िीख जनवाथजसताांच्या वा जदल्लीतील दःुखी 

मसुलमानाांच्या िोकपणूथ कर्ा ऐकण्यातच जात असतो. माझ्या अांतःकरणालाही जततक्याच वेदना 

होतात, परांतु मी रिू लागलो व उदास होऊन बसलो तर मला वेळच जमळणार नाही. मी तर 

लहानपणापासनूच अजहांसक आह.े त्यामळेु दःुखाचा सामना करता यावा म्हणनू दःुख ऐकून वा पाहून 

रिण्याची नाही तर हृदय कठोर करण्याची मी सवय लावली आह.े प्राचीन ऋर्ीमनुींनी आपल्याला 

साांजगतलेले नाही काय की जो अजहांसेचा पजुारी असतो त्याच े मन फुलापेक्षाही नाजकु आजण 

दगिापेक्षाही कठोर असल े पाजहजे. मी याप्रमाणे जगण्याची सवय लावली आह े आजण यामळेुच 

भेटायला आलेल्या लोकाांच्या दःुखद आजण सांतापाने भरलेल्या हजकगती मी जेव्हा ऐकतो तेव्हा मी 

माझे हृदय पोलादाप्रमाणे कठोर करून टाकतो. असे करूनच सध्याच्या प्रश्नाांना मी तोंि दऊे िकतो. ते 

पत्र उदूथत जलजहलेले आह ेयामळेु जिजकिनजींना त्यातील महत्तवाचे मदु्द ेजलहून द्यायला मी साांजगतले. 

 मी वचन मोिले असा माझ्यावर पजहला आरोप करण्यात आला आह.े त्या पत्रात जलजहले आह े

: “तमुच्या प्रार्थनासभेत एक जरी माणसू कुराणमधील आयत पढण्यावर आक्षेप घेईल तर तमु्ही त्याचा 

मान ठेवाल आजण त्या जदविी प्रार्थना करणार नाही असे तमु्ही म्हणाला नव्हता काय?” ह ेअधथसत्य 

आह े आजण पणूथ असत्यापेक्षा ह े अजधक घातक आह.े जेव्हा अगदी सरुुवातीला आक्षेप घेण्यात 

आल्यामळेु मी प्रार्थना बांद केली होती (पाहा एजप्रल २, १९४७चे प्रार्थना प्रवचन.) तेव्हा मी असे जाहीर 

केले होते की सभेतील इतक्या मोठ्या सांख्येतील लोक जवरोध करणारािी मारपीट करू िकतात या 

भीतीने मी प्रार्थना र्ाांबवतो आह.े ही जकती तरी मजहन्याांपवूीची गोष्ट आह.े तेव्हापासनू लोक आपला 

सांताप जनयांत्रणात ठेवण्याची कला जिकले आहते. आजण जेव्हा लोकाांनी मला आश्वासन जदले की 
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जवरोध करणाराांचा ना तर ते राग करतील ना कोणत्याही प्रकारचे वैर मनात धरतील तेव्हा मी जाहीर 

प्रार्थना करण्याची त्याांची गोष्ट मान्य केली आजण मला माहीत असल्याप्रमाणे याच ेपररणाम चाांगलेच 

झाल ेआहते. जवरोध करणाराचे वतथन अगदी सभ्यपणाचे असते आजण जवरोध नोंदवल्यानांतर ते प्रार्थनेत 

कोणत्याही प्रकारे अिर्ळा आणत नाहीत. यामळेु पत्र जलजहणाऱया गहृस्र्ाांच्या लक्षात येईल की मी 

वचनभांग केलेला नाही आजण जवरोधानांतरही प्रार्थना चाल ूठेवण्याचे पररणाम आतापयंत तरी चाांगलेच 

राजहले आहते. मी तमु्हाला आश्वस्त करू इजच्छतो की जोपयंत मला माझ्याबद्दल माजहती आह े

जनसेवक म्हणनू माझ्या आयषु्ट्याच्या या दीघथकाळात मी कधीही जदलेल्या आश्वासनाचा भांग करण्याचा 

अपराध केलेला नाही. 

तमु्ही एकीकिे कुराणमधील पाठ म्हणता आजण सवथ धमांना तमु्ही समान लेखता असा जर 

तमुचा दावा आह ेतर मग तमु्ही जपजी (गरुुग्रांर्साहबेमधील सरुुवातीचा भाग) आजण बायबलमधनू का 

वाचत नाही असा पत्र जलजहणाऱया बांधूांचा माझ्यावर दसुरा आरोप आह.े या गोष्टीतनू जलजहणाराच्या 

केवळ अज्ञानाचेच दिथन होते. सांपणूथ भजनावली किी तयार झाली होती यासांबांधी मी जदलेले वक्तव्य 

त्याांना माहीत नाही. (पाहा भर घालण्याचे कारण ऑगस्ट ५, १९४७, प्रार्थना प्रवचन ऑक्टोबर १९, 

१९४७ आजण आश्रम भजनावली फेिवुारी २, १९४२) आश्रम भजनावलीत बायबल आजण 

ग्रांर्साहबेमधील बरेच भजन आहते.  

त्याांचा जतसरा आक्षेप हा आह े की तमुचे मोठेमोठे कााँग्रेस पढुारी पजिम पांजाब आजण 

पाजकस्तानच्या इतर भागाांमधनू जनघनू आलेले आहते परांतु सांघराज्यात आल्यानांतर ते इतर 

जनवाथजसताांच्या सखुदःुखात सहभागी होत नाहीत, त्याांच ेहालहवाल जवचारत नाहीत. या पढुाऱयाांची 

पाजकस्तानमध्ये जी घरे होती त्यापेक्षाही मोठ्या हवेल्या त्याांनी इरे् घेतल्या आहते आजण त्यात ते मजेत 

राहतात. कााँग्रेसचे ह े पढुारी त्या जनवाथजसताांपासनू अगदी वेगळे राहतात ज्याांच्याजवळ ना तर 

राहण्याकररता घर आह े ना र्ांिीपासनू रक्षण होईल असे गरम कपिे. गरम कपिे तर सोिाच 

अनेकाांजवळ तर बदलण्याकररतासदु्ा दसुरे कपिे नाहीत, आजण त्याांना नीट खाण्याकररताही जमळू 

िकत नाही. ही तक्रार जर खरी असेल तर ही अवस्र्ा अजतिय लाजजरवाणी आह.े गरीब जनवाथजसताांना 

या सांकटात सार् दणे्याऐवजी मजा करत असलेल्या श्रीमांत जनवाथजसताांची मी तर माझ्या प्रार्थनाप्रवचनात 

स्पष्ट िब्दाांत जनांदाच केली आह.े हा धमथ नसनू अधमथ आह.े आपल्या गरीब बाांधवाांच्या सखुदःुखात 

श्रीमांताांनी सार् जदली पाजहजे. 

यानांतर हा जमत्र टोमणा मारत म्हणतो की तमु्ही जरी पाजकस्तानमध्ये जाण्याची इच्छा व्यक्त 

केली आह ेतरी तमु्ही अजनू पाजकस्तानमध्ये का गेला नाही? मी अजनू जदल्लीतच का आह ेअसे हा 
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जमत्र जवचारतो. इरे् जदल्लीत तमुचे काय काम आह ेअस ेतो जवचारतो. दःुखी जहांद ूआजण जिखाांना मदत 

करण्याऐवजी मसुलमान जमत्राांना मदत करणे तमु्हाला जास्त का आविते असाही या जमत्राचा प्रश्न आह.े 

परांतु तक्रार करणारे जमत्र जवसरतात की जदल्लीतील माझे कतथव्य सोिून पाजकस्तानमधील जहांदूांना आजण 

जिखाांना मदत करण्याकररता मी पाजकस्तानमध्ये जाऊ िकत नाही. मला मान्य आह े की मी 

मसुलमानाांचाही जततकाच जमत्र आह े जजतका दःुखीकष्टी जहांद ूआजण जिखाांचा. मी जेव्हा एखाद्याची 

सेवा करतो तेव्हा तो भारताचा वा एखाद्या धमाथचा भाग आह ेम्हणनू करत नसतो तर सांपणूथ मानवतेचा 

तो भाग आह ेम्हणनू करत असतो. येर्ील जहांद ूआजण िीख जनवाथजसत व इतर लोकाांनी जसद् करावे की 

ते मसुलमानाचे जमत्र आहते आजण आता यापढेु मी जदल्लीत र्ाांबण्याची आवश्यकता नाही. असे झाल े

तर मी लगेच पाजकस्तानमध्ये जाईन व जाताना माझे प्रयत्न वाया जाणार नाहीत असा आत्मजवश्वास 

माझ्या मनात राहील. 

ह ेआक्षेप घेणाऱया व्यक्तीने कस्तरुबा जनधीलासदु्ा सोिलेले नाही. कस्तरुबा जनधीचा कसा 

उपयोग केला जातो व त्याचा उपयोग जनवाथजसताांना मदत करण्याकररता का केला जात नाही असेही या 

जमत्राने जवचारले आह.े पजहली गोष्ट ही आह ेकी मी तरुुां गात असताना काही जवजिष्ट उद्दिेाने हा जनधी 

उभारण्यात आला होता. (गाांधीजींची तरुुां गातनू सटुका झाल्यानांतर गाांधीजींना कस्तरुबा गाांधी राष्ट्रीय 

समतृीजनधीच्या जवश्वस्ताांतफे ऑक्टोबर २, १९४४ला ८० लाख रुपयाांची रै्ली दणे्यात आली होती. 

पाहा कस्तरुबा स्मतृी जवश्वस्ताांच्या सभेतील भार्ण, ऑक्टोबर २, १९४७) वेगळ्या िब्दाांत हा जनधी 

भारताच्या ग्रामीण जवभागातील जस्त्रयाांना आजण मलुाांना मदत करण्याकररता उभारण्यात आला होता. 

या जनधीच्या व्यवस्र्ापनाकररता जवश्वस्तमांिळ आह.े सदवै सावध असणारे ठक्कर बाप्पा (अ. जव. 

ठक्कर, १८६९-१९५१, १९१४ साली भारत सेवक समाजात सामील;  १९२२ साली जभल 

सेवासदनची स्र्ापना;  हररजन सेवक सांघाचे सजचव;  अध्यक्ष, गजुरात अांत्यज सेवा मांिळ; सजचव 

कस्तरुबा गाांधी राष्ट्रीय स्मतृी जवश्वस्त सांस्र्ा १९४४-५१) त्याच ेसजचव आहते. ते पै आजण पैचा जहिेब 

ठेवतात. जनधीचे जहिेब कोणीही पाहू िकतो. यामळेु ह ेजमत्र सचुवतात त्याप्रमाणे या जनधीतनू खचथ 

करता येत नाही आजण असे करण्याची आवश्यकताही नाही. जनवाथजसताांकररता जनता उदार हस्ते पैसा 

दते आह ेआजण काांबळ्याकररता मी केलेल्या आवाहनाचे (पाहा प्रार्थनाप्रवचन ऑक्टोबर ४, १९४७) 

लोकाांनी उदारपणे स्वागत केले आह.े सरदार पटेल याांनी जविेर् आवाहन केले आह.े त्याला जनतेचा 

भरपरू पाजठांबा जमळाला आह ेआजण अजनूही जमळतो आह.े 

पत्रलेखकाची िेवटची तक्रार अिी आह े - पाजकस्तानमध्य ेजर िुक्कर मारण्यावर प्रजतबांध 

लावण्यात आला आह ेतर भारतात गोहत्येवर प्रजतबांध का लावण्यात येऊ नये? पाजकस्तानमध्ये िुक्कर 
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मारण्याला कायदिेीर मनाई आह ेकी नाही ह ेमला माहीत नाही. या जमत्राने जदलेली माजहती बरोबर 

असेल तर मला त्याबद्दल खेद होतो. मला ह ेमाहीत आह ेकी इस्लाममध्ये िुकराचे मास खाण्याला 

मनाई आह.े परांत ुएवढ्याकररता मसुलमानेतराांना िुकराचे माांस खाण्याला मनाई करणे मला योग्य वाटत 

नाही. 

पाजकस्तान दवेाजधजष्ठत राज्य नाही आजण त्यात धमाथला कायद्याचे रूप जदले जाणार नाही असे 

कायदे आझम म्हणाले नव्हते काय? परांतु ददुवैाने ह ेअगदी खरे आह ेकी या दाव्याची व्यवहारात 

अमलबजावणी होत नाही. भारत दवेाजधजष्ठत राज्य होणार आह ेकाय आजण जहांद ूधमाथची तत्तवे अजहांदूांवर 

लादली जाणार आहते काय? आिा आह ेकी असे होणार नाही. जर असे झाले तर भारत आिा आजण 

उज्ज्वल भजवष्ट्याचा दिे राहणार नाही. मग तो असा दिे राहणार नाही की ज्याच्याकिे आजिया आजण 

आजफ्रकेतील समदुायच नाही तर सवथ जग अपेक्षेने पाहत असेल. जग सांघराज्य वा पाजकस्तानकिून 

सांकुजचतपणाची वा धाजमथक उन्मादाची अपेक्षा करत नाही. ते भारताकिून मोठेपणा, चाांगलुपणा आजण 

औदायथ याांची अपेक्षा करत आह.े आज जो घोर अांधकार सवथत्र पसरला आह े त्यात भारताकिून 

आपल्याला प्रकाि जमळेल अिी ते आिा करत आह.े 

गोभक्ती आजण गोपजूा यात मी कुणाहूनही कमी ठरणार नाही. परांत ु ही भक्ती आजण श्रद्ा 

कायद्याने इतराांवर लादता येऊ िकत नाही. मसुलमान इतर अजहांदूांिी मैत्रीपणूथ आजण चाांगले 

व्यावहाररक सांबांध प्रस्र्ाजपत करूनच ही भावना जनमाथण करता येऊ िकते. असे जदसते की गजुराती 

आजण मारवािी गायीचे रक्षण करण्यात इतर सवांपेक्षा पढेु आहते.. परांतु जहांद ूधमाथच्या तत्तवाांचा त्याांना 

इतका जवसर पिला आह ेकी ते इतरावर तर आनांदाने जनबंध आण ूइजच्छतात परांतु गाय व जतच्या 

सांततीिी गैरवतथन करतात. आज जगात सवाथत जास्त उपेजक्षत भारतातील पाळीव पिचू का आहते? 

ते जगात सवाथत कमी दधू दतेात आजण म्हणनू ते दिेावर ओझे झाले आहते असे समजल ेजाते. ओझे 

वाहणाऱया बैलाांिी इतके कठोर वतथन का केले जाते? 

आपल्याला अजभमान वाटावा असे भारतातीत पाांजरपोळ नाहीत. त्याांच्यावर भरपरू पैसा खचथ 

केला जातो परांतु जनावराांचे पालनपोर्ण वैज्ञाजनक आजण बजुद्मत्तापवूथक क्वजचतच केले जाते. ह े

पाांजरपोळ आपल्या जनावराांना नवजीवनाची सांजीवनी दऊे िकत नाहीत. जनावराांिी प्रेमाने आजण 

सहानभुतूीने वागनूच असे करता येऊ िकते. माझा दावा आह े की कायद्याच्या मदतीजिवाय इतर 

कोणत्याही भारतीयापेक्षा कसायाच्या सरुूपासनू मी जास्त गायी वाचवल्या आहते. याचे कारण मी 

मसुलमानाांिी मैत्री करू िकलो हचे आह.े 

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ ४ नोव्हेंबर १९३४७ 
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१०. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर ५, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

नोव्हेंबर ५, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

कुराण िरीफमधील आयतीसांबांधी आज मला काहीही म्हणावे लागत नाही ह ेमी माझे भाग्य 

समजतो. माझ्याकररता हा दवैी क्षण आह ेअसे मी समजतो. एक व्यक्ती आह ेकी जजचा आक्षेप आह े

परांतु आता ती जमत्र झाली आह.े त्याांचा आक्षेप आहचे परांतु अजतिय सौजन्याने. एकदा त्याांनी आपला 

जवरोध व्यक्त केला की ते िाांत राहतात. त्याांचा जवरोधसदु्ा मी जवरोध म्हणनू घेत नाही. इतकेच नाही 

तर प्रत्येक जण अिा प्रकारे जवरोध करू लागला तरी आपण काही गमावणार नाही. त्याांनी स्वतःच 

मला साांजगतले की एकदा त्याांनी जनर्ेध नोंदवला की ते प्रार्थनेत रमनू जातात. तर ही गोष्ट चाांगली आह.े 

एका हररजन मलुाने म्हटलेल ेभजन तमु्ही ऐकल.े तमु्ही त्याचा गोि आवाज आधीच ऐकलेला 

आह.े तो रामधनूसदु्ा फार चाांगली म्हणतो. माझ्याकररता हा काही आगळावेगळा अनभुव नाही. मी 

हररजनाांमध्ये राहतो आजण दिेभरात सतत सरुू असलेल्या माझ्या दौऱयात मी दिेभरातील हररजनाांच्या 

सांपकाथत येतो. एखादी व्यक्ती हररजन आह े असे जर कोणी तमु्हाला साांजगतले नाही व कोणी त्या 

व्यक्तीची तिी ओळख करून जदली नाही तर ती व्यक्ती हररजन आह ेह ेकोणीही ओळखणार नाही. 

इतर माणसाांप्रमाणेच त्याांच्यात गणुावगणु आहते. त्याांच्यात काही दोर्ही आहते. परांत ुदोर् कोणात 

नसतात? इतर लोकाांमध्येही असे दोर् असतात. परांत ुहररजनाांमध्ये मला एक जविेर् गणु आढळून 

आला. तो म्हणजे हररजन मलुाला र्ोिेस ेजरी सांजगताचे जिक्षण जदले तरी तो फार मोठी प्रगती करतो. 

आतापयंत आपण त्याांचा छळ केलेला असल्यामळेु कोणी जर त्याांच्यािी प्रेमाने गोि बोलनू जिकव ू

लागला तर ते लक्ष दऊेन ऐकतात, खपू मेहनत घेतात आजण चाांगली प्रगती करतात. सखुवस्तू घराांतील 

मलेु गजवथष्ठ असतात आजण आपल्या आईवजिलाांजवळ भरपरू काही आह ेह ेमाहीत असल्यामळेु ते 

आपल्या कामावर लक्ष कें जद्रत करत नाहीत. परांतु हररजन सामान्यपण ेगरीब असल्यामळेु व त्याांना 

अस्पशृ्याप्रमाणे वागणकू जमळत असल्यामळेु जेव्हा कोणी त्याांना आपल्या बरोबरीची जागा दऊेन 

आपल्याजवळ बसवतो व त्याच्याबरोबर खातोजपतो तेव्हा ते भारावनू जातात. सवथच हररजन अिा 

प्रकारे वागतात असे नाही. मी असेही हररजन पाजहले आहते की त्याांच्याकररता जकतीही केले तरी त्याांना 

त्याच ेकाहीही वाटत नाही. परांतु सवथ हररजन सारखे नसतात. जहांदधुमाथत त्याांचा िेकिो वर्ांपासनू छळ 

करण्यात आला आह.े तरीही ते आपल्या धमाथला घट्ट धरून राजहले. इतराांिी तलुना केली तर त्याांच्यात 

जास्त गणु आहते. 
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तमु्ही कदाजचत पांढरपरूचे नाव ऐकल ेनसेल. ते महाराष्ट्रातील तीर्थस्र्ळ आह.े जतरे् ज्या मतू्याथ 

आहते त्याांच्याबद्दल इतक्या दांतकर्ा आहते की त्या सवथ साांगत बसण्याची माझी इच्छा नाही. पांढरपरूचे 

दऊेळ हररजनाांकररता उघिे नव्हते. साने गरुुजी (पाां. स. साने ऊफथ  साने गरुुजी;  पाहा पाां. स. साने याांना 

तार, मे १, १९४७ आजण पाां. स. साने याांना पत्र मे ३, १९४७ आजण जी. व्ही मावळणकर याांना तार मे 

७, १९४७.) जतरे् बसले आजण जवश्वस्ताांना म्हणाले की जेव्हा हररजनाांकररता चोहोकिची मांजदरे 

उघिली आहते तेव्हा पांढरपरूचे मांजदर का उघिू नये? याकररता काही कारण नाही. जेव्हा त्याांची जवनांती 

मान्य करण्यात आली नाही तेव्हा ते उपोर्णावर बसल े (मे १, १९४७ला). सान ेगरुुजी महान भक्त 

आहते आजण जवश्वस्त त्याांना तसेच कसे मरू दऊे िकत होते? त्याांना सदु्बद्ी सचुली व त्याांच्या मनात 

करुणा जनमाथण झाली. परांत ु त्याांनी साने गरुुजींना साांजगतले की आम्ही असहाय आहो कारण 

आमच्यासमोर जकती तरी ताांजत्रक अिचणी आहते. त्या आधी दरू कराव्या लागतील. मग मावळणकर 

(जी. व्ही. मावळणकर१९८८-५६; अध्यक्ष मुांबई जवधान सभा, मुांबई १९३५-४५; अध्यक्ष लोकसभा 

१९४७-५६) जतरे् गेले आजण उपवास सोिण्याकररता त्याांनी साने गरुुजींना समजावले. (मे ४, 

१९४७ला) हररजनाांकररता मांजदर उघिण्यात आले नाही तर मी परत उपवास करीन या अटीवर त्याांनी 

उपवास सोिला. आता मला तार जमळाली आह ेकी मांजदर उघिण्याकररता जे जवधेयक तयार होणार 

होते ते तयार झाल ेआजण ते मांजदर हररजनाांकररता उघिल ेगेले. सवांनी आनांदाने ते उघिल ेआजण जतरे् 

हजारो लोक गेले. जतरे् कोणताही जवरोध झाला नाही. त्या हजारो लोकाांमध्ये एखाददसुऱयाने कदाजचत 

जवरोध केला असेलही. तर पांढरपरूचे इतके मोठे मांजदर इतकी मेहनत केल्यानांतर उघिल.े हररजनाांवर 

आपण जजतके अत्याचार केले आहते ते जर बांद झाल ेतर भारत जकती तरी उांचावर पोहोचेल. परांत ु

आज तर आपण खाली पित आहोत, कारण आपल्यामध्ये वैमनस्य भरलेल े आह.े परांत ु भारत 

नेहमीकररता अिा वेिेपणाच्या अवस्रे्त राहणार नाही अिी मी आिा करतो. मग काय होईल ते 

ईश्वराला माहीत. 

माझ्याकिे काही प्रश्न आल ेआहते. तसे तर ते वेगवेगळ्या पत्रात आहते परांतु ते एकजत्रत केल े

आहते. पजहला प्रश्न एका मसुलमान भावाने जवचारला आह.े ते म्हणतात - काल साांजगतल्याप्रमाण े

गोमाांस खाणे सोिण्याकररता जहांद ूकोणावरही बळजबरी करू िकत नाहीत. त्याांना जवनांती करता येऊ 

िकते, समजावनू साांगता येते. जर त्याांची समजतू पटू िकली व आमच्याबद्दलचे प्रेम दाखवण्याकररता 

का होईना त्याांनी गोमाांस सोिले तर फारच चाांगले. परांतु असेही अनेक जहांद ूआहते की जे माांसाहार 

करतात मग ते माांस मासोळीचे असो की अजनू किाचे. तमु्ही त्याांच्यावरही माांसाहार सोिण्याकररता 

बळजबरी कराल काय आजण तमु्ही माांसाहार सोिला नाही तर तमु्हाला भारत सोिावा लागेल आजण 

नाही तर आम्ही तमु्हाला मारून टाकू असे तमु्ही त्याांना म्हणाल काय? जर असे होऊ िकत नसेल तर 



प्रार्थना प्रवचन भाग २ | महात्मा गाांधी | ४० 

 
 

मसुलमानाांनी असा कोणता अपराध केला आह?े त्याांच्यावर बळजबरी का करण्यात यावी? मला 

माहीत आह ेकी काही जहांद ूअसे वेिे आहते की जे मसुलमानाांवर बळजबरी करतात. मी तर म्हणेन की 

हा अत्याचार आह ेआजण आपण तो करायला नको. 

दसुरा प्रश्न एका जहांद ू जमत्राने जवचारला आह.े तो जलजहतो की ह े खरे आह े की सवथ जहांद ू

वैमनस्याच्या भावनेने भरलेले नाहीत. तमु्ही म्हणता की मरायचे असेल तर मरून जावे परांत ु

मसुलमानाांनी आपले घर सोिायला नको. तमु्ही ह ेज्ञान सवांना पाजता परांतु यामळेु सवांना तर ज्ञान 

जमळू िकत नाही. एकीकिे तमु्ही असा सल्ला दते राहाल आजण दसुरीकिे मसुलमानाांना इरे् इतका 

त्रास जदला जात आह ेकी ते घराबाहरेसदु्ा पिू िकत नाहीत, इर्नू पळा नाही तर मारून टाकू अिा 

धमक्या त्याांना जदल्या जात आहते. मसुलमान ज्या मोहल्ल्यात राहतात तेर्नू ते बाहरे पिल ेतर कापनू 

टाकले जातील, आजण मोहल्ल्यातच राहायचे तर खायचे काय? त्याांच्यात कारागीर अर्वा मजरू लोक 

असतात. समजा की एक कोष्टी आह ेआजण तो कपिे जवणतो. आजण जर जहांद ूम्हणाले की आम्ही याचे 

कापि जवकत घेणार नाही आजण जर कोणी घेतले तर त्याला कापनू टाकू. अिा पररजस्र्तीत तमु्ही 

त्याला इरे् राहूही जदले तरी त्याचा काय फायदा? चाांगल्या पररजस्र्तीतील एकही मसुलमान अिा गरीब 

वस्तीत राहत नाही आजण जतरे् राहणारे गरीब लोक जर बाहरे जाऊ िकत नसतील तर ते आपले पोट 

कस ेभरू िकतील? एकीकिे त्याांचा इतका छळ करण्यात यावा आजण दसुरीकिे तमुच्यासारखे लोक 

त्याांना मरून जा म्हणतील तर ह ेजवजचत्र नाही काय?  

आपण मोठ्या अजभमानाने म्हणतो की जदल्लीत सवथ काही ठीक आह,े काही मोठ्या घटना तर 

घित नाहीत. परांतु माझे म्हणण ेआह ेकी लहानसहान घटना जरी घित असतील तरी त्या आपल्याला 

बोचायला पाजहजे. भारतात जर अिा घटना घित असतील तर तमु्ही कोणत्या तोंिाने मलुमानाांना इरे् 

राहण्याकररता साांगता असा प्रश्न मला सारखा ऐकावा लागत असतो. भारतात जजतके मसुलमान आहते 

त्याांनी पाजकस्तानमध्ये जनघनू जावे आजण पाजकस्तानमध्ये जजतके जहांद ू आजण िीख आहते त्याांनी 

भारतात यावे असे जर आपण केले तर आपण कायम ित्र ूहोऊन जाऊ. आजण मग मन भरून लढत 

राहू अिा मखूथपणाच्या गोष्टीपासनू आपण वाचलो पाजहजे. 

जतसरा प्रश्न र्ोिा जकचकट आह.े तो जक्लष्ट आहहेी आजण नाहीही. एक मसुलमान जमत्र जलजहतो 

की तमु्ही जर माझ्या प्रश्नाचे उत्तर जदले तर मला आजण माझ्या इतर मसुलमान जमत्राांना आनांद होईल. 

(इरे् जिजकृष्ट्ण चांजिवाला साांगतात की हा प्रश्न जहांदनेू जवचारलेला आह.े) ठीक आह ेकोणी जवचारला 

याला महत्तव नाही. तो प्रश्न योग्य आह.े तो जवचारणे योग्यही आह ेआजण योग्य नाहीसदु्ा. हा प्रश्न आह े

: “जिजटिाांसमोर जेव्हा पराभव उभा होता तेव्हाही तमु्ही जिजटिाांना अजहांसेचे अनसुरण करण्याकररता 
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साांगत होता. तमु्ही त्याांना सल्ला दते होत की िस्त्र टाकून द्या आजण अजहांसक व्हा. असे करून तमु्ही 

जकती तरी िौयथ दाखव ूिकाल. मग तमु्ही सरकारला अजहांसक लढाई करण्याकररता का साांगत नाही?” 

मी तर आधीच साांजगतले आह ेकी मी कोणीच नाही आजण माझे कोणीही ऐकत नाही. लोक म्हणतात 

की सरदार तमुचे आहते आजण पांजितजी तमुचे नसतील तर मग कोण असेल आजण मौलानाही तमुचेच 

आहते. माझे आहतेही आजण नाहीतही. मी तर अजहांसा सोिलेली नाही. त्याांनाही तर जिकवत आलो 

आह.े ती तोपयंत चालली जोपयंत स्वातांत्र्य जमळाले नव्हते. आता ते म्हणतात की अजहांसेने कारभार 

कसा करता येऊ िकतो. मागे लष्ट्कर आहचे. ते लष्ट्कर घेऊन बसले आहते. आता माझी जकां मत 

राजहलेली नाही. जर माझी जकां मतच राजहलेली नाही तर मी लोकाांमध्ये किाकररता आह?े याच आिेने 

आह े की कदाजचत लोक माझे ऐकतील. तमुच्यासारखे र्ोिेसे लोक येतात आजण सभ्यपणान े

माझ्याबरोबर बसनू प्रार्थना करतात. जसे तमु्ही आहा तसे कदाजचत इतरही होतील आजण मग कदाजचत 

सवांना िहाणपणा सचुेल. माझ्या बोलण्याचा कदाजचत काही पररणाम होईल. याच मोहाने इरे् पिलो 

आह ेआजण इतके करतो आह.े मला माहीत नाही की ईश्वराची माझ्याकिून जकती जदवस काम करवनू 

घेण्याची इच्छा आह.े तो आजही माझे काम बांद करू िकतो. इरे् बसल्याबसल्या माझा श्वास बांद 

झाला तर आताच मी मरून जाईन. यामळेु जी गोष्ट मी जहटलर (पाहा अॅिॉल्फ जहटलरला पत्र, जलैु 

२३, १९४७), मसुोजलनी (या आधीच्या जटपेप्रमाणे), चजचथल (बहुधा हा सांदभथ प्रत्येक जिजटिाला पत्र 

जलैु २, १९४७िी सांबांजधत आह.े) आजण जपानला ( प्रत्येक जपानीला पत्र, जलैु १८, १९४७) 

साांजगतली होती जतच्यावर मी अजनूही कायम आह ेव तीच गोष्ट आपल्या सरकारला साांगतो आह.े 

परांतु काश्मीरचे तर िेख अब्दलु्ला आहते. ते तर फार िरूवीर आहते आजण िौयाथची मी नेहमीच तारीफ 

केली आह.े ह ेखरे आह ेकी ते जहांसा करत आहते, परांत ुत्यात िौयथ तर आह,े आजण िौयाथची मी नेहमीच 

तारीफ करत असतो. मी तर सभुार् बाबूांचीही तारीफ करत असतो. मला जहांसा पसांत होती म्हणनू काही 

मी ती तारीफ करत नव्हतो. त्याांनी जी आझाद जहांद सेना तयार केली होती ती मी र्ोिाच तयार करू 

िकणार होतो. जर मी चाांगली गोष्ट पाजहली आजण चाांगल्या गोष्टीला मी चाांगली म्हणालो नाही तर मी 

अजहांसक राहू िकत नाही. िेख अब्दलु्ला जर जतरे् िेवटपयंत लढत राजहले आजण जहांद ू आजण 

जिखाांबरोबर राजहले तर ते फार मोठे काम होईल. जे लोक इरे् आहते त्याांच्यावरही त्याचा फार मोठा 

प्रभाव पिेल याबद्दल मला जकां जचतही सांिय नाही. ते काहीही असले तरी मला जर माझ्या अजहांसक 

मागाथने चालता आले आजण सवांनी माझे ऐकल े तर जतरे् जे सैन्य आम्ही पाठवतो आहो तेही 

पाठवण्याची गरज नव्हती. आजण पाठवलेच असते तर अजहांसक लष्ट्कर पाठवले असते. आजफ्रदी  लोक 

जर मारून टाकणार असतील तर आनांदाने मरायचे. ते अजहांसक यदु् होईल. ते अजहांसक यदु् होईल 

कारण ते अजहांसक राहून मरण पत्करतील. िेख अब्दलु्लासदु्ा आजफ्रिींना म्हणतील की तमु्ही श्रीनगर 
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घेऊ िकता परांत ुआम्ही मेल्यानांतर. परांतु ते सवथ िस्त्राांनी लढत आहते आजण िौयाथने लढत आहते. 

तेसदु्ा अजहांसक होऊ िकतात, परांतु ते अजहांसेचे खरे रूप नसेल. कल्पना करा की एक लाख आजफ्रदी  

सैन्याने मठूभर लोकाांच्या जठकाणावर हल्ला केला आजण त्याांनी आपल्या जनरागस मलुाबाळाांना व 

जस्त्रयाांना वाचवण्याकररता सिस्त्र प्रजतकर केला व लढत असताना त्यात ते मेल ेतर त्याांनी िस्त्राांचा 

उपयोग जरी केलेला असला तरी त्याांच्या प्रजतकाराला अजहांसक प्रजतकार म्हणता येऊ िकते. परांत ुह े

मी कोणाला साांग ूिकतो? आज चोहोकिे जवर् पसरले आह,े लोक एकमेकाांना रानटीपणाने मारत 

आहते. या पररजस्र्तीत अजहांसेचा पाठ जिकवण्याची क्षमता माझ्यामध्येसदु्ा नाही. त्या काळात चजचथल 

म्हण ूिकत नव्हते परांतु आज िेख अब्दलु्ला आजण जतरे् गेलेले सैन्य म्हण ूिकते की जदल्लीत तमुच्या 

अजहांसेला अपयि आल ेकारण जतरे् लोक रानटीपणाचे वतथन करत आहते परांत ुआम्ही जे काही करतो 

आह ेत्याला रानटीपणा म्हणता येऊ िकत नाही. आजण त्याांना असे म्हणण्याचा अजधकार आह ेह ेमी 

मान्य करतो. परांत ुसांघराज्यातील जहांद,ू मसुलमान, िीख या सवांची माझ्या अजहांसेबद्दल मी खात्री 

पटवनू दऊे िकलो तर ते असे म्हणणार नाहीत. अिा पररजस्र्तीत मी स्वतः त्या अजहांसक सैन्याबरोबर 

काश्मीर, पाजकस्तान वा इतर कोणत्याही जठकाणी जाऊ िकतो आजण मग माझे काम फार सोपे होईल. 

आजण मग अजहांसेचा प्रभाव इतका मोठा असेल की त्याकिे आपण पाहत राहू. परांत ुअसा प्रसांग केव्हा 

येईल अिी मी आिा करू िकतो? तमु्ही जर माझे िब्द ऐकाल आजण त्याप्रमाणे वागाल, माझे िब्द 

जर अजधक प्रभाविाली असते आजण माझे हृदय अजधक सामर्थयथसांपन्न असते, माझी तपियाथ जकतीही 

मोठी जदसत असली तरी ती अजनू प्रभावी झाली असती आजण माझ्या एकेका िब्दात भारतावर पकि 

जनमाथण करण्याची िक्ती आली तर माझे काम होईल. परांतु आज मी असहाय आह.े तमु्ही लोकही जर 

ईश्वराला माझे िब्द प्रभावी करण्याकररता आजण मला त्याने जजरे् आणले आह ेतेर्नू पढेु नेण्याकररता 

व माझ्या दहेाकिून अजनू काम घेण्याकररता प्रार्थना कराल तर भारताचा जगावर फार मोठा प्रभाव 

पिेल.  

सध्या आजियायी प्रादजेिक श्रम सांमेलन होत आह े (आांतरराष्ट्रीय श्रम सांघटनेची पररर्द 

जदल्लीत भरली होती. पाहा जचनच्या प्रजतजनधी मांिळाला मलुाखत नोव्हेंबर ५, ९४७) आजण त्यात 

इांग्लांि, चीन, अमेररका आजण पाजकस्तानचे प्रजतजनधी आल ेहोते आजण म्हणत होते की तमु्ही फार मोठे 

काम केले आह.े त्याांची ही तारीफ मला बोचते. आज तर माझे जदवाळे जनघाले आह.े आज मी काही 

साांग ूिकत नाही आजण काल साांगत होतो त्याची आज जकां मत राजहलेली नाही. लोकाांवर जेव्हा माझा 

प्रभाव पिेल तेव्हाच तारीफ करण्यालायक होईन. परांतु आज तो जदसत नाही. मी तर केवळ माझ्या 

लाचारीचे प्रदिथन तमुच्यासमोर करतो आह.े 

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ ४५-७२ 
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११. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर ६, १९४७ 

नोव्हेंबर ६, १९४७ 

 मला लेखकाचे नाव माहीत आह,े परांतु मला त्याांचे नाव साांगण्याचीही इच्छा नाही आजण 

त्याांच्या लेखाांचा आिय साांगण्याचीही इच्छा नाही. (एका जमत्राने पाठवलेल्या वतृ्तपत्रातील दोन 

कात्रणाांचा इरे् सांदभथ आह.े) मी केवळ इतकेच साांग ूइजच्छतो की ते लेख जहांद ूधमाथची सेवा करण्याच्या 

हतेनेू जलजहलेले आहते, परांत ुत्यात जाणनूबजुनू खोट्या गोष्टी भरलेल्या आहते. त्यात जेव्हा एखादी 

नवीन गोष्ट साांगण्यात येते तेव्हाही तर्थय ेचकुीच्या पद्तीने सांजगतली जातात. परांतु असे केल्यामळेु 

कोणताच हते ूसाध्य होऊ िकत नाही, आजण धमाथचा तर मळुीच नाही ह ेसाांगण्याचे साहस मी करतो. 

जेव्हा आरोप सत्यावर आधाररत नसतो उलट असत्यावर आधारलेला असतो तेव्हा ज्याच्यावर आरोप 

करण्यात आलेला असतो त्याची काहीच हानी होत नसते. यामळेु अिा वतथमानपत्राांचे लेखक जकतीही 

प्रजसद् असले तरी त्याांना कोणतेही प्रोत्साहन दणे्यात येऊ नये अिी मी जनतेला सावधजगरीची सचूना 

दऊे इजच्छतो.  

 खाद्यमांत्र्याांनी जी अिासकीय लोकाांची सजमती (खाद्यान्न धोरण सजमती) बनवली होती जतने 

आपला अहवाल त्याांना सादर केला आह.े त्या सजमतीच्या अहवालावर काही जनणथय घेण्याकररता 

मदत करण्याकररता िॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना भेटण्याकररता प्राांताांचे जे मांत्री आले होते त्याांना मी भेटलो 

(पाहा मागील जवर्य). मला जेव्हा त्या सजमतीबद्दल कळले तेव्हा कां रोल बांद करण्यावर्यीची माझी 

भजूमका अगदी बरोबर असल्याची माझी खात्री असल्यामळेु लोकाांच्या िांका दरू करता याव्या म्हणनू 

या सजमतीसमोर मला माझे म्हणणे माांिण्याची सांधी द्यावी असे मी राजेंद्र प्रसाद याांना म्हणालो. राजेंद्र 

प्रसाद याांनी ताबितोब माझे म्हणणे मान्य केले आजण मला खाद्यमांत्र्याांसमोर वा त्याांच्या प्रजतजनधींसमोर 

माझे म्हणणे माांिण्याची सांधी जदली. जनु्या जमत्राांना भेटून मला फार आनांद झाला. मी साांगत राजहलो 

आह ेकी जोपयंत साांप्रदाजयक भाांिणाांसांबांधीच्या माझ्या मताचा सांबांध आह ेमाझे मत कोणालाच मान्य 

नाही. परांत ुह ेसाांगताना मला आनांद होतो की अन्नधान्याच्या समस्येसांबांधीच्या माझ्या मतासांबांधी तसे 

नाही. बांगालचे राज्यपाल श्री कॅसी यांच्यािी माझ्या अनेक भेटी झाल्यापासनूच भारताला अन्नधान्य 

वा कां रोल याांच्यावर जनयांत्रण ठेवण्याची आवश्यकता नाही असे माझे मत झाल ेआह.े या बाबतीत मला 

लोकाांचा पाजठांबा आह ेकी नाही ह ेत्या वेळी मला माहीत नव्हते. परत ुनकुताच झालेल्या चचेवरून 

मला जनतेच्या पररजचत आजण अपररजचत प्रजतजनधींचा बराच पाजठांबा आह ेह ेपाहून आियथ वाटले. 

अन्नधान्य समस्येसांबांधी माझ्याकिे जी अनेक पते्र येतात त्याांत पत्रलेखकाने माझ्या मतापेक्षा वेगळे मत 

व्यक्त केल्याचे एकही पत्र मला आठवत नाही. श्री घनश्याम दास जबलाथ (उद्योगपती) आजण लाला 
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श्रीराम (उद्योगपती) यासांबांधी काय जवचार करतात ते मला माहीत नाही. समाजवादी पक्ष माझ्या मताला 

पाजठांबा दईेल की नाही हहेी मला माहीत नाही. परांतु िॉ. राममनोहर लोजहया जेव्हा मला भेटल ेतेव्हा 

कां रोल काढून टाकण्याजवर्यीच्या माझ्या मतािी ते पणूथपणे सहमत झाल.े सध्या दिे ज्या 

अन्नधान्याच्या चणचणीच्या पररजस्र्तीतनू जात आह ेजतच्यातून मागथ काढण्याकररता िॉ. राजेंद्र प्रसाद 

याांनी आपल्या सांपणूथ कमथचारी वगाथवर जवसांबनू राहू नये, आपल्या सजमतीतील केवळ एक दोन 

सदस्याांचे मागथदिथन घ्यावे. 

 आता मी कापिाच्या कां रोलवर येतो. अन्नधान्यावरील कां रोल हटवण्यापेक्षाही कापिावरील 

जनयांत्रण हटवण्यासांबांधी मला जास्त खात्री वाटत असली तरी कापिावरील जनयांत्रण हटवण्याला मला 

जततका पाजठांबा जमळत नाही जजतका अन्नधान्यावरील जनयांत्रण दरू करण्यासांबांधीच्या माझ्या जवचाराांना 

जमळतो. जवदिेी वा स्वदिेी जगरणी कापिाची जागा खादी  घेऊ िकते या माझ्या मताला कााँग्रेसने 

आनांदाने मान्यता जदली. जतने जमनालालजींच्या (जमनालाल बजाज) अध्यक्षतेखाली एका खादी 

मांिळाची स्र्ापना केली होती आजण येरविा तरुुां गातनू सटुका झाल्यानांतर त्याला अजखल भारतीय 

चरखा सांघाचे रूप दणे्यात आल ेहोते. जहांदसु्तानात ४० कोटी लोक राहतात. पाजकस्तानमध्ये गेेेलेला 

भाग जरी वगळला तरी भारतात ३० कोटी लोक राहतात. भारत सांपणूथ लोकसांख्येला परेुल इतका कापसू 

जनमाथण करतो. कापसापासनू सतू तयार करण्याकररता परेुसे लोक आहते आजण त्या सतुाचे कापि तयार 

करण्याकररता भारतात परेुसे जवणकर आहते. कोणत्याही मोठ्या गुांतवणकुीजिवाय आपण दिेात 

सहजपणे चरखे, हातमाग आजण इतर साजहत्य तयार करू िकतो. याकररता गरज आह े ती प्रखर 

आत्मजवश्वासाची आजण खादीजिवाय इतर कोणतेही कापि वापरायचे नाही या जनधाथराची. तमु्हाला 

माहीत आह े की आपण जगरणीपेक्षाही चाांगली खादी जनमाथण करू िकतो व त्यावरील रांग, रेर्ा 

इत्यादींची माांिणी (जिझाईन) इतकी सुांदर करता येऊ िकते की जगरणीतील कापिही त्यासमोर जफके 

पिावे. आता भारत परजकयाांच्या जोखिापासनू मकु्त झालेला असल्यामळेु खदीकररता जवरोध राहणार 

नाही असे वाटत होते. जवदेिी सत्तेच्या प्रजतजनधींचे ते वैजिष््टय होते. आता आपण आपल्याला हवे ते 

करण्याकररता पणूथपण े स्वतांत्र झालेलो असनूही आपण खादीसांबांधी ना तर बोलतो ना खादीच्या 

क्षमतेवर आपला जवश्वास आह.े आजण भारताची कापिाची गरज पणूथ करण्याकररता आपण जगरणीतील 

कापिाजिवाय इतर किाचाही जवचार करत नाही. भारताकररता खादीचे अर्थिास्त्र हचे एकमेव योग्य 

अर्थिास्त्र आह ेयाबद्दल मला जकां जचतही सांिय नाही. 

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन -२, पषृ्ठ ५२-४ 
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१२. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर ७, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

नोव्हेंबर ७, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 जतहार (गाांधीजी जतहारला ४ वाजता भेट जदली आजण तेर्ील मसुलमानाांना ते भेटल.े) आजण 

जवळपासच्या भागातील मसुलमानाांना जवनाकराण त्रास सहन करावा लागत आह ेह ेपाहून मला दःुख 

होते. त्याांच्यापैकी अनेक जमीनमालक असनूही त्याांना आपल्या जजमनीची लागवि करता येत नाही 

कारण त्याांना छळ होण्याची भीती वाटते. त्याांनी आपले पाळीव पि,ू नाांगर, आजण इतर साधने जवकून 

टाकली आहते. सैन्य त्याांचे रक्षण करत आह.े (गाांधीजी जदल्लीला परतत असताना त्याांची गािी अनेक 

भारतीय सैजनकाांनी अिवली. त्याांनी गाांधीजींना अजभवादन केले आजण साांजगतले की आम्ही 

सांकटग्रस्ताांना पणूथ सांरक्षण दते आहो. गाांधीजी जस्मत करत त्याांना म्हणाले की जात वा धमथ याांचा 

भेदभाव न करता सवांना सांरक्षण दणे े हचे सैजनकाचे कतथव्य असते.) माझ्या आजबूाजलूा दःुखी 

लोकाांपैकी २००० पेक्षाही जास्त लोक गोळा झाल ेहोते. इरे् त्याांचे जीवन असह्य झालेले असल्यामळेु 

आपल्या पढुाऱयाांिारे त्याांनी पाजकस्तानला जाण्याची इच्छा व्यक्त केली. ते म्हणाले की आमच ेअनेक 

जमत्र आजण नातलग आधीच पाजकस्तानमध्य े गेलेले आहते. यामळेु सरकारने आमची लाहोरला 

जाण्याची व्यवस्र्ा केली तर आमच्यावर कृपा होईल. ते म्हणाले की सैन्याजवरुद् आमची कोणतीही 

तक्रार नाही. असे असल ेतरी त्या भेटीचा सांपणूथ वतृ्ताांत मी तमु्हाला साांगत बसणार नाही. त्या लोकाांना 

मी साांजगतले की माझ्या हातात कोणतीही सत्ता नाही. परांतु तमुचा जनरोप मी प्रधानमांत्री आजण 

उपप्रधानमांत्री, जे गहृमांत्रीसदु्ा आहते, याांना आनांदाने कळवीन.   

जदल्लीमध्ये जनवाथजसत एक समस्या झाल ेआहते आजण पाजकस्तानमध्ये त्याांना बरेच अत्याचार 

सहन करावे लागलेले असल्यामळेु त्याांना इरे् जविेर्ाजधकार आहते असे वाटते असे मला साांगण्यात 

आल ेआह.े ते जेव्हा बाजारात काही जवकत घेण्याकररता जातात तेव्हा दकुानदाराांने त्याांना पैस ेन घेता 

वा अगदी कमी जकां मतीत वस्तू द्याव्या असे त्याांना वाटते. काही वेळा तर एकच व्यक्ती िेकिो 

रुपयाांपेक्षाही जास्त खरेदी करतात. टाांगेवाल्याने त्याांना फुकट न्यावे वा नाममात्र पैस ेघ्यावे असे त्याांना 

वाटते. मला जमळालेले ह ेवतृ्त खरे असेल तर सामान्यपणे कठीण काळापासनू माणसू जो धिा घेत 

असतो तो या जनवाथजसताांनी घेतला नाही ह ेसाांगणे माझे कतथव्य आह.े असे करून ते स्वतःचे आजण 

दिेाचेही नकुसान करत आहते आजण आधीच जबकट झालेली समस्या अजून जबकट करत आहते. ते 

जर असेच वागत राजहले तर जदल्लीतील व्यापाऱयाांची सहानभुतूी ते गमावतील.  
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याचबरोबर पाजकस्तानमध्ये सवथ काही गमावनू आलेले जनवाथजसत एका वेळी िकिो रुपयाांची 

खरेदी कस ेकरू िकतात ह ेमला कळत नाही. जनवाथजसताांनी आवश्यक आजण क्वजचत प्रसांग वगळता 

कुठेही जाण्याकररता ईश्वरान े जदलेले पाय सोिून इतर किाचाही उपयोग करू नये असे मला वाटते. 

याजिवाय मी असे ऐकले आह ेकी जदल्लीत लाखो जनवाथजसत आल्यापासनू जदल्लीतील तीव्र मद्याकथ  

असलेल्या दारूच्या  जवक्रीपासनू जमळणाऱया अबकारी कराच्या उत्पन्नात एकाएकी भरपरू वाढ झाली 

आह.े खरे म्हणजे त्याांना कळले पाजहजे की प्राांतीय सरकार जेव्हा कााँग्रेसची मागणी पणूथ करतील तेव्हा 

भारतीय सांघराज्यात ना तर दारू जमळेल ना गाांजा, ना अफूसारखे मादक पदार्थ जमळतील. आमच्या 

मसुलमान बाांधवाांना पणूथ दारूबांदी करण्याकररता कााँग्रेसच्या ठरावाची आवश्यकता पिणार नसल्यामळेु 

हीच गोष्ट पाजकस्तानची असेल. ज्या जनवाथजसताांनी मोठमोठे सांकट सहन केल ेआहते ते दारू आजण इतर 

मादक पदार्ाथचे सेवन सोिू िकत नाही काय? ऐिआरामाच्या जीवनाचा त्याग करू िकत नाहीत 

काय? मागील व्याख्यानात मी जदलेला सल्ला माझे जनवाथजसत बाांधव ऐकतील अिी मला आिा आह.े 

मी त्याांना सल्ला जदला होता की ते जजरे् कुठे जातील जतरे् त्याांनी दधुात साखर जमसळते तसे जमसळून 

जावे आजण तेर्ील लोकाांवर ओझे न बनण्याचा जनधाथर कारावा. श्रीमांत वा गरीब जनवाथजसताांनी एकाच 

जिजबरात राहावे आजण पणूथ सहकायथ करावे व आदिथ स्वावलांबी नागररक बनावे. 

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ ५५-७ 
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१३. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर ८, १९४७ 

नवी जदल्ली,  

नोव्हेंबर ८, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 प्रार्थनेवर आक्षेप घेणाराांबद्दल मनात क्रोधाची वा बदल्याची भावना न ठेवता िाांतपणे बसनू 

प्रार्थना पणूथ होईपयंत जतच्यावरच लक्ष कें जद्रत करण्याची प्रार्जमक अट पणूथ कराल काय? (आम्ही िाांत 

राहू असे आश्वासन आक्षेप घेणाऱया चार लोकाांसह सवांनी गाांधीजींना जदले आजण कोणत्याही 

अिर्ळ्याजिवाय प्रार्थना पार पिली.) 

मला एका िीख जमत्राचे पत्र जमळाले. तो म्हणतो की मी प्रार्थना सभाांना उपजस्र्त राहत असतो 

आजण तसे करणे मला आवितेसदु्ा. त्याांना प्रार्थनेमधील सहनिीलतेची भावना आविते. त्याांना 

ग्रांर्साहबे, सखुमणी (ग्रांर्साहबेचा भाग) जपजी इत्यादीजवर्यी मी केलेले भाष्ट्य आविते. त्याांचे म्हणणे 

आह ेकी या धमथग्रांर्ातनू काही भाग जनविून दररोजच्या प्रार्थनेत मी त्याचा समावेि केला तर जिखाांवर 

त्याचा फार चाांगला पररणाम होईल. ते ह ेसवथ िीख समदुायातफे म्हण ूिकतात असे त्याांना वाटते. ते 

म्हणतात की अिा प्रकारे जनविलेल्या भागाांचे वाचन ते प्रार्थना म्हणत असताना करू िकतात. मी 

त्याांच्या सचूनेिी सहमत आह.े परांत ु यासांबांधीचा अांजतम जनणथय त्या गहृस्र्ाांकिून ते भजन 

ऐकल्यानांतरच मी घेईन. याकररता त्याांनी िजजकिनकिून वेळ ठरवली पाजहजे. 

मी एकदा साांजगतले होते की कापसू, कॅजलको (छपाई केलेले कापि), सयुा इत्यादी गोष्टी 

जनवाथजसताांना उपलब्ध करून दणे्यात याव्या म्हणजे ते आपल्या दलुया स्वतः तयार करू िकतील. 

(पाहा प्रार्थना प्रवचन, ऑक्टोबर १२, १९४७) असे करून आपण लाखो रुपय ेवाचव ूिकू आजण 

जनवाथजसताांना काही तरी पाांघरूण जमळू िकेल. माझ्या या जवनांतीला प्रजतसाद दते आम्ही या वस्त ू

परुवण्याकररता तयार आहो असे मुांबईच्या रुई व्यापाऱयाांनी मला जलजहले आह.े असे केल्यान े

आपलेसदु्ा काही मलू्य आह ेअसे जनवाथजसांताना स्वतःलाही जाणवेल व जनरोगी सहकायाथचा ते पजहला 

पाठ जिकतील. जदल्लीतही कापि जगरण्या काही कमी नाहीत. िहरात बऱयाच सतूजगरण्या आहते. 

तरीही मुांबईच्या या दणेगीचे मी स्वागत करतो कारण स्वतःहोऊन दणेगी दणेाराांवर कोणतेही मोठे दिपण 

आणण्याची माझी इच्छा नाही. जजतके जास्त लोक दान दणे्याकररता तयार असतील जततके ते 

जनवाथजसताांकररता आजण दिेाकररता चाांगले होईल. यामळेु मुांबईतील रुईचे व्यापारी िक्य जततक्या 

लवकर रुईच्या गाठी पाठवतील अिी आिा आह.े श्रीमांताांनी अिा प्रकारे सहकायथ जदले तर 

िासनावरील ओझे कमी होईल. आता आपण स्वतांत्र राष्ट्र असल्यामळेु स्वतःहोऊन प्रत्येक व्यक्ती 
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दिेाच्या कारभाराला हातभार लाव ूिकते, परांतु त्याकररता त्याला स्वातांत्र्यामुळे दिेाच्या नागररकाांवर 

येणाऱया जबाबदाऱयाांचे पणूथपणे भान असले पाजहजे  

जेव्हा रुईच्या गाठी येतील तेव्हा दलुयाांकररता परेुसे छीटचे कापि दणे्याकररता मी जगरणी 

मालकाांना समजाव ूिकेन याबद्दल मला मळुीच सांिय नाही. रुईच्या गाठीवरून मला कापिावरील 

कां रोलची आठवण झाली. माझ्या मते भारतातील लोक आपल्या हाताने आपल्याकररता परेुिी खादी 

सहजपणे तयार करू िकतात. ह ेसोपेही आह ेआजण िक्यही आह.े त्याकररता दिेात परेुसा कापसू 

उपलब्ध असला पाजहजे इतकीच अट आह.े दिेात कधीही कापसाचा दषु्ट्काळ असल्याचे मला माहीत 

नाही. आपल्याला कापसाचा तटुविा कधीच पिू िकत नाही कारण दिेाला जजतक्या कापसाची गरज 

असते त्यापेक्षा आपण जास्त कापसू जनमाथण करतो. दिेातनू हजारो, लाखो रुईच्या गाठींची जनयाथत 

केली जाते. तरीही दिेातील कापि जगरण्याांकररता कापसाचा तटुविा कधीही पित नाही. मी आधीच 

या गोष्टीकिे तमुच ेलक्ष वेधल ेआह ेकी हाताने धनुाई करणे, कताई करणे आजण जवणणे याांच्याकररता 

लागणारे सवथ साजहत्य दिेात जमळू िकते. तसेच ह ेकाम करू िकणारे लोकही दिेात मोठ्या सांख्येत 

आहते. यामळेु दिेातील कापिाच्या तटुवि्याकररता आपला ससु्तपणाच कारणीभतू आह ेइतकेच मी 

म्हण ूिकतो. आज कापिाचे कां रोल दिेात कोणालाही नको आह,े ते ना तर जगरण्याांना हवे आह ेना 

जगरणी मजरुाांना हवे आह ेना कापि जवकत घेणाऱया लोकाांना. कां रोलमळेु आळिी लोकाांचा वगथ वाढत 

आह े व अिा प्रकारे ते दिेाचा जवनाि करत आहते. अिा प्रकारच्या लोकाांना कोणतेही काम 

नसल्यामळेु ते नेहमी खोिसाळपणा करण्याकररता तत्पर असतात. 

जनवाथजसताांची काही उपयकु्त कामात स्वतःला गुांतवनू घेण्याची इच्छा असेल तर त्याांनी आधी 

स्वतःकररता दलुया तयार केल्या पाजहजे. आजण नांतर सवांनी, स्त्री-परुुर्ाांनी, आपला वेळ धनुाई, कताई, 

जवणाई इत्यादी कामामध्ये घालवला पाजहजे. जकती तरी लाख जनवाथजसताांनी सहकायाथने केलेल्या या 

कामातनू जी िक्ती जनमाथण होईल जतने दिेात जवद्यतुसांचार होईल. यामळेु अजधक धान्य 

जपकवण्याकररता आजण आपल्या घरातच खादी तयार करण्याकररता ते लोकाांना प्रोत्साजहत करतील. 

हहेी लक्षात ठेवले पाजहले की रुईच्या गाठी तयार करण्याऐवजी कताई करणाराांना सरळ रुई उपलब्ध 

करून दणे्यात आली तर आपण एक प्रजक्रया वाचव ूिकतो ही बाबसदु्ा लक्षणीय आह.े यामळेु रुई 

खराब होणार नाही, जतची धनुाई करणे सोपे होईल व ग्रामीण भागाकररता सरकी उपलब्ध होईल. 

श्रीमती माऊां टबॅटन मला भेटण्याकररता आल्या होत्या. त्या दयेच्या दवेी झाल्या आहते. त्या 

दोन्ही उपजनवेिाांना भेटी दते असतात, (सांयकु्त मदत आजण कल्याण सजमतीच्या अध्यक्ष म्हणनू.) 

वेगवेगळ्या जिजबरातील जनवाथजसताांना भेटतात, आजारी आजण दःुखी लोकाांिी बोलतात व 
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आपल्याकिून िक्य होईल जततके त्याांच ेसाांत्वन करण्याचा प्रयत्न करतात. कुरक्षेत्रातील जिजबराला 

जेव्हा त्याांनी भेट जदली तेव्हा मी जतरे् कधी येणार असे लोकाांनी त्याांना जवचारले. त्या सवथ लोकाांना 

भेटण्याची मला इतकी इच्छा होती की मी जतरे् जनजितच गेलो पाजहजे असे श्रीमती माऊां टबॅटन याांनाही 

वाटले. मी त्या जिजबराला भेट दईेन असे तमु्ही त्याांना साांजगतले ह ेयोग्य केले असे म्हणनू मी त्याांना 

आश्वस्त केले. तमु्हाला खरे साांगायचे म्हणजे मी पानीपतला भेट दणे्याची तयारी केली होती. तेर्ील 

जिजबरात जहांद ू आजण मसुलमान दोघेही आहते. मी पाजनपत आजण कुरुक्षेत्रला एकाच दौऱयात भेट 

दणे्याचे ठरवले होते. परांत ुआता मला कळले आह ेकी मी एकाच दौऱयात या दोन्ही जिजबराांना भेट दऊे 

िकत नाही. यामळेु कुरुक्षेत्रला भेट दणे्याचा माझा कायथक्रम अजखल भारतीय कााँग्रेस सजमतीची बैठक 

होईपयंत (ही सभा नोव्हेंबर १५ आजण १६ तारखेला होणार होती.) पढेु ढकलणे मला आवश्यक झाले. 

असे असले तरी कुरुक्षेत्रच्या फार मोठ्या छावणीत ध्वनीक्षेपकाची व्यवस्र्ा करणे जरी कठीण होणार 

असले तरी त्याांच्यािी रेजिओवर बोलणे कठीण होणार नाही असे मला सचुवण्यात आले. याकररता 

जिजबरात ध्वजनक्षेपकाांची व्यवस्र्ा मात्र करावी लागणार आह.े जर अिी व्यवस्र्ा करण्यात आली तर 

तेर्ील लोकाांिी मला मांगळवारी वा बधुवारी बोलता येऊ िकेल आजण नांतर मी त्याांना भेटण्याकररता 

जाऊ िकेन. मध्यांतरीच्या काळात पानीपतच्या जिजबराला भेट दणे्याचा कायथक्रम मला पणूथ करता येईल 

अिी आह.े 

जहांदीवरून, प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ ५७-६० 
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१४. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर ९, १९४७ 

(गाांधीजींचे मौनव्रत सरुू असल्यामळेु त्याांनी ह ेभार्ण जलहून काढल ेव ते प्रार्थनेनांतर वाचनू 

दाखवण्यात आल.े) 

नवी जदल्ली, 

नोव्हेंबर ९, १९४७ 

  मला उद्या पानीपतला जावे लागत आह े याचा मला खेद होतो. पानीपतला 

पोहोचल्यानांतर तेर्ील जहांदूांिी आजण मसुलमानाांिी बोलता यावे म्हणनू मला मौनव्रत लवकर सरुू 

करावे लागणार आह.े मला आिा आह ेकी उद्या सायांकाळी प्रार्थनेच्या वेळेपयंत मी जदल्लीला पोहोच ू

िकेन आजण तेव्हा मी तमुच्यािी बोल ूिकेन. मी उद्या कुरुक्षेत्रला जात आह ेअसे जे वतृ्त वतथमानपत्राांनी 

जदले आह ेते चकुीचे आह.े माझा कुरुक्षेत्रला जाण्याचा जनजितच जवचार आह ेपरांत ुअजखल भारतीय 

कााँग्रेस सजमतीच्या बैठकीआधी नाही असे मी त्याांना अर्ाथतच साांजगतले होते. मी त्याांच्यािी बहुधा 

बधुवारी बोलेन अिी अपेक्षा आह.े त्याच्या वेळेची सचूना जदली जाईल. 

काहीच जदवसात जदवाळी येणार आह.े एक भजगनी, जी स्वतःच जनवाथजसत आह,े जलजहते - 

(जतचे पत्र इरे् जदलेले नाही. स्वतांत्र भारतातील ही पजहली जदवाळी असल्याने भतूकाळातील दःुख 

आपण जवसरू या आजण सवांनी जदवाळी साजरी करावी.)  

त्या भजगनीचे आजण जतच्यासारखा जवचार करणाराांचे मला कौतकु वाटते ह ेखरे असले तरी  ती 

आजण जतच्याप्रमाणे जवचार करणारे चकू आहते असे म्हटल्याजिवाय मी राहू िकत नाही. ज्या कुटुांबावर 

दःुखाची कुऱहाि कोसळलेली असते ते कुटुांब आपल्या क्षमतेप्रमाण ेकोणत्याही सणात वा उत्सवात 

सामील होत नाही ही गोष्ट सवथश्रतु आह.े अजतिय लहान प्रमाणावर आपण सवथ एक आहो या तत्तवाच े

ह े द्योतक आह.े कूपमांिुक वतृ्ती सोिून भारतातील आपण सवथ एक कुटुांब होऊ या. आजण भारत 

खरोखरच एक कुटुांब आह.े ज्यामळेु माणसू माणसू होतो त्या सवथ सुांदर सद्भावनाांकिे दलुथक्ष करतो असे 

ह ेबांधन न तोिण्याचा अर्थ आह.े आपण आत्मकें जद्रत होऊ नये आजण भावनात्मक होऊन आपण 

वास्तवाकिे दलुथक्षही करायला नको. मी जो आनांदोत्सव साजरा करू नये म्हणनू साांगत असतो त्याच्या 

मागे काही जनजित जवचार आह.े जनवाथजसताांच्या समस्येमळेु लाखो जहांद,ू मसुलमान आजण िीख प्रभाजवत 

झालेले आहते. याजिवाय अन्नधान्याची व कापिाची चणचण माणसाने जनमाथण केलेली असली तरी 

ही चणचण आहचे. याला कारण जनमतावर प्रभाव असणारे लोक जसे आहते तसेच आपल्या 

दःुखापासनू धिा न जिकणारे लोक आजण माणसाच ेमाणसाप्रती अमानवीय वतथनही आह.े अिा या 

सांकटाच्या काळात सण साजरा करण्याकररता मला कोणतेही कारण जदसत नाही. कोणताही सण साजरा 
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करायचा नाही असे जर आपण जर दृढपणे आजण बजुद्मत्तापवूथक ठरवले तर आम्हाला अांतमुथख व  

पजवत्र होण्याची प्रेरणा जमळेल. आपण असे कोणतेही काम करू नये की ज्यामळेु इतक्या मेहनतीने 

आजण मजुश्कलीने जमळवलेले वरदान आपल्याला फेकून द्यावे लागेल. 

आता मी त्या जमत्राांबद्दल साांगेन जे फ्रें च भारतातनू (पाहा चांद्रनगरच्या लोकाांना सांदिे, ऑगस्ट 

१७, १९४७.) मला भेटायला आल े होते. “भारतीय सांघराज्यात सांपणूथ स्वायत्तता जमळावी आजण 

त्याचबरोबर तेर्ील फ्रें च सांस्कृतीचेही जतन करण्यात यावे” या फ्रें च भारतातील लोकाांच्या भावना 

दाबनू टाकण्याकररता मी चांद्रनगरच्या सत्याग्रहासांबांधी जे म्हणालो होतो (पाहा प्रार्थना प्रवचन, ऑगस्ट 

१७, १९४७) त्याचा दरुुपयोग करण्यात येत आह े अिी त्याांची तक्रार आह.े त्याांनी मला असेही 

साांजगतले की जिजटि भारतात ज्याप्रमाणे पांचमस्तांभी होते तसेच फ्रें च भारतातही पांचमस्तांभी अस ू

िकतात. आपल्या स्वार्थजसद्ीकररता ते लोक फ्रें च अजधकाऱयाांिी सहकायथ करू िकतात. अिा प्रकारे 

फ्रें च भारतातील स्वाभाजवक आकाांक्षा दिपनू टाकण्याचा ते प्रयत्न करत आहते. फ्रें च भारतातून 

आलेल्या जमत्राांनी जदलेली माजहती बरोबर असेल तर मला फार दःुख होईल. ते काहीही असल ेतरी 

माझे मत स्पष्ट आह ेकी करोिो भारतीयाांना जिजटिापासनू स्वातांत्र्य जमळालेले असताना लहान लहान 

उपजनवेिात राहणारे लोक (उदाहरणार्थ गोवा, दमण, दीव, माह,े पॉ ांदचेेरी आजण चांद्रनगर) गलुामजगरीत 

राहणे अिक्य आह.े मला आियथ वाटते की चांद्रनगरबद्दल माझी जी मैत्रीभावना आह ेत्याचा चकुीचा 

अर्थ लावला जातो. भारताच्या या भागाांना गलुामजगरीत राहावे लागावे व त्याांना नेहमीकररता 

उपजनवेिाचा दजाथ असावा ही गोष्ट मी कधीही सहन करू िकत नाही. यामळेु मी आिा करतो की 

मला दणे्यात आलेल्या बातमीला वास्तवात कोणताही आधार नसेल. आजण लोकाांना, मग ते काळे 

असो वा गोरे, भारतात असो वा अजनू कुठे दाबनू ठेवले जावे या गोष्टीचे महान फ्रें च समाज कधीही 

समर्थन करणार नाही. 

प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ ६०-३ 
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१५. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर १०, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

नोव्हेंबर १०, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 आपण जमराबाईप्रमाणे केवळ ईश्वराचे सेवक झालो तर आपला सवथ त्रास सांपनू जाईल. (म्हने 

चाकर राखोजी या जमराबाईच्या भजनाचा इरे् सांदभथ आह.े प्रार्थनेत ह ेभजन म्हणण्यात आल ेहोते.) मी 

जे काही आता साांगणार आह ेते ऐकल्यानांतर याचे महत्तव तमुच्या लक्षात येईल. तमु्ही वतृ्तपत्राांमध्ये 

जनुागढसांबांधी ऐकलेच असेल. (भारत सरकारने जारी केलेल्या पे्रसजवज्ञप्तीनसुार राजकोटच्या जवभागीय 

आयकु्ताांकिे मेजर हावे जोन्स याांनी जनुागढच्या जदवाणचे पत्र जदले. जनुागढचे प्रिासन आपल्या हातात 

घ्यावे अिी त्यात भारत सरकारला जवनांती करण्यात आली होती. सांस्र्ानातील सांपणूथ िासनव्यवस्र्ा 

कोलमिू नये म्हणनू ही जवनांती करण्यात आली होती. भारत सरकारने जनुागढच्या सांस्र्ानाचे प्रिासन 

नोव्हेंबर ९ला आपल्या हातात घेतले. जनुागढ िहरात भारतीय सैन्य सायांकाळी ६ वाजता जिरले.) 

वतृ्तपत्रातील बातमी अगदी बरोबर आह ेअसे साांगणाऱया दोन तारा मला जमळाल्यानांतर माझे समाधान 

झाल.े जनुागढच ेप्रधानमांत्री िाह नवाझ भटु्टो आजण नबाब कराचीत आहते. उपप्रधानमांत्री मेजर हावी 

जोन्स जनुागढमध्ये आहते. भारतीय सांघराज्यातील जनुागढच्या साजमलीकरणाकरता ह ेसवथ जबाबदार 

आहते. या सगळ्या गोष्टींवरून कायदे आझम जजनाांनीसदु्ा जनुागढच्या भारतातील साजमलीकरणाला 

मान्यता जदली आह ेअसा अर्थ होतो. जर असे असेल तर काश्मीर आजण हदै्राबाद (हदै्राबात प्रभतु्वसांपन्न 

स्वतांत्र राज्य व्हावे अिी जनझामची इच्छा होती व त्याांनी भारतात जवलीन होण्याकररता नकार जदला. 

भारत सरकार व जनझाम याांच्यात दतू स्तरावर प्रदीघथ काळ वाटाघाटी सरुू होत्या. वाटाघाटी सरुू 

असतानाच्या काळाचा उपयोग जनझामने यरुोपमधनू िस्त्राांची आयात करून आपली सैजनकिक्ती 

वाढवण्याचा प्रयत्न केला.) येर्ील अिचणीसदु्ा लवकरत दरू होतील. आजण मी तर इतकेसदु्ा म्हणेन 

की आता िाांततेकिे कल राहील. दोन्ही उपजनवेिाांमध्ये मैत्रीचे सांबांध जनमाथण होतील व ते एकमेकाांिी 

सहकायथ करून काम करतील. महाराज्यपाल म्हणनू मी कायदे आझमचा जवचार करत नाही, 

महाराज्यपाल म्हणनू पाजकस्तानच्या कामात हस्तक्षेप करण्याचा त्याांना कोणताही कायदिेीर अजधकार 

नाही. महाराज्यपाल म्हणनू कायदे आझम याांची तीच जस्र्ती आह ेजी भारतात लॉिथ माऊां टबॅटन याांची 

आह.े माऊां टबॅटन केवळ घटनात्मक महाराज्यपाल आहते. माऊां टबॅटन अिा व्यक्तीच्या जववाहाकररता 

गेले आहते की जी त्याांना मलुापेक्षाही अजधक आह ेत्या मलुाची वाग्वध ूही इांग्लांिची भावी राणी आह.े 

त्याांना जतरे् मांजत्रमांिळाची परवानगी घेऊनच जाता आल ेव ते नोव्हेंबर २४, १९४७ला परतणार आहते. 
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यामळेु माझ्या मते जजना ह ेसध्याच्या मजुस्लम लीगला घिवणारे आहते आजण त्याांच्या मांजरुीजिवाय 

आजण माजहतीजिवाय पाजकस्तानमध्ये काहीही करता येऊ िकत नाही. यामळेु जनुागढला भारतात 

सामील होऊ दणे्यात जजनाांचा हात असावा असे मला वाटते. आजण तसे असेल तर हा एक िभुिकून 

आह.े 

 माझ्या पानीपतच्या भेटीबद्दल मी तमु्हाला काही साांग ूइजच्छतो. माझ्याबरोबर मौलाना अबलु 

कलाम आझादही होते. राजकुमारीसदु्ा माझ्याबरोबर येईल अिी अपेक्षा होती. परांतु त्या िासकीय 

गहृात होत्या आजण मी माझ्या घि्याळाप्रमाणे सािेदहापलीकिे त्याांची वाट पाहू िकत नव्हतो. मी 

पाजनपतला गेलो याचा मला आनांद होतो. तेर्ील रुग्णालयात मी मसुलमान रुग्ण पाजहले. (गाांधीजी 

प्रत्येक रुग्णाजवळ काही जमनीट र्ाांबले. काही वेळा त्याांनी रुग्णावर नीट पाांघरूण घातले.) त्याांच्यातील 

काहींना अजतिय गांभीर जखमा झाल्या होत्या. परांत ुत्याांच्याकिे िक्य जततके चाांगल्यात चाांगले लक्ष 

परुवले जात आह े कारण राजकुमारीने जतरे् चार िॉक्टर, पररचाररका आजण वैद्यकीय मदतजनसाांना 

पाठवले आह.े यानांतर आम्ही मसुलमान, स्र्ाजनक जहांद ू आजण जनवाथजसताांच्या प्रजतजनधींना भेटलो. 

पानीपतमध्ये २०,०००पेक्षा जास्त जनवाथजसत आहते. त्यात अजनू अजनू जनवाथजसताांची दररोज भर पित 

असल्यामळेु त्यात गांभीर धोका लपलेला आह ेअिी भीती उपायकु्त आजण पोलीस अधीक्षक याांना 

वाटते. या अजधकाऱयाांची जहांद ूआजण मसुलमान स्ततुी करत असलेले पाहून मला आनांद झाला. आजण 

जनवाथजसांताांबद्दल बोलायचे तर त्याांची कोणतीही तक्रार नव्हती. त्याांना तर त्याांच्यामळेु समाधानच वाटते. 

 नगरपाजलका भवनजवळ गोळा झालेल्या जनवाथजसताांनासदु्ा आम्ही भेटलो. पाजकस्तानमध्ये 

आजण पाजनपत येर्ील अजनयजमत जीवनात जनवाथजसताांना भयानक अिचणींना तोंि द्यावे लागले होते 

आजण अजनूही द्यावे लागते. त्याांच्यातील काहींना रल्वेच्या फलाटावर राहावे लागत आह ेतर अनेकाांना 

उघि्या आकािाखाली. तरीही त्याांच्या चेहऱयावर कोणताही राग न जदसल्यामळेु मला आनांद झाला. 

आम्ही जतरे् गेलो याचा त्याांना फार आनांद झाला. पानीपतचे उपयचु्चायकु्ताांना वा तेर्ील लोकाांना न 

कळवता जतरे् इतके जनवाथजसत भरणे हा मला अजधकाऱयाांचा जनदथयपणा वाटला. पानीपतच्या 

अजधकाऱयाांना जनवाथजसताांची सांख्या तेव्हा कळली जेव्हा आगगाि्या फलाटावर येऊन र्ाांबल्या होत्या. 

ही अजतिय ददुवैी बाब आह.े पानीपत येर्ील जनवाथजसताांमध्ये जस्त्रया, मलेु आजण वयस्कर लोक आहते. 

त्यातील काही जस्त्रयाांचे रेल्वेच्या फलाटावरच बाळाांतपण झाल्याच ेमला साांगण्यात आले.  

ह ेसवथ पवूथ पांजाबमध्ये होत आह ेजजरे् िॉ. गोपीचांद (गोपीचांद भागथव) मखु्यमांत्री आहते. िॉ. 

गोपीचांद ह ेमाझे सहकायथकते होते. मला त्याांच्याबद्दल फार आदर आह.े वर्ांपासनू मी त्याांना एक 

चाांगला सांयोजक म्हणनू ओळखतो आजण त्याांचा पांजाबी लोकाांवर फार प्रभाव आह.े हररजन सेवक 
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सांघ, अजखल भारतीय चरखा सांघ अजखल भारतीय ग्रामोद्योग सांघ याांच्याकररता त्याांनी भरपरू काम 

केले आह.े पवूथ पांजाबचे काम त्याांच्या आवाक्याबाहरेचे आह ेअसे मला वाटत नाही. परांतु पानीपत हा 

जर त्याांच्या कायथक्षमतेचा नमनुा असेल तर सरकारकररता ही फार लाजजरवाणी गोष्ट आह.े कोणतीही 

सचूना न दतेा पानीपत येरे् इतके जास्त जनवाथजसत का पाठवण्यात आले? याजिवाय काल मला माजहती 

जमळाली की गिुगावमध्ये तीन लाख असे मसुलमान आहते की जे घाबरून आपले घर सोिून पळाल े

आहते. ते रस्त्याच्या दोन्ही बाजलूा उघि्यावर पिलेले आहते आजण बायका, मलेु, जनावरे याांच्यासह 

पांजाबच्या या किाक्याच्या र्ांिीत ते ३०० मैलाांचा रस्ता काप ूइजच्छतात. माझा या गोष्टीवर जवश्वास 

बसत नाही. मला वाटते की माझ्या जमत्राांनी मला जे साांजगतले त्यात काही चकू असावी. अजनूही मला 

आिा आह ेकी एक तर ही माजहती चकुीची असावी वा जतच्यात भरपरू अजतियोक्ती असावी. परांत ु

पानीपतला मी जे पाजहले त्यामळेु अिा गोष्टींवर जो माझा जवश्वास नव्हता त्याला धक्का लागला. 

इतकेच नाही तर िॉ. गोपीचांद आजण त्याांच ेमांजत्रमांिळ वेळ राहताच या धोक्याच्या सचूनेपासनू धिा 

घेतील आजण जनवाथजसताांची योग्य व्यवस्र्ा होईपयंत जवश्राांती घेणार नाहीत अिी मला आिा आह.े 

अिा प्रकारची व्यवस्र्ा दृरदृष्टीने आजण अजतिय काळजीपवूथकतेनेच करता येऊ िकते. 

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ ६३-८ 
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१६. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर ११, १९४७ 

नोव्हेंबर ११, १९४७ 

 जनुागढ सांस्र्ानाचे प्रधानमांत्री (िाह नवाझ भटु्टो) आजण उपप्रधानमांत्री (मेजर हावी जोन्स) 

याांच्या जवनांतीनसुार जनुागढच्या तात्परुत्या सरकारने जनुागढ सांस्र्ानात प्रवेि केला आह.े ही बातमी 

साांगताना मला आियथही वाटले आजण आनांदही झाला. जनुागढच्या लोकाांच्या आजण त्याांच्यातफे सरुू 

असलेल्या लढ्याच्या इतक्या सखुद पररणामाांची व लढ्याच्या अिा अांताची मला अपेक्षा नव्हती. 

(भारत सरकारतफे प्रजसद् करण्यात आलेल्या जवज्ञप्तीत साांगण्यात आल े होते की “राजकोटच्या 

जवभागीय आयकु्ताांकिे मेजर हावी जोन्स जनुागढच्या जदवाणचे पत्र घेऊन गेले होते. जोपयंत 

जनुागढच्या साजमलीकरणासांबांधीच्या अनेक वादाांवर सन्माननीय तोिगा जनघत नाही तोपयंत 

सांस्र्ानाची प्रिासजनक व्यवस्र्ा बांद पिू नये म्हणनू भारत सरकारने जनुागढचे प्रिासन आपल्या हाती 

घ्यावे अिी जवनांती भारत सरकारला पत्रातनू करण्यात आली होती.) मी अिीही भीती व्यक्त केली 

होती की जनुागढच्या अजधकाऱयाांच्या जवनांतीमागे कायदे आझम जजना याांची मान्यता नसेल तर 

आतापासनू आनांद मानण्याला अर्थ नसेल. जनुागढच्या जनतेतफे तात्परुत्या सरकारने जनुागढचा जो 

ताबा घेतला आह े त्याला  पाजकस्तानच्या अजधकाऱयाांनी जवरोध केला आजण “भारतीय सैन्य 

जनुागढच्या सीमेबाहरे काढून घेण्यात यावे आजण तेर्ील प्रिासन तेर्ील अजधकृत सरकारला 

सोपवण्यात यावे व भारतीय जनतेिारे सांस्र्ानावर जे हल्ले होत आहते ते र्ाांबवण्यात यावे”  अिी 

मागणी केली आह े ह े कळल्यामळेु तमु्हाला दःुखही होईल आजण आियथही वाटेल. त्याांचे असेही 

म्हणणे आह ेकी जनुागढच्या नबाबाांना वा जदवाणला स्र्ायी वा तात्परुती तिजोि करण्याचा कोणताही 

कायदिेीर अजधकार नाही. पाजकस्तानच्या म्हणण्यानसुार भारत सरकारची कृती “स्पष्टपणे 

पाजकस्तानच्या सीमेचे व आांतरराष्ट्रीय कायद्याच ेउल्लांघन करणारी आह”े.  

काल वतृ्तपत्रात जे वतृ्त आल ेहोते ते पाहता मला यात ना तर आांतरराष्ट्रीय कायद्याचा भांग 

जदसतो ना ते सांस्र्ान ताब्यात घेण्याचा सांघराज्याचा प्रयत्न जदसतो. जोपयंत मला कळते जनुागढच्या 

जनतेच्या तात्परुत्या सरकारने जे आांदोलन केले त्यात मला कोणतीही बेकायदिेीर गोष्ट जदसत नाही. 

ह ेखरे आह ेकी काठेवािच्या राजाांच्या जवनांतीप्रमाणे सांपणूथ काठेवािच्या सांरक्षणाकररता सांघराज्याच्या 

सरकारने सैन्य पाठवले. यामळेु या कायथवाहीतसदु्ा मला बेकायदिेीर काही जदसत नाही. याउलट 

जनुागढच्या जदवाणने जाहीरपणे आपले मत बदलनू जे काही केल ेते बेकायदिेीर होते. या प्रकरणाकिे 

मी या दृष्टीने पाहतो - जनुागढच्या नबाबसाहबेाांनी आपल्या प्रजेच्या मान्यतेजिवाय, ज्यात ८५ टक्के 

जहांद ू आहते असे मला साांगण्यात आले आह,े (जनुागढच्या नबाबाांनी भारतात सामील होण्याला 
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मान्यता जदली होती. नांतर त्याांनी आपला जनणथय मागे घेतला आजण ते पाजकस्तानमध्ये पळून गेले आजण 

जतरे् गेल्यानांतर त्याांनी पाजकस्तानमध्ये जनुागढ सांस्र्ान सामील होण्यासांबांधीच्या दस्तावेजावर सही 

केली. त्या दस्तावेजाच्या आधारावर पाजकस्तानमध्ये जनुागढ जवलीन झाल्याची घोर्णा करण्यात 

आली. ज्या पररजस्र्तीत ह े जवलीनीकरण करण्यात आल ेहोते त्या पररजस्र्तीमळेु भारत सरकराने ह े

जवजलनीकरण मान्य केले नाही.) जगरनारचा पजवत्र पवथत आजण तेर्ील सवथ मांजदर ह ेसवथ जनुागढचा भाग 

आहते. त्यावर जहांदूांनी जकती तरी पैसा खचथ केला असनू दरवर्ी जकती तरी लोक जगरनारच्या याते्रवर 

जात असतात. भारत स्वतांत्र झाल्यानांतर सांपणूथ दिेावर जनतेचा अजधकार आह.े त्यातील इांचाइतका 

भागसदु्ा सांस्र्ाजनकाांची खाजगी मालमत्ता नाही. ते आपला दावा जनतेचे जवश्वस्त बननूच करू 

िकतात आजण यामळेुच त्याांनी जी कृती केली आह ेजतला जनतेचा पाजठांबा आह ेयाचा त्याांनी परुावा 

जदला पाजहजे. ह े खरे आह े आह े की आपण जनतेचे जवश्वस्त आजण प्रजतजनधी आहो ह े अजनू 

सांस्र्ाजनकाांना कळलेले नाही. आजण हसेदु्ा खरे आह ेकी काही सांस्र्ानाांतील काही जागतृ नागररक 

वगळता सांस्र्ानाांच्या सवथ लोकाांनासदु्ा आपणच आपल्या सांस्र्ानाचे खरे मालक आहो ह ेकळलेल े

नाही. परांत ुयामळेु मी साांजगतलेल्या तत्तवाचे मलू्य कमी होत नाही.  

यामळेु दोनपैकी कोणत्या दिेात सामील व्हावे ह ेठरवण्याचा अजधकार प्रत्येक सांस्र्ानाच्या 

जनतेलाच आह.े तत्कालीन सरकार जर जनुागढच्या जनतेचे कोणत्याही पातळीवर प्रजतजनजधत्व करत 

नसेल तर तत्कालीन सरकार अिा लोकाांचा समहू असेल की ज्याने जनुागढ सांस्र्ानातील सत्ता 

अजधकार नसताना अन्यायाने बळकावली. त्याांना दोन्ही दिेाच्या सरकाराांनी काढून टाकले पाहजे. 

कोणताही सांस्र्ाजनक आपल्या वैयजक्तक पातळीवर कोणत्याही एका उपजनवेिात सामील होत असेल 

तर त्या उपजनवेिाला जगासमोर आपल्या कृत्याच ेसमर्थन करता येणार नाही. या दृजष्टकोनातनू जोपयंत 

नबाबाांच्या साजमलीकरणाच्या कृतीचे लोक समर्थन करतात असे जसद् होत नाही तोपयंत अगदी 

सरुुवातीपासनूच ती कृती जनराधार होती असे म्हणावे लागेल. जनुागढने कोणत्या राज्यात सामील व्हावे 

ह ेकेवळ जनमताच्या आधारानेच म्हणजे सावथमतानेच ठरवता येऊ िकते. ह ेकाम योग्य पद्तीने झाल े

पाजहजे व त्यात जहांसा वा जहांसक प्रदिथनाचा उपयोग होऊ नये. पाजकस्तान सरकारने आजण आता 

जनुागढच्या प्रधानमांत्र्याांनी घेतलेल्या भजूमकेमळेु जवजचत्र पररजस्र्ती जनमाथण झाली आह.े पाजकस्तान 

बरोबर आह ेकी सांघराज्य सरकार बरोबर आह े ह ेकोण ठरवील? ही गोष्ट तलवारीच्या साहाय्याने 

ठरवता येऊ िकते याचा कोणी जवचारही करणार नाही. ही बाब लवादामाफथ त ठरवणे हाच यावर एकमेव 

उपाय आह.े आपल्याला आपल्या दिेातच अनेक जनष्ट्पक्ष व्यक्ती सापिू िकतात परांतु सांबांजधत पक्ष 

भारतीय लवाद मान्य करू िकत नसतील तर जगातील कोणत्याही भागातील कोणत्याही जनष्ट्पक्ष 

व्यक्तीला लवाद म्हणनू स्वीकारण्यात वैयजक्तक पातळीवर माझी हरकत नाही.  
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मी जे जनुागढबद्दल म्हणालो तेच काश्मीर (ऑक्टोबर २३ला काही दोन हजार वा अजधक 

आजफ्रदी  आजण इतर काही कजबलेवाले लोक काश्मीर सांस्र्ानात घसुले व त्याांनी लटूमार, जाळपोळ 

आजण हत्याकाांि करण्याकररता सरुुवात केली. सांस्र्ानामध्ये आणीबाणीची गांभीर पररजस्र्ती जनमाथण 

झाल्यामळेु जम्म ूआजण काश्मीरचे महाराज हररसांग याांना भारतीय सांघराज्याकिे सैजनकी मदतीकररता 

जवनांती केली व ऑक्टोबर २७ला साजमलीकरणाच्या दस्तावेजावर सही केली.) आजण हदै्राबादलाही 

(जनझामची इच्छा होती की हदै्राबाद स्वतांत्र प्रभतु्वसांपन्न राज्य असावे व त्यामळेु त्याांनी भारतीय 

सांघराज्यात सामील होण्याकररता नकार जदला. भारत सरकार आजण जनझाम याांच्यात दीघथकाळ 

वाटाघाटी झाल्यानांतर छतारीच्या नबाबाांच्या प्रजतजनधीमांिळाने २२ ऑक्टोबरला यर्ाजस्र्ती कायम 

ठेवण्याचा करार केला. असे असनूही मांजत्रमांिळ्याच्या सल्ल्याच्या जवरोधात जाऊन जनझामनी त्या 

प्रजतजनजधमांिळाच्या जठकाणी २९ ऑक्टोबरला दसुरे प्रजतजनधीमांिळ नेमले. पाहा एका पत्रातील अांि 

नोव्हेंबर, २६, १९४७) जततक्याच प्रमाणात लाग ूहोते. ना तर काश्मीरच्या महाराजाांना ना हदै्राबादच्या 

जनझामना जनतेच्या सांमतीजिवाय कोणत्याही एका उपजनवेिात सामील होण्याचा अजधकार आह.े मला 

जोपयंत माहीत आह ेहा मदु्दा काश्मीरच्या प्रकरणी स्पष्ट करण्यात आला होता. (जम्म ूआजण काश्मीरचे 

भारतातील साजमलीकरण मान्य करत असताना भारत सरकारने “स्पष्ट केले होते की घसूखोराांना 

काश्मीरच्या भमूीवरून हाकलनू लावल्यानांतर िक्य जततक्या लवकर सांस्र्ानातील लोक काश्मीरच्या 

साजमलीकरणासांबांधी जनणथय घेतील”.) जर केवळ महाराजाांची इच्छा भारतीय सांघराज्यात सामील व्हावे 

अिी असेल तर अिा कृतीचे मी कधीही समर्थन केले नसते. भारतीय सांघराज्याने ह ेसाजमलीकरण 

तात्परुते मान्य केले कारण महाराज आजण िेख अब्दलु्ला (िेख मोहम्मद अब्दलु्ला, १९०५-८२, 

अजखल भारतीय सांस्र्ानातील जनतेच्या पररर्दचेे अध्यक्ष, अध्यक्ष जम्म ू आजण काश्मीर नॅिनल 

कॉन्फरन्स. काश्मीरचे भारतात साजमलीकरण झाल्यानांतर त्याांनी जम्म ूआजण काश्मीरच्या आपत्कालीन 

प्रिानाचे प्रमखु म्हणनू ऑक्टोबर ३१, १९४७ला िपर् घेतली होती.) जे जम्म ूआजण काश्मीरच्या 

जनतेचे प्रजतजनधी आहते, या दोघाांचीही तिी इच्छा होती. िेख अब्दलु्ला पढेु आल ेकारण आपण 

काश्मीरमधील केवळ मलुमानाांचेच नाही तर सवथ जनतेचे प्रजतजनजधत्व करतो असा त्याांचा दावा होता. 

काश्मीरची फाळणी होऊ िकते व जम्म ूजहांदूांकिे येईल आजण मसुलमानाांना काश्मीर जमळेल 

अिी कुजबजु लोक करत आहते असे मी ऐकल ेआह.े भारतीय सांस्र्ानाांची अिी जवभाजजत जनष्ठा 

आजण जवजवध भागात फाळणी याांची मी कल्पनाही करू िकत नाही. यामळेु मी आिा करतो की 

जकमान त्या लाखो लोकाांकररता ज्याांना जनवाथजसत होणे भाग पिल ेआह,े सांपणूथ भारत समांजसपणाने 

वागेल व ददुवैी पररजस्र्ती टाळेल. 

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन - २, १९४७ 
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१७. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर १२, १९४७ 

नोव्हेंबर १२, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो,  

 आज जदवाळीचा जदवस आह ेयामळेु मी तमु्हा सवांच ेअजभनांदन करतो. आपल्या जहांद ूवर्ाथचा 

हा फार मोठा जदवस आह.े जवक्रम सांवतप्रमाणे उद्या गरुुवारपासनू नवीन वर्थ सरुू होईल (गजुराती 

पांचाांगप्रमाणे). दरवर्ी जदवे लावनू जदवाळी का करण्यात येते ह ेतमु्हाला कळले पाजहजे. रामरावणाच्या 

महान यदु्ात राम चाांगलुपणाच्या िक्तीचे प्रतीक होता तर रावण वाईट िक्तीचा. रामाने रावणावर जवजय 

जमळवला व भारतात रामराज्य स्र्ापन केल.े 

 परांतु ददुवै! आज भारतात रामराज्य नाही. मग आपण जदवाळी किी साजरी करणार? ज्याच्या 

मनात राम आह ेतोच माणसू हा सण साजरा करू िकतो, कारण रामच आपल्या आत्म्याला प्रकाि 

दऊे िकतो आजण तोच खरा राम असतो. आज जे भजन (“आमचे अांतःकरण प्रकाजित कर आजण 

तेर्नू वाईट जवचार आजण क्रोध घेऊन जा”, आश्रम भजनावली २५१, जिसेंबर १३, १९३०) म्हणण्यात 

आल ेत्यात कवीच्या (रणछोि) ईश्वरदिथनाच्या इच्छेवर जोर दणे्यात आला आह.े  लोकाांच्या झुांिी 

जदव्याांची रोर्णाई पाहायला जातात परांतु आज आपल्याला ज्या प्रकािाची आवश्यकता आह ेतो तर 

प्रेमाचा प्रकाि आह.े आमच्या अांतःकरणातनू प्रेमाचा प्रकाि जनमाथण झाला पाजहजे तेव्हा कुठे सवथ 

लोक अजभनांदनाकररता पात्र ठरतील. आज आपले लाखो लोक दःुखी आहते. प्रत्येक दःुखी व्यक्ती, 

मग ती परुुर् असो, स्त्री असो वा जहांद,ू िीख, मसुलमान कोणीही असो माझा सख्खा भाऊ अर्वा 

बहीण आह ेअसे तमुच्यापैकी कोणी छातीवर हात ठेवनू म्हण ूिकेल काय? ही तमुची परीक्षा आह.े 

राम आजण रावण ह े चाांगलुपण आजण वाईटपण याांच्यातील अजवरत सांघर्ाथचे प्रतीक आहते. खरा 

प्रकाि अांतःकरणातनू येत असतो. 

 काल जखमी काजश्मरी माणसाला पाहून पांजित जवाहरलाल नेहरू जकती व्यजर्त होऊन गेले 

होते! काल त्याांना कायथकाररणीच्या सभेत हजर राहणे िक्य झाल ेनाही आजण आज दपुारीसदु्ा. त्याांनी 

बारामलु्लाहून काही फुले आणली होती. (आक्रमकाांनी कू्ररपण ेहल्ला केल्यानांतर भारतीय सैजनकाांनी 

ते िहर परत काबीज केले होते.) मला जनसगाथच्या अिा दणेग्या पाहून नेहमीच आनांद होत असतो. 

परांतु आज लटू, जाळपोळ आजण रक्तपात याांनी त्या सुांदर भमूीच्या सौंदयाथचा जवध्वांस केला आह.े 

जवाहरलाल जम्ममूध्येसदु्ा गेले होते. जतरे्सदु्ा सवथ काही चाांगले नाही.  
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सरदार पटेल याांना श्री श्यामलदास गाांधी आजण ढेबरभाई (य.ू एन. ढेबर, राजकोट जगरणी 

कामगार मझदरू सांघाचे सांघटक, सौराष्ट्रात मांत्री १९४८, अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कााँग्रेस १९५५-५९, 

अनसुजूचत जमातीच्या भागाच े अध्यक्ष, १९६२ साली लोकसभेवर जनविून गेले. अध्यक्ष भारतीय 

आजदम जाती सांघ १९६२-६४) याांच्या जवनांतीवरून जनुागढला जावे लागले. त्याांना सरदार पटेल याांचा 

सल्ला हवा होता. जजना आजण भटु्टो ह ेदोघेही सांतापलेले आहते आजण त्याांना वाटते की भारत सरकारन े

त्याांना फसवले आह ेव जनुागढवर जवलीनीकरणाकररता दिपण आणत आहते. 

सांपणूथ दिेात िाांतता आजण सद्भावना जनमाथण होण्याकररता आपल्या मनातनू घणृा आजण सांिय 

काढून टाकणे ह ेप्रत्येकाचे कतथव्य आह.े जर तमु्ही आपासातील लहानलहान भाांिण ेजवसरणार नाही 

तर काश्मीर आजण जनुागढचा जवजय व्यर्थ जाईल. जोपयंत भीतीमळेु पळून गेलेल्या मसुलमानाांना 

आपण भारतात परत आणत नाही तोपयंत खरी जदवाळी साजरी करता येत नाही. पाजकस्तानने जर 

तेर्ील जहांद ूआजण जिखाांबरोबर असे केले नाही तर तो जजवांत राहू िकणार नाही. (यानांतर गाांधीजींनी 

प्रक्षेपण गहृाला जदलेल्या भेटीबद्दल उल्लेख केला.) 

उद्या मला कााँग्रेस कायथकाररणीसांबांधी जे काही साांगता येणे िक्य होईल ते साांगेन. गरुुवारी सरुू 

होणाऱया नववर्ाथत तमु्ही आजण सवथ भारत सखुी होवो आजण ईश्वर तमुची अांतःकरणे प्रकाजित करो. 

म्हणजे त्या प्रकािात तमु्हाला परस्पराांचीच नाही, सांपणूथ भारताचीच नाही तर सांपणूथ जगाची सेवा करता 

यावी. 

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन - २, ६९-७१ 
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१८. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर १३, १९४७ 

नोव्हेंबर १३, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 काल जदवाळी होती आजण आज नवीन वर्ाथचा पजहला जदवस आह.े काल मी याचा आधीच 

उल्लेख केला होता. मी ऐकल े आह े आजण काल रात्री तर अजनूच जोरात ऐकल े की जदल्लीत 

मुांबईप्रमाणेच जोरदार रोर्णाई होते आजण कदाजचत मुांबईपेक्षाही जास्त होत असेल. मुांबईत तर फार 

मोठी रोर्णाई होते. परांतु आज रोर्णाई करण्याचा जदवस नाही ह ेलोकाांना कळले ह ेपाहून मला आनांद 

झाला. परांत ुतरीही जदवाळी आह ेतर काही ना काही जदवे लावलेच पाजहजे असा भ्रम लोकाांमध्ये जनमाथण 

झाला आह.े यामळेु काही जठकाणी तेलाचे र्ोिे जदवे जळत होते आजण जवजेचे जदवेही होते. परांत ुफार 

कमी. मी घरातून बाहरे तर जात नाही परांत ुतरीही कळतेच.  

आजपासनू नवीन वर्ाथची सरुुवात होते. याचा मी काल उल्लेख केला होता. परांत ुआज मी 

याचा परत उल्लेख करणे चाांगलेच राहील. नववर्ाथच्या जदविी आपण काही िभु जचांतन वा काही िभु 

जनधाथर करतो आजण ईश्वराची कृपा असली तर आपण वर्थभर त्याप्रमाणे वागण्याचा प्रयत्न करतो. आपण 

जर असे केले आजण आजचे वातावरण बदलले व जहांद ूआजण मसुलमान एकोप्याने राहू लागले तर 

पढुील जदवाळी रोर्णाई करून साजरी करण्याचा आपल्याला अजधकार असेल. परस्पराांना ित्र ूलेखनू 

आपण काहीही जमळवणार नाही. यामळेुच मी म्हणालो होतो की आज तर ही बाह्य जदवाळी साजरी 

करण्याची वेळच नाही. परांत ुआपल्या मनात जी ज्योत तेवते आह ेती बाहरे अजभव्यक्त करण्याचा प्रयत्न 

आपण केला पाजहजे. आपल्या अांतःकरणात राम आह ेआजण जतरे् रामरावणाचे यदु् अजवरत सरुू 

असते. आपल्या अांतःकरणात जर रामावर रावणाने जवजय जमळवला तर याचा अर्थ आपल्या 

अांतःकरणात प्रकाि नाही तर केवळ काळोख आह.े परांतु जर रामाने रावणावर जवजय जमळवला तर 

याचा अर्थ आपल्या अांतःकरणात खरोखरच प्रकाि आह ेआजण यामळेु आपल्याला बाह्य रोर्णाई 

करण्याचासदु्ा अजधकार जमळतो. अिा प्रकारे आतील प्रकािाचे जर बाह्य प्रकाि प्रतीक असेल तर 

सवथ काही चाांगले आह.े उलटपक्षी आपल्या अांतःकरणात जर काळोख असेल आजण आपण बाह्य 

रोर्णाई करून सवथ काही चाांगले आह ेअिी स्वतःची समजतू घालण्याचा प्रयत्न केला तर आपण  

ढोगी आजण खोटारिे ठरू. आम्ही कधीही खोटारिे होणार नाही इतकीच मी आिा करतो. 

काल मी तमु्हाला साांजगतले होते की कााँग्रेस कायथकाररणीच्या सभेबद्दल मी तमु्हाला काही तरी 

साांगेन. काल मला वेळ नव्हता कारण मी १५ जमजनटाांपेक्षा जास्त वेळ घेऊ िकत नाही. आज कााँग्रेस 

कायथकाररणीच्या सभेचा जतसरा जदवस आह.े अजनूही ती सरुू आह.े एक महत्तवाची गोष्ट मला तमु्हाला 
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साांगायचा अजधकार आह.े आज तीन जदवसाांपासनू कायथकाररणीचे लोक आजण आचयथ कृपलानींनी 

(जे. बी. कृपलानी, १८८८-१९८२; प्राचायथ गजुरात जवद्यापीठ १९२०-२७; भारतीय राष्ट्रीय कााँग्रेसचे 

महासजचव, १९३४-४५; घटनासजमतीचे सदस्य;  जतचे अध्यक्ष १९४६-४७; कृर्क मझदरू प्रजा पक्ष 

काढला व नांतर तो प्रजा समाजवादी पक्षात जवलीन झाला; १९५४साली प्रजा समाजवादीपक्षातनू 

राजीनामा जदला.) जविेर्त्वाने आमांजत्रत केलेले इतर लोक (कााँग्रेस कायथकाररणीच्या सभेत खालील 

लोकाांना जविेर्त्वाने आमां ाेंजत्रत करण्यात आले होते - बी. जी. खेर, पट्टाभी सीतारामैय्या, एस. के. 

पाटील, जयप्रकाि नारायण, कामराज नादर, िॉ. सैफुजद्दन जकचल ूआजण प्रा. एन.जी रांगा.) ह ेसवथ सभेत 

तीन जदवसाांपासनू एकत्र बसलेले आहते. सवांना मान्य आह ेकी कााँग्रेस कोणत्याही धमाथचा प्रचार 

करणारी सांस्र्ा नाही. कााँग्रेसमध्ये सवथ धमाथच ेलोक आहचे वा असे म्हणा की कााँग्रेस सवथ धमांची आह े

आजण म्हणनूच ती कोणत्याही धमाथची नाही. ती सवथ लोकाांची सांस्र्ा आह े आजण जतने राजकीय 

उजद्दष्टाांच्या पतूीकररताच काम करायचे आह.े ती जर या पद्तीने काम करील तर ती धाजमथक सांर्ा 

राहणार नाही. समजा प्रत्येकाला खाण्याकररता जमळाले पाजहजे असे कााँग्रेसच ेधोरण आह.े आजण तसे 

असेल तर आपल्या नावाला सार्थ करण्याकररता जतला सवांच्या खाण्याची व्यवस्र्ा करावी लागेल. 

कााँग्रेस जर जतच्या बरोबर असणाराांना वा असे म्हणा की जहांद ूआजण जिखाांनाच अन्न परुवते कारण 

त्याांचे बहुमत आह ेव इतराांची उपासमार होऊ दते असेल व आम्हाला तमुची जफकीर करण्याचे कारण 

नाही असे म्हणत असेल तर ती वरवर पाहता धाजमथक सांसर्ा होईल परांतु खऱया अर्ाथने ती अधमाथचरण 

करणारी सांस्र्ा होईल. ती जर जतला अनसुरणाांचीच सेवा करणार असेल आजण इतराांना मारून 

टाकण्याची जतची इच्छा असेल तर तो धमथ नसेल, धमाथच्या नावावरील अधमथ असेल. 

मी जर रामभक्त असेन आजण इतर कोणत्याही दवेाची भक्ती करत नसेन तर तसे करण्याकररता 

कायदा माझ्यावर बळजबरी करू िकत नाही. ही गोष्ट वेगळी की मी स्वतःच माझ्या धमाथनसुार वागत 

नसेन वा त्या अमकू एका माणसाजवळ तलवार आह ेआजण मी त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे वागलो नाही 

तर तो मला मारून टाकील असे मी घाबरून म्हणत असेन. परांतु मी जर जभत्रा नसेन आजण रामाऐवजी 

अल्लाची भक्ती करण्याकररता कोणी माझ्यावर बळजबरी करत असेल तर मी अल्लाची नाही तर 

रामाचीच भक्ती करीन असे मी म्हणायला पाजहजे आजण असे म्हणण्याचा मला अजधकार आह.े समोरचा 

माणसू जास्तीतजास्त माझा गळा काप ूिकतो. त्याला तसे करू द्या. हा श्रदे्चा प्रश्न आह.े यालाच 

आपण माणसाचा व्यजक्तगत धमथ म्हणतो. जगात अिी कोणतीही िक्ती नाही की जी माणासाचा 

व्यजक्तगत धमथ नष्ट करू िकते. माणसाची स्वतःचीच तो धमथ सोिण्याची जर इच्छा असेल तर तो 

अर्ाथतच तसे करू िकतो. वा जेव्हा त्याच्या अांतःकरणात प्रकािाऐवजी केवळ काळोख असेल 

तेव्हाही तो असे करू िकतो. अिा पररजस्र्तीत त्याला जेव्हा काही सचुत नाही व चोहोबाजलूा 
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काळोख पसरलेला असल्यामळेु तो दसुऱयाची मदत घेतो वा इतर कोणाच्या तरी मागथदिथनाप्रमाण े

चालतो. परांतु जो माणसू आपल्या श्रदे्वर अढळ असतो तो केवळ ईश्वराची आज्ञा ऐकेल, इतर 

कोणाचीही नाही. याचप्रमाणे जेव्हा सांघटना लोककल्याणाकररता काम करते तेव्हा जतला आपल्या 

धमाथला ससुांगत असेल असेच वतथन करावे लागते, इतर कोणतेही नाही. आजण अिा प्रकारे ती धमाथच े

सांवधथन करते, अधमाथच ेनाही. माझ्या मते राजकारणाचा हा खरा अर्थ आह ेआजण कााँग्रेसने आपल्या 

स्र्ापनेपासनू त्याच े अनसुरण केल े आह.े तमु्ही कााँग्रेसच े असा वा अस ू नका परांतु कााँग्रेसच्या या 

वतथनाबद्दल तमु्हाला आनांद झाला पाजहजे. मीसदु्ा कााँग्रेसचा नाही. म्हणनू काय झाल?े मी कााँग्रेसचा 

कायथकताथ होतो आजण मी जतची सेवा केली आह.े मी चार आणे सदस्यिलु्क दते नाही म्हणनू काय 

झाल?े मला जर अध्यक्ष व्हायचे असेल तर मी चार आणे सदस्यिलु्क जदलेच पाजहजे. परांतु तो प्रश्न 

नाही. तमु्ही सवथ जर माझ्याप्रमाणे जवचार करत असाल तर ती फार मोठी गोष्ट होईल. तीन जदवसाांपासनू 

मी कााँग्रेस महासजमतीच्या बैठकीत बसलो आह.े कायथकाररणीत अनेक मतभेद आहते. अखेरीस 

कााँग्रेसचे सदस्यही माणसू आहते, ते काही दगि नाहीत. एक सदस्य एक गोष्ट साांगतो तर दसुरा दसुरी. 

मतभेद अस ूिकतात परांतु वतथनात जवरोध नसावा. यामळेु या मतभेदाांची चचाथ करण्याकररता ते तीन 

जदवस बसले. परांत ुकााँग्रेस आजपयंत जिी होती तिीच राहावी याबद्दल त्याांच ेएकमत होते. या प्रजक्रयेत 

जर ती नष्ट होणार असेल तर नष्ट होऊ द्या. ती कदाजचत अल्पमतात जाऊ िकेल परांतु ती पणूथपण ेनष्ट 

मात्र होऊ िकत नाही. आजण सध्यासदु्ा ती बहुमतात आह ेयाबद्दल मला िांका आह.े जर कााँग्रेसचे 

बहुमत असते तर पाजकस्तान झाले नसते. भारतात मसुलमानाांवर जकती अत्याचार करण्यात आल े

आहते याची मी अनेक उदाहरणे दाखव ूिकेन. परांत ुमी काय म्हण?ू माझ्यापेक्षाही तमु्हाला जास्त 

माहीत आह.े पाजकस्तानमध्ये जहांद ू आजण जिखाांचा कमी छळ झालेला आह े काय? परांतु आपण 

त्याबद्दल बोल ूनये. त्या गोष्टींचा आपण जवचार करण्याचे कारण नाही. जगातील इतर लोक आपल्या 

धमाथच ेपालन करत नाहीत म्हणनू मी माझ्या धमाथचे पालन करू नये काय? यामळेुच कााँग्रेसने आपल्या 

मळू धमाथच ेपालन केल ेपाजहजे, मग त्यामळेु ती बहुमतात राहो की अल्पमतात. याच दृष्टीने ती आपल्या 

ठरावाांची रचना करत आह.े ती आपला दृजष्टकोन सरळ आजण प्रामाजणक पद्तीने माांिू इजच्छते. एकाही 

मसुलमानावर बळजबरी करून त्याला पाजकस्तानमध्ये जाण्याकररता भाग पािण्याची आमची इच्छा 

नाही. मसुलमान चाांगले आहते की वाईट हा प्रश्न इरे् उपजस्र्त होत नाही. भारतात केवळ दवेदतू राहतात 

असे आपण म्हण ूिकतो काय? आजण दवेदतू जरी नसतील तरी इरे् केवळ जे चाांगले आजण सज्जन 

लोक आहते तेच इरे् राहू िकतात काय? आजण जर केवळ चाांगले लोक इरे् राहू िकत असतील तर 

जहांद ूआजण जिखाांमध्ये वाईट लोक नाहीत काय? आजण जर असतील तर त्याांच्याबद्दल काय म्हणाल? 

इर्नू जनघनू जा आजण आमचे ऐकल ेनाही तर तलवारीने तमुचा गळा छाटून टाकू असे त्याांना म्हणाल 
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काय? कोणालाही दषु्ट समजण्याचा वा मारून टाकण्याचा तमु्हाला अजधकार नाही. आपण 

मसुलमानाांवर अत्याचार केले आहते. मला दररोज जे अहवाल जमळतात त्यात अजतियोक्ती अस ू

िकते. परांत ुअखेरीस त्या वतृ्ताांमध्ये सत्य असल्याचे मला आढळल.े कााँग्रेसच्या नावावर जेव्हा कहीही 

केले जाते तेव्हा अजखल भारतीय कााँग्रेस कमेटीची सभा बोलावली जाते. कााँग्रेसचे अजधवेिन वर्ाथतून 

एकदा होते. तो फार मोठा सोहळा असतो आजण जतरे् इतकी गदी असते की कोणीही स्पष्टपणे जवचार 

करू िकत नाही. परांत ुत्याांना माहीत असते की अजखल भारतीय कााँग्रेस सजमती जवचारपवूथक काम 

करते आजण म्हणनू ती जे करते त्यावर कााँग्रेस ठप्पा मारते. यामळेु कााँग्रेस कायथकाररणी नेहमी तत्पर 

असते आजण परवा इरे् जतची सभा होणार आह.े कााँग्रेस महासजमतीसमोर कायथकाररणीने कायथक्रम 

ठेवायचा असतो. कायथकाररणी ही महासजमतीच्या खाली आह.े महासजमती कायथकाररणी तयार करू 

िकते वा जतला रद्द करू िकते.  

कायथकाररणीने कोणताही कायथक्रम ठेवला नाही तर कायथकाररणी योग्य प्रकारे काम करत नाही 

असे महासजमती म्हण ू िकते व याकररता कायथकाररणीने राजीनामा द्यावा असेही महासजमती म्हण ू

िकते. महासजमतीने कायथकाररणीचे प्रस्ताव स्वीकारल ेनाही वा त्यात फार मोठे फेरबदल केले तरी 

कायथकाररणीला राजीनामा द्यावा लागतो. यामळेुच कायथकाररणी अजखल भारतीय कााँग्रेसच्या नावाने 

काम करत असते. जतने जर स्वतःच्या नावावर काम केले तर त्याचा तो प्रभाव पिणार नाही. एकाही 

मसुलमानाला मारू नये अिी १५ व्यक्तींनी घोर्णा केली तर जतचा काय उपयोग आह?े परांतु हीच गोष्ट 

अजखल भारतीय कााँग्रेसच्या नावाने केली तर जतचा फार मोठा प्रभाव पितो. यामळेुच गेल्या तीन 

जदवसाांपासनू मी कायथकाररणीला सल्ला दते आह ेकी आम्ही हीच गोष्ट केली पाजहजे असे कायथकाररणीने 

स्पष्ट िब्दाांत साांगावे. मग ही गोष्ट लोकाांना आविते की नाही याची जतने जफकीर करू नये. आपण जर 

कााँग्रेसचे खरे सेवक अस ूतर हीच अिी गोष्ट आह ेकी जी आपण केली पाजहजे. अजखल भारतीय 

कााँग्रेसला ती गोष्ट मान्य नसेल तर नस ूद्या. अखेरीस आपल्याला आजण पाजकस्तानलाही जगासमोर 

उभे राहायचे आह.े जग काय म्हणेल या भीतीने आपण अनेक गोष्टी करत असतो. परांतु तमु्हाला जे 

योग्य वाटते तेच तमु्ही केले पाजहजे असे मी म्हणेन. मग जगालासदु्ा ती गोष्ट योग्य वाटेल. असे म्हणतात 

की पांचाांचा िब्द हा ईश्वराचा िब्द असतो. जग ह ेपांचाांप्रमाण ेअसते. यामळेु जग जे काही म्हणते तो 

खऱया अर्ाथने एका प्रकारे ईश्वरी न्याय असतो. आज कायथकररणीची सभा सरुू आह.े उद्याही ती भेटणार 

आह.े माझी तर अिीच इच्छा आह ेकी जतने अजखल भारतीय कााँग्रेससमोर असा प्रस्ताव ठेवावा की 

ज्यामळेु भारताचा जयजयकार होईल व प्रत्येकाला इरे् िाांततेत राहता येईल. परांत ुएखादी जविेर् व्यक्ती 

दिेद्रोही आह ेअसे आपण गहृीत धरू नये. एखादी व्यक्ती दिेद्रोही आह ेअसे जसद् झाल ेतर तमु्ही 

जतला मारू िकता, फासावर चढव ूिकता वा गोळी घाल ूिकता. परांतु तमु्ही जर म्हणाल की एकही 
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मसुलमान दिेािी प्रामाजणक अस ू िकत नाही आजण प्रामाजणकपणाचा ठेका केवळ जहांद ू आजण 

जिखाांनीच घेतला आह ेतर ही गांभीर बाब आह ेअसे मी म्हणेन. कााँग्रेस तर असे काम कधीही करणार 

नाही याची मला खात्री आह.े तमु्हीसदु्ा अिी प्रार्थना करा की कााँग्रेस जो सल्ला दईेल त्याच्याही वर 

आपण जाऊ, सवथ भारत वर जावा आजण मग जगातील इतर भागाांनाही वर जावे लागेल. भारताला वर 

उचलण्याकररताच कााँग्रेसची स्र्ापना झाली आह ेपरांतु इतराांचे काही जहरावनू घेऊन वा कोणाची सांपत्ती 

लटूुन कााँग्रेसला वर जाण्याची इच्छा नाही. सवथ जगाकररता कााँग्रेस मरेल परांतु ती कोणाला मारणार 

नाही. कााँग्रेसचे ह ेध्येय मी कााँग्रेसमध्ये आल्यापासनूच नाही तर अनेक वर्ांपासनूच आह.े यरुोपमधनू 

जे लोक पैसा लटुण्याकररता इरे् येत होते ती लटू बांद व्हावी आजण आजिया आजण आजफ्रकेतील 

लोकाांना सखुासमाधानाने राहता यावे याकररता कााँग्रेस प्रयत्निील होती. भारताने याकररताच जजवांत 

राजहले पाजहजे. याकररताच भारताने स्वातांत्र्य जमळवले आह,े इतर किाकररताही नाही.  

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ ७१-७ 
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१९. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर १४, १९४७ 

नोव्हेंबर १४, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 मला आजण सरोजजनी दवेी (सरोजजनी नायिू १८७९-१९४९; कवजयत्री आजण वक्ता; अध्यक्ष, 

अजखल भारतीय राष्ट्रीय कााँग्रेस, १९२५; राज्यापाल उत्तर प्रदिे १९४७-४९), जमराबेन (मॅिॅजलन स्लेि, 

गाांधीजींच्या कामात १९२५पासनू सहभागी), महादवेभाईला (महादवेभाई दसेाई, १८९२-१९४२; 

गाांधीजींचे स्वीय सजचव, १९१७ ते १५ ऑगस्ट १९४२ला मतृ्य ूहोई पयंत)  अटकेत ठेवण्याकररता 

आगाखान महालाला तरुुां गाचे रूप दणे्यात आले होेेते. त्या तरुुां गात मी जेव्हा उपवास करत होतो 

तेव्हा या भजनाने माझे लक्ष वेधनू घेतले होते. इरे् उपवासाच्या कारणाची चचाथ करण्याची माझी इच्छा 

नाही.  

 त्यासांबांधी केवळ एका गोष्टीचा उल्लेख करण्याची माझी इच्छा आह.े ती म्हणजे त्या उपवासात 

२१ जदवस जो मी जटकलो होतो तो मी जे पाणी पीत होतो त्यामळेु वा काही जदवस मी जो सांत्र्याचा रस 

घेत होतो त्यामळेु नाही तसेच माझ्या प्रकृतीची जी अजतिय काळजी घेतली जात होती त्यामळेुही नाही. 

तर मी जो जटकलो होतो तो माझ्या अांतःकरणात माझ्या ईश्वराला, ज्याला मी राम म्हणतो, मी सांस्र्ाजपत 

केले होते म्हणनू. त्यावेळी या भजनाच्या ओळींनी मी अजतिय मगु्ध झालो होतो परांतु भजनाचे नेमके 

िब्द मला आठवत नव्हते. यामळेु या भजनािी सांबांजधत लोकाांना या भजनाची नेमकी िब्दरचना मला 

तार करून कळवा असे मी साांजगतले. मला जेव्हा ते सांपणूथ भजन जमळाले तेव्हा मला फार आनांद झाला 

होता. या भजनाचा सार असा आह ेकी रामनाम सवथ काही आह ेआजण त्याच्या तलुनेत इतर दवेता 

काहीच नाहीत. उद्या म्हणजे िजनवारी नवी जदल्लीत अजखल भारतीय कााँग्रेसचे जे महत्तवाचे अजधवेिन 

होणार आह ेत्यात सदस्याांनी आपल्या अांतःकरणात ईश्वराची स्र्ापना करून व त्याला स्मरून चचाथ 

करावी म्हणनू मी तमु्हाला माझ्या जीवनातील ही उपदिेपणूथ हजकगत साांगतो आह.े ते कााँग्रेसच े

प्रजतजनधी असल्यामळेु त्याांनी असे केलेच पाजहजे. कााँग्रेसच्या प्रमखु पढुाऱयाांच्या अांतःकरणात 

ईश्वराऐवजी सैतान असेल तर ते आपल्या जमठाला जागणार नाहीत. 

 अजखल भारतीय कााँग्रेससमोर ठेवावयाच्या प्रस्तावाांवर कायथकाररणीने तीन तास चचाथ केली. 

जहांद ूआजण िीख जनवाथजसताांना पजिम पांजाबमधील आपल्या घरी सरुजक्षतपणे आजण प्रजतषे्ठला धक्का 

लागणार नाही अिा प्रकारे कस े पाठवावे हा चचेचा मखु्य जवर्य होता. कुरापतीची सरुुवात 

पाजकस्तानकिूनच झाली या जनष्ट्कर्ाथवर ते पोहोचले परांत ुत्याांना असेही जाणवले की जेव्हा इतक्या 

मोठ्या प्रमाणावर त्या वाईटपणाची नक्कल करण्यात येते आजण पवूथ पांजाबमध्ये व सांघराज्यातील 
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त्याच्या जवळपासच्या भागात बदला घेण्याकररता जहांदूां आजण जिख  जेव्हा इतके भयानक वतथन करतात 

तेव्हा सरुुवात कोणी केली याला काहीही महत्तव राहत नाही. जोपयंत सांघराज्याचा सांबांध आह ेआमच े

वेिेपणाचे जदवस सांपले आहते आजण सांघराज्याच्या या टोकापासनू तर त्या टोकापयंत सवथ लोक 

समांजस झाल ेआहते असे जर अजखल भारतीय कााँग्रेस कमेटी पणूथ जवश्वासाने म्हण ूिकली असती तर 

पाजकस्तानला जहांद ूआजण िीख जनवाथजसताांना सन्मान आजण सरुजक्षततेच्या आश्वासनासह परत बोलावणे 

भाग पिल ेअसते. अिी पररजस्र्ती तेव्हाच जनमाथण करता येऊ िकते जेव्हा जहांद ूआजण आजण िीख 

आपल्या अांतःकरणात रावणाऐवजी रामाला ससु्र्ाजपत करतील. जेव्हा तमु्ही सैतानाला तमुच्या 

अांतःकरणातनू काढून टाकाल आजण या वेिाच्या अवस्रे्तनू बाहरे पिाल तेव्हा आज ज्याप्रमाण े

प्रत्येक जहांदचूा वा जिखाचा मलुगा रस्त्य्यातनू जबनधास्तपणे जफरू िकतो तसाच प्रत्येक मसुलमानाचा 

मलुगाही मोकळेपणाने रस्त्याने जफरू िकेल. मग ज्या मसुलमानाांना जनरुपायाने आपले घर सोिून जावे 

लागले ते आनांदाने आपल्या घरी परततील आजण मग प्रत्येक जहांद ूआजण िीख जनवाथजसताकररताही 

सरुजक्षतपणे आजण सन्मानाने पाजकस्तानमधील आपल्या घरी परतण्याचा मागथ मोकळा होईल. 

 मझ्या िब्दाांचा प्रजतध्वनी तमुच्या अांतःकरणात उठतो काय आजण अजखल भारतीय कााँग्रेस 

कमेटी समांजसपणाच्या न्याय्य जनष्ट्कर्ाथवर पोहोचेल काय? 

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ ७८-७९ 
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२०. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर १५, १९४७ 

नोव्हेंबर १५, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 अजखल भारतीय कााँग्रेस कमेटीच्या बैठकीत मी दपुारी काय बोललो ते मी तमु्हाला साांगावे 

अिी तमुची अपेक्षा असेल ह ेमला जाणवते. परांत ुते सवथ परत साांगण्याची मला इच्छा होत नाही. खरे 

म्हणजे मी जतरे् तेच साांजगतले होते जे मी तमु्हाला इतक्या जदवसाांपासनू साांगत आलो आह.े मला जर 

कोणी प्रामाजणकपणे राष्ट्रजपता म्हणत असतील तर ते या अर्ाथने खरे आह ेकी १९१५ साली मी दजक्षण 

आजफ्रकेतनू आल्यानांतर कााँग्रेसला जे स्वरूप जमळाले त्याकररता मोठ्या प्रमाणात माझा हातभार 

लागला होता. याचा अर्थ असा आह ेसांपणूथ दिेात माझा प्रभाव होता. परांतु आज मी अिा प्रभावाचा 

दावा करू िकत नाही. याची मला काळजी नाही, कमीत कमी ती असायलाही नको. सवांनी आपले 

कतथव्य पार पािले पाजहजे आजण पररणाम ईश्वराच्या हाती सोिला पाजहजे. ईश्वराच्या इच्छेजिवाय 

काहीही होत नाही, आपले काम केवळ प्रयत्न करणे आह.े यामळेु अजखल भारतीय कााँग्रेस कमेटीच्या 

बैठकीत मी ह ेकतथव्य लक्षात ठेवनूच गेलो होतो. सभेची कायथवाही सरुू होण्यापवूी मला माझे म्हणण े

माांिण्याची सांधी जमळाली तर मला जे खरे वाटते ते कायथकाररणीसमोर ठेवण्याकररता मी जतरे् गेलो 

होतो.  

 तमु्हा लोकाांना मी कां रोलजवर्यी काही साांग ू इजच्छतो. अजखल भारतीय कााँग्रेस कमेटीच्या 

बैठकीत सध्याच्या महत्तवाच्या जवर्यावर मी जास्त वेळ बोलल्यामळेु कां रोलच्या जवर्याचा मी केवळ 

उल्लेख करू िकलो.  

 कां रोल राहू दणेे अपराध आह े असे मला जाणवते. कां रोलची पद्ती यदु्काळात चाांगली 

राजहलीही असेल. सैजनकिाही असलेल्या एखाद्या दिेाकररता ती आजही चाांगली अस ूिकते परांत ु

भारताकररता ती हाजनकारक आह.े माझा जवश्वास आह ेकी दिेात अन्नधान्य वा कापिाची चणचण 

नाही. या वर्ी पावसाने आपल्याला दगा जदलेला नाही. आपल्या दिेात भरपरू कापसू आह ेआजण 

चरखा व हातमागावर काम करणारे भरपरू लोक आहते. याजिवाय दिेात जगरण्या आहते. यामळेु ह े

दोन्ही कां रोल वाईट आहते असे मला वाटते. आपल्याकिे दसुरे कां रोलही आहते जसे पेरोल, साखर 

वगैरेवरील कां रोल. या वस्तूांवर कां रोल ठेवण्याकररता मला कोणतेही ताजकथ क कारण जदसत नाही. 

कां रोलमळेु लोक आळिी आजण परावलांबी होतात. आळिीपणा आजण परावलांजबत्व कोणत्याही 

दिेाकररता हाजनकारक असतात. कां रोलबद्दल मला दररोज तक्रारी जमळतात. मला आिा आह ेकी 
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दिेाचे प्रजतजनधी सजु्ञपणाने जनणथय घेतील आजण सरकारला लाचलचुपत, ढोंगीपणा आजण काळाबाजार 

पसरवणारा कां रोल बांद करण्याचा सल्ला दतेील. 

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन - २, ८०-१ 
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२१. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर १६, १९४७ 

नोव्हेंबर १६, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो,  

  आज सायांकाळी म्हटलेल्या भजनात साांजगतले आह ेकी माणसाच ेसवाथत महत्तवाचे 

काम ईश्वरप्राप्तीकररता प्रयत्न करणे आह.े ईश्वर मांजदरात, मतूीत वा माणसाने बनवलेल्या पजूाघरात 

सापित नसतो आजण ना व्रत वा उपवास करून त्याची प्राप्ती करून घेता येते. ईश्वर केवळ प्रेमाच्या 

मागाथने जमळू िकतो व ते प्रेम लौजकक नाही तर अलौजकक असले पाजहजे. जमराबाईला प्रत्येक गोष्टीत 

ईश्वराचे दिथन होत होते व अिाच प्रेमात ती जीवन व्यतीत करत होती. जतच्याकररता ईश्वर सवथत्र होता. 

 रामपरू सांस्र्ानाचे सांस्र्ाजनक मसुलमान आहते. परांत ुयाचा अर्थ ते मसुलमानाांचे सांस्र्ान आह े

असा होत नाही. जदवांगत अली बांधूांनी (महम्मद अली आजण िौकत अली) जकती तरी वर्ांपवूी मला 

जतरे् नेले होते (माचथ ६, १९१९ला). त्या वेळचे नबाब हकीम अजमल खान (१८६३-१९२७; 

रामपरूच्या नबाबाांचे मखु्य जचजकत्सक १८९२-१९०२; भारतीय राष्ट्रीय कााँग्रेसच े अध्यक्ष १९२१; 

जाजमया जमजलयाचे पजहले कुलपती, १९२०-२७) आजण जदवांगत िॉ. अांन्सारी (िॉ. एम.ए. अन्सारी, 

१८८०-३६; नामवांत जचजकत्सक आजण िल्यजचजकत्सक, कााँग्रेस कायथकाररणीचे सदस्य; भारतीय 

राष्ट्रीय कााँग्रेसच ेमहासजचव, १९२०, १९२२, १९२६, १९२९, १९३१, आजण १९३२; जतचे अध्यक्ष 

१९२७; जाजमया जमजलया इस्लाजमयाचे कुलपती १९२८-३६.) या त्या काळातील राष्ट्रवादी 

मसुलमानाांचे जमत्र असल्यामळेु मला त्याांना भेटण्याचीही ससुांधी जमळाली होती. त्या जदवसाांत आजपेक्षा 

जहांद-ूमसुलमान अजधक िाांतपण ेराहत होते आजण त्याांच्यात अजधक ससुांवाद होता. परांतु जतर्नू गेल्या 

रजववारी जे जहांद ू जमत्र मला भेटण्याकररता आले होते त्याांनी मला एकदम वेगळीच गोष्ट साांजगतली. 

त्याांनी साांजगतले की ते सांस्र्ान जरी भारतीय सांघराज्यात जवलीन झालेले असले तरीही ते सांस्र्ान 

अजनूही मजुस्लम लीगच्या दषु्ट्प्रभावाखाली आह.े केवळ जततकाच अिर्ळा असता तर तो सहजपण े

ओलाांिता आला असता. परांतु जतरे् राष्ट्रीय स्वयांसेवक सांघाच्या मदतीने जहांद ू महासभाही आह.े 

भारतीय सांघराज्यातून सवथ मसुलमानाांना घालवनू लावावे अिी त्याांची इच्छा आह.े 

 कााँग्रेसच्या उजद्दष्टाांिी सहमत असलेल्या लोकाांनी आपले स्र्ान कस ेबळकट करावे  हा प्रश्न 

त्याांच्यासमोर उभा आह.े यि जमळवण्याकररता ते सत्याग्रह करू िकतात काय? कााँग्रेस महासजमती 

आपल्या उजद्दष्टाांवर भक्कमपणे जस्र्र आह ेआजण ज्यात केवळ जहांदचू मालकाप्रमाणे राहू िकतात असा 

जहांदसु्तान बन ूदणे्याच्या जवरोधात आह ेह ेकळल्यामुळे त्याांना आनांद झाला.  कााँग्रेसची तत्तवे आजण 
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उजद्दष्ट ेइतकी व्यापक पायावर आधाररत आहते की जतच्यात सवथ समदुायाांचा समावेि होतो. त्यात 

सांकुजचत साांप्रदाजयकतेला वाव नाही. सवाथत जनु्या राजकीय सांस्र्ाांपैकी ती एक आह.े जतचे एकमेव 

उजद्दष्ट जनतेची सेवा करणे आह.े अजखल भारतीय कााँग्रेस कमेटीच्या सभेत जे काही घिल ेत्यामळेु 

रामपरू कााँग्रेसच्या लोकाांना बळ जमळाले. तरीही त्याांना यासांबांधीचा  माझा दृजष्टकोन जाणनू घ्यायचा 

आह.े मी त्याांना साांजगतले की मला तेर्ील पररजस्र्ती माहीत नाही यामळेु मी काही जनयम तर साांग ू

िकत नाही आजण पररजस्र्तीचा अभ्यास करण्याकररता मला वेळही नाही. तरीही पणूथ आत्मजवश्वासाने 

मी इतकेच साांग ूिकतो की सत्याग्रह ही जगातील सवाथत मोठी िक्ती आह.े त्याांनी उल्लेख केलेल्या 

जवरोधी िक्ती सत्याग्रहासमोर फार काळ उभ्या राहू िकत नाहीत. 

आजकाल सिस्त्र वा इतर कोणत्याही जवरोधाला सत्याग्रह म्हणण्याची फॅिन झाली आह.े 

यामळेु समाजाची केवळ हानी होते. यामळेु तमु्हाला सत्याग्रहाचा खरा अर्थ कळत असेल आजण सत्य 

व प्रेम याांच्या स्वरूपातील ईश्वराची तमु्हाला ओळख पटलीअसेल तर तो ईश्वर सत्याग्रहींबरोबर आह े

ह ेलक्षात ठेवा आजण मग सत्याग्रहाच्या जवरोधात कोणीही यिस्वी होऊ िकत नाही असा जवश्वास 

बाळगताना तमु्ही कचरणार नाही. जहांदमूहासभा आजण राष्ट्रीय स्वयांसेवक सांघाबद्दल जे म्हणणे मला 

भाग पिल ेत्याचे मला दःुख आह.े मला माझी चकू कळली तर आनांद होईल. मी राष्ट्रीय स्वयांसेवक 

सांघाच्या प्रमखुािी (माधव स. गोवळलकर उफथ  गोवळलकर गरुुजी) भेटलो आह.े या सांघाच्या एका 

बैठकीतही (पाहा राष्ट्रीय स्वयांसेवक सांघाच्या मेळाव्यात भार्ण, सप्तेंबर, १६, १९४७) मी गेलो होतो. 

तेव्हापासनू त्या मेळाव्याला हजर राजहल्याबद्दल अनेक लोकाांनी माझी कानउघािणी केली आह ेव 

अनेकाांनी राष्ट्रीय स्वयांसेवक सांघाबद्दल तक्रारीही केल्या आहते. 

आपण सवथ जरी दिेातील साांप्रदाजयकतेची आग जवझवण्याच्या कामात गुांतलेलो असलो तरी 

भारताबाहरे जे आपले दिेबाांधव राहत आहते त्याांना आपण जवसरायला नको. तमु्हाला माहीतच 

असेल की भारतीय प्रजतजनधीमांिळ (जवजयालक्ष्मी पांजित, एम. सी. सेटलवाि, के. एम. पजणक्कर आजण 

महाराज जसांग याांचा त्या प्रजतजनधीमांिळात समावेि होता.) दजक्षण आजफ्रकेतील भारतीयाांच्या 

हक्काांकररता अजतिय धैयाथने आजण एकोप्याने यनुोमध्ये झगित आहते. तमु्हा सवांना जवजयालक्ष्मी 

पांजित (१९००-१९९०; पांजित मोजतलाल नेहरू याांची मलुगी; यनुोमध्ये गेलेल्या भारतीय 

प्रजतजनधीमांिळाचे नेततृ्व १९४६, १९४७ आजण १९६३; रजियात भारताच्या राजदतू १९४७-४९;  

अमेररकेत भारताच्या राजदतू १९४९-५२; इांग्लांिमध्ये भारताच्या उच्चायकु्त १९५४-६१; 

महाराष्ट्राच्या राज्यपाल १९६२-६४; सांयकु्त राष्ट्र सांघाच्या अध्यक्ष १९५३.  ) माहीत आहते. त्या 

जवाहरलाल नेहरू याांच्या भजगनी आहते म्हणनू त्या प्रजतजनधी मांिळाच ेनेततृ्व करत आहते असे नसनू 
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त्या आपले काम कायथक्षम पद्तीने करतात म्हणनू त्याांच्याकिे नेततृ्व आह.े त्याची चम ू कायथक्षम 

लोकाांची आह ेआजण ते सवथ एका आवाजाने बोलतात. (सांयकु्त राष्ट्रसांघातील राजकीय सजमतीतील 

वादजववादाच्या दरम्यान १५ नोव्हेंबरला दजक्षण आजफ्रकेतील भारतीयाांना जमळणाऱया वागणकुीबद्दल 

एम. सी. सेटलवाि म्हणाले - “मानवी अजधकार आजण मलूभतू स्वातांत्र्य याांच्या रक्षणार्थ ही सजमती 

आजण महासभा बोलावण्यात आली आह.े केवळ दजक्षण आजफ्रकेत वसलेले २,५०,००० भारतीय 

आजण आजियायी लोकच यामळेु प्रभाजवत होत नाहीत तर जगातील लाखोकरोिो लोकसदु्ा यामळेु 

प्रभाजवत होत आहते. वाांजिक शे्रष्ठता आजण वाांजिक अहांकाराच्या सदोर् जसद्ाांताच्या जवरोधात या 

सांस्रे्किून अपेक्षा आहते”) मला सवाथत जास्त आनांद जफरुल्ला साहबे (मोहम्मद जफरुल्ला खान, 

पाजकस्तानच्या जवांदिे जवभागाचे मांत्री आजण यनुोतील पाजकस्तानच्या प्रजतजनधी मांिळाच ेनेते. त्याांनी 

भारताच्या भजूमकेला पाजठांबा जदला आजण म्हणाले : “मला बायबलची चाांगली माजहती नाही, परांतु 

मला असे साांगण्यात आल ेआह ेकी दजक्षण आजफ्रकेतील बोअराांच्या मनात बायबलबद्दल जनताांत श्रद्ा 

आह.े दजक्षण आजफ्रकेत भारतीयाांना जी वागणकू जमळते ती जििन सांस्कृतीप्रमाणे आह ेकाय?”) आजण 

इस्फहानी साहबे (एम. ए. एच. इस्फहानी, पाजकस्तानचे अमेररकेतील वकील. वादजववादाच्या दरम्यान 

ते म्हणाले : “भारतीय लोक दजक्षण आजफ्रकेचे नागररक असनूही ज्या पद्तींमळेु त्याांचे वैध आजण 

न्याय्य हक्क जहरावनू घेतले जातात आजण त्याांना यरुोपीय रजहवािाांपेक्षा जनकृष्टतम पररजस्र्तीत व 

जवळपास गलुामजगरीच्या अवस्रे्त पोहोचवले जाते त्याच्या जवरोधात भारतीयाांची तक्रार आह.े.”)  

याांची जी भार्णे आज वतृ्तपत्राांमध्ये आली त्यामळेु मला फार आनांद झाला. त्याांनी स्पष्टपणे साांजगतले 

की दजक्षण आजफ्रकेतील भारतीयाांना गोऱयाांप्रमाणे वागणकू जमळत नाही. त्याांना जतरे् अपमाजनत 

करण्यात येते आजण एखाद्या जातीबाहरेच्या माणसाप्रमाणे त्याांच्यावर बजहष्ट्कार टाकण्यात येतो. ह ेखरे 

आह ेकी दजक्षण आजफ्रकेतील भारतीय गरीब आजण उपासमार होणारे लोक नाहीत. परांतु माणसू केवळ 

भाकरीवर जगत नाही. मानवी अजधकारासमोर पैिाचे काहीच मलू्य नाही. आजण दजक्षण आजफ्रकेतील 

सरकार तेर्ील भारतीयाांना ह ेअजधकार दणे्याकररता तयार नाही. दिेाबाहरे राहणाऱया भारतीयाांच्या 

समस्याांबद्दल जहांद ूआजण मसुलमान याांची मते वेगवेगळी नाहीत. यावरूनच जिराष्ट्र जसद्ाांत चकुीचा 

होता ह ेजसद् होते. यापासनू प्रेम हीच सवोच्च गोष्ट हा धिा मी जिकलो आजण मी आज ह ेतमु्हाला 

साांजगतल्यानांतर तमु्हीसदु्ा हा धिा जिकायला पाजहजे. जहांदसु्तानबाहरे जहांद ू आजण मसुलमान जर 

एकमखुाने बोल ू िकतात तर ते इरे्सदु्ा काळजीपवूथक असे करू िकतात. इतकेच की त्याांच्या 

अांतःकरणात परस्पराांबद्दल प्रेम असले पाजहजे. माणसू चकुा करतच असतो. परांतु त्याची इच्छा असेल 

तर तो आपल्या चकुा दरुुस्तही करू िकतो. ही गोष्टसदु्ा माणसाकररता स्वाभाजवक आह.े क्षमा करणे 

आजण जवसरणे माणसाकररता नेहमीच िक्य असते. आपण आज बाहरे जसे केले तसे जर आपण इरे् 
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केले तर आपल्या समस्या सांपनू जातील. जोपयंत दजक्षण आजफ्रकेचा सांबांध आह ेमला आिा आह ेकी 

प्रजतजष्ठत जहांद ूआजण मसुलमानानी एका स्वरात जे साांजगतले त्याचा दजक्षण आजफ्रकेतील सरकार आजण 

गोरे लाभ घेतील. 

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ ८१-८४ 
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२२. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर १७, १९४७ 

(गाांधीजींचे मौन असल्यामळेु ह ेभार्ण वाचनू दाखवण्यात आल.े) 

नोव्हेंबर १७, १९४७ 

 काल मी तमुच्यािी रामपरू आजण दजक्षण आजफ्रकेतील आपल्या दिेबाांधवाांबद्दल बोललो 

होतो. आज दजक्षण आजफ्रकेच्या जवर्यावर मी अजधक जवस्ताराने बोललो पाजहजे असे मला वाटते. मी 

दजक्षण आजफ्रकेत वीस वर्थ म्हणजे १८९३ ते १९१४पयंत राजहलो आह.े त्यामध्ये बहुधा एक वर्ाथचा 

खांि पिला असावा. माझ्या जीवनाच्या या प्रदीघथ आजण घिणीच्या काळात स्वाभाजवकपणेच मी 

दजक्षण आजफ्रकेतील सवथ प्रकारच्या भारतीयाांच्याच सांपकाथत आलो नाही तर या उपखांिात येऊन स्र्ायी 

झालेल्या गोऱयाांच्याही सांपकाथत आलो. तेव्हापासनू दजक्षण आजफ्रकेन े जर प्रगती केली असेल तर 

भारताने प्रगतीची उांच उिी घेतली आह.े काल जे अिक्यप्राय वाटत होते ते आज घिलेले आह.े 

आपण कारणात जिरण्याचे कारण नाही. सत्य ह ेआह ेकी भारत राष्ट्रकुलात आला आह ेम्हणजे दजक्षण 

आजफ्रकेचे जे स्र्ान आह ेनेमके तेच स्र्ान आज भारताचे आह.े एका उपजनवेिातील लोकाांनी दसुऱया 

उपजनवेिातील लोकाांना गलुाम मानायला पाजहजे काय? राष्ट्रकुलात आजियायी राष्ट्राचा समावेि 

पजहल्याांदाच होत आह.े राष्ट्रकुलाच्या इजतहासात ह े पजहल्याांदाच घित आह.े आता भारताचा 

राष्ट्रकुलात प्रवेि झाल्यानांतर पाच जदवसाांनी ऑरेंजजया सरकारचे प्रिासक िॉ. एस. पी. बनॉथिथ याांनी 

िरबन येर्ील नाताळ इांजियन कााँग्रेसला कोणता सांदिे पाठवला ते पाहा - 

तुम्ही नवीन उपननवेशाचे स्वातंत्र्य साजरे करत आहा कारण हा निवस भारताच्या 

इनतहासात फार मोठा निवस आहे. यामुळे मी आशा करतो की िनिण आनिकेतील सवव 

नहंिुस्तानी आपापल्या उपननवेशात ननघून जातील आनण नतथे जाऊन त्या संिेशाचा ते प्रचार 

करतील जो त्यांना िनिण आनिकेत नमळाला आहे म्हणजे शांततापूववक आनण अनुशासनात 

राहणे आनण नहंिुस्तानात सांप्रिानयक संघर्ावत ज्याप्रमाणे शेकडो लोक मरत आहेत तशा 

संघर्ावपासून िूर राहणे. 

जविेर् लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट ही आह ेकी भारत राष्ट्रकुलात सामील होत आह ेही गोष्ट िॉ. 

बनाथिथ याांना मोठी वाटत नाही आजण दजक्षण आजफ्रकेतील भारतीयाांनी आपापल्या उपजनवेिात जनघनू 

जावे आजण िाांततेत व जिस्तीने राहण्याचा व साांप्रदाजयक सांघर्ाथपासनू दरू राहण्याचा जो सांदिे 

भारतीयाांना दजक्षण आजफ्रकेत जमळाला आह े त्याचा प्रचार करा असा सल्ला ते नाताळ इांजियन 

कााँग्रेसला न मागता दते आहते. दजक्षण आजफ्रकेतील सवथसामान्य माणसू अिा प्रकारेच जवचार करत 
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असावा अिी भीती मला वाटते आजण म्हणनूच आमच्या दिेातील लोकाांवर वेगवेगळे प्रजतबांध लावल े

जातात. त्याांचा दोर् हाच आह ेकी ते आजियातील आहते आजण त्याांचा रांग काळा आह.े दजक्षण 

आजफ्रकेतील सवाथत चाांगल्या पािात्य लोकाांना मी जवनांती करतो की त्याांच्यात आजियायी जवरोधी 

आजण रांगभेदाचा प्रवतृ्ती जनमाथण झाली आह ेव त्यामळेु ते जे पक्षापाती धोरण अवलांजबतात त्याचा 

त्याांनी फेरजवचार करावा. त्याांच्यामध्ये बरेच हब्िी लोक आहते. काही बाबतीत तर त्याांच्यािी 

आजियाची लोकाांपेक्षाही वाईट वतथन केल ेजाते. जतरे् जाऊन वसलेल्या यरुोजपअन लोकाांना मी म्हणेन 

की बदललेल्या काळाची पदजचन्ह े त्याांनी ओळखावी. एक तर रांगभेदासांबांधीचा त्याांचा पवूथग्रह 

सरुुवातीपासनूच चकू असावा अर्वा जिजटिाांनी आजण राष्ट्रकुलाच्या इतर सदस्याांनी आजियायी 

दिेाांना राष्ट्रकुलात प्रवेि दऊेन अक्षम्य चकू केलेली असावी. िह्मदिेही स्वतांत्र होण्याच्या मागाथवर 

आह.े (िह्मदिेाला स्वातांत्र्य दणे्यासांबांधीचे जवधेयक इांग्लांिच्या लोकसभेत १४ नोव्हेंबरला मांजरू झाल े

होते व िह्मदिेाला जानेवारी ४, १९४८ला स्वातांत्र्य जमळाले होते.) जसलोनही राष्ट्रकुलाचा लवकरच 

सदस्य होणार आह.े (जसलोन स्वतांत्रता जवधेयक इांग्लांिच्या लोकसभेत नोव्हेंबर २६ला मांजरू झाले होते 

आजण जसलोन फेिवुारी १९४८मध्य ेस्वायत्त राष्ट्र होऊन राष्ट्रकुलात राहणार होते.) याचा अर्थ काय? 

मला असे जिकवण्यात आल ेहोते की राष्ट्रकुलाचे सदस्यत्व जवळपास स्वातांत्र्यापेक्षा उच्च जरी नसल े

तरी स्वातांत्र्यासारखे असते. या स्वतांत्र राष्ट्राच्या जबाबदार स्त्री-परुुर्ाांनी आपण आपल्या स्वातांत्र्याचे 

काय करणार आहो याचा जवचार केला पाजहजे. आज बऱयाचिा राष्ट्राांना स्वतांत्र करण्याची मोहीम सरुू 

आह.े ह ेयोग्य आजण चाांगलेही आह.े परांत ुयातनू अजनू असे एक यदु् भिकेल काय की जे मागील 

दोन महायदु्ापेक्षाही भयानक असेल? की जवश्वबांधतु्वाच्या प्रसाराकररता ते आपल्या स्वातांत्र्याचा 

उपयोग करतील? 

उपजनर्दातील मांत्र साांगतो की माणसू जसा जवचार करतो तसा तो होतो. (यर्ाकारी यर्ाचारी 

तर्ा भवती। साधकुारी साधभूथवती। पापकारू पापो भवजत पापः पापेन। अर्ो खल्वाहुः काममर् एवार्थ 

परुूर् इजत। स यर्ाकामो भवजत तत्क्रतभुथवजत तत ् कमथ कुरुतेः यत्कमथ कुरुते तदजभसांगते। —

बहृदारण्यदउपजनर्द, ४.४.५. या मांत्रानसुार माणसू जसे वतथन करील, आचरण करील तसा होईल. 

चाांगले काम करणारा चाांगला होतो तर वाईट काम करणारा वाईट होतो. सद्गणुी वतथन करून माणसू 

सद्गणुी होतो, वाईट वाईट वतथन केल्याने. माणसू त्याच्या इच्छाांप्रमाणे घित असतो असे इतर साांग ू

िकतात. जिी त्याची इच्छा असेल तसा तो वागेल, तसेच वतथन तो करील. जे काही वतथन तो करील 

तसेच त्याला फळ जमळेल.) सजु्ञ माणसाांचा अनभुव या सभुाजर्ताच्या सत्यत्वाची साक्ष दईेल. अिा 

प्रकारे सजु्ञ माणसे जसा जवचार करतात तसे जग घिेल. जनरुद्योगी जवचार नसतो. आपण जर म्हण ूकी 

मढू जनता जसे घिवील तसे जग होईल तर ही चकू असेल. ते जवचार करणार नाहीत. जमावाप्रमाणे ते 
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अनसुरण करत राहतील. (ह ेवाक्य प्रार्थना प्रवचन २मधनू भार्ाांतररत करून घेतले आह.े) स्वातांत्र्याचा 

अर्थ लोकिाही व्हायला पाजहजे. प्रत्येक नागररकाला बदु्ी जमळवण्याची सांधी जमळाली पाजहजे. 

बदु्ीचा अर्थ केवळ तर्ाकजर्त माजहतीपेक्षा वेगळा आह.े दजक्षण आजफ्रकेत जस ेचाांगले सैजनक आहते 

तसेच चाांगले िेतकरीही आहते. तसेच जतरे् अनेक बजुद्मान स्त्री-परुुर्ही आहते. ते जर आपापल्या 

अवजतभवतीच्या अधःपतनाकिे नेणाऱया वातावरणावर मात करून वर उठू िकणार नसतील व गोरे 

लोकच शे्रष्ठ असतात या मान्यतेतनू त्रस्त करणाऱया समस्येच्या बाबतीत दिेाला योग्य नेततृ्व दणेार 

नसतील तर जगाकररता ती िोकाांजतका होईल. हा खेळ खेळताखेळता लोक अजनूही र्कले नाहीत 

काय?  

आता मी तमु्हाला कां रोलच्या अजतिय वादग्रस्त प्रश्नासांबांधी काही साांजगतले पाजहजे. 

कां रोलच्या सवथ सद्गणुाांची आपल्यालाच माजहती आह ेअसा दावा करणाऱया पांजिताांच्या गलबल्यात 

सवथसामान्य जनतेचा आवाज दबनू गेला पाजहजे काय? आपले मांत्री, जे जनतेतनू आलेले आहते व जे 

जनतेचे आहते ते जनतेचा आवाज ऐकणार आहते की ज्याांना लाल जफतीिारे जनयांत्रण ठेवणेच माहीत 

आह ेत्याांचे ते ऐकणार आहते? या लोकाांनी असहकाराच्या काळात जनतेला खपू त्रास जदला होता. 

तेव्हा ह ेपांजित अजतिय कठोरपणे आपले िासन चालवत होते. आताही त्याांनी असेच केले पाजहजे 

काय? लोकाांना चकुा करण्याची आजण त्यापासनू जिकण्याची सांधी जमळणार आह ेकाय? आपली 

इच्छा असेल तेव्हा कां रोल परत सरुू करता येतात ह ेमांत्र्याांना माहीत नाही काय? मी खाली जदलेल्या 

कां रोलच्या उदाहरणातून एखाद्यात कां रोल नसल्यामुळे हानी होते आह ेअसे आढळल ेतर मांत्री परत 

कां रोल सरुू करू िकत नाहीत काय? माझ्यासमोरील यादीने माझ्या साध्यासरळ मनाचा गोंधळ उिाला 

आह.े त्याांतील काहींमध्ये गणुही अस ूिकतील. मला इतकेच म्हणायचे आह ेकी जवज्ञानाचा, जर 

कां रोलबद्दलचे असे काही जवज्ञान असेल तर, भावनािील न होता जवचार करण्याची गरज आह ेआजण 

मग सवथसामान्य वा एखाद्या जविेर् गोष्टीवरील कां रोलच्या रहस्याचे लोकाांना ज्ञान जदले पाजहजे. मला 

जमळालेल्या यादीचे गणुदोर् न पाहता मी त्यातील उदाहरणादाखल काही घेतले आहते - 

एक्सचेंजवरील कां रोल, भाांिवल गुांतवणकुीवरील कां रोल, बॅ ांन्काांच्या िाखा उघिण्यावरील व त्याांच्या 

गुांतवणकुीवरील कां रोल, जवमासांबांधातील गुांतवणकू, धान्य, साखर, गळु, ऊस आजण सरबत, वनस्पती, 

रेिमी वा लोकरी कापिासह सवथ कापि, मद्य, पेरोल आजण मातीचे तेल, कागद, स्टील,  अभ्रक, 

मॅ ांगनीज, कोळसा, दळणवळण, कारखाना, यांत्र, फॅक्टरी वगैरे उभारण्यावरील कां रोल, काही प्राांताांत 

मोटार गाि्याांचे जवतरण, चहाचे मळे अिा प्रत्येक प्रकारच्या वस्तचू्या आयतजनयाथतीवरील कां रोल ही 

त्यातील काही  उदाहरणे आहते. 

हररजन, नोव्हेंबर ३०, १९४७ 
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२३. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर १८, १९४७ 

नोव्हेंबर १८, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 अजखल भारतीय कााँग्रेस कायथकाररणीने मांजरू केलेले ठराव (पाहा अ. भा. कॉ ां. कमेटीच ेठराव 

१५।१६।१७ नोव्हेंबर १९४७) तमु्ही वाचलेच असतील. त्यातील काही ठराव आपल्या जीवनात - 

जीवनाच्या मोठ्या भागात उपयोगी आहते. असेही म्हणता येईल की प्रत्येक माणसाच्या जीवनात 

त्याांचा उपयोग आह.े ते ठराव असे नाहीत की त्याांची अांमलबजावणी केवळ सरकारनेच करायची आह.े 

उदाहरणार्थ कां रोलवरील ठरावाची अांमलबजावणी जवाहरलाल, राजेंद्र प्रसाद - आता राजेंद्र प्रसादाांनी 

पद सोिले आह े- आजण इतराांनी करायची आह.े त्याांना अन्न, कापि, आजण इतर प्रत्येक गोष्टीवरील 

कां रोलच्या ठरावाची अांलबजावणी करावी लागेल. आपल्यालासदु्ा हचे करावे लागेल. आपण जर 

खोटेपणा केला आजण कायद्याचे पालन केले नाही तर पररणाम अजतिय घातक होतील. आपल्याला 

जर एक वार कापि हवे असेल तर आपण १० वार कापि जवकत घ्यायच ेआजण घेऊन टाका, घरात 

पिल ेराहील असे किासाठी म्हणायचे? आपण जर असे वाग ूलागलो आजण आपलाच स्वार्थ पाहू 

लागलो आजण दिेाचा जवचार केला नाही तर आम्ही बदमाि होऊ.  

 अजखल भारतीय कााँग्रेस कायथकाररणीने मांजरू केलेल्या ठरावातील एकेक ठराव तमु्हाला 

समजावनू साांगण्याची माझी इच्छा होती. मी अजनू इरे्च आह ेआजण मला सांधी जमळाली तर मी 

ठरावाांसांबांधी काही तरी साांगेन. परांतु आज जनदान मी त्याांचा सार साांगेन. जे लोक घाबरून परत गेले 

त्याांना परत आणण्याजवर्यीचा एक ठराव आह.े आजण हा ठराव आपल्यापैकी प्रत्येकाला लाग ूहोतो. 

कन्याकुमारीपासनू तर काश्मीरपयंत आपण सवथ भारताचे आहो. जहांदसु्तानची फाळणी झाली म्हणनू 

काय झाल,े आपण सवथ भाऊभाऊ आहो. यामळेु आपणा सवांवर जबाबदारी येते. जर एक माणसू 

आपलेच पोट भरत असेल, मग तो स्वादाकररता का खात असेना, पण तो गररबाांची जफकीर करत नसेल 

तर तो चोरी करतो व भारताचा गनु्हगेार होतो. भारताला जजतके धान्य पाजहजे जततके त्याच्याजवळ 

नसले म्हणनू काय झाले? गररबाांनाही तर धान्य जमळालेच पाजहजे. श्रीमांताांना जर एक, दोन, चार छटाक 

जमळत असेल व त्यावर ते भागवत असतील तर मग मी समजेन की गरीब आजण श्रीमांत सवथ एक झाल े

आहते. इतराांचे सोिून मी ज्या श्रीमांताच्या घरी पिलो आह ेत्याांचीच गोष्ट करू. तमु्ही जर मला जवचारल े

की घनश्यामदासला जजतके धान्य जमळते जततक्यावर त्याांच ेभागते काय तर मी म्हणेन की नाही भागत. 

अखेर मला खरे तर साांगावेच लागेल. ते श्रीमांत असल्यामळेु त्याांना सवथ प्रकारे सवथ काही जमळते. मला 

माहीत नाही की इरे् जजतके लोक येतात त्याांना दधू जमळते की नाही. इरे् दधू कुठून येते, कसे येते ह े
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सवथ मी र्ोिाच पाहत असतो. एक बकरी ठेवा, दोन बकऱया ठेवा, हा महात्मा आह ेतर याला तर दधू 

द्यावेच लागेल, जजतका गहू पाजहजे जततका चाांगल्यात चाांगला द्या कारण तो महात्मा आह.े मी ह ेकुठे 

जवचारत असतो की ह ेकुठून आल ेआह.े महात्म्याला भाजी पाजहजे असेल तर भाजी द्या, फळ हवे 

असतील तर फळ द्या. कायथकाररणीचे लोक येतात तर त्याांना काही तर द्यावेच लागेल. मग फळाांचा रस 

द्या. करोिोंची सांपत्ती घेऊन बसले आहते. ही श्रीमांताांची पररजस्र्ती आह.े श्रीमांताांना सवथ काही जमळू 

िकते. परांतु असे असतानाही ते उपािी राहत असतील तरच काही होऊ िकते. नाही तर गरीब कुठून 

आणतील. श्रीमांताांनी आजण व्यावसाजयकाांनी अनजुचत नफा घेऊ नये आजण त्याांनी खरे व्यापारी व्हावे. 

त्याांनी नफा घ्यावा, पण जकती? पोट भरेल जततकाच घ्यावा. सवथ लोक जर नफ्याची ही पद्ती 

अवलांजबतील तर जकती चाांगले होईल? धान्यावर कां रोल का? त्याची काहीही गरज नाही. अिा प्रकारे 

सवथ काही होईल तर चाांगले होईल. 

 सवाथत महत्तवाची गोष्ट तर ही आह ेकी जोपयंत सवथ जनवाथजसत आपापल्या घरी परतत नाहीत 

तोपयंत आम्ही िाांततेत बस ूिकत नाही. मसुलमान आला तर त्याला कापनू टाकायचे अर्वा तो 

पाजकस्तानमधनू आपले घरदार सोिून इरे् आला आह े तर यामळेु त्याला येर्नू हटवा असे करण े

वेिेपणा आह.े आता तर अजखल भारतीय कााँग्रेस कमेटीने हुकूम जदला आह ेकी जो जजरे् असेल जतरे्च 

त्याला ठेवायचे आह ेआजण आरामात ठेवायचे आह.े ज्याला स्वतःहोऊन घरी परतायचे असेल त्याांना 

परत जाऊ द्यायच ेआह.े लोक आपली सुांदर घरे सोिून आल,े लखपती, करोिपती िेकिो, हजारो होते, 

ते सवथ आल.े परांतु जे गरीब होते ते जबचारे तर अजनूही जतरे्च पिलेले आहते. आज ह ेसवथ ऐकवण्याची 

माझी इच्छा नाही, परांत ुआपले कतथव्य काय आह ेह ेअजखल भारतीय कााँग्रेस कमेटीचा प्रस्ताव साांगतो. 

तीच सवाथत चाांगली गोष्ट आह.े ते जे मसुलमान बसलेले आहते ते सवथ कुचकामाचे आहते असे जर 

आपण म्हण ूतर तो भयांकर अपराध होईल. कोणालाही काढून न लावणे हा आपला सवथशे्रष्ठ धमथ आह.े 

तीनचार जदवसाांपवूी कायथकाररणीचा प्रस्ताव लोकाांनी पाजहला होता आजण वतृ्तपत्राांमधनू जो इिारा 

दणे्यात आला तोही तमु्ही पाजहला. असे असनूही मसुलमान पळून जात आहते. लोक म्हणतात की 

कााँग्रेसने हा ठराव माझ्या आग्रहाखातर मांजरू केला आह.े त्याांचे म्हणणे आह े की मसुलमानाांनी 

जायलाच पाजहजे नाही तर ते मारले जातील. मी काय करीन ते मी आधीच साांजगतले आह े- मी करेन 

अर्वा मरेन. जेव्हा माझी मरायची तयारी आह े तेव्हा गरज पिली तर मसुलमानाांनीसदु्ा मरण्याची 

तयारी ठेवली पाजहजे. आपण इतके पार्ाणहृदयी झालो आहोत की या किाक्याच्या जदवसात आपण 

त्याांना ३०० मैल चालण्याला भाग पािू इजच्छतो. असे म्हणतात की जिजबराांमध्ये फारिी माणसे 

दगावली नाहीत. - दररोज काही दहावीस लोक मरतात. आता पाच, दहा वा पन्नास हजार लोकाांमधनू 

दररोज इतके लोक मरत असतील तर याच गतीने सांपणूथ भारतात जकती लोक मरतील? काहींना खायला 
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जमळत नाही, काहींना कॉलरा झाला आह,े काहींना हगवण लागली आह ेवा इतराांना अजनू काही होत 

आह.े परांतु ह ेलोक का मरत आहते ह ेजाणनू घेण्याचा कोणी त्रास घेतला आह ेकाय? आमच्याकररता 

खायला आह ेकी नाही आजण इतर सवांकररता काही आह ेकी नाही याची आपण काळजी करतो. 

जजर्नू मसुलमान पळून गेले जतरे् जहांदूांना आजण जिखाांना वसवण्याचा आपण जवचार करतो. वाटते की 

त्याांना काय नाराज करायचे. सवथच जठकाणी अिी पररजस्र्ती नाही. परांत ु अनेक जठकाणी अिी 

पररजस्र्ती आह ेह ेजनजित. याचे मला फार दःुख होते आजण माझी ही भावना मी तमु्हाला अनेकदा 

कळवली आह.े आता अजखल भारतीय कााँग्रेस कमेटीसदु्ा म्हणते की जे झाले ते जनांदनीय आह.े ही 

गोष्ट लाखो करोिो लोकाांना कळवली पाजहजे आजण ह े काम एका जदवसात होऊ िकत नाही. 

सरकारमध्ये जवाहरलाल, सरदारसारखे मोठेमोठे लोक आहते. राजेंद्र बाब ू- पण राजेंद्र बाब ूआता जतरे् 

नाहीत. परांतु इतर सदस्य त्याांना नाराज कस ेकरू िकतात? यामळेु ते या प्रस्तावावर सहमत झाले. मी 

तर असे ऐकले आह ेकी आता तर कााँग्रेसचे लोकही असेच झाल ेआहते. त्याांनाही वाटू लागले आह े

की इरे् मसुलमानाांनी राहू नये. त्याांना असे वाटते की असे केल्यानेच जहांद ूधमाथच ेकल्याण होऊ िकते, 

जहांद ूधमथ उांच जाऊ िकतो. परांत ुजदवसेंजदवस जहांद ूखाली जात आह.े ते जर आपली वतृ्ती बदलवणार 

नसतील तर फार वाईट गोष्ट आह.े कााँग्रेस कमेटीच े जजतके प्रजतजनधी आल ेआहते ते सवथ भारताच े

प्रजतजनधी आहते. त्याांची मने जर एक असतील, आजण एकच असायला पाजहजे, तर भारताचा 

चेहरामोहरा बदलनू जईल. दसुरे काही न घिू दणेे हा त्याांचा धमथ होईल. भारतातून जजतके जनघनू गेले 

त्याांना किा प्रकारे परत आणाव ेहचे त्याांचे काम आह.े भारतातनू जजतके मसुलमान गेले आहते त्याांना 

अजनू परत न आण ूिकल्याबद्दल आपण अस्वस्र् झालेलो असलो पाजहजे. असे वातावरण जनमाथण 

करायचे आह ेआजण ह ेकाही कठीण काम नाही. अजनूही भारतात सािेतीन कोटी मसुलमान आहते 

ही मोठी गोष्ट आह.े जकती गेले आजण जकती येणार आहते ह ेकोणालाही माहीत नाही. समजा की ते 

सवथ परत आले तर ते जे घर सोिून गेले होते ती घरे तर आहतेच. आपल्या पवुीच्याच घरात ते राहतील. 

त्याकररता काही खचथ तर येणार नाही. त्याांच ेजे घर आह ेते त्याांना दऊेन टाकायचे इतकेच आमच ेकाम 

आह.े परांत ुसवथ घरे ररकामी कुठे आहते, त्याांच्यात िरणार्ी घसुले आहते. परांतु तरीही आलेल्याांना 

वसवावे तर लागेलच. आपण जर जवचारपवूथक वागलो नाही आजण आपली अांतःकरण े जर िदु् 

नसतील तर आपण पाठवलेले प्रजतजनधीही असेच दाांजभक आहते काय असा बाहरेच्या राष्ट्राांना प्रश्न 

पिेल. मला वाटते ते नाहीत. आपण मसुलमानाांवर राग करायचा जदवस गेले. आता आपण भाऊभाऊ 

आहो.  

 मी समजतो की जदल्लीचे लोक चाांगले झाल ेआहते. गिुगावचे लोक चाांगले झाल ेआहते. मी 

जेव्हा पाजनपतला गेलो होतो तेव्हा सवथ काही चाांगले होते. परांत ुआता असे ऐकले आह ेकी जनवाथजसत 
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मसुलमानाांच्या घरात जिरल े आहते आजण आता मसुलमानाांना पाजकस्तानमध्ये जायच े आह े असे 

म्हणतात. ते म्हणतात की आम्ही पाजकस्तानमध्ये काही आनांदाने जात नाही, जतरे् काही 

आमच्याकररता जिरखरुमा वाढलेला नाही, घालायला चाांगले कपिे नाहीत, आजण जतरे् याहून वेगळ्या 

प्रकारच्या गोष्टी किा अस ूिकतील. आजण वेगळ्या किा असतील, जस ेआपण इरे् आहो तसेच ते 

जतरे् आहते. आजण जतरे् फार सोयी आहते आजण इरे् नाहीत अिी काही गोष्ट नाही. जे गेले आहते ते 

जलजहतात की आम्ही भारतात असतो तर चाांगले झाले असते. आता घरदार सोिले, जिजबरात पिल े

आहते. फार त्रासात आहते. असे तर होणारच होते. मग काय कारण आह ेकी पाजनपतचे मसुलमान 

पाजकस्तानला जाऊ इजच्छतात? जर अिीच गोष्ट असेल तर पाजनपतमध्ये माझी परीक्षा होणार आह ेव 

मला कदाजचत जतरे् जावे लागेल. ते येर्नू ५० मैल तर दरू आह.े त्याला दरू म्हणता येऊ िकत नाही. 

ते जदल्लीसारखेच आह.े आता तेर्ील एकाला जरी पाजकस्तानमध्ये जावे लागले तर मलाही ती गोष्ट 

खपेुल आजण तमु्हालाही खपेुल. अर्ाथतच ते जर इरे् राहतील तर त्याांना जो पैसा जमळेल त्याच ेत्याांना 

खाण्याकररता जमळाले पाजहजे. ते मेहनती आहते, कमावतात आजण खातात. जर त्याांनी पैस ेजदले आजण 

खायला जमळाले नाही तर कस ेचालेल? पांजाबमधनू आलेल्या दसुऱया भावाांमळेु जर भाऊभाऊ होऊन 

राहणाऱया या काराजगराांना जावे लागत असेल तर जकती वाईट गोष्ट आह?े याहून अजधक वाईट काय 

अस ूिकेल? पाजनपतमध्ये जजतके जनवाथजसत आहते त्याांना मी म्हणेन की मसुलमानाांची घरे सोिून द्या, 

आजण मसुलमानाांनीही म्हणाव ेकी आम्ही राहू. रक्षणाकररता आम्हाला पोजलसाांची गरज नाही. आम्ही 

आपसात जमळूनजमसळून राहू. पोजलसाांचे हचे काम आह ेकी जजतके धान्य येईल ते सवांना द्यावे, सवांना 

कापि द्यावे. याहून जास्त काम करण्याची गरज नाही. असे झाल ेतर मी म्हणेन की कााँग्रेसने चाांगले 

काम केले. आपण चार आण्याांचे सदस्य अस ूअर्वा नस ूपरांत ुतरीही आपण कााँग्रेसचा आदर करतो. 

इतके जदवस या सांस्रे्ने दिेाची सेवा केली आह े आजण आजही जवपरीत वातावरण असातनासदु्ा 

जाणनूबजुनू ती जी गोष्ट साांगते आह ेजतला आपण पाजठांबा द्यावा व त्यानसुार वागावे. बस मी इतकेच 

म्हणेन. 

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ ८८-९३ 
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२४. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर १९, १९४७ 

नोव्हेंबर १९, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 अजखल भारतीय कााँग्रेस कमेटीने जहांद-ूमसुलमान सांबांधाबद्दल मांजरू केलेल्या ठरावाचा काल 

सायांकाळी मी उल्लेख केला होता. परांतु ददुवैाने जदल्लीत आजच तो ठराव व्यर्थ ठरवण्याचा कसा 

प्रयत्न झाला ह े मला तमु्हाला दाखवावे लागत आह.े जदल्लीतील लोकाांच्या व्यवहाराबद्दल काल 

सायांकाळी मी जेव्हा सांिय व्यक्त करत होतो तेव्हाच तो सांिय खरा ठरवण्याचा प्रयत्न जनु्या जदल्लीच्या 

कें द्रीय जठकणीच केला जाईल अिी कल्पनासदु्ा मी केली नव्हती. मला असे साांगण्यात आले की जहांद ू

आजण जिखाांची फार मोठी गदी एका मसुलमानाच्या दकुानासमोर गोळा झाली. ते दकुान जरी 

मसुलमानाचे होते तरी तो ते सोिून जनघनू गेलेला होता. तो दकुानदार परत आला तर ते दकुान मळू 

मालकाला परत करण्याच्या अटीवर एका जनवाथजसताला दणे्यात आले होते. सदुवैाने त्या दकुानाचा 

मालक परतला. त्याला आपला व्यवसाय कायमचा बांद करायचा नव्हता. ज्या अजधकाऱयाकिे ह ेकाम 

होते तो त्या जनवाथजसताकिे आला व त्याने त्याला ते दकुान खाली करण्याकररता साांजगतले. आधी तो 

जनवाथजसत ते दकुान ररकामे करण्याकररता काचकूच करत होता. परांतु नांतर मळू मालक ताबा 

घेण्याकररता सांध्याकाळी येईल तेव्हा मी दकुान ररकामे करतो असे त्याने कबलू केल.े सायांकाळी जेव्हा 

अजधकारी परत गेला तेव्हा त्या जनवाथजसताने दकुान ररकामे करण्याऐवजी आपल्या जमत्राांना कळवले व 

असे म्हणतात की जो कोणी दकुान ररकामे करून घेण्याकररता येईल त्याला धमकी दणे्याकररता ते जमत्र 

जतरे् गोळा झाल ेहोते. चाांदनी चौकातील र्ोिेसे पोलीस त्या जमावाला जनयांत्रणात ठेव ूिकत नव्हते. 

यामळेु त्याांनी जास्त मदत बोलावली. पोलीस वा लष्ट्करातील सैजनक आल े आजण त्याांनी हवेत 

गोळीबार केला. जमाव घाबरून पाांगला, परांतु या गोंधळात एका पादचाऱयाला भोसकण्यात आले. 

सदुवैाने त्याला झालेली जखम जीव घेणारी नव्हती. परांतु दांगलखोराांच्या  या गोंधळाचा जवजचत्र पररणाम 

झाला. दकुान ररकामे करण्यात आल ेनाही. त्या अजधकाऱयाच्या आदिेाची अवहलेना करण्यात आली 

की एव्हाना ते दकुान ररकामे करण्यात आल ेआह ेह ेमला माहीत नाही. भारताला जमळालेल्या अमलू्य 

स्वातांत्र्यामळेु सरकारला जी सत्ता जमळाली आह े जतची बजू कायम राखण्याकररता सरकार या 

प्रकरणातील अपराध्याला जिक्षा केल्याजिवाय राणार नाही अिी आिा तरीही मी करतो. असे केल े

नाही तर सरकारची सत्ता सत्ताच राहणार नाही. जहांद ूआजण जिखाांचा तो जमाव दोन हजार लोकाांपेक्षा 

कमी नव्हता असे मला साांगण्यात आल ेआह.े  
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 मला ही जी बातमी साांगण्यात आली जतचा प्रखरपणा कमी करून मी साांजगतली आह.े जतच्यात 

काही चकू असेल व ती जर माझ्या लक्षात आणनू जदली गेली तर ती तमु्हाला कळवण्यात मला आनांद 

होईल. 

 ही केवळ एक गोष्ट आह.े जदल्लीच्या दसुऱया भागातसदु्ा जहांद ू आजण िीख जनवाथजसताांना 

सामावनू घेता यावे म्हणनू मसुलमानाांना त्याांच्या घरातून हुसकावनू लावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. 

िीख आपल्या तलवारी परजत जनघतात आजण मसुलमानाांनी आपले घर ररकामे केले नाही तर त्याांना 

गांभीर पररणामाांची भीती दाखवनू घाबरवतात. मला असेही साांगण्यात आले आह े की िीख दारू 

जपतात. त्याच्या पररणामाांची कल्पना सहज करता येऊ िकते. ते आपल्या नग्न तलवारीसह नाचतात 

आजण पादचाऱयाांना घाबरवतात. मला असेही कळले आह ेकी चाांदनी चौकाच्या जवळपासच्या भागात 

कबाब आजण इतर माांसाचे पदार्थ न जवकण्याची मसुलमानांमध्ये रीत आह.े परांत ु िीख आजण इतर 

जनवाथजसत ह ेजनजर्द् पदार्थ त्या पररसरात जबनजदक्कतपणे जवकतात. हा उपद्रव इतका वाढला आह ेकी 

चाांदनी चौकाच्या गदीतनू लोकाांना चालणेसदु्ा कठीण होते. त्याांना अपमाजनत होण्याची भीती वाटते. 

माझ्या जनवाथजसत बाांधवाांना माझी जवनांती आह ेकी त्याांनी स्वतःकररता आजण आपल्या दिेाकररता तरी 

अिा प्रकारचे वतथन करू नये. 

 जकरपाणबद्दल बोलायचे तर जिखाांना ठरवण्यात आलेल्या लाांबीपेक्षा जास्त लाांबीची जकरपाण 

ठेवण्याकररता मनाई आह.े ही मनाई असताना ती काढून टाकण्यात यावी अिी जवनांती करण्याकररता 

अनेक िीख जमत्र माझ्याकिे आल ेहोते. जिखाांना जकतीही लाांब जकरपाण ठेवण्यास परवानगी दणेारा 

जो जनवािा अनेक वर्ांपवूी जप्रव्ही कौजन्सलने जदला होता तो ते उद्तृ करत होते. मी तो जनवािा 

वाचलेला नाही. मला वाटते की न्यायाधीिाांनी जकरपाण म्हणजे कोणत्याही आकाराची तलवार असा 

अर्थ घेतला असावा. जप्रव्ही कौजन्सलच्या आदिेाचे पालन करण्याकररता मग तेव्हाच्या पांजाब 

सरकारने प्रत्येकाला तलवार ठेवण्याची मभुा जदली. यामळेुच पांजाबमध्ये अनेक लोक आपल्याला 

हव्या त्या आकाराची तलवार ठेवतात. 

 याबबतीत मला पांजाब सरकार वा जिखाांबद्दल कोणतीही सहानभुतूी वाटत नाही. जकरपाण ह े

जनरपराध लोकाांवर हल्ला करण्याचे वा किाही प्रकारे उपयोग करावा असे हत्यार नाही या माझ्या 

मताचे समर्थन करणारे ग्रांर्साहबेमधील उतारे काही िीख जमत्राांनी मला काढून दाखवले. 

ग्रांर्साहबेमधील आज्ञाांचे पालन करणारे िीखच असहाय जस्त्रया, मलेु आजण वदृ् याांच्या रक्षणाकररता 

जकरपाणचा उपयोग करू िकतात. यामळेु एक िीख सव्वा लाख जवरोधकाांच्या बरोबरीचा समजला 

जातो. यामळेु जो िीख मादक पदार्ांचे सेवन करतो, जगुार खेळतो वा इतर दोर्ाांना बळी पितो त्याला 
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जकरपाण ठेवण्याचा अजधकार नसतो कारण जकरपाण ह े िदु्ता आजण सांयम याांचे प्रतीक आह.े 

जकरपाणचा उपयोग जवजिष्ट पररजस्र्तीतच जविेर् पद्तीने करता येऊ िकतो. 

माझ्या मते जकरपाणचा मनात येईल तसा उपयोग करण्याकररता जप्रव्ही कौजन्सलच्या कालबाह्य 

जनवाि्याचा उल्लेख करणे जनरर्थक आजण हाजनकारक आह.े नकुताच आपण स्वतःला जवदिेी 

िासनापासनू मकु्त केल ेआह.े स्वातांत्र्याच्या या अवस्रे्त सवथ चाांगले जनबंध तोिणे योग्य नाही. अिा 

जनयमाांजिवाय समाजाची प्रगती होणार नाही. यामळेु मी माझ्या िीख जमत्राांना साांगेन की सांियास्पद 

कामाकररता जकरपाणचा उपयोग करून िीख धमाथची बदनामी करू नये आजण जो धमथ अनेक 

हुतात्म्याांच्या हौतात्म्यावर उभारलेला आह,े व ज्याांच्या हौतात्म्याचा जगाला फार मोठा अजभमान 

वाटतो त्या धमाथच्या जवनािाकररता कारणीभतू होऊ नये. 

मी तमुच े लक्ष अजनू एका गोष्टीकिे वेध ू इजच्छतो. मला एका अिा जनवाथजसत जिजबराची 

माजहती कळवण्यात आली आह ेकी जजरे् सैन्यावर असभ्य वतुथणकुीचे आरोप करण्यात आल ेआहते. 

जिजबरातील सांपणूथ जीवन बाह्य आजण आांतर िदु्तेच्या दृष्टीने नमनेुदार असल े पाजहजे. ही िदु्ता 

जटकवण्याकररता पोलीस आजण सैन्यात चरुस लागली पाजहजे. यामळेु मला जी सचूना दणे्यात आली 

आह ेती कायदा आजण व्यवस्र्ा याांची जबाबदारी असलेल्या या लोकाांवर सरसकट लाग ूहोऊ िकत 

नाही अिी मला आिा आह.े तो एक अपवाद असावा. सैन्य आजण पोलीस याांना सवाथत आधी 

स्वातांत्र्याचा प्रकाि जदसायला पाजहजे आजण त्याने ते उत्तेजजत झाले पाजहजे. त्याांच्यावर जेव्हा वरून 

किक जिस्त लादली जाते तेव्हाच त्याांच्याकिून सितथनाची अपेक्षा करता येते असे म्हणायची सांधी 

लोकाांना जमळायला नको. आम्हीसदु्ा भारताचे उत्तम आजण आदिथ नागररक आहो ह ेत्याांनी आपल्या 

उत्तम वागणकुीिारे दाखवनू जदले पाजहजे. कायद्याचे ह े रक्षकच जर कायद्याकिे दलुथक्ष करतील तर 

प्रिासन चालवणे अगदीच कठीण व अिक्य होऊन जाईल. आजण मग अजखल भारतीय कााँग्रेस 

पक्षाच्या ठरावाांचा अांमल करणे तर अजनूच कठीण होऊन जाईल.  

या जचत्राची धसूर बाजू दाखवल्यानांतर मी तमुच्यासमोर चाांगली बाजसूदु्ा माांिू इजच्छतो. मला 

आदिथ िौयाथची प्रत्यक्षदिीकिून जी हजकगत कळली ती मी तमु्हाला साांगेन. 

मीर मकबलू िेरवाणी हा नॅिनल कॉ ांन्फरन्सचा बारामलु्ला येर्ील तरुण पढुारी होता. त्याने 

नकुताच १३व्या वर्ाथत प्रवेि केला होता. तो नॅिनल कॉन्फरन्सचा महत्तवाचा पढुारी आह े ह े

कळल्यानांतर  घसूखोराांनी त्याला जनिाांत टॉकीजवळील दोन खाांबाांना बाांधले. आधी त्याांनी त्याला 

मारले आजण मग त्याला म्हणाले की त ूनॅिनल कॉन्फरन्स आजण जतचे पढुारी काश्मीरचे िेर िेख 
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अब्दलु्ला याांना सोिायला पाजहजे. त ूतझुी जनष्ठा पॉलांद्रा येरे् मखु्यालय असलेल्या आझाद काश्मीरला 

वाजहली पाजहजे. 

िेरवाणीने दिपणाखाली नॅिनल कॉन्फरन्स सोिण्याला नकार जदला. त्याने त्याांना स्पष्टपण े

साांजगतले की काश्मीर सरकारचे प्रमखु िेखच आहते आजण भारतीय सैन्य आधीच काश्मीरमध्ये 

पोहोचलेले आह ेव लवकरच ते घसुखराांना हाकलनू लावणार आह.े 

ह ेऐकून हल्लेखोर जचिले आजण घाबरलेसदु्ा. त्याांनी त्याच्या िरररावर १२ गोळ्या झािल्या. 

त्याांनी त्याच ेनाक कापले आजण त्याचा चेहरा जवदू्रप केला व त्याच्या िरीरावर एक पत्रक िकवले, 

ज्यावर जलजहले होते - “हा गद्दार आह,े याचे नाव िेरवाणी आह.े सवथ दिेद्रोह्याांची हीच गत होणार 

आह”े  

परांतु या जनघृथण खनुानांतर  व रक्तपातानांतर ४८ तासाांच्या आतच िेरवाणीची भजवष्ट्यवाणी खरी 

ठरली. घसुखोर घाबरून बारामलु्लाहून पळाले व भारतीय सैन्याने त्याांचा पाठलाग करत त्याांना पळवनू 

लावले. 

अिा प्रकारच्या हौतात्म्याचा प्रत्येकाला, मग तो जहांद,ू िीख, मसुलमान वा इतर कोणीही असो 

अजभमान वाटला पाजहजे. 

माझ्या एका जमत्राने मला हा असा प्रसांग साांजगतला की ज्याच ेतेज या दःुखद प्रसांगातही कमी 

होऊ िकत नाही आजण या महान कसोटीच्या प्रसांगातही मैत्रीच्या या क्षणाचे मलू्य कधीही कमी होऊ 

िकत नाही. 

ही गोष्ट नारायण जसांग या माजी अजधकाऱयाांनी साांजगतली आह.े त्याांनी पजिम पांजाबमध्ये प्रचांि 

सांपत्ती गमावली आह.े आता ते जदल्लीत आहते. आता त्याांच्याजवळ काहीही जिल्लक राजहले नाही. 

याचा अर्थ भीक मागणे वा मतृ्यनेू त्याांना वरणे ह ेदोनच मागथ त्याांच्यासमोर जिल्लक राजहले आहते. ते 

आपल्या एका जनु्या जमत्राला भेटले परांतु आपल्या दःुखाची छाया त्या जमत्रावर पिू दणे्याची त्याांची 

इच्छा नाही. आजण त्याांना आपल्या ददुवैाची मळुीच जफकीर वाटत नाही. या िीख अजधकाऱयाला 

आपले जनेु जमत्र आजण सार्ी अजधकारी अली िाह याांना भेटून फार आनांद झाला. अली िाह 

याांनीसदु्ा आपली सांपणूथ मालमत्ता गमावली आह.े परांत ुसाांप्रदाजयक कारणामळेु तसे झालेले नसनू इतर 

काही ददुवैी घटनेमळेु तसे झालेले आह.े नारायणजसांगसारखेच ते बहाद्दूर आहते आजण दोघाांनाही 

आपल्या मैत्रीचा अजभमान वाटतो. पांचवीस वर्ांनांतर जेव्हा ते भेटले तेव्हा त्याांना इतका आनांद झाला 

की त्यात ते आपले सवथ दःुख जवसरून गेले. 

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ ९३-९८ 
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२५. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर २०, १९४७ 

नोव्हेंबर २०, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 मला पवूीच्याच व्यक्तीकिून जचठ््ठया जमळाल्या आहते. एका जचठ्ठीत ते म्हणतात की त्याांनी 

नोकरी सोिली आह े आजण माझ्या हाताखाली काम करण्याची त्याांची इच्छा आह.े दसुऱया एका 

जचठ्ठीतनू त्याांनी प्रार्थनेच्या वेळी भजन म्हणण्याची इच्छा व्यक्त केली आह.े पजहल्या इच्छेबद्दल मी 

म्हणेन की त्याांनी नोकरी सोिून चकू केली आह ेआजण मी त्याांची इच्छा पणूथ करू िकत नाही. ह ेखरे 

आह े की जिजटिाांच्या काळात मी लोकाांना नोकरी सोिण्याकररता व सरकारिी असहकार 

करण्याकररता आवाहन करत असे. परांत ुआता ती पररजस्र्ती नाही. ज्या कोणाला आपल्या दिेाची 

सेवा करायची असेल तो आपली नोकरी करतानाही तसे करू िकतो. प्रत्येक पगारदार माणसू आपले 

काम प्रामाजणकपणे व कोणत्याही जहांसक प्रकारात भाग न घेता करील तर तो दिेाची सेवाच करत 

असतो यात काही सांिय नाही. माझ्याजवळ दणे्यासारखे कोणतेही काम नाही ह ेही जचठ्ठी जलजहणारान े

लक्षात ठेवावे. त्याांना जर सेवाच करायची असेल तर आता मी ज्या गोिाळेच्या जवर्यासांबधी मी 

बोलणार आह ेत्यासांबांधी त्याांनी काही तरी अवश्य करावे.  

 प्रार्थनेत भजन म्हणण्यासांबांधी साांगायचे तर कोणालाही भजन म्हणण्याची परवानगी दतेा येऊ 

िकत नाही. जे लोक ईश्वराचे सेवक म्हणनू ओळखले जातात तेच पवूथपरवानगीने भजन म्हण ूिकतात. 

जिबीर (गाांधीजी दपुारी सचुेता कृपलानी आजण इतराांबरोबर ओखला येर्ील जिजबर 

पाण्याकररता गेले होते.) कौतकु करावे इतके स्वच्छ  ठेवलेले जदसल्यामळेु मला आनांद झाला. याते्रच्या 

काळात येणाऱया लोकाांकररता जतरे् अनेक जठकाणी धमथिाळा आहते. जतरे् अिा यात्रा जवजिष्ट 

कालावधीनांतर वारांवार होत असतात. सध्या या धमथिाळा जनवाथजसताांकररता वापरल्या जात आहते. 

जतरे् पाण्यासांबांधी काही अिचणी आहते परांत ुअजधकारी त्यातनू मागथ काढण्याचा प्रयत्न करत आहते. 

पाणीपरुवठ्याची समस्या सोिवली गेली तर जतरे् अजनू जकती तरी जनवाथजसताांची व्यवस्र्ा होऊ िकेल 

याबद्दल मला जकां जचतही सांिय नाही.  

आता मी जनवाथजसताांबद्दल बोलत असल्यामळेु त्याांच्या ज्या उजणवा माझ्या जनदिथनास आणनू 

दणे्यात आल्या त्याांच्याबद्दलही मी बोलणार आह.े मला असे साांगण्यात आल े की जनवाथजसत 

जनवाथजसताांमध्येच काळाबाजार करतात. ज्या अजधकाऱयाांवर जनवाथजसताांकिे पाहण्याची जबाबदारी आह े

तेच दोर्ी असल्याचेही मला साांगण्यात आल े आह.े जिजबराच्या सांबांजधत अजधकाऱयाांना लाच 
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जदल्याजिवाय जिजबरात जागा जमळण ेअिक्य आह ेअसे मला कळले आह.े इतर बाबतीतील त्याांची 

वतथणकू टीकास्पद नाही असे नाही. ह ेखरे आह ेकी सवथ अजधकारी गनु्हगेार अस ूिकत नाही परांत ुएका 

पाप्यामळेुसदु्ा सांपणूथ नाव बिूु िकते. 

याजिवाय मला असेही साांगण्यात आले आह े की जनवाथजसत भरुट्य़ा चोऱया करतात. मी 

त्याांच्याकिून प्रामाजणक आजण सरळ व्यवहाराची अपेक्षा करतो. मला असे कळले आह ेकी र्ांिीचा 

बचाव करण्याकररता जनवाथजसताांना ज्या दलुया परुवण्यात आल्या होत्या त्यातील काही फािण्यात 

आल्या, त्यातील कापसू फेकून दणे्यात आला आजण छीटची जी खोळ होती जतचे िटथ इत्यादी तयार 

करण्यात आले. मला अिा अनेक गोष्टी साांगण्यात आल्या आहते. परांत ुजनवाथजसताांची सवथ अपकृत्ये 

साांगण्यात तमुचा वेळ घेण्याची माझी इच्छा नाही. मी आता लगेच सांध्याकाळच्या मदु्यावर येऊ 

इजच्छतो. 

जदल्लीतील जकिनगांज भागातील वस्तीत गोिाळेचा वाजर्थक समारांभ आह.े आचायथ कृपलानी 

उद्या त्या कायथक्रमाचे अध्यक्ष राहणार आहते आजण मी जनदान दहा जमनीट तरी उपजस्र्त राजहलो पाजहजे 

असा गोिाळेच्या लोकाांचा आग्रह आह.े मला असे वाटते की केवळ दखेाव्याकररता मी कोणत्याही 

कायथक्रमाला हजर राहू नये. दहा जमनीटात मी काहीही करू वा पाहू िकत नाही. याजिवाय या 

साांप्रदाजयक समस्येत मी इतका काही गुांतलो आह ेकी मला इतर कुठेही उपजस्र्त राहण्याकररता वेळच 

नाही. यामळेु मी माझी असाहयता व्यक्त केली आजण सांघटकाांनीसदु्ा मला क्षमा केली आजण माझी 

अिचण ओळखनू ते म्हणाल े की मी गोसेवा व जविेर्तः गोिाळेसांबांधी प्रार्थना प्रवचनात  काही 

म्हणालो तर आमचे समाधान होईल. मी ही गोष्ट तत्परतेने मान्य केली. मी स्पष्ट िब्दाांत साांजगतले होते 

की पाळीव पि ू आजण गाय व जतच्या वासराची काळजी घेणे ही गोष्ट भारतात राजकीय स्वातांत्र्य 

जमळवण्यापेक्षासदु्ा जकती तरी कठीण आह.े (पाहा गाय किी वाचवावी ऑगस्ट २२, १९४७) माझा 

दावा आह े की मी या क्षेत्रात श्रद्ा आजण भजक्तभावाने काम करत आह.े त्याचबरोबर  गाय किी 

वाचवावी याचेही मला ज्ञान आह.े असे असले तरी या समस्येकिे लोकाांचे जजतके लक्ष वेधता यायला 

पाजहजे जततके वेधायला लावण्याइतका माझा जनतेवर प्रभाव नाही हसेदु्ा मला मान्य आह.े जे लोक 

गोिाळा चालवतात त्याांना या कामाकररता पैसा कसा खचथ करावा वा जनधी कसा गोळा करावा ह े

माहीत असते. परांतु जनावराांची वैज्ञाजनक पद्तीने दखेभाल किी करावी ह ेत्याांना माहीत नसते. गाय 

जास्त दधू दईेल अिा प्रकारे जतचे सांगोपन कस ेकरावे ह ेत्याांना माहीत नसते. वळूची जनगा किी राखावी 

वा त्याांच्या वांिात किी सधुारणा करावी हहेी त्याांना माहीत नसते. 
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यामळेु सांपणूथ भारतातील गोिाळा अिा नाहीत की जजरे् माणासाला पिपुालनाच्या कलेचे 

जिक्षण जमळू िकेल, त्या गोिाळा अिा नाहीत की ज्याांना उत्तम प्रतीचे दधू परुव ूिकणारे आदिथ 

दगु्धालय म्हणता येईल आजण ज्याांच्यामधनू गायी आजण बैलाांच्या उत्तम जाती तयार होऊ िकतील. 

उलट गोिाळाांमधील पिूांची अवस्र्ा दयनीय असते. पररणाम असा झाला आह ेकी ज्या भारतात उत्तम 

प्रतीचे गायीबैल आजण दधूदभुते कमीतकमी जकां मतीत जमळायला पाजहजे त्याबाबतीत भारत अगदी 

खालच्या पातळीवर आह.े त्याांना हसेदु्ा माहीत नसते की पिूांच्या िेणाचा आजण मतु्राचा फार 

जकफायतिीरपणे उपयोग करता येऊ िकतो. तसेच त्याांना मतृ जनावराांचा चागल्यात चाांगला उपयोग 

कसा करावा हहेी कळत नसते. या अज्ञानामळेु आपले करोिो रुपयाांचे नकुसान होत आह.े तज्ज्ञ लोक 

साांगतात की आपले पिधुन ह ेदिेावर केवळ ओझे आह ेव त्यामळेु ते नष्ट करण्याच्या पात्रतेचे आह.े 

मला हा दृजष्टकोन मान्य नाही. परांतु या बाबतीतील लोकाांचे अज्ञान अजनू असेच काही काळ सरुू 

राजहले तर आपले पि ूदिेावर ओझे झाल ेतर मला नवल वाटणार नाही. यामळेु गोिाळेचे सांचालक 

गोिाळेला सवथ दृष्टींनी आदिथ गोिाळा बनवण्याचा प्रयत्न करतील अिी मी आिा करतो. 

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ ९८-१०१ 
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२६. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर २१, १९४७ 

नोव्हेंबर २१, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 माझे ह ेभार्ण सरुू असतानाच मी तमु्हाला काल साांजगतल्याप्रमाणे गोिाला आपला वाजर्थक 

कायथक्रम साजरा करत असेल. मला एका गोष्टीचा उल्लेख करायचा आह.े कालच्या भार्णात 

सौजनकाांकररता सरुू असलेल्या सांपणूथ भारतातील दगु्धालयाांचा मी उल्लेख केला नव्हता. िॉ. राजेंद्र 

प्रसाद साांगत होते की ही दगु्धालये अजनूही कायथरत आहते. अनेक वर्ांपवूी (जनू १२, १९४७ला; पाहा 

जवल्यम जस्मर् याांना पत्र जनू १४, १९४७) मी बांगलोर येर्ील कें द्रीय दगु्धालयाला भेट जदली होती. ते 

दगु्धालय कॉलनल जस्मर् याांच्या दखेरेखीखाला काम करत होते. जतरे् मी काही सुांदर गायी पाजहल्या. 

त्यातील एक बक्षीस जमळवणारी गाय होती. सांपणूथ आजियात ती पजहल्या क्रमाांकाची गाय होती असे 

समजल े जात होते. ती दररोज ७५पौंि दधू दते होती की एका वेळी ह े मला नीट आठवत नाही. 

कोणत्याही बांधनाजिवाय हवे जतरे् ही गाय जफरू िकत होती. जतच्याकररता जवजवध जठकाणी चारा 

ठेवलेला असे. तो ती केव्हाही खाऊ िकत असे. ही त्या जचत्राची चाांगली बाजू आह.े मी दसुरी बाज ू

पाजहलेली नाही. परांतु मला असे अजधकृत सतु्राांकिून कळले आह ेकी जतरे् मोठ्या सांख्येत गोऱह्याांना 

(नर वासरू) मारून टाकले जात असते. जि ओझे वाहून नेतील अिा बैलाांमध्ये सवथच गोऱह्याांची वाढ 

होऊ िकणार नसल्यामळेु जतरे् असे करत असत. ही दगु्धालये जास्त जरी नाही तरी िेकिो एकर 

जजमनीत पसरलेली असत. ती जविेर्तः यरुोपीय सैजनकाांकररता असत व त्याांच्यावर करोिो रुपय ेखचथ 

केले जात असत. आता आपल्या दिेात जिजटि  जिपाई नसल्यामळेु मी या दगु्धिाळा आवश्यक 

आहते असे समजत नाही. आपल्याकररता असलेल्या दगु्धालयाांवर इतका अजधक खचथ होतो असे 

भारतीय सैजनकाांना कळले तर त्याांना लाज वाटेल. सवथसामान्य माणसाांना जे जमळू िकत नाही त्याची 

भारतीय सैजनक हक्क म्हणनू मागणी करतील असे मला जनजितच वाटत नाही. 

 गाय आजण म्हसै याांच्या सांबांधात सवाथत जास्त प्रामाजणक आजण कदाजचत सांपणूथ माजहती खादी 

प्रजतष्ठानचे श्री सतीि चांद्र दास गपु्ता याांच्या मोठ्या जािजिू ग्रांर्ात जमळू िकेल. (काऊ इन इांजिया या 

दोन खांिात प्रकाजित झालेल्या ग्रांर्ात. या ग्रांर्ाला गाांधीजींनी प्रस्तावना जलजहली आह.े पाहा काऊ इन 

इांजिया या ग्रांर्ाची प्रस्तावना मे २०, १९४५) इकिून जतकिून घेतलेल्या अवतरणाांनी हा ग्रांर् भरलेला 

नाही. उलट ते तरुुां गात होते तेव्हा स्वतःच्या अनभुवाने त्याांनी तो ग्रांर् जलजहला आह.े बांगाली आजण 

जहांदसु्तानीत त्याचा अनवुाद झाला आह.े जे हा ग्रांर् काळजीपवूथक वाचतील त्याांना या पिूांची प्रजाती 

किी चाांगली करावी आजण त्याांच्यापासनू अजधक दधू कस ेजमळवावे ह ेकळू िकेल. या पसु्तकात गाय 
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आजण बैल याांचा तलुनात्मक अभ्यासही आह.े (यानांतर श्रोत्याांनी जवचारलेल्या प्रश्नाला गाांधीजींनी उत्तर 

जदले. ते प्रश्न होते - जहांद ूम्हणजे काय’? या िब्दाच ेमळू किात आह’े? जहांदधूमथ म्हणनू काही आह े

काय’?) 

ह ेसवथ या वेळेकररता योग्य प्रश्न आहते. मी काही इजतहासाचा फार मोठा जविान नाही. माझा 

तर जविान असल्याचाही दावा नाही. परांत ुजहांदतु्वावर जलजहलेल्या कोणत्या तरी चाांगल्या पसु्तकात मी 

वाचले आह े की वेदाांमध्ये जहांद ू हा िब्द नाही. महान अलेक्झॅन्िर जेव्हा भारतावर आक्रमण 

करण्याकररता आला तेव्हा या जसांधचू्या, म्हणजे जजला इांग्रजी भाजर्क लोक इांिस म्हणतात, पवेूकिे 

राहणाऱया या भागातील लोकाांचे वणथ जहांद ूकरत असत. जसांधतूील ‘स’ ह ेअक्षर ग्रीकमध्ये ‘ह’ झाले. 

व या भागात राहणाऱया लोकाांचा धमथ जहांद ूधमथ म्हणनू ओळखला जाऊ लागला. हा धमथ जगातील इतर 

सवथ धमांपेक्षा अजधक सजहष्ट्ण ूआह.े इतर धमाथच्या लोकाांचा छळ चकुवण्याकररता पळून आलेल्या 

जििनाांना त्याने आश्रय जदला. याजिवाय बेने इस्राईल म्हणनू ओळखल्या जाणाऱया ज्यूांना आजण पारसी 

लोकाांनाही या धमाथने आश्रय जदला. या धमाथत सवथ धमांचा समावेि असल्यामळेु व हा धमथ सवाथत 

जास्त सहनिील असल्यामळेु मला या धमाथचा सदस्य असल्याबद्दल अजभमान वाटतो. जविान आयथ 

आधी वेदातील धमाथच ेपालन करत असत आजण भारताला आधी आयाथवतथ म्हणत असत. परत त्याला 

आयाथवतथ म्हणावे अिी मला कोणतीही इच्छा नाही. माझ्या कल्पनेतील जहांदधूमथ हा पररपणूथ धमथ आह.े 

त्यात वेदाांचा समावेि आह ेयात काही सांिय नाही, परांतु त्यात इतरही अनेक गोष्टींचा समावेि आह.े 

जहांद ूधमाथची महत्ता कोणत्याही प्रकारे कमी केल्याजिवाय मसुलमान, पारसी, यहुदी, जििन या धमांची 

जी महत्ता आह ेव त्या धमांबद्दल मी जहांद ूधमाथइतकीच श्रद्ा जाहीर करू िकतो आजण असे करताना 

मी काही चकुीचे करतो असे मला मळुीच वाटत नाही. असा हा जहांद ूधमथ तोपयंत जजवांत राहील जोपयंत 

आकािात सयूथचांद्र आहते. तलुसीदासाांनी ही कल्पना आपल्या एका दोह्यामधनू व्यक्त केली आह े-  

“िया धरम को मूल है। पाप मूल अनभमान।  

तुलसी िया न छोनडये, जब लनि घटमें प्राण।।” 

िया हे धमावचे मूळ आहे व अहंकार हे पापाचे मूळ आहे. जोपयंत तुझ्यात जीव आहे 

तोपयंत िया सोडू नको असे तुलसीिास सांितात. 

मी जेव्हा ओखला छावणी पाहण्याकररता गेलो होतो तेव्हा एक भजगनी माझ्याबरोबर होत्या 

(सचुेता कृपलानी). काही छावण्याांमधील जनवाथजसताांच्या गैरवतथणकुीबद्दल मी जे बोललो ते ओखला 

छावणीतील जनवाथजसताांबद्दल तर नाही ना असा जवचार मनात येऊन त्या घाबरल्या. मी ओखला येर्ील 

छावणीला घाईगिबिीत भेट जदली होती. यामळेु त्या छावणीबद्दल असे काही म्हणण्याची िक्यताच 
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नव्हती. सवथसाधारणपणे जनवाथजसताांच्या छावण्याबद्दल जे घित होते त्याबद्दल मी माझ्या भार्णात 

बोललो होतो.  

मला जमळालेल्या माजहतीप्रमाणे जदल्लीत दांगलींच्या दरम्यान जवळपास १५० मजिदी 

उदध््वस्त करण्यात आल्या याचा उल्लेख केल्याजिवाय मी राहू िकत नाही. त्यातील काहींचे दवेळात 

रूपाांतर करण्यात आल ेआह.े अिीच एक मिीद कॅनॉट प्लेसजवळ आह.े जतच्याकिे कोणाचेही लक्ष 

गेल्याजिवाय राहत नाही. आज जतच्यावर जतरांगा फिकत आह.े जतरे् मतुी ठेवनू जतला मांजदराच ेरूप 

दणे्यात आले आह.े मजिदीला अिा प्रकारे जबघिवणे ही गोष्ट जहांद ूआजण िीख धमाथकररता लाांछनास्पद 

आह.े माझ्या दृष्टीतनू हा सरळसरळ अधमथ आह.े पाजकस्तानमध्ये मसुलमानाांनीसदु्ा जहांदूांच्या दवेळाांना 

अिाच प्रकारे जबघिवले वा त्याांचे मजिदीत रूपाांतर केले असे म्हणनू हा कलांक पसुला जाऊ िकत 

नाही. माझ्या दृजष्टकोनातनू अिा कोणत्याही कृत्यामळेु धमाथचा जवध्ववांस होतो मग तो धमथ जहांद ूधमथ 

असो, िीख धमथ असो वा इस्लाम असो. (यानांतर गाांधीजींनी अजखल भारतीय कााँग्रेस कायकाररणीचे 

नोव्हेंबर १५,१६, १७ १९४७चे या जवर्यावरील ठराव वाचनू दाखवले. पाहा पररजिष्ट अजखल भारतीय 

कााँग्रेस कायथकाररणीचे नोव्हेंबर १५,१६, १७ १९४७चे ठराव.) 

आज नेहमीपेक्षा प्रार्थनेत जास्त वेळ र्ाांबण्याचा धोका पत्करूनसदु्ा एक गोष्ट साांगणे माझे 

कतथव्य आह ेअसे मी समजतो. मला असे साांगण्यात आल ेआह ेकी गिुगावजवळ रोमन कॅर्ॉजलक 

लोकाांना त्रास दणे्यात येत आह.े ही गोष्ट जदल्लीहून २५ मैल अांतरावर असलेल्या कन्हाई गावात 

घिलेली आह.े एक भारतीय रोमन कॅर्ॉजलक पाद्री आजण एक जििन जमिनरी मला भेटायला आल े

होते. रोमन कॅर्ॉजलक लोकाांचा जहांद ू कसा छळ करत आहते याचे वणथन करणारे पत्र त्याांनी मला 

दाखवले. आियथ म्हणजे ते पत्र उदूथत जलपीत जलजहलेले होते. मला असे वाटते की त्या भागात राहणारे 

जहांद,ू िीख आजण इतर सवथ लोक जहांदसु्तानीत बोलतात व केवळ उदूथ जलपीत जलजहतात. तमु्ही ह ेगाव 

सोिून गेला नाही तर त्याचे गांभीर पररणाम होतील अिी धमकी तेर्ील रोमन कॅर्ॉजलक लोकाांना 

दणे्यात आली आह ेअसे सचूना दणेाऱया लोकाांनी मला साांजगतले. मला आिा आह ेकी धमकीची ही 

गोष्ट खोटी आह ेआजण तेर्ील जििन बांधभुजगनींना कोणत्याही अिर्ळ्याजिवाय आपल्या धमाथच े

पालन करू दणे्यात येत असेल व काम करू दणे्यात येत असेल. आता आम्हाला इांग्रजाांच्या 

गलुामजगरीपासनू स्वातांत्र्य जमळाले आह.े यामळेु आजही धमथ आजण काम करण्याचे त्याांना तेच स्वातांत्र्य 

आह ेजे त्याांना जिजटिाांच्या काळात होते. आपण जे स्वातांत्र्य जमळवले त्याचा अर्थ भारतात जहांदूांची 

सत्ता आजण पाजकस्तानमध्ये मसुलमानाांची सत्ता आह ेअसा होत नाही. माझ्या एका भार्णात (पाहा 

प्रार्थना प्रवचन, ऑक्टोबर २१, १९४७) मी आधीच साांजगतले आह ेकी मसुलमानाांजवरुद्चा हा राग 
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जेव्हा जनवळेल तेव्हा तो जहांद ूआजण िीख परस्पराांवर काढतील. परांतु माझे भजवष्ट्य इतक्या लवकर खरे 

ठरेल असे मला वाटले नव्हते. मसुलमानाांजवरुद्चा राग अजनू पणूथपणे जनवळलेला नाही. माझ्या 

माजहतीप्रमाणे ह ेजििन पणूथपणे जनरपराध आहते. ते जििन आहते हाच त्याांचा एकमेव अपराध आह.े 

त्याांचा सवाथत मोठा अपराध ते गोमाांस आजण िुकराचे माांस खातात हा आह.े या गोष्टीत  काही तर्थय 

आह े काय असे उत्सकुता म्हणनू मी त्या पाद््रयाला जवचारले. तेव्हा तो म्हणाला की या रोमन 

कॅर्ॉजलकाांनी गोमाांस खाणे स्वतःहोऊन काही जदवसाांपवूीच सोिले आह.े अिा प्रकारचे बालीि 

पवूथग्रह कायम राजहले तर भारताचे भजवतव्य काळोखात बिुालेले राहणे अपररहायथ आह.े हा पाद्री जेव्हा 

रेवािीत होता तेव्हा त्याची सायकल जहसकून घेतली गेली व तो मोठ्या मजुश्कलीने वाचला. जहांद ूआजण 

िीख सोिून सवथ लोक जेव्हा नष्ट होतील तेव्हाच ही दःुखद वेळ सांपणार आह ेकाय? 

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ १०१-५ 
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२७. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर २२, १९४७ 

नोव्हेंबर २२, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

काही वाईट घटना सोनीपतच्या काही जििनाांबरोबरही घिल्या असल्याचे वतृ्त मला जमळाले 

आह.े (पाहा प्रार्थना प्रवचन नोव्हेंबर २१, १९४७) मला असे साांगण्यात आल ेकी जनवाथजसताांना तमुच्या 

इमारतींचा उपयोग करू द्या असे आधी जििनाांना साांगण्यात आले व त्याकररता त्याांनी आनांदाने 

परवानगीही जदली होती. परांतु ह ेउपकार िापात बदलले कारण त्याांच्या इतर इमारतीही बळजबरीने 

जनवाथजसताांच्या कामाकररता घेण्यात आल्या आजण सोनीपतमधील तमुचे राहणे दःुखकारक होऊ नये 

असे तमु्हाला वाटत असेल तर येर्नू जनघनू जा असे त्याांना साांगण्यात आल.े मला जिी ही गोष्ट 

साांगण्यात आली तिीच असेल तर हा आजार वाढत चालला आह ेआजण भारताला तो कुठे घेऊन 

जाईल ह ेसाांगता येत नाही. 

मी जेव्हा या जवर्यावर जमत्राांिी चचाथ करत होतो तेव्हा मला साांगण्यात आल े की 

पाजकस्तानमधील अिाच प्रकारच्या घटना जोपयंत कमी होत नाहीत तोपयंत पररजस्र्तीत फारसा फरक 

पिेल अिी आिा करता येणार नाही. या गोष्टीच्या समर्थनार्थ लाहोरसांबांधी वतृ्तपत्राांमध्ये जे काही 

छापनू आल ेहोते त्याचे उदाहरण माझ्यासमोर ठेवण्यात आल.े मी स्वतःच वतृ्तपत्राांमध्ये छापलेल्या 

बातम्या १०० टक्के खऱया आहते असे समजत नाही व वतृ्तपत्रात प्रकाजित झालेल्या कहाण्याांचा 

आपल्या मनावर जततकासा प्रभाव पिू दऊे नका असे मी वतृ्तपते्र वाचणाराांना सचूीत करीन. चाांगल्यात 

चाांगली वतृ्तपते्रसदु्ा बातम्याांना जतखटमीठ लावनू साांगणे आजण त्याांच्यात रांग भरण्याच्या प्रवतृ्तीपासनू 

दरू नाहीत. आजण समजा की वतृ्तपत्रात तमु्ही वाचलेल ेसवथ काही सत्य असेल तरी एखाद्या वाईट 

गोष्टीची नक्कल करू नये. 

एका अिा काटकोनाकृती फोटोफे्रमच्या चौकटीची कल्पना करा की ज्याांत फोटो लावलेला 

नाही. त्या चौकटीला तमु्ही र्ोिेसेही आिवेजतिवे धरले तरी जतच्या कोनाांची रचना बदलेल. काही 

कोन लघकुोन होतील तर काही जविाल. आजण त्या चौकटीचा एक कोन बरोबर होईल अिा प्रकारे 

धरले तर जतचे इतर सवथ कोन आपोआप काटकोन होतील.  

याचप्रमाणे भारतीय सांघ सरकार आजण जनता योग्य वतथन करतील तर पाजकस्तानही असेच 

करू लागेल व सांपणूथ जहांदसु्तान परत समांजसपणा धारण करील याबद्दल मला जकां जचतही सांिय नाही. 

जििनाांबरोबर केलेल्या वाईट वतथनावरून, ज्याांनी माझ्या माजहतीप्रमाणे कोणताही अपराध केलेला 
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नाही, ह ेलक्षात घेण ेआवश्यक आह ेकी ह े वेि अजधक वाढू नये म्हणनू आपण खबरदारी घेतली 

पाजहजे. आजण भारताला जगासमोर आपले चाांगले जचत्र ठेवायचे असेल तर ताबितोब आजण वेगात 

या वेिाला आपण तोंि जदल ेपाजहजे.  

यानंतर ननवावनसतांच्या समस्येवर बोलताना िांधीजी म्हणाले - 

जनवाथजसताांमध्ये िॉक्टर, वकील, जवद्यार्ी, जिक्षक, पररचाररका इत्यादी सवथ आहते. ते जर गरीब 

जनवाथजसताांपासनू स्वतःला वेगळे ठेवतील तर ते आपल्या ददुवैापासनू काहीही जिकू िकणार नाहीत. 

माझी इच्छा आह े की सवथ व्यवसायी आजण गैरव्यवसायी जनवाथजसताांनी, गरीबाांनी आजण श्रीमांताांनी 

सोबत राजहले पाजहजे व लाहोरच्या जहांद ूआजण जिखाांना जरी लाहोर सोिावे लागले असले तरी या 

जनवाथजसताांनी असे आदिथ िहर बनवावे की जसे लाहोर आदिथ िहर आह.े अिी िहरे जदल्लीसारख्या 

अजतिय जास्त लोकसांख्या असलेल्या िहराांवरील ताण कमी करतील व जतरे् राहणाऱया लोकाांची 

प्रकृतीही चाांगली राहील व ते प्रगतीही करतील. कुरुक्षेत्राच्या मोठ्या जिजबरात राहणारे दोन लाख 

जनवाथजसत जर बाह्य आजण आांतर स्वच्छतेच्या दृष्टीने आदिथ झाल,े जर व्यावसाजयक आजण श्रीमांत गरीब 

जनवाथजसताांबरोबर बरोबरीच्या नात्याने राहू लागले, जर त्याांनी तांबूांच्या या वस्तीत चाांगले जीवन व्यतीत 

केले, जर साफसफाईपासनू सवथ काम स्वतः करू लागले व जदवसभर कोणत्या ना कोणत्या चाांगल्या 

कामात व्यस्त राजहले तर ते सरकारच्या अर्थसांकल्पावर ओझे होणार नाहीत. आजण त्याांचा साधेपणा 

व सहकायथ पाहून िहरातील लोक केवळ त्याांची तारीफच करणार नाहीत तर त्याांना आपल्या 

जीवनपद्तीची लाज वाटेल व तेसदु्ा जनवाथजसताांच्या जीवनाची नक्कल करू लागतील. तेव्हा सध्याचा 

कटूपणा व परस्परातील हवेेदावे एका क्षणात जमटतील. मग जनवाथजसत लोक, मग ते जकतीही का असेना 

कें द्रीय सरकारकररता काळजीचा जवर्य राहणार नाहीत. आजण जगही या लक्षावधी जनवाथजसताांचे कौतकु 

करील. 

िेवटी मी कां रोल काढून घेण्याजवर्यी, जविेर्तः कापिावरील कां रोल काढून घेण्याजवर्यी 

बोलणार आह.े सरकार अन्नधान्य आजण कापिावरील कां रोल काढायला घाबरते कारण दिेात या 

गोष्टींची खरोखरच टांचाई आह ेव कां रोल काढून घेताच या गोष्टींच्या जकां मती आकािाला जभितील व 

गरीब लोकाांना फार त्रास सहन करावा लागेल असे सरकारला वाटते. कां रोलच्या मदतीनेच गररबाांना 

उपासमारीपासनू वाचवता येऊ िकते व िरीर झाकण्याकररता त्याांना कपिे जमळू िकतात असे 

सरकारला वाटते. सरकारला व्यापारी, अन्नधान्य जनमाथण करणारे आजण दलाल याांच्याबद्दल सांिय 

वाटतो. त्याांना वाटते की गररबाांची जिकार करून बेइमानीने कमावलेल्या पैिाने आपले जखस े

भरण्याकररता कां रोल हटवले जाण्याची ह ेलोक जगधािाांप्रमाणे वाट पाहत आहते. सरकारला या दोन 
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अजनष्टाांमधनू एका अजनष्टाची जनवि करायची आह.े त्याांना वाटते की कां रोल रद्द करण्याऐवजी ते सरुू 

ठेवण्यात कमी धोका आह.े 

यामळेुच मी व्यापारी, दलाल, आजण उत्पादकाांना आवाहन करतो की  सरकारच्या मनातील 

सांिय त्याांनी दरू करावा आजण कां रोल रद्द झाल ेतरी जकां मती वाढणार नाहीत याबद्दल त्याांनी सरकारची 

खात्री पटवावी. कां रोल रद्द केल्याने काळाबाजार व अप्रामाजणकपणाचे व्यवहार जरी समळू नष्ट होणार 

नसतील तरी आतापेक्षा गररबाांचे जीवन जकती तरी सोपे होईल.  

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ १०६-८ 
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२८. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर २३, १९४७ 

नोव्हेंबर २३, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 वीस जमजनटाांपेक्षा वा िक्य झाले तर १५ जमजनटाांपेक्षा मी जास्त बोलायला नको हा 

रेजिओवाल्याांचा जनयम कधीकधी मी मोितो या कररता आकािवाणीच्या लोकाांची मी क्षमा मागतो. 

माझ्यासमोर प्रत्यक्ष हजर असलेल्या लोकाांच्या हृदयापयंत पोहोचण्याचा माझा मखु्य उद्दिे 

असल्यामळेु मी हा जनयम अनेकदा पाळू िकत नाही. रेजिओ नांतर येतो. रेजिओकररता लाांब भार्णाांचे 

ध्वजनमजुद्रत करता येण्याची िक्यता आह ेकी नाही ह ेमला माहीत नाही. मी कोणत्याही हतेजूिवाय 

केवळ माझा आवाज ऐकण्याकररता बोलत नसतो. (हा पररच्छेद हररजनमधनू घेतला आह.े) 

एक बांध ूजलजहतात की जर हक्क जमळत नसतील तर जहांसेच्या मागाथचा अवलांब का करू नये? 

जहांसेच्या मागाथने आपण आपले हक्क जमळव ूिकत नाही. इतकेच नाही तर जहांसेच्या मागाथने आपण 

काहीही जमळव ूिकत नाही असेसदु्ा मी म्हणेन. वरवर पाहता असे जदसते की त्या मागाथने आपण गोष्टी 

जमळव ूिकतो. पण किा? कल्पना करा की एखाद्या मलुाजवळ रुपया आह.े समजा मी त्याच्या दोन 

र्ोबािीत मारल्या आजण त्याच्याजवळील रुपया घेतला. त्याच्याजवळील रुपया घेतल्याचे समाधान 

मला जमळू िकेल परांतु असे करण्यात मी जकती आजण काय गमावेन? ते जबतारे मलू काय करू िकेल? 

परांतु त्या गरीब मलुाला मारून मी त्याचा रुपया जहसकावनू घेतला ही गोष्ट मला खपुत राहील. जगात 

अर्ाथतच असे दषु्ट लोक भरपरू आहते. परांत ुमी अिी गोष्ट करू िकत नाही. अिा प्रकारे कोणालाही 

वांजचत करण्याचा मला कोणताही अजधकार नाही. कोणाजवळून काही तरी जहसकावनू घेण्याचे 

दषु्ट्पररणाम होतील. म्हणनूच मी म्हणतो की जहांसेच्या माध्यमातनू आपण हक्काांची मागणी करू िकत 

नाही. हक्क जमळवण्याचा एकच मागथ आह ेआजण तो मी तमु्हाला आधीच साांजगतलेला आह.े (पाहा 

प्रार्थना प्रवचन जनू २८, १९४७ आजण प्रार्थना प्रवचन जनू २९, १९४७) प्रत्येकाला तो आविला. 

लोकाांचे अजधकार आजण ते कस ेजमळवावे ह ेमी आधीच साांजगतले आह.े मी तर म्हणेन की हक्क म्हणनू 

जगात काहीही नाही. ज्याच्याकररता कतथव्य नसतात त्याच्याकररता अजधकारसदु्ा नसतात. वेगळ्या 

िब्दाांत कोणत्याही अजधकाराांचा जन्म कतथव्यातनू होत असतो - जर कतथव्य नसेल तर अजधकारसदु्ा 

नसतात. मी जेव्हा माझे कतथव्य पार पाितो तेव्हा त्याच ेपररणाम होतात आजण तेच माझे अजधकार 

असतात. उदाहरणार्थ मी खातो कारण तसे करणे माझे कतथव्य असते. मी जर मजेकररता काही खात 

असेन तर मी एका ना एका आजाराला बळी पितो. मी जर कतथव्य म्हणनू खात असेन, मी जर ईश्वराची 

प्रार्थना करत असेन, मी जर जगाची सेवा करत असेन, तर तोसदु्ा माझा अजधकार आह.े माझा अजधकार 
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काय आह?े सेवा करणे हा अजधकार आह.े तमु्ही जवचाराल की याला अजधकार कस ेकाय म्हणता येऊ 

िकते? परांतु यावर र्ोिा जवचार केला तर तमुच्या ह ेलक्षात येईल. मी म्हणेन की तोच हक्क होऊन 

जातो. समजा की मी जदवसभऱ काम करतो आजण आठ आण ेजमळवतो - ते आठ आण ेमला हक्क 

म्हणनू जमळतात. मला तो अजधकार कसा जमळाला? कारण मी काम केले. मी जर काम केले नाही 

आजण ते आठ आणे घेतले तर मी ते पैस ेजहसकून घेतल,े ते मला अजधकार म्हणनू जमळालेले नाहीत. 

मला ते आठ आणे घेण्याचा अजधकार तेव्हाच जमळेल जेव्हा मी काम करण्याचे माझे आश्वासन पणूथ 

करेन आजण तेही जवचार, मन, आजण वतथनात प्रामाजणकपणा ठेवनू. परांतु ते काम जर मी मन लावनू 

करणार नाही, सरदारचे काम जबघिवतो, सरदार पाहत नाही म्हणनू त्याची फसवणकू करतो तर ह ेपाप 

आह.े आजण जेव्हा मी पाहतो की इतराांना एक रुपया जमळतो तर मी एक रुपयासदु्ा घेऊ िकतो, परांत ु

केव्हा? सरदारला साांगनू. मी त्याला म्हणेन की सवांना तर एक रुपया जमळतो, मी कसा आठ आण्यात 

काम करू. एक रुपया नाही तर पांधरा आण ेतरी द्या. तो मला म्हण ूिकतो आठ आण्यात काम कर 

नाही तर जा. मग मी काय करावे? धरण ेधरू? उपवास करू?  काय करू? त्याचा माल जाळून टाकावा? 

त्यचे काम बांद पािावे? परांत ुमी जर त्याला म्हणालो की मी काम सोिू िकतो परांतु मी आठ आण्यात 

काम करणार नाही तर मी सभ्य गहृस्र्ाप्रमाणे वागलो. मी तर म्हणेन की जे काही म्हणायचे असेल ते 

सौजन्यपवूथक म्हणा. सौजन्य म्हणजे आपल्या धमाथचे पालन करणे, आपले कतथव्य पार पािण ेआजण 

आपले कतथव्य पार पािून अजहांसक पद्तीने आपले अजधकार जमळवणे. जहांसेने आपण काहीही 

जमळवण्याचा प्रयत्न करू नये - यामळेु जग चालते, नाही तर जग जबघिते. 

मी तमुच्यािी जििनाांबद्दल आधीच बोललो आह.े आज मी तमु्हाला हररजनाांबद्दल साांगेन. 

आपल्याकररता ही लाजेची गोष्ट आह ेकी रोहतकमध्ये हररजन आहते, वा असे म्हणा की रोहतक 

जजल्ह्यात - ते जतरे् सवथत्र होते आजण अजनूही आहते. जतरे् जाट आजण अहीरही आहते. त्याांना असे 

वाटते की हररजन आपले गलुाम आहते व त्याांच्याकिून ते कोणतेही काम करून घेऊ िकतात. परत 

एकदा त्याांच्या हक्काचा प्रश्न जनमाथण झाला व त्याांना वाटते की हररजन जन्मजात गलुाम आहते. त्याांना 

खण्याजपण्याकररता दतेा येऊ िकते परांतु त्याांना कोणतेही हक्क जमळू िकत नाही. मला हा उद्टपणा 

वाटतो, अहांकार वाटतो. जिजटिाांच्या काळात हा होता आजण आता तर हा अजनूच वाढला आह.े ह े

गरीब हररजन जभतात आजण म्हणनू ते माझ्याकिे आल ेआजण या छळाच्या जवरोधात आम्ही काय 

करावे असे जवचारू लागले. ते मला जवचारू लागले की आम्ही गलुामच राजहलो पाजहजे काय? की 

मेलो पाजहजे? की रोहतक सोिले पाजहजे? ते ते जठकाण सोिू िकत नाहीत ह ेअगदी समजण्यासारख े

आह.े त्याांनी जर रोहतक सोिले तर इतर लोक मरतील कारण त्याांचे काम जबघिेल. परांतु याचा अर्थ 

हररजनाांनी कायम गलुाम राजहले पाजहजे. आजण म्हणनू ह ेगरीब लोक माझ्याकिे आल.े याांच्यातील 
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काही िाळेत जिकतात, काही त्याच्याही पढेु जिकतात आजण काही मागे राहतात. काही तर हस्तोद्योग 

जिकतात. परांतु जे लोक त्याांचा छळ करत आहते त्याांना ते काय म्हण ूिकतात? आपण अिा अवस्रे्त 

पोहोचलो आहो की आपण कुठे चाललो आहो याचासदु्ा आपण जवचार करत नाही. जिजटिाांच्या 

काळात आपल्याला मारहाणीची वा मारले जाण्याची भीती वाटत होती. आता परकीय सत्तेचा अांत 

झाल्यामळेु आपले कोणीही काहीही करू िकत नाही असे आपल्याला वाटू लागले आह.े आपल्याला 

वाटते की न्यायाधीिासमोर जरी आपल्याला उभे केले तर न्यायाधीिाला आम्ही धाक दाखव.ू 

न्यायाधीि आपले काही करू िकत नाही. आता अिी पररजस्र्ती जनमाथण झाली आह.े आपण इतके 

उद्ट झालो आहो. पररणामी हररजनाांची बबाथदी होते आह.े यामळेु तमु्ही बाप्पाकिे (अमतृलाल जव. 

ठक्कर, १८६९-१९५१; १९१४साली भारत सेवक समाजात सामील; १९२२ साली जभल सेवासदनची 

स्र्ापना; हररजन सेवक सांघाचे सरजचटजणस; अध्यक्ष गजुरात अांत्यज सेवा मांिळ; सजचव कस्तरुबा 

गाांधी राष्ट्रीय स्मतृी जवश्वस्त सांस्र्ा १९४४-५१; भारतीय आजदम जाजत सेवक सांघाची स्र्ापना.) जा 

असे मी त्या लोकाांना साांजगतले. त्याांचा जन्मच हररजन आजण आजदवासींच्या सेवेकररताच झाला आह.े 

ते हररजनाांकररता सवथ काही करतात. तर ते गेले आजण मला येऊन सांजगतले की आमच्याकररता 

बाप्पासाहबे काहीही करत नाहीत. त्याांना काय हवे आह ेह ेमला माहीत होते. ते इरे्च बसलेले आहते. 

मी त्याांना साांजगतले की िॉ. गोजपचांदकिे (गोजपचांद भागथव, १८८९-१९६६; अध्यक्ष, हररजन सेवक 

सांघ, पांजाब; पांजाबचे मखु्यमांत्री १९४७-५१) जा. ते आता मखु्यमांत्री झाले म्हणनू काय झाल?े एके 

काळी हररजन सेवक सांघाच्या प्रत्येक कायथक्रमाला ते हजर राहायचे. ते आज इरे् येणार असल्याचे 

कळल्यामळेु मी त्याांची भेट घ्यायच ेठरवले व मी त्याांना भेटलो. परांतु तेर्ील लोक असे जलुमी झाल े

असतील, जबरदस्ती करत असतील, मनमानी करत असतील आजण ऐकत नसतील तर काय करता 

येऊ िकते? आता जतरे् जिजटिाांचे िासन नाही व लोक अिा प्रकारे वाग ूिकत नाहीत. मग हररजनाांनी 

काय करावे? यामळेु आज हररजनाांच्या दरुावस्रे्सांबांधी बोलावे, त्याांची करुण कर्ा ऐकवावी असे मला 

वाटले. त्याांच्याकररता आपण इतकेही करू िकत नाही काय? आज आपले कतथव्य काय आह?े 

आपला धमथ काय आह ेआह?े आजपयंत आपण त्याांना अस्पशृ्य, गलुाम मानत आलो. तो अधमथ होता. 

चकू केली होती, पाप केल े होते. ते धऊुन काढण्याकररता हररजन सेवक सांघाची स्र्ापना केली. 

[ऑक्टोबर २६, १९३२ला अजखल भारतीय अस्पशृ्यता जवरोधी हररजन सेवक सांघाची (ऑल इांजिया 

अॅन्टी अनटचेजबलीटी लीग) स्र्ापना झाली. घनश्याम दास जबलाथ जतचे अध्यक्ष आजण अमतृलाल जव. 

ठक्कर सरजचटणीस होते.] सांघाने बरेच कामही केले. सवथ जहांदूांनी असे केल ेनाही. करोिोच्या सांख्येत 

जहांद ूआहते - परांतु सगळ्या जहांदूांनी तर ही गोष्ट स्वीकारली नाही. जहांदूांनी जर हा जवचार ग्रहण केला 

असता तर मला ही करुण कर्ा का ऐकवावी लागली असती? इांग्रजाांच्या राज्यात तर असेच करत 
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होतो, इांग्रजाांना जिव्या दते होतो, ते नसतो तर आम्ही चाांगले झालो असतो असे म्हणत होतो. आता ते 

तर जनघनू गेले - आपण चाांगले आहो की वाईट? मी तर म्हणेन की आधीपेक्षाही आपल्यामध्ये जास्त 

वाईटपणा आला आह.े आपण तेव्हाही अजतरेक करत होतो आजण आताही करतो. आधी तर 

मसुलमानाांवर अजतरेक केला - ते पाप केले. पाजकस्तान आह ेते जवसरून जा. त्याचा जवचार करू नका. 

समजा की एक माणसू पाप करत आह,े तर काय आम्हीही पाप करावे? जवचार कराल तर लक्षात येईल 

की ह ेवाईट आह े- एका वाईटपणातनू दसुरा वाईटपणा जनमाथण होतो. आम्ही अनेक लोकाांना मारून 

टाकले आह.े आपल्या मध्ये खोटे धैयथ आल ेआह ेआजण आम्ही जििनाांना मारायचा जनधाथर केला 

आह.े मग आम्ही जाटीस्र्ान, अजहरीस्र्ान असे आपापले स्र्ान बनव.ू परांत ु जहांदसु्तान कोणीही 

बनवणार नाही. हररजनाांना तर आपल्यात सामावनूच घेतले पाजहजे. ते तर आमच्यासारखेच जहांद ू

आहते. ते पांचमवणीय नाहीत. जहांद ूधमाथत पाचवा वणथ नाही, चार वणथ आहते आजण त्यातही हा शे्रष्ठ 

आजण कजनष्ठ असे नाही. या चारमध्ये एक जिकवतो, दसुरा रक्षण करतो, जतसरा व्यापार करतो - आपले 

घर भरण्याकररता नाही, आपल्या जतजोरीत करोिो रुपय े भरण्याकररता नाही, लोकाांचे भले 

करण्याकररता, चौर्ा प्रजेची सेवा करतो. परांत ुह ेचारही सोबत बस ूिकतात, खाऊजपऊ िकतात. जर 

िदु्र असेल आजण तो बॅररस्टर झाला तर बॅररस्टरी करू िकत नाही असे नाही. तो बॅररस्टर होऊनही 

सेवा करू िकतो, व्यवसाय करू िकतो, नोकरी करू िकतो. जो माणसू धमथ जिकवतो तोही सेवा 

करतो. याचप्रमाणे जो व्यवसाय करतो, व्यापार करतो, नोकरी करतो आजण जो झािू मारतो तोसदु्ा 

सेवा करतो. ही चारही क्षेते्र सेवाक्षेते्र आहते. जो धमथ जिकवतो त्याला जास्त अभ्यास करावा 

लागतो.परांतु याचा अर्थ असा होत नाही की त्याने आपले काम सोिले म्हणनू त्याने पाप केल.े तो ते 

काम करू िकत नाही अिी गोष्ट नाही. अिा प्रकारे आपण अनेक जाती जनमाथण केल्या आजण आता 

पांचम वणथ जनमाथण करत आहो तर ती चकू आह,े दषु्टपणा आह.े प्रत्येकजण आपापल्या धमाथच ेपालन 

करील तर सवथ काही ठीक होईल. आज आपल्या हातात सत्तेचे लगाम आले आहते तर जहांद,ू िीख 

सवांनी आपापल्या धमाथनसुार वागावे. माझे भार्णही सांपले आजण ही सभाही सांपली. 

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ १०९-१२ 
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२९. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर २४, १९४७ 

(गाांधीजींचे मौन असल्यामळेु त्याांच ेजहांदसु्तानीतील लेखी भार्ण वाचनू दाखवण्यात आले.) 

नोव्हेंबर २४, १९४७ 

 मी जेव्हा प्रार्थनेकररता येतो तेव्हा तमु्ही चाांगलुपणाने माझ्याकररता आजण माझ्या मलुींकररता 

भरपरू जागा सोिता. मी जेव्हा प्रार्थना करून परत जातो तेव्हाही तमु्ही ही जिस्त पाळावी अिी माझी 

जवनांती आह.े मी जेव्हा परततो तेव्हा मला नमस्कार करण्याकररता लोक माझ्या आजबूाजलूा गदी 

करतात. ह ेचाांगले वाटत नाही. माझी जवनांती आह ेकी परततानासदु्ा तमु्ही मला िाांततेने मोकळी वाट 

द्यावी. तमुचे प्रेम आजण त्याचे मलू्यही मला कळते. परांत ुया प्रेमाने बाह्य रूप धारण न करता रचनात्मक 

रूप धारण करावे. याबद्दल मी अनेकदा साांजगतले आह ेआजण जलजहले आह.े माझ्याकररता तर आज 

साप्रदाजयक ससुांवाद जनमाथण करणे हाच रचनात्मक कायथक्रम आह.े आधीही भाांिणे होत असत परांत ु

त्यात कोणाचा नायनाट करून टाकायची गोष्ट नसायची. जवर् पसरले आह.े एकीकिे जहांद ू आजण 

मसुलमान एकमेकाांच ेित्र ूझाल ेआहते. याचे लाजजरवाणे पररणाम तमु्ही पाजहले आहते. 

प्रार्थनेत येणाराांच्या अतःकरणात वैरभाव नसणेच परेुसे नाही. त्याांनी परत साांप्रदाजयक सद्भाव 

जनमाथण व्हावा म्हणनू सजक्रय प्रयत्न केला पाजहजे. जखलाफतीच्या जदवसात हा साांप्रदाजयक सद्भाव 

आपल्याकररता अजभमानाची गोष्ट होती. त्या जदवसातील जहांदमूसुलमानाांच्या ज्या प्रचांि सभा होत 

असत त्या मी जवसरलेलो नाही. ते ऐक्य पाहून माझे अांतःकरण आनांदाने उचांबळून यायचे. ते जदवस 

परत कधीही येणार नाहीत काय?  

भारताच्या राजधानीत काल जी दःुखद घटना घिली जतचा जवचार करा. असे साांगतात की 

काही जहांद ूआजण जिखाांनी मसुलमानाच्या ररकाम्या घराचा बळजबरीने बेकायदिेीरपणे ताबा घेण्याचा 

प्रयत्न केला. यामळेु भाांिण झाले आजण काही लोक जखमीही झाल.े परांत ुसदुवैाने कोणी मेला नाही. 

ही घटना वाईट होती. परांतु जतलाही जतखटमीठ लावण्यात आले. पजहली बातमी ही होती की चार िीख 

मारले गेले. अिा गोष्टीचे जसे पररणाम होत असतात तसाच पररणाम झाला. बदल्याची भावना पेटली 

आजण लोक सरुामारीने जखमी झाले.  

असे ऐकतो की आता एक नवीन पद्ती अवलांजबली जात आह.े लहान जकरपाणच्या जठकाणी 

िीख मोठी तलवार ठेऊ लागले आहते. तलवार उगारून ते जहांदूांबरोबर वा एकटेच मसुलमानाच्या घरात 

जातात आजण त्याांना घर ररकामे करून दणे्याकररता धमकावतात. ही बातमी खरी असेल तर 

राजधानीतील ह ेपितु्व असह्य आह.े आजण ह ेजर बरोबर नसेल तर याकिे फारसे लक्ष दणे्याची गरज 
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नाही. बरोबर असेल तर केवळ सत्तेत असणाराांनीच नाही तर जनतेनेही जहच्याकिे लक्ष जदले पाजहजे. 

जनतेच्या पाठबळाजिवाय सत्ताधारी काहीही करू िकत नाहीत. 

अिा पररजस्र्तीत माझे कतथव्य काय ह ेमला माहीत नाही. इतकी गोष्ट स्पष्ट आह ेकी पररजस्र्ती 

जबघिते आह.े लवकरच आजश्वन पोजणथमा येणार आह.े माझ्याकिे तऱहतेऱहचे्या अफवा येत असतात. 

मला आिा आह ेकी दसरा आजण बकरी ईदच्या वेळी जिा या अफवा खोट्या ठरल्या तिाच या 

वेळीही ठरतील.  

या अफवापासनू आपण एक धिा तर जिकूच िकतो. आज आपल्याजवळ िाांततेची कोणतीच 

सांपत्ती जिल्लक नाही. आपल्याला दररोजची कमाई दररोज करावी लागत असते. ही जस्र्ती कोणत्याही 

राज्याकररता वा राष्ट्राकररता चाांगली नाही. ह ेमारक जवर् नष्ट करण्याकररता आम्ही काय केले पाजहजे 

याचा जवचार प्रत्येक दिेसेवकाने केला पाजहजे.  

इरे् लायलपरूचे सरदार सांतजसांहजी याांच्या एका दीघथ पत्राची चचाथ करणे योग्य होईल. ते आधी 

कें द्रीय जवजधमांिळाचे सदस्य होते. त्याांनी जिखाना वाचवण्याकररता भरपरू प्रयत्न केले (पाहा प्रार्थना 

प्रवचन नोव्हेंबर १९, १९४७) आहते. मागील बधुवारी मी जे भार्ण केले त्याचा त्याांनी जो अर्थ काढला 

तो त्या िब्दाांतनू जनघत नाही. आजण माझ्या मनात तर तो अर्थ मळुीच नव्हता. कदाजचत सरदार 

साहबेाांना माहीत असेल की १९१५ साली मी जेव्हा दजक्षण आजफ्रकेतनू परत आलो तेव्हापासनू िीख 

जमत्राांिी माझा जवळचा सांबांध होता. तेव्हा जहांद ूआजण मसुलमानाांप्रमाणेच जिखाांकररताही माझा िब्द 

कायदा होता. काळाप्रमाणे रीतभात बदलली आह.े त्याच्याबरोबर लोकाांची राहणीसाहणीही बदलली 

आह.े परांत ुमला माहीत आह ेकी मी बदललो नाही. कदाजचत सरदार साहबेाांना माहीत नसेल की िीख 

आज कुणीकिे वाहत चालले आहते. मी त्याांचा पक्का जमत्र आह.े मला माझा कोणताही स्वार्थ 

साधायचा नाही. यामळेु मी प्रत्येक गोष्ट पाहू िकतो. मी माझ्या अांतःकरणातील प्रत्येक गोष्ट त्याांना 

स्पष्टपणे आजण मोकळेपणाने साांग ूिकतो कारण मी त्याांचा खरा जमत्र आह.े अनेकदा िीख बाांधवाांनी 

माझा सल्ला ऐकला व त्यामळेु ते वाचलेले आहते असे म्हणण्याचे साहस मी करू िकतो. यामळेु 

जिखाांसांबांधी  वा इतर कोणासांबांधीसदु्ा मी जवचारपवूथक बोललो पाजहजे असा जवचारसदु्ा माझ्या मनात 

आला नव्हता. सरदार साहबेाांनी आजण प्रत्येक जिखाने ज्याला िीख समाजाचे जहत व्हावे अिी इच्छा 

आह ेव जो आजच्या प्रवाहात वाहून गेलेला नाही त्याने या महान जातीला वेि, मद्यपान आजण अिा 

गोष्टींमळेु होणाऱया दरु्पररणामाांपासनू वाचवण्याकररता मदत करावी. ज्या तलवारीचे त्याांनी भरपरू 

प्रदिथन केले आह ेती त्याांनी आता परत म्यान करावी. कृपाणचा अर्थ कोणत्याही मापाची तलवार असा 

जरी जप्रव्ही कौजन्सलने केला असला तरी त्यामळेु त्याांनी वेिावनू जाण्याचे कारण नाही. जकरपाण जेव्हा 
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तत्तवहीन मद्यप्याच्या हाती जाते वा जेव्हा जतचा बेमवुथतपणे उपयोग केला जातो तेव्हा ती आपले पाजवत्र्य 

हरवनू बसत असते. पजवत्र गोष्ट पजवत्र प्रसांगी आजण कायदिेीरपणेच उपयोगात आणायची असते. 

जकरपाण जनजितच िक्तीचे प्रतीक आह.े परांतु जतचा उपयोग करणारा जर आियथजनक पद्तीने सांयम 

ठेवत असेल व अजतिय जवपरीत पररजस्र्तीच जतचा उपयोग करत असेल तरच ती त्याला िोभते.  

िीख इजतहासाचा मी काळजीपवूथक अभ्यास केला आह ेव ग्रांर्साहबेमधील तत्तवाांचे अनसुरण 

केले आह ेअसे जर मी म्हणालो तर सरदार साहबे मला माफ करतील. त्यातील वचनाांच्या आधाराने 

पाजहले तर जिखाांनी जे केल ेत्याच ेकोणतेही समर्थन करता येऊ िकत नाही. तो आत्मघातकी मागथ 

आह.े जिखाांच्या िौयाथचा आजण प्रामाजणकपणाचा अिा प्रकारे नाि होता कामा नये. ते भारताची 

महान सांपत्ती होऊ िकतात. आज मात्र ते भीतीदायक झाल ेआहते जसे की त्याांनी व्हायला नको. 

िीख इस्लामचे पजहल्या क्रमाांकाचे ित्र ू आहते असे म्हणणेही अर्ाथतच मखुथपणाचे आह.े 

मलाही तर ही पदवी दणे्यात आली होती. हा सन्मान मला जिखाांबरोबर वाटून घ्यावा लागेल काय? 

मला सन्मानाची कधीच इच्छा नव्हती. हा आरोप चकुीचा आह ेह ेजसद् करण्यात माझे सवथ आयषु्ट्य 

गेले आह.े हीच गोष्ट जिखाांबद्दलही म्हणता येईल काय? िेरे काश्मीरच्या (िेख मोहम्मद अब्दलु्ला; 

िब्दिः अर्थ काश्मीरचे जसांह) बाजनेू जे िीख उभे आहते त्याांच्यापासनू या जिखाांनी जिकायला पाजहजे. 

त्याांच्या नावाने ज्या मखुथपणाच्या गोष्टी केल्या जात आहते त्याचा त्याांनी पिात्ताप व्यक्त केला पाजहजे. 

जहांदूांनी जिखाांना सार् दणेे सोिून जदले तर पाजकस्तानमध्ये जहांदूांना काहीही धोका नाही अिी 

एक वाईट आजण भयानक गोष्ट सध्या सरुू आह ेह ेमला माहीत आह.े पाजकस्तानमध्ये जिखाांना कधीही 

सहन केल ेजाणार नाही. अिा भावाभावाला मारणाऱया सौद्यात मी तरी कधीही सहभागी होऊ िकत 

नाही. आपल्या स्वतःच्या खाजगी कारणासाठी परतण्याची इच्छा नसलेले लोक सोिून प्रत्येक जहांद ू

आजण िीख आपल्या इभ्रतीसह आजण सरुजक्षतपणे पजिम पांजाबमधील आपापल्या घरी जोपयंत परतत 

नाही आजण प्रत्येक मसुलमान सांघराज्यात तिाच प्रकारे आपल्या घरी परतत नाही तोपयंत या ददुवैी 

दिेाला जवसावा नाही. आपल्याला िाांत आजण मदतीकररता तत्पर असलेले िेजारी म्हणनू राहायचे 

असेल तर लोकसांख्येच्या अदलाबदलीचा जवचार आपण आपल्या मनातनू काढून टाकला पाजहजे.  

पाजकस्तानच्या गैरवतथनाचा इरे् पाढा वाचण्यात काहीही अर्थ नाही, त्यामळेु दःुखी जहांद ूआजण  

जिखाांचा कोणताही लाभ होणार नाही. पाजकस्तानला आपल्या पापाचे ओझे उचलायचे आह ेआजण 

ते भयानक आह ेह ेमला माहीत आह.े माझे काय मत आह ेह ेकळणे परेुसे असल ेपाजहजे. माझ्या मताची 

काही जकां मत असेल तर १५ ऑगस्टच्या फार पवूीपासनूच  मजुस्लम लीगने तयारीला सरुुवात केली 

होती. मी असेही म्हण ूिकत नाही की १५ ऑगस्टला त्याांनी नवजीवनाची सरुुवात केली आजण ते 
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मागील सवथ जवसरून गेले. परांतु माझ्या या मताची तमु्हाला कोणतीही मदत होऊ िकत नाही. महत्तवाची 

गोष्ट ही आह ेकी सांघराज्यात आम्ही त्याांच्या पापाची नक्कल केली आजण आम्हीही त्याांच्यासारखेच 

पापी झालो. दोन्हीकिचे पारिे जवळपास सारखे झाले. अजनू तरी आपण िदु्ीवर येणार आहोत काय 

आजण आपल्या पापाचे प्रायजित्त घेणार काय? वा परत आपल्याला अधःपतीत व्हायचे आह?े 

हररजन, जिसेंबर ७, १९४७ 
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३०. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर २५, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

नोव्हेंबर २५, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 आज मला तमु्हाला पाजकस्तानमधील िरणार्थयांसांबांधी काही साांगायचे आह.े परांतु त्याांना 

िरणार्ी म्हणायचे की नाही हा प्रश्न आह.े काल काही लोक मला भेटले आजण त्याांना िरणार्ी 

म्हणायचे कारण काय असे जवचारू लागले. एका अर्ाथन ेतर ते म्हणतात ते बरोबर आह ेकारण िरणार्ी 

त्याांना म्हणतात जे आश्रय मागत असतात. ते तेर्ील त्रासामळेु आल ेहोते परांत ुइरे् त्याांनी कोणाला का 

िरण यावे? आजण िरण तरी कोणाला? हा जो आपला सांपणूथ जहांदसु्तान आह ेतो सवांचा आह.े इरे् तर 

मी पाजकस्तानलाही त्याच्यात मानतो. परांत ुआज तो त्याच्यात नाही वा असे म्हणा की आमचे दोन 

तकुिे झाल ेअसले तरी सांघराज्य तर सवांचे आह ेआजण असायलाही पाजहजे. यामळेु ते इरे् येतात तर 

आपल्या हक्कामळेु येतात. यामळेु मला त्याांच ेम्हणणे बरोबर वाटले. माणसाला जर एखाद्या जठकाणी 

त्रास होत असेल व त्यामळेु जतर्नू पळून तो आईच्या माांिीवर िोके ठेवत असेल तर काय त्याला 

िरणार्ी म्हणायचे? की तो हक्काने आला आह ेअसे म्हणाल? मी त्याांना म्हणालो की अिा कटू 

भारे्चा प्रयोग करण्याकररता माझ्यात िरे्भावना नाही ह ेतर तमु्ही मान्य कराल. वास्तवात आधी हा 

इांग्रजी िब्द ‘ररफ्यजुी’ होता. आजण आपण तर इांग्रजी भार्ेचे असे गलुाम आहोत की त्या गलुामजगरीतनू 

आपली सटुका होऊ िकत नाही. यामळेु ‘ररफ्यजूी’,’िरणार्ी’, ‘सफरसथ’ ह ेिब्द तर आधी तयार 

झाल ेआजण त्याांचा एकच अर्थ होऊ िकत होता जसा की वतथमानपत्रवाल्याांनी जनराजश्रत केला. तेव्हा 

ते म्हणाले की इांग्रजीत तर अजनू बरेच िब्द आहते, उदाहारणार्थ ‘सफरसथ’ - जपिीत आह ेकी नाही, 

मग त्याांना ‘सफरसथ’ का नाही म्हणायचे? मला तर इांग्रजीची इतकी माजहती आह ेमग मी ‘सफरसथ’ कसा 

म्हण?ू मग त्याांना काय म्हणायचे? यामळेु माझ्या मनात आल ेकी ते दःुखी तर आहतेच म्हणनू त्याांना 

दःुखी म्हणालो. तसे तर आपण सवथ इरे् असलेले दःुखीच आहो, परांतु जे लोक लाखोच्या सांख्येत 

आपले घरदार सोिून आल े ते खरोखर दःुखी आहते. यामळेु त्याांच्याबद्दल माझी काही साांगण्याची 

इच्छा आह.े 

आज मला तीन प्रकारचे लोक भेटायला आल.े एका प्रकारच्या लोकाांना तर मी पणूथपणे सोिून 

दऊे इजच्छतो. लाहोरमध्ये त्याच ेएक भलेमोठे कुटुांब होते. त्याच ेकाही हॉटेल वगैरे सरुू होते. तर जतरे् 

त्याांची सवथ मालमत्ता सटुली आजण केवळ मलुाबाळाांना घेऊन ते आल.े सवांना तर इरे् आणले नाही. 

परांतु मला त्याांनी सवथ हजकगत साांजगतली आजण मग म्हणाले की मला इरे् कुठे तरी घर जमळवनू द्या. मी 
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म्हणालो की माझ्या हातात तर काही सत्ता नाही आजण जरी सत्ता असती तरी मी तमु्हाला घर जमळवनू 

जदले नसते. एक तर जदल्ली िहरात आधीच कमी घरे आहते आजण इर्लेच लोक घराांकररता त्रस्त 

आहते. आजण असे असनूही सरकार त्याांना घर सोिायला लावते. जेव्हा कोणी अजधकारी वा राजदतू 

येतो तेव्हा त्याला तांबतू तर ठेवता येत नाही. यामळेु कोणाचे तरी घर वा बांगला खाली करायला लावनू 

त्याला दऊेन टाकतात. जे लोक आधीपासनू त्या घरात राहत होते ते जवचारतात की आम्ही कुठे जायच े

तर म्हणतात की कुठेही जा. सरकार या सीमेपयंत तर जात नाही, परांत ु जाऊ िकते आजण अनेक 

लोकाांना अिा प्रकारे घर सोिण्याकररता नोजटसा जमळाल्या आहते. अिी जर अवस्र्ा आह ेतर या 

लाखो दःुखी लोकाांना घर कुठून जमळवनू दतेा येईल? त्याांनी साांजगतले की आम्ही सतरा माणस ेगमावनू 

इरे् आलो आहो. असेही कुटुांब आहते की ज्यात एका स्त्रीपरुुर्ाजिवाय कोणीही उरले नाही. हा सवथ 

जहांदसु्तान आमचा आह े असे जर तमु्ही समजत असाल तर ते सतरा लोक जरी गेले तरी उरलेला 

जहांदसु्तान तर आह?े ठीक आह,े ह ेतर तत्तवज्ञान झाले. ते सोिा. मी त्याांना म्हणालो की जे जिबीर सरुू 

आह ेत्यात तमु्ही जायला पाजहजे. जतरे् सवथ प्रकारचे लोक राहतात आजण जतरे् राहणे काही वाईट गोष्ट 

नाही. ते गहृस्र् म्हणाले की मी काय जभकारी आह?े  मी म्हणालो मळुीच नाही. मी जर जिबीर 

चालवणारा झालो तर एकाही जभकाऱयाला अन्न दणेार नाही. तमु्ही सवथ लोक धष्टपषु्ट आहा, काम करा 

आजण खा, कपिे तयार करा आजण घाला. हां रात्री दव पितो तर काही पाांघरूण घ्या. यामळेु वरून 

पिणाऱया दवापासनू वाचाल. जदवसा तर त्याचीही गरज नाही. आकाि स्वच्छ असते आजण 

सयूथनारायणाचा प्रकाि असतो. मी तर जदवसाच्या वेळी घरात राहत नाही. बाहरे सयुथनारायचे उन्ह मला 

आविते. ते गहृस्र् म्हणाले की आम्ही तर असे नाही. आम्हाला लहानलहान मलेु आहते, आम्हाला 

राहण्याकररता तर घरच पाजहजे. मी म्हणालो की काय तमु्हालाच मलेु आहते आजण अजनू कोणालाही 

नाहीत? मी ज्या िजुबरात गेलो होतो जतरे् मी आयाांना आजण त्याांच्या मलुाांनाही जतरे् राहताना पाजहले 

होते. काही त्यातील गभथवती स्त्रीया होत्या आजण जतरे्च त्याांना मलेु होत होती. मग तमु्हाला जतरे् 

राहण्यात कोणती अिचण आह?े जतरे् लोक जे खातात ते खा, ते लोक जी मेहनत करतात ती करा. 

तमु्ही तर चाांगले ताजेतवाने आजण धष्टपषु्ट आहा. हॉटेल वगैरेही चालव ूिकता. मग असे काम का 

करत नाही की ज्यामळेु इतराांनाही काही मदत होईल?   

ते म्हणाले की इरे् जे मसुलमान राहतात ते सोिून का जात नाहीत? ते अजनू इरे् का बसलेले 

आहते? ह ेऐकून मला धक्का बसला. मसुलमान एक तर भीतीमळेु आधीच चालले आहते आजण जे 

राजहले आहते त्याांच्यातीलही दररोज काही ना काही मारले जात आहते. कोणीही जातो आजण त्याांना 

म्हणतो की घर खाली करा, आम्हाला या घरात राहायचे आह.े अिा प्रकारे प्रत्येक माणसू जर अजधकार 

बजाव ूलागला तर मग प्रजा कोण राहील आजण हा दिे कोणाचा असेल? प्रत्येकजण अजधकार गाजव ू
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िकत नाही. जगात कुठेही अिा प्रकारे घटना घित नसतात. रानटी लोकाांमध्ये कोणी पढुारी नसतो 

असे मात्र म्हणतात. परांत ुलटुारूां चासदु्ा पढुारी असतो. अलीबाबा आजण चाळीस चोरची जी गोष्ट 

आह ेत्यातसदु्ा सरदार आह.े अिा प्रकारे जगात एकही असे जठकाण नाही की जजरे् कोणीही नेता 

नसेल वा सवथजण पढुारी असतील. आपल्याला सत्ताधारी होणे आजण हुकूम चालवणे तर येतच नाही. 

म्हणनू तर आज आपण या सांकटात सापिलो आहो. तमु्ही त्या लोकाांच्या घरावर, जे भीतीने पळून गेले 

आहते वा मारले गेले आहते वा पोजलसाांनी पकिले आह,े अिी नजर ठेवावी ही फार वाईट गोष्ट आह.े 

ही गोष्ट तमु्हाला िोभत नाही. तमु्ही जर कोणाला असे म्हण ूिकत असाल तर ते मला म्हण ूिकतात 

कारण मी जजरे् राहतो ते एका महालासारखे घर आह.े तमु्ही मला म्हण ूिकता त ूयेर्नू जनघ आजण 

एखाद्या जिजबरात जा. तलुा काय आह,े तलुा ना बायको आह,े ना मलेु आहते ना मलुी आहते. या 

काही दसुऱया जतसऱयाच्या पोरी घेऊन बसला आहसे आजण म्हणतोस की माझ्या मलुी आहते. जतरे् 

जिजबरात जा. त्यासदु्ा तझु्या मलुी आहते. मी तमुचे ह ेम्हणणे ऐकेन. ऐकेन आजण हसेनही. कारण मी 

जरी पळून गेलो तरी काय तमु्ही इरे् राहू िकाल? ह ेघर तर दसुऱयाचे आह,े माझे नाही. हां, या घराचा 

मालक असा आह ेकी त्याने मलाच याचा मालक बनवनू टाकले आजण साांगनू ठेवले आह ेकी ज्याला 

तलुा ठेवायचे असेल त्याला ठेव आजण ज्याला नसेल ठेवायचे त्याला नको ठेव.ू मसुलमान आपली 

घरे कस ेसोिू िकतील? केवळ गाांधीच असे करण्याच्या पररजस्र्तीत आह.े त्याला इर्नू उचलनू अजनू 

कुठेही आदळल ेतरी लोक तर त्याला तसाच ठेवणार नाही. त्याला कोणी दधू दईेल, कोणी फळ दईेल. 

अिा प्रकारे त्याचा जनवाथह तर होऊनच जाईल. तो नांगा तर राहणार नाही. कपिेही कोणी तरी दईेल. 

असे मी जेव्हा त्याांना म्हणालो तेव्हा त्याांना लाज वाटली.  

यानांतर माझ्याकिे जे लोक आल ेते िीख होते. ते म्हणाले की आम्ही येर्ील जिखाांसारखे 

नाही. आियाथची गोष्ट ही होती की त्याांच्याजवळ जकरपाण नव्हत्या. मी त्याांना कारण जवचारले नाही. 

परांतु त्याच्या हातात किे होते आजण मला वाटते त्याांना दाढीही होती. ते म्हणाले की आम्ही फार 

अिचणीत सापिलो आहो. तमु्ही जतरे् काय करत होता असे मी त्याांना जवचारले. ते म्हणाले की आम्ही 

हजारा जजल्ह्यातील आहो व जतरे् आमची जमीन होती आजण ते िेती करत होते. ते म्हणाले की 

आम्हाला जमीन आजण अवजारे जदली तर आम्ही इरे्ही िेती करू िकतो. मला वाईट वाटले. त्याांच े

म्हणणे तर योग्य होते. मी त्याांना जवचारले की तमु्ही पवूथ पांजाबमध्ये का जात नाही. ते म्हणाले पवूथ पांजाब 

सरकार केवळ पजिम पांजाबमधनू आलेल्या लोकाांना सामावनू घेण्याकररता तयार आह.े कुठूनही 

आलेल्या लोकाांना आम्ही सामावनू घेऊ िकत नाही असे ते म्हणतात. आजण ते सरहद्द प्राांतातील 

असल्यामळेु त्याांना कें द्र सरकारकिे जाण्याकररता साांगण्यात आल.े  
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कें द्र सरकारजवळ तर जमीन नसते परांत ुते जर याांना जमीन दईेल व ह ेकाम करू लागतील तर 

फार चाांगले होईल. सरकारने त्याांच्याकररता बैल, नाांगर, जबयाणे इत्यादी गोष्टींची व्यवस्र्ा करावी. 

जदल्ली प्राांतात इतकी जमीन आह ेकी नाही ह ेमला माहीत नाही. परांत ुज्याांना नाांगर हाती धरायची इच्छा 

आह ेत्याांना कुठेतरी वसवले पाजहजे. माझ्या हाती सत्ता असती तर त्याांच्याकररता मी वेगळी छावणी 

उघिली असती. जतरे् त्याांनी आपल्या गरजेचे अन्नधान्य आदी सवथ जनमाथण केले असते. ह ेजर िक्य 

नसेल तर सरकारने या गोष्टींना येणाऱया खचाथकररता त्याांना कजथ द्यावे. ह ेलोक म्हणतात की आता 

आमच्याजवळ पैसा नाही, परांतु ते उद्योगी आहते आजण त्याांना जर सोय उपलब्ध करून जदली तर ते 

सवथ काही उत्पन्न करतील व आळिीपणा करणार नाहीत. अिा प्रकारच्या िेतकऱयाांना जकती तरी 

जठकाणी कामाजिवाय बसावे लागत असल्यामळेु दिे बरेच काही गमावत आह ेअसे मला वाटते. ते 

आपले भाऊ आहते आजण आपण त्याांच्याकररता काही तरी केले पाजहजे. सरकारमध्ये कोणाला 

भेटायला पाजहजे ह ेमला माहीत नाही. परांतु तमुच्या माध्यमातनू सराकरला मी साांग ूइजच्छतो की अिा 

लोकाांना मदत करणे आमचे कतथव्य आह.े ते म्हणतात की आम्ही कोठे राहावे आजण काय खावे? मी 

तर म्हणेन की त्याांच्याकररता वेगळे जिबीर असले पाजहजे आजण जोपयंत तसे होत नाही तोपयंत त्याांनी 

याच जिजबरात राहून आपले पोट भरावे. जतरे् जर त्याांना जागा जमळू िकत नसेल तर सांपणूथ भारतात 

जजरे्कुठे जागा असेल ती आमचीच जागा आह.े ते असे म्हणत नाहीत की आम्हाला एखाद्या 

मसुलमानाचे घर जमळवनू द्या. ते म्हणतात की आम्हाला जो त्रास भोगावा लागला तो दसुऱयाला 

दणे्याची आमची इच्छा नाही. ते म्हणतात की आम्ही गरीब लोक आहो. तसे तर ते मजबतू लोक आहते 

परांतु त्याांची मजबतुी इतराांना घाबरवण्याकररता नाही. आपल्याला तर इरे् ईश्वराला घाबरून बसायचे 

आह ेआजण जसे जीवन व्यतीत होईल तसे करायचे आह.े परांत ुमी साांजगतले की या सवथ गोष्टी काही 

जदवसाांकररता आहते. त्याांनी जवचारले की ह े कस.े ज्याप्रमाणे इर्ल्या एका बांधूांनी जवचारले की 

पाजकस्तानमधनू आलेल्या लोकाांना परत जावे लागेल आजण पाजकस्तानमध्ये जे मसुलमान गेले त्याांना 

परत यावे लागेल ह ेकसे िक्य आह.े मी म्हणालो की ह ेआज नाही तर उद्या झाल्याजिवाय राहणार 

नाही. परांत ुयाची अट ही आह ेकी आम्ही चाांगले व्हावे, आमचा कोणी ित्र ू  नाही, मसुलमानसदु्ा 

आपले ित्र ूनाही असे आपण समजायला पाजहजे. काही लोक म्हणतात की इर्ल ेमसुलमानसदु्ा 

पांचमस्तांभी आहते. ते गरीब जबचारे पांचमस्तांभी कस े अस ू िकतील? आपण इरे् असे आहो की 

आपल्याला कोणीही त्रास दऊे िकत नाही आजण जर कोणी त्रास दईेलच तर ईश्वर त्याला पाहून घेईल 

वा आपले सरकार त्याला मारून टाकील. आज जर आपण भानावर आलो तर उद्या सवथ काही ठीक 

होईल. मीसदु्ा मोकळा होईन. आज मी अजतिय अस्वस्र् आह.े माझ्याकररता जगणे आता 

ओझ्यासारखे झाल ेआह.े मी जवचार करतो की अजनूही मी इरे् का आह.े जर जदल्लीने सजु्ञपणा धारण 



प्रार्थना प्रवचन भाग २ | महात्मा गाांधी | १०६ 

 
 

केला जर मी िजक्तिाली होईन आजण पळत पजिम पांजाबमध्ये चालला जाईन आजण जे मसुलमान 

इर्नू गेले आहते त्याांना साांगेन की तमुच्यासाठी मी भमूी तयार केली आह ेआजण तमुची इच्छा असेल 

तेव्हा तमु्ही परत येऊ िकता. अिी वेळ केव्हा तरी येणे क्रमप्राप्त आह ेकारण करोिो लोक परस्पराांच े

फार काळ ित्र ूकस ेराहू िकतील? भारतामध्ये असलेल्या सािेतीन - चार कोटी मसुलमानाांना मारून 

टाकण ेवा हाकलनू लावणे िक्य नाही. असे कोणी स्वप्नसदु्ा पाहू िकत नाही आजण असे स्वप्न 

पाहण्याची मला इच्छा दखेील नाही. परांतु आज मी एक प्रकारचे ओझे झालो आह.े एक काळ असा 

होता की जेव्हा माझा िब्द कायदा होता. परांतु आज असे नाही. अिा पररजस्र्तीत मी पळून जायला 

पाजहजे काय? मी जजवांत असो वा मरो परांतु जे लोक दःुखीकष्टी जगत आहते ते एक ना एक जदवस 

जनजितच आपल्या घरी परततील आजण तेही आपल्या मानमयाथदाांसह. आपल्या भावांिाांना 

भेटण्याकररता ते परत येतील, त्याांच्यािी भाांिण्याकररता नाही. याचप्रमाणे मसुलमाांनानीही परतावे. 

हाच असा एकमेव मागथ आह ेकी ज्याने आपण जजवांत राहू िकतो, इतर कोणत्याही मागाथने नाही. 

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ ११७-२२ 
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३१. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर २६, १९४७ 

नोव्हेंबर २६, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

  एका बांधूांनी मला पत्र जलजहले आह.े त्यात मुांबईच्या वतथमानपत्रातील एक कात्रण 

पाठवले आह.े त्यात जलजहले आह े की गाांधी तर कााँग्रेसचाच नगारा वाजवत असतो. लोकाांना ते 

ऐकायचीसदु्ा इच्छा नसते. अिाच प्रकारे रेजिओ वगैरेचाही कााँग्रेस जर आपल्याच प्रचाराकररता 

उपयोग करत असेल तर अखेरीस इरे् जहटलरिाही स्र्ापन होईल. ह ेअगदी चकू आह.े मी तर कोणाचा 

नगारा वाजवत नाही वा सवथ जगाचा वाजवतो. त्या कात्रणात असेही म्हटले आह ेकी अजहांसेची गोष्ट 

तर मी असाच करतो, सत्य ह ेआह ेकी सरकारला आपलेच गाणे गायचे आह.े मला हचे साांगायचे आह े

की जे सरकार स्वतःचेच गाण ेगाते ते चाल ूिकत नाही. आजण मी तर राष्ट्राचीच सेवा करत असतो. 

धमाथिी सांबांजधत गोष्टीच मी तमु्हाला साांगत असतो. िक्य आह ेकी काही लोकाांना त्या ऐकाव्याश्या 

वाटत नसतील परांत ुकाही लोक साांगतात की माझे बोलणे ऐकल्यामळेु त्याांना फार मोठा धीर वाटतो, 

जदलासा जमळतो. लोकाांच्या मनाजवरुद्  माझे बोलणे ऐकण्याची कोणीही बळजबरी करत नाही. तमुचे 

मन जर कुठे तरी दसुरीकिे असेल तर माझे बोलणे न ऐकता तमु्ही मध्येच उठून जाऊ िकता. तमु्ही 

लोक मला सोिाल तर मी प्रार्थनाही करवणार नाही आजण भार्णही होणार नाही. मी खास रेजिओवर 

बोलण्याकररता जाणारा माणसू नाही आजण मला ते आवितही नाही. इरे्सदु्ा काय बोलायचे याचा 

जवचार करून मी येत नाही. 

 आपल्या अनेक जस्त्रया पाजकस्तानमध्ये राजहल्या आहते. लोक त्याांच्यावर अत्याचार करतात. 

त्या जबचाऱयाांची घिण अिी झालेली आह ेकी त्याांना त्याची लाज वाटते. माझ्या मते लाजजरवाण े

व्हावे असे त्याांनी काहीही केलेले नाही. एखाद्या स्त्रीला मसुलमानाांनी धरावे आजण समाजाने जतला 

कुचकामी समजावे, आई, बाप, नवरा सवथ जतला सोिून दते असतील तर ही घोर जनदथयता आह.े माझी 

मान्यता आह ेकी ज्या स्त्रीमध्ये सीतेचे पाजवत्र्य आह ेत्या स्त्रीला कोणीही स्पिथ करू िकत नाही. परांतु 

प्रत्येक स्त्री तर सीता होऊ िकत नाही. जजला पकिले, जजच्यावर बळजबरी केली तर आम्ही जतची 

घणृा केली पाजहजे काय? ती र्ोिेच व्यजभचारीणी असते. माझ्या मलुीला वा बायकोलाही धरून नेऊ 

िकतात, जतच्यावरही बलात्कार होऊ िकतो. परांत ुमी कधीही त्याांची घणृा करणार नाही. अिा जकती 

तरी जस्त्रया नोआखालीत माझ्याकिे आल्या होत्या. मी त्याांच े साांत्वन केले. लाज तर त्या 

बलात्काऱयाांना वाटायला पाजहजे. त्या जबचाऱया भजगनींचा काय दोर्?  
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 एक बांध ू(प्राांतीय कााँग्रेस कमेटीच ेसजचव. ते िेतकरीही होते.) जलजहतात की कल्पना करा की 

कां रोल रद्द झाल,े लोकाांनी स्वतःकररता धान्योत्पादन सरुू केले, गावातील लोक सोंगण्याकररता 

स्वतःहोऊन परस्पराांना मदत करू लागले तर धान्य स्वस्त होईल. परांत ुिेतकऱयाांना मजरू दऊेन मजरुाांना 

कामावर लावावे लागले तर जकां मती वाढतील. आधी तर एक िेतकरी सोंगण्याकररता दसुऱया 

िेतकऱयाला जनमांत्रण दते असे. आजण आलेले पीक साफ करून घरात आणण ेसहज होऊन जात असे. 

आज आपण ती पद्त जवसरलो आहो, परांतु ती परत आणली पाजहजे. एका हाताने काहीही होऊ िकत 

नाही. 

याच बांधूांचे असेही म्हणणे आह े की मांत्र्याांमध्ये जकमान एक तरी िेतकरी असला पाजहजे. 

आमच्या ददुवैाने आमचा एकही मांत्री आज िेतकरी नाही. सरदार जन्माने िेतकरी आहते, िेतीबद्दल 

त्याांना ज्ञानही आह,े परांत ु ते व्यवसायाने बॅररस्टर होते. जवाहरलालजी जविान आहते, मोठे लेखक 

आहते परांत ुजबचाऱयाांना िेती किी करावी ह ेकाय माहीत? आमच्या दिेात ८० टक्क्याांपेक्षा जास्त 

लोक िेतकरी आहते. लोकिाहीत दिेात िेतकऱयाांचे राज्य असायला पाजहजे. त्याांनी बॅररस्टर 

होण्याची गरज नाही. चाांगले िेतकरी कस ेव्हावे, उत्पन्न कस ेवाढवावे व जमीन सपूीक किी ठेवावी 

ह े त्याांना कळले पाजहजे. आपल्याजवळ जर असे िेतकरी असतील तर जवाहरलालला मी त्याांचा 

सजचव व्हायला साांगेन. आपल्या िेतकरी मांत्र्याने प्रासादात राहायला नको तर मातीच्या घरात राजहल े

पाजहजे व त्याने जदवसभर िेतीची मिागत केली पाजहजे. असे झाल ेतरच िेतकऱयाचे राज्य येईल. 

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ १२३-४ 
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३२. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर २७, १९४७ 

जबलाथ भवन,, 

नोव्हेंबर २७, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 तमु्ही कदाजचत पाजहली असेल जकवा पाहाल (बातमी) की मी महाराज्यपालाांना भेटण्याकररता 

गेलो होतो (जे २७ नोव्हेंबरला इांग्लांिहून परतले होते). आता ही बातमी केव्हाही वतृ्तपत्राांमध्ये येऊ 

िकते. त्यानांतर मी जलयाकत अली साहबेाांनाही भेटण्याकररता गेलो होतो. अिा प्रकारे मला दोघाांनाही 

भेटण्याची सांधी जमळाली. बऱयाच गप्पा झाल्या आजण ते कामही करत आहते. जलयाकत साहबे 

आजारी तर आहते आजण मी पाजहले की त्याांना अांर्रुणातच पिून राहावे लागते. त्याांच्या छातीत वेदना 

झाल्या होत्या आजण मी पाजहले की त्याांच्या हृदयाचे ठोकेही वेगात पित होते. आता ते बरे आहते, 

परांतु फार अिक्त झाले आहते. ते माहाराज्यपालाांच्या बांगल्यातच र्ाांबले असल्यामळेु त्याांनाही 

भेटायला गेलो. जवाहरलालजी जस े येर्ील प्रधानमांत्री आहते तसेच तेही पाजकस्तानचे प्रधानमांत्री 

आहते. तर ते आजण तेर्ील जे अर्थमांत्री आहते ते, त्याांचे नाव मी जवसरलो आह े(गलुाम मोहम्मद), 

सरदार पटेल आजण अजनू दोघे ह ेसवथ भेटले आजण त्याांनी काही ना काही केले. सगळीच्या सगळी 

माजहती तर मी साांग ूिकत नाही. परांत ुत्यावर कायथवाही झाली तर िक्य आह ेकी आज ज्या अिचणीत 

आपण सापिलो आहो, जो गोंधळ सरुू आह ेत्यातनू आपण काही प्रमाणात बाहरे पिू. परांत ुकाय 

घिेल आजण काय घिणार नाही ह ेसवथ ईश्वराच्या हाती असते. अखेरीस माणसू केवळ प्रयत्न करू 

िकतो.  

वतृ्तपत्राांमधनू तमु्ही हहेी ऐकले असेल की िेख अब्दलु्ला इरे् आल ेआहते. महत्तवाची गोष्ट ही 

आह ेकी त्याांनी काश्मीरमध्ये जजतके जहांद,ू मसुलमान आजण िीख राहतात त्या सवांना आपल्या सोबत 

करून घेतले आह.े काजश्मरी लोक त्याांना िेरे काश्मीर म्हणतात. आजण ते खरेही आह.े त्याांनी भरपरू 

काम केले आह.े मसुलमानाांची सांख्या तर बरीच जास्त आह ेआजण जहांद ूआजण िीख मठूभर आहते 

असे आपण म्हणतो परांत ु ते सवांना बरोबर घेऊन चालतात. त्याांना आविणार नाही असे कोणतेही 

काम ते करत नाहीत. तमु्ही हहेी पाजहले असेल की इरे् येत असतानाच ते जम्मलूा गेले होते. जम्ममूध्ये 

जहांदूांनी काही अजतरेक केला आह ेआजण बराच जास्त केला आह.े त्याची सांपणूथ माजहती तर आपल्या 

वतथमानपत्राांमध्ये आलेली नाही. महाराज साहबेही जतरे् गेले होते आजण त्याांचे नवीन प्रधानमांत्रीही 

(मेहरचांद महाजन, पांजाब उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीि याांची नोव्हेंबरमध्ये जम्म ूआजण काश्मीरचे 

प्रधानमांत्री म्हणनू जनयकु्ती झाली होती.) जतरे् गेले होते. मग जतरे् दोन प्रधानमांत्री आहते काय असे मी 
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त्याांना गांमतीत जवचारले. ते म्हणाले की मलाही याची माजहती नाही, परांत ुमी व्यवस्र्ा करतो आह.े दोन 

असो वा एक. तर तेही जम्ममूध्ये जनघनू गेले होते. जम्ममूध्ये जे काही घिले ते महाराजाांनी घिवले की 

त्याांच्या नवीन प्रधानमांत्र्याांनी घिवले ह े मला माहीत नाही. परांतु या गोष्टी जतरे् घिल्या आजण 

आपल्याकररता या अजतिय लाजजरवाण्या आहते. तरीही िेख अब्दलु्ला याांनी आपला तोल ढळू जदला 

नाही व जम्मतूील जहांदूांनी त्याांना पाजठांबा जदला. यामळेु त्याांना अजधक काही साांगण्याची आवश्यकताच 

कुठे होती? परांत ुतरीही जहांद,ू मसुलमान आजण िीख या सवांनी एकोप्याने व परस्पराांवर जवश्वास ठेवनू 

राहणे हाच एकमेव मागथ आह ेह ेत्याांना काश्मीरला आजण सांपणूथ भारताला दाखवनू द्यायच ेआह.े असे 

झाल ेतरच भारत आजण काश्मीर सोबत राहू िकतील. त्याांच ेप्रयत्न त्या जदिेने सरुू आहते यात काही 

सांिय नाही. परांत ुत्यात एक अिचण आह.े तो पहािी इलाखा आह.े चौदा हजार फूट जरी नाही तरी 

दहा हजार फूट उांच असेल. जतरे् बराच बफथ  पितो. यामळेु जतरे् एका जठकाणाहून दसुऱया जठकाणी जाण े

सोपे नसते. जतर्नू आरामात यायचे असेल तर पाजकस्तानच्या मागाथनेच येणे िक्य असते. परांतु ते 

जाऊयेऊ दतेील की नाही कोणी साांगावे? याजिवाय जे आजफ्रदी  हल्ला करणारे आहते, वा ते 

पाजकस्तानचे आहते असे म्हणा, त्याांच्यािी लढाई सरुू आह.े अिा अवस्रे्त काजश्मरी लोक जतकिून 

कस ेयेऊ िकतील? अिी तर भारत सरकारने आता त्याांना मदत पाठवली आह.े पण त्याांना रस्ता 

सांघराज्यातूनच जमळू िकतो. काश्मीरमध्ये काही मोठा व्यापार तर नाही, परांतु तेर्ील लोक उदद््यमी 

आहते, कारागीर आहते. काश्मीर तर एक मोठी फळबागच आह.े परांत ुया सवथ गोष्टी काश्मीरमधनू 

कोणी आणाव्या आजण किा आणाव्या? जवमानाने तर या सवथ गोष्टी येऊ िकत नाहीत आजण जे 

जवकणारे आहते ते जवमानाने कसे येतील? असे तर काम होऊ िकत नाही. यामळेु जतरे् एकच मागथ 

आह.े तो पवूथ पांजाबमधील पठाणकोटकिून आह.े तो लहानसा रस्ता आह,े परांत ु आह.े परांतु पवूथ 

पांजाबमधील जहांद ूइतके वाईट झाल ेआहते की जतकिून कोणताही मसुलमान येऊ िकत नाही. िेख 

साहबे म्हणतात की हाच सगळ्यात मोठा धोका आह.े िेख अब्दलु्ला तर मोठे माणसू आहते परांतु 

तेसदु्ा साांगतात की मलासदु्ा जतकिून जायच ेअसले तर सांकट उभे राजहल्यासारखे वाटते. पोलीसच 

नाही तर कोणताही माणसू म्हणतो, पगिी काढून दाखव. िेिी आह ेकी नाही पाहतात. अजनू काही 

बाही जवचारतात आजण जर तो मसुलमान जनघाला तर सांपलाच. जतरे् अिी पररजस्र्ती आह.े 

तर अिा प्रकारे महाराज्यपाल आजण ह ेचार लोक भेटल.े त्याांनी जर काही केले तर चाांगलेच 

आह.े आजण त्याांनी काही केलेसदु्ा. परांतु त्याांनी केल्याने काय होते? लोकाांनाच वेिाने झपाटले असेल 

तर काहीही करता येऊ िकत नाही. पवूथ पांजाबच्या लोकाांना मी म्हणेन की आता फार झाले, आम्ही 

पषु्ट्कळ वाईट वागलो आहो, आता आपण सवथ काही जवसरू या. की ह ेसवथ असेच चालत राहणार 

आह?े मला असे वाटते की मागथ मोकळा झाला पाजहजे. सरकारनेसदु्ा आपली जबाबदारी पार पािली 
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पाजहजे. सरकार जर ह ेकरू िकणार नसेल तर जतरे् जवमानाने सैन्य पाठवनू काय उपयोग? त्यामळेु 

काश्मीरमधील व्यापाराला मदत होणार आह ेकाय? असे होणार नसेल तर सांघराज्य काजश्मरी लोकाांना 

खाऊ घालत राहणार आह ेकाय? ह ेिक्य नाही. आज आपल्या सरकारजवळ करोिो रुपये जरी असल े

तरी ते अिा प्रकारे पैसा उधळत राहणार आह ेकाय?  

मी असे ऐकतो की प्रत्येक सरकारी अजधकाऱयाला एक सजचव जमळेल. ते सजचव काय करतील 

वा त्याांना जकती पगार असेल ह ेमला माहीत नाही. या गतीने जर आपण पैसा उधळू लागलो तर आपला 

जवनाि व्हायला वेळ लागणार नाही. आपली भमूी करोिपती लोकाांची भमूी नाही. आपला दिे तर 

गररबाांचा दिे आह.े इरे् अजतिय मेहनत करून मोठ्या मजुश्कलीने लोकाांना काही ताांब्याची नाणी 

जमळत असतात. इरे् हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके करोिपती वा व्यवसाय करणारे असतील.आजण 

या लोकाांजवळसदु्ा जकती पैसा आह?े त्याची जर अिी उधळपट्टी झाली तर तो खचथ व्हायला वेळ 

लागणार नाही. आजण आपल्याला तर सांपणूथ दिेाची काळजी घ्यायची आह.े आपण अिा प्रकारे पैसा 

वाया घालव ूिकत नाही. यामळेु कोणालाही सरुजक्षतपणे जातायेता येईल अिा प्रकारे तो मागथ सरुजक्षत 

कसा करता येईल ह ेसरकारने पाजहले पाजहजे. काजश्मरी लोक सुांदर कपिे तयार करतात. ते रस्त्याच्या 

वाहतकुीने आणता येऊ िकतात. िाली आजण हस्तोद्योगाने तयार केलेले साजहत्यसदु्ा आणता येते. 

अिाच प्रकारे काश्मीरमधनू सकुा मेवासदु्ा आणता येऊ िकतो. आज तमु्हाला काजश्मरी सफरचांद 

खायचे असतील तर ते मोठ्या मजुश्कलीने जमळू िकतील. काश्मीर भारतीय सांघराज्यात जवलीन झाल े

आह ेपरांत ुअिा प्रकारे ते भारतात जकती जदवस राहू िकेल? काश्मीरला सरुजक्षत मागथ जमळाला नाही 

तर काय होईल ह ेमला माहीत नाही.  

आता जतसऱया मदुद््याचा उल्लेख करून मी जदवस सांपवीन. मला नकुताच द िॉन आजण 

पाजकस्तान टाईम्सच्या प्रती जमळाल्या. ह े दोन्ही पाजकस्तानमधील प्रमखु दजैनक आहते.  िॉन वा 

पाजकस्तान टाईम्समध्ये जेव्हा काही प्रकाजित होते तेव्हा आपण त्या गोष्टीकिे सहजासहजी दलुथक्ष करू 

िकत नाही, ती काय वतृ्तपते्र आहते असे म्हण ूिकत नाही. अिाच प्रकारे पाजकस्तानचे लोक जहांदसु्तान 

टाईम्स वा बॉम्बे क्रॉजनकलमध्ये काही आल ेतर त्याकिे दलुथक्ष करू िकत नाहीत, करू िकतात? 

नाही ना? यामळेु हा यजुक्तवाद व्यर्थ आह.े मी तर असे समजतो की तीसद्ा चाांगली वतृ्तपते्र आहते, 

मसुलमान लोक ती वाचत असतात. आजण चाांगले चाांगले मसुलमान ते वतथमानपत्र चालवत आहते. 

तर ते त्या काठेवािच्या मसुलमानाांबद्दल जलजहतात. सरदार जेव्हा जनुागढमध्ये गेले होते तेव्हा तेर्ील 

मसुलमानाांनीसदु्ा त्याांचा उपयोग केला ह ेपाहून मला फार आविल ेहोते. बरे झाल ेतमु्ही आला, 

आम्ही सवथ त्रस्त होतो, आता कदाजचत िाांततेत राहू िकू असे ते म्हण ूलागले होते. काठेवािचे सवथ 
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राजे आजण प्रजा एक झाल्यानांतर जनुागढ कुठे वेगळा जाऊ िकत होता? यामळेु काही मारपीटही झाली 

नाही व सवथ प्रकरण जनपटले म्हणनू मला आनांद झाला होता. त्याांनी काही पणूथपणे अजहांसेचा अवलांब 

केला नव्हता, परांतु त्याांनी जी जहांसा केली ती अजतिय जवचारपवूथक सांयमाने केली. ह ेसवथ पाहून मी तर 

खिु झालो होतो. परांतु आता ऐकतो की काठेवािच्या मसुलमानाांना आरमिीरपणे राहता येत नाही 

असे िॉनमध्येसदु्ा आले आह.े ऐन वेळी एका मसुलमानाने पाठवलेली तारही मला जमळाली. काठेवाि 

असा भाग होता की जजरे् मसुलमान आरामात राहत होते आजण कोणी त्याांना स्पिथसदु्ा करत नव्हता. 

जतरे् चाांगले आजण बलवान मसुलमान जस ेआहते तसेच बांिखोर मसुलमानही आहते. ते आपसात 

बांिखोरी करत नाहीत तर उपजजजवकेकररता करतात. आता त्याच काठेवािमध्ये त्याांना राहता येईल की 

नाही असा प्रश्न त्याांना पिला आह.े मग काय काठेवािमधील सवथ मसुलमानाांनी जनघलू जायला पाजहजे 

वा जहांदूांनी सवथ मसुलमानाांना कापनू काढले पाजहजे? त्याांचा भयांकर छळ करण्यात आला आजण 

माझ्याकररता तर ही गोष्ट असह्य आह ेकारण मीही काठेवािमध्ये जन्मलो आह ेआजण तेर्ील सवथ 

सांस्र्ाजनकाांना आजण हजारो लोकाांना मी ओळखतो. सावलदास गाांधी, जे मला मलुासारखे आहते, 

जतरे् सवेसवाथ झाल ेआहते. त्याांनी जतरे् कायथकारी सरकारही स्र्ापन केले आह.े कायथकारी सरकार 

असनूही जनष्ट्पाप लोक मारले जात असतील तर त्या सरकारचा उपयोग काय? लोक जर अिा प्रकारे 

कायदा हातात घेणार असतील तर मसुलमानाांना सरुजक्षत कस ेवाटेल? या पररजस्र्तीची लागण इतरत्रही 

होऊ लागली तर काय होईल ह ेमी साांग ूिकत नाही. ह ेसवथ जतरे् झाले की नाही ह ेमला माहीत नाही 

परांतु िॉनमध्ये मी याचा वतृ्ताांत वाचला आह े आजण अिा ताराही मला आल्या आहते. नांतर मी 

यासांबांधी काही जहांदूांना जवचारले. ते म्हणाले की जाळपोळ आजण लटुीच्या काही घटना झाल्या आहते 

परांतु खनू वा मसुलमान जस्त्रयाच्या अपहरणाच्या घटनाांबद्दल आम्ही काहीही साांग ूिकत नाही. परांत ु

िॉनचे म्हणणे आह ेकी असे चारही प्रकार जतरे् झाल ेआहते आजण तेही व्यापक प्रमाणात. मला अिा 

अनेक तारा आल्या आहते परांतु त्यातील एकच तार मला दाखवण्यात आली. इतर तारा दाखवायच्या 

चकूुन राहून गेल्या. वेगवेगळ्या जठकाणच्या जवळपास ५०एक तारा मला आल्या असतील. आजण 

माझा मलुगा जतरे् सवेसवाथ आह ेह ेसाांगण्याचा त्याांना अजधकार आह.े परांत ुमाझा मलुगा जे काही करील 

त्या प्रत्येक गोष्टीची जबाबदारी मी कसा काय घेऊ िकतो? त्याचबरोबर या बाबतीत मी जगाची वा 

मसुलमानाांची समजतू कसा काय घाल ूिकतो? ते जे जलजहतात ते खरे आह.े परांतु माझ्या मलुाला मी 

माझ्या भावना केव्हा कळव?ू आजच मी त्यासांबांधी वाचले. यामळेु तमुच्या माध्यमातनू माझ्या 

मलुालाच नाही तर काठेवािच्या सवथ जहांदूांना, कारण जतरे् जहांदचू आहते, िीख तर एखाददसुरा काम 

करण्याकररता गेला असेल, साांग ू इजच्छतो की जर तेर्ील जहांद ू इतके बदमाि झाल े असतील तर 

काठेवाि सरुजक्षत राहू िकत नाही. आम्ही जनुागढ घेतले यात काही सांिय नाही. परांतु तो अिा प्रकारे 
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घेतला आह ेकी तो आम्ही ठेवणार आहो की नाही ह ेसाांगता येणार नाही. ज्याप्रमाणे आम्ही स्वातांत्र्य 

घेतले परांत ुते गमावण्याच्या मागाथवर आहो त्याचप्रमाणे जनुागढचेही आह.े मग सरदार जनुागढमध्ये 

काय म्हणाले याची त्याांनी आठवण करून जदली. ते म्हणाल ेहोते की मसुलमान जर काठेवाििी म्हणजे 

सांपणूथ भारतािी प्रामाजणक असतील तर त्याांच्या मलुालासदु्ा कोणी स्पिथ करू िकणार नाही. ते 

म्हणाले होते की एखाद्या मसुलमान तरुणीला कोण कसा हात लावतो ते मी पाहीन. ते असे म्हण ू

िकतात कारण ते एकाच वेळी सरदार आजण भारताचे गहृमांत्री आहते. त्याांना तसे म्हणण्याचा अजधकार 

आह.े परांत ुते असे म्हणाल्यानांतर काय झाल?े काठेवािमध्ये अिा घटना घिू िकतात आजण लोक 

इतके झपाटल्यासारखे होतात याच े मला दःुख होते. आपण आपला धमथ गमावला आह,े आपली 

कायथक्षमता गमावली आह ेआजण अिा प्रकारे आपण दिे गमावणार आहो. या सवथ गोष्टी तमुच्यासमोर 

ठेवणे माझे कतथव्य आह ेअसे मला वाटले. या गोष्टी आपल्या वतृ्तपत्राांमध्ये आलेल्या नाहीत. परांत ुमला 

सगळ्या बातम्या जमळतात. चौकिी करणे अर्ाथतच माझे कतथव्य होते, परांतु त्याकररता मला वेळ कुठे 

होता? यामळेु मी जे काही ऐकल ेते तमु्हाला साांजगतले. इतकेच नाही तर जलयाकत अलींनासदु्ा मी 

म्हणालो की तमुची परवानगी असेल तर मला तमु्हाला एक प्रश्न जवचारायचा आह.े त्याांनी मान्य केले. 

काठेवािमध्ये काय होत आह ेयाची तमु्हाला कल्पना आह ेकाय असे मी त्याांना जवचारले. ते म्हणाले 

की मला सवथ काही माहीत आह.े अिा गोष्टी जतरे् घिलेल्या आहते आजण अिा चारही प्रकारच्या 

गोष्टी जतरे् झालेल्या आहते. परांतु त्या जकती प्रमाणात ह ेमी साांग ूिकत नाही. ते पाजकस्तानचे प्रधानमांत्री 

आहते. यामळेु त्याांनी सवथ काही मला उघिउघि साांजगतले. उलट मी मात्र अजतिय सांयमाने बोलत 

होतो. नांतर मी ठरवले की या सवथ घटनाांनी मी जकती व्यजर्त झालो आह ेते तमु्हाला साांगावे. 

काठेवाि माझे घर आह.े त्या माझ्या घरालाच आग लागली असेल तर मला कोणाला काही 

म्हणायची काय सोय आह?े जदल्लीतील लोकाांना मी काय म्हण ूिकतो? माझ्या आजबूाजलूा सतत 

एक ना एक घटना घित आह.े अिा पररजस्र्तीत मी गप्प कसा राहू िकतो? अिा प्रकारच्या 

वातावरणात कोणताही समांजस माणसू गप्प राहू िकत नाही. ही माझी दःुखद काहाणी आह ेआजण 

इतकेच काय ही सांपणूथ भारताचीसदु्ा कहाणी आह.े यामळेुच मी ती तमुच्यासमोर ठेवली आह.े 

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ १२५-३१ 
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३३. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर २८, १९४७ 

नोव्हेंबर २८, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 तमु्हाला माहीतच आह ेकी आज गरुू नानक जयांती आह.े कोणी तरी मला जनमांत्रण पाठवले 

होते परांत ुत्या वेळी तर मी म्हणालो की येण्याकररता मला माफ करा. परांतु आज बाबा बजख्तयार जसांह 

माझ्याकिे आले आजण तमु्ही यायलाच पाजहजे असा आग्रह त्याांनी केला. ते १० वाजता माझ्याकिे 

आल ेहोते आजण एका तासातच मला जायचे होते. मग मी जवचार केला की आता मी जायलाच पाजहजे. 

मी तर माझ्याकिून काही केल ेनाही परांतु िीखबांध ूमाझ्यावर नाराज आहते. हां, मी त्याांना एक किू घोट 

पाजण्याचा प्रयत्न मात्र केला होता. परांतु जगात ह ेअसेच चालत असते. ते परत म्हणाले की ते काहीही 

असले तरी तमु्हाला यावेच लागेल. जतरे् हजारो िीख बाांधव असतील आजण त्याांत अनेक दःुखीकष्टी 

िीखही असतील. त्याांना तुमचे म्हणणे ऐकायची इच्छा अस ूिकते. तेव्हा मी म्हणालो की ठीक आह े

मला ११ वाजता घेऊन जा. ११ वाजता ते िेख अब्दलु्लाांनाही सोबत घेऊन आल.े त्याांनाही जतरे्च 

घेऊन जाणार होते. मी म्हणालो की िेख अब्दलु्ला जतरे् कस ेजाऊ िकतात, आज तर िीख आजण 

मसुलमान एकमेकाांना सहन करू िकत नाहीत. परांत ुते काहीही असो, िेख अब्दलु्लाांनी एक फार मोठे 

काम केल ेआह.े काश्मीरमध्ये त्याांनी जहांद,ू मसुलमान आजण िीख याांना सोबत ठेवले आह ेआजण 

सोबत जगायच ेआजण सोबत मरायचे असे त्याांनी ठरवले आह.े मग मला वाटले की िेख अब्दलु्ला 

याांनाही सोबत नेले पाजहजे. यामळेु मी त्याांना माझ्याबरोबर घेऊन गेलो. मला ह ेफार चाांगले वाटले. 

हजारो स्त्रीपरुुर् जतरे् होते. मी तर र्ोिेसेच बोललो परांतु िेख अब्दलु्ला भरपरू बोलले आजण सवांनी 

त्याांचे म्हणणे लक्षपवूथक ऐकून घेतले. िोळ्याांतनूही कोणी काही दाखवत नव्हता, मग आवाज 

करण्याची तर गोष्टच वेगळी. आमांत्रण दऊेन आम्हा लोकाांना घेऊन गेले होते ना! अखेरीस िीख िरू 

असल्यामळेुच ह ेसवथ व्यवजस्र्त पार पिल.े मला वाटल ेकी ह ेसवथ तमु्हाला साांजगतलेच पाजहजे.  

मला बांगालमधील एक पत्र जमळाले. ते मजुस्लम चेंबर ऑफ कॉमसथने पाठवले आह.े मी त्या 

पत्राला उत्तर पाठव ूिकलो नाही. परांत ुमी त्याबद्दल जवचार केला आजण घनश्यामलाही त्याबद्दल काही 

माजहती आह ेकाय म्हणनू जवचारले. ते म्हणाले की मजुस्लम चेंबर ऑफ कॉमसथला सरकारिी व्यवहार 

करायचा आह े व त्याांच्यािी पत्रव्यवहार करायचा आह.े परांतु सरकार सवांचे आह े मग ते जहांद,ू 

मसुलमान, पारिी कोणीही असो. मग जहांद,ू पारिी इांग्रज याांची चेंबर ऑफ कॉमसथ वेगवेगळी किी 

अस ूिकते? यामळेु सरकारने त्याांना मान्यता जदली नाही. ते सद्गहृस्र् आपल्या पत्रात म्हणतात की 

मारवािी आजण यरुोजपअन चेंबर ऑफ कॉमसथ अजस्तत्वात आह े पण मजुस्लम चेंबर ऑफ कॉमसथ 
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अजस्तवात येण्याला मात्र परवानगी दणे्यात आलेली नाही. मला त्याांचा मदु्दा पटतो आजण यामळेु मला 

दःुख होते. सरकारला मजुस्लम चेंबर ऑफ कॉमसथिी कोणताही व्यवहार करण्याची जर इच्छा नसेल तर 

ते यरुोजपअन चेंबर ऑफ काेॉसथिीही व्यवहार करू िकत नाही. आतापयंत या सांस्र्ा अजस्तत्वात 

होत्या आजण यरुोजपअन चेंबर ऑफ कॉमसथ अजस्तत्वात आली कारण यरुोपीय लोक सत्तेत होते व 

त्याांची आपल्यावर सत्ता असल्यामळेु व्हाईसराय जतचे अध्यक्ष होते. आजण जिसमसमध्ये ते 

कलकत्तयाला जात असल्यामळेु ते जतरे् लाांबलाांब भार्ण दते असत. परांतु आता ही परांपरा कायम राहू 

िकत नाही. यरुोजपअन, मसुलमान, मारवािी याांची वेगवेगळी चेंबर ऑफ कॉमसथ किी काय अस ू

िकते? केवळ एकच भारतीय चेंबर ऑफ कॉमसथ अस ूिकते. जहांद,ू मसुलमान, पारसी या सवांची 

वेगवेगळी चेंबर ऑफ कॉमसथ असेल तर भारताच्या स्वातांत्र्याचा काय उपयोग? जविेर्तः यरुोपीय 

लोकाांनी आता नमते घेतले पाजहजे. वेगळे राहून त्याांनी काहीही करू नये. कोणतेही जविेर्ाजधकार 

त्याांनी नाकारले पाजहजे आजण इतराांच्या बरोबरीचेच अजधकार आपल्याला जमळायला पाजहजे असा 

आग्रह धरला पाजहजे. असे झाल ेतर भारताच्या स्वातांत्र्याचे ह ेफार मोठे जचन्ह असेल. यरुोजपअन चेंबर 

ऑफ कॉमसथ दरवर्ी व्हाईसरायना आमांजत्रत करते. परांतु माझ्या मते ते प्रधानमांत्री, उप-प्रधानमांत्री वा 

लॉिथ माऊां टबॅटन याांनासदु्ा दरवर्ी आमांजत्रत करू िकत नाही. यरुोजपअन म्हणनू माऊां टबॅटन त्याांना 

जनजितच जाऊन भेटू िकतात. परांतु चेंबर या नात्याने त्याांना आमांजत्रत करू िकत नाही. मी लहान 

माणसू आह ेपरांतु याबद्दल मला मळुीच सांिय नाही. याचप्रमाणे मारवािी चेंबर ऑफ कॉमसथसदु्ा 

सरकारमधनू कोणालाही आमांजत्रत करू िकत नाही. ती मारवािी म्हणनू कोणालाही आमांजत्रत करू 

िकते परांतु चेंबरतफे नाही. त्या सवांच ेअजस्तत्व आह ेकारण भारताचे अजस्तत्व आह.े इतकेच नाही 

तर मसुलमानसदु्ा इरे् वेगळा समदुाय म्हणनू राहू िकत नाहीत. त्याांनी इरे् भारतीय म्हणनू राहावे. 

याचप्रमाणे िीख, जहांद ूआजण यरुोपीयसदु्ा इरे् भारतीय म्हणनू राहू िकतात. ते सवथ इरे् भारताला जनष्ठा 

वाजहलेले नागररक म्हणनू राहू िकतात आजण इतर कोणत्याही नात्याने नाही. यामळेु हा महत्तवाचा मदु्दा 

त्याांना कळवावा असे मला वाटले. मी इर्नू जे जलजहतो ते त्याांना पोहोचण्याआधी माझा आवाज 

त्याांच्यापयंत पोहोचला तर चाांगले होईल. मसुलमानाांना जर राजकीय आजण इतर दृष्टीने वेगळे अजस्तत्व 

हवे असेल तर त्याांची ती इच्छा पणूथ करता येऊ िकत नाही. यरुोपीय इरे् जििन म्हणनू राहू िकतात 

आजण जििन धमाथत ज्या सुांदर गोष्टी आहते त्याांचे ते पालन करू िकतात. अखेरीस ह ेत्याांचे सामाजजक 

आजण धाजमथक के्षत्र आह.े परांतु जोपयंत प्रिासन आजण राजकारण याांचा सांबांध आह ेया सवांना समान 

पातळीवरून वागणकू जदली पाजहजे. याचप्रमाणे व्यापाराचासदु्ा प्रत्येकािी सांबांध येतो. मारवािी 

म्हणतील की आम्ही खाऊ, गजुराती म्हणतील की आम्ही खाऊ, पांजाबी म्हणतील की आम्ही खाऊ 

तर उरलेल्या भारताकररता काय राहील? अिा प्रकारे आम्ही आमचे काम चालव ूिकत नाही. 
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एक गोष्ट तर मी तमु्हाला साांगायची जवसरूनच गेलो. िीखाांच्या सभेत मी जतचा उल्लेख केला 

होता. परांत ुइरे्सदु्ा िीख आजण जहद ूआहते. आजण जी गोष्ट एकाकररता खरी आह ेती दसुऱयाकररताही 

खरी असते. मी तर म्हणेन की आज जिखाचा नवीन जदवस आह े असे मानायला पाजहजे. यामळेु 

आजपासनूच लोकाांना आपले भावांि मानण ेहा जिखाांचा धमथ होऊन जातो. गरुु नानक साहबेाांनी इतर 

काही जिकवलेच नव्हते. ते तर मक्का िरीफलाही गेले होते आजण गरुूग्रांर्साहबेमध्येही (साांप्रदाजयक 

ऐक्यासांबांधी) जलजहले आह.े गरुू गोजवांदनी काय केले होते? अनेक मसुलमान त्याांचे जिष्ट्य होते व त्याांना 

सामावनू घेण्याकररता त्याांच्या रक्षणाकररता त्याांनी अनेकाांना मारले होते. त्याांनी हातात तलवार तर 

घेतली होती परांतु जतलाही एक मयाथदा घातली होती. यामळेु मसुलमानाांनी काहीही केलेले असले तरी 

आपण त्याांची नक्कल करायला नको. आपण सवांनी सौजन्याने वागायला पाजहजे आजण आपल्या 

कतथव्याच े पालन केले पाजहजे. आज जेव्हा मी जिखाांच्या सभेत बोलण्याकररता गेलो होतो तेव्हा 

रस्त्यात मला एकही मसुलमान जदसला नाही याच ेफार वाईट वाटले. चाांदनी चौकात एकही मसुलमान 

जदस ूनये याहून जास्त लाजजरवाणी गोष्ट कोणती आह?े मला जतरे् माणसाांची खपू मोठी गदी जदसली 

होती आजण मोटारींची लाांबची लाांब राांग चालली होती. परांतु त्यात एकही मसुलमान नव्हता. केवळ 

एक मसुलमान िेख अब्दलु्ला माझ्याजवळ बसले होते. अिा पररजस्र्तीत आपले काम कस ेपढेु जाऊ 

िकते? 

एक बांध ूमला जलजहतात की सोमनार्चे जे मांजदर होते त्याचा जजणोद्ार होईल. (इसवी सन 

१०३५ मध्य ेमहम्मद गझनीच्या आक्रमणात त्याचा जवध्वांस करण्यात आला होता) त्याकररता पैसा 

पाजहजे आजण जनुागढमध्ये सावलदास गाांधींनी तयार केलेल्या सरकारने त्याकररता ५०,००० रुपय े

मांजरू केले आहते. जामनगरने त्याकररता १ लाख कबलू केले आहते. आज सरदार जेव्हा माझ्याकिे 

आल ेहोते तेव्हा मी त्याांना जवचारले की सरदार असनू जहांद ूधमाथकररता सरकारी खजजन्यातील हवा 

जततका पैसा काढून दईेल असे सरकार तमु्ही तयार करणार आहा काय? सरकार तर सवथ लोकाांनी 

बनवले आह.े इांग्रजीत याला सेक्यलुर स्टेट म्हणतात. याचा अर्थ होतो ह ेकाही धाजमथक सरकार नाही. 

वा असे म्हणा की  कोणत्याही एका धमाथच ेह ेसरकार नाही. असे असेल तर ते असे तर म्हण ूिकत 

नाही की जहांदकूररता इतका, जिखाांकररता इतका आजण मसुलमानाांकररता इतका पैसा दऊेन टाकू. 

आपल्याजवळ तर एकच गोष्ट आह े आजण ती म्हणजे सवथ भारतीय आहते. वेगवेगळ्या व्यक्तींचा 

वेगवेगळा धमथ अस ूिकतो. माझ्याजवळ माझा, तमुच्याजवळ तमुचा.  

एका दसुऱया बांधूांनी एक चाांगली जचठ्ठी जलजहली. ते म्हणतात की जनुागढ सरकार सोमनार् 

मांजदराच्या जजणोद्ाराकररता जर पैसा दईेल वा येर्ील कें द्रीय सरकार पैसा दईेल तर तो फार मोठा अधमथ 
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होईल. मला वाटते की त्याांनी अगदी योग्य मदु्दा माांिला आह.े यामळेु ह े खरे आह े काय असे मी 

सरदारजींना जवचारले. ते म्हणाले की मी जजवांत असताना असे होऊ िकत नाही. सोमनार्च्या 

जजणोद्ाराकररता जनुागढची एक कविीसदु्ा जाऊ िकत नाही. जर माझ्या हातनू ह ेहोणार नसेल तर 

जबचारा एकटा सावळदास काय करू िकतो? सोमनार्कररता अनेक जहांद ूपैसा दऊे िकतात. जर ते 

कां जरू् होतील आजण पैसा दणेार नाहीत तर सोमनार्चे मांजदर असेच पिून राहील. दीि लाख तर झाल े

आहते आजण जामनगर साहबेाांनी एक लाख रुपय ेजदले आहते. अजनू लागले तरी रुपयाांची व्यवस्र्ा 

होऊन जाईल. 

मला अजनू एक गोष्ट कळली. तमु्ही पाजहले असेल की पाजकस्तानमध्ये आपल्या मलुींच े

अपहरण झाले आह.े त्याांना सोिवण्याकररता प्रयत्न होत आहते आजण ते व्हायलाही पाजहजे. जतरे् जी 

कोणती अपहृत मलुगी जजवांत आह े जतला परत आणण्याचा प्रयत्न झाला पाजहजे. त्याांनी बळजबरी 

करून जतच्याबरोबर व्यजभचार केला असेल तर त्यामळेु जतचा धमथ आजण जतचे कमथ सवथ सांपतात काय? 

मी तर असे समजत नाही आजण काल याबद्दल मी तमु्हाला साांजगतलेही होते. बळजबरीने कोणाचाही 

धमथ बदल ूिकत नाही. परांत ुकाही गुांि येतात आजण म्हणतात की एक हजार रुपय ेद्या, आम्ही त्या 

मलुीला परत आण ूिकतो. मग काय हा व्यापार झाला आह?े माझ्या या तीन मलुीतनू कोणी एकीला 

उचलनू नेले व माझ्याकिे येऊन म्हणाला की एक हजार वा एक िांभर तरी द्या, मी मलुीला परत आणनू 

दईेन. तर मी त्याला उत्तर दईेन की त ू जतला मारून टाक. ईश्वराला जतला वाचवायचे असेल तर ती 

माझ्याजवळ येऊन जाईल. त्याने माझ्यािी सौदबेाजी का करावी? मी त्याला म्हणेन की तलुा काय 

जतचा सौदा करायचा आह?े एक तर लटुारूपणा करतोस आजण वरून दांगेही करतोस. स्वतःचा धमथ तर 

त ूसोिलास आजण आता माझी मलुगी आह ेम्हणनू मलाही दाबायला आलास? मी एक कविीही 

दणेार नाही. अिा प्रकारे कोणत्याही आईवजिलाांनी आपल्या मलुीकररता सौदा करू नये. त्याांची मलुगी 

ईश्वराजवळ आह.े ईश्वर सवथत्र आह.े एका मलुीचा नवरा मेला तर ती मलुगी कुठे जाईल? हां, ही गोष्ट 

वेगळी की मलुीला जतर्नू यायचे आह ेआजण भाि्याकररता जतच्याजवळ पैसे नाहीत तर पैसे दऊेन 

जदले. परांत ुतो गुांि येऊन म्हणेल की इतके पैसे द्या तर ही गोष्ट काही होऊ िकत नाही. अिाच प्रकारचा 

एक दृष्टाांत दतेो जतर्ले आजण इर्लेही, कारण इरे्ही तर आम्ही असेच केले आह ेआजण मसुलमान 

मलुी जहसकल्या आहते, मग पवूथ पांजाबच्या सरकारने वा कें द्रीय सरकारने जजना साहबेाांना साांगावे की 

आम्हाला एक लाख रुपये द्या, आमच्या ताब्यात जजतक्या मसुलमान मलुी आहते त्या सवथ आम्ही परत 

करू. मी अिा सरकारला एक कविीसदु्ा दणेार नाही. अिा प्रकारच्या लज्जास्पद  कृत्याचे बक्षीस ते 

कस ेकाय माग ूिकतात? सरकारने आपली चकू कबलू करावी, अिी चकू परत कधीही करणार नाही 
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असे िपरे्वर साांगावे व नकुसान भरपाईसह मलुीला परत करावे. आपण िदु् आजण िरू झालो नाही 

तर आपण काहीही साध्य करू िकणार नाही. 

काल मी काठेवािबद्दल चचाथ केली होती. पाजकस्तानच्या वतृ्तपत्राांमध्ये मी काय वाचले आजण 

नांतर काही जहांदूांनीही मला जे साांजगतले ते मी तमु्हाला साांजगतले होते. परांतु आज सरदार माझ्याजवळ 

आल ेतेव्हा त्याांच्यािी मी चचाथ केली. मी त्याांना म्हणालो की तमु्ही जेव्हा काठेवािमध्ये गेला होता 

तेव्हा मोठी मोठी व्याख्याने दऊेन साांजगतले होते की इरे् एकाही मसुलमान मलुाला वा मलुीला कोणीही 

स्पिथ करू िकणार नाही. परांतु आता जतरे् मसुलमानाांना लटुण्यात आले, त्याांना मारहाण करण्यात 

आली, त्याांची घरेदारे जाळण्यात आली त्याांच्या मलुींनाही लोक उचलनू घेऊन गेले. ते म्हणाले की 

जोपयंत माझी माजहती आह,े आजण ती बरोबरच आह,े एकही मसुलमान मारला गेला नाही, एकाही 

मसुलमानाचे घर जाळले गेल ेनाही आजण लटुण्यातही आल ेनाही. हां, जतरे् काही झाल ेहोते खरे, परांत ु

ते त्याांच्या पोहोचण्याच्या आधी झाल ेहोते. तेव्हा जतरे् गोंधळ सरुू होता. तेव्हा काही लटूमार झाली 

होती आजण कदाजचत काही घराांना आगही लावण्यात आली होती. परांत ु त्यावेळी सदु्ा खनू वा 

अपहरण झाल ेनव्हते. जतरे् कें द्र सरकारचा कोणी प्रजतजनधी असतो वा कमीश्नर वगैरे असतो. असे 

काहीही होऊ नये ह ेपाहण्याचे आदिे त्याांना दणे्यात आल ेहोते. मसुलमानाांची लटूमार वा त्याांना मारून 

टाकण्याची गोष्ट तर सोिाच पण एकाही मसुलमानाला स्पिथसदु्ा केला जाणार नाही असा बांदोबस्त 

करण्याकररता त्याांना साांगण्यात आल े होते. यामळेु जतरे् असे काहीही घिले नाही. ही गोष्ट मी 

सायांकाळच्या प्रार्थनेत साांग ूिकतो काय असे मी त्याांना जवचारले. ते म्हणाले की तमु्ही जनजितच तसे 

करू िकता. ते म्हणाले की जतरे् काही घिले असते तर मी त्याचा पाठपरुावा केला असता. ते म्हणाले 

की कााँग्रेसच्या जहांदूांनी जजवाचा धोका पत्करून मसुलमानाांच्या जजवाचे आजण सांपत्तीचे रक्षण केले. जतरे् 

कोणतीही गुांिजगरी चाल ूिकत नाही. सरदार म्हणाल े की जोपयंत मी आह ेआजण गहृमांत्रालयाची 

जबाबदारी माझ्याकिे आह ेतोपयंत मी असे काहीही घिू दणेार नाही. ह ेसवथ ऐकून मला फार आनांद 

झाला आजण या सवथ गोष्टींचा जाहीर सभेत उल्लेख करण्याची परवानगी मी माजगतली. ते म्हणाले की 

तमु्ही खिुाल असे करा आजण माझे नावही साांगा. या जवर्यावर आपण कालच बोललो होतो आजण 

आज मला ही माजहती जमळाल्यामळेु तर मला अजतियच आनांद झाला.  

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ १३१-८ 
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३४. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर २९, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

नोव्हेंबर २९, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 काल मी तमु्हाला साांजगतले होते की हा जदवस िीख लोकाांकररता अत्यांत महत्तवाचा आह.े या 

जदवसाचे आपल्याकररताही जततकेच महत्तव असले पाजहजे. त्याांनी जर नवजीवनाला सरुुवात केली 

आजण गरुु नानक दवेाांच्या तत्तवाांचे आपण सवांनी अनसुरण करायचे ठरवले तर सध्या ज्या सांकटाच्या 

पररजस्र्तीत आपण सापिलो आहो त्या सांकटात आपण राहणार नाही. 

 वतथमानपत्राांमधनू मी वाचले आह ेव इतर सतु्राांकिूनही मी ऐकल ेआह ेकी फार मोठ्या सांख्येत 

जदल्लीतील लोक मद्यपानाच्या आहारी गेले आहते. मद्याच्या धुांदीत माणसू काय करू िकतो ह े

आपल्याला चाांगले माहीत आह.े आता मी ऐकतो की मद्यपानाची ही समस्या सांपणूथ िहरात पसरली 

आह ेआजण ती इतकी कठीण झाली आह ेकी जतला जनयांत्रणात आणणे कठीण झाल ेआह.े कालपासनू 

जर आपण नवीन प्रकरणाला सरुुवात करणार अस ूतर मद्यपानाचे प्रमाण पवूीपेक्षा कमी झाल ेपाजहजे. 

मद्यामळेु आपली िदु्बदु् हरवते. मग आपण या सवयीचे गलुाम का व्हावे? मी तमु्हाला सवथ काही 

कस ेसाांग ूिकतो? माझ्या नजरेला सगळ्या प्रकारच्या गोष्टी आणनू जदल्या जात असतात.  

 ही एक गोष्ट झाली. दसुऱया गोष्टीबद्दल साांगायचे तर तोिफोि करण्यात आलेली मिीद 

अजनूही तिीच भग्नावस्रे्त आह ेआजण ज्या मजिदींच्या जठकाणी मांजदर बाांधले होते ते बांद करण्यात 

आल ेआहते कारण पोजलसाांचा जतरे् पहारा आह.े परांत ुतरीही यामळेु मला दःुख होते. कालपासनू जर 

आपण नवीन प्रकरणाला सरुुवात केली असेल तर अिा प्रकारच्या घटना किा घिू दतेा येऊ िकतात? 

िीख काही मजिदीच्या जठकाणी दऊेळ बाांध ूिकत नाही. िीख ही महान जमात आह ेआजण त्याांनी 

जर आजपासनू पजवत्र राहायचे ठरवले असेल व केवळ पजवत्र वतथनच करायचे ते ठरवतील तर त्याचा 

प्रभाव जहांदूांवरही पिल्याजिवाय राहणार नाही याबद्दल मला जकां जचतही सांिय नाही. असे झाल ेतर िीख 

सत्य आजण न्यायाचे प्रसारक होतील. मग हाच त्याांचा व्यवसाय होऊन जाईल. म्हणजे कुठेही ते 

िाांततेच्या बाजनेू उभे राहतील आजण िाांततेजिवाय अजनू किाच्याही बाजनेू नाही. असे झाल ेतर 

सांपणूथ दिेाचा चेहरामोहरा बदलनू जाईल. यामळेु ज्या लोकाांनी मजिदीचे दवेळात रूपाांतर केल ेआजण 

जतरे् मतू्याथवगैरे ठेवल्या त्या त्याांनी तत्परतेने उचलाव्या व परत जतरे् मिीद बनवावी. असे केले तर 

पोजलस आजण सैन्याचा जतरे् पहारा ठेवण्याची काय आवश्यकता राहील? सवथ लोक जर चाांगले 

असतील तर पोजलसाांची आवश्यकताच राहणार नाही. 
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जतसरी गोष्ट ही आह ेकी मोठ्या सांख्येत आपल्या मलुींना पाजकस्तानमध्ये पळवण्यात आल े

आह.े त्याांना कुठे नेण्यात आल ेआह ेते आपल्याला माहीत नाही. अपहृत मलुींना परत आणण्याकररता 

आपण एक कविीसदु्ा द्यायला नको असे काल मी म्हणालो होतो. ज्या लोकाांनी मलुीं ाेंच्या 

अपहरणाचा अपराध केला आह ेत्याांनी त्या मलुींना परत करायला पाजहजे व त्याचबरोबर त्याकररता 

प्रायजित्त घ्यायला पाजहजे. त्या मलुींना परत आणण्याकररता पैस ेदणे ेयोग्य नाही. परांतु याबद्दल फार 

धक्कादायक वतृ्त आह.े पवूथ पांजाबमध्ये ज्या मसुलमान मलुींना आपण बळजबरीने अिकवनू ठेवल े

आह ेत्याांच्यािी आपण गैरवतथन करत असल्याचे वतृ्त आह.े आपण इतके कसे घसरू िकतो ह ेमला 

समज ूिकत नाही. ह ेपाहणे माझ्या सहनिक्तीच्या पलीकिील आह ेह ेमी मान्य करतो. या मलुींना 

आपण आपली बहीण वा आई मानायला पाजहजे. जी मसुलमानाची मलुगी आह ेती माझीच मलुगी 

आह.े मग माझी जी मलुगी आह ेजतच्यािी कोणी दवुथतथन करत असेल तर मी कसा आनांदात राहू, जजवांत 

राहू आजण खाऊजपऊ? ज्या बाांधवाांनी मला ही बातमी साांजगतली त्यात काही अजतियोक्ती असावी 

असे मला वाटते. परांत ुअजतियोक्ती समजनू त्याकिे दलुथक्ष तर करता येत नाही? आजण जर त्यात 

अजतियोक्ती जनघाली तर चाांगलेच आह.े माणसू इतका अधःपतीत होऊ िकतो काय याचा तरी त्या 

जनजमत्ताने जवचार करता येईल. आपल्या अांगावर िहारे यावे अिी ही गोष्ट आह.े असे समजा की 

कालपासनू आपण एक नवीन पान उघिल ेआह.े जिखाांनी उघिल ेतर जहांदूांनीही उघिल ेआजण असे 

समजा की मसुलमानाांनीही उघिल.े परांत ुमसुलमानाांना तर तमु्ही जवसरूनच जा. सांघराज्यात आपण 

त्याांना असहाय बनवले आह,े लाचार बनवले आह.े परांतु जहांद ूआजण िीख तर लाचार नाहीत? आपण 

काय केल ेपाजहजे याचा त्याांनी जवचार केला पाजहजे. हां, इरे् जरी आपण असे करत नसलो तरी कोणीही 

कुठेही अपराध करत असेल तर मी अपराधी आह ेअसे मला वाटते आजण तमु्हालाही असेच वाटल े

पाजहजे. मी जर काही अपराध केला तर गाांधीने अपराध केला म्हणजे तमु्हीही अपराध केला असाच 

तमु्हीही जवचार केला पाजहजे. आपण परस्पराांिी असे एकजीव होऊ या जसे समदु्रातील र्ेंब होतात. 

समदु्रातील र्ेंब वेगवेगळे राजहले तर ते वाळून जातील. परांतु ते जेव्हा समदु्रातच राहतात तेव्हा ते सवथ 

एकमेकात जमसळून जातात आजण मोठमोठ्या जहाजाांना आपल्या छातीवर वाहून नेतात. जी गोष्ट 

समदु्राची तीच आपली. अखेरीस आपणही तर मानवसमदु्राचे भाग आहो? एकाने वाईट केले तर सवांनी 

वाईट केले. मग तो अपराध राहत नाही. आपण सवांनी सावध राहायला पाजहजे. याकररताच या सवथ 

गोष्टींबद्दल मी बोललो. परांत ुआता मी कां रोलच्या जवर्यावर येईन. 

साखरेवरील जनयांत्रण उठल ेआह,े आजण मला आिा आह ेकी कापि आजण खाद्य वस्तूांवरील 

जनयांत्रणही लवकरच उठेल. परांतु ह ेजनयांत्रण कस ेउठू िकेल आजण ते उठल्यानांतर आपले कोणते कतथव्य 

असेल? साखरेवरील जनयांत्रण आधीच उठल ेआह.े यामळेु आपण आधी त्यासांबांधीच बोल.ू साखरेचे 



प्रार्थना प्रवचन भाग २ | महात्मा गाांधी | १२१ 

 
 

मोठमोठे कारखाने आहते. परांतु आता सांधी जमळाली आह ेतर लोकाांकिून जजतका पैसा काढता येईल 

जततका काढा असा जवचार साखर कारखानदाराांनी करू नये. त्याांनी जर साखरेच्या जकां मती वाढवल्या 

तर लोक गरीब होतील. सदुवैाने भारतातील सगळे लोक साखर खात नाहीत. गळुावर जनयांत्रण नाही 

म्हणनू लोकाांनी गळू खावा. गावकरी आपल्या घरात गळू सहज बनव ूिकतात, परांतु साखर बनव ू

िकत नाहीत. भारतात साखरेचे प्रचांि कारखाने आहते आजण जतरे् करोिपती लोक लोकाना कामावर 

लावनू साखर जनमाथण करतात. परांतु जजरे्कुठे ऊस जनमाथण होतो जतरे् गळू तयार करता येऊ िकतो. 

परांतु गळू जर स्वच्छ असेल तर तो प्रकृतीकररता फार जहतकारक असतो. मी जेव्हा मलुगा होतो तेव्हा 

माझे विील मला आपल्याबरोबर खेि्याांमध्ये न्यायचे अर्वा त्याांच्या हाताखालील कमथचारी मला 

आपल्याबरोबर जतरे् घेऊन जायच.े तेर्ील लोक आम्हाला स्वच्छ आजण ताजा गळू खायला द्यायच.े 

गळू एक प्रकारचे अन्न आह,े पण साखर तसे कधीही होऊ िकत नाही. यामळेु गररबाांनी केवळ गळू 

खावा. परांतु आजकाल त्याांच्यापैकी काहींनी चहा घ्यायला सरुुवात केली आह ेआजण चहात ते साखर 

टाकतात. मी तर लोकाांना जिकवीन की साखरेऐवजी गळू टाका परांतु ते माझे ऐकतील काय? आजण 

साखरेची जकां मत जेव्हा वाढेल तेव्हा साखरेवर जनयांत्रण असणे चाांगले कारण तसे झाल ेतर आपल्याला 

स्वस्त साखर जमळेल असा जवचार ते करतील. अिा पररजस्र्तीत साखरेचे व्यापारी आजण साखर 

कारखानदार याांनी परस्परात करार करून अिी व्यवस्र्ा करावी की आपल्याला स्वातांत्र्य जमळाले आह े

असे सांपणूथ भारताला वाटले पाजहजे. तर या स्वातांत्र्यात आपण केवळ िदु् मागाथनेच पैसा जमळव ूिकतो. 

या स्वातांत्र्यात आपण लोकाांना धोका दणेार नाही आजण धोकेबाजी करणार नाही. जी काही सिण वा 

घाण आह ेती जनपटून आम्ही बाहरे काढून फेकून दऊे. जर असे होणार नाही तर मला बोलणे खावेच 

लागतील कारण कां रोल उठवण्याचा मीच आग्रह धरला होता आजण अजनूही तो आग्रह सरुू आह.े 

साखर व्यापारी आजण कारखानदाराांनी नफ्याचे प्रमाण वाढवले तर साखरेचे भाव वाढणे अपररहायथ 

आह.े जर ते िांभरातून पाचच घेत असतील तर ती िदु् कमाई मानली जाईल. आजण जर ते १०० मधनू 

१५ वा २० रुपये जखिात टाकत असतील तर जतला मळुीच िदु् कमाई म्हणता येऊ िकत नाही. 

१००मधनू पाच भरपरू आह,े त्याहून जास्त तर घ्यायला नको. असे झाले तर जे दसुरे कां रोल आहते ते 

आपोआपच उिून जातील. तेव्हा तर तमु्ही म्हणत होता की जनयांत्रण काढून टाका, आता जनयांत्रण काढून 

टाकले तर जे गरीब लोक आहते ते काय खातील? गररबाांना तर ती जमळतच नाही. असे म्हणायची 

सरकारला सांधी जमळायला नको. असे व्हायला नको. जे कारखानदार आहते त्याांनी एक सजमती तयार 

करावी आजण सवांकररता साखरेचा एक भाव ठरवावा. कोणत्याही साखर कारखानदाराने त्याहून जास्त 

जकां मत आकारू नये. परांत ुजे ऊस लावणारे िेतकरी आहते त्याांनाच कमी भाव द्यायचा असेही व्हायला 

नको. िेतकऱयाला जास्त पैस ेजदल्यामळेु जर काही भाव वाढत असतील तर ती िदु् नफ्याचीच गोष्ट 
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झाली. त्याांनी खरा जहिेब ठेवावा आजण िेतकऱयाच्या जखिात सरळ जकती पैस ेजातात आजण आधी 

मध्यस्र् जे १० वा २० टक्के घ्यायचा आता तो सव्वापाच टक्केही घेत नाही व काल िेतकऱयाला 

जकती पैस ेजमळत होते आजण आज जकती जमळतात ह ेत्याांनी सवांना दाखवनू द्यावे. कल्पना करा की 

साखर कारखानदार पाच टक्क्याांपेक्षा जास्त घेत नाही परांतु मध्यस्र् जास्त जकां मत घेतो तर साखर खाणारे 

तर जनजितच मरतील. अिा पररजस्र्तीत साखर कारखानदाराांनी स्वतःच उपभोक्त्याांना सरळ साखर 

जवकावी. अिा प्रकारच्या व्यवस्रे्त सवथ काही सरुळीत होईल याची मला खात्री आह.े 

एक बांध ूजलजहतात की जतसऱया वगाथने प्रवास करणाराांचे भािे वाढले आह.े ह ेखरे आह ेकी 

पजहल्या आजण दसुऱया वगाथइतके ते वाढलेले नाही. परांत ुत्याांच ेम्हणणे आह ेकी, आजण ते योग्यच आह,े 

जतसऱया वगाथच्या प्रवासभाि्यात इतकीिी तरी वाढ का करण्यात यावी? मान्य की आता आम्हाला 

जास्त काम करायचे आह ेआजण त्याकररता आम्हाला पैसा पाजहजे. परांतु अिा तर अनेक गोष्टी आहते, 

तांबाख ूआह,े जवदिेातून येणाऱया अनेक गोष्टी आहते की ज्या प्रत्येक माणसाच्या जीवनजनवाथहाकररता 

आवश्यक नसतात हवे तर त्याांच्यावरील करात काही वाढ करा. त्यातनू काही प्रमाणात आपला हते ू

साध्य होऊ िकेल. िासनामधील सत्ताधारी लोकाांनी या गोष्टीची िक्यता तपासनू पाजहली पाजहजे. 

परांतु या मदुद््याचा जवचार नक्कीच केला पाजहजे आजण अिा उपयकु्त सचूना दणेारे लोक माझ्याजवळ 

आहते ह ेिासनाने लक्षात ठेवले पाजहजे. ते काही जनबुथद् लोक नाहीत. उलट ते अजतिय समांजस लोक 

आहते. आज जर आपल्याजवळ करोिो रुपय ेअसतील तर याचा अर्थ ते सवथ उधळून टाकावे असा 

होत नाही. त्या करोिो रुपयातील लहानिी रक्कमसदु्ा आपण जवचारपवूथक खचथ केली पाजहजे. आजण 

अिा प्रकारे खचथ केलेल्या लहानलहान रकमाांमळेु जर भारतातील गरीब ग्रामीण लोक लाभाजन्वत होत 

असतील तर जततके माझ्याकररता परेुसे आह.े आपल्या ग्रामीण लोकाांकिून आपण जे करोिो रुपय े

गोळा करतो त्यातील जकती त्याांना परत करतो? खऱया पांचायत राजला वा लोकिाहीला आपले 

साधनस्रोत लोकाांकिून गोळा करावे लागत असतात. परांतु त्यामळेु त्याांचा दहापट लाभ झाला पाजहजे. 

उदाहरणार्थ मी जर लोकाांकिून जिक्षणाकररता पैसा घेत असेन तर त्याांना असे जिक्षण जदले पाजहजे व 

त्यावर अिा प्रकारे खचथ केला पाजहजे की त्याांना त्याांच्या पैिाचा दहापट परतावा जमळेल. उदाहरणार्थ 

मी ग्रामीण भागात स्वच्छतेचे काम सरुू केले व ग्रामीण लोकाांकररता रस्ते बाांधले तर त्या लोकाांना 

कळेल की आपण जो पैसा जदला होता त्याचा उपयोग आपल्या जहताकररता होतो आह.े पररणामी आज 

आपण सैन्याच्या जवचाराने जजतके भारलो आहो जततके भारणार नाही. मग आपण सैन्यावर िक्य 

जततका कमी खचथ करायचा जवचार करू व लोकाांवर िक्य जततका जास्त खचथ करू. अिा पररजस्र्तीत 

लोक स्वतःच सैन्य होतील व सैन्यासांबांधीचे ज्ञान जमळवायला सरुुवात करतील. अिा प्रकारे ते जेव्हा 
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स्वतःचे व आपल्या िेजाऱयाांचे रक्षण करण्याकररता पात्र होतील तेव्हा भारताच्या सांरक्षणाची व्यवस्र्ा 

आपोआपच होऊन जाईल. तसे तर भारतावर आज कोणाचीही कुदृष्टी नाही. 

परांतु सध्या जिजटि जरी गेलेले असले तरी जिजटिाांनी जनमाथण केलेले वातावरण अजनू गेलेले 

नाही. आपण ह ेवातावरण बदल ूया. जिजटि भरमसाट खचथ करायचे व त्यातनू लोकाांना कोणताही 

परतावा जमळत नसे. परांतु आता लोक जे दतेात त्याची पैनप ैत्याांना परत जमळाली पाजहजे. असे झाल े

तर दिेाकररता ते जहतकारक होईल. आज मला इतकेच साांगायचे होते. 

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन - १३८-४३ 
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३५. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर ३०, १९४७ 

नोव्हेंबर ३०, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 कालच मला तमु्हाला साांगायचे होते परांतु अजनू बरेच काही साांगायचे असल्यामळेु ह ेराहून 

गेले. तमु्ही पाजहले असेल की मलुी जजमनीवर बसल्या आहते आजण र्ांिीने कुिकुित आहते. मी त्याांना 

साांजगतले की आपल्याजवळ जनुी वतथमानपते्र पषु्ट्कळ आहते. ती आपण वाचलेली आहते. त्याांचा 

उपयोग आपण बसण्याकररता करू िकतो. परांतु आज तर कोणा सज्जनाांनी चादर अांर्रली ही चाांगली 

गोष्ट केली. आपण जजमनीवर बसलो की आपल्याला र्ांिी लागावी इतके नाजकू आपण का झालो 

पाजहजे? तरीही आपण जर गवतावर बसायचे असेल तर गवतावर आपण कागद अांर्रला आजण जर 

तो ओला झाला नाही तर र्ांिीपासनू तो आपला बचाव करू िकतो. असे होत नसेल तर कोणालाही 

कुठे जायच ेअसले तर आपण आपल्याबरोबर आपले आसन घेऊन जायचे व त्यावर बसायचे ही 

आपली जनुी रीत होती. आज तर आपण ह ेसवथ जवसरलो आहो आजण ऐर्आरामाची आपल्याला 

सवय लागली आह.े परांत ुमाझे म्हणणे आह ेकी कागदाचा तकुिा सोिा, घ्यायचा असेल तर घ्या, 

आजण तोही वतथमानपत्राचा साधा तकुिा असेल तर घ्या. परांतु जे आसन असते ते लोकरीचे असते वा 

ज्यटूचे वा दोघाांच े जमळूनही अस ू िकते. काही आसन केवळ कापिाच े वा वाळलेल्या गवताचे 

असतात. यापैकी किाचेही असले तरी ती फार मोठी गोष्ट आह.े जजरे् बसायचे आह ेजतरे् ते टाकायचे 

आजण काम झाल ेकी बगलेत टाकून चालायला लागायचे. मला ज्याअर्ी र्ांिी वाजते त्याअर्ी सवांना 

र्ांिी तर वाजतच असेल. जिवाय िॉक्टरसदु्ा साांगतात की र्ांि वा ओल्या जजमनीवर बस ूनये. जे बांध ू

धोतर नेसतात वा ज्या भजगनी सलवार वा घागरा घालतात त्याांनी जर आतनू जाि कापि घातले तर ते 

आसनाचे काम करू िकेल. परांतु त्याही तर नाजकू झाल्या आहते, त्याांनाही घालायला नरम कपिेच 

पाजहजे. त्या जाि कापि कस ेघालतील आजण अांतवथस्त्रही मऊच असले पाजहजे. मग त्या या र्ांिीपासनू 

स्वतःचा बचाव करू िकणार नाहीत. 

 मला काठेवािमधनू बऱयाच तारा जमळाल्या आहते. मी काय ऐकल े होते आजण 

पाजकस्तानमधील वतथमानपत्राांमध्ये काय आल े होते ह े मी तमु्हाला आधीच साांजगतले आह.े (पाहा 

प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर २७, १९४७ आजण प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर २८, १९४७). जतरे् हजारो लोक 

ती वतृ्तपते्र वाचतात. िक्य आह ेकी १०,००० वा त्याच्या जवळपास. जकती लोक ती वतृ्तपते्र वाचतात 

ह ेमला माहीत नाही, परांतु त्याांच्यात ज्या गोष्टी आल्या त्या खऱया आहते की नाही काय माहीत असा 

जवचार करून तर काम भागणार नाही. यामळेु त्याांत मी जे वाचले ते तमुच्यासमोर ठेवले ह ेमी चाांगलेच 
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काम केले. ह ेसवथ चकू आह ेकी बरोबर ह ेमला कळत नाही. ह ेसवथ जर बरोबर असेल तर ही सवथ 

काठेवािकररता लाजेची गोष्ट असेल व ह ेजर खरे नसेल तर ते जे जलजहणारे आहते त्याांच्याकररता ही 

लाजेची गोष्ट आह.े मग एकाकररता वा दसुऱयाकररता तर लाजजरवाणी गोष्ट झालीच आह.े याबद्दल 

सरदाराांचे काय म्हणणे आह ेहहेी मी तमु्हाला साांजगतले. आजही ते आले आजण साांगत होते की जतकिून 

ज्या गोष्टी ऐजकवात येतात त्या तमु्हाला साांगण्यासारख्या नसतात. त्याांना भरपरू जतखटमीठ लावलेले 

असते. 

परांतु राजकोटहून मला जी तार जमळाली ती तमु्ही लक्षात घेण्यासारखी आह.े ती बरीच लाांब 

तार आह ेआजण जतचा र्ोिक्यात आिय मी तमु्हाला साांगेन. अखेरीस काठेवािमधील मसुलमानाांना 

मी ओळखतो. त्याांच्यातील प्रत्येकाला तर मी ओळखत नाही परांत ुजतरे् जे खोजा लोक आहते, बाघेर 

आहते आजण िेतकऱयातही कुम्बीय आहते, म्हरे आहते त्या सवांना मी ओळखतो. अखेरीस मी जतरे्च 

जन्मलो आह ेआजण कुठेही बाहरे जिकण्याकररता गेलो नाही. यामळेु पणूथ सतरा वर्े मी जतरे् राजहलो 

आह.े माझ्या वजिलाांनी मला दसुरीकिे कुठे पाठवलेच नाही. यामळेु माझे जिकणे जतरे्च झाले आजण 

कॉलेजमध्ये काही दोन चार मजहने जिकलो आजण तेही भावनगरमध्ये. माझी परीक्षाही अहमदाबादपढेु 

गेली नाही. माझी पररजस्र्ती ही अिी आह.े जतरे् जे काही घिल ेते मी पाजहलेल ेआह ेआजण मी जतरे् 

जात असे तेव्हाही तेर्ील लोकाांिी सांबांध येतच असे. ते जलजहतात की तमु्हाला आमची फार काळजी 

वाटते आजण तमुच्या काळजीमळेु आमची काळजी वाढली आह.े ह ेठीक आह ेकी त्याांनी काही जहांसा 

केली आह ेआजण काही मसुलमानाांना दखुापतही केली आह.े त्याांनी त्याांच्या घराांची तोिफोि केली 

आह ेव त्याांची जाळपोळही केली आह.े परांतु त्याांचे म्हणणे आह ेकी कााँग्रेसच्या लोकाांनी पररजस्र्ती 

फार जचघळू जदली नाही. ते ढेबरभाई याांच्या नेततृ्वाखाली काम करत होते. मी त्याांना चाांगला 

ओळखतो. मसुलमानाांच्या रक्षणाकररता ते पढेु आल ेआजण त्याांना त्यात बरेच यिही जमळाले. लटूमार 

आजण जाळपोळीच्या कृत्याांत सवथच जहांद ूसामील नव्हते. तसे असते तर राजकोटमधील मसुलमानाांच्या 

घराांना आगी लावण्यात आल्या असत्या, मोठ्या प्रमाणावर जहांसा झाली असती आजण काही लोक 

मारले गेले असते. परांत ुपररजस्र्ती अिा अवस्रे्पयंत गेली नाही. कााँग्रेसच्या लोकाांनी आजण इतराांनीही 

सवथ दृष्टींनी काळजी घेतली. ढेबरभाई ांना जिवीगाळ आजण धक्काबकु्की करण्यात आली. ते जरी मोठे 

माणसू आजण वकील असले तरी अिा वेळी जमाव उत्तेजजत झाला की त्याची जववेकबदु्ी सटुते आजण 

लहानमोठ्याचे भान राहत नाही. ढेबरभाई ांना त्याांनी त्रास जदला कारण ते मसुलमानाांना वाचवण्याचा 

प्रयत्न करत होते. ढेबरभाई ांबरोबर असलेले काही लोक जलजहतात की त्याांना जरी काही दखुापत 

झालेली असली तरी इतर लोकाांनी ढेबरभाई ांना वाचवल ेहोते. ठाकोर साहबे आजण पोजलसाांनी केलेल्या 

मदतीचाही तारेत उल्लेख आह.े अिा पररजस्र्तीत या दांगलीकररता कोण जबाबदार आह?े त्याांच े
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म्हणणे आह े की “जहांद ू महासभा आजण राष्ट्रीय स्वयांसेवक सांघ या सांघटनाांनी जनजितच काही 

खोिसाळपणा केलेला आह.े जनदान राजकोटमधनू मसुलमानाांना घालवनू लावण्याचा त्याांचा उद्दिे 

होता. परांत ुयामळेु तमु्ही काळजी करू नका. इतरत्रही पररजस्र्तीवर आमची नजर आह ेआजण आम्ही 

तमु्हाला परत तार पाठव.ू”  

याच जठकाणावरून मला एका मसुलमान सद्गहृस्र्ाांचीही तार जमळाली. मसुलमानाांचा जीव 

वाचवण्याकररता आजण त्याांच्या सांपत्तीचे रक्षण करण्याकररता कााँग्रेसच्या लोकाांनी सवथतोपरी प्रयत्न 

केल्याबद्दल त्याांनी कृतज्ञता व्यक्त केली आह.े परांत ुमुांबईहून एका मसुलमान सद्गहृस्र्ाांनी पाठवलेली 

तारही आह.े ते म्हणतात की काठेवािसांबांधी मी आधी जे म्हणालो होतो ते बरोबर आह ेआजण नांतर जे 

म्हणालो ते चकू आह.े जतरे् अनेक गोष्टी घिल्या आहते आजण अजनूही घित आहते. 

मला कळत नाही की मुांबईहून आलेल्या तारेवर मी जवश्वास ठेवावा की या मसुलमान 

सद्गहृस्र्ाांनी पाठवलेल्या तारेवर. परांतु मला मूांबईहून आलेल्या तारेतील सत्याबद्दल सांिय वाटतो कारण 

ती मुांबईहून पाठवण्यात आली आह ेतर दसुरी तार त्या लोकाांनी पाठवली आह ेजे काठेवािमध्येच 

राहतात. याजिवाय काठेवािचे लोक माझी फसवणकू करू िकत नाहीत. मला फसवल्यानांतर ते कुठे 

पळतील?  यामळेु मुांबईच्या तारेत अजतियोक्ती आह ेअसे मला वाटते. मला वास्तव पररजस्र्तीची 

माजहती यर्ावकाि जमळेलच. सध्या तरी ह ेसवथ मी तुमच्यासमोर ठेवले पाजहजे. 

भावनगरहूनसदु्ा मला तार आली आह.े ती भावनगरच्या महाराजाांची आह.े मी त्याांना 

ओळखतो कारण मी जतरे् तीन वा चार मजहने राजहलेलो आह.े यामळेु त्याांना माझी काळजी वाटली व 

मी इतकी काळजी का करावी असा प्रश्न त्याांना पितो. मी काळजी करू नये असे त्याांनी तारेत जलजहल े

आह.े ते म्हणतात की आम्ही सावध आहो. जहांद ूसावध आहते. ते म्हणतात की मसुलमानाांना कोणतीही 

हानी पोहोच ूजदली जाणार नाही. याबद्दल तमुच्या मनात कोणताही सांिय ठेव ूनये. 

परांतु जनुागढहून काही मसुलमानाांनी पाठवलेली तार आली आह.े ते म्हणतात की माझी 

फसवणकू करण्यात येत आह ेआजण मसुलमानाांना त्रास जदला जातो की नाही ह ेपाहण्याकररता तमु्ही 

एक चौकिीसजमती बसवा. अिाच तारा जवाहरलाल, सरदार आजण इतराांनाही पाठवण्यात आल्या 

आहते. प्रत्येक गोष्टीकररता चौकिीसजमती बसवता येत नसते इतकेच यासांबांधात मी त्याना साांगेन. 

चौकिी आयोग बसवणे ही काही गांमत नाही. मसुलमानाांना जरी काही हानी पोहोचवण्यात आली 

असेल तरी चौकिी  सजमतीची आवश्यकता किी जनमाथण होते? काठेवािसांबांधी बोलायचे तर मी 

स्वतःच चौकिी आयोगाप्रमाणे आह.े माझ्या लक्षात काही बाब आली तर मी जतची िहाजनिा करून 

घेऊ िकतो. काठेवािमधील सांस्र्ाजनक तसेच जनतेला मी हाताळू िकतो. मी करत असलेल्या प्रत्येक 
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गोष्टीत मला यि आल ेवा मी म्हणतो ती प्रत्येक गोष्ट ऐकली जाते असा माझा दावा नाही. परांतु काठेवाि 

जबहार सारखाच नाही काय? कोणी मला जबहारमध्ये चौकिी आयोग बसवायला साांजगतले तर मी ऐकेन 

असे तमु्हाला वाटते काय? मी स्वतःच त्याांच्या सेवेकररता उपलब्ध आह.े तेर्ील लोक माझ्यावर प्रेम 

करतात, माझे ऐकतात. यामळेु जतरे् कोणताही चौकिी आयोग बसवण्याची आवश्यकता नाही. 

राजकोटमधील अनेक मसुलमानाांची पते्रही मला जमळाली आहते. त्याांच्यातील अनेक जहांदूांिी 

माझे मैत्रीपणूथ सांबांध आहते व कााँग्रेसच्या कामाबद्दल ते समाधानी आहते. मग जहांद ूमहासभा आजण 

राष्ट्रीय स्वयांसेवक सांघात कोण आहते? माझे त्याांच्यािी ित्रतु्व नाही. जहांद ूधमथ वाचवण्याचा हाच 

एकमेव मागथ आह ेअसे त्याांना वाटते. परांत ुया पद्तीन ेजहांद ूधमथ वाचवता येऊ िकत नाही असे मला 

वाटते. दवु्यथवहार करणाराांना जहांसक उत्तर जदले पाजहजे असे त्याांना वाटते. परांतु एका वाईटािी सांघर्थ 

करण्याकररता दसुऱया वाईटाची मदत किी होऊ िकेल? आपल्याला आपले सरकार जमळाले आह.े 

त्याला धारेवर धरा आजण अिा घटना का घितात ह ेत्याांना  जवचारा. याजिवाय आपले सरकार सावध 

आह े आपल्याकिून जे िक्य असेल ते सवथ ते करत आह.े यामळेु जहांद ू महासभा आजण राष्ट्रीय 

स्वयांसेवक सांघाला मी म्हणेन की - कारण या दोन्ही सांघटना जहांदूांच्या आहते व त्याांच्यािी इतर 

सांघटनाांप्रमाणेच अनेक सजुिजक्षत जहांद ूजळुलेले आहते - तमु्ही अिा प्रकारे जहांद ूधमथ वाचव ूिकत 

नाही. त्याांनी मसुलमानाांना त्रास जदला ह ेखरे आह ेकाय? नसेल तर कोणी जदला? याकररता आज 

आपल्याला सवथ जहांदूांना आजण जिखाना दोर् द्यावा लागेल ज्याप्रमाणे आपण आज पाजकस्तानमधील 

सवथ मसुलमानाांना दोर् दतेो, आजण आपण दोर् दतेो ते योग्यच आह.े यामळेुच जे जनरपराधी आहते 

आजण तरीही ज्याांचे आरोपीत नाव आह े त्याांनी आपले नाव स्वच्छ केले पाजहजे. जनुागढच्या 

मसुलमानाांना न्याय हवा असेल तर तो जमळू िकतो. मग आयोगाची आवश्यकता काय?  

तेर्ील पररजस्र्तीबद्दल साांगतल्यानांतर आता येर्ील पररजस्र्तीबद्दलही मी तमु्हाला साांगेन. 

सरदाराांनी काही व्यवस्र्ा केली आह ेआजण इरे् असलेल्या सवथ मजिदींना ते सांरक्षण दणेार आहते. 

मजिदीवर अजतक्रमण करून बळकावलेल्या जागा एका आठवि्यात ररकाम्या करण्याबद्दलच्या सचूना 

त्याांनी वतृ्तपत्राांमधनू जदलेल्या आहते व तसे न केल्यास त्या जागा पोजलसाांच्या मदतीने ररकाम्या करवनू 

घेण्यात येतील. परांत ुमी तमु्हाला जवचारतो की पोलीस पाठवनू फायदा काय? काही जहांदूांनी मजिदीत 

मतूीची स्र्ापना केली असेल - मग ती मतूी सोन्याची, चाांदीची, जपतळेची, दगिाची वा मातीची का 

असेना - तरी असे म्हणतात आजण माझासदु्ा जवश्वास आह ेकी जोपयंत त्या मतूीची प्राणप्रजतष्ठा केली 

जात नाही आजण िदु् हाताांनी जतची पजूा केली जात नाही तोपयंत ती मतूी मतूी नसते तर तो सोन्याचा 

वा चाांजदचा केवळ तकुिा आह ेअसे म्हणावे लागेल. कॅनॉट प्लेसच्या कोपऱयावरील मजिदीत अिा 
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मतूी ठेवण्यात आल्या आहते. माझ्याकररता हनमुानाचा आकार असलेले व िेंदरू लावलेले ते केवळ 

दगि आहते. माझ्या दृजष्टकोनातून ती मतूी पजूा करण्याच्या पात्रतेची नाही. पजूा करण्याच्या पात्रतेची 

ती तेव्हा होते जेव्हा जतला पद्तीिारपणे स्र्ाजपत करण्यात येते व जतच्यात प्राणप्रजतष्ठा करण्यात येते. 

परांतु असे करण्यात आल ेनव्हते. यामळेु ज्याांनी ती वा त्या मतूी जतरे् ठेवल्या असतील त्याांनी त्या 

जतर्नू सायांकाळ होण्यापवूी उचलाव्या आजण त्याांची इच्छा असेल जतरे् त्या ठेवाव्या. परांतु अिा प्रकारे 

मजिदीत मतूी ठेवल्यामळेु एकीकिे ते मजिदीला अपजवत्र करतात आजण दसुरीकिे मतूीला अपमाजनत 

करतात. जहांद ूधमाथच ेअनयुायी म्हणनू आपण मजूतथपजूक आहो. परांत ुअिा प्रकारे मतूी ठेवल्याने धमथ 

होत नाही तर अधमथ होतो. यामळेु सरदाराांनी जतरे् पोलीस किाला पाठवावे? तमुच्यापैकी जे जहांद ू

असतील त्याांनी पहारेकरी व्हावे आजण तेर्ील मतूी हलवाव्या. मजिदीची जी तोिपोि झाली असेल 

ती आपण दरुुस्त करण्याचा प्रस्ताव ठेवावा. परांतु सरदार म्हणतात की ज्या मजिदींची तोिफोि करण्यात 

आली आह ेत्याांच्या दरुुस्तीचा खचथ सरकार करील. सरकारने ह ेकाम का करावे? आपण ह ेकाम करत 

नाही म्हणनू ते सरकारला करावे लागत नाही काय? प्रत्येकाचे रक्षण करणे ह ेसरकारचे काम आह.े परांतु 

ही गोष्ट आपणा सवांकररता लज्जास्पद आह े- जहांद ूआजण जिखाांकररताही. जिखाांनी मतूी ठेवल्याचे 

अर्ाथतच मी ऐकल ेनाही कारण जिखाांची एकच मतूी आह ेवा असे म्हणा की पजवत्र ग्रांर् ग्रांर्साहबेच 

आह.े जिखाांनी मजिदीत ग्रांर्साहबे ठेवल्याचे मी कधी ऐकल ेनाही. जर कोणी असे केले असेल तर 

त्याने ग्रांर्साहबेाांचा अपमान केला आह.े ग्रांर्साहबे केवळ गरुुिारातच ठेवला जाऊ िकतो. केवळ 

पजवत्र िीखच उांच व्यासपीठावर तो सिुोजभत करून ठेव ूिकतो. माझ्यासारखा एखादा तो सुांदर खादीत 

गुांिाळील. परांत ुआज जरी लोक स्वदिेीच्या दृजष्टकोनातनू जवचार करत नसले तरी आपण हाताने सुांदर 

रेिमी वा लोकरीचे कापि जवणत नाही. अिा प्रकारच्या कापिावर आपण ग्रांर्साहबेाांना ठेवले तर ते 

पजूा करण्यासारखे होतील आजण एखादा िीख जर त्याांना मजिदीत ठेवत असेल तर तो ग्रांर्साहबेाांचा 

अपमान करतो व मग तो ग्रांर् पजूा करण्याच्या पात्रतेचा राहत नाही. 

एक मसुलमान सद्गहृस्र् आज मला भेटायला आल.े त्याांना काय म्हणायचे आह ेह ेमला कळू 

िकले नाही. परांतु त्याांच्या हातात अधथवट जळलेली कुराणची प्रत होती. तरीही त्याांच्याकररता तो 

पजवत्र ग्रांर् होता व तो त्याांनी स्वच्छ कापिात गुांिाळलेला होता. त्याांनी ते कापि काढले आजण मला 

जळलेले कुराण दाखवले. ते मला काहीच म्हणाले नाही परांतु अश्रपूणूथ िोळ्याांनी माझ्याकिे पाहून ते 

जनघनू गेले. िजजकिनिी ते र्ोिेस ेबोलले कारण मी माझ्या कामात व्यस्त होतो. याचप्रमाणे एखादा 

मसुलमान इरे् आला आजण त्याने इरे् कुराण ठेवल ेव मला वा तमु्हाला मारू लागला तर मी म्हणेन 

की त्याने कुराणचा अपमान केला. बळजबरीने कोणी कुराण मान्य केला पाजहजे असे कुराण म्हणत 

नाही. 
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िीख महान समाज आह े आजण जर गरुु नानकचे िीख खरे जिष्ट्य झाल े तर जहांदसूदु्ा 

स्वाभाजवकपणेच त्याांचे अनसुरण करू लागतील. यामळेुच जहांद ूमहासभा आजण राष्ट्रीय स्वयांसेवक 

सांघाच्या आजण अिाच इतर लोकाांना माझे ऐकण्याची इच्छा असेल तर त्यींना आजण जिखाांनाही मला 

हचे साांगायचे आह.े आज माझ्या अांतःकरणात जिखाांबद्दल फार आदर आह.े परांत ुआज जहांद ूअसो वा 

िीख मागाथवरून भरकटत आहते व भारताचा जवनाि करत आहते. भारताला इतक्या उच्च स्र्ानी 

नेल्यानांतर आपण आता त्याला धळुीत जमळवणार आहोत काय? आपण आपल्या धमाथचा, आतापयंत 

आपण जे जमळवले त्याचा आजण आपल्या दिेाचा जवनाि करणार आहो काय? ईश्वर या सवांपासनू 

आपले रक्षण करो. 

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ १४४-५० 
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३६. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर १, १९४७ 

(गाांधीजींचे मौन असल्यामळेु त्याांनी जलजहलेले ह ेभार्ण वाचनू दाखवण्यात आल.े) 

नवी जदल्ली, 

जिसेंबर १, १९४७ 

माझ्या वक्तव्यात मी ‘जर बरोबर असेल तर’ असे जे िब्द मी वापरतो त्याला अनेक जमत्राांचा 

जवरोध आह.े  मला जे म्हणायचे आह ेते बरोबर आह ेकी नाही ह ेमी आधीच ठरवले पाजहजे असे त्याांच े

म्हणणे आह.े मला असे वाटते की जेव्हाकेव्हा मी ‘जर’ हा िब्द वापरून काही जवधान केले असेल तर 

त्यामळेु माझी काही हानी झाली नाही. त्यामळेु त्या वेळी जे काम मी करत असतो त्यात माझा लाभच 

झाला आह.े 

या वेळी काठेवािसांबांधी चचाथ सरुू आह.े जमत्राांचे म्हणणे आह े की काठेवािसांबांधी जे 

अजतियोक्त जवधान करण्यात आले त्याला मी प्रजसद्ी जदली. यापैकी बहुतेक आरोप पणूथपणे जनराधार 

आहते. जी काही र्ोिी गिबि झाली होती जतच्यावर लगेच जनयांत्रण जमळवण्यात आल.े परांत ु‘जर’ हा 

िब्द वापरून मी जर ते आरोप परत केले असतील तर त्यामळेु सत्याची कोणतीही हानी झाली नाही. 

कााँग्रेसने आजण काठेवािच्या प्रिासकाांनी सत्याच्या बाजनेू जजतकी भजूमका घेतली असेल जततकाच 

त्याांचा लाभ होईल. जमत्राांचे म्हणणे आह ेकी ज्या लोकाांना सत्य-असत्यािी काहीही दणेेघेणे नसते, ते 

अप्रामाजणकपणे आपल्या स्वार्ाथकररता माझ्या वक्तव्याचा उपयोग करतात व त्यामळेु अांजतमतः जरी 

सत्य बाहरे येत असले तरी त्याआधीच हानी होऊन गेलेली असते. यामळेु माझ्या वक्तव्याने असत्य 

पसरू नये म्हणनू मी काळजी घेईन. परांत ु जेव्हाकेव्हा लोक या यकु्त्याप्रयकु्त्याांचा आश्रय घेतात 

तेव्हातेव्हा त्याांना अपयि आल ेआह ेआजण त्याांचा अप्रामाजणकपणा आजण खोटेपणा उघि झाला 

आह.े मी जर ‘जर’ हा िब्द वापरून आरोप करत असेन तर त्यामळेु कुणीही अस्वस्र् होण्याचे कारण 

नाही. ज्याांच्याजवरुद् मी अिा भारे्त आरोप केलेले असतात ते मात्र पणूथपण ेजनरपराध असले पाजहजे 

इतकीच याकररता आवश्यकता असते. 

आता आपण याच्या दसुऱया बाजचूा जवचार करू. परत आपण काठेवािचेच उदाहरण घेऊ. 

मी जर पाजकस्तानमधील प्रमखु वतृ्तपत्राांमध्ये आलेल्या आरोपाांकिे लक्ष जदले नसते, आजण जे आरोप 

सत्य असल्याचे पाजकस्तानच्या प्रधानमत्र्याांनीही साांजगतले होते, तर मसुलमानाांना ते आरोप 

धमथग्रांर्ाप्रमाण ेसत्य वाटले असते. परांत ुआता मसुलमानाांना त्याांच्या सत्यत्वाबद्दल िांका येऊ लागली 

आह.े 
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यामळेु आपल्या घरात कोणताच गोंधळ नसेल तर जकतीही कटू असली तरी टीकेचे स्वागत 

करायचे, अजधक सत्यवादी व्हायचे आजण जजरे्कुठे चकू जदसेल ती दरुुस्त करायची असा धिा यापासनू 

काठेवाि आजण इतर जठकाणच्या जमत्राांनी घेतला पाजहजे असे मी म्हणेन. आपल्या हातनू कधीही चकू 

घिू िकत नाही या भ्रमात आपण राहू नये. कटूहून कटू टीका करणारामध्येही आपल्याजवरुद् काही ना 

काही खरा वा काल्पजनक मदु्दा असतोच. आपण जर धीराने वागलो तर आपण जवरोधकाची चकू दरुुस्त 

करू िकतो आजण सांधी जमळाली की त्याला त्याची चकू दाखव ूिकतो वा आपली चकू आढळली 

तर आपण ती दरुुस्त करू िकतो. असे करून आपण कधीही चकुीच्या मागाथने जाणार नाही. परांत ुअसे 

करताना तोल साांभाळायला पाजहजे यात काही सांिय नाही. जववेकाची नेहमीच आवश्यकता असते. 

खोिसाळपणाच्या वक्तव्याांची आपण कधीही दखल घेऊ नये. मला वाटते की दीघथ अनभुवानांतर 

सारासारजववेक करण्याची कला मी आत्मसात केली आह.े 

आज वातावरण जवर्ाक्त झाल े आह.े पक्ष परस्पराांवर आरोपप्रत्यारोप करत आहते. अिा 

वातावरणात आपण चकू करणारच नाही ह ेसमजण ेचकू आह.े आज असा दावा करता येण्याइतके 

आपण सदुवैी नाही. आवश्यक ते प्रयत्न करून आपण जर आपल्यामधील खोिसाळपणा दरू करू 

िकलो व तो मळुपासनू उपटून काढून टाकू िकलो तर जततके परेु आह.े असे आपण तेव्हाच करू 

िकतो जेव्हा आपले दोर् पाहण्याकररता आजण ऐकण्याकररता आपले िोळे आजण कान उघिे 

असतील. आपल्याला आपले दोर् जदस ूनये अिा प्रकारे जनसगाथने आपल्याला घिवले आह.े आपण 

केवळ दसुऱयाचे दोर् पाहू िकतो. यामळेु इतराना आपले जे दोर् जदसतात त्याचा लाभ घेणे हाच 

सजु्ञपणा आह.े 

जनुागढहून मला जी लाांब तार आली होती जतची काल मी सजवस्तर चचाथ करू िकलो नव्हतो 

कारण त्या वेळी प्रार्थना सांपवनू जाण्याच्या बेतात असल्यामळेु मी त्या तारेवर केवळ एक दृजष्टक्षेपच 

टाकू िकलो होतो. आज मी जतचा पणूथ अभ्यास केला. ती तार पाठवणाराांचे म्हणणे आह ेकी त्या तारेत 

करण्यात आलेले आरोप सत्यावर आधाररत आहते. ह ेजर खरे असेल तर काठेवािकररता ही गोष्ट फार 

वाईट आह.े परांतु आमच्या कायथकत्यांनी जे आरोप खरे आहते म्हणनू मान्य केल ेआह ेआजण जे मी 

प्रकाजित केले आहते त्याच आरोपाांची जर त्यात अजतियोक्ती करण्यात आली असेल तर त्या तारेमागे 

जे लोक असतील त्याांनी पाजकस्तानचे नकुसान केले आह.े त्याांनी मला काठेवािला येऊन स्वतः 

पररजस्र्ती पाहण्याचे जनमांत्रण जदले आह.े आज ह ेकरण्याच्या पररजस्र्तीत मी नाही ह ेत्याांना माहीत 

असले पाजहजे. त्याांनी चौकिी आयोगाची मागणी केली आह ेपरांतु त्याकररता त्याांनी आपली बाज ू

तयार केली पाजहजे. जनुागढ आजण काठेवािच्या नावाची बदनामी करण्याचा त्याांचा उद्दिे नाही ह े
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मला माहीत आह.े सत्य बाहरे यावे, अल्पसांख्य समदुायाच्या जजवाला वा सांपत्तीला धक्का लाग ूनये 

व त्याांना प्रजतषे्ठने जगता यावे अिी त्याांची इच्छा आह.े त्याांना माहीत आह ेकी वतृ्तपत्रातील प्रचार जर 

असत्यावर आधाररत असेल तर त्यामळेु जजजवत वा सांपत्ती वा अि ूयापैकी किाचेही रक्षण होऊ िकत 

नाही. या जतन्ही गोष्टींच्या रक्षणार्थ ज्याांनी तार पाठवली आह ेत्याांनी सत्याला धरून राहावे व त्याांनी 

आपल्या जहांद ूजमत्राांकिे जाऊन त्याांची भेट घ्यावी. कोणते जहांद ूआपले जमत्र आहते ह ेत्याांना माहीत 

आह.े त्याांना हहेी माहीत आह ेकी मी काठेवािहून जरी दरू असलो तरी इर्नूसदु्ा मी त्याांचेच काम 

करत आह.े मी ह ेपणूथ जवचार करून बोलतो आह ेआजण आता मी तर्थय ेगोळा करत आह.े मी सरदार 

पटेल याांना भेटलो. ते तर इर्पयंत म्हणतात की एकही साांप्रदाजयक दांगल न होऊ दणे्याची क्षमता 

त्याांच्यात आह ेआजण कोणीही मसुलमान बांधभूगनींिी दवु्यथवहार केला तर त्याला कठोर जिक्षा केली 

जाईल. काठेवािमधील कायथकते, जे अगदी जनष्ट्पक्ष आहते, स्वतः सत्य िोधण्याचा प्रयत्न करत आहते 

व काठेवािमधील मसुलमानाांना होणारी पीिा कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहते. ते स्वतःइतकेच 

मसुलमानाांवरही प्रेम करतात. मसुलमान त्याांना मदत करतील काय? 

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन - १, पषृ्ठ १५१-३ 
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३७. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर २, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

जिसेंबर २, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 मी तमु्हाला साांजगतले होते की मी पाजनपतला जाईन. चार वाजता परतण्याचा माझा जवचार 

होता. परांतु मी परतलो तेव्हा सािेपाच वाजनू गेले होते. त्यानांतर ५जमनीटही झाले होते, जकमान तीन 

जमनीट तरी झालेच असतील. तेव्हा मला प्रार्थनेचा आवाज ऐकू आला. मी साांजगतले होते की मी असो 

वा नसो प्रार्थना वेळेवर सरुू झाली पाजहजे. मग मी गेलो आजण हातपाय धऊुन ताजातवाना झालो. 

यामळेु उिीर झाला. याकररता मी माफी मागतो. 

 पाजनपतला जाण्यामागील उद्दिेाची मी आधीच कल्पना जदली होती. पाजनपतधील 

मसुलमानाांना पाजकस्तानमध्ये जाण्यापासनू परावतृ्त करता येईल अिी मला आिा वाटत होती आजण 

अजनूही वाटते. असे झाले तर ही गोष्ट आपल्याकररता चाांगली असेल, सांपणूथ भारताकररता चाांगली 

असेल आजण ही गोष्ट भारताकररता चाांगली असेल तर पाजकस्तानकररताही चाांगली असेल.  

जतरे् असलेले पाजकस्तानमधनू आलेले जनवाथजसत आज दःुखी आहते, सांकटात सापिले 

आहते. व जोपयंत ते आपापल्या घरी परतत नाहीत तोपयंत त्याांना अिा दःुखी अवस्रे्तच इरे् राहावे 

लागेल. याचप्रमाणे ज्या मसुलमानाांना पाजकस्तानमध्ये पळून जाणे भाग पिले तेही जतरे् असमाधानी 

असतील. याबद्दल तमु्ही िां ाेंका घेण्याचे कोणतेही कारण नाही. 

मी जतरे् गेलो ह ेचाांगले झाल.े असे करणे माझे कतथव्य होते. िॉ. गोजपचांद भागथव आल ेआहते 

आजण गहृमांत्री सरदार स्वणथजसांगही आल ेआहते. िॉ. गोजपचांद येत आहते याची मला मळुीच कल्पना 

नव्हती. माझी गरज असेल तर मी येतो असा जनरोप सरदार स्वणथजसांग याांनी मात्र नक्कीच पाठवला होता. 

मी त्याांना साांजगतले की तमुची येण्याची आवश्यकता नाही, जे काही करायचे असेल ते मलाच करावे 

लागेल. तरीही ते आल.े पवूथ पांजाब अखेरीस त्याांचा भाग आह ेआजण यामळेु त्याांना येण्याचा अजधकार 

होता. दिेबांध ूगपु्ताांनी जनरोप पाठवला होता की त्याांची प्रकृती बरी नाही आजण त्यामळेु ते येऊ िकणार 

नाहीत. मी कबलू केल,े परांत ुतेही तेर्ीलच असल्यामळेु तेसदु्ा आले. यानांतर मौलाना आहते ज्याांना 

आपण इरे् अनेकदा पाहतो. यानांतर मी लोकाांिी बोललो. दोन मांत्री जरी जतरे् हजर असले तरी 

मसुलमानाांिी मी वेगळा बोललो. (पाहा मसुलमान प्रजतजनधीमांिळािी चचाथ, जिसेंबर २, १९४७.) 

मांत्र्याांनी जतरे् राहावे असे त्याांना वाटत होते कारण माझ्या साांगण्यात जे काही चाांगले असेल ते मांत्र्याांना 
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माहीत नसेल आजण मग ते करण्याकररता मी त्याांना भाग पािू िकणार नाही असे त्याांना वाटले. 

मसुलमानाांनी कबलू केले की चचेच्या दरम्यान पाजकस्तानमध्ये न जाण्याचे आम्ही कबलू केले होते 

परांतु नांतर पररजस्र्ती अजनूच जचघळली व मी आश्वाजसलेल्या दृष्टीने काहीही करण्यात आल ेनाही व 

आपल्याला त्रास दणे्यात येतो असे त्याांना वाटू लागले, आपल्या अिचूे रक्षण होत नाही असे त्याांना 

जाणव ूलागले. त्याांची अि,ू त्याांचे जीवन, त्याांची सांपत्ती याचे रक्षण केले जाईल असे जर त्याांना वाटत 

नसेल तर ते कस ेराहतील? ते म्हणाले की एकदा आमच्या घराांची तोिफोि झाली तर त्याचा आम्ही 

जवचार करणार नाही, जाळपोळ झाली तर तीसदु्ा सहन करू, इतकेच नाही तर जीवावर बेतले तरी पवाथ 

करणार नाही परांत ुिेवटच्या क्षणापयंत आम्ही आमच्या अिचूे रक्षण करू. ते जर असे करू िकतील 

तर ते र्ाांबतील. मी त्याांना साांजगतले की जो मानवजातीवर प्रेम करतो तो ईश्वरावर प्रेम करतो. त्याला 

जभण्यासारखे काहीही नसते.  

यानांतर मी तेर्ील जनवाथजसताांिी बोललो (पाहा जाहीर सभेत भार्ण, जिसेंबर २, १९४७). ते 

सांपले तेव्हा सािेतीन वाजले होते. मी येर्नू सािेदहा वाजता जनघालो होतो व जतरे् जवळपास सािे 

अकरा वाजता पोहोचलो होतो. मसुलमानाांिी ३ वाजेपयंत माझी चचाथ सरुू होती. जतरे् चचेकररता 

बरेच काही होते. नांतर मी जनवाथजसताांिी बोललो. माझ्यानांतर िॉ. गोजपचांद भागथव त्याांच्यािी बोलले. 

परांतु सरदार स्वणथजसांग बोलायला उभे राजहले तेव्हा जतरे् गोंधळ सरुू झाला. लोकाांनी आरिाओरि सरुू 

केली. असे त्याांनी त्याांचा अपमान करण्याकररता केले नव्हते तर स्वतःवर जनयांत्रण न ठेवल्यामळेु 

लोकाांनी असे केल ेहोते. त्याांनी बोलण्याचे साहस केले ह ेपाहून ते सांतापले होते. 

तो फार मोठा जमाव होता. जतरे् वीसेक हजार लोक तरी असावे. मैदान पणूथ भरले होते. 

रस्त्याांवरही लोकाांची गदी होती. त्याांनी माझे बोलणे िाांतपणे ऐकून घेतले. परांतु इतराांनी सरुुवात केली 

तेव्हा लोक उभे राजहले. आपल्या रागाला वाट करून दणे्याची आपली रीतच आह.े ते उभे राजहल े

आजण मसुलमानाांना काढून टाका अिा घोर्णा दऊे लागले. मी त्याांना साांजगतले की मसुलमानाांना 

बाहरे काढणे बरोबर नाही. इरे् त्याांची घरे आहते व त्याांना बळजबरीने ती सोिायला लावणे बरोबर 

नाही. मसुलमानाांना आपण बळजबरीने जायला लावल ेतर आतापयंत आपण जे केले त्यावर पाणी 

जफरेल. मी माझ्या जागेवर बसायला तयार होतो. परांतु सरदार स्वणथजसांग अिा प्रकारे दबनू जाणाराांपैकी 

गहृस्र् नव्हते. ते गहृमांत्री होते. ते म्हणाले की ह ेअसे चालणार नाही. त्याांनी बोलण्याचा प्रयत्न केला 

परांतु त्यात त्याांना यि आल ेनाही. लोकाांची आरिाओरि आजण उभे राहणे सरुूच होते. मग त्याांच े

प्रजतजनधी, त्याांचे पढुारी पढेु आल.े त्याांनी पांजाबीमधील भजनाला सरुुवात केली आजण त्याांना साांजगतले 

की स्वणथजसांग तमुचे प्रजतजनधी आहते आजण तमु्ही त्याांचे ऐकायलाच पाजहजे. मग स्वणथजसांगाांनी त्याांची 
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पांजाबीत खरिपट्टी काढली आजण साांजगतले की मी तमुचा प्रजतजनधी आह,े तमु्ही माझे ऐकायलाच 

पाजहजे, तमुच्या आरिाओरिीने काहीही साध्य होणार नाही. सभेत गोंधळ घालनू तमु्ही काय साध्य 

करणार आहा? यामळेु तमुची केवळ हानीच होईल. अखेरीस जमावाला िाांत करण्यात आल.े परांतु 

त्याकररता काही करावे लागले. लोक बसले आजण पांजाबीत सभेचे कामकाज सरुू झाले. 

 मला पांजाबीत बोलता येत नाही परांतु मला ती समजते. (सरदार स्वरणजसांग) जे म्हणाल ेते मला 

आविल.े मसुलमान पढुाऱयाांना त्याांनी साांजगतले की पाजकस्तानमध्ये काहीही झाल े तरी आम्ही 

अमानवीय होणार नाही. ते म्हणाले की आपले लोकिाहीवादी सरकार आह ेव इरे् अिा प्रकारच्या 

घटना घिू दतेा येऊ िकत नाहीत. जर एकाही मसुलमान मलुीचे अपहरण करण्यात आल ेअसेल तर 

काहीही करून जतला परत करण्यात येईल. याकररता मदत जनजितच लागेल कारण अपहृत मलुगी कुठे 

आह ेह ेत्याजिवाय कळणार नाही. परांतु ती कुठे आह ेह ेकळले तर जतला परत केले जाईल. जिवाय 

ज्या मसुलमानाांचे जहद ूधमाथत वा िीख धमाथत धमथपररवतथन करण्यात आल ेआह ेत्यासांबांधीही काम 

करायचे आह.े ते अजनूही मसुलमान आहते. अिा प्रकारचे धमथपररवतथन कायदिेीर म्हणनू मान्य केले 

जाणार नाही कारण ते नैजतकतेजवरुद् आह.े पाजकस्तानमधील जहांदूांचे सांरक्षण होते की नाही याचा जवचार 

न करता इरे् असलेल्या मसुलमानाांचे काहीही करून रक्षण केले जाईल. अर्ाथतच जीजवत आजण जवत्त 

याांचे रक्षण करणे कठीण असते. इरे् पोलीस आहते, सरकार आह े- त्याांना जे काही िक्य असेल ते ते 

करतील. परांतु प्रत्येकजण जर लटूमार करू लागला तर प्रत्येकाला गोळी तर मारता येत नाही. सरकार 

असहाय होते. आपले स्वातांत्र्य पाांगळे झाल ेआह ेआजण आम्ही आमची असाहायता कबलू केली 

पाजहजे. लोकाांना आम्ही जवनांती नक्कीच करू िकतो परांतु आम्हाला आमची असहायता कबलू 

करावीच लागेल. लोकाांची समजतू घालण्याचा ते आटोकाट प्रयत्न करत होते. त्याांची समजतू घालत 

ते म्हणाले की भारताची अि ूआजण प्रजतष्ठा तमुच्या हातात आह ेव ह ेसरकार तमुचे आह ेकारण मांत्र्याांना 

तमु्ही जनविून जदले आह.े आजण ह ेसरकार तमुच ेअसल्यामळेु ते आपले कतथव्य पार पािील, जे करणे 

आवश्यक आह े ते ते करील व या सरकारला तमु्ही मदत केली पाजहजे. त्याांनी ह ेसवथ स्पष्ट करून 

साांजगतले. त्याकररता बराच वेळ लागला. अखेरीस सभा िाांत झाली. नेहमी असेच होत असते. लोक 

जेव्हा अस्वस्र् होतात, सांतापतात  तेव्हा मी पाजहले आह ेकी र्ोि्या वेळाने िाांत झाल्यानांतर ते जेव्हा 

जवचार करू लागतात तेव्हा त्याांना ह ेसवथ कळू लागते. मी जेव्हा स्वातांत्र्याकररता लढा दते होतो तेव्हाही 

असेच होत होते. अिीही वेळ यायची की सभा सांपल्याचे घोजर्त करावे लागेल असे वाटायचे. परांत ु

नांतर लोकाांची समजतू पटायची. नांतर त्याांचे प्रजतजनधी आल.े मी म्हणालो की तमु्ही माझ्या मागे या. 

त्याांना जर गािीत घेतले नसते आजण मी जतरे्च बसलो असतो तर वेळेवर पोहोच ूिकलो नसतो. अजनू 

वेळ लागता असता. मी जमजनटाजमजनटाचा जहिेब ठेवला नसता तर इरे् वेळेवर पोहोचलो नसतो.  
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मी आराम करणे सोिून जदल ेआह.े सवथ दःुखी आहते मग मी काय आराम करू? त्याांच्यापेक्षा 

तर मी जकती तरी आरामात आह.े ते मला साांगत होते की इरे् जे जनवाथजसत आहते ते फार दःुखी आहते. 

काही तर झाल ेआह,े जस ेमी पाजहले तसेच आह ेअसे नसेलही. काहींची तर सोय झाली आह.े काही 

छत लावण्यात आल ेआहते. आता ते तांबतूच राहतील. खायचे जस ेअसायला पाजहजे तसे नाही. पवूथ 

पांजाबच्या राज्यपालाांनी (एल. सी. जत्रवेदी) पाजहले आजण कबलू केले की असे तर असायला नको. 

कपि्याांबद्दल असे होते की जे चाांगले कपिे असतात ते आतनूच काढून घेतले जातात. कोण काढून 

घेतो ते मी काय साांग?ू ते मी सोिून दतेो. परांतु नांतर जनवाथजसताांना फाटकेतटुके कपिे जमळतात. असे 

व्हायला नको. जी गोष्ट त्याांच्याकररता पाठवण्यात येते ती त्याांनाच जमळाली पाजहजे. जतरे् लोक 

मरतातसदु्ा. मेलेल्या दोन लोकाांच्या दहनाकररता लाकूिच जमळाले नाही. सवथ जदवस गेला. कोणी 

िॉक्टर महोदय आहते. त्याांचे नाव जवसरलो. त्याांच्या हाती ही व्यवस्र्ा आह.े ते एका जठकाणी भेटले 

नाही, दसुऱया जठकाणी गेले तर जतरे्ही भेटले नाही, जतसऱया जठकाणी गेले तर जतरे्ही भेटले नाही. अिा 

प्रकारे पणूथ जदवस गेला. सात वाजनू गेले होते. लाकिाची कोणतीच व्यवस्र्ा न झाल्यामळेु त्याांच्यापैकी 

काही लोक एकाच्या नातलगाांकिे गेले. ते म्हणाले की लाकिाची व्यवस्र्ा झाली नाही म्हणनू काय 

झाल.े आठआठ आण े दऊे. असे केल्याने  १० ते १५ रुपयाांची व्यवस्र्ा होऊन जाईल. परांत ु तो 

नातलगही करारी माणसू होता. त्याांने दान घेण्याला नकार जदला. तो म्हणाला की लाकूि नसेल तर मी 

प्रेताचे दफन करीन. जहांद ूदफन करत नसातात परांत ुत्याने दफन केले. असे व्हायला नको होते. मला 

वाईट वाटले. 

नांतर मला साांजगतले की कोणतीही गोष्ट असली तरी ती श्रीमांत जनवाथजसताांना जमळून जाते परांत ु

गररबाांना जमळत नाही कारण ही व्यवस्र्ा अजधकाऱयाांच्या हाती नाही. आजण या कामाकररता 

माणसेसदु्ा कस ेआजण जकती ठेवणार? जतरे् जे लोक होते ते त्याांच्यातनूच घेतले होते व प्रत्येक गोष्ट 

त्याांच्यामाफथ त केली जात असे. ते जर चाांगले असतील, स्वार्ी नसतील आजण सेवेला वाहून घेणारे 

असतील तर सवथ काही सरुळीत होते. परांतु त्याांच्यात सेवाभावना नसेल तर ह ेकाम कठीण होते. मला 

सवथ गोष्ट जाहीरपणे करणे आविते. आम्ही मारपीट करायला नको कारण यामळेु वातावरण जवर्ारी 

होते. आपल्याजवळ दसुरा उपाय आह.े स्पष्ट बोलायला पाजहजे. लपवल्याने काही फायदा होत नाही. 

मी तर म्हणेन की जी गोष्ट जिी आह ेतिी साांजगतली पाजहजे. जे वाईट करतात त्याांच्यावर आरोप केला 

तर त्यात वाईट काय आह?े दोर् दणे्यासारखे काही असेल तर दोर् जदलाच पाजहजे. माणसाने वाईटाला 

वाईट म्हटलेच पाजहजे. असे समजनूच मी साांगतो की ही गोष्ट वाईट आह.े आपण आधीच दःुखी आहो. 

हजारो हजारो लोक त्याांच्या घरातनू जवस्र्ाजपत झाल ेआहते आजण इरे् आले आहते. आजण आपण 

जर असे करू लागलो तर ती दःुखाची गोष्ट आह.े आज मला एक मलुगा भेटला. त्याने स्वेटर घातलेला 
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होता. ते काढून तो उभा राजहला. माझ्याकिे िोळे वटारून पाहत होता. जण ूखाऊन टाकेल. परांतु मलुगा 

होता, काय करू िकत होता? तो म्हणाला, “तमु्ही म्हणता की तमु्ही आमच ेरक्षण करायला आला. 

परांतु माझे विील मारले गेले आहते. माझे विील परत आणनू द्या.” परांत ुत्याचे विील मेलेले होते. 

त्याांना मी परत कसा आणणार? मलुगा सांतापला होता. मी त्याच्या वयाचा असतो आजण त्याच्या 

पररजस्र्तीत असतो तर त्याला काय वाटते याची मला कल्पना येऊ िकली असती. त्यावेळी मी 

कदाजचत असेच केले असते. मला राग आला नाही, दया वाटली. 

आज अिी दृश्य ेपाहायला जमळाली. जनवाथजसताांचे म्हणण ेआह ेकी आमच्यातील सवथच वाईट 

नाहीत. आमच्यापैकीच काही लोकाांकिे व्यवस्र्ापकाचे काम दणे्यात यावे. अखेरीस मॅजजस्रेट वगैरे 

आमच्यावर दखेरेख करण्याकररता आहतेच. इतर लोकाांवरही लक्ष ठेवावेच लागत असते. काांबळी 

वाटायची असतील तर आम्हाला द्या, मलुाांना दधू जमळायला पाजहजे परांत ुजमळत नाही. ते तर वरच्या 

अजधकाऱयाांकररता आह.े ते अर्वा सेवाभावना असलेल्या लोकाांची जी सजमती तयार करण्यात आली 

आह ेत्याांनी ते दधू जपण्यापेक्षा आम्ही प्यालो तर काही वाईट नाही. चोरी होत असेल तर काय, जस े

करतील तसे भरतील. वरून ते म्हणतात की इतर जठकाणच्या जनवाथजसताांनीही आम्हाला जचठ््ठया 

जलहायला सरुुवात केली आह.े जचठ््ठयाांमध्ये ते म्हणाता की महात्म्याला साांगा की आमचेही काही ऐका. 

ते साांगत होते की जचठ््ठयाांमध्ये अिा अिा गोष्टी जलजहल्या आहते. मी गेलो ते चाांगलेच झाल.े मी त्याांना 

साांजगतले की तमु्ही िाांततेने राजहलात आजण मसुलमानाांना साांगा की तमु्ही आमचे भाऊ आहा, तमु्ही 

इरे्च राहा. पाजनपतमध्ये अनेक लढाया झाल्या आहते परांतु तमु्ही इरे्च राजहलात तर ही सवाथत चाांगली 

गोष्ट होईल. 

या जिजबरात २८,००० जनवाथजसत साहतात. मी त्याांना साांजगतले, “दसुरे येतात म्हणनू काय 

झाल?े तमु्हाला जेवायला जमळाले, अांर्रुणापाांघरुणाकररता कापि जमळाले आजण घालण्याकररता 

कपिे जमळाले, छत जकां वा तांब ूजमळाले तर परेु आह.े कुठेही राजहलात तरी अजनू चौर्ी गोष्ट तर जमळणार 

नाही.”  

या तीन गोष्टींच्या मदतीन ेतमु्ही अनेक गोष्टी जनमाथण करू िकता. सांपणूथ भारतात काय होत 

आह,े कोणत्या समस्या जनमाथण होत आहते व त्या किा सोिवायच्या ह ेतमु्हाला माहीत असले पाजहजे. 

सरकार इरे् आह ेपरांत ुसरकार काही करण्याकररता तमुच्यावर बळजबरी तर करू िकत नाही.” काल 

जवाहरलालनी फार सुांदर गोष्ट साांजगतली. आज मी ती वतृ्तपत्राांमध्ये पाजहली. आज पाजहले. रोज तर 

वतृ्तपत्राांमधनू पाहायची सांधी जमळत नाही. जवाहरलाल म्हणतात की मला प्रधानमांत्री म्हणतात तेव्हा 

मला ती गोष्ट बोचते. मी प्रधानमांत्री कधी झालो होतो? हां, मी दिेाचा पजहल्या क्रमाांकाचा सेवक आह े
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असे म्हटले तर मला आविेल. सवथ जर असे पजहल्या क्रमाांकाचे सेवक झाल ेतर ते चोवीस तास जनतेचा 

जवचार करू लागतील. आजण मग त्याांच्या हाताखालील लोकही असा जवचार करतील तर आपला दिे 

सवुणथभमूी होईल. मग या भमूीवरच रामराज्य म्हणजे दवेाचे राज्य जनमाथण होईल. मग आपले स्वातांत्र्य 

पणूथ होईल. स्वातांत्र्य जमळाल्यानांतरही आज आपण जसे वागतो तसेच वागत राजहलो तर ह ेस्वातांत्र्य 

मला बोचेल. अिा प्रकारचेच स्वातांत्र्य आपल्याला पाजहजे काय?  नाही, असे होऊ िकत नाही. 

जहांदीवरून. सौजन्य - आकािवाणी. जिवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ १५४-९ 
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३८. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर ३, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

जिसेंबर ३, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 मला अनेक लोक भेटायला येतात. ते साांगत असलेली प्रत्येक गोष्ट मी तमु्हाला साांगत नसतो. 

एखादी गोष्ट परेुिा महत्तवाची असली तर तेवढी मी तमु्हाला साांगत असतो. आजही काही लोक मला 

भेटायला आल े होते. असे वाटते की त्याांना प्रधानमांत्र्याांिी काही काम होते. त्याांच े म्हणणे आह े

प्रधानमांत्र्याांनी काही जदवसाांपवूी वचन जदले होते परांतु आता ते त्या वचनापासनू माघार घेत आहते. ह े

कस े काय म्हणनू मी त्याांना जवचारले. ते म्हणाले की आमच्याजवळ पत्र आह.े मी त्याांना पत्र 

दाखवायला साांजगतले. अखेरीस त्याांच्यापेक्षा माझ्याजवळ कोणतेही वेगळे अजधकार नाहीत मी काही 

सरकार नाही. होय मी प्रधानमांत्र्याांचा सेवक, जमत्र, सहकारी आह ेआजण म्हणनू मी त्याांच्यािी बोल ू

िकतो. परांतु ह ेमी त्याांना कस ेसाांग?ू मग मी जवचार करू लागलो की आम्ही बोलतो एक आजण करतो 

वेगळे असे का होते? मला ह ेसवथ सहन करावे लागते. मला असे वाटते की मी समजनूउमजनू कधी 

कोणाची फसवणकू केलेली नाही. हां, असे होऊ िकते की माणसाला माजहती नाही, तो सद्भावनेने 

म्हणाला असावा, हते ूवाईट नसावा तर अिा गोष्टीला धोका मानायचा काय? दःुख मानायचे तर अिा 

अनेक दःुखद गोष्टी आहते. अनेक गोष्टी आपण नकळत करतो आजण त्यामळेुही वचनभांग होतो. परांत ु

कोणी जाणनूबजुनू वचनभांग करत असेल तर ती वाईट गोष्ट आह.े असे व्हायला नको. कधीही एक 

िब्दसदु् बोल ूनये आजण जर बोललो तर त्याप्रमाणे काम करायला पाजहजे. आपण असे करू तेव्हाच 

एकवचनी होऊ िकतो. आजण आता आपण स्वतांत्र झालो व सांपणूथ दिेाचा कारभार आपल्याला 

करायचा आह े तर आपण अजतिय सावधजगरीने काम केल े पाजहजे. आपण सांयम, जववेक आजण 

नम्रतापवूथक काम केले पाजहजे. आपण उद्टपणा करायला नको. असे केले तर आपले काम यिस्वी 

होऊन िेवटापयंत पोहोचेल.असे झाल ेतर कोणीही आपल्यावर जवश्वासघाताचा आरोप करणार नाही. 

आपण जर म्हण ूकी अमकू गोष्ट तमु्हाला फुकट दऊे आजण नतर त्या गोष्टीकररता आपण नाममात्र 

जकां मत जरी आकारली तरी तो जवश्वासघात होईल. आज आपली पररजस्र्ती अिी झाली आह ेकी 

आपल्यालाच आपल्या िब्दाची जकां मत वाटत नाही. एक जदवस आपण वचन दतेो आजण दसुऱया 

जदविी आपण ते मोितो. मी जर तमु्हाला उद्या दपुारी ४ वाजता भेटायच ेकबलू केल ेपरांत ुत्यावेळी जर 

मी नतृ्याचा कायथक्रम पाहायला गेलो तर तो जवश्वासघात होईल. म्हणनू मी म्हणतो की आपण फार 

काळजीपवूथक वागलो पाजहजे. आपण आपल्या िब्दावर ठाम राजहलो पाजहजे, आपल्या िब्दाचा 
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उच्चार  करण्यापवूी आपण त्यावर जवचार केला पाजहजे. आवेगाच्या भरात आपण काहीही बोल ूनये. 

उदाहरणार्थ आपण म्हण ूकी जतरे् दांगल सरुू आजण मग जतला रांग भरण्याकररता जतरे् खनू झाला असे 

आपण म्हणतो. अिी गोष्ट फार काळ लपत नसते. अखेरीस सत्य बाहरे येतेच. म्हणनू आपण 

काळजीपवूथक वागलो पाजहजे. 

जसांधमधील एक िॉक्टर मला जलजहतात की जतरे् जजतके हररजन राजहले आहते त्याांची 

पररजस्र्ती अजतिय वाईट आह.े (चोईर्राम जगिवाणी याांनी िॉ. जभ. रा. आांबेिकर याांना जलजहलेल्या 

पत्रानसुार जसध आजण बलजुचस्र्ानमधील हररजनाांना आवश्यक सेवा अध्यादिेानसुार भारतात 

स्र्लाांतर करण्यापासनू अिवण्यात येत होते.) सवणथ जहांद ूजनघनू आल्यानांतर केवळ हररजन जतरे् राजहले 

तर असे म्हणतात की जतरे् त्याांना मरावे लागेल वा मरावे लागले नाही तर आयषु्ट्यभर गलुामीत राहावे 

लागेल. त्याच्यासमोर जतरे् जजवांत राहण्याचा एकमेव उपाय सांपणूथ गलुामजगरी स्वीकारणे वा इस्लाम 

स्वीकारणे हाच असेल. ही वाईट पररजस्र्ती आह.े आज पररजस्र्ती अिी आह ेकी पाजकस्तान सरकार 

काही म्हणेलही तरी त्याांच्या हाताखालील अजधकारी त्या आदिेाांच े पालन करत नाहीत. हीच 

पररजस्र्ती भारतातसदु्ा आह.े जवाहरलाल आजण सरदार म्हणतात की आम्ही मसुलमानाांचे रक्षण 

करू, एकाही मसुलमानाला पाजकस्तानमध्ये जाण्याकररता भाग पिावे अिी आमची इच्छा नाही. परांत ु

असे घित नाही. ते जे म्हणतात त्याचे पालन करवनू घेण्याकररता त्याांच्याजवळ लोक नाहीत. त्याांच्या 

हाताखालील लोक त्याांच्या इच्छेप्रमाणे चालत नाहीत व लोकाांनाही त्याच ेकाही वाटत नाही. काल 

मी तमु्हाला साांजगतले होते की मी पाजनपतला गेलो होतो. जतरे् आलेल्या जहांदूांची आजण जिखाांची 

दयनीय अवस्र्ा आह.े त्याांच्यािी पाजकस्तानमध्ये दवु्यथवहार करण्यात आला होता आजण त्याांना पळून 

येणे भाग पिल.े ते आल ेकारण त्याांच्यावर अत्याचार होत होता. असे नसते तर त्याांना पळून येण्याची 

गरज काय होती? अत्याचारामळेु पळून यावे लागलेल्या या लोकाांना इतराांचीही तिीच अवस्र्ा व्हावी 

असे वाटते काय? परांतु असे घित आह.े मग मी पाजकस्तानजवरुद् तक्रार कसा काय करू िकतो? परांत ु

मला असे करावे लागते. पत्रलेखकाने सजवस्तर जलजहले आह.े ते म्हणतात की एकाही हररजनाला 

जसांधमध्येच राहायचे नाही. त्याांना जरी एका जठकाणी एकत्र राहायचे असले तर त्याांना िाांततेत राहू जदले 

जात नाही. त्याांच्याकिून वेठजबगारी करवनू घेतली जाते. त्याांना सांिास साफ करणे, झािझिू करणे 

आजण इतर काम साांजगतले जातात. आज भांग्याांवर सांिास सफाईची बळजबरी करण्यात येऊ नये. तो 

जर बॅररस्टर होऊ िकत असेल तर त्याला का अिवण्यात यावे? त्याांच ेकाम सांिाससफाई आह ेअसा 

आग्रह आपण का धरावा? त्याांना त्याांच्या प्रवतृ्तीप्रमाणे काम करण्याची मभुा असली पाजहजे. तमु्ही 

इस्लामचा स्वीकार कराल तरच इरे् राहू िकाल असे जर त्याांना साांगण्यात आल ेअसेल तर ते काय 

करू िकतील आजण कुठे जाऊ िकतील? जगजीवन राम (एजप्रल ५, १९०८-जलैु ६, १९८६; अजखल 



प्रार्थना प्रवचन भाग २ | महात्मा गाांधी | १४१ 

 
 

भारतीय दजलत वगथ सांघाचे अध्यक्ष १९३६-४६; मध्यांतरकालीन सरकारमध्ये मजरूमांत्री; नांतर रेल्वे, 

अन्न आजण िेती, व सांरक्षण अिा महत्तवाच्या खात्याचे कें द्र सरकारमध्ये मांत्री) याांनी काढलेले लाांब 

वक्तव्य तमु्ही पाजहले असेल. ते म्हणतात की जसांधमधनू हररजनाांनी जनघनू यायलाच पाजहजे. त्याांना जर 

यायचे असेल तर त्याकररता त्याांना व्यवस्र्ा उपलब्ध करून जदली पाजहजे. जोपयंत ते पाजकस्तानमध्य े

आहते तोपयंत त्याांना आपले काम कोणताही अिर्ळा न आणता करू जदले पाजहजे आजण ते िक्य 

नसेल तर त्याांना येऊ जदले पाजहजे. तसे जर करू जदल ेनाही तर जहांद ूआजण जिखाांच्या मनावर याचा 

कायम ठसा राहील. भारत आजण पाजकस्तान ह ेजरी दोन दिे असले तरी आपण एकमेकाांना जवसरू 

िकत नाही. आपल्याला सौजन्यपवूथक वागणे जिकायचे आह.े आपण कोणालाही दखुवता कामा नये. 

आपण कोणालाही मसुलमान होण्याकररता बाध्य करू नये. कोणाच्या बायकोची वा मलुीची अि ूघेऊ 

नये वा त्याांचे अपहरण करू नये. िॉ. गोजपचांद भागथव आजण सरदार स्वणथजसांगसदु्ा काल म्हणाले होते 

की भारत अिा गोष्टी सहन करू िकत नाही. आज पररजस्र्ती अिी काही झाली आह ेकी एखाद्या 

मसुलमानाने मी स्वतःहोऊन जहांद ूधमथ स्वीकारला असे म्हटले तरी ते खरे आह ेअसे मान्य करता येऊ 

िकत नाही. हररजन ह ेमसुलमानेतर आहते. ते जर म्हणत असतील की आम्ही इस्लामचा स्वीकार 

केला तरी ते मान्य करता येऊ िकत नाही. ते असे म्हणतात कारण त्यामागे केवळ भीती असते. अिा 

प्रकारचे सवथ धमथपररवतथन रद्दबातल ठरवण्यात यावे. 

काठेवािमधनू परस्परजवरोधी वतृ्त येत आह.े काही वतृ्ताांत साांगतात की वणथन केल्याप्रमाणेच 

काठेवािमधील पररजस्र्ती वाईट आह.े त्या आियाची तार आजच आली. इतर अहवाल कााँग्रेसच्या 

सतु्राांकिून आलेले आहते व ते म्हणतात की पररजस्र्ती अिी नाही. जहांद ू महासभा आजण राष्ट्रीय 

स्वयांसेवक सांघ म्हणतात की आम्ही कोणाचेही घर जाळले नाही. मी कोणाचा अहवाल खरा आह े

असे समज?ू मी कााँग्रेस व मसुलमानाांवर जवश्वास ठेवावा की जहांद ू महासभा व राष्ट्रीय स्वयांसेवक 

सांघावर? सत्य काय आह ेह ेकळण ेफार कठीण झाल ेआह.े जर चकुा झाल्या असतील तर आपण त्या 

कबलू केल्या पाजहजे. जहांदूांनी जर चकू केली असेल, त्याांनी जर अत्याचार केले असतील तर ते कबलू 

केले पाजहजे. परांतु जर पररजस्र्ती अिी असेल आजण ‘आमच्या सांपत्तीची जाळपोळ करण्यात आली 

आह,े जहांद ूहोण्याकररता आमच्यावर बळजबरी करण्यात आली आह ेव आपच्या मलुींचे अपहरण 

करण्यात आले आह’े या मसुलमानाांच्या म्हणण्यात  जर अजतियोक्ती असेल तर पररजस्र्ती अिी नाही 

ह ेआपण जगाला घोजर्त करून साांजगतले पाजहजे. त्याचप्रमाणे जहांद ूमहासभा आजण राष्ट्रीय स्वयांसेवक 

सांघाने काहीही चकू केली नसेल तर मी त्याांचे अजभनांदन केल ेपाजहजे. सत्य काय आह ेते मला माहीत 

नाही, परांत ुते मी िोधण्याचा प्रयत्न करतो आह.े माझ्या ओळखीच्या तेर्ील लोकाांना मी जलजहले आह.े 

(पाहा जयिांकर पांि्या याांना पत्र, जिसेंबर २, १९४७ आजण िामलदास गाांधी याांना पत्र, जिसेंबर ३, 
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१९४७) मी मसुलमानाांनासदु्ा जलजहले आह.े जतरे् काय सरुू आह ेह ेकळण्याकररता आजण पढेु काय 

घिण्याची िक्यता आह ेह ेकळण्याकररता मी त्याांना सजवस्तर माजहती माजगतली आह.े  

आता दजक्षण आजफ्रका. जवजयालक्ष्मी पांजित काय म्हणतात ते तमु्ही पाजहले असेल. त्या 

म्हणतात की आपल्याला दोन-ततृीयाांि मते जमळू िकली नाही म्हणनू आपण पराभतू झालो. (दजक्षण 

आजफ्रकेतील भारतीयाांना जमळणाऱया वागणकुीबद्दलच्या ठरावाची चचाथ करण्याकररता गोलमेज 

पररर्द बोलवावी या सांयकु्त राष्ट्र सांघटनेच्या सभेत भारताने माांिलेल्या ठरावाला दोन-ततृीयाांि मते 

जमळू िकली नाही. ठरावाच्या बाजनेू ३१ मते पिली होती तर जवरोधात १९ आजण १ मत अनपुजस्र्त 

होते.) असे असले तरी त्याांनी घेतलेल्या भजूमकेला जकती तरी लोकाांनी पाजठांबा जदला. याजिवाय सत्य 

आपल्या बाजलूा आह ेआजण एक प्रकारे आपण जवजयी झालो आहो. (जवजयालक्ष्मी पांजित म्हणाल्या 

होत्या की आपला नैजतक जवजय झाला आह ेआजण तोही काही कमी मोलाचा नाही.) यामळेु दजक्षण 

आजफ्रकेतील भारतीयाांनी नाराज होऊ नये. परांत ुयाबद्दल मला काही म्हणायचे आह.े जवजयालक्ष्मी 

असे म्हण ू िकल्या नसतील कारण त्या भारत सरकारचे प्रजतजनधत्व करत होत्या. तमुच्याजवळ 

कोणताही उपाय नसेल परांत ुमाझ्याजवळ आह ेआजण मी दजक्षण आजफ्रकेत असताना त्याचा अवलांब 

केला होता. जयपराजय काय आह?े दजक्षण आजफ्रकेतील गोऱयाांना आजण स्मट्सना (दजक्षण आजफ्रकेचे 

प्रधानमांत्री, जफल्ि मािथल जॉन जििन स्मट्स) आम्ही जतरे् नको आह,े आजण आम्ही दजक्षण आजफ्रका 

सोिलीच पाजहजे असे ते म्हणत असतीलही. पाजकस्तानमधील मसुलमानेतराांबद्दल व भारतातील 

मसुलमाांनाबद्दल होते त्याप्रमाणे ते आपल्याला अन्नपाणी नाकारत असतील. पाजकस्तानमध्ये धाक 

दाखवनू जहांदूांना आजण मसुलमानाांना घालवनू लावण्यात आले आह.े तरीही बन्नमूध्ये मोठ्या सांख्येत 

जहांद ूआजण िीख आहते. त्याांचे काय होईल ह ेमला माहीत नाही. मेहरचांद खन्ना (वायव्य सरहद्द प्राांतात 

भतूपवूथ अर्थमांत्री; खदुाई जखदमदगार साांसदीय पक्षाचे सजचव. त्याांना सहा मजहन्याची सश्रम 

कारावासाची जिक्षा नोव्हेंबर २७ला झाली होती आजण जमानतीवर सटुल्यानांतर ते जदल्लीला आले. 

अजनूही पेिावर, मरदान, बन्न,ू िेरा इस्माईल खान आजण परजचनार येर्ील स्र्लाांतराची वाट पाहत 

असलेल्या  ४०,००० जहांदूांचे काय होईल याबद्दल त्याांनी आिांका व्यक्त केली होती. वायव्य सरहद्द 

प्राांतातून जनवाथजसताांना घेऊन जाणाऱया रेनकररता ऑक्टोबर २८पासनू परवानगी दणे्यात आलेली 

नव्हती. ज्या जहांद ूआजण मसुलमानाांवर खटले भरण्यात आल ेहोते व सरहद्द प्राांतातील तरुुां गात िाांबण्यात 

आल ेहोते त्याांच्या सरुजक्षततेबद्दलही त्याांनी जचांता व्यक्त केली होती.) आज मला ते भेटायला आल े

होते. ते म्हणतात की इतर जठकाणच्या लोकाांचीही अिीच पररजस्र्ती आह ेआजण ते आपला जीव 

वाचव ूिकतात की नाही ह ेसाांगता येऊ िकत नाही. ते जर वाचले तर त्याांना इस्लाम स्वीकारावा 

लागेल. परांत ुबाांटूमधील लोकाांची सांख्या बरीच जास्त आह.े त्याांनी काय करावे? ते कैद्यासारखे आहते. 
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ते बाहरे जनघनू जाऊ िकत नाहीत आजण जतरे् राजहले तर खायचे काय? त्याांची अवस्र्ा अजतिय वाईट 

आह.े सरकार काय करू िकते? त्याांच्यासमोर त्याांच्याच समस्या आहते. मी जे साांगतो आह ेते दजक्षण 

आजफ्रकेतील जहांद,ू मसुलमान आजण िीख याांनाही लाग ूहोते. जवजय आजण पराजय याांना काहीही 

महत्तव नाही ह ेमी त्याांना साांगायलाच पाजहजे. ‘तमु्ही साांगायला पाजहजे की दजक्षण आजफ्रकेत आम्ही 

इज्जतीन ेराहू आजण आम्ही दजक्षण आजफ्रका सोिणार नाही. तमुची इच्छा होती म्हणनू आम्ही इरे् 

आलो होतो. आम्हाला आमांजत्रत करण्यात आल ेहोते. आम्ही जतरे् बांधआु मजरू म्हणनू आलो होतो 

आजण मग जतरे्च आम्हाला मलेु झाली. हक्काांबद्दलच बोलायचे तर हब्िी लोकाांजिवाय जतरे् 

कोणालाही राहण्याचा अजधकार नाही. जतरे् राहण्याचा बोअर लोकाांना जजतका अजधकार आह ेत्याहून 

तमु्हाला कमी अजधकार नाही.’ सांयक्त राष्ट्र सांघात जगभरातील प्रजतजनधी होते. आपल्या दिेालासदु्ा 

प्रजतजनधीमांिळ पाठवावे लागले. आपण योग्य तेच केले. जतरे् तर न्याय व्हावा म्हणनू गोळा होत 

असतात, पण ते न्याय करू िकत नाहीत वा त्याांना न्याय करायची इच्छा नाही ही वेगळी गोष्ट आह.े 

दजक्षण आजफ्रकेतील लढा आपण सरुू ठेवलाच पाजहजे, परांतु तलवारीने नाही तर आत्मिक्तीन.े माझ्या 

बाजलूा बसलेल्या या लहानिा मलुीतही आत्मिक्ती आह,े आजण तमु्हा सवांमध्येही ती आह.े 

सैजनकाांमध्येही आत्मिक्ती आह.े तलवार आपल्याजवळून जहसकून घेतली जाऊ िकते. मग आपण 

जनःिस्त्र होऊन जातो. आपला हात कापनू टाकला जाऊ िकतो परांत ुकोणीही आत्मिक्ती जहरावनू 

घेऊ िकत नाही. ती जचरांतन आह.े ती आज आह,े उद्या असेल आजण परवाही असेल. आत्म्याजिवाय 

दहेाला काहीही जकां मत नाही. एक ना एक जदवस या दहेाची जवल्हवेाट लावली जाईल. माझी पत्नी 

वारली आजण जतला मी माझ्याबरोबर ठेव ूिकलो नाही. मला इतकी मदत करणारा महादवे (महादवे 

दसेाई) वारला. परांत ु मी त्याला माझ्यासोबत ठेव ू िकलो नाही आजण त्याच्या दहेाचे दफन करावे 

लागले. यामळेु मी म्हणेन की दजक्षण आजफ्रकेमधील भारतीयाांत स्वाजभमान असेल, आजण मला वाटते 

की तो त्याांच्यात आह,े धैयथ असेल तर त्याांनी म्हणायला पजहजे की आम्हाला यनुोत दोनतजृतयाांि मते 

जरी जमळाली नसतील तरी आम्हाला मोठ्या सांख्येत मते जमळाली आहते. त्याांनी दजक्षण आजफ्रकेतील 

गोऱयाांना साांगायला पाजहजे की आम्हाला दजक्षण आजफ्रकेत प्रजतष्ठापवूथक राहू द्या. आम्हाला आमची 

इभ्रत राखनू काम करायचे आह.े आम्हाला िासकीय नोकऱया नको. आम्हाला गोऱयाांनी मदत करावी 

अिी अपेक्षा नाही, परांत ुआम्हाला श्वासोच्छवास करण्याची, पाणी जपण्याची व या भमूीवर राहण्याची 

परवानगी असली पाजहजे. अखेरीस इरे् येण्याकररता आम्ही भािे भरले आह,े जजरे् कुठे असलो तरी 

आजजजवका कमावली आह.े आम्हाला मताजधकार जमळावा असा आमचा दावा नाही. आम्हाला जर 

मताजधकार जमळणार असेल तर तो गोऱयाांच्या बरोबरीने जमळाला पाजहजे, नाही तर आम्हाला 

मताजधकार नको. आम्ही मताजधकाराकररता सत्याग्रह करणार नाही परांतु आमच्या इभ्रतीचे जतन 
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आम्ही केलाच पाजहजे. परांतु आम्हाला भाकरी पाजहजे, पाणी पाजहजे व राहायला जागा पाजहजे.  

त्याचबरोबर आमच्या मलुाांना जिक्षणही पाजहजे. याकररता कोणतेही अनदुान जमळाले नाही तर ते 

आम्हाला समज ूिकेल परांत ुमलुाांचे जिक्षण हा आमचा अजधकार आह ेआजण या अजधकाराकररता 

सांघर्थ करण्याचा आम्हाला अजधकार आह.े हा प्रश्न जयपराजयाचा नसनू जीवनमरणाचा आह.े याकररता 

आम्ही करायला वा मरायला पाजहजे. याजिवाय दसुरा कोणताही मागथ नाही.आम्हाला या जगात जर 

इभ्रतीने राहायचे असेल तर आम्ही करायला वा मरायला पाजहजे. आमचे कतथव्य स्पष्ट आह ेआजण 

त्यात तिजोिीला कोणताही वाव नाही. दक्षण आजफ्रकेतील भारतीयाांना मला हचे साांगायचे आह े

आजण याहून अजधक मी तमु्हाला काहीही दऊे िकत नाही. 

जहांदीवरून. सौजन्य आकािवाणी. जिवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ १६०-५ 
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३९. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर ४, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

जिसेंबर ४, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

  काल मी तमुच्यािी काठेवािसांबांधी होतो आजण मला िामलदास गाांधींची तार आली. 

काल ढेबरभाई ांचीही तार आली होती. दोघाांचेही म्हणण ेआह ेकी मला जमळालेल्या बातम्या अजतिय 

अजतरांजजत आहते. जतरे् जस्त्रयाांचे अपहरण मळुीच झालेले नाही आजण जोपयंत त्याांची माजहती आह े

जतरे् एकही खनू झालेला नाही. सरदार पटेल गेल्यानांतर तर काहीही झाल ेनाही. त्याआधी जतरे् काही 

लटूमार आजण दांगे झाले होते. मी जे म्हणालो होतो त्यामळेु िामलदास गाांधी दखुावले होते, आजण 

दखुावणे स्वाभाजवकही आह.े ते स्वतः मुांबहून काठेवािला गेलेले आहते आजण जतरे् पोहोचल्यानांतर 

अजनू चौकिी करून ते सजवस्तर बातमी दणेार आहते.  

 अमेररका, इराण आजण लांिनहून मला तारा आहते. त्यात जलजहले आह ेकी काठेवािमध्ये 

मसुलमानाांवर फार अत्याचार करण्यात आल ेआहते. अिा प्रकारचा प्रचार करणे सत्यवादी लोकाांचे 

काम नाही. आजण भारतात काय होते याचे इराणला काय करायचे आह?े िामलदास गाांधींचे म्हणणे 

आह ेकी ते जहांद ूआजण मसुलमानाांमध्ये कोणताच भेदभाव करत नाही. मला जलजहणाऱया मसुलमान 

बाांधवाांना मदत करण्याची माझी इच्छा आह,े परांतु त्याकररता ते सत्याच्या मागाथवर असले पाजहजे अिी 

माझी इच्छा आह.े परांतु ते सत्याचा अपलाप करत असतील व राईचा पवथत करत असतील व अिा 

गोष्टी जगभर पसरवत असतील तर ह ेफार होईल. भारतातून आलेल्या तारा मी समज ूिकतो परांतु 

जवदिेातनू आलेल्या ताराांनी मी दखुावतो. 

 हुिांगाबादहून एका मसुलमान गहृस्र्ाांचे मला पत्र आल ेआह.े त्याांनी जलजहले आह ेकी गरुू 

नानक जयांतीवर जिखाांनी आम्हाला बोलावले आजण साांजगतले की तमु्ही आमच े भाऊ आहा. 

तमुच्यािी आमच ेकोणतेही भाांिण नाही. मला ह ेऐकून फार आनांद झाला. हुिांगाबाद तेच जठकाण 

आह ेकी जजरे् स्टेिनवर एक घटना घिली होती. हुिांगाबादमध्ये गरुू नानक जयांतीवर जिखाांनी जे केल े

तसे सवथ जठकाणी जर लोक करतील तर आपल्याला लागलेला काळीमा पसुला जाईल. मला वाटते 

की वतृ्तपत्राांनी अिा घटनाांना प्रजसद्ी जदली पाजहजे.  

व्यापारी मांिळाबद्दल (चेंबर ऑफ कॉमसथ) बोलणे सरुू आह.े मारवािी आजण यरुोपीय चेंबर 

ऑफ कॉमसथ जर आहते तर मसुलमानाांचे व्यापार मांिळ का अस ूनये असा मी प्रश्न तर केला होता. 
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(पाहा प्रार्थना प्रवचन नोव्हेंबर २८, १९४७.) एका मारवािी बांधूांनी मला जलजहले आह ेकी आम्ही 

मारवािी असलो तरी इतर लोकही आमच्या व्यापारी मांिळात येऊ िकतात. मी त्याांना जवचारले की 

तमुच्या मांिळात मारवािी नसलेले जकती लोक आहते आजण जहाें ांद ू जकती आहते. त्याांच्या इांग्रजी 

पत्राने मला वाईट वाटले. त्याांचा अहवालही इांग्रजीत आह.े मला काय इांग्रजी जास्त समजते? माझा 

दावा आह ेकी मला जजतकी मातभृार्ा कळते जततकी इांग्रजी भार्ा कळत नाही. जी भार्ा मी आईच े

दधू जपऊ लागल्यापासनू जिकलो त्या भारे्इतकी बारा वर्ांचा झाल्यापासनू जी भार्ा मी जिकू लागलो 

ती भार्ा किी येईल? मला मातभृारे्पेक्षा इांग्रजी जास्त चाांगली येते असे जेव्हा कोणी समजतो तेव्हा 

मला एक भारतीय म्हणनू लाज वाटू लागते.  

आपण स्वतःचीच फसवणकू करू नये. यरुोपीय व्यापार मांिळही म्हण ूिकते आमच्या मांिळात 

सवथ लोक येऊ िकतात. जर सवथ येऊ िकतात तर वेगवेळे व्यापार मांिळ ठेवण्याची आवश्यकता 

काय? यरुोपीय लोकाांनी भारतीय होऊन राहावे असे माझे त्याांना साांगण ेआह.े जर ते भारतीय होऊन 

राजहले आजण भारताच्या जहताकररता त्याांनी काम केले तर ते बरेच काही जिकू िकतात. ते फार हुिार 

व्यापारी आहते. त्याांनी आपला व्यापार बांदकुीच्या बळावर नाही तर बदु्ीच्या बळावर वाढवला आह.े  

िह्मदिेचे प्रधानमांत्री मला भेटण्याकररता आल ेहोते. (पाहा याआधीचा जवर्य.) ते अजतिय 

नम्र आहते. मी त्याांना साांजगतले की तमु्ही भारताला भेट जदली ह ेफार चाांगले केले. आमचा दिे मोठा 

आह ेआजण आमची सांस्कृती प्राचीन आह.े परांतु आज आम्ही जे करत आहो, जहांद ूआजण मसुलमान 

याांच्यामध्ये जे अजवश्वासाचे वातावरण आह े त्यातनू तमु्ही जिकण्यासारखे काहीही नाही. आमच्या 

दिेात गरुू नानक झाल,े आम्ही सवांनी जमत्र होऊन राहावे, जिखाांनी मसुलमानाांना जमत्र बनवावे आजण 

जहांदूांनाही असे त्याांनी जिकवले. जहांद ू आजण िीख याांच्यात अांतर तरी काय आह?े आजच मास्टर 

ताराजसांग याांना वक्तव्य काढले. ते म्हणतात की कातिीपासनू नख वेगळे करता येत नाही त्याचप्रमाण े

जहांदूांपासनू जिखाांना वेगळे करता येऊ िकत नाही. गरुू नानक स्वतः कोण होते? जहांदचू होते ना? 

गरुुग्रांर्साहबे वेद, परुाण याांच्यातील उपदिेाांनी भरलेला आह.े कुराणमध्येही हचे साांजगतलेले आह.े 

गरुू गोजवांदजसांह याांच्या जिकवणकुीबद्दलही हचे म्हणता येईल. त्याांनी जी जिकवणकू जदली तीसदु्ा 

जहांदूांच्या धमथग्रांर्ात सापिू िकते. त्यात नवीन काहीच नाही. त्याांनी केवळ काही गोष्टींवर भर जदला 

आह.े या सवांचा जन्म वेदाांतनूच झाला आह ेअसा माझा दावा आह.े िीख धमथ, जहांद ूधमथ, बौद् धमथ 

आजण जैन धमथ ह ेवेगवेगळे धमथ आहते असे म्हणता येऊ िकत नाही. ह ेचारही धमथ आजण त्याांच्या 

उपिाखा या सवथ जहांद ूधमाथच्याच उपिाखा आहते. जहांद ूधमथ हा सागर आह ेव त्यात सवथ नद्या वाहत 

येतात. त्याच्यात इस्लाम, जिश्ननधमथ आजण इतर धमथही सामाव ूिकतात. असे झाले नाही तर तो केवळ 
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असा एक लहानसा प्रवाह राहील की जो आपल्या वक्षावर मोठमोठे जहाज वाहून नेऊ िकणार नाही.. 

परांतु आज जहांदसु्तान आजण जहांद ूआपला वारसा जवसरून गेले आहते अस वाटते.  

िह्मदिेवाल्याांनी भारताकिून एकमेकाांचा गळा कापणे जिकावे अिी माझी इच्छा नाही. आज 

आपण आपल्या सांस्कृतीचे अधःपतन करत आहो. परांतु िह्मदिेातील लोकाांनी आमचा हा काळा 

वतथमान काळ जवसरायला पाजहजे. जहांदसु्तानच्या चाळीस कोटी लोकाांनी रक्तपात न करता स्वातांत्र्य 

जमळवले. इजतहासात असे उदाहरण सापिणार नाही. इतकीच त्याांनी आठवण ठेवायला पाजहजे. तमु्ही 

म्हण ूिकाल की इांग्रज र्कलेले असावे.परांतु गोष्ट अिी नाही. परांत ुते म्हणाले होते की भारतीयाांचा 

लढा अपवूथ होता. भारतापासनू जर त्याांनी कोणता धिा जिकायला पाजहजे तर तो अजहांसेचा आह.े असे 

नाही की आम्ही अजहांसेचा धिा पणूथपण े आत्मसात केला. आम्ही दबुळे आहो. आम्ही अजहांसेचा 

स्वीकार केला कारण आमच्याजवळ िस्त्र नव्हते. अजहांसा ह े सवोत्तम आयधु आह.े केवळ पजवत्र 

अांतःकरणाचे लोकच त्याचा वापर करू िकतात. यामळेु िह्मदिेाच्या प्रधानमांत्र्याांना मी साांजगतले की 

तमु्हाला जहांदसु्तानकिून काही जिकायचे असेल तर ही अजहांसा जिका. भारताकिून आपण धमथ घेतला 

खरा परांत ुहा भारतच जर रानटीपणाकिे वळणार असेल तर मग आपली प्रगती किी होईल त्याांनी 

असा जवचार करू नये. त्याांना मी साांजगतले की तमु्हाला जर भारताची नक्कल करायची असेल तर 

भारतात  एके काळी जे सद्गणु होते व अजनूही जे कायम आहते त्याांची करा. कोणत्याही पािवी गोष्टाचा 

त्याांनी स्वीकार करू नये. जे चाांगले आह ेकेवळ त्याचीच आपण जनयाथत केली पाजहजे. असे झाल ेतरच 

जग आपल्याकिून जिकू िकेल. भारताने जर स्वातांत्र्य जमळवले नसते तर िह्मदिे आजण 

जसलोनलासदु्ा स्वातांत्र्य जमळाले नसते. आजण भारत तलवारीच्या बळावर स्वतांत्र झालेला नाही.आजण 

आपल्याला स्वातांत्र्य जमळवण्याकररता जर तलवारीची गरज पिली नसेल तर स्वातांत्र्य राखनू 

ठेवण्याकररताही आपल्याला तलवारीची गरज पिणार नाही. आपण जर तलवारीजिवाय आपल्या 

स्वातांत्र्याचे रक्षण करू िकणार नाही तर भारताने जगाकररता काहीही केले नाही असे मी समजेन. आज 

आपल्याजवळ सैन्य आह.े त्याची अजनू ताकद वाढवण्याचा प्रयत्न केला जात आह.े नौदल आजण 

वायसेूना याांच्यातही वाढ करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आह.े अिा प्रकारे आपण आपले सामर्थयथ 

वाढव ूिकत नाही ह ेमी घोजर्त करतो. या मागाथने आपण जगाचे कोणतेही कल्याण करणार नाही. 

आजण जग जर आपल्याकिून अिा प्रकारची गोष्ट जिकत असेल तर त्यामळेु त्याचा कोणताही फायदा 

होणार नाही उलट त्याचा जवनाि होईल. 

जहांदीवरून. आकािवाणी. जिवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ १६६-८ 
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४०. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर ५, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

जिसेंबर ५, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 मला इरे् दणे्यात आलेली पते्र काहीिी जास्त लाांब आहते. मी ती वाचावी आजण त्याांचे उत्तर 

द्यावे अिी अपेक्षा तमु्ही करू िकत नाही. मी ती इरे् वाच ूिकत नाही कारण यामळेु माझा आजण 

तमुचाही वेळ वाया जाईल. मी जलयाकत अली खान याांना भेटलो असल्याचा उल्लेख असलेलीही 

एक जचठ्ठी आह.े काठेवािमध्ये काहीही झाले नाही याबद्दल तमुचे अजनूही समाधान झाल ेनाही का 

असे एक पत्रलेखक जवचारतात. जचठ्ठी जलजहणारे गहृस्र् जर हजर असतील तर मी त्याांना साांगेन की 

आजण हजर नसतील तर आकािवाणीिारे त्याांनी ऐकावे की काठेवािमध्ये काहीही झाले नाही. मला 

जमळालेल्या अहवालाांचे समर्थन करता येईल असे जतरे् काहीही घिलेले नाही असे िामलदास गाांधी 

म्हणतात. जतरे् काही घटना घिलेल्या आहते परांत ुत्या क्षलु्लक आहते. त्याांना पाजकस्तान सरकारन े

प्रजसद्ी जदली व तारा पाठवण्यात आल्या. अहवाल भयानक आहते परांत ु अिा भयानक घटना 

घिलेल्या नाहीत. आज िामलदास गाांधींकिून अजनू एक तार आली. त्याांनी चौकिी केली आजण 

त्याांच ेम्हणणे आह ेकी असे काहीही घिल ेनाही. सरदाराांच्या भेटीनांतर तर काठेवािमध्य ेअगदीच असे 

काही घिल ेनाही की जसे घिायला नको होते. मला आधी जमळालेल्या वतृ्ताांतामध्ये असे सजूचत 

करण्यात आल े होते की सरदाराांनीच लोकाांना गिुजगरीकररता जचर्ावणी जदली होती. परांतु ते 

काठेवािमध्ये गेल्यानांतर काहीही जवपरीत घिलेले नाही. यामळेु पाहण्याचा दृजष्टकोनच बदलनू जातो. 

अिा तारा पाठव ूनये असे मी मसुलमानाांना साांगेन असे िामलदास गाांधी म्हणतात. ज्या मसुलमानाांनी 

पवूी आरोप करणाऱया तारा पाठवल्या होत्या त्याांनीच आता परत तारा पाठवल्या आहते आजण जलजहले 

आह ेकी आमच्या ताराांमध्ये अजतियोक्ती होती. आम्ही चकू केली आह.े पाजकस्तानच्या वतृ्तपत्राांमध्ये 

आलेले वतृ्त चकुीचे होते, ज्या प्रमाणात नकुसान झाल्याच ेत्याांत जलजहले होते तेसदु्ा चकू होते आजण 

मसुलमान घाबरलेले व जनराि झालेले होते हहेी बरोबर नाही असेही ते जलजहतात. ह ेऐकून मला आनांद 

होतो. आमच्या मसुलमान भावांिाांकररता माझ्याकिून िक्य होईल ते मी करीन असे मी म्हणालो होतो. 

जो पिलेला आह ेत्याला अजनू मारण्यात अर्थ नसतो. त्याला आपण वर उचलले पाजहजे. माणसुकी, 

प्रेम याांची ही मागणी आह.े यालाच ससुांस्कृत वतथन म्हणतात. मला कोणी ित्र ूनाही ह ेखरे आह ेपरांत ु

माझा कोणी ित्र ूजरी असला तरी मी त्याला खाली पािणार नाही. एकदा का पाजकस्तान अजस्तत्वात 

आला की मसुलमानाांना सवथ काही जमळेल ह े केवळ एक स्वप्न होते. असे काही नाही की जे 



प्रार्थना प्रवचन भाग २ | महात्मा गाांधी | १४९ 

 
 

पाजकस्तानमध्ये आहते तेच जजवांत राहतील आजण जे बाहरे आहते ते मरतील. पाजकस्तान म्हणजे 

खरोखरी जहांद-ूमसुलमानाांचा सागर आह.े ते जतर्नू सवथ जहांदूांना आजण जिखाांना बाहरे काढणार आहते 

काय? जे बाहरे आल ेत्याांनाही खरे म्हणजे आपले घर सोिायचे नव्हते. परांतु ते घिल.े मला जिखाांची 

पते्र जमळाली आहते. ते म्हणतात की जोपयंत आम्ही परत आमच्या घरी जाणार नाही तोपयंत आम्हाला 

स्वस्र्ता नाही. उदाहरणार्थ एखाद्या व्यक्तीची ल्यालपरू येरे् हजार एकर िेती अस ूिकेल. त्यात तो 

गहू, केळी, कापसू आजण फळाांचे पीक घेत असेल. तो ते नेहमीकररता कसे सोिू िकेल? जोपयंत तो 

परत जात नाही तोपयंत तो जवश्राांती घेऊ िकणार नाही. आजण भारतात काय घिल?े स्र्लाांतर करावे 

लागलेले िीखही सांतापलेले होते व त्याांना बदला घ्यायचा होता. मी म्हणालो होतो की ही माणसूकी 

नाही. हा पािवीपणा आह.े असे करायला नको. वाईटाचा बदला चाांगलाच झाला पाजहजे. चाांगल्याची 

नक्कल केली पाजहजे. यामळेु काठेवािहून तार आली ह ेमला आविले. मी तर मसुलमान बाांधवाांना 

म्हणेन की एखादी गोष्ट घिून गेली असेल तर जतचे अध ेसाांगा, पाव साांगा.त्याचे दपु्पट, दाहपट काय 

करायचे होते आजण बाहरे काय पाठवायचे होते. जगभरात पसरवले असे का केल?े आता मागे जहांद,ू 

िीख तर राजहले नाहीत, हां, आता र्ोिे परतले आहते ही गोष्ट वेगळी. परांत ुजहांद ूआजण जिखाांना जर 

वेि लागले असते तर काय जग वाचवायला आल ेअसते? होय, ते म्हण ूिकले असते की तमु्ही 

स्वातांत्र्याचा सदपुयोग केला नाही. आम्ही तमुच्याकिून ते परत घेतो अिी ते धमकी दऊे िकले असते. 

ह ेसवथ िक्य आह.े परांतु जे मेल ेते र्ोिेच परत येऊ िकतात. म्हणनूच मी म्हणतो की आपण कोणतीही 

गोष्ट वाढवनू साांग ूनये. जे दःुख आह ेते दःुखच आह,े ते काही बाहरेचा माणसू दरू करू िकत नाही. ते 

लहान करून दाखवले तर माणसू जगात काम करू िकतो. आपण जगाला तेव्हाच प्रभाजवत करतो 

जेव्हा इतराांच्या कामाची आपण स्ततुी करतो, त्याच्या दोर्ाची जनांदा करून नाही. तर तमु्हाला ही बातमी 

साांगायची होती. ती साांजगतली. एका बांधूांनी जलजहले होते तेही आल.े त्यात अजनू काय जलजहले ते 

पाहीन. सागण्यासारखे काही असेल तर उद्या साांगेन.   

 अजनू एक गोष्ट तमु्हाला साांगायची आह.े तसा जतच्यािी तमुचा सांबांध नाही. पण वाटले 

तमुच्यािारे साांगनू टाकावे. मी जिजजकिनजींना साांगनू ठेवले आह ेकी मला जे भेटायला येतात त्याांना 

६ पासनू १३ तारखेपयंत वेळ दऊे नये. याचा अर्थ असा नाही की मी कोणाला भेटू इजच्छत नाही वा मी 

आजारी आह ेवा मी एकटाच मजा करू इजच्छतो. जकती तरी मजहन्याांपासनू ही गोष्ट सरुू आह.े मी 

सेवाग्रामला जाऊ िकत नाही. यामळेु सेवाग्रामचे लोक इरे् येत आहते. उद्यापासनू कस्तरुबा रस्टची 

सभा आह.े त्यानांतर चरखा सांघ, नयी तालीम, ग्रामोद्योग सांघटना याांच्या सभा आहते. या चार 

सांघटनाांच्या या काळात सभा होणार आहते. सभेचे सांचालन चाांगल्या प्रकारे झाल ेतर त्याला काही 

वेळ लागेलच. मग याांना वेळ दऊे की भेटणाराांना? तर मी साांगनू टाकले की कृपाकरून या जदवसाांत 
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वेळ माग ूनका. वाटल्यास आपण नांतर भेटू िकतो. मी इरे् माझे काम करणार नाही असे नाही. परांतु 

बाहरेून आलेले लोक मला केवळ उत्सकुतेमळेु भेटू इजच्छतात.   

कापि आजण अन्नधान्यावरील जनयांत्रण उठवण्याची चचाथ सरुू आह.े असे नाही की ह ेजनयांत्रण 

उद्याच रद्द होईल. प्रजक्रया सरुू आह ेआजण असे सचुवनू मी चाांगले काम केले आह ेअसे प्रत्येकजण 

म्हणतो. जनयांत्रण उठवले जात आहते ही चाांगली गोष्ट आह ेअसे साांगणारी पते्र चोहोकिून येत आहते. 

जनयांत्रण उठवले गेले म्हणजे आपण आपल्या जबाबदारीतनू मकु्त झालो असे होत नाही. एकदा 

जनजनथयांत्रण अांमलात आले की व्यापाऱयाांवर काही जबाबदारी येते. घनश्यामलासदु्ा मी जास्त कापि 

जनमाथण करण्याकररता साांगेन. मी केवळ आदिेाचे पालन करत आह ेअसे तो म्हण ूिकतो. जे कापि 

तयार करायला त्याला साांगण्यात येते ते तो तयार करतो व त्याची जकां मत घेतो. परांत ुएकदा कापिावरील 

जनयांत्रण उठल ेकी घनश्याम आजण इतर जमत्र काय करतील? मग ते लोकाांना लबुािण्याकररता स्वतांत्र 

असतील काय? असे झाले तर माझी हजामत होईल. असे झाल ेतर लोक म्हणतील की मी जनयांत्रण दरू 

करायला लावले. िासनामध्ये माझी भावांिे आहते, माझे जमत्र आहते. त्याांना साांजगतले की झाले काम 

असे र्ोिेच आह.े मी तर िासनाला मदत केली आह.े मी जकतीही मोठा असलो, जकतीही साांजगतले 

तरी िासनाला पटत नसेल, लोकाांना, ज्याांचे िासन आह ेत्याांना जकतीही साांजगतले तरी पटत नसेल तर 

मग काय? मी जे म्हणतो ते योग्य असायला मी ईश्वर र्ोिाच आह.े मी तकथ  करतो, जवचार करतो आजण 

मग साांगतो की कापि आजण इतर वस्तूांवर जे जनयांत्रण आह ेते रद्द करण्यात यावे. याचा अर्थ आह ेकी 

आज आमच्याजवळ पाच मण धान्य जिल्लक असेल तर उद्या दहा मण जिल्लक असायला पाजहजे. 

याचे कारण लोकाांनी धान्य दाबनू ठेवले आह.े आज जर िेतकऱयाांजवळ धान्य नसेल आजण तरीही मी 

म्हणालो की जनयांत्रण काढून टाका तर लोक उपािी मरणार नाहीत काय? लोकाांना उपािी मरू 

दणे्याइतका मी मखूथ नाही. माझ्याकररता तर घमश्याम बकरीच्या दधुाची व्यवस्र्ा करतो, फळादींची 

व्यवस्र्ा करतो. भाज्या वगैरे दतेो. मी काय उपािी र्ोिाच मरतो. मला वाटते की िेतकऱयाांजवळ 

धान्य पिलेले आह ेपरांत ुत्याांना त्याची इतकी जकां मत जमळत नाही की त्याांचे पोट भरावे. सरकार त्याांना 

जजतके दणे्याकररता भाग पािते जततके दऊेन टाकतात, आजण म्हणतात की जेव्हा जनयांत्रण उठेल तेव्हा 

साांग ूकी आमच्याजवळ जकती धान्य आह.े मला वाटते की िेतकऱयाांना जेव्हा आपल्या मालाची रास्त 

जकां मत जमळेल तेव्हा त्याांची उपासमार होणार नाही. मान्य की आपल्याजवळ आपल्या गरजेइतके 

अन्नधान्य नाही. याचा अर्थ असा होतो काय की आपले िेजारी उपासमारीने मरत असताना आपल्या 

हाती जजतके धान्य पिेल जततके सवथ आपण खाल्ले पाजहजे? आपले जर इतके अधःपतन झाल ेअसेल 

तर मग यावर कोणताही इलाज नाही. तरीही मी म्हणेन की यावरील उपाय जनयांत्रण नाही. जर असे 

घिणार असेल तर आज सरकार चालवणारे जे मांजत्रमांिळ आह ेत्याने िासनापासनू दरू झाल ेपाजहजे. 
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लोक हुिारी करतात, सत्याला धरून राहत नाहीत, ज्या व्यापाऱयाांनी लोकाांकररता व्यापार केला पाजहजे 

ते आपलीच घरे भरत असतील व आपल्या मलुाबाळाांकररता सांपत्ती गोळा करत असतील तर सरकारन े

काय करावे? त्याांनी बळाचा वापर करावा की लोकाांवर गोळ्या झािाव्या? आपल्याजवळ असे 

अजधकार नाहीत आजण ते आपल्याला नकोतसदु्ा. आपल्याजवळ पोलीसदल असले पाजहजे परांतु ते 

लोकाांना गोळ्या घालण्याकररता नाही. आपण जर लोकाांना गोळ्या घालायला सरुुवात केली तर 

जिल्लक कोण राहील. आपले तीस वर्ांचे प्रजिक्षण कुठे गेले? आपली माणसुकी कुठे गेली? ह ेअसे 

चाल ूिकत नाही. अिा प्रकारे आपण आपले नवजात स्वातांत्र्य गमाव.ू यामळेु मी म्हणतो की जनयांत्रण 

(कां रोल) गेलेच पाजहजे. सरकार जर म्हणत असेल की जनयांत्रण काढून टाकले तर लोक उपािी मरतील. 

असे झाल ेतर पांचायत राजची स्र्ापना झाली नाही असे मी म्हणेन. म्हणजे अजनू आपल्या दिेात 

लोकिाही आली नाही. म्हणज ेज्या रामराज्याकररता मी जगतो आह ेत्या रामराज्याची अजनू स्र्ापना 

झालेली नाही. मी म्हणेन की ज्या लोकाांना जनयांत्रणापासनू मकु्त करण्यात आले आह ेत्याांनी स्वतःवर 

जनयांत्रण लावले पाजहजे आजण इतराांना सखुी केले पाजहजे. सरकारी सेवेतील नागरी सेवेचे लोक 

कदाजचत मला नावे ठेवतील. हस्तक्षेप करण्याचा मला कोणताही अजधकार नाही, मला सरकार 

चालवण्याचा अनभुव नाही, एकदा जनयांत्रण काढले की नांतर ते परत लावणे व लोकाांना खाऊ घालणे 

कठीण होईल असेही ते म्हणतील. मी म्हणतो की ते बरोबर आहते. मी कधीही नागरी सेवेत नव्हतो, 

परांतु मी करोिो लोकाांमध्ये जफरलो आह.े मला लोकाांच्या अतःकरणाची माजहती आह.े मी त्याांना 

ओळखतो. 

आता कापिाबद्दल. धान्याबद्दल तमु्ही म्हण ूिकता की आमच्याजवळ परेुसा साठा नाही. परांत ु

आपल्याजवळ परेुसा कापसू नाही असे कोणीही म्हणालेले नाही. आपल्याजवळ इतका कापसू आह े

की आपण त्याची जनयाथत करतो. तमु्ही म्हणाल की आपल्याजवळ परेुश्या जगरण्या नाहीत. मी म्हणेन 

की जगरण्या आपल्या घरात आहते. इरे् बसलेल्या सवथ जस्त्रयाांच्या घरात त्या जगरण्या आहते. तमु्हापैकी 

प्रत्येकाला ईश्वराने कृपावांत होऊन दोन हात जदले आहते. तमु्हाला जर तमुच्या पाठीवर कापि हवे 

असेल तर तमु्ही कताई केली पाजहजे. तमु्ही जर तसे करू िकत नसाल तर तमु्ही नागिे जफरा. 

आपल्याकिे जकती तरी जगरण्या आहते परांतु तरीही गरजेइतके उत्पादन होत नसेल तर आपण हातकताई 

आजण हातजवणाईचा आधार घेतला पाजहजे. जवणाई इतकी कठीण नाही. आपल्या दिेात जकती तरी 

जवणकर आहते. त्याांच्याकिून आपण जकती तरी कापि जवणनू घेऊ िकतो. परांतु काही लोक अजतिय 

िौकीन आहते जगरणीतील सतू जमळाले तर ते जवण ूिकतात, हातकताईच्या सतुाने जवणणार नाही. असे 

दिपण कोणी आणत असेल तर नागिे राहा. त्याांनी जर हातकताईच्या सतुाने कापि जवणायला सरुुवात 

केली तर कोणालाही नागिे राहावे लागणार नाही. तर आपला सुांदर दिे - करोिो लोक राहत असलेला 
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दिे, ज्याांना आपला व्यवसाय माहीत आह,े ज्याांना कापि कस े तयार करावे ह े माहीत आह े त्या 

दिेातील लोकाांना नग्न राहण्याची आवश्यकता पिू िकत नाही. दोन वार कापि जमळेल, चार वार 

कापि जमळेल असे बांधन ठेवणे चाांगले वाटत नाही. यामळेु कापिावरील जनयांत्रण ही आपल्या 

अज्ञानाची पररसीमा आह.े ते जजतके लवकर उठवले जाईल जततके बरे. जोपयंत अन्नधान्याचा प्रश्न 

आह े िेतकऱयाांनी आजण व्यापाऱयाांनी म्हटले पाजहजे की आम्ही जनतेकररता जपकवतो. आम्हाला 

कोणताही अप्रामाजणकपणा करायचा नाही. िेतकऱयाांनी लक्षात ठेवले पाजहजे की धान्य पेरायचे आह े

ते केवळ पोट भरण्याकररता नाही तर सवांकररता. मी म्हणेन की आपल्या जजमनीतनू अधाथ िेर जनमाथण 

होत असेल तर एक िेर जनमाथण करण्याचा प्रयत्न का करू नये? याकररता लोकाांना मागथदिथन करू या. 

त्याांना आपण उत्तेजन जदले पाजहजे. भारतात कोणीही उपािी वा नग्न राहण्याचे कारण नाही. आम्ही 

आमच्या अज्ञानामळेु नग्न राहतो. जजतके धान्य पाजहजे जततके उत्पन्न करत नाही, जजतके दधू पाजहजे 

जततके उत्पन्न करत नाही. आपल्याकिे इतक्या गायीम्हिी आहते तरी आपली अिी अवस्र्ा आह.े 

यापेक्षा अजधक मोठा मखूथपणा कोणता ह ेमला कळत नाही. 

जहांदवूरून. आकािवाणी. जिवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ १६९-७४ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



प्रार्थना प्रवचन भाग २ | महात्मा गाांधी | १५३ 

 
 

४१. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर ६, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

जिसेंबर ६, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 तमु्ही सबु्बालक्ष्मींचे (माधरुी िण्मखुवाजदव ूसबु्बलूक्ष्मी, सप्तेंबर १९१६-जिसेंबर ११, २००४, 

कनाथटक सांजगताच्या प्रजसद् गाजयका.) भजन ऐकल ेआजण रामधनूही ऐकली. या तर इरे् नवीन आहते, 

सांजगताच्या कायथक्रमाला जात असतात. रामधनू अिी गोष्ट आह ेकी ज्यात लीन व्हावे लागत असते. 

भजनही अिीच गोष्ट आह.े त्याांचे गाणे ऐकण्याकररता लोक का उत्सकु असतात ह ेआज तमु्हाला 

कळले असेल. त्याांचा गळा अजतिय गोि आह.े इरे् येऊन गाणे म्हणण्याची त्याांची इच्छा होती. मी 

त्याच ेस्वागत केले.  

 आज मी तमुचा १५ जमजनटाांपेक्षा जास्त वेळ घेणार नाही. काल मी तमुची २५ जमजनटे घेतली. 

मला त्याची लाज वाटते. मी माझे बोलणे १५ जमजनटातच सांपवले पाजहजे. आज तमुचे १५ जमनीट 

घेण्याचाच माझा जवचार आह ेव त्यात जे येऊ िकणार नाही ते सोिून दईेन. 

 काल मला एका बांधूांचे पत्र आल.े मी त्यातील काही भागच वाच ूिकलो. मला दसुरे एक पत्र 

जमळाले आह ेपरांतु ते मी अजनू वाच ूिकलेलो आह.े त्याकररता माफी मागतो. पत्राांचा एक ढीग पिला 

आह,े त्यात ते कुठे तरी पिल े असेल. जे पत्र मी वाचनू आलो आह े त्यात जलजहले आह े की मी 

भोळासाांब माणसू आह.े माझ्यामाग े जग कस े चालते ते मला माहीत नसते आजण त्यामळेु माझी 

फसवणकू होऊ िकते. याचे उत्तर कस ेद्यावे हहेी मला माहीत नाही. मला किा प्रकारे धोका जदला 

जाऊ िकतो तेही पत्रलेखक साांगतो आजण मला सावध राहण्याकररता साांगतो. तो म्हणतो की पाहा 

पाजकस्तानमध्ये काय होते आह ेआजण आपणही तसेच केले पाजहजे आजण त्याचा बदला घेतला पाजहजे. 

मी याच्यािी सहमत नाही. आपण मसुलमानाांची घरे जाळू िकत नाही. ती घरे जकतीही साधी असली 

तरी त्याांच्या मालकाांना ती जततकीच जप्रय आहते जजतका एखाद्या करोिपतीला आपला प्रासाद जप्रय 

असतो. ते अिाच घरात राहत असतात. मसुलमान जेव्हा पाजकस्तानमध्ये जातो तेव्हा त्यालाही पीिा 

सहन करावी लागत असते.  

पाजकस्तानमध्ये सवथ काही सोिून आलेल्या जहांदूांना आजण जिखाांना ते सवथ कधी परत जमळेल 

व त्याांना आपल्या घरी कधी परतता येईल असे पत्रलेखक जवचारतो. मी त्याला साांगेन की ते जोपयंत 

परतत नाहीत, जे मेल ेत्याांची गोष्ट वेगळी आह,े जोपयंत एकाही जहांदलूा वा जिखाला त्याच ेघर परत 
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जमळत नाही तोपयंत मी िाांत बसणार नाही. हां, जे घर जळाले आह ेते जसेच्यातसे परत बाांधनू द्या असे 

कोणतेही सरकार करू िकत नाही, तमुचे सरकारही करू िकत नाही. िासनाकिून अिी अपेक्षाही 

करायला नको. मी तर म्हणेन की जहांदूांनी आजण जिखाांनी नमनु्यादाखल वसवलेल्या िहरात जाऊन 

राहावे. जततके झाल ेतरी परेु आह.े लाहोरच्या जहांदूांनी आजण जिखाांनी आमची घरे जिी आहते तिीच 

आम्हाला परत द्या, आमची जमीन जिी आह ेतिीच आम्हाला परत द्या असे पाजकस्तान सरकारला 

साांजगतले पाजहजे. अिा प्रकारे सवथ आपापल्या घरी जाऊन राहू िकले तर माझ्याकररता ते परेु आह.े 

इतके करता येऊ िकते की ज्या मसुलमानाांनी त्या घराांचा ताबा घेतला आह े जतर्नू त्याांना हटवल े

पाजहजे आजण ज्या अवस्रे्त ते घर आह ेत्या अवस्रे्त ते परत केल ेपाजहजे. त्याांनी प्रासाद बाांधनू द्यावा 

असे र्ोिेच आह.े आता जे लोक भारतीय सांघराज्यात आहते त्याांनी सत्याचरणी व्हावे, सज्जन व्हावे. 

याहून वेगळे काही होऊ िकत नाही याबद्दल मला िांका नाही. आपण पाजकस्तानचे अनकुरण करायला 

नको. ते जरी त्याांचे नाक कापत असल ेतरी आपण आपले नाक काप ूनये. 

यापढे जाऊन मी पत्रलेखकाला साांगेन की आपण जर काही चकू केली असेल तर आपण ती 

दरुुस्त केली पाजहजे. प्रत्येकजण चकुा करत असतो. माणसाने त्या परत परत करू नये इतकेच. माणसात 

जरी चाांगले करण्याची क्षमता आह ेतरी तो चकू करणारा प्राणी आह.े एकदा त्याने चकू दरुुस्त केली 

की नांतर तो केवळ चाांगलेच करू िकतो. आपण जर आपल्या धमाथनसुार वागलो तर जगासमोर त्याची 

जाहीरात करायची आवश्यकता नसते.  

काठेवािच्या मसुलमानाांचे जे नकुसान झाले त्याबद्दल मला जलहावे लागले आजण ते योग्यच 

आह ेआजण तेर्ील जहांदूांना त्याांच्याबद्दल साांगणेही उजचतच होते. तेर्ील सरकारलाही साांगणे योग्यच 

होते. तो आपला हक्क आह.े आपण जेव्हा पाजकस्तानच्या जनजमथतीला मान्यता जदली होती तेव्हा तेर्ील 

जहांदूांची आजण जिखाांची घरे जाळून टाकली जावी व त्याांना दिेातनू बाहरे हाकलनू दणे्यात यावे असे 

आपण  असे र्ोिेच मान्य केले होते. जर चकुा झाल्या असतील तर त्या दरुुस्त केल्या पाजहजे. तेसदु्ा 

असे म्हण ू िकतात की आपणसदु्ा आपल्या चकुा दरुुस्त केल्या पाजहजेे. ते म्हण ू िकतील की 

भारतातनू हुसकावनू लावण्यात आल्यामळेु ज्या मसुलमानाांना पाजकस्तानमध्ये जावे लागले त्याांनासदु्ा 

परत घेतले पाजहजे. अिाच प्रकारे पाजकस्तामधनू ज्या जहांदूांना आजण जिखाांना इरे् यावे लागले ते जर 

परत गेले तर आपणा दोघाांकररताही ही गोष्ट चाांगली होईल. आपण पाक होऊ. असे झाल ेनाही तर 

जगात आपले तोंि काळे होईल. आपले तोंि नेहमीच उजळ राजहले आह.े हां, आपण गुांि असतो आजण 

गुांिजगरीने स्वातांत्र्य जमळवले असते तर गोष्ट वेगळी होती. बाहरेचे जग म्हणते की आपण जे स्वातांत्र्य 

जमळवले आह े ते सौजन्यिीलतेने जमळवले आह.े मी म्हणालो असतो तर वेगळी गोष्ट आह,े जहांद-ू
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मसुलमान म्हणाले असते तर वेगळी गोष्ट असती परांत ुबाहरेचे जगही म्हणते की आम्ही सौजन्यान े

स्वातांत्र्य जमळवले आह,े सौजन्याने घेतले आह.े तर ते सौजन्यानेच जटकवले पाजहजे, गुांिजगरीने नाही. 

गुांिजगरीने आपण ते घालवणार आहो. अिाच प्रकारे आपण आपले आचरण ठेवले, वागणे ठेवले तर 

जग म्हणेल की आपण आपली चकू दरुुस्त केली आह.े मग जग पाजकस्तानचे काय करील असे तमु्ही 

जवचारू िकाल. मी तर म्हणेन की जगाला काहीही म्हणण्याची वा साांगण्याची गरज नाही. 

पाजकस्तानला स्वतःलाच स्वच्छ व्हावे लागेल.  

अजखल भारतीय कााँग्रेसने जो ठराव मांजरू केला (पाहा पररजिष्ट अजखल भारतीय कााँग्रेस 

कमेटीच ेठराव, ठराव क्रमाांक २, जवस्र्ाजपत जनवाथजसताांचे पनुःस्र्ापन, नोव्हेंबर १५, १९४७) त्यात 

माझा हात होता व तो मांजरू करवनू घेण्याकररता मी जबाबदार आह.े या गोष्टीची मला आठवण करून 

दणे्यात येते आजण ते पढेु साांगतात की लोकाांना तो ठराव पसांत नव्हता. पाजकस्तानमधनू जे जहांद ूआजण 

िीख आल ेआहते त्याांची परतण्याची इच्छा नाही. त्याांनी जभकाऱयाप्रमाणे जावे असे मला म्हणायच े

नाही. ते पाजकस्तानमधनू आल ेकारण ते असहाय होते ह ेखरे आह.े परांतु त्याांनी प्रजतष्ठापवूथक जायला 

पाजहजे. पाजकस्तानच्या मसुलमानाांनी त्याांना साांजगतले पाजहजे की आता आम्ही सवथ मसुलमान चाांगले 

झालो आहो व तमु्ही परत या. अिाच प्रकारे मसुलमानाांना आपण साांजगतले पाजहजे की आता तमु्ही 

परत या, तमुची घरे, तमुची जमीन जिीच्या तिी कायम आह,े ती ताब्यात घ्या. आमचे वेि जनघाल े

आह ेआजण आम्ही सभ्य गहृस्र्ाप्रमाणे वागत आहो. यात कोणती फसवणकू आह?े मी कोणालाही 

फसवत नाही. जगाने यात फसवणकू पाहू नये. आम्ही सभ्य गहृस्र्ाप्रमाणे वागलो तर आपला आज 

चाांगला होईल. फसवणकू किी असते व ती किी करतात ह ेतर मला माहीत नाही. अजखल भारतीय 

कााँग्रेस कमेटीचा ठराव म्हणतो की जवस्र्ाजपत होऊन इरे् जजतके जहांद ूआजण जिख परत आल ेआहते 

त्या सवांनी आदराने, प्रेमाने आपल्या घरी, जजमनीवर जावे. ल्यालपरूला जावे. आमच ेिीख बाांधव 

जतरे् िेती करत होते. त्याांनी तर जायलाच पाजहजे असे माझे स्वप्न आह.े या स्वप्नाची पररपतूी 

पाहण्याकररताच मी जजवांत आह.े ईश्वराला माझे ह ेस्वप्न पणूथ करायचे नसेल तर त्याने मला घेऊन जावे. 

म्हणनूच मी जदल्लीत राहतो आह.े इरे् जर मी ह ेकरू िकणार नसेन तर अजनू कुठे मी काय करू 

िकेन? आपण सज्जन झालो तर असे होऊ िकते याबद्दल मला मळुीच िांका नाही. पाजकस्तानींनीही 

म्हणावे की आम्ही चाांगले झालो. त्याांनी अांतःकरणपवूथक म्हणावे की आमची चकू झाली, आम्ही 

तमुच्यािी सौजन्यपवूथक वाग,ू तमु्ही या. अिा प्रकारे झाले तर सवथ चाांगले होऊ िकते. असे झाले तरच 

आपण चाांगले िेजारी होऊन राहू िकतो. 

जहांदीवरून. सौजन्य आकािवाणी. जिवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ १७५-८ 
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४२. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर ७, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

जिसेंबर ७, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 आज मी तमुच्यािी फार गहन जवर्यावर बोल ूइजच्छतो आजण तो सांवेदनिीलसदु्ा आह.े तो 

वतृ्तपत्राांमध्ये आलेला आह.े काल तमु्ही वतृ्तपत्राांमध्ये पाजहलेच असेल की काही जहांद ूजस्त्रया लाहोरला 

गेल्या आजण तेर्ील मसुलमान जस्त्रयाांना भेटल्या. (लाहोरमध्ये अपहृत जस्त्रयाांच्या पनुवथसनाकररता एका 

आांतरराज्यीय सांमेलनाचे आयोजन करण्यात आल ेहोते. सांमेलनात आलेल्या प्रजतजनधींनी पाजकस्तान 

आजण भारतातील लोकाांना सवथ अपहृत जस्त्रयाांना त्याच्या घरी परत करण्याची जवनांती केली. या 

आवाहनावर सह्या करणाराांमध्ये प्रमखु होते - गजनफर अली, इफ्तखार हुसेन खॉ ां मामदोत वाले, बेगम 

जलयाकत अली खॉ ां, बेगम िाहनवाझ, बेगम बिीर अहमद, इजफ्तखारुजद्दन, के. सी. जनयोगी, स्वणथजसांह, 

रामेश्वरी नेहरू, मदृलुा साराभाई आजण कमलादवेी चटोपाध्याय.) पाजकस्तानमध्ये मसुलमानाांनी 

अपहरण केलेल्या जस्त्रयाांचे आजण पवूथ पांजाबमध्ये जहांद ूआजण जिखाांनी अपहरण केलेल्या मसुलमान 

जस्त्रयाचे काय करावे या प्रश्नाची त्याांनी चचाथ केली. फार मोठ्या सांख्येत मसुलमानाांनी भारत सोिला 

आह े आजण अजनूही काही सोिण्याच्या बेतात आहते. यापढेु एकाही मसुलमानाला भारत 

सोिण्याकररता बाध्य केले जाणार नाही असा आपण जनधाथर केला पाजहजे. परांतु स्वतःहोऊन जाण्याची 

कोणाचीच इच्छा नसते. आपले घरदार सोिून कोणी का जावे? जतरे् पाजकस्तानमध्ये त्याांच्याकररता 

घरदार तयार आह ेअिी तर काही गोष्ट नाही. त्याांनी स्वतःहोऊन जतरे् जायच ेठरवले असेल वा नोकरी 

करणारे जात असतील तर गोष्ट वेगळी. परांत ुअसे फार कमी आहते. इतराांनी जतरे् जाण्याचे काय कारण? 

जतरे् पाजकस्तानमध्ये काम त्याांची वाट पाहत आह ेअिी तर काही गोष्ट नाही. भारतातील त्याांच्या 

व्यवसायावर प्रजतकुल पररणाम होत नसेल तर ते किाला जातील?  

ह ेतर झाले, परांतु जस्त्रयाांचे काय? ही समस्या जक्लष्ट आह.े काही म्हणतात की जहांदूांनी आजण 

जिखाांनी काही १२,००० जस्त्रयाांचे अपहरण केल ेआह ेव त्यापेक्षा दपु्पट जस्त्रयाांचे पाजकस्तानमधील 

मसुलमानाांनी अपहरण केल े आह.े इतर काहींचे म्हणण े आह े की हा अांदाज अगदीच कमी आह,े 

वास्तवात ही सांख्या बरीच जास्त आह.े मी म्हणेन की १२,००० ही सांख्या काही कमी नाही. माझ्या 

दृष्टीने एक हजार कमी नाही आजण एकही कमी नाही. असे का व्हावे? कोणी एखाद्या स्त्रीला का उचलनू 

न्यावे? कोणी मसुलमान स्त्री आह ेजतला जहांदूांनी वा जिखाांनी उचलनू न्यावे वा जहांद ूवा िीख स्त्रीला 

मसुलमानाांनी उचलनू न्यावे असे का व्हावे? हा तर फार मोठा अत्याचार आह.े काही लोक म्हणतात 
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की १२,००० जस्त्रयाांचे अपहरण करण्यात आल ेअसे जे साांगण्यात येते ती कमीतकमी सांख्या आह.े मी 

तर कमीत कमी सांख्या घेऊ इजच्छतो, परांतु माझ्याकररता ही सांख्या फार मोठी आह.े बारा हजार जहांद ू

जस्त्रयाांना मसुलमान उचलनू घेऊन गेले आजण बारा हजार मसुलमान जस्त्रयाांना जहांद ूआजण िीख उचलनू 

घेऊन गेले. त्याांना कस ेपरत आणायचे हा कठीण प्रश्न आह.े या प्रश्नावरील उपाय िोधण्याकररता या 

भजगनी गेल्या होत्या. मसुलमान भजगनी होत्या. त्या सवांनी जवचार केला. जजतक्या काही जहांद ूआजण 

िीख भजगनींना उचलनू घेऊन गेले आहते त्याांना परत आणले पाजहजे म्हणनू या भजगनी गेल्या होत्या. 

अिाच प्रकारे जजतक्या मसुलमान भजगनी आहते त्याही त्याांच्या घरी पोहोचल्या पाजहजे. असे नाही की 

त्याांनी येऊन घेऊन जावे. आपणच पोहोचवनू जदले पाजहजे. त्या जतरे् गझनफर अली (पाजकस्तानमध्य े

मदत आजण पनुवथसन खात्याचे मांत्री; अपहरण करण्यात आलेल्या जस्त्रया आजण मलेु याांना परत त्याांच्या 

घरी पोहोचवण्याकररता भारत आजण पाजकस्तान या उपजनवेिाांची सांयकु्त सजमती गजठत करावी असे 

त्याांनी या पररर्दते सचुवले होते.) याांना व एका पोलीस अजधकाऱयालाही त्या भेटल्या, परांत ुत्या पोलीस 

अजधकाऱयाचे नाव मी जवसरलो. मदृलुाबेन (अांबालाल साराभाई याांची मलुगी; उपाध्यक्ष कस्तरुबा 

गाांधी स्मतृी राष्ट्रीय न्यास) आजण रामेश्वरीबेन (रामेश्वरी नेहरू; उपध्यक्ष हररजन सेवक सांघाच्या कें द्रीय 

सजमती; अध्यक्ष, मदत आजण पनुवथसन खाते, स्त्रीजवभाग) या दोघीही लाहोरला गेल्या होत्या आजण या 

दोघींनीही मला स्वतांत्र अहवाल जदले व अपहृत जस्त्रयाांना त्याांच्या मळू घरी परत कस ेपोहोचवता येईल 

यासांबांधी त्याांनी चचाथ केली असल्याचेही त्याांनी मला साांजगतले. या जस्त्रयाांच्या सांरक्षणाकररता 

पोजलसाांना वा सैन्यातील लोकाांना पाठवावे लागले तर त्याला काहीही अर्थ नाही. काही जहांद ूआजण 

िीख स्त्री कायथकत्याथ पवूथ पांजाबमधील पोजलसाांबरोबर पाजकस्तानमध्य ेजाऊन त्या अपहृत जस्त्रयाांना 

सोबत घेऊन अर्ाथतच येऊ िकतात. परांत ुदोनपैकी एकाही जठकाणी असे झालेले नाही. असे म्हणतात 

की अपहृत जहांद ूआजण िीख जस्त्रयाांनी इस्लामचा स्वीकार केला आह ेव त्याांची परतण्याची इच्छा नाही. 

हीच गोष्ट भारतातील मसुलमान जस्त्रयाांचीही आह.े 

आपले वतथन रानटीपणाचे झाल ेआह.े ही गोष्ट पवूथ पांजाबमधील लोकाांकररता जजतकी खरी 

आह ेजततकीच पजिम पांजाबमधील लोकाांकररताही खरी आह.े यापैकी कोण अजधक रानटी आह ेअसे 

जवचारण्यात काहीही अर्थ नाही. रानटीपणाचे मोजमाप नसते. राजा गझनफर अली म्हणतात की दोन्ही 

पक्षाांनी अत्याचारी वतथन केल ेहोते. कोण अजधक अपराधी आह ेह ेजवचारण्यात अर्थ नाही. सामजूहक 

स्तरावर अत्याचार झाले आजण पजहले पाऊल कोणी टाकले ह ेजवचारून कय उपयोग? अपहृत जस्त्रयाांना 

मदतीची गरज आह.े त्याांचा छळ करण्यात आला आह.े त्याांना परत आपल्या घरी पोहोचवले पाजहजे. 

पोलीस ह ेकरू िकत नाही हा माझा जवश्वास आह.े सैन्य ह ेकरू िकत नाही. काही भजगनींना पवूथ 

पांजाबमध्ये पाठवा आजण काही भजगनींना पजिम पांजाबमध्ये पाठवा. मग काम होऊ िकते, नाही तर 
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नाही होऊ िकत असे काही नाही. एक अनभुवी माणसू म्हणनू मी साांगतो की ही पद्त नाही. हा गुांता 

सरकारने सोिवायचा आह.े मला असे म्हणायचे नाही की या अपहरणामागे सरकार होते. पवूथ पांजाब 

सरकारने काही या अपहरणाचे आयोजन केले नव्हते. पवूथ पांजाबमध्ये जहांद ू आजण िीख या 

अपहरणाांकररता जबाबदार होते आजण पजिम पांजाबमध्ये मसुलमान जबाबदार होते. अजनू आपण 

कोणती चौकिी करणार आहो? अपहृत जस्त्रयाांची जी काही सांख्या असेल - मी ती कमीतकमी बारा 

हजार समजतो - पवूथ पांजाब आजण पजिम पांजाबच्या लोकाांनी त्या सवांना परत केले पाजहजे. 

असे म्हणतात की आता अपहृत जस्त्रयाांना त्याांच्या घरातील लोक परत घ्यायला तयार नाहीत. 

जे लोक आपल्या अपहृत बायकोला वा मलुीला आता आम्ही परत घेणार नाही असे म्हणत असतील 

ते रानटी आहते असे म्हणाव े लागेल. अपहृत जस्त्रयाांनी काही चकू केली असे मला वाटत नाही. 

त्याांच्यावर जहांसक अत्याचार करण्यात आल ेहोते. त्याांना दोर् दणेे, कलांजकत समजण ेआजण आता त्या 

घरात वा समाजात घेण्याच्या पात्रतेच्या नाहीत असे म्हणणे अन्याय आह.े कमीतकमी मसुलमानाांमध्ये 

असे होत नाही. कमीतकमी इस्लाम याबाबतीत उदार आह.े यामळेु ही गोष्ट सरकारने आपल्या हातात 

घेतली पाजहजे. या सवथ जस्त्रयाांचा िोध सरकारने घेतला पाजहजे. त्याांचा िोध घेऊन त्याांना आपापल्या 

घरी पनुःस्र्ाजपत केल ेपाजहजे. पोलीस आजण स्त्री सामाजजक कायथकत्याथ यावर प्रभावी उपाययोजना 

करू िकत नाही. ही समस्या जकचकट आह ेयाचा अर्थ जनमत या बाजनेू नाही. बारा हजारच्या बार 

हजार जस्त्रयाांचे गुांिाांनी अपहरण केल ेहोते असे तमु्ही म्हण ूिकत नाही. चाांगले लोकच गुांि झाल ेहोते. 

कोणाचाही जन्म गुांि म्हणनू झालेला नसतो, काही जवजिष्ट पररजस्र्तीत ते तसे बनतात. दोन्ही सरकाराांनी 

याबाबतीत दबुळेपणा दाखवला. अपहृत जस्त्रयाांचा िोध घेण्याचा एकाही सरकारने प्रयत्न केलेला नाही. 

अपहृत जस्त्रयाांना परत आणण्याकररता दोन्ही सरकाराांनी आपल्या अजधकाराचा उपयोग केला नाही. 

दोन्ही सरकाराांनी आपल्या अजधकाराचा उपयोग केला असता तर पवूथ पांजाब आजण पजिम पांजाबमध्ये 

जे घिल ेते घिल ेनसते. परांतु आपल्या स्वातांत्र्याचा जन्म केवळ तीन मजहन्याांपवूी झाला आह.े अजनू 

ते बाल्यावस्रे्त आह.े 

माझ्या दृजष्टकोनातनू ह े जवर् पसरवण्याकररता पाजकस्तान जबाबदार आह.े परांत ु जबाबदार 

धरल्यामळेु काय लाभ होणार आह?े या अपहृत भजगनींना वाचवण्याचा एकच मागथ आह,े तो मागथ 

म्हणजे िासनाने आता तरी जागे व्हावे, आपल्या जबाबदारीची जाणीव ठेवावी, या कामाला सवाथजधक 

प्राधान्य दऊेन सवथ वेळ द्यावा व या कामाकररता मरण्याचीसदु्ा तयारी ठेवावी. असे केले तरच या 

जस्त्रयाांना वाचवता येऊ िकते. असे न करता जकतीही भजगनींना पवूथ पांजाब वा पजिम पांजाबमध्ये पाठवा 
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काहीही होणार नाही. या बाबतीत सरकारला जर मदतीची गरज असेल तर अर्ाथतच आपण मदत करू 

िकतो. 

मी काल साांजगतल्याप्रमाणे मी पांधरा जमजनटाांपेक्षा जास्त बोलायला नको. यामळेु मी इरे् 

सांपवतो. दोन वा तीन गोष्टी अजनू राजहलेल्या आहते व अजनूही दोन वा तीन जमजनट राहले आहते. 

परांतु मी त्याांचा उपयोग करणार नाही. 

जहांदीवरून. सौजन्य - आकािवाणी. जिवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ १७८-८२ 
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४३. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर ८, १९४७ 

(गाांधीजींचे मौन असल्यामळेु त्याांच ेलेखी भार्ण सभेत वाचनू दाखवण्यात आल.े) 

नवी जदल्ली, 

मौनवार, जिसेंबर ८, १९४७ 

 एका मजुस्लम सोसायटीने मला सचुीत करत जलजहले आह ेकी जहांद ूआजण मसुलमानाांच्या गोष्टी 

ऐकून मी वादात पिू नये. आधी चौकिी करून नांतरच मला जे काही करायचे असेल ते मी करावे. 

यापढेु जाऊन सोसायटीचा मला सल्ला आह ेकी काठेवािमध्ये मी स्वतः जाऊनच सवथ काही पाजहले 

पाजहजे. मी साांजगतले आह ेकी आज मी ह ेकरू िकत नाही. जदल्ली आजण आजबूाजचू्या भागातच मी 

माझ्या धमाथच े पालन केले पाजहजे. ह े सल्लागार जवसरतात की माझ्या गोिीगोिीच्या पद्तीनेच 

आवश्यक होते जततक्या प्रमाणात मी आरोप मागे घ्यायला लावले आहते. माणसू जेव्हा सत्याकररता 

सत्याचा िोध घेतो तेव्हा पररणाम नेहमीच चाांगले होत असतात. याकररता वारांवार प्रयत्न करण्यात 

आल ेआहते. अिा बाबतीत धीर आजण जचकाटीला सवाथजधक महत्तव असते. 

 जसांधमधनू मला पत्र येणे सरुूच आह.े कराचीत एक बांध ूआहते. त्याांचे दःुखद पत्र आल ेआह.े 

ते म्हणतात की “इरे् खनू तर होत नाहीत परांतु जहांद ूआजण िीख इरे् सन्मानाने व प्रजतष्ठापवूथक जग ू

िकत नाहीत. भारतातनू जतरे् गेलेले मसुलमान जहांदूांच्या घराांत जिरू िकतात आजण आम्ही इरे्च राहू 

असे म्हणतात. त्याांना तसा अजधकार नाही, परांतु आम्ही त्याांच्यासमोर बोलण्याचे साहस करू िकत 

नाही. अिा प्रकारच्या जकती तरी घटना घिल्या आहते. असे वाटते की काही मजहन्याांपवूीची कराची 

स्वप्नात पाजहलेली गोष्ट असावी”. त्याांच्या लाांबलचक पत्राचा हा साराांि आह.े पत्रात जे जलजहलेले 

आह ेते जवश्वसनीय असावे असे मला वाटते. याचा अर्थ जतरे् सांपणूथ अराजक पसरले आह.े ही तर रक्त 

िोर्नू माणसाला मारण्याची गोष्ट झाली. त्याचबरोबर यात आत्म्याचेही हनन होते. पाजकस्तानने या 

अराजकाला आळा घालावा अिी माझी जवनांती आह.े हा रोग आह ेआजण ह ेअराजक जजतक्या लवकर 

सांपेल जततके बरे होईल.  

साखरेवरील जनयांत्रण उठल ेआह.े धान्य, िाळी आजण कापि याांच्यावरील जनयांत्रणही लवकरच 

उठेल. जनयांत्रण काढून घेण्याचा हते ूएकदम जकां मती उतराव्या असा नाही. जीवन स्वाभाजवक व्हावे हा 

त्यामागील हतेू आह.े वरून लादलेले जनणथय नेहमीच वाईट असतात. आपल्या दिेात जविेर्त्वाने असे 

आह ेकारण आपला दिे १९०० मैल लाांब व १५०० मैल रुां द असा जविाल दिे आह ेव त्यात प्रचांि 

लोकसांख्या राहते. इरे् दिेाची फाळणी समोर ठेवण्याची आवश्यकता नाही. आम्ही सैजनकी राष्ट्र नाही. 
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आपण आपले अन्नधान्य जनमाथण करत होतो आजण कोणत्याही पररजस्र्तीत जनमाथण करू िकतो. 

आपल्या गरजेपरुते कापिही आपण जनमाथण करू िकतो. जनयांत्रण उठल्यानांतर लोकाांना मोकळेपणाने 

श्वास घेता येईल व त्याांना चकुा करण्याचाही अजधकार राहील. चकुा करत करत आजण त्या दरुुस्त करत 

करत पढेु जाणे हाच पवूाथपार चालत आलेला प्रगतीचा मागथ आह.े तमु्ही जर मलुाला रुईमध्य ेगुांिाळून 

ठेवाल तर ते गदुमरेल वा मरून जाईल. त्याचा सदुृढ माणसात जवकास व्हायचा असेल तर तमु्हाला 

त्याला प्रत्येक प्रकारच्या अिचणींना तोंि दणेे जिकवावे लागेल. याचप्रमाणे िासनाला िासन म्हणनू 

राहायचे असेल तर तटुवि्याच्या पररजस्र्तीला कसे तोंि द्यावे ह े त्याने जनतेला जिकवले पाजहजे. 

सामजूहक प्रयत्नाने कठीण काळातनूही मागथ काढणे त्याांनी जिकायला पाजहजे. जगण्याकररता धिपि न 

करता कस ेतरी करून जनतेला जजवांत ठेवण्याचा प्रयत्न करणे ही काही चाांगली गोष्ट नाही. 

अिा प्रकारे पाजहले असता जनजनथयांत्रणाचा अर्थ होतो सरकारमधील काही लोकाांनीच नाही तर 

सांपणूथ जनतेने दरूदृष्टीचे होणे. ही गोष्ट जनतेने जिकायला पाजहजे. जनतेबद्दलच्या आपल्या कतथव्याची 

पररपतूी करण्याकररता िासनाला नवीन जबाबदारी उचलावी लागेल. गाि्याांची व्यवस्र्ा सधुारावी 

लागेल, उत्पादन वाढवण्याच्या पद्ती लोकाांना साांगाव्या लागतील. याकररता अन्नधान्य जवभागाला 

मोठ्या जमीनदाराांऐवजी लहानलहान िेतकऱयाांकिे अजधक लक्ष द्यावे लागेल. िासनाला एकीकिे 

सवथ लोकाांवर जवश्वास ठेवावा लागेल तर दसुरीकिे त्याांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवनू लहानलहान 

िेतकऱयाांच्या जहताकिे लक्ष द्यावे लागेल. आजपयंत त्याांच्या जहताकिे लक्ष दणे्यात आल ेनाही परांत ु

करोिो लोकाांमध्ये बहुसांख्य लोक हचे आहते. आपल्या जपकाचा उपयोग स्वतः िेतकरीच करत 

असतो. जपकाचा लहानसा भाग तो जवकतो आजण त्याने तो आपल्या गरजेच्या इतर वस्त ूजवकत घेतो. 

जनयांत्रणामळेु िेतकऱयाला बाजारात कमी जकां मत जमळते. यामळेु जनयांत्रण काढल्यानांतर िेतकऱयाांना 

जजतके जास्त पैस ेजमळतील जततक्या प्रमाणात अन्नधान्याची जकां मत वाढेल. ग्राहकाची याबद्दल तक्रार 

अस ू नये. या नवीन व्यवस्रे्मळेु जो नफा होईल तो सवथच्यासवथ िेतकऱयाच्या जखिात जाईल ह े

िासनाने पाजहजे. जनतेला ही गोष्ट दररोज वा दर आठवि्याला समजावनू साांजगतली पाजहजे. 

मोठमोठ्या जगरणी मालकाांनी आजण मध्यस्र्ाांनी याबाबतीत िासनािी सहकायथ केल े पाजहजे व 

िासनाच्या जनदिेानसुार काम केले पाजहजे.  

मला असे वाटते की आज असे होत आह.े या काही लोकाांमध्ये आजण सांघटनाांमध्ये सहकायथ 

असले पाजहजे. आतापयंत त्याांनी गररबाांचे िोर्ण केल ेआह.े त्याांच्यामध्ये जी स्पधाथ सरुू आह ेती 

र्ाांबवली पाजहजे. जविेर्तः अन्नधान्य आजण कापि याांच्या व्यापारात पैस ेकमावण्याचा हते ूनसावा. 
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जनजनथयांत्रणामळेु व्यापारी जर भरघोस नफा घेणार असतील तर जनजनथयांत्रणाचा हतेू जवफल होईल. 

भािवलदार आजण व्यापारी सांपणूथ सहकायथ करतील अिी आपण आिा करू या. 

सौजन्य - आकािवाणी. जिवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ १८२-८३ 
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४४. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर ९, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

जिसेंबर ९, १९४७ 

 आज मी चरखा सांघाच्या सभेला हजर राजहलो आजण स्वाभाजवकपणे मला तेर्ील जस्त्रयाांिी 

अधाथ तास बोलावे लागले. मला जर वेळ जमळाला - कारण मला १५ जमजनटात भार्ण सांपवायचे असते 

- तर त्यासांबांधी मी तमु्हाला आज साांगेन. नाही तर उद्या साांगेन. 

 वतृ्तपत्राांमध्ये तमु्ही पाजहलेच असेल की सरदार पटेल आजण मी जपलाणीला जात आहो. का? 

हवामानबदलाकररता? ती केवळ अफवा आह.े सरदाराांच्या मनात काय आह ेते मला माहीत नाही परांतु 

मला ह ेजनजित माहीत आह ेकी हवामानबदलाची ही वेळ नाही. सरदार जदवसभर काम करतात आजण 

रात्री जवश्राांती घेतात, त्याांच्याकररता हाच हवामानबदल आह.े हीच गोष्ट मलाही लाग ूआह.े ह ेखरे आह े

की मला इतके आांगभर काम नाही कारण मला सरकार चालवावे लागत नाही. परांत ुमला अनेक लोक 

भेटायला येतात आजण मी र्कून जातो. यामळेु मला स्वतःला जवश्राांती द्यावी लागते. सध्या जदल्लीतील 

हवामान अनकूुल आह ेव त्यामळेु हवामानबदलाकररता बाहरे जाण्याचे कारण नाही. जपलाणी काय 

दऊे िकते? माझा जोपयंत सांबांध आह ेमी करा वा मराची िपर् घेतलेली आह.े अजनू माझी ती िपर् 

पणूथ झालेली नाही. वतथमानपते्र अिा अफवा का छापतात ह ेमला कळत नाही. यावरून मी इतकाच 

जनष्ट्कर्थ काढू िकतो की वतृ्तपत्रात येणारा बराचसा भाग सत्यावर आधाररत नसतो. नांतर मला कळले 

की - वतृ्तपत्राांिारे नाही - आम्ही जतरे् जाणार असल्यामळेु आम्हाला साखर, गहू आजण इतर साजहत्य 

जकती लागेल यासांबांधीचे जयपरूहून जनदिे दणे्यात आल ेहोते. जरी केवळ आम्हा दोन माणसाांकररता 

व्यवस्र्ा करायची होती तरी तेवढ्याने बाजारात तटुविा जनमाथण झाल्याच ेजदसते. अर्ाथतच ही सगळी 

वदांता होती. ह ेजर खरे असेल तर आमच्या हालचालीने बाजारात खळबळ माजावी ही धक्कादायक 

बाब होती. आम्ही केवळ खाण्याकररता जगतो वा आमच्यामागे प्रचांि ताफा असतो असाच याचा अर्थ 

होतो. असे होऊ नये. सरदार गरीब माणसू आह ेआजण मीसदु्ा. ह ेखरे आह ेकी ते प्रासादतलु्य घरात 

राहतात; आजण मीसदु्ा तिात घरात राहतो. खरे म्हणजे आम्ही मातीच्या झोपिीत राहावे हीच 

माझ्याकररता आजण त्याांच्याकररता उत्तम गोष्ट आह.े असो, तर अफवा किा पसरतात ह ेमला तमु्हाला 

साांगायचे होते. अखेरीस मी इरे् उपलब्ध आह.े मी जपलाणीला जात आह ेकाय ह े ते मला जवचारू 

िकले असते. या बाबतीतत मला असोजसएटेि प्रेसची तारही आली आजण त्यामळेु तर मी अजनूच 

दखुावलो. सरदार सतत कामात असतात परांतु आम्ही जात आहो काय असे ते मला जवचारू िकले 

असते.  



प्रार्थना प्रवचन भाग २ | महात्मा गाांधी | १६४ 

 
 

 जसांधमधील एका जमत्राच ेमला पत्र आले आह.े त्याने आपले नाव जदले आह,े परांत ुमी त्याांचे 

नाव उघि करणार नाही. मी असे केल ेतर त्याांना काही वाटणार नाही ह ेमला माहीत आह.े जसांधमधील 

हररजनाांना भोगाव्या लागणाऱया त्रासासांबांधी एका िॉक्टरच ेजे पत्र आल ेहोते त्यासांबांधी मी तमु्हाला 

साांजगतलेच आह.े (पाहा प्रार्थना प्रवचन, जिसेंबर ३, १९४७) त्या िॉक्टरला अटक झाली. त्या िॉक्टरने 

मला जलजहले म्हणनू अटक झाली की इतर कोणत्या कारणाने ह ेमला माहीत नाही. हररजनाांची सेवा 

करणाऱया अनेकाांना अटक झाली आह.े जसांधमध्ये ह ेअसे घित आह.े मला मान्य आह ेकी लोकाांचा 

खनू होत नाही, परांतु मी तमु्हाला साांजगतल्याप्रमाणे कालची गोष्ट खनुापेक्षाही वाईट आह.े तमु्ही जेव्हा 

एखाद्याचा खनू करता तेव्हा तो मरतो आजण लोक त्या तर्थयािी जळुवनू घेतात. परांतु लोकाांचा छळ 

करणे आजण कणाकणाने त्याांना मारणे ही गोष्ट खनुापेक्षाही वाईट आह.े एका माणसाला अटक करण्यात 

आली होती आजण नांतर सोिण्यात आल ेहोते - िक्य आह ेकी ते इतराांनाही सोितील. परांतु अिा 

प्रकारे लोकाांना अटक करणे वाईट आह.े पाजकस्तान सरकारवर दोर्ारोपण करण्याची माझी इच्छा नाही, 

परांतु मी त्याांना सचूीत करू इजच्छतो की हररजन कायथकत्यांना जर ते अिा प्रकारे अटक करत राहतील 

तर त्या कायथकत्यांना जसांधमध्ये राहणे अिक्य़ होईल. हीच गोष्ट हररजनाांकररताही खरी आह.े अिा 

प्रकारच्या गोष्टी जिजटिाांच्या काळात सतत घित असत. आजही आपण असेच सरुू ठेवले पाजहजे 

काय?  

अजनू माझ्याकररता काही जमनीट आहते. यामळेु मी तमु्हाला दसुऱया जवर्यासांबांधी म्हणजे 

जस्त्रयाांसबांधी साांगेन. कस्तरुबा जवश्वस्त सांस्र्ा स्र्ापन करण्यात आली कारण भारतात सात लाख खेिी 

आहते व जतरे् राहणाऱया स्त्री-परुुर्ाांची सेवा करणे आवश्यक आह.े परांतु आज आपल्याला याहून मोठे 

जवर्य भेिसावत आहते. मसुलमानाांनी मोठ्या सांख्येत जहांद ूआजण िीख जस्त्रयाांचे अपहरण केले आह े

आजण जततक्याच मोठ्या सांख्येत जहांदूांनी आजण जिखाांनी मसुलमान जस्त्रयाांचे अपहरण केले आह.े 

कोणत्या समाजाच्या लोकाांनी जास्त जस्त्रयाांचे अपहरण केल ेआह ेहा जवर्य बाजलूा ठेवा. ते काहीही 

असले तरी प्रत्येक सरकारच्या अांतगथत बारा हजारपेक्षा कमी जस्त्रयाांचे अपहरण झालेले नाही. अिा 

पररजस्र्तीत कस्तरुबा जवश्वस्त सांस्रे्ने काय केल ेपाजहजे? मला जे काही करता येणे िक्य आह ेते मी 

करीन. एक गोष्ट स्पष्ट आह ेकी आपली स्वतःची जाहीरात करण्याकररता आपण ह ेकाम करू िकत 

नाही. जनसेवक असलेल्या लोकाांनी सेवेचे काम केले पाजहजे. एकदा काम सांपले की सांपले. 

वतृ्तपत्राांमध्ये ती बाब आली की नाही याला काहीही महत्तव नसते. याजिवाय जस्त्रयाांकररता आपल्याला 

ज्या अनेक गोष्टी करायच्या आहते त्याांचा जवचार करावा लागतो. मी काही गोष्टी सचुव ू िकतो. 

आपल्यामधील पषु्ट्कळिा स्त्री कायथकत्याथ िहरातील आहते. त्यातील काही खेि्याांमधील असहूी 

िकतील परांतु त्याांचाही िहराांिी सांबांध असतो. मला असे म्हणायचे नाही की ही गोष्ट वाईट आह ेवा 
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िहरािी कोणत्याही प्रकारचा सांबांध असणे चकू आह.े परांत ु गत १५० वर्ांचा इजतहास पाहता 

खेि्याांमधील सांपत्तीचे िोर्ण करण्याकिे िहराांचा कल राजहला आह.े ते खेि्यातनू कच्चा माल घेतात, 

परदिेाांिी त्याांचा व्यापार करतात व करोिो रुपय ेकमावतात. हा पैसा खेि्यात जात नाही वा गेलाच 

तर त्यातील अगदी अल्पाांि जातो. त्यातील बहुतेक पैसा कोट्याधीिाांकिे वा जगरणीमालकाांकिे 

जातो. िहरे खेि्याांच्या िोर्णाकररता अजस्तत्वात आहते. यामळेु खेि्याांच्या चौकटीत िहराांची 

सांस्कृती नीट बसत नाही. िहरातील स्त्री कायथकतीने खेि्यात िहराचे वातावरण आजण िहरी मागथ नेऊ 

नये. जतच्याजवळ भरपरू पैसा आजण जवलासाची जकती तरी साधने अस ू िकतील. जतच्याजवळ 

मोटारगािी, सौंदयथ प्रसाधने, रेिमी पोर्ाख, स्वदिेी वा जवदिेी टूर्पेस्ट, टूर्िि, नाजकू जोिे आजण 

चपला अिा जकती तरी गोष्टी अस ू िकतील. या सवथ गोष्टी घेऊन जर ती खेि्यात जाईल तर ती 

खेि्याांची सेवा किी करू िकेल? आपल्याकररता या आदिथ गोष्टी आहते असे ग्राजमणाांना वाटले तर 

या गोष्टी ग्राजमणाांना खाऊन टाकतील. िहराांचे अजस्तत्व खेि्याांची समदृ्ी वाढवण्याकररता असल े

पाजहजे, ग्रामीण भागातील सांस्कृतीच्या जवकासाकररता पैसा उपलब्ध करून दणे्याकररता असले  

पाजहजे. परांत ुआज जे काही घिते आह ेते अगदी याजवरुद् आह.े मी तमु्हाला सवथ गोष्टी स्पष्ट करून 

साांग ूिकत नाही. परांत ुइतके साांगतो की ज्या भजगनींना खरी सेवा करायची असेल, िोर्ण करायचे 

नसेल, त्याांनी जववेकबदु्ी ठेवली पाजहजे. आजण जववेक ठेवनू ज्या गोष्टी खेि्यात जाऊ िकतात केवळ 

त्याच गोष्टी खेि्यात नेल्या पाजहजे. ज्या सधुारणा करायच्या असतील त्याही गावाांच्या साच्यात राहून 

केल्या पाजहजे. असे केले तरच आपली जी सात लाख खेिी आज अवनतावस्रे्त आहते त्याांचा उद्ार 

होऊ िकेल. असे काही नाही की खेि्यात जांगली लोक राहतात, जतरे् कला नाही, तेर्ील जीवनात 

कोणतीच चाांगली गोष्ट नाही. ग्रामीण जीवनात जकती तरी सौंदयथ भरलेले आह ेअसे माझे मत आह.े 

जतरे् जकती तरी कला भरलेली आह,े जकती तरी उद्योग आहते. सवथ जगाला त्याांची माजहती आह.े येर्ील 

उद्योगाच ेउदाहरण म्हणनूच पजिमेत गेले. तर आज मी इतकेच साग ूइजच्छतो की ज्या भजगनींना सेवा 

करायची आह ेत्याांनी लक्षात ठेवले पाजहजे की िहरातील गोष्टी िहरातच ठेवनू जदल्या पाजहजे. असे 

केले तरच कोट्यवधी भजगनींना आजण मलुाांना त्या मदत करू िकतील. इतके तर आम्ही करूच 

िकतो. 

जहांदीवरून. सौजन्य - आकािवाणी. जिवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ १८५-८ 
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४५. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर १०, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

जिसेंबर १०, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो,  

 काल मी तमु्हाला साांजगतले होते की मी अजखल भारतीय चरखा सांघाच्या सभेकररता गेलो 

होतो व तेर्ील जस्त्रयाांिी काही वेळ बोललो होतो. आजही मला ताजलमी सांघाच्या सभेला जायच ेआह.े 

हहेी िक्य आह े की आज कदाजचत मी त्या सभेकररता जाणार नाही. आज मी चरखा सांघाच्या 

सभेजवर्यी साांगायला पाजहजे. चरखा सांघ काय आह ेह ेतमु्हाला माहीत आह.े त्यात खादी आजण 

पयाथयाने चरख्यािी सांबांजधत कायथ होते. आधी कापसातनू सरकी काढावी लागते, त्याची धनुाई करावी 

लागते, रुईचे पेळू तयार करावे लागतात मग सतूकताई आजण जवणाई या गोष्टी येतात. भारतातील करोिो 

लोक जर ह ेकाम करू लागतील - ह ेकाम सोपे आह,े आपण ते मलुाांनासदु् जिकव ूिकतो - तर 

कापिावर होणारा सवथ खचथ वाच ूिकेल. अिा प्रकारे खेि्याांमध्ये जर कापि तयार करण्यात आले तर 

ते जवळपास फुकट होते. आजण कापसाचे पीक जर खेि्यात घेण्यात आले तर ही बचत दपु्पट होते 

कारण कापिावर आपल्याला काहीही खचथ करावा लागणार नाही व हस्तोद्योगाचा लाभ जमळून 

आपली समदृ्ीही वाढू िकते. यामळेु आपण जर मखूथपणाने वागलो नाही तर आपल्या दिेात 

कापिाची तटू जनमाथण होण्याचे कारण नाही असे मला वाटते. भारतात एकही कापिजगरणी राजहली 

नाही तरी कापिाची तटू होणार नाही. आज आपल्याला जगरण्याांच्या तोंिाकिे पाहावे लागते. आपण 

चरखा आजण खादी याांना जवसरलो आहो. लोक जनजितच खादी टोपी घालतात कारण त्याांना जतची 

सवय झाली आह.े जतच्या मदतीन ेआपण स्वातांत्र्याचा लढा लढलो होतो,. परांतु आज जतच्यात तो 

जजवांतपणा नाही. आपल्या जीवनात खादीला ते जजवांत स्र्ान नाही. चरखा सांघ अनेक वर्ांपासनू काम 

करत आह.े त्याने कोट्यवधी रुपय ेवाटले आहते. आजण तरीही आपण जजरे् होतो जतरे्च आहो. ही 

गोष्ट जवचार करण्यासारखी आह.े चरखा आपल्याला अजहांसा जिकवतो. प्रत्येकाने चरखा घेतला तर 

गावातील लोकाांची सांपन्नता वाढेल आजण गावात आज जे जनरािाजनक जचत्र जदसते ते जदसणार नाही. 

चरखा आजण खादीमळेु कापिाची तटू किी भरून जनघ ूिकेल व जगरणी कापि जवकत घेण्याची गरज 

न राजहल्यामळेु रोख जरी नाही तरी बचतीच्या स्वरूपात गावखेि्यातील लोकाांना करोिो रुपय ेकस े

दतेा येतील ह ेया सभेतील चचेच्या दरम्यान दाखवण्यात आले. खादी तयार करण्याकररता आपल्याला 

कापसू जवकत घ्यावा लागेल असे कदाजचत साांजगतले जाईल. परांत ुकापसाची जकां मत फार अल्प असेल. 

आज जजतका कापसू जनमाथण होतो जततक्याचा जर आपण उपयोग केला तर जततके परेुसे असेल. परांत ु
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सरकार जगरण्याांना सवथ सोयीसवलती दतेे. त्याांना िेतकऱयाांपेक्षा भाांिवलदाराांची जास्त जफकीर आह.े ह े

ददुवैी सत्य आह.े मी भाांिवलदाराांच्या जवरोधात नाही. मी स्वतः भाांिवलदाराच्या घरात राहतो आह.े 

परांतु भािवलदाराांनी धारण केलेल्या वतृ्तीची मला माजहती आह.े आम्ही गररबाांकररता सवथ काही करत 

आहो असे सरकार म्हण ूिकेल. परांतु जिजटिसदु्ा असेच म्हणत होते. परांतु गररबाांच्या जहताचा जवचार 

केला जात नाही हचे सत्य आह.े सरकारने ही गोष्ट नम्रपण ेमान्य केली पाजहजे. गररबाांना मदत केली 

पाजहजे असे म्हणणे सोपे आह.े मांत्र्याांनी खेि्यात राहायला जाण्याचा जनणथय घ्यावा. ते जर खरे 

समाजवादी असतील - आजण माझे चालले तर मी त्याांना तसे व्हायला लावीन - ते जर गररबाांचे, केवळ 

कामगाराांचेच नाही तर जकती तरी जास्त गरीब असलेल्या िेतकऱयाांचे खरे सेवक असतील, जर त्याांना 

जनतेचा उद्ार करायचा असेल तर तमु्ही केवळ खादी वापरा असे मी त्याांना साांगेन. आपल्याला 

लागणारी खादी आपल्या स्वतःच्या घरी जनमाथण करण्याला मनाई करील असे काहीही नाही. ते काय 

करत आहते ह ेमी लोकाांना साांगेन. मी जेव्हापासनू इरे् आलो तेव्हापासनू मी ह ेलोकाांना साांगतो आह े

परांतु मी काहीही साध्य करू िकलो नाही. खेि्याांकररता कोट्यवधी रुपय ेगोळा करण्याजिवाय मी 

अजधक काहीही करू िकलो नाही. परांत ुप्रत्येक घरात चरख्याचे सांगीत ऐकू यावे आजण खादीजिवाय 

कोणतेच कापि जदस ूनये अिी माझी इच्छा आह.े असे जर झाल ेतर आज गावाांमध्ये जी गररबी जदसते 

ती जदसेनािी होईल. असे अजनू घिल ेनाही ह ेआपले ददुवै आह.े 

इतर बाबतीतही सवथ काही ठीक सरुू आह,े काही गिबि नाही असे आपण म्हण ू िकत 

नाही.“इरे् काही मसुलमान राजहलेले आहते, त्याांनाही राहू दणेार नाही. ज्या मजिदी जिल्लक आहते 

त्या ताब्यात घेऊ आजण त्याांच्यात जहांद ूराहतील.” अिी भार्णे सरुू आहते. मी वक्त्याचे नाव घेणार 

नाही, कारण सगळी नावे अजनू आलेली नाहीत पण जहांद ूमसुलमानाांसांबांधी अिी व्याख्याने सरुू आहते 

म्हणनू मी ऐकतो. मग ह ेकाय करतील ह ेकेवळ दवेालाच माहीत, मला माहीत नाही. जर मजिदीत जहांद ू

राहू लागतील तर मग तो जहांद ूधमाथचा अांत होईल. इतके जदल्लीकररता परेु. 

आता अजमेरचीही गोष्ट जनदिथनास आली. अजमेरमध्येही असेच होत आह.े जतरे् तर मी 

अनेकदा गेलो आह.े जतरे् मसुलमान राहतात, जहांद ूराहतात. जतरे् फार मोठा मसुलमानाांचा दगाथ आह े

(हजरत मोइनजुद्दन जचश्ती याांचा). जतरे् जहांदहूी जातात आजण जतरे् जाऊन जहांद ूनवसही बोलतात. अिाच 

प्रकारे मसुलमानही जातात. मग सवथ एक झाल.े असे चालत असते. धमाथने नाही, कमाथने. जहांद-ू

मसुलमानाांचे जतरे् कधीच भाांिण झाले नाही अिी गोष्ट नाही. होत असते परांत ुआज जास्तच झाल े

आह.े वतथमानपत्रात असे काहीसे आल ेआह ेआजण त्यावरून कळते की जतरे् अनेक मसुलमान मारले 

गेले आहते. आधी तर ते घाबरले आजण घाबरून पळून गेले. मग दांगल झाली. असे ऐकतो की 
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आजबूाजचू्या खेि्यापाि्यातही असेच होत आह.े सांपणूथ बातमी जमळेल तेव्हा सवथ काही साांगेन. इतके 

तर साांगेनच की ही लाजजरवाणी गोष्ट आह.े ईश्वराला आपण प्रार्थना करू या आजण त्याला जवनांती करू 

या की असे काही न करण्याची त्याने आम्हाला सदु्बद्ी द्यावी. आपले इतके अधःपतन होऊ नये की 

त्यामळेु जहांद ूधमाथचाच नाि व्हावा. मसुलमानाांचा नाि करण्याच्या जनजमत्ताने जहांद ूधमाथचाच नाि व्हावा 

ही तर काही चाांगली गोष्ट नाही. आपल्याला जर जजवांत राहायचे असेल तर आम्हाला सवांना जजवांत 

ठेवावे लागेल. असे करू तेव्हाच आपण जजवांत राहू. ईश्वराने असे काही साांजगतले नाही की एकाला 

मारू तेव्हाच दसुरा जजवांत राहू िकेल. पाजकस्तानमध्ये सवथ जहांद ूआजण जिखाांना मारून टाकावे आजण 

भारतात सवथ मसुलमानाांना मारून टाकावे व जे जिल्लक राहतील त्याांना गलुाम करावे असे तर होऊ 

िकत नाही. मी तर म्हणेन की आम्ही जवनािाचे काम करत आहो. सांस्कृतमध्ये एक सभुाजर्त आह े- 

जवनािकाले जवपरीत बदु्ी. आपची बदु्ी जवपरीत झाली आह.े मसुलमानाांना मारा, कापा, बाहरे 

हाकलनू द्या ही पागलपणाची भार्ा आह.े अिा बऱयाचिा गोष्टी झाल्या आहते परांतु सवथ साांग ूिकत 

नाही कारण १५ जमजनटाांपेक्षा जास्त बोलायचे नाही असे मी ठरवले आह ेआजण त्याकररता मी घि्याळ 

बाहरे काढून ठेवतो. 

जहांदीवरून. सौजन्य - आकािवाणी. जिवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ १८९-९२ 
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४६. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर ११, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

जिसेंबर ११, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 एका बांधचूी इच्छा आह ेकी कुराण िरीफमधील ज्या आयती आपण म्हणतो त्याांचा अर्थ 

समजनू साजगतला तर बरे होईल. या आयती प्राचीन आहते. कुराणची रचना महम्मद साहबेाांनी केली 

होती. तेरािे वर्ांपवूी ते त्याांना साांगण्यात आल ेहोते. त्यातील जो भाग आपण प्रार्थनेत म्हणतो तो 

आपल्या मांत्राांप्रमाण ेपजू्य आह.े ते वाचल्याने जसे माणसाला पणु्य जमळते तसेच कुराण िरीफमधील 

या आयतींबद्दलही समजा. अर्थ कळो वा न कळो िदु् उच्चारणामळेुच पणु्य जमळून जाते. मी केवळ 

त्याचा अर्थ साांग ूिकतो, सार साांग ूिकतो कारण मला अरबी वा फारसी येत नाही. माझ्याजवळ त्याच े

भार्ाांतर आह,े परांत ुते इरे् नाही. आता तर ते माझ्याजवळ नाही, परांतु उद्या साांगेन. याचा अर्थ आह े

आम्ही ईश्वराची प्रार्थना करतो. ईश्वर तर एकच आह.े मग त्याला कोणत्याही नावाने सांबोधा. त्याच ेएक 

नाव अल्लाही आह.े तो कसा आह,े त्याची जविेर्णे जदली आहते. तो रहीम आह,े रेहमान आह,े 

दयावान आह,े दयेचा भाांिार आह.े ईश्वर एक आह,े अनेक नाही हचे त्यात येते. त्यात असेही आह ेकी 

तो आम्हाला सैतानापासनू वाचव ूिकतो, सैतान तर आम्हाला अधःपतीत करतो व आम्हाला पापकृत्ये 

करायला लावतो. तर तो ईश्वर त्या सैतानापासनू आपल्याला वाचव ूिकतो. माणसू आपण होऊन 

सत्कृत्ये करत नसतो तर तो ईश्वर त्याला तसे करण्याची प्रेरणा दतेो. माणसू सागरातील एखाद्या 

र्ेंबासारखा असतो. ईश्वर माणसाला वाचवणार नसेल तर सैतान त्याला खाऊन टाकील. ईश्वर महान 

आह.े तो सवथ काही आह.े त्याची कृपा असेल तर आपण वाच ूिकतो. तर मी म्हणेन की आपण त्याचा 

जजतका जप करू, त्याचे मनन जचांतन करू, त्याने साांजगतलेल्या मागाथने चाल ूजततके कमी आह.े यामळेुच 

जग चालते. मग तमु्ही जवचाराल की मसुलमान असे जमर्थयाचरण का करतात? त्याच ेउत्तर हचे अस ू

िकते की ज्या जििनाांनी इतकी प्रगती केली, जे जविान आहते, ते बायबलमधील जिकवणकुीनसुार 

आचरण करतात काय? गायत्रीमांत्रानसुार आचरण करणारे जहांद ूकुठे आहते? तो जकती मोठा मांत्र आह?े 

आपण उपजनर्दातील मांत्र म्हणतो, ईिावास्यजमदांम ्सवथम.् याचा अर्थ होतो सवथ जग ईश्वराने भरलेले 

आह,े व्याप्त आह.े सवथ काही तोच दतेो. तर माणसू म्हणतो की माझ्याजवळ जे काही आह े ते सवथ 

त्याचेच आह.े आपण सवथ गोष्टींचा त्याग केला पाजहजे आजण केवळ आवश्यक आह ेजततका उपभोग 

घेतला पाजहजे. आपले स्वतःचे काहीही नाही. घरदार सवथ ईश्वरापथण केले. ही तर फार मोठी गोष्ट आह.े 

नांतर असे आह ेकी दसुऱयाची जी सांपत्ती असेल जतचा िरे् करू नका. जतची इच्छासदु्ा करू नका. त्या 
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मांत्रात ह ेसवथ काही आह.े या एकाच मांत्राप्रमाणे सवथ जहांद ूआचरण करतील तर सगळे जग चालेल - 

कारण हा मांत्र काही जहांदूांकररताच र्ोिा आह,े त्यात जहांद ूहा िब्दही नाही - िीख चालतील,  िीख हा 

मांत्र मानत नाहीत असे र्ोिेच आह,े याप्रमाणे आपण वागलो असतो तर आज जगात जे कारुण्यपणूथ 

दृश्य जदसते ते र्ोिेच जदसल ेअसते. मग तमु्ही म्हणाल की याप्रमाणे चालत नाही तर मग जग कस े

चालते? तर मी म्हणेन की सवथच्या सवथ बदमार् आहते असे कुठे आह.े सवथ जहांद ूदवेदतू र्ोिेच आहते. 

सवथ िीख बदमार् आहते असे र्ोिेच आह.े सवथ िीख दवेदतू आहते, जहांद ूदवेदतू आहते पण मसुलमान 

वाईट आहते असे काही नाही. 

 दसुरा मांत्र पारसी लोकाांचा आह.े पजहल्या मांत्रात गरुूला नमस्कार आह.े त्यानांतर सांस्कृतमधील 

किव ेयेतात. नांतर भजन म्हणतात. आजण इतके होऊनही आपण आपले अांतःकरण स्वच्छ करत नाही. 

ही दःुखद गोष्ट आह.े 

हररजन कॉलनीमध्ये काय घित आह ेत्यातील एक गोष्ट समजावनू साांग ूइजच्छतो. परांतु आता 

मला तो प्रश्न सोिून द्यावा लागत आह,े कारण मला इतर जवर्याांवर बोलायचे आह ेआजण माझ्याजवळ 

केवळ १५ जमजनटे आहते. काही मसुलमान मला भेटायला आले होते. याआधीही ते भेटायला आल े

होते. आज दसुऱयाांदा आले. त्याांनी मला साांजगतले की आम्ही पाजकस्तानमध्ये - पांजाबमध्ये गेलो होतो. 

हचे काम करण्याकररता सांयकु्त प्राांतातील मसुलमान जतरे् गेले होते. नांतर जतरे् भारतातील इतर 

मसुलमानाांची भेट झाली. तेर्ील मसुलमानाांिी काही तिजोि घिवनू आणावी म्हणजे तेर्ील 

वातावरण जनवळेल व मागे काही राहणार नाही असे त्याांना वाटले. ते मला जवचारून गेले होते. मी जा 

म्हणनू साांजगतले होते. मनापासनू जात असाल तर चाांगले आह.े ते आज तेर्नू परतले. ते माझ्याकिे 

आल ेआजण म्हणाले की आम्हाला तमुच्याकिून एक गोष्ट हवी आह.े जहांदूांना साांगा, िीखाांना साांगा की 

तमु्ही लाहोरला जा, - आधी जहांदूांना साांगा की तमु्ही लाहोरला जा, आम्ही त्याांच्याबरोबर जाऊ. आधी 

आम्ही मरू मग दसुरा कोणी मरेल. परांतु असे तर होणार नाही. आम्ही तेर्ील सरकारिी चचाथ केली 

आह.े ते मसुलमानेतराांना वसवण्याकररता तयार आहते. तेव्हा मी म्हणालो की ह ेसवथ जलहून तर द्या. 

आजच्या आज तर असे होणार नाही. ही फार मोठी गोष्ट आह.े जर असे झाले तर माझे फार मोठे ओझे 

उतरेल. ते म्हणाले की जनदान आमच्या िब्दाांची परीक्षा तरी घ्या. नांतर ते म्हणाले की करा तर खरे. 

आम्ही जे म्हणतो त्याची हवी जततकी परीक्षा घ्या. तर त्या लोकाांनी जलहून जदले. त्यात जलजहले आह े-  

संयुक्त प्रांताच्या शांतता सनमतीने पनिम पंजाबचा िोन वेळा िौरा केला. पनहल्या वेळी 

एक मनहना आनण िुसऱ्या वेळी एक आठवडा आम्ही नफरलो. आता तेथील पररनस्थती 

चांिली आहे. पनहल्या वेळेच्या तुलनेत जनता आनण सरकार िोघेही शांततेकररता प्रयत्न करत 
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आहेत. पनिम पंजाब सरकारची इच्छा आहे की नतथे जे मुसलमानेतर राहत होते त्यांनी नतथेच 

राहावे आनण स्थलांतररत मुसलमानेतरांनी पनिम पंजाबमध्ये  परत यावे आनण ते परतले तर 

त्यांना त्यांच्या संपत्तीवरील हक्क परत नमळतील, त्यांना संपूणव संरिण नमळेल व ज्या काही 

सोयीसवलती त्यांना हव्या असतील त्याही त्यांना नमळतील असे ननिेश सरकारने काढले 

आहेत. आनण या सवव नवनंतीनंतरही काही मुसलमानेतरांना परतायची इच्छा नसेल तर त्यांना 

त्यांची संपत्ती आपल्या इच्छेप्रमाणे नवकण्याचा संपूणव अनधकार असेल. जे लोक 

ििंलींकररता लोकांना नचथावणी िेतील त्यांच्यानवरुद्ध सरकार कठोर पावले उचलेल आनण 

परतलेल्या लोकांच्या सरंिणाकररता सवव प्रकारची उपाययोजना करील. मुसलमानेतरांचा 

मानसन्मान आनण अबू्र सुरनित रानहल याकररता जबाबिारी स्वीकारण्याकररता शांतता 

पथकाने तेथील जनतेला आनण पानकस्तान सरकारला तयार करण्यात यश नमळवले आहे. 

आम्ही, संयुक्त प्रांतातील शांतता पथकाचे सिस्य परतलेल्या मुसलमानेतर बंधूंना नवनंती 

करतो की त्यांनी पनिम पंजाबमध्ये परतावे व नतथे कायम वास्तव्य करावे. आम्ही 

त्यांच्याबरोबर नतथे जायला तयार आहो आनण आमचा जीव िेला तरी आम्ही त्यांचे रिण 

करू. या मुसलमानेतरांना पुणव सुरनित असल्याचे जाणवल्यानंतरच आम्ही परतू. 

यावर चार लोकाांनी सह्या केल्या आहते. ह े बरोबर असेल तर ही चाांगली बातमी आह ेअसे मी 

समजतो. ते सभ्य गहृस्र् आहते असे वाटल्यामळेु मी त्याांना म्हणालो की जलहून द्या, मग यावर मी 

कायथवाही करेन, सगळ्या जगाला दाखवेन. आजण जर असे नसेल तर फार वाईट गोष्ट आह.े मागे मी 

म्हणालो होतो की मॉिेल टाऊनमध्ये बरेच जहांद ूआजण िीख आल ेआहते. लाहोरमध्येही जहांदूांच्या 

मोठमोठ्या इमारती आहते. जिखाांच्याही इमारती आहते. जतरे् त्याांचा गरुुिाराही आह.े िीख जतरे् जाऊ 

िकतात काय असे सांयकु्त प्राांतातील पर्कातील लोकाांना मी जवचारले. तेव्हा ते म्हणाल ेकी सवथसामान्य 

लोकाांमध्ये मैत्रीभाव जनमाथण झाला आह ेअसे काही नाही.अजनूही वातावरण जवर्ाक्त आह.े ह ेजवर् 

एकाएकी काढता येत नाही. परांतु यापढेु हत्तया होणार नाही याची दक्षता घेतली जाईल असे सरकारन े

साांजगतले.  

खरोखर असे घिले असेल तर ही फार मोठी गोष्ट आह.े इतक्या लवकर काम होईल अिी 

अपेक्षा नव्हती. ह ेजकतपत खरे आह ेह ेमला माहीत नाही. परांतु असे करणारेही मसुलमान आहते ह ेतर 

आपण समजनू घेतले पाजहजे. सवथ मसुलमान बदमाि आहते असे समजण ेमाणसुकी नाही. त्याांच्यातही 

सज्जन लोक आहते. नांतर त्याांच्याबरोबर एक जहांदसूदु्ा आला. त्यानेही पत्र आणले होते. आता अजधक 

वेळ नाही म्हणनू मी ते वाचणार नाही. परांत ु त्यातही हीच गोष्ट आह.े ते जतरे् हॉटेल, जवश्रामगहृ 
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चालवतात. जतरे् दररोज जवळपास एक हजार माणसे नेहमी येतात. मसुलमान जास्त येत असतील परांत ु

काही जहांदहूी येत असतात. त्याांच्या येण्यात कोणताही अिर्ळा नसतो. त्या पत्रात त्याांनी जलजहले आह े

आजण ते म्हणतात की मसुलमानेतर बाांधवाांना जतरे् परतण्याकररता कोणतीही अिचण नाही. इतके मी 

आजच्या अनभुवावरून साांगतो. परांत ुउद्याच जा असे मला म्हणायचे नाही. जाऊ नका असेही मी 

म्हणणार नाही. जाल तर चाांगले होईल. 

जहांदीवरून. सौजन्य - आकािवाणी. जिवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ १९२-६ 
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४७. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर १२, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

जिसेंबर १२, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 एका बांधूांनी पत्र जलजहले आह.े त्यात जलजहले आह ेकी पाजकस्तानमध्ये जाणे सरुू करावे असा 

सल्ला मी जदला आह.े मी तर म्हणालो होतो की मी या गोष्टीची चौकिी करीन आजण खात्री पटली तर 

मग साांगेन. ज्या बांधूांनी ह ेसाांजगतले ते बरोबर आह ेकी नाही ह ेमी पाहीन. मग साांगेन की जायच ेकी 

नाही. ते बांध ूतर  म्हणतात की आताच जावे अिी त्याांची इच्छा आह.े इरे् सवथ अराजक माजले आह,े 

कोणी जवचारपसू करणारे नाही, खायला प्यायला नाही, कपिेलत्त े नाहीत आजण जनवाथजसताांकररता 

काहीही केले जात नाही. ह ेसवथ खरे आह ेह ेमला माहीत आह.े गोष्टी अिा स्तरापयंत पोहोचल्या 

आहते की प्रत्येकाची काळजी घेतली जाऊ िकत नाही व प्रत्येक गोष्ट उपलब्ध करून दतेा येऊ िकत 

नाही. मला वाटते की जे िक्य होते ते करण्यात आल ेआह.े परांतु जरी तसे करण्यात आल ेनसेल तरी 

मी कोणालाही परत जाण्याचा सल्ला दऊे िकत नाही. ते जर मळुात आलेच नसते तर ती वेगळी गोष्ट 

असती. परांत ु आता ते आलेले असल्यामळेु पररजस्र्ती सामान्य झाल्यानांतरच त्याांनी परत जायला 

पाजहजे. त्याांनी जजतक्या लवकर परत जाण्याची सांधी जमळेल जततक्या लवकर परतण्याची तयारी ठेवली 

तर ते अजधक चाांगले होईल. 

काल मी तमु्हाला साांजगतले होते की इरे् कुराणमधील ज्या आयती म्हणण्यात येतात त्याांचे 

भार्ाांतर मी तमु्हाला वाचनू दाखवीन. मी तमु्हाला आधीच सार समजावनू साांजगतला होता. भार्ाांतर 

असे आह े- “दषु्ट सैतानापासनू रक्षण व्हावे म्हणनू मी अल्लाला िरण जातो. मी ईश्वराच्या नावापासनू 

सरुुवात करतो. मी जे काही करतो ते ईश्वराच्या नावावर करतो कारण तोच मला सवथ काही दणेारा आह.े 

तो रहीम आह,े रेहमान आह,े दयाळू आह,े सवथ काही आह.े”  नांतर साांजगतले आह ेकी “अल्ला एक 

आह,े तो जन्म घेत नाही आजण जन्म दते नाही. जे काही जन्म घेते ते त्याने जनजमथलेले असते. त्याच्या 

समान कोणीही नाही. तो स्वतःच पणूथ आह.े म्हणनच तो जनदोर् आजण जनराकार आह ेअसे आपण 

म्हणतो. सवथ गणुाांचा जन्म त्याच्यापासनू झाला आह.े त्याच्या गणुाांचा र्ाक लाग ूिकत नाही.”  

आज मला मला चार वा पाच पते्र आली आहते. काठेवािमधील एका मसुलमानाच्या पत्राचा 

मी उल्लेख केला आह े(पाहा प्रार्थना प्रवचन, जिसेंबर ५, १९४७),  परांत ुकाही मसुलमानाांचा त्यालाही 

आक्षेप आह.े का ते मला माहीत नाही. ज्या लोकाांनी आरोप केल ेहोते त्याांनीच मला जलजहले आह ेकी 

जविेर् असे काही घिलेले नाही आजण जर कुठे र्ोिेस ेकाही घिलेही असेल तरी कााँग्रेसच्या लोकाांनी 



प्रार्थना प्रवचन भाग २ | महात्मा गाांधी | १७४ 

 
 

िाांतताजनजमथतीकररता िक्य जततका प्रयत्न केला आह े आजण आम्ही आमच्या घरात सखुात राहत 

आहो.  

दसुरे एक पत्र िह्मदिेातनू आल ेआह ेआजण अजनू एक मुांबईहून आले आह.े त्याच्यावर सही 

नाही आजण त्याच ेउत्तर कुठे पाठवावे ह ेमला माहीत नाही. मुांबईहून आलेले पत्र मला साांगते की गोंधळ 

जनमाथण करण्याजिवाय मी वेगळे काहीही करत नाही. मी गोंधळ जनमाथण करतो की नाही ह ेमला माहीत 

आह,े आजण माझे ऐकत असलेल्या तमु्हा लोकाांनाही माहीत आह.े ते म्हणते की काठेवािमध्ये काय 

घिल ेयाची मी चौकिी केली पाजहजे, परांतु मला सवथ माजहती जमळाल्याजिवाय मी कसा चौकिी करू 

िकतो? एखादी चौकिी सरुू करण्याचा मला अजधकार नाही. असे करण्यासांबांधी मी सरकारला केवळ 

साांग ूिकतो. दसुरे पत्र अजमेरसांबांधी आह.े ते जहांदूांनी जलजहले आह.े ते म्हणतात की मी जे म्हणालो ते 

खरे नाही (पाहा प्रार्थना प्रवचन, जिसेंबर १०, १९४७). दांगल झाली होती ह ेखरे आह ेपरांतु दांगलीची 

सरुुवात जहांदूांनी केली नव्हती. ती मसुलमानाांनी केली होती. नेहमी तसेच घित असते. मग माझ्या लक्षात 

आल े की ही जचत्राची दसुरी बाजू आह.े काय खरे आजण काय खोटे ह े केवळ ईश्वरालाच माहीत. 

वतृ्तपत्राांमध्ये मी जे पाजहले त्यावर माझे वक्तव्य आधारलेले  होते. अनेक लोकाांकिूनसदु्ा मी बरेच 

काही ऐकले होते. आपण अिा प्रकारचे वतथन करणार अस ूतर सरकार काम करू िकणार नाही. 

सोमनार् मांजदराच्या जजणोद्ाराकररता पैसा उपलब्ध व्हावा असे एका पत्रलेखकाचे म्हणणे 

आह.े सरदाराांना सोमनार् मांजदराचा जजणोद्ार व्हावा ह े मान्य आह े परांतु त्याकररता जनुागढच्या 

खजजन्यातनू व भरात सरकारच्या जतजोरीतनू पैसा घ्यावा ह ेत्याांना मान्य नाही. अिा प्रकारे पैसा का 

उपलब्ध होऊ नये असे पत्रलेखक जवचारतो. या प्रश्नाचे सजवस्तर उत्तर दणे्याच्या भानगिीत मी पिू 

इजच्छत नाही. मी इतकेच म्हण ूिकतो की या कामाकररता जर सरकारकिून पैसा घेतला तर हाच जनयम 

सवांना लाग ूकरावा लागेल. त्याच ेदरूगामी पररणाम होतील. 

वतृ्तपत्राांच्या वतृ्तानसुार कलकत्तयात गुांिजगरीचे काही प्रकार झाल.े (जवधान पररर्दते सादर 

करण्यात आलेल्या जवधेयकाच्या जवरोधात जिसेंबर ११ला कलकत्ता येरे् जनदिथने झाली होती व त्यात 

काही हुल्लिबाजीचे प्रकार झाल ेहोते. जनदिथक आजण पोलीस याांच्या झटापटीत एक माणसू मरण 

पावला होता आजण अनेक लोक जखमी झाल ेहोते.) असे जदसते की हुल्लिबाजी करून आपल्याला 

हवे ते जमळू िकते असा आपला समज झाला आह.े ही घातक प्रवतृ्ती आह.े ही गोष्ट मी कधीही 

जिकवली नाही. जिजटिाांजवरुद् आपण तीस वर्े झगिलो. परांतु तो अजहांसक सांघर्थ होता. कोणाला 

मारहाण करण्याचा तो सांघर्थ नव्हता. कोणाकिून काही बळजबरीने जहसकून घेण्याचा तो सांघर्थ नव्हता. 

बांगालमध्ये जे सरकार आह ेते आपले आह,े त्यात कााँग्रेसची माणसे आहते. त्याांच्याबरोबर काय असे 
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वागायचे होते? समजा की चकू केली, मला तर माहीत नाही की काय चकू केली, परांतु समजा की चकू 

केली तर हुल्लिबाजी काय करायची? आपण पािवी पद्तीने का वागायचे? वतथमानपत्राांमध्ये जेव्हा 

अिी बातमी येते तेव्हा मी ती वाचतो आजण जतचा सार तमु्हाला साांगतो. तेर्ील हुल्लिीत जवद्यार्ीसदु्ा 

होते. ते चाांगले जिकलेले आहते, मग जवधानसभेत जे लोक जात होते त्याांना अिवायचे, जवधानसभेच्या 

सवथ दाराांवर अिर्ळे जनमाथण करायचे, आजण इतकेच नाही तर आतही घसुायचे हा तर त्याचा मागथअस ू

िकत नाही. या लोकाांनी जेव्हा असे केले तेव्हा मला वाटले की अिा प्रकारे तर आपण सरकार चालव ू

िकत नाही. आम्हाला जे नको आह ेत्यासांबांधी आम्ही कायदा करू दणेार नाही याकररता बळजबरी 

करण्याकररता ही हुल्लिबाजी होती. लोकाांनी जहांसक कृत्यात भाग घेण्यास प्रवतृ्त होऊ नये म्हणनू ह े

जवधेयक होते. जनदिथकाना ह ेजवधेयक जरी आवित नसेल तरी त्याांनी आपला जवरोध िाांततामय मागाथने 

करायला पाजहजे होता. त्याांनी हुल्लिबाजी करायला नको होती. आपण असे जिजटिाांजवरुद्ही केले 

नाही, आजण त्या वेळी जर कोणी असे केले असेल तर मी त्याांची कानउघािणी करत असे. आम्ही 

नेहमी सौजन्यपवूथक वागत होतो  - मी तर केव्हा केव्हा उपोर्णही करत असे. 

आपल्या सरकारसमोर आज जकती तरी महत्तवाच्या समस्या आहते. त्या समस्याांकिे लक्ष दणे े

आवश्यक आह.े जतकिे लक्ष दणे्याच्या कामात अिर्ळे आणणे व मग पोजलसाांना जर लाठीमार करावा 

लागत असेल तर त्याचीच तक्रार करायची, अश्रधुरू सोिावा लागत असेल तर त्याची तक्रार करायची, 

गोळीबार करावा लागत असेल त्याची तक्रार करायची या दोन्ही गोष्टी होऊ िकत नाही. िाांततेचा भांग 

करणाराांना जिक्षा करू नये असा स्वातांत्र्याचा अर्थ होत नाही. गोंधळ केला तर त्याच्यावर लाठीमार 

केला व त्याची कोणी तक्रार केली तर ते चाल ूिकत नाही. जवरोध व्यक्त करण्याचे जकती तरी सनदिीर 

मागथ आहते. तमु्ही लोकाांिी बोल ू िकता, सांसदकेिे वा कें द्र सरकारकिे तक्रार करू िकता. 

आपल्याजवळ सवथ आवश्यक साधने आहते. सरकार कायथक्षम नाही असे तमु्ही म्हण ूिकत नाही. ते 

केवळ तीन मजहन्याचे आह.े आपण तीन मजहन्याांच्या मलुाप्रमाणे आहो. या तीन मजहन्यात आपण 

पररपणूथ झालो असे मी म्हण ूिकत नाही. यामळेु हुल्लिबाजी करणाऱया लोकाांना मी जवनांती करतो की 

त्याांनी या मागाथच ेअनसुरण करू नये. 

असे काही नाही की हुल्लिपणा करणारे ह ेसवथ लोक गुांि वा अिाणी आहते. त्याच्यात चाांगले 

जिकलेले लोकही आहते. ते जर अिा प्रकारचे वतथन करत असतील तर आजपयंत आपण केलेले सवथ 

काम पाण्यात वाहून जाईल. आपल्याला लोकाांपयंत अन्न पोहोचवायचे आह.े इतर अनेक बाबतीतही 

आपल्याला त्याांना मदत करायची आह.े असे जदसते की सरुू असलेल्या चाांगल्या कामात अिर्ळा 

आणण ेहचे काही लोकाांचे काम झाल ेआह.े असे व्हायला नको. कलकत्तयातील सगळे लोक यात 



प्रार्थना प्रवचन भाग २ | महात्मा गाांधी | १७६ 

 
 

सामील झाल ेनव्हते ह ेभाग्य. परांतु ते जरी सामील झाल ेअसते तरी ते योग्य झाले नसते. अिा प्रकारच्या 

गोष्टी र्ाांबल्या पाजहजे. सरकार त्याांचे आह ेआजण ते जर मदत करत नसेल तर सनदिीर मागाथने आपण 

जवरोध केला पाजहजे. 

(जहांदीवरून. सौजन्य आकािवाणी. जिवाय प्रार्थना प्रवचन  - २, पषृ्ठ १९६-९ 
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४८. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर १३, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

जिसेंबर १३, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 मी जेव्हा हररजन जनवासात जात होतो तेव्हा त्यासांबांधी दररोज र्ोिेर्ोिे तमु्हाला साांगायची 

मला इच्छा असायची. परांत ुमी असे करू िकलो नाही. आज तमु्हाला परत चरख्यासांबांधी साांगण्याची 

इच्छा आह.े चरख्याचे काय महत्तव, त्यावर मी इतका भर का दतेो यासांबांधी जतरे् वाद सरुू होता. 

 मी जेव्हा सरुुवातीला चरख्यासांबांधी बोल ू लागलो होतो तेव्हा मला माहीत नव्हते की 

पांजाबमध्ये चरख्याचे इतके प्रचलन आह.े परांतु मी जतरे् गेलो तेव्हा तेर्ील भजगनींनी माझ्यासमोर 

चरख्याचे ढीग ठेवले. नांतर कळले की गजुरात, काठेवािमध्येही एखाददसुऱया जठकाणी चरखा चालतो. 

गायकवािाांच्या सांस्र्ानात बीजापरू म्हणनू एक गाव आह.े जतरे् जहांिता जहांिता गांगाबेन जाऊन 

पोहोचल्या होत्या. चरख्याचे मला वेि लागले आह ेह ेत्याांना माहीत होते. जतरे् पिदा ठेवणाऱया राजपतू 

जस्त्रया चरखा चालवायच्या. गांगाबेनने त्याांना पेळू दऊेन त्याांच्याकिून सतूखरेदी सरुू केली. त्या वेळी 

फार कमी जकां मत जदली जायची. त्यानांतर आम्ही बरीच प्रगती केली. खादीिारे आपण आपल्या 

भजगनींचे पोट भरू िकतो इतकेच तेव्हा आम्हाला वाटत होते. त्याांच े पोट कुठे मोठे असते? दोन 

पैिाांच्या जठकाणी तीन पैसे जमळाले की त्याांचे समाधान होत असे. त्या खरु् होत असत. 

 नांतर माझ्या लक्षात आल ेकी चरख्यात तर फार मोठी ताकद भरलेली आह.े ती ताकद अजहांसेची 

होती. एकीकिे जहांसेची, सैन्याची िक्ती आजण दसुरीकिे भजगनींच्या पजवत्र हाताने चरखा 

चालवल्यामळेु जनमाथण होणारी अजहांसेची िक्ती. म्हणनूच मी चरख्याला अजहांसेचे प्रतीक म्हणतो. सवथ 

लोकाांना ही गोष्ट कळली असती तर त्याांनी चरखा जाळून टाकला नसता.  

एक काळ असा होता की जगभर चरखा चालायचा. कापसापासनू जजतके काही कापि तयार 

होत असे ते सवथ चरख्याने कातलेल्या सतूापासनू. भारतातील ढाक्याची मलमल आजण िबनम 

(िब्दिः अर्थ दव) चोहोकिे प्रजसद् झाली होती. सवांचे िोळे जतच्याकिे लागले होते. कापसापासनू 

इतके चाांगले कापि तयार होते याचे सवांना आियथ वाटायचे. हा रांजक इजतहास मी सोिून दतेो. परांत ु

त्या वेळी चरखा गलुामजगरीचे प्रतीक होता. इतके सतू द्यावेच लागेल अिी जस्त्रयाांवर सक्ती केली जात 

असे आजण इतक्या कमी मजरुीवर आम्ही कताई करू िकत नाही असे आपल्या मालकाला त्या म्हण ू

िकत नव्हत्या. मोठ्या मजुश्कलीने पोट भरावे इतकेही पैस ेत्या जस्त्रयाांना जमळत नसत. जस्त्रयाांना लबुािले 
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जात असे. तो करुण इजतहासही मी सोिून दतेो. परांतु जो चरखा गलुामजगरीचे प्रतीक होता तोच आता 

स्वातांत्र्याचे प्रतीक झाला आह.े असे जहसेच्या बळावर झाल ेनाही तर अजहांसेच्या बळावर झाल ेआह.े 

अली बांध ूचरख्याच्या चातीला बॉम्ब म्हणत असत. ते आपल्या हाताने सतू कातायचे, कापि तयार 

करायचे आजण चरख्याने िक्ती जनमाथण करायची ह ेचरख्याचे रहस्य आह.े ही गोष्ट मी जाहीरपणे साांगत 

आलो आह.े 

१९१६ साली चरखा सरुू झाला. १९१९मध्य ेमाझा पांजाबचा दौरा सरुू झाला (गाांधीजींनी 

१९१८-१९मध्य ेपांजाबचा दौरा सरुू केला होता). स्वातांत्र्य तर आम्ही जमळवले परांतु आज दिेात जे 

वादळ सरुू आह ेत्याच ेकाय? आपण चरखा चालवला परांत ुतो स्वीकारला नाही. भजगनींनी माझ्यावर 

कृपाकरून चरखा चालवला परांत ुमला ती मेहरबानी नको आह.े त्याची ताकद काय आह ेह ेत्याांना 

कळले असते तर आज ही अवस्र्ा झाली नसती. आपल्याला जर अजहांसक िक्ती वढवायची असेल 

तर परत चरखा स्वीकारावा लागेल आजण चरख्याचा पणूथ अर्थ समजावनू घ्यावा लागेल. असे झाल े

तरच आपण जतरांगा झेंि्याचे गीत गाऊ िकू. आज आपल्या जतरांगा झेंि्यात चरख्याचे केवळ चक्र 

राजहले आह.े त्यात दसुऱया अर्ाथचाही समावेि करण्यात आला आह.े (प्रा. राधकुमदु मखुजी याांनी 

चक्राच े महात्म्य साांगताना त्याची उत्पत्ती जवष्ट्णचू्या सदुिथन चक्रातनू झाली असल्याचे साांजगतले. 

सदुिथन चक्रात व्यक्त आजण अव्यक्त सांपणूथ िह्माांिाचा समावेि आह.े गौतम बदु्ाने याला धमथचक्र 

म्हणनू सांबोधले होते. नांतर सम्राट अिोकने त्याला आपल्या राज्याचे जचन्ह बनवले.) हा अर्थ चाांगला 

आह.े परांतु आधी जेव्हा जतरांगा झेंिा तयार झाला होता तेव्हा हा अर्थ नव्हता. जहांदसु्तानातील सवथ 

जमातींनी जमळून जमसळून काम करावे आजण चरख्याच्या माध्यमातनू अजहांसक िक्ती जनमाथण करावी 

असा त्याचा अर्थ होता. आजही चरख्यात अनांत िक्ती भरलेली आह.े इांग्रज गेले परांतु आमचा 

लष्ट्करावरील खचथ वाढतो आह ेही लाजजरवाणी गोष्ट आह.े इतकी वर् ेअजहांसेकिून काम घेतले आजण 

आता आपली नजर लष्ट्करावर जखळलेली आह.े आपण चरखा जवसरलो म्हणनू आपण आपसात 

भाांितो आहो. सवथ स्त्री-परुुर् चरख्याची खरी िक्ती ओळखनू त्याचा समजनूउमजनू स्वीकार करतील 

तर बरेच काही करता येऊ िकते. 

मी जेव्हा पांजाबमध्ये गेलो होतो तेव्हा तेर्ील मसुलमान आजण िीख बाांधव मला म्हणाले होते 

की चरखा चालवणे तर जस्त्रयाांचे काम आह,े परुुर्ाच्या हातात तर तलवार असते. नांतर काही परुुर्ाांनी 

चरखा चालवला होता परांत ुतो आपलासा केला नव्हता. आज जर सवथ लोकाांनी चरखा जाळून टाकला, 

खादी फेकून जदली तर मला त्याची पवाथ नाही. परांत ुजर चरखा ठेवायचा असेल तर समजनूउमजनू ठेवा. 

चरखा अजहांसेचे प्रतीक असल्यामळेु आजण प्रचांि िक्तीचे कोठार असल्यामळेु ते धैयाथच ेप्रतीक आह.े 
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आपल्याला जर असे िौयथ दाखवायचे असेल तर आपण समजनूउमजनू मनबदु्ीने चरख्याचा स्वीकार 

केला पाजहजे. ४० कोटी लोकसांख्येतील लहान मलेु सोिून जदली तर पाचसात वर्ाथच्या वरील मलुाांनी 

आजण धिधाकट असलेल्या सवथ मोठ्या माणसाांनी दररोज अधाथ तास कताई केली तर भारतात कापि 

कमी पिू िकत नाही आजण कोट्यवधी रुपय ेवाच ूिकतात. परांतु ह ेसवथ जवसरा. सवाथत मोठी गोष्ट ही 

आह ेकी कोट्यवधी लोक जेव्हा एकाच वेळी एखाद ेकाम करतात तेव्हा त्यातनू जी िक्ती जनमाथण होते 

जतला ित्रचूी कोणतीही िक्ती पराभतू करू िकत नाही. मी ह े जसद् करू िकत नसेन तर तो दोर् 

अजहांसेता नाही, माझा आह.े माझी तपियाथ अपणूथ आह,े अजहांसेची िक्ती कधीही कमी पिू िकत नाही. 

त्या िक्तीचे प्रदिथन चरख्याच्या माध्यमातनू होऊ िकते कारण चरखा करोिो लोकाांच्या हाती ठेवला 

जाऊ िकतो आजण त्यामळेु कोणाचेही नकुसान होऊ िकत नाही. करोिो माणसे जगरणी चालव ूिकत 

नाही, दसुरा कोणताही व्यवसाय करू िकत नाही. चरख्यात नीतीिास्त्र भरलेल े आह,े अर्थिास्त्र 

भरलेले आह ेआजण अजहांसा भरलेली आह.े 

जहांदीवरून. सौजन्य - आकािवाणी. जिवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ २०० - २ 
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४९. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर १४, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

जिसेंबर १४, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो,  

  प्रार्थनेकररता येत असताना मला एक जचठ्ठी जमळाली. जतच्यात जलजहले आह ेआह ेकी 

एका मसुलमान बाांधवाला पाजकस्तानमध्ये जाण्याकररता भाग पािण्यात आल ेआह.े त्याांनी आपल्या 

मेहनतीच्या कमाईतनू घेतलेले काही सोनेचाांदी माझ्याजवळ ठेवल ेआह.े ह ेसोनेचाांदी मळू मालकाकिे 

कस ेपाठवावे ह ेतमु्ही साांग ूिकाल काय असे ती जचठ्ठी जलजहणाऱया जमत्राांने मला जवचारले आह.े त्याांनी 

जलहून पाठवले तर मळू मालकाकिे ह ेसोनेचाांदी पाठवण्याची व्यवस्र्ा करण्याजवर्यी मी सरकारला 

साांग ूिकतो. जोपयंत त्या व्यक्तीचा िोध लागत नाही तोपयंत त्याांची सांपत्ती सरकारजवळ राहील. 

अिाही पररजस्र्तीत आमच्यामध्ये असे सज्जन लोक आहते ह ेसाांगण्याकररता या गोष्टीची चचाथ मी 

केली. चला जमत्र तर गेला, आता त्याचा माल हिप करून टाकू या असे या गहृस्र्ाांच्या मनातही आल े

नाही. त्याला त्याच्याकिील ठेव परत करण्याची काळजी आह.े आपण सवथ जर चाांगले झालो तर सवथ 

काही चाांगलेच होईल. 

 मी तमुच्याजवळ कबलू केले होते की हररजनजनवासात मी जेव्हा जातो तेव्हा जतरे् जवजवध 

सांघाांसबांधी जी चचाथ होते त्यासांबांधी मी तमु्हाला र्ोिेर्ोिे साांगेन. चरखा सांघ आजण कताई 

जवणाईसांबांधी सरुू असलेल्या कामासांबांधी काल मी तमु्हाला साांजगतले होते. आज मला तमु्हाला 

ग्रामोद्योग सांघ आजण नयी तालीमबद्दल साांगायचे आह.े नयी तालीम अिी गोष्ट नाही की जजचा 

प्रत्येकाला पररचय आह.े तालीम सरुू होऊन सातआठ वर्थ झाल.े या सांस्रे्चा उद्दिे राष्ट्राला नवीन 

आधारावर सेवा दणेे हा आह.े या दृष्टीने हा काळ काही दीघथ नाही. बजुनयादी जिक्षणाचा अर्थ 

हस्तोद्योगािारे जिक्षण असा सामान्यपणे करण्यात येतो. तो काही प्रमाणातच बरोबर आह.े नयी 

तालीमची मळेु याहून जास्त खोलवर रुजलेली आहते. जतचा आधार आह े सत्य आजण अजहांसा. 

व्यजक्तगत जीवन आजण सामाजजक जीवन या दोघाांमध्येही जतला आधार आह.े जवद्या ती असते जी मकु्त 

करत असते - सा जवद्या या जवमकु्तये. असत्य आजण जहांसा तर बांधनकारक आह.े त्याांचे जिक्षणात 

कोणतेही स्र्ान अस ूिकत नाही. मकु्ती अर्ाथतच अनेक प्रकारची असते. कृतीच्या बांधनापासनू मकु्ती 

असते, अत्याचारी माणसाच्या कचाट्यातनू सटुण्याची मकु्ती असते, वेिपटाच्या हातनू एखाद्या मलुीला 

सोिवण्यामळेु जतची मकु्ती होत असते आजण परकीय िासनाच्या जोखिातनू दिेाची सटुका झाल्यामळेु 

मकु्ती होत असते. मलुाांना असत्य आजण जहांसेचे जिक्षण द्या असे कोणताही धमथ साांगत नाही. 
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उच्चजिजक्षत लोकही सैतानी मागाथचा अवलांब करतात अिी जकती तरी उदाहरणे आहते. याच ेप्रजसद् 

उदाहरण रावणाचे आह.े रावण अजतिय जविान होता आजण त्याने कठोर तपियाथसदु्ा केली होती. परांत ु

त्याच ेवतथन सैतानी असल्यामळेु त्याचा नाि झाला. उलटपक्षी आजही राम राहत आह.े आपण रामाला 

ईश्वराचा अवतार मानतो. यामळेु ज्ञानाची सांपत्ती जमळवण्याकररता आपण आपल्यामध्ये सत्य आजण 

अजहसा रुजवली पाजहजे. अिा प्रकारचे जिक्षण कस ेदतेा येईल यासांबांधी सभेत चचाथ सरुू होती. स्पष्ट 

आह ेकी असे जिक्षण पसु्तकाांमधनू दतेा येऊ िकत नाही. मग आपण काय केल ेपाजहजे? दिेातील 

करोिो लोक काही ना काही हस्तोद्योग जिकत असतात. ते सवथ श्रीमांत अस ू िकत नाहीत. 

अमेररकेतसदु्ा सवथ लोक श्रीमांत नाहीत. ह े खरे आह े की गररबी जवजवध स्तरावरील असते. परांत ु

गररबीमळेु सहन करावा लागलेला त्रास एकसारखाच असतो. अिाच प्रकारे भारतातसदु्ा अनेक 

प्रकारचे दोर् भरलेले आहते. अमेररकेजवळ इतकी सांपत्ती आजण ज्ञान असनूही जतला त्या दोर्ाांवर 

जवजय जमळवता आलेला नाही. करोिो लोकाांना जर जिक्षण द्यायच े असेल तर ते केवळ 

हस्तोद्योगािारेच दतेा येऊ िकेल असा मी जवचार केला. करोिो लोकाांमधनू केवळ काही लाख 

लोकाांनाच आपण आज ज्याला जिक्षण म्हणतो ते जमळू िकत असेल तर त्याचा जकतपत फायदा होऊ 

िकेल? आजण प्रत्येकजण ते जिक्षण घेण्याचा प्रयत्न करू लागला तर आपले जदवाळे जनघेल. जे जिक्षण 

गररबाांना आजण श्रीमांताांना, राजाला आजण प्रजेला हस्तोद्योगातनू जमळते ते खरे जिक्षण असेल. आजण 

जोपयंत आपण सत्य आजण अजहांसेला धरून राहत नाही तोपयंत असे जिक्षण दतेा येऊ िकत नाही. 

इरे् हा प्रश्न धमाथचा होतो - सांप्रदायाांच्या स्वरूपाच्या अर्ाथने नाही तर वैजश्वक अर्ाथन.े असा धमथ जचरांतन 

असतो. त्यात बदल होत नसतो. तो सवांकररता सारखा असतो. तो जजतका जहांदूांकररता असतो जततकाच 

मसुलमानाांकररताही असतो. जहांदूांनी खरे बोलायला पाजहजे आजण मसुलमानाांनी खोटे असे कोणीही 

म्हण ूिकत नाही. खरे बोलणे ह ेसवांच्या जहताकररता असते. जहांसा करणे ह ेकोणाचेही धाजमथक कतथव्य 

अस ूिकत नाही. मला जर कोणी जवचारले की िीख आजण मसुलमानाांना नयी तालीममध्ये जिक्षण 

जमळाले पाजहजे की नाही तर मी म्हणेन की आम्ही जहांसेचे भक्त आहो असे िीख आजण मसुलमान जर 

म्हणत असतील तर जनजितच त्याांच्याकररता नयी तालीम नाही. नयी तालीम ही काही खास एखाद्या 

पांर्ाकररता राखीव गोष्ट नाही. मी सवथ धमांचा अभ्यास केला आह ेआजण त्याांचा सार पचवला आह.े 

िीख आजण मसुलमान दोघेही माझ्या बाजलूा येऊन बसतात. जेव्हा इतर सवथ उपाय अपयिी होतात 

तेव्हाच ते जहांसेचा परुस्कार करतात. परांतु आपण जेव्हा मलुाला जिकवायला सरुुवात करतो तेव्हा कस े

मारावे यापेक्षा कसे मरावे ह ेत्याला जिकवले पाजहजे. यामळेु नयी तालीम द्यायची असेल तर ती याच 

पद्तीने जदली पाजहजे असे आम्ही ठरवले. ह ेकाम जे करतात त्याांनी सत्य आजण अजहांसेचे काटेकोरपणे 

पालन केले पाजहजे. असे केल ेतरच त्यात यि येईल. परांतु आज तसे होत असल्याचे मला जदसत नाही. 
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तमु्ही जर जवचाराल की नयी तालीम दणेारे सवथ सत्य आजण अजहांसेचे पजुारी झाले आहते काय तर मी 

काही कोणाच्या अांतःकरणात जिरून पाहू िकत नाही. मी पे्रजर्तसदु्ा नाही. नयी तालीमची सतेु्र माझ्या 

हातात नाहीत. मला जवचारले तर मी सल्ला तेवढा दते असतो. ह ेखरे आह ेकी नयी तालीमची कल्पना 

माझी होती. परांत ुही सांघटना कााँग्रेसने जनमाथण केली. झाजकर हुसेन जतचे अध्यक्ष आहते. ते जर सत्य 

आजण अजहांसेचे पालन करत नसतील तर त्याांनी राजीनामा जदला पाजहजे. परांतु त्याांनी असत्याचरण वा 

जहांसा केल्याचे मला माहीत नाही. ते माझ्याबरोबर आहते कारण त्याांचा जहांसेवर जवश्वास नाही. जहांदसु्तानी 

ताजलमी सांघाचे सजचव आयथनायकम आजण त्याांची पत्नी आह.े तेसदु्ा सत्य आजण अजहसेांचे भक्त 

आहते. मी इतर कामात व्यस्त असतो आजण ते योजना राबवतात. नयी तालीममागील प्रेरणास्रोत तेच 

आहते. झाजकरसाहबेसदु्ा ह े काम करत नाहीत. ते केवळ अध्यक्ष आहते. आयथनायकम आजण 

आिादवेी याांनी जर या योजनेतनू अांग काढून घेतले तर ही योजना कोसळून पिेल. ही अिी सांघटना 

नाही की जी स्वतःच्या बळावर चाल ूिकेल. कााँग्रेसचेच उदाहरण घ्या. मी अर्ाथतच जतच्याबाहरे आह.े 

परांतु जवाहरलाल, सरदार आजण राजेंद्रबाब ू जरी सांघटनेबाहरे गेले तरी सांघटना सरुू राहील. वा 

चरखासांघ घ्या. मी त्याचा अध्यक्ष आह.े चरखासांघ अिी सांघटना आह ेकी जी अनेक वर्ांपासनू सरुू 

आह.े मी जरी ती सोिली तरी जतचे काम चालेल. परांत ुनयी तालीमसांबांधी अिी गोष्ट नाही. अजनू ती 

आपल्या पायाांवर घट्टपणे उभी राजहलेली नाही. ती चालवणाराांमध्ये गीतेत साांजगतलेले जस्र्तप्रज्ञाचे गणु 

(गीता अध्याय २, श्लोक ५५-७२) जेव्हा येतील तेव्हाच जतचे पाय घट्ट रोवले जातील. आपण अिा 

कामाचा िोध घेतला पाजहजे की ज्यात प्रत्येकजण भाग घेऊ िकेल. हस्तोद्योगच अिी गोष्ट आह ेकी 

ज्यात असे होऊ िकते ह ेमी तमु्हाला खात्रीपवूथक साांगतो. 

जहांदीवरून. सौजन्य - आकािवाणी. जिवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ २०२-४ 
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५०. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर १५, १९४७ 

(गाांधीजींचे मौन असल्यामळेु सभेत त्याांचे ह ेभार्ण वाचनू दाखवण्यात आल.े) 

नवी जदल्ली, 

जिसेंबर १५, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 नगरपाजलकेच्या िाळाांच्या सहा इमारतीत जनवाथजसत घसुले व त्याांनी ताब्यात घेतलेल्या त्या 

सवथ इमारती ररकाम्या करून लावण्याचे सवथ प्रयत्न आतापयंत जवफल झाल ेह ेवतथमानपत्रात वाचताना 

मला दःुख झाले. नगरपाजलका आता पोजलसाांची मदत घेत आह ेह ेमी समज ूिकतो. 

 ही घटना जनलथज्ज हुल्लिबातीची आह.े भारताच्या राजधानीत अिा प्रकारच्या घटना होणे ही 

अजतिय लाजजरवाणी गोष्ट आह.े जे लोक या घटनेकररता जबाबदार आहते त्याांना पिात्ताप होईल व 

ते िाळेची इमारत ररकामी करतील अिी मी आिा करतो. ते जर असे करणार नसतील तर त्याांच्या 

जमत्राांनी ही गोष्ट योग्य नाही ह ेत्याांना समजनू साांगावे. सरकारला आपल्या धमकीप्रमाणे वतथन करावे 

लागणार नाही अिी आिा आह.े जनवाथजसताांबद्दल सवथसामान्यपणे अिी तक्रार आह ेकी त्याांना इतके 

दःुख सहन करावे लागले असतानाही ते समांजस, गांभीर आजण मेहनती झालेले नाहीत. सवथ जनवाथजसत 

आजण िाळेमध्ये जिरलेले जनवाथजसत बांध ूप्रायजित्त घेऊन ही तक्रार चकुीची आह ेह ेजसद् करतील अिी 

आिा आह.े 

िजनवारी (जिसेंबर १२) मी कलकत्तयातील हुल्लिबाजीचा अल्लेख केला होता. जतरे् 

हुल्लिबाजी करणारे लोक जनवाथजसत नव्हते. या घटनेची पाश्वथभमूी वेगळी होती. भारताच्या प्रजतषे्ठचे 

जतन करणे पढुारी लोकाांचे कतथव्य आह.े भारतात जर गोंधळ आजण भ्रष्टाचार माजणार असेल तर 

भारताच्या अिचूे जतन होऊ िकत नाही. मी भ्रष्टाचाराचा उल्लेख केला कारण गोंधळ आजण भ्रष्टाचार 

हातात हात घालनू चालत असतात. दिेात भ्रष्टाचार वाढत असल्याचे मला जवश्वसनीय सतु्राांकिून 

कळले आह.े दिेाचा जवचार न करता प्रत्येकजण जर केवळ स्वतःचा जवचार करेल तर काय होईल? 

एक पत्रलेखक जलजहतात - 

नुकताच मी रेनडओवर तुमचे कालचे प्राथवना प्रवचन ऐकत होतो. त्यात तुम्ही म्हणाला 

की जे मुसलमान बंधू लाहोरला जाऊन आले आहेत त्यांनी पानकस्तान सरकारतफे तुम्हाला 

आश्वस्त केले आहे की मुसलमानेतर, नवशेरे्करून नहंिू नतथे जाऊन परत आपले कामकाज 

सुरू करू शकतात. पनहली िोष्ट तर ही आहे की नहंिूनंाच बोलवायचे आनण नशखांना नाही 
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ही चलाखी आहे. शीख आनण नहंिू यांच्यात फूट टाकणारी ही चाल आहे. अशा प्रकारचे 

आश्वासन धोकेबाजी आहे, चीड आणणारे आहे. बहुधा तुमच्यासारखेच मुसलमानांच्या अशा 

प्रकारच्या भूलथापांना बळी पडू शकतात. मी तुम्हाला ११ नडसेंबरच्या नहंिुस्तान टाईम्सचे 

एक कात्रण पाठवत आहे. त्यावरून पानकस्तान सरकारच्या खरेपणा आनण 

प्रामानणकपणानवर्यी तुम्हाला कळेल. तुमच्याकडे आलेले मुसलमान प्रामानणक लोक 

आहेत असे तुम्ही तरीही म्हणाल काय? त्यांना इतकेच िाखवायचे आहे की पानकस्तान 

सरकार अल्पसंख्याकांबद्दल न्याय करू इनच्छते आनण नतथे सवव काही ठीक आहे. परंतु 

पररनस्थती याच्या अििी उलट आहे. ते मुसलमान जर परत तुमच्याकडे आले तर त्यांना 

वृत्तपत्राचे हे कात्रण िाखवा. िेल्या २० नोव्हेंबरला जे लोक नहंिू बॅन्केतील आपली ठेव 

काढण्याकररता िेले होते त्यांची काय पररनस्थती झाली होती हे तुम्ही नवसरला नसाल अशी 

मला आशा आहे. त्यांच्या रिणासाठी  िेलेल्या सशस्त्र िलावर पानकस्तानच्या जबाबिार 

सरकारी अनधकाऱ्यांसमोर हल्ला करण्यात आला व हल्ला करणारांना थांबवण्याचा त्यांनी 

कोणताही प्रयत्न केला नव्हता. 

त्या कात्रणात जलजहले आह े- 

इतक्यातच प्रकानशत झालेल्या लाहोर नािरी आनण सैननकी राजपत्रात पुढील वृत्त 

करण्यात आले होते.  ििंलीच्या िरम्यान जे मुसलमानेतर व्यापारी व िुकानिार 

पानकस्तानमधून पळून िेले होते ते आपला व्यापार परत सुरू करण्याच्या आशेने  हळूहळू 

काही मनहन्यांनंतर परत येत आहेत. परंतु त्यांची िुकाने विैरे परत करण्याआधी त्यांना अशा 

िस्तावेजावर सही करायला लावण्यात येते की त्यामुळे नकती तरी मुसलमानेतर ननराश होऊन 

परतले आहेत. त्यांचे पुनववसन करणारा आयुक्त या अटींवर त्यांना िुकाने उघडून िेतो. 

१, िुकानिाराला वा नहशेबननसाला आपल्या नवक्रीचा पूणव नहशेब ठेवावा लािेल. 

२. सरकारच्या पूववपरवानिीनशवाय त्याला पैसे वा माल एका नठकाणाहून िुसऱ्या 

नठकाणी हलवता येणार नाही.  

३. आपले िुकान वा व्यवसाय चाल ूठेवण्याचे त्याने आश्वासन निले पानहजे. 

४. नवक्रीपासून आलेली रक्केम त्याला रोजच्या रोज बॅकेंत जमा करावी लािेल. 

५. त्याला नेहमीकररता लाहोरमध्ये राहावे लािेल. 
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मुसलमानांवर अशा कोणत्याही अटी लािण्यात आलेल्या नाहीत. मि नहंिूकंररता या 

अटी का? नहंिूचें म्हणणे आहे की आम्ही या अटींचे पालन करू शकत नाही.  यामुळे ननराश 

होऊन ते परत येत आहेत. 

तर या जनरािेबद्दल तर मी आधीच बोललो आह.े ही बातमी जरी खरी नस ूिकेल तरी या 

मसुलमानेतर बाांधवाांनी जे साांजगतले ते सवथ चकुीचे ठरत नाही. सांबांजधत लोकाांनी केवळ स्वतःचा जवचार 

करायचा नसतो तर भारताचा जवचार करायचा असतो. ते भारताचे प्रजतजनधी आहते आजण पाजकस्तानने 

त्याांना आश्वासन जदले आह.े सांबांजधत मसुलमान जमत्राांनी माझ्या सांपकाथत राहावे असे मी म्हण ूिकतो. 

आज ते मला भेटायला आल ेहोते. परांतु माझे मौन सरुू होते आजण मी प्रार्थनेचा सांदिे जलहत होतो 

त्यामळेु मी त्याांना भेटू िकलो नाही. आम्ही िाांत बसलेलो नाही आजण आमच ेकाम सरुूच आह ेअसा 

जनरोप त्याांनी मला जदला होता. पत्रलेखकाने अिा प्रकारे सांियग्रस्त आजण सांवेदनिनू्य होऊ नये असा 

माझा त्याला सल्ला आह.े जवश्वास ठेवनू आपण काहीही गमावणार नाही. सांिय माणसाला खात 

असतो. त्याने जववेकाने वागायला पाजहजे. माझ्याबद्दल बोलायचे तर मी जे केले त्याचा मला पिात्ताप 

होत नाही. आयषु्ट्यभर िोळे उघिे ठेवनू मी लोकाांवर जवश्वास ठेवत आलो आह.े या मसुलमान जमत्राांवर 

मी तोपयंत जवश्वास ठेवीन जोपयंत त्याांच्यावर जवश्वास ठेवणे योग्य नाही असे जसद् होत नाही. जवश्वासाने 

जवश्वास वाढतो. त्यामळेु जवश्वासघाताला तोंि दणे्याची िक्ती माणसाला जमळते. दोन्ही बाजचू्या 

जनवाथजसताांनी जर आपल्या घरी परतायचे असेल तर त्याकररता मी जो मागथ अनसुरत होतो आजण 

अजनूही अनसुरत आह ेतोच मागथ आह.े जहांद ूआजण जिखाांमध्ये फूट पािण्याची ही यकु्ती आह ेहा 

पत्रलेखकाचा सांिय चकुीचा आह.े मी मसुलमान बाांधवाांना साांजगतले होते की पवूथग्रह असणारा माणसू 

तमुच्या बोलण्याचा असाही अर्थ काढू िकतो. यात काही चलाखी आह.े ह े त्याांनी सपिेलपणे 

नाकारले. जे लोक परतू इजच्छतात त्याांच्याकररता हा जो मागथ काढण्यात येत आह ेत्यात मला काहीही 

चकू जदसत नाही. पाजकस्तानमध्ये जिखाांच्या जवरोधात जजतके जवर्ाक्त वातावरण आह ेजततके भारतात 

नाही ह ेअमान्य करता येऊ िकत नाही. परांत ुजहांदूांनी आजण जिखाांनी सोबत पोहायला पाजहजे आजण 

वेळ आली तर सोबत बिुायला पाजहजे. त्याांनी मनात कोणताही दजुाभाव ठेव ू नये. कटकारस्र्ान 

करणाराांमध्ये कधीही भ्रातभृाव जनमाथण होऊ िकत नाही. 

पवूथ पाजकस्तानमधील एक पत्रलेखक जलजहतो - 

नहंिुस्तानची आता फाळणी झाल्यानंतरही तुम्ही स्वतःला संपूणव नहंिुस्तानचे नािररक 

कसे म्हणव ूशकता? आता जो एका उपननवेशाशी संबंनधत आहे तो िुसऱ्या उपननवेशाशी 

संबंनधत अस ूशकत नाही. 
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कायदपेांजित काहीही म्हणत असले तरी माणसाच्या अांतःकरणावर ते राज्य करू िकत नाहीत. 

पत्रलेखक जर म्हणाला की मी जागजतक नागररक आह ेतर त्याला कोण अिव ूिकतो?  कायदिेीरपण े

तसे नसते आजण काही दिेाांत त्याला प्रवेि नाकारला जाऊ िकतो. परांत ुआपल्यापैकी काही लोक 

ज्याप्रमाणे याांजत्रकपणे वागत नाहीत त्याप्रमाणे जर माणसू याांजत्रकपणे वागणार नसेल तर आपले 

कायद्याप्रमाणे काय अजधकार आहते याची तो जफकीर करणार नाही. जोपयंत आपण नैजतक मागाथवर 

आहो तोपयंत आपण काळजी करण्याचे कारण नाही. कोणत्याही व्यक्तीबद्दल वा दिेाबद्दल 

आपल्यामध्ये ित्रतु्वाची भावना नसली पाजहजे इतकी मात्र आपण काळजी घेतली पाजहजे. उदाहरणार्थ 

ज्याच्या मनात मलुमानाांबद्दल वा पाजकस्तानबद्दल ित्रतु्वाची भावना आह ेतो भारत आजण पाजकस्तान 

या दोन्ही दिेाांचा नागरीक असल्याचा दावा करू िकत नाही. अिा प्रकारच्या ित्रतु्वाची भावना 

पसरली तर जतची पररणती भारत आजण पाजकस्तानच्या यदु्ात होईल. जो कोणी आपल्या स्वतःच्या 

दिेाबद्दल दभुाथवना ठेवील आजण दसुऱया दिेाला मदत करील त्याला तो दिे दिेद्रोही समजेल. जनष्ठा 

अजवभाज्य असते. 

जहांदीवरून. सौजन्य - आकािवाणी. जिवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ २०४-८ 
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५१. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर १६, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

जिसेंबर १६, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 मला साांगण्यात आल ेआह ेकी - आजण काही प्रमाणात ते खरे आह े - काही वस्तू व खाद्य 

पदार्थ आजण कापि याांच्यावरील जनयांत्रण उठवण्यात आले आह,े व अजनूही काही पदार्ांवरून 

उठवण्यात येईल. आता कां रोल उठवले जाण्याच्या मागाथने आहते यात काही सांिय नाही जिजजकिन 

याांनी मला त्याच ेपररणाम साांजगतले आहते. तेही मी तमु्हाला साांजगतले तर चाांगले होईल असे मला 

वाटले. जो गळु आधी १ रुपया िेर जवकला जात होता तो आता आठ आणे िेर जमळू लागला आह.े 

ही तर मोठी गोष्ट झाली. याहूनही भाव कमी झाल ेपाजहजे. ते का कमी होऊ नये ह ेकाही मला माहीत 

नाही. मी जेव्हा तरुण होतो तेव्हा इतके भाव कुठे होते? केवळ एक आणा द्यायचा आजण एक िेर गळु 

घ्यायचा. यामळेु अजनूही भाव कमी होत जातील अिीच आिा आह.े हां, फुकट तर तो जमळणार नाही, 

परांतु पवूी जे भाव होते त्या पातळीवर जर ते पोहोच ूिकत असतील तर पोहोचायला पाजहजे. साखरेचे 

भावही ३२ रुपय ेमण होते ते १६ रुपय ेमण झाल.े इतके भाव उतरले ह ेपाहून फार चाांगले वाटते. मूांग, 

उिीद आजण तरूिाळ आह ेती एक रुपयाची दीि िेर झाली आह.े जकती मोठे अांतर पिल?े असेच अांतर 

हरभऱयातही पिल ेआह.े माझ्या दृष्टीत तर हरभरेही िाळीच्याच प्रकारात मोितात. परांत ुसांयकु्त प्राांतात 

त्याांचा जवजवध प्रकारे उपयोग होतो म्हणनू त्याांना वेगळे ठेवले आह.े हरभरा २४ रुपये मण होता पण 

आता तो १८ रुपय ेमण झाला आह.े आजण गहू काळ्याबाजारात ३४ रुपय ेमण होता तो आता २४ 

रुपय ेमण झाला आह.े अिा प्रकारे ह ेसवथ आह.े आधी तर मला सवथ लोक घाबरवत होते. म्हणायचे 

की तमु्हाला बाजार कसा चालतो, भाव कस ेचढतात उतरतात ह ेमाहीत नाही. तमु्हाला अर्थिास्त्र 

माहीत नाही, बस महात्मा आहा म्हणनू साांगनू टाकता. याचा तमुच्यावर पररणाम होणार नाही परांतु 

गररबाांना तो भोगावा लागेल. परांतु मला जदसणाऱया पररणामाांप्रमाणे यामळेु गरीब मरणार नाहीत तर 

तरणार आहते. यामळेु माझे तर म्हणणे आह ेकी मका आजण बाजरी याांच्यावरही जे जनयांत्रण आह ेते दरू 

झाल ेपाजहजे. कारण बाजरी खाणारे बाजरीच खातात, त्याांना गहू पचत नाही. याचप्रमाणे मका खाणारेही 

बरेच आहते. ते मकाच खातील. यामळेु त्याांच्यावरील जनयांत्रण सरुू ठेवण्याचे मला तर कोणतेही कारण 

जदसत नाही. सवथ जनयांत्रण हळूहळू काढून टाकले जातील असे यामळेुच िॉ. राजेंद्रप्रसाद म्हणाले होते. 

काही जनयांत्रण दरू झाले आहते आजण इतर जे आहते तेसदु्ा दरू होतील. त्याच े िभु पररणामही 

आपल्यासमोर आले आहते. हीच गोष्ट आगपेटीची आह.े आता तर जतची फार कमी जकां मत द्यावी 
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लागते. काळ्याबाजाराबद्दल काय बोलायचे, खलु्याबाजारातसदु्ा जतची जकती तरी जकां मत द्यावी 

लागते. जतच्यावरील जनयांत्रणही काढून टाकण्यात आल ेतर फार चाांगले पररणाम होतील याबद्दल मला 

मळुीच सांिय नाही. आगपेटीवरील जनयांत्रण नक्कीच जाईल व जतच्या जकां मती जनजितच कमी होतील. 

आगपेटीची इतकी जकां मत तर कधीच नव्हती. माझ्या काळात तर जतला कोणी जवचारतही नव्हते. आज 

आगपेटीची जकां मत एक आणा आह,े परांतु तेव्हा एका आण्यात १२ आगपेट्या जमळायच्या. असाही 

एक काळ होता आजण आता असा काळ आला आह.े लोकाांचे उत्पन्न वाढले तर मला आनांद होतो 

परांतु महागाई वाढली तर मला आनांद होत नाही. भाव काही वाढायचेही असले तरी ते मेहनत 

करणाराांच्या घराांत गेले पाजहजे. परांत ुत्याांच्या घरात जाणार असले तरी भाव इतके वाढू िकत नाहीत. 

इतके भाव तर तेव्हा वाढतात जेव्हा व्यापार करणारे लोक बदमार् आजण लोभी होतात, त्याांची जनयत 

जबघिते आजण सवथ पैसा त्याांच्या जखिाांत जातो. आपण स्वातांत्र्य जमळवनू तर बसलो आहोत, 

आमच्यावर इतके मोठे सांकटही आल े परांतु तरीही आपल्या वतथनात नीजतमत्ता आली नाही. योग्य 

नफ्यावर आपल्या व्यापाऱयाांनी समाधान मानले तर जनजनथयांत्रणामळेु जकां मती वाढतील अिी मला मळुीच 

भीती वाटत नाही. इतकेच नाही तर ज्याांना जकां मती वाढण्याची भीती वाटते तेसदु्ा याकररता 

अनैकजतकता आजण अप्रामाजणकपणा याांनाच जबाबदार धरतात. व्यापारी केवळ स्वतःच्या नफ्याची 

जचांता करतात आजण िेतकऱयाांना व उत्पादकाांना केवळ स्वतःचे पोट भरण्याची जचांता आह.े आजण 

उपभोक्त्याची कोणालाही जचांता नाही. असे जर असेल तर भारतात लोकिाही आह ेअसे कस ेम्हणता 

येईल? लोकिाहीत अिा गोष्टीला परवानगी किी दतेा येईल? लोकिाहीत जनतेवर जवश्वास ठेवणे ह े

सरकारचे कतथव्य असते. सरकारने स्पष्टपणे साांजगतले पाजहजे की जनता जसे म्हणेल तसे आम्ही करू. 

जनतेला जर अिचणी ओढवनू घ्यायच्या असतील तर त्याकररता आम्हाला जबाबदार धरता येणार 

नाही. ह ेखरे आह ेकी आपल्याजवळ नागरी सेवा आह.े परांतु आपण सवथ लोकाांनी स्वतःला जिपाई 

आजण सेवक समजायला पाजहजे. आज गैरव्यवहार वाढत आहते. मला सतत चोहोकिून तारा, पते्र येत 

असतात. मी तर ऐकल ेआह ेकी मुांबईतही फार मोठा घोटाळा सरुू आह.े तो काय आह ेह ेमला माहीत 

नाही. परांतु ह े सवथ व्हायलाच नको. परांतु आतापयंत जे चाांगले काम झाले त्याकररता सरकारचे 

अजभनांदनच केले पाजहजे. त्यामळेु सरकारलाही उत्साह वाटेल. जनजनथयांत्रणाबद्दल इतके परेु. 

नागरी सेवेसांबांधीच्या प्रश्नाचाही जवचार करावा लागतो. नागरी सेवेवर इतका अजधक खचथ होत 

असल्याबद्दल तक्रार करणारी इकिूनजतकिून मला सतत पते्र येत असतात. नागरीसेवेतील सवथ  

अजधकाऱयाांना एकाएकी कस ेकाढून टाकता येईल? आजण त्याांना काढून टाकले तर काम कस ेचालेल? 

त्याांतील काही तर आधीच गेले आहते आजण जे आहते त्याांच्याकिून बरेच काम घेतले जात आह.े 

आपले जे सरदार आहते त्याांच्या अांतगथत ह ेलोक करत असतात. या लोकाांनी फार चाांगले काम केले 
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म्हणनू सरदार तर याांना धन्यवाद दते असतात. ते र्ोिे असले तरी काम साांभाळत आहते. ते जर 

धन्यवादाला पात्र असतील तर ते त्याांना जदले पाजहजे. त्याांना दरमहा पगारही तर भरपरू जमळतो. परांत ु

खरी नागरी सेवा तर आपण आहो. सरकारने खरी नागरी सेवा आम्हाला बनवायला पाजहजे व जजतका 

जवश्वास ते नागरी सेवेच्या लोकाांवर ठेवतात जततका त्याने आमच्यावर टाकला पाजहजे. नागरी सेवेच्या 

लोकाांनी जर धोका जदला तर त्याांना जिक्षा होऊ िकते व जिक्षा होतेसदु्ा. अिाच प्रकारे त्याांनी 

आम्हालाही जिक्षा करावी. कोणालाही बोलावनू साांगावे की तलुा इतके काम करायचे आह.े बदमािी 

आजण धोकेबाजी करणाराांकररता जिक्षा सनुावणारा कोणताही कायदा नाही काय? जर असा कायदा 

नसेल तर मी म्हणेन की असा कायदा केला पाजहजे. ज्या प्रकारे सरकार नागरी सेवेला जबाबदार मानते 

त्याचप्रमाणे त्याने सवथसामान्य प्रजेलाही जबाबदार मानले पाजहजे. अखेरीस ह ेजनतेचे सरकार आह.े 

मला ह ेसवथ का साांगावे लागत आह?े कारण एक नवीन घटना घिली आह.े कााँग्रेसचे म्हणणे 

आह े की मांत्रालयातील प्रत्येक खात्याकररता एक साांसदीय सजचव असेल व तो नागरी सेवेतील 

अजधकाऱयाांमधनू नसेल. हा साांसदीय सजचव एक तर कााँग्रेस पक्षाचा असेल वा कााँग्रेसला पाजठांबा 

दणेाऱया पक्षातील असेल. कोणी फुकट तर काम करत नाही. प्रत्येकाला दरमहा पगार द्यायला पाजहजे. 

आज जर करोिो रुपयाांची सत्ता आपल्या हाती आली नसती तर आपण कुठून ह ेपैस ेदऊे िकलो 

असतो? आज जेव्हा ही सत्ता आपल्या हातात आली आह ेतर आम्ही दरमहा दीिदोन हजार रुपये दतेो, 

घर दतेो, ह ेदतेो, ते दतेो आजण मग साांसदीय सजचव बनवायचे. मला तर ह ेसवथ खपुते. हा साांसदीय 

सजचव पांतप्रधाचा असो, गहृमांत्र्याचा असो की अजनू कोणाचाही असो.आजण याकररता सांसदनेे त्याांना 

बाध्य करावे? आजण सांसद म्हणजे काय कााँग्रेस पक्ष. ही सांसद ह ेपद जनमाथण करण्याकररता आज आग्रह 

धरत आह.े ह ेसाांगताना मला वेदना होतात. कााँग्रेस तर सवथ लोकाांची आह.े जहांद,ू मसुलमान, पारिी 

वगैरेंनी आपसात भािू नये म्हणनू काही करायचे असेल तर त्याकररता दरमहा काय मोठा पगार जदला 

पाजहजे? मगच लोक काम करणार आहते काय? केवळ पगाराकररताच काम केले पाजहजे? अिा 

अवस्रे्त भारत एक बेकार दिे होऊन जाईल. आपल्यामध्ये काल िक्ती नव्हती आजण आजच ती 

जनमाथण झाली आह ेअसे तर काही नाही? आधी आपण काही जनमाथण करू या. जजतके १४ ऑगस्टपवूी 

जनमाथण होत होते त्याहून जास्त काय जनमाथण केल?े आमच्या अन्नधान्याचे उत्पन्न वाढले काय? कापि 

वाढले की आपल्या उद्योगात वाढ झाली? लोक जेव्हा खऱया उद्योगाला लागतील, त्याांच्याजवळचा 

पैसाअिका वाढेल आजण ते म्हणतील की काय पैसापैसा करता, आमच्याजवळून घेऊन जा तेव्हा मी 

समजेन की आमचे काम वाढल.े परांतु आज तर दरमाणिी दरवर्ी आपले उत्पन्न ७० रुपय ेआह.े ह े

उत्पन्न तर काहीच नाही. जेव्हा ते दपुटीने वा त्याहूनही जास्त वाढेल, ग्रामीण लोकाांनाही आपले उत्पन्न 

वाढले आह ेअसे वाटू लागेल तेव्हा त्याांच्याकिून जास्त पैस ेमागता येतीलसदु्ा. परांतु आपले उत्पादन 
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जर वाढले नसेल व आपण आपले खचथ वाढवत गेलो तर आपली काय अवस्र्ा होईल? असे समजा 

की एक दकुान आह े- भारतही तर एक मोठे दकुानच आह े- व त्याचा मालक येऊन दररोज आपल्या 

जदवाणजीला आजण कारकुनाला जवचारतो की साहबे आज जकती जवक्री झाली. त्याांनी जर साांजगतले 

की आज १००० रुपयाांची जवक्री झाली, काल मात्र ५०० रुपयाांचीच जवक्री झाली होती तर मालक खरु् 

होईल. आजण मालकाने जर जवचारले की खचथ जकती झाला व जदवाणजीने जर उत्तर जदले की जवक्री 

१००० रुपयाांची आजण खचथ १५०० रुपय ेतर मालकाचे िोके जबघिेल. त्याचे िोळे लाल होतील व 

तो आपल्या कारकुनाला वा जदवाणजीला जिव्याही दऊे िकेल. ठीक आह ेलाल िोळे करणे चाांगले 

नाही आजण जिव्या दणेेही चाांगले नाही. परांतु हजार रुपयाांची जवक्री आजण १५०० रुपय ेखचथ तर ५०० 

रुपय ेमी कुठून आण ूआजण ते मला कोण दईेल असे जर मालक म्हणाला तर त्याचे ह ेम्हणणे बरोबरच 

असेल. आज आपल्या हातात पैस ेआहते म्हणनू आपण इतके नाचतो. परांत ुतो राहणार नाही. यामळेु 

आपण इतका खचथ करणे मला खपुते. बस याहून अजधक पढेु जाण्याची आज मला इच्छा नाही. 

जहांदीवरून. सौजन्य - आकािवाणी. जिवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ २०८-१३ 
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५२. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर १७, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

जिसेंबर १७, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 होजियारपरूमध्ये राहणाऱया एका बांधनेू, कदाजचत ते तेर्ीलच असावे, मला जकती तरी प्रश्न 

जवचारले. त्याांनी त्याांच ेनावही साांजगतले आह,े परांतु मी ते उघि करू इजच्छत नाही. मी त्याांचा प्रश्नसदु्ा 

सोिून दईेन. ते म्हणतात की जवभाजनापवूी पांजाब एक होता. यामळेु अनेकाांचा व्यवसाय एका भागात 

तर घरदार दसुऱया भागात असे अस ूिकत होते. या जमत्राचा व्यवसाय पजिम पांजाबमध्ये होता तर 

घरदार आजण पैसाअिका पवूथ पांजाबमध्ये होते. हजारो लोकाांप्रमाणे त्याांना पजिम पांजाबमधनू पळून 

यावे लागले. आपला व्यवसाय पवूथ पांजाबमध्ये आह ेम्हणनू जतरे्च आपला व्यवसाय करता येईल असे 

त्याांना वाटत होते. परांत ु जतरे् गेल्यानांतर त्याांच्या घरात सरकारी अजधकारी राहत असल्याचे त्याांना 

आढळल.े त्याांना केवळ दोन खोल्या दणे्यात आल्या आजण इतर खोल्या त्या अजधकाऱयाने ठेवल्या. 

असे जदसते की ते मोठे घर असावे. मला माझे घर जमळू िकत नाही काय असा त्याांचा प्रश्न आह.े त्याांना 

जर त्याच ेघर जमळाले नाही तर सरकार त्याांना मदत करील काय की त्याांना न्यायालयातच जावे लागेल? 

मला वाटते की घरमालकाला त्याच ेघर परत जदले पाजहजे.  

 मी आधीही साांजगतले होते की जनवाथजसत लोक वाटेल जतरे् जाऊन घराचा ताबा घेतात व जतरे् 

राहू लागतात. एखादे घर किीकुलपुाने बांद असेल तर त्याच ेकिीकुलपु तोिून टाकतात आजण जतरे् 

मकु्काम ठोकतात. जतरे् जो अजधकारी राहतो तो भािे दऊेन राहतो ह ेतर योग्य आह ेपरांत ुघरमालक 

जेव्हा येतो तेव्हा तो जतरे् कसा राहू िकतो? जर त्याला राहायचेही असेल तर घरमालकािी बोलनूच 

त्याने घराचा एखादा भाग आपल्याजवळ ठेवावा. परांत ुघराचा मोठा भाग आपल्याजवळ ठेवायचा 

आजण मालकच स्वतःच्या घरात पाहुणा व्हावा असे तर होऊ िकत नाही. परांतु जनवाथजसत भािेकरूच्या 

भजूमकेत नसतात. ते जास्तीतजास्त इतकेच म्हण ूिकतात की “आम्हाला आमच्या घरातनू हुसकावनू 

लावण्यात आले आह.े” म्हणनू काय त्याांनी कोणाच्याही घरात घसुनू घराचा ताबा घ्यावा? आजण असे 

घर मसुलमानाचे असले तर सवथ काही सांपलेच. जनवाथजसताांना वाटते की त्या घरावर आपला हक्कच 

आह.े परांतु अिा प्रकारे वागनू ना तर आपण भारताचे भले करू िकतो ना स्वतःचे. माझी तर खात्री 

आह ेकी अिा वतथनाने कधीही कोणाचेही भले होऊ िकत नाही. चोऱयामाऱया करून वा सांपत्ती लटूुन 

वा कोणाचे घर वगैरे जाळून माणसू काय कधी स्वतःचे भले करू िकतो? मग ह ेलोक स्वतःचे भल े

कस ेकरू िकतील? अिा प्रकारे जर गोष्टी सरुू राजहल्या आजण पाजकस्तानमध्ये मसुलमानाांजिवाय 
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अजनू कोणीही राहू िकत नसेल तर कस ेहोईल? “मसुलमानाांच्या गोि बोलण्याला मी भलुनू जाऊ 

नये आजण स्वतःची फसवणकू करून घेऊ नये अिी पते्र तर माझ्याकिे दररोज काही ना काही येत 

असतात.” इतके खरे की जर कोणी मसुलमान नसेल तर तो पाजकस्तानमध्ये आरामात राहू िकत नाही. 

परांतु अखेरीस पाजकस्तानमध्ये केवळ मसुलमान राजहल ेतर ते आपसात भाांिू लागतील. पाजकस्तान वा 

भारतात असे काही घित असेल तर ते चाांगले नाही. आजण भारतात जर असे घिणार असेल तर ते 

अजनूच वाईट आह ेकारण भारतात केवळ जहांदचू राहू िकतात असे आपण कधीही म्हणालो नव्हतो. 

जो कोणी भारतात जन्मला असेल व स्वतःला भारतीय समजत असेल त्याला भारतात राहण्याचा 

अजधकार आह.े असे जर होते आजण आजही आह ेतर आमच्याजवळ तक्रार करण्यासारखे काहीही 

राहत नाही. पाजकस्तानबद्दल तर अनेक वर्ांपासनू ते म्हणत असत की मसुलमानाांना राहण्याकररता 

एखादी जागा असली पाजहजे. याचा तर अर्थ असाच झाला की जतरे् अजनू कोणी राहो वा न राहो 

मसुलमान जतरे् राहतीलच. परांतु १४ ऑगस्टला जेव्हा पाजकस्तान वास्तवात आल ेतेव्हा प्रत्येकाला 

पाजकस्तानमध्ये राहण्याचा अजधकार आह ेअसे ते म्हणाल ेहोते. यामळेु मला ही गोष्ट फार आविली. 

परांतु खपुणारी गोष्ट ही आह ेकी जे काही साांजगतले जाते त्याची अांमलबजावणी होत नाही. इरे् जर जहांद ू

आजण िीख असे करतील तर त्यात मला या दोघाांचाही सांहार आजण जवनाि जदसेल. त्यात मला वेगळे 

काही जदसत नाही ह ेमी साांगनू ठेवतो. 

 लाहोरमधील एक बांध ूजलजहतात की “मला माझ्या इच्छेजवरुद् घर आजण जमीनजमुला सोिावा 

लागला”. आता ते लाहोरमध्ये नाहीत. ते म्हणतात की “मला जतर्नू जनघावे लागले, जनघनू येण्याची 

इच्छा होती असे काही नाही. परांतु  जनघालो आजण पजिम पांजाब सोिून इरे् आलो. तमु्ही  मला 

परतण्याचा सल्ला जदल्यामुळे मी परत गेलो. जतरे् गेल्यानांतर मी पाजहले की माझ्या जजमनीचे व घराच े 

काहीच होत नाही. मला मोठ्यामोठ्या गोष्टी साांगण्यात आल्या परांत ुमाझे घर आजण जमीनजमुला काही 

परत जमळाले नाही. असे असताना परत जतरे्च जा असे तमु्ही कस ेम्हण ूिकता?”  

 मी या प्रश्नाचे अनेकदा उत्तर जदले आह.े आजण आताही कोणी काही जलजहले असल्यामळेु 

काही तरी जलहावेच लागेल. मी स्पष्टपणे म्हणालो होतो की जाण्यासारखी पररजस्र्ती होईल तेव्हा मी 

सागेन. मी तर तेव्हा तयारीबद्दल म्हणालो होतो. ज्याांची मनातनू परतायची इच्छा आह े त्याांनी 

परतण्याकररता तयार राहावे. आधी तर ज्या मसुलमान बाांधवाांनी या गोष्टीत पढुाकार घेतला होता त्याांनी 

परत जायच ेआह.े परांत ुअजनू तर या केवळ गोष्टी आहते, परांतु या गोष्टी केवळ गोष्टी राहतील असे 

नाही. पाजकस्तान सरकारचे नाव घेऊन ते बोलले होते. एक तर आम्ही अपयिी झालो व ज्या जहांदूांना 

परतायचे असेल ते परत ूिकतात असे पाजकस्तान सरकारच्या वतीने साांगण्यात आम्ही चकू केली असे 
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अखेरीस त्याांना मान्य करावे लागेल. पत्रलेखकाचे म्हणण ेआह ेकी घोर्णा ही एक गोष्ट आह ेआजण 

प्रत्यक्षातील वागणे अगदी वेगळी. मी परत जायला पाजहजे काय असे पत्रलेखकाने जवचारले आह.े 

त्याला तसे जवचारण्याचा जनजितच अजधकार आह.े सध्या कोणत्याही जनवाथजसताने परतण्याचा प्रश्नच 

उद्भवत नाही ह ेमी स्पष्टपणे साांजगतले पाजहजे. अनेक लोकाांना परतायची इच्छा आह.े मी त्याांना साांगतले 

की जेव्हा परतायची वेळ येईल तेव्हा मी तमु्हाला तारीख साांगेन. सध्या मी कोणालाच जाण्याकररता 

साांगणार नाही. इतक्या लवकर यासांबांधी कोणीही काहीही साांग ूिकत नाही. परांतु ह ेमसुलमान बांध ू

जेव्हा आश्वासन दतेात तेव्हा फार बरे वाटते. त्याांना जर यि आले तर वातावरणात सध्या जे जवर् भरले 

आह ेते ताबितोब नष्ट होईल याची मला खात्री आह.े जे करण्याची आवश्यकता आह ेते केले जाईल 

ह ेपाहण्याची गरज आह.े परांतु सध्या तरी पत्रलेखकान ेआजण त्याांच्यासारख्या लोकाांनी िाांत राहावे. 

वेळ येईल तेव्हा मी साांगेन. अखेरीस पाजकस्तानमध्ये गपु्तपणे जाण्याची कोणालाही इच्छा नाही. ५००० 

लोकाांना परत नेता येऊ िकेल अिा आगगािीची व्यवस्र्ा पाजकस्तान सरकार करील अिी मी अपेक्षा 

करतो. तसे झाल ेतर ते स्वतःहोऊन आजण अजधकारवाणीने जातील. ते पाजकस्तानमध्ये परत जातील 

कारण त्याांना जनमांजत्रत करण्यात आलेले असेल.  

अजनू एका जतसऱया गोष्टीसांबांधी मला बोलायचे आह.े ती आह ेपवूथ आजफ्रकेसांबांधी. तमु्हाला 

माहीतच असेल की नैरोबी हा पवूथ आजफ्रकेतील सवाथत चाांगला भाग आह.े तो भारतातील 

जसमल्यासारखा आह.े आपल्या भारतात ४ वा ५ मजहने सुांदर हवामानाचे असतात आजण बाकीच्या 

मजहन्यात भयांकर उकािा असतो. जविेर्तः सपाटीच्या प्रदिेात असे जास्त होते. मग लोकाांना र्ांि हवा 

हवी असते आजण ते त्याकररता जसमल्याला वा दाजजथजलांगला जातात. भारत मोठा दिे आह.े पवूथ 

आजफ्रका इतका मोठा नाही. याजिवाय नैरोबीला घिवणारेही िीखच होते. िीख लोक काही असे तसे 

र्ोिेच आहते, अजतिय कायथक्षम लोक आहते ते आजण फार मेहनत करणारे व मजबतू लोकही आहते 

ते. अजतिय मेहनत करून त्याांनी जतरे् रेल्वे तयार केली. परांतु खास गोष्ट अिी आह ेकी रेल्वे बनवली 

त्याांनी आजण आता ते जतरे् जाऊसदु्ा िकत नाही. जाऊ िकतात, परांतु केवळ मजरुी करण्याकररता, 

राहण्याकररता वा व्यापार करण्याकररता नाही. नैरोबीबद्दल इतके परेु. परांतु गोष्टी इरे्च र्ाांबत नाहीत. 

एकदा पजहले पाऊल चकुीचे पिल े तर सवथ काही भरकटत जाते. यामळेु आता ते पवूथ आजफ्रकेत 

भारतीयाांच्या येण्यावर प्रजतबांध घालणारे जवधेयक मांजरू करू इजच्छतात. दजक्षण आजफ्रकेत केल ेहोते 

त्याचप्रमाणे इरे्ही करण्याची त्याांची इच्छा आह.े भारतीयाांचे हक्क जहरावनू घेण्याचा त्याांचा प्रयत्न 

आह.े अजनू हा कायदा झालेला नाही परांतु त्यासांबांधीचे जवधेयक त्याांच्या जवजधमांिळात आल ेआह.े 

यामळेु जतरे् राहणारे आपले भारतीय बाांधव आपल्याकिून अपेक्षा तर करतीलच. पांजित नेहरूां नाही 

त्याांनी जलजहले आह ेकारण ते आपले जवदिेमांत्री आहते. बाहरे जे काही होते ते सवथ त्याांच्या हाती 
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असते. याजिवाय ते आपले प्रधानमांत्रीही आहते. यामळेु त्याांनी पांजित नेहरूां ना एक तार पाठवली आजण 

त्याची प्रत मला पाठवली. याबाबतीत काही तरी म्हणावे अिी त्याांची इच्छा आह ेआजण मी आजफ्रकेत 

राजहलेलो असल्यामळेु माझ्यावर त्याांचा जास्त हक्क आह.े यामळेु यासांबांधी बोलण्याची मी सांधी घेतो. 

माझा आवाज जतरे् पोहोचेल याबद्दल मला िांका नाही. भारत आता स्वतांत्र दिे आह.े स्वतांत्र भारताला 

अिी वागणकू जमळणार आह ेकाय? मोंबासा आजण पवूथ आजफ्रका ह ेजिजटिाांचे प्रदिे आहते. जिजटि 

प्रदिेात गेलेल्या भारतीयाांचे अिी अवस्र्ा होणार आह ेकाय? जतरे् मोठ्या सांख्येत भारतीय व्यापारी 

आहते ह ेतमु्हाला माहीत असले पाजहजे. त्यातील बरेच खोजा आहते आजण काही मसुलमान. जतरे् 

अनेक जहांदहूी आहते. ते भारताच्या सवथ भागाांमधनू गेलेल ेआहते. तेर्ील हब्िी लोकाांिी व्यापार करून 

त्याांनी बराच पैसा जमळवला आह.े जिजटिाांनी त्या भागात प्रवेि करण्याच्या पवूीपासनू ते जतरे् गेलेल े

होते. इतकेच नाही तर यरुोपीय लोकाांनीसदु्ा त्या वेळी त्या भागात प्रवेि केलेला नव्हता, आजण केलाच 

असेल तरी त्याांची सांख्या नगण्य होती. भारतीयाांनी जतरे् मोठमोठे महाल बाांधले आहते कारण तसे 

करण्याची त्याांच्यात क्षमता होती. इतकेच नाही तर त्या काळात आपली जहाजेसदु्ा जतरे् होती. परांत ु

आपली जेव्हा अवनती झाली तेव्हा आपली जहाजेही गेली. 

यानांतर जिजटि आजण इतर यरुोपीय लोक जतरे् गेले. ही लाांब कहाणी आह े आजण त्यात 

जिरण्याची माझी इच्छा नाही. हब्िी लोकाांमध्ये भारतीय िाांतपणे राहत होते व त्याांच्यािी व्यापार 

करत होते. ते प्रामाजणकपणे व्यापार करत होते असे मी म्हणणार नाही परांत ु त्याांनी बळजबरीने 

कुणाकिूनही काहीही घेतले नाही. मसुलमानही जतरे् गेले होते आजण असे काही नाही की मसुलमानाांना 

जतरे् काही जास्त जमळाले होते आजण जहांदूांना कमी. तेर्ील जहांद ू आजण मसुलमानाांमध्ये आजही 

साांप्रदाजयक वाद नाही. यामळेुच ते सगळे एक होऊन जलजहतात की ह ेजवधेयक तमु्ही काही ना काही 

करून अिवा. असे झाले नाही तर आमच ेफार मोठे नकुसान होईल. माझे तर म्हणणे आह ेकी ह े

जवधेयक र्ाांबवले पाजहजे.  

भारत एक स्वतांत्र राष्ट्र आह ेआजण यासांबांधी जे करणे आवश्यक असेल ते जवाहरलाल करील 

याची मला खात्री आह.े 

जहांदीवरून. सौजन्य - आकािवाणी. जिवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ २१३-८ 
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५३. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर १८, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

जिसेंबर १८, १९४७ 

बांधूांनो आजण भगनींनो, 

 एका बांधूांच ेएक पत्र आले आह.े त्यात त्याांनी जवचारल ेकी तमुचा जर इांग्रजीच्या वापराला 

आक्षेप आह ेतर मग उदूथच्या वापराला का नाही. तमु्ही म्हणता त्याप्रमाणे भारत जर सवांचा जमत्र आह े

तर इांग्रज आजण मसुलमान आपल्याकररता सारखेच असले पाजहजे.  

 या बांधूांना जे दःुख झाल ेआह े ते अज्ञानामळेु झाले आह.े अज्ञानाजिवाय याचे काही वेगळे 

कारण अस ूिकते असे मला तरी वाटत नाही. उदूथला माझा आक्षेप नाही, मी तर जतचे समर्थन करतो. 

प्राांजतक भार्ाांच्या पातळीवर तर उदूथ आह,े पांजाबी आह,े मराठी, गजुराती, बांगाली उजिया वगैरे सवथ 

भार्ा आहते. जजतके भार्ावार प्राांत आहते जततक्याच भार्ा आहते. भारतात अिा तर अनेक भार्ा 

आहते परांतु सवथ जविानाांनी जमळून ठरवले त्या प्रमाणे १४ वा १५ भार्ा बऱयाच भव्य आहते. त्याांच े

स्वतःचे साजहत्य आह ेआजण त्याांच्यापासनू आपण काही ना काही जिकतो. परांतु या चौदा वा पांधरा 

भार्ा सवथ प्राांताांत तर चाल ूिकत नाहीत. परस्पराांिी व्यवहार करण्याकररता सवथ प्राांताांची कोणती भार्ा 

असली पाजहजे हा प्रश्न आह.े जेव्हापासनू मी दजक्षण आजफ्रकेतनू परतलो तेव्हापासनू मी हचे साांगतो 

आह ेकी आपली राष्ट्रभार्ा तीच अस ूिकते जी बहुसांख्याक जहांद ूआजण मसुलमान बोल ूिकतात. 

अिी भार्ा दवेनागरी आजण उदूथ जलपीत जलजहली जाणारी जहांदसु्तानीच अस ूिकते. मी तर साांजगतले 

आह ेकी मी उदूथचे समर्थन करतो परांत ुसगळ्या जगाचा जमत्र असनूही मी इग्रजीचे समर्थन का करत नाही 

ही समजनू घेण्यासारखी गोष्ट आह.े इांग्रजीला या दिेात स्र्ान नाही. इांग्रजाांनी इरे् राज्य केलेले 

असल्यामळेु इांग्रजीला महत्तव आले. परांत ुइांग्रज गेल्यानांतर इरे् जे राज्य चालवायचे आह ेते आपल्या 

भारे्त चालवायचे आह.े इांग्रजी जवदिेी भार्ा आह ेस्वदिेी  भार्ा नाही. यामळेु मी लाजेने नाही तर 

अजभमानाने साांगत असतो की उदूथ ही भारतीय भार्ा आह,े जतची घिण भारतात झाली आह.े 

तलुसीदासचे तर आपण भक्त आहो, आजण असायलाही पाजहजे. तमु्हाला ह ेपाहून आियथ वाटेल की 

त्याांच्या रामायणात जकती तरी अरबी आजण फारसी िब्द घेतलेले आहते. बाजारात जे िब्द बोलले 

जात होते तेच िब्द त्याांनी घेतले. अखेरीस त्याांनी जे जलजहले आह ेते तमुच्याकररता व माझ्याकररता 

जलजहले आह.े जे र्ोिेसे लोक सांस्कृत बोलणारे आहते त्याांच्याकररता तलुसीदासजींनी र्ोिेच जलजहल े

आह.े यामळेुच जी तलुसीदासजींची भार्ा आह ेतीच आमची भार्ा आह.े आपली राष्ट्रभार्ा कोणती 

आह ेयाचा जर तमु्हाला जनणथय घ्यायचा असेल तर मी दाव्याने साांग ूिकतो की आमची राष्ट्रभार्ा तीच 
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अस ूिकते जी उदूथ आजण दवेनागरी जलपीत जलजहली जाते. याकररता मला लोकाांनी मारले, कापले वा 

अजनू काही केले तरी मी असेच म्हणेन. 

लाला लजपतराय (जानेवारी २८, १८६५ - नोव्हेंबर १७, १९२८; पांजाबमधील राष्ट्रवादी 

पढुारी, जिक्षाजवद आजण पत्रकार; १९०७ साली पांजाबमध्ये कृर्क आांदोलन सघजटत केल.े बह्मदिेात 

तिीपार केल;े भारतीय राष्ट्रीय कााँग्रेसचे अध्यक्ष, १९२०; सायमन आयोगाच्या जवरोधात जनदिथने करत 

असताना झालेल्या जखमाांमळेु मतृ्य.ू) याांना पांजाबकेसरीम्हणनू ओळखत असत. ते आता नाहीत. ते 

माझे जमत्र होते. तमु्ही जहांदी कधी जिकणार असे मी त्याांना र्ट्टा करत जवचारत असे. ते म्हणत की कधीही 

नाही. ते आयथसमाजी होते ह ेतमु्हाला माहीत असले पाजहजे. (आयथसमाजाच ेसदस्य, दयानांद सरस्वतींनी 

स्र्ापन केलेला जहांद ूधमाथचा सधुारणावादी पांर्) ते होमहवन व इतर अनेक धाजमथक परांपराांचे पालन 

करत असत. त्याांच्याबरोबर राहत असताना मी ह ेसवथ पाहत असे. हवनात केवळ सांस्कृत भारे्चा 

उपयोग होत असे आजण जवजचत्र गोष्ट तर ही होती की ह ेसवथ असतानाही ते र्ोिेर्ोिे वाच ूिकायचे. 

परांतु त्याांची मातभृार्ा उदूथच होती. ते म्हणायचे की उदूथत कोणी मला बोलायला साांजगतले तर मी 

तासांतास बोल ूिकतो, आजण बोलायचेही. आजण काय साांग ूउदूथचे तर ते फार मोठे जविान होते व उदूथत 

फार जलदगतीने जलहू िकायचे. ते इांग्रजीतही तासांतास बोल ूिकायचे. परांतु सांस्कृतप्रचरू जहांदी तर 

त्याांना कळतसदु्ा नसे. जेव्हा मी जनविूनजनविून अरबी, फारसी िब्द वापरत असे तेव्हा कुठे त्याांना मी 

काय बोलतो ते कळत असे. आता जेव्हा मी त्याांची गोष्ट साांजगतली तर असे समजा की सवांची 

साांजगतली. आता ह ेबांध ूजवचारतात की उदूथवर आक्षेप का नाही? मी तर म्हणेन की कोणाचाही आक्षेप 

अस ूनये. परांत ुइांग्रजीवर माझा आक्षेप आह.े अखेरीस जहांदी साजहत्य सांमेलनाचाही मी दोनदा अध्यक्ष 

राजहलो आह े(माचथ १९१८ आजण एजप्रल १९३५) आजण अध्यक्ष म्हणनू मी ही गोष्ट दोनदा साांजगतली 

होती आजण कोणीही आक्षेप घेतला नव्हता. कोणी तक्रार केलीही असेल तर एकदोन लोकाांनी केली 

असेल. खरे म्हणजे त्याांनी त्याच ेटाळ्या वाजवनू स्वागत केले व मी जे काही म्हणतो आह ेते योग्य 

आह ेअसेही ते म्हणाले. आजही मी तोच माणसू आह.े मग मी जहांदीची बाज ूकमी घेतो म्हणनू मी कमी 

भारतीय आह ेअसे कसे म्हणता येईल?  

आज आपण गोंधळात सापिलो आहो आजण आपण आपल्याकररताच जवर् जनमाथण केले 

आह.े हीच गोष्ट अजमेरमध्ये घिली. तमु्हाला जर जहांद ू धमथ वाचवायचा असेल तर भारतात राहत 

असलेल्या मसुलमानाांना ित्रपू्रमाणे  वागवनू तमु्ही असे करू िकणार नाही. या जगातील माझे र्ोिेच 

जदवस राजहलेले आहते. र्ोि्याच जदवसात मी जनघनू जाणार आह.े मी जे काही म्हणतो ते बरोबर होते 

ह ेतेव्हा तमु्हाला कळेल. हीच गोष्ट मसुलमानाांनाही लाग ूहोते. मसुलमान जर केवळ मसुलमानाांनाच 
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ओळखतील आजण इतर सवथ आमच ेित्र ूआह ेअसे म्हणतील तर इस्लाम मतृप्राय होईल. हीच गोष्ट 

जििनाांना आजण जििनधमाथलाही लाग ूआह.े जे बायबलला मानतात तेच खरे अहले जकताब आहते 

वा जे कुरण िरीफला मानतात तेच खरे अहले जकताब आहते तर मी म्हणेन की ते चकुीच्या मागाथवर 

आहते. जगातील सवथ धमथ चाांगले आहते कारण ते नैजतकता आजण मैत्री जिकवत असतात. जे धमथ 

माणसामाणसात ित्रतू्व जिकवतात त्याांना मी धमथ समजत नाही.  

इांग्रजाांच्या काळातही मी म्हणत असे की भारताची भार्ा इांग्रजी अस ूिकत नाही. मला ती 

जलजहता वाचता येते. मी इांग्रजाांचा वा त्याांच्या भारे्चा ित्र ूनाही ह ेप्रत्येकाला माहीत आह.े प्रत्येकाची 

एक जागा असते. इांग्रजी आांतरराष्ट्रीय भार्ा आह.े आपल्याला जर जवदिेाांिी व्यवहार करायचा असेल 

तर आपण तो इांग्रजीतनूच करू िकतो. इांग्रजी जवश्वभार्ा आह.े जहांदसु्तानीला ती सावथजत्रक मान्यता 

जमळालेली नाही. आपण इांग्रजाांच्या राज्यातून मकु्त झालेलो असलो तरी इांग्रजी सांस्कृतीच्या 

प्रभावापासनू आजण इांग्रजी भारे्पासनू आपण मकु्त झालेलो नाही ही खेदाची गोष्ट आह.े  

लक्षात ठेवा की गांगा आजण यमनेुचा ज्याप्रमाणे प्रयागमध्ये  सांगम झाला आह ेत्याप्रमाणे जहांदी 

आजण उदूथचा जहांदसु्तानीत सांगम झाला आह.े जहांदी आजण उदूथ या दोन्ही भार्ाांचे व्याकरण सारखे आह े

व तेच जहांदसु्तानीचेही व्याकरण आह.े जतच्यात सांस्कृत, फारसी, इांग्रजी आजण इतर अनेक भार्ाांमधील 

िब्द आहते. कोटथ हा िब्द जजतका जवदिेी आह ेजततकाच कचहरी हा िब्दही जवदिेी आह.े यामळेु 

पजहला िब्द नाकारून दसुरा स्वीकारण्यात काहीही अर्थ नाही. याचप्रमाणे बायजसकल आजण रेल ह े

िब्द आहते. तमु्ही रेल या िब्दाकररता दसुरा कोणता िब्द वापराल? सत्य ह ेआह ेकी जकती तरी 

इांग्रजी िब्दाांनी आपल्या भारे्त प्रवेि केला आह े आजण आपण त्याांचा दसु्वास करत नाही. परांत ु

पत्रलेखक जर कोणी मला इांग्रजीत पत्र जलजहत असेल तर त्याला जहांदसु्तानी येत नाही असे म्हणनू मी 

त्याच ेपत्र बाजलूा फेकून दईेन. याचप्रमाणे मी जर त्याला इांग्रजीत पत्र पाठवले तर त्यालाही ते पत्र फेकून 

दणे्याचा अजधकार असेल. वास्तवात ही गोष्ट फार साधी आह ेपरांत ुकाय योग्य आजण काय अयोग्य हचे 

आपण जवसरलो आहो. आपल्यामध्य ेएक प्रकारची जवकृती जनमाथण झाली आह.े ईश्वर आपले रक्षण 

करो. 

जहांदीवरून. सौजन्य - आकािवाणी. जिवाय प्रार्थना प्रवचन -२, पषृ्ठ २१८ - २२ 
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५४. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर १९, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

जिसेंबर १९, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 आज दपुारी मेवोंना भेट दणे्याकररता मी गिुगावला गेलो होतो. जतरे् तीन प्रकारचे मेवो होते. 

एक तर अलवरहून पळून आल ेहोते, दसुरे भरतपरूहून आजण जतसरे तेर्ीलच. पवूथ पांजाबचे प्रधानमांत्री 

गोजपचांद भागथवही सोबत होते. त्याांनी मेवोंना साांजगतले की ज्याांची राहण्याची इच्छा आह े त्याांना 

कोणीही हटव ू िकत नाही. सरकार त्याांचे रक्षण करील. लाखो लोकाांना आपले घरदार आजण 

जमीनजमुला सोिून जावे लागले. कोणी जास्त पािवीपणा केला या प्रश्नाचा जवचार करण्यात अर्थ 

नाही कारण जे ित्रतु्व जनमाथण झाले आह े ते अिा चचेने सांपवता येऊ िकत नाही आजण कोणी 

आरामात बस ूिकत नाही. या दोन सांप्रदायाांतील कायम ित्रतु्व आपल्या नजिबात अस ूनये. असे झाल े

तर त्याचा िेवट आपल्या जवनािात होईल. मी तर साांजगतलेच आह ेकी ह ेमी सहन करू िकत नाही. 

हां, ज्याांनी जायच ेठरवले आह ेवा जे घाबरल्यामळेु जाऊ इजच्छतात त्याांना कोणीही अिव ूिकत नाही, 

परांतु जाण्याकररता कोणावरही बळजबरी केली जाणार नाही. जे काही होईल ते त्या लोकाांच्या 

इच्छेप्रमाणे होईल. परांतु कोणालाही बळजबरीने जाण्याकररता भाग पािण्यात येऊ नये. सरकारने असे 

करू नये, सरकरी अजधकाऱयाांनी असे करू नये आजण जनतेनेही असे करू नये. आजण कोणी असे करत 

असेल तर तो वेिेपणा होईल. जतरे् सवथ भजगनीही होत्या आजण परुुर्ही होते. सवथ दःुखी आहते. 

अनेकाांकररता जनवाऱयापरुते तांबसूदु्ा नाहीत, आजण र्ांिीच ेह ेअसे जदवस आहते. ही सवथ एक अजतिय 

दःुखद कहाणी आह.े अलवर सांस्र्ानाने त्याांना परत बोलावनू आपली चकू कबलू केली पाजहजे. 

अिीच गोष्ट भरतपरूची आह.े मेवो गनु्हगेार जमात आह ेअसे आपण म्हण ूिकत नाही. कोण गनु्हगेार 

आह ेआजण कोण नाही ह ेकोण साांग ूिकतो? तमु्ही त्याांना मारून टाकणार काय? असे कधीही चालणार 

नाही. तमु्ही त्याांच्यात सधुारणा घिवनू आणली पाजहजे आजण जिक्षण जदले पाजहजे व त्याांना ससुांस्कृत 

जीवनाचा मागथ दाखवला पाजहजे. 

माझा दसुरा जवर्य साखरेसांबांधी आह.े साखर प्रत्येक जठकाणी तयार होत नाही. ती जजरे् तयार 

होते तेर्नू ती दसुरीकिे न्यावी लागत असते. आपल्या इरे् जर साखर नसेल तर आपल्याला ती सांयकु्त 

प्राांतातून वा कोईम्बतूरहून बोलवावी लागते. परांतु ह ेकस ेकरावे? ती केवळ रेल्वेमागाथनेच येऊ िकते. 

परांतु आपल्याजवळ तर गाि्या नाहीत. जॉन मर्ाई याांच्या हातात हा जवभाग आह.े ते याबाबतीत 

असहाय आहते. ते म्हणतात की सवथ रेल्वे वाजघणी आधीच कामात आहते व त्याांचा पणूथ उपयोग 
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करण्यात येत आह.े याजिवाय, लोखांि, कोळसा आजण कमथचारी या सवांचीही उणीव आह.े याजिवाय 

साखर उत्पादक सारख्या जकमती वाढवत आहते आजण िोक्यावरून जतची वाहतकू करता येत नाही. 

परांतु रेल्वेच्या वाजघणीचा जरी तटुविा असला तरी रकने ही वाहतूक करता येऊ िकते. रक 

रेल्वेइतकेच वेगात धाव ूिकतात व त्याांच्या वाहतकुीकररता लोखांिी रूळही लागत नाहीत. परांत ुरक 

वा लॉरींकररता पेरोल पाजहजे व अजनूही पेरोलवर जनयांत्रण आह.े पेरोलवरील जनयांत्रण जनघाले तर रक 

आजण लॉरी अजधक सहजपणाने धाव ू लागतील व एका जठकाणाहून दसुऱया जठकाणी माल नेऊ 

िकतील. जमठाची वाहतकूसदु्ा त्यामळेु अजधक सोपी होईल. आपण इतके सगळे मीठ तयार करतो 

आजण आता त्याच्यावर करसदु्ा नाही आजण तरीही ते महाग आह ेही जवजचत्र गोष्ट आह.े याचे कारण 

परुवठा होत नाही. मीठ तयार करण्याकरता व त्याचा परुवठा करण्याकररता ठेकेदाराांची जी नेमणकू 

केली जाते ती चकू आह े असे मला वाटते. सवांना मीठ आणण्याची परवानगी असली पाजहजे. 

पेरोलवरीन जनयांत्रण जनघाले तर रकचा उपयोग मीठ आजण इतर गोष्टींच्या वाहतुकीकररता करता येईल. 

एका वस्तवूरील जनयांत्रण काढायच ेआजण दसुऱया वस्तूवरील तसेच राहू द्यायचे ह ेबरोबर नाही.  एकदा 

का जनयांत्रण हटवायचा जनणथय घेतला तर ते सवथ गोष्टींवरून काढून टाकले पाजहजे आजण लोक काय 

करतात ह ेपाजहले पाजहजे. बाजारात पेरोल नाही असे आपण म्हण ूिकत नाही. पेरोलचा काळा बाजार 

चाल ूआह ेव जोपयंत पेरोलवर जनयांत्रण राहील तोपयंत काळा बाजार सरुू राहील. चोरबाजार तर 

अांधारात चालला पाजहजे, परांतु तो तर जदवसाढवळ्या चाल ूआह.े मग त्याला काळा बाजार म्हणायचे 

की पाांढरा वा अजनू कोणते नाव द्यायच?े यामागे काय होते? ऐकले आह ेकी यामागे खपू लाचलचुपतही 

चालते. जो पेरोलचा अजधकारी असतो त्याच्या हातात र्ोिा पैसा ठेवलाच पाजहजे. र्ोिा म्हणजे रुपया 

दोन रुपय ेनाही, िेकिोने गोष्टी चालतात. जेव्हा एक गोष्ट वाईट होते तेव्हा जतच्याबरोबर इतरही अनेक 

वाईट गोष्टी सरुू असतात. ज्या गोष्टींवरून जनयांत्रण जनघाले आह ेत्याांच्या बाबतीत आपल्याला र्ोिी 

सवलत जमळाली असेच समाधान लोकाांना वाटत आह.े आजण पेरोल तर काही खाण्याची गोष्ट नाही 

आजण ना ती प्रत्येकाच्या गरजेची गोष्ट आह.े जे लोक मोटारीची वाहतूक करतात त्याांना पेरोल पाजहजे. 

सरकारला जजतके पेरोल पाजहजे जततके त्याांनी आपल्याकररता ठेवनू घ्यावे आजण बाकीचे खलु्या 

बाजारात मोकळे करावे. समजा की पेरोल बाजारात अगदीच जमळत नाही आजण रेल्वेही सवथच्या सवथ 

बांद झाल्या तरी भारताचा कारभार पेरोल नसल्यामळेु बांद पिणार नाही. केवळ माल वाहतकुीची आज 

जी पद्त आह ेती बदलनू जाईल. मग आपण पवूीच्या काळाप्रमाणे मालवाहतूक करू. पेरोलवरील 

जनयांत्रण जनघाले तर मला त्याची मळुीच भीती वाटत नाही.  

अजनू एक गोष्ट ही आह ेकी आपल्याकिे परेुसे अन्नधान्य जनमाथण होत नाही. मग लोकाांना 

साांगा की जजमनीत पेरणी करा म्हणजे जतच्यातनू अन्नधान्य जनमाथण होईल. गोष्ट तर खरी आह ेपरांत ु
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त्याकररता जी तयार रासायजनक खते येतात त्याकररता आम्ही काही कोटी रुपये फुकट दतेो, वा असे 

म्हणा की जमीन खराब करण्याकररता ते पैस ेदतेो. ह ेमाझे म्हणणे नाही, मला तर ह ेकळतसदु्ा नाही. 

परांतु ज्या लोकाांना याची माजहती ते ह ेसाांगतात. मीराबेननेच ह ेसवथ केल ेआह ेआजण जतनेच या गोष्टीतील 

तज्ज्ञाांना बोलावले आह.े जतला हौस आह ेआजण ती खरोखरच िेतकरी झाली आह.े  

अजनूही मोठमोठे लोक जतच्याबरोबर आहते. राजेंद्र बाब ूतर आहतेच जिवाय सर दातार जसांगही 

आहते. याजिवाय िेतीची कमीअजधक माजहती ठेवणारे जे चाांगले चाांगले लोक आहते तेही आल ेहोते. 

ते भेटले आजण त्याांनी जे केले ते वतथमानपत्राांमध्ये आलेले आह.े खत कसे बनवावे ह ेत्याांनी साांजगतले 

आह.े त्याला जजवांत खत म्हणतात. आपल्याकिे िेण तर भरपरू होते आजण जजरे् माणसू असतो जतरे् 

जवष्टा ही असतेच. याांनी चाांगले खत तयार होते. ते जमसळल्यानांतर ते खत कसे झाल ेह ेकोणीही साांग ू

िकत नाही. ते बनल्यानांतर हातात घेतले तर त्यातनू सगुांध बाहरे पितो, दगुंध नाही. अिा प्रकारे 

त्याच्यात पररवतथन होते. जे काही गवत असते, कािीकचरा असतो तो सवथ जमसळला जातो व फुकटात 

खत तयार होते. कचऱयातनू कोट्यवधी रुपये कस े जनमाथण करता येऊ िकतात याचा जवचार 

करण्याकररता ह ेकाही लोक दोनतीन जदवस बसले होते. या पररर्दते अनेक ठराव मांजरू करण्यात आल.े 

त्या सवांचा आिय हाच होता की आपण सवांनी िेतीत मेहनत केली पाजहजे व जजरे् एक मण धान्य 

जपकते जतरे् चार मण धान्य जपकवले पाजहजे. आज जमराबेन गेल्या. त्या हररिारजवळील हृजर्केर् इरे् 

राहतात. ह ेकाम जतरे् सरुू ठेवण्याचा त्याांचा जवचार आह.े ह ेसवथ तमु्हाला साांगावे आजण त्याचा तमु्हाला 

जो काही उपयोग करायचा असेल तो तमु्ही करावा असे मला वाटले. 

जहांदीवरून. सौजन्य - आकािवाणी. जिवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ २२२-६ 
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५५. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर २०, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

जिसेंबर २०, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 अजतिय दःुखाची गोष्ट आह े की जदल्लीत परत दांगली सरुू झाल्या आहते. त्या क्षलु्लक 

प्रमाणात आहते परांतु तरीही ही खेदाची गोष्ट आह.े सवथ मसुलमानाांनी येर्नू जायला पाजहजे असे 

आपल्याला वाटत असेल तर आपण त्याांना तसे स्पष्टपणे साांजगतले पाजहजे हीच सभ्यपणाची गोष्ट 

होईल. अर्वा मसुलमानाांना आम्ही सरुजक्षतपणे ठेव ूिकत नाही असे सरकारने त्याांना साांगणे योग्य 

होणार नाही काय? वा हळूहळू दांगलींमध्ये मारले जाण्याऐवजी तमु्ही जनघनू जाणे उत्तम असे आपण 

सवांनी जमळून त्याांना साांजगतले पाजहजे. परांतु आपण जर त्याांना असे साजगतले तर त्यात मला जहांद ूधमथ 

आजण िीख धमथ या दोन्ही धमांचा जवनाि जदसतो. त्याचप्रमाणे आपल्या दिेात मसुलमानाांजिवाय इतर 

कोणीही राहू िकणार नाही असा जनणथय पाजकस्तान घेणार असेल तर त्यात मला पाजकस्तानमधील 

इस्लामचाही अांत जदसतो. भारतात तर फार जास्त मसुलमान राजहलेले नाहीत. आपण आधीच मोठ्या 

सांख्येत मसुलमानाांना घालवनू लावले आह.े ते काही स्वतःहोऊन गेले नव्हते. त्याांना जाण्याकररता 

आपण भाग पािले होते. आपण िरू, सज्जन आजण धैयथिाली झालो पाजहजे. मसुलमानाांनी भारतात 

राहू नये असे केवळ भ्याि माणसूच म्हणेल. मसुलमान भारतात का राहू िकत नाही? ते जर वाईट 

असतील तर त्याांच्यात सधुारणा घिवनू आणली पाजहजे. जहांसेने नाही तर समजावनू. जहांदूांनी आजण 

जिखाांनी पाजकस्तानमध्ये भीतीच्या दिपणाखाली राहावे आजण मसुलमानाांनी भारतात तिाच 

मानजसकतेत राहावे आजण इरे् सगळे लोक आरामात राहू िकतात, जतरे् आरामात राहू िकतात अिा 

मोठमोठ्या गप्पा आम्ही मारायच्या ही गोष्ट तर मला फार खपुते. मी तर आपल्या सरकारलाही साांगत 

असतो की तमु्ही तमुच ेवचन पार पािले पाजहजे. सैन्य, पोलीस आजण अजधकारी या सवांनी चाांगले 

व्हायला पाजहजे. आपण जर चागलुपणाने वाग ूतर आपण प्रगती करू िकू. असे केले नाही तर सत्तेच े

जे लगाम आपल्या हातात आल ेआहते ते जनसटून जातील. 

चरखा सांघाची जी सभा झाली होती त्यातील ग्रामोद्योग सांघाची गोष्ट मी तमु्हाला अजनू 

साांजगतली नव्हती. र्ोिेस ेसचूीत केले होते ह ेखरे आह.े चरखा सांघ तर ग्रामोद्योग सांघाच्या कें द्रस्र्ानी 

आह.े सात लाख गावात चरखा चालला नाही तर इतर गहृोद्योगही चाल ूिकणार नाहीत. चरखा सयूथ 

आह ेआजण इतर जे उद्योग आहते ते त्याच ेग्रह आहते. ते सयुाथच्या अवतीभवती जफरत असतात. परांत ु

सयूथच नाहीसा झाला तर इतर ग्रह जफरू िकणार नाही. त्याांची रचनाच अिी झालेली आह.े परांत ु
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खेि्याांचा सयूथ कोणाला म्हणावे? भारताचा सयूथ तर तो आह े जो आपल्या ध्वजातील चक्राप्रमाणे 

सिुोजभत होत आह.े तमु्ही त्याला सदुिथन चक्र म्हण ूिकता, अिोकाचे राजजचन्ह म्हण ूिकता. माझ्या 

दृष्टीत तर ते चरख्याचे जचन्ह आह.े तो चरखा जर भारताच्या सात लाख खेि्यात गेला तर इतर उद्योगही 

जातील. परांत ुते जातील याकिे आपल्याला लक्ष तर द्यावे लागेल. त्याांचा जर आपण साांभाळ केला 

नाही व त्याांनी सयूाथच्या आजबूाजलूा जफरणे सोिून जदले तर हा जो सयूथ आह ेत्यालासदु्ा कोणीही 

जवचारणार नाही. त्याांचा जर अस्त होईल तर सयूाथचाही अस्त होईल. ही गोष्ट तर मी िास्त्रीय पद्तीने 

जसद् करू िकणार नाही पांरतु ह ेमात्र जसद् करू िकतो की चरख्याच्या आजबूाजचूे उद्योग चालल े

नाही तर जबचारा एकटा चरखा काहीही करू िकणार नाही.  जदल्लीच्या आजबूाजलूा काय कमी खेिी 

आहते? ते सवथ जर जदल्लीला आधार दतेील आजण त्याांना जदल्लीचा आधार घ्यावा लागेल तर जकती 

चाांगली गोष्ट होईल? असे झाल े तर आपसातील भाांिणाचे सवथ कारणच जमटून जाईल. ही खेिी 

जदल्लीला जकती तरी गोष्टी परुवत असत. आज तर त्या सवथ गोष्ट येऊ िकत नाहीत. तमु्हाला माहीत 

असायला पाजहजे होते, परांत ुबहुधा तमु्हाला माहीत नसेल की जदल्ली मसुलमान काराजगराांनी भरलेली 

होती. ते सवथ जनघनू गेले आहते. पाजनपतकिे पाहा. जतरे् जकती तरी मसुलमान राहत होते. ते काांबळी 

जवणत असत आजण अजनू जकती तरी काम करत असत. आज त्याांचा व्यापार नष्ट झाला आह.े 

मसुलमान कारागीर जर भारत सोिून जाणार असतील तर ती भारताची हानी होईल. अिा दृष्टीने पाजहल े

तर भारत आजण पाजकस्तान या दोघाांचेही नकुसान होत आह.े काश्मीरकररता आपण जे भाांित आहो 

त्याच ेकारण काय? टोळीवाल्याांनी काश्मीरवर हल्ला करणे व काश्मीरच्या रक्षणाकररता आपल्याला 

सैन्य पाठवावे लागणे हा रानटीपणा आह ेअसे मला वाटते.  

ग्रामोद्योगाची गोष्ट तर एक फार मोठी गोष्ट आह.े काल मी तमु्हाला साांजगतले होते की मीराबेन 

ते काम करत आह ेव त्याला आपल्या सरकारमधील लोकही हातभार लावत आहते. आपण सवथ ह े

काम आपल्या घरात करू िकतो.आपण मानवी जवष्टा, िेण व कािीकचरा गोळा करू िकतो. त्याच्या 

जमश्रणापासनू सुांदर खत तयार होते व त्याचा सुांदर वास येतो. 

यामळेु ग्रामोद्योग आजण चरखा सांघाचे काम तेव्हाच चाल ूिकेल जेव्हा करोिो लोक या कामात 

मदत करतील. जर ते मदत करणार नाहीत तर ह ेकाम चालणार नाही. मला जोपयंत आठवते चरखा 

सांघ, हररजनसेवक सांघ, ग्रामोद्योग सांघ आजण ताजलमी सांघ या ज्या चार गोष्टी जनमाथण करण्यात आल्या 

त्या श्रीमांताांकररता नाही तर गररबाांकररता जनमाथण करण्यात आल्या होत्या. याांच्या कामात सवांनी 

हातभार लावायचा आह.े सवांनी हातभार लावला नाही तर ह ेकाम चाल ूिकत नाही. भारतात जर 

आपल्याला पांचायत राज्य वा लोकाांचे राज्य हवे असेल तर सवथ लोकाांनी या कामात मदत केली पाजहजे. 
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असे राज्य ना तर हवेतून जनमाथण करता येते ना जहमालयातनू चालत येते. ही गोष्ट तर येर्ील जनताच 

करू िकते. जनता एक प्रकारचा पाया आह ेआजण जतच्या आधारावर आपण फार उांच इमारत उभारू 

िकतो. त्यात कोणी मदत करत असेल तर चाांगले आजण करत नसेल तर बरेचबरे आह.े आपण 

एकमेकाांिी भाांित आहो आजण त्याचा पररणाम तोच होईल जो कौरवपाांिवाांच्या भाांिणाने झाला होता. 

कृष्ट्णही यदवुांिी होते परांत ुनांतर सवथ भाांिायचे आजण एकमेकाांना धाक दाखवायचे. दारू जपणे, व्यजभचार 

करणे आपसात झगिण ेइतकेच त्याांचे काम राजहले होते. अखेरीस त्याांचा िोकाांत झाला. भारताच्या 

नजिबी असे काही येऊ नये अिी जर तमुची इच्छा असेल तर तमु्ही मी साांजगतलेल्या या चार सांघटनाांिारे 

सरुू असलेले काम तमुच्या हाती घ्यावे. 

जहांदीवरून. सौजन्य - आकािवाणी. जिवाय प्रार्थना प्रवचन -२, पषृ्ठ २२६-९ 
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५६. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर २२, १९४७ 

(गाांधीजींचे मौन असल्यामळेु त्याांच ेलेखी भार्ण वाचनू दाखवण्यात आले.) 

नवी जदल्ली, 

जिसेंबर २२, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो,  

 येर्नू आठदहा मैलाांवर महरौली येरे् कुतबुजुद्दन बजख्तयार जचश्ती याांचा दगाथ आह.े पाजवत्र्याच्या 

दृष्टीने अजमेरच्या खालोखाल याचे महत्तव आह.े या जठकाणी केवळ मसुलमानच जात नाहीत तर हजारो 

जहांद ूआजण मसुलमानाांव्यजतररक्त इतरही लोक दरवर्ी दिथनाकररता जात असतात. मागील वर्ी हा दगाथ 

जहद ूजामावाच्या रागाला बळी पिला. जवळपास राहणाऱया मसुलमानाांना अांदाजे आठिे वर्ांपासनूची 

घरे सोिून जाणे भाग पिले. मसुलमानाांच्या मनात या दग्याथबद्दल प्रेम आजण भजक्तभाव असनूही आज 

जतरे् एकही मसुलमान नाही म्हणनू या प्रसांगाची आज चचाथ करावी लागली. तो दगाथ लवकरात लवकर 

परत उघिून आपल्यावरील कलांक धऊुन काढणे ह े जहांद,ू िीख, तेर्ील सरकारी अजधकारी आजण 

आपले सरकार या सवांचे कतथव्य आह.े हीच गोष्ट जदल्ली आजण जतच्या आजबूाजचू्या भागाांतील 

दग्यांना आजण मसुलमानाांच्या इतर पजवत्र जठकाणाांनाही लाग ूहोते. धाजमथक स्र्ळ मोठे असो की लहान, 

त्याची तोिफोि सहन केली जाणार नाही ह े दोन्ही दिेातील सरकाराांनी आपापल्या दिेातील 

बहुसांख्याकाांसमोर स्पष्ट िब्दाांत घोजर्त करण्याची वेळ आता आलेली आह.े दांगलीच्या दरम्यान या 

पजवत्र जठकाणाांची जी तोिफोि करण्यात आली जतची दरुुस्ती केली पाजहजे. 

 मजुस्लम लीगच्या सभेन ेकराचीत जो जनणथय घेतला (कराचीत १५ जिसेंबरवा ऑल इांजिया 

मजुस्लम लीगच्या सभेने एक प्रस्ताव मांजरू करून मजुस्लम लीगचे दोन भागात जवभाजन केले होते.  एक 

पाजकस्तानकररता आजण दसुरा भारताकररता.) तो पाहता मसु्लीम लीगचे सदस्य मला जवचारतात की 

“मौलाना अबलु कलाम आझाद याांच्या अध्यक्षतेखाली लखनौमध्ये जी पररर्द बोलावण्यात आली 

आह े जतला आम्ही उपजस्र्त राहावे की राहू नये? (लखनौमध्ये २७ आजण २८ ला मौलाना अबलु 

कलाम आझाद याांच्या अध्यक्षतेखाली भारतीय सांघराज्यातील मसुलमानाांची सभा होणार होती. 

प्राांजतक जवधानसभेचे सदस्य, घटना सजमतीचे सदस्य, मसुलमानाांच्या जवजवध सांघटना इत्यादींना त्या 

पररर्दकेररता जनमांजत्रत करण्यात आल ेहोते.) वा भारतीय मजुस्लम लीगची जी मद्रास येरे् सभा होणार 

होती जतला मसुलमानाांनी जावे की जाऊ नये? भारतीय सांघराज्यात राहणाऱया मजुस्लम लीगच्या 

सदस्याांनी अिा पररजस्र्तीत कोणते धोरण अवलांजबले पाजहजे?” मसुलमानाांना जर वैयजक्तक वा जाहीर 

जनमांत्रण जमळत असेल तर त्याांनी लखनौ येर्ील सभेत जायला पाजहजे आजण मद्रास येर्ील सभेतही 
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जायला पाजहजे याबद्दल मला मळुीच सांिय नाही. दोन्ही जठकाणी त्याांनी आपले जवचार न घाबरता 

मोकळेपणाने माांिले पाजहजे. त्याांनी जर भारताच्या अजहांसक लढ्याच्या गत तीस वर्ांच्या इजतहासाचा 

अभ्यास केला असेल तर भारतात आपण अल्पसांख्य आहो आजण पाजकस्तानमधील बहुसांख्या  त्याांना 

कोणतीही मदत करू िकत नाही याचा जवचार करू नये. भारतात अल्पसांख्याकाांचे प्रमाण जकतीही 

कमी असले तरी आपली अि ूआजण जप्रय असलेल्या गोष्टींचे रक्षण करण्याकररता घाबरण्याचे कोणतेही 

कारण नाही ही गोष्ट समजनू घेण्याकररता अजहांसेवर जवश्वास ठेवण्याची आवश्यकता नाही. माणसाची 

घिणच अिी झाली आह ेकी तो जर आपल्या जनमाथत्याला समजनू घेईल आजण आपण त्याच इश्वराचे 

प्रजतजबांब आहो ह ेलक्षात घेईल तर जगातील कोणतीही िक्ती त्याची अि ूजहरावनू घेऊ िकणार नाही. 

माझा आत्मसन्मान कोणीही जहरावनू घेऊ िकत नाही, मीच तो गमाव ूिकतो. िजक्तिाली रान्सवाल 

सरकारिी जेव्हा माझा सांघर्थ सरुू होता तेव्हा जोहाजनसबगथमधील माझा एक जवळचा जमत्र मला साांगत 

असे की “मला अल्पसांख्य लोकाांच्या बाजनेू राहणे आविते कारण अल्पसांख्य कधीही चकू करू िकत 

नाहीत व त्याांनी चकू जरी केली तरी ती दरुुस्त करता येऊ िकते. परांतु बहुसांख्याकाांच्या अांगात सत्ता 

जिरलेली असते व त्यामळेु त्याांच्यात सधुारणा घिवनू आणण ेकठीण असते.”  बहुसांख्याकाचा अर्थ 

एकतफी िस्त्रिक्ती असा असेल तर तो जमत्र बरोबर होता असे म्हणावे लागेल. काही र्ोि्यािा 

इांग्रजाांनी सस्त्रिक्तीच्या बळावर स्वतःच्या अल्पसांख्यत्वाचे रूपातर बहुसांख्यत्वात कस ेकेले व सांपणूथ 

जहांदसु्तानवर वचथस्व कसे गाजवले याचा आपल्याला कटू अनभुव आलेला आह.े भारताजवळ िसे्त्र 

नव्हती आजण ती असती तरी ती किी चालवावी याच े त्याला ज्ञान नव्हते. आपल्या दिेातील 

जिजटिाांच्या राज्यापासनू जहांद ूआजण िीख कोणताही धिा जिकले नाही ही खेदाची गोष्ट आह.े पवूथ 

आजण पजिम भागाांतील बहुसांख्येमळेु सांघराज्यातील मसुलमानाांना बरेच काही सहन करावे लागले. 

आज त्याांच्या िोक्यावरील ते ओझे उतरले आह.े आता त्याांना अल्पसांख्य असण्यातील लाभ कळत 

असतील तर ते इस्लामचे सौंदयथ आपल्या पद्तीने दाखव ूिकतील. इस्लामचे सवोत्तम जदवस ते जदवस 

होते जेव्हा महांमद पैगांबर मक्केत अल्पसांख्य होते. जििन धमाथच्या ऱहासाला कॉन्स्टांटाईननांतर (रोमची 

राणी, इसवीसन ३०६ ते ३३७, जतने जििन धमाथला राज्याचा धमथ घोजर्त केले होते.) सरुुवात झाली. 

इरे् मला हा यजुक्तवाद लाांबवायचा नाही. माझा सल्ला माझ्या श्रदे्तनू जनमाथण झाला आह े आजण 

मसुलमान जमत्राांचा त्या श्रदे्वर जवश्वास नसेल तर ते ती श्रद्ा फेटाळून लाव ूिकतात. 

माझ्या मते त्याांनी कााँग्रेसमध्य ेयेण्याकररता तयार असायला पाजहजे. परांतु जोपयंत कााँग्रेसमध्ये 

त्याांचे मनापासनू स्वागत होत नाही आजण समान वागणकू जमळण्याची त्याांना िाश्वती वाटत नाही 

तोपयंत त्याांनी कााँग्रेसमधील प्रवेिाकररता अजथ करू नये. जोपयंत कााँग्रेसचा सांबांध आह ेताजत्तवक दृष्टीने 

पाजहले तर अल्पसांख्य आजण बहुसांख्य हा प्रश्न उपजस्र्त होत नाही. मानवधमथ सोिून कााँग्रेस इतर 
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कोणताही धमथ पाळत नाही. ती स्त्री-परुुर्ाांना समान लेखते. ती िदु् राजकीय सांस्र्ा आह ेआजण जतच्यात 

जहांद,ू मसुलमान, जििन, पारसी आजण ज्य ू ह े सवथ समान गणल े जातात. कााँग्रेसला आपल्या 

जिकवणकुीप्रमाणे अनेकदा वागणे िक्य झालेले नाही. यामळेु कााँग्रेस जहांद ू सांघटना आह े असा 

मसुलमानाांमध्ये भ्रम जनमाथण झाला आह.े जोपयंत ही ओढाताण सरुू आह े तोपयंत मसुलमानाांनी 

आपली आब राखनू या वादापासनू दरूच राहावे. कााँग्रेसला जेव्हा त्याांच्या सेवेची गरज असेल तेव्हा 

त्याांनी कााँग्रेसमध्ये प्रवेि करावा. मी जसा कााँग्रेसचा सेवक आह ेतसेच तेही तोपयंत कााँग्रेसचे सेवक 

अस ूिकतात. मी जरी कााँग्रेसचा चार आण्याचा सभासद नसलो तरी सांघटनेमध्ये माझे ऐकल ेजाते. 

आजण याच ेकारण दजक्षण आजफ्रकेतनू १९१५ साली मी परतलो तेव्हापासनू मी जनषे्ठने कााँग्रेसची सेवा 

करत आह.े प्रत्येक मसुलमान अिाच प्रकारे जर कााँग्रेसची सेवा करील तर त्याांच्या सेवेचेही कौतकु 

झाल्याच ेत्याांना आढळून येईल. 

आज प्रत्येक मसुलमान लीगला पाजठांबा दणेारा आह े असे समजले जाते व त्यामळेु तो 

कााँग्रेसचा ित्र ू आह े असे समजण्यात येते. लीगच्या जिकवणकुीचा हा दषु्ट्पररणाम आह.े आज 

ित्रतु्वाकररता कोणतेही कारण उरलेले नाही. साांप्रदाजयकतेचे जवर् जनपटून काढण्याकररता चार 

मजहन्याांचा काळ फार कमी आह.े जहांद ूआजण जिखाांनी ह ेजवर् अमतृाप्रमाणे घेतले व ते मजुस्लम लीगचे 

ित्र ूझाल ेही ददुवैाची गोष्ट आह.े आजण जवटेला जवटेने उत्तर दणे्याच्या प्रयत्नात त्याांनी आपल्या नावाला 

बट्टा लावनू घेतला व ते स्वतःही मसुलमानाांच्या शे्रणीतच सामील झाल.े अल्पसांख्य मसुलमानाांना माझी 

जवनांती आह ेकी त्याांच्याबद्दल जो सांिय जनमाथण करण्यात आला आह ेतो दरू करण्याकररता त्याांनी 

स्वतःला या जवर्ारी वातावरणापासनू वर ठेवावे व कोणत्याही प्रकारचा अप्रामाजणकपणा वा प्रतारणा 

न करता भारताचे सन्माननीय नागररक म्हणनू आपण राहू िकतो ह ेदाखवनू द्यावे. 

यापढेु लीग एक राजकीय सांघटना म्हणनू काम करू िकत नाही हा फाळणीचा एक पररणाम 

झाला आह.े त्याचप्रमाणे जहांद ूमहासभा, िीख सभा आजण पारसी सभा या सांघटनाही राजकीय सांघटना 

म्हणनू काम करू िकत नाहीत. त्या धाजमथक सांघटना म्हणनू राहू िकतात. तसे झाल ेतर आपापल्या 

समाजात सधुारणा घिवनू आणणे, धाजमथक महत्तवाच्या बाबी कोणत्या आहते याचा िोध घेऊन 

त्यानसुार कृती करणे ह ेत्याांचे काम असेल. असे झाल ेतर वातावरणातील जवर् जनघनू जाईल व या 

सांघटना परस्पराांिी चाांगलुपणाच्या कामात स्पधाथ करू लागतील. त्याांच्यात एकोपा आजण मैत्रीभाव 

असेल व त्या सरकारला मदत करतील. मसुलमान कााँग्रेसमध्ये असो वा नसो त्याांच्या राजकीय 

आकाांक्षाांची पररपतूी कााँग्रेसच्या माध्यमातनूच होऊ िकेल. जे लोक कााँग्रेसमध्ये आहते त्याांचाच जर 

कााँग्रेस जवचार करणार असेल तर जतच्या सेवेचे के्षत्र फार लहान होईल. आजसदु्ा कााँग्रेसमध्ये फार 
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कमी लोक आहते. आज इतर कोणतीही सांघटना कााँग्रेसिी स्पधाथ करू िकत नाही कारण कााँग्रेसने 

स्वतःला गररबाांच्या आजण तळागाळाच्या लोकाांच्या सेवेला वाहून घेतले आह े आजण ती सांपणूथ 

भारताचे प्रजतजनजधत्व करण्याचा प्रयत्न करत आह.े  

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ २२९-३२ 
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५७. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर २३, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

जिसेंबर २३, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 एक बांध ूम्हणतात वा सचूना करतात की र्ांिी बरीच पित असल्यामळेु उद्यापासनू प्रार्थना अधाथ 

तास आधी म्हणजे पाच वाजता सरुू करावी. सध्या बरीच र्ांिी पिते आह ेह ेमला मान्य आह.े आजच 

२३ जिसेंबर आह.े आता यापढेु जमजनटाजमजनटाने जदवस मोठा होत जाणार असला तरी तमु्हा सवांची 

इच्छा असेल तर आपण उद्यापासनू पाच वाजता प्रार्थना सरुू करू िकतो. (ज्याांना प्रार्थना लवकर हवी 

असेल त्याांनी हात वर करावे असे गाांधीजी म्हणाले. अनेकाांनी हात वर केले. यामळेु प्रार्थना पाच वाजता 

सरुू करावी असे ठरले.)  

आज मी तीन मदुद््याांवर बोलायचा जवचार केला आह.े पजहली गोष्ट म्हणजे काल इरे् 

बहावलपरूचे लोक आलेले तमु्ही पाजहले असेल. (बहावलपरूच्या ७०,००० जहांदूांना वाचवा असे फलक 

त्याांच्या हातात होते.) ते अजतिय दःुखी होते. (बहावलपरू सांस्र्ान ८ नोव्हेंबरला पाजकस्तानमध्ये 

सामील झाल ेहोते. तेर्ील ७०,००० जहांद ूसांस्र्ानातून बाहरे पिण्याची वाट पाहत होते. पाजकस्तान 

सरकार सैन्याच्या दखेरेखीखाली त्याांना हलवण्यािी सहमत नव्हते. तेर्ील छावणीत गोळा झालेल्या 

जहांद ूआजण जिखाांना परेुसे खायला आजण कपिे जमळत नव्हते.) तेर्ील सवथ जहांद ूआजण जिखाांचे जीवन 

धोक्यात असल्यामळेु त्याांना इरे् आणण्यात यावे असे त्याांचे म्हणणे होते. आज बहावलपरूचे दोन बांध ू

मला भेटण्याकररता आल ेहोते. त्याांनीही हचे साांजगतले. ते म्हणाले की या बाबतीत कोणतेही पाऊल 

उचलण्यात आल े नाही तर आम्ही महाराज्यपालाच्या भवनासमोर उपोर्ण करू. यावर मी त्याांना 

साांजगतले की तमुच्या उपोर्णामळेु तेर्ील जहांद ूआजण िीख परतही येऊ िकणार नाहीत आजण त्याांच े

रक्षणही होणार नाही. याजिवाय मांजत्रमांिळाने जदलेल्या अजधकाराांजिवाय महाराज्यपालाांना कोणतेही 

अजतररक्त अजधकार नाहीत. त्याांना केवळ सही करण्याचा अजधकार आह.े पांजित नेहरू वा सरदार पटेल 

याांच्या जनवासस्र्ानासमोर उपवास केल्याने काही फायदा होईल असे जर तमु्हाला वाटत असेल तर 

तेसदु्ा जततकेच चकू आह.े त्याांना माझा मदु्दा पटला आजण त्याांनी उपोर्णाचा जवचार सोिून जदला. 

काल माझे मौन होते आजण त्यामळेु मी काहीही साांग ूिकलो नाही. बहावलपरूच्या नबाबाांनी जहांदूांना 

आजण जिखाांना जजरे् जायचे असेल जतरे् जाऊ जदले पाजहजे. ते जर असे करणार नाहीत तर ते आपल्या 

कतथव्याला चकुतील. जतरे् नबाबाांच्या अगदी नाकाखाली कायकाय घटना घिल्या ते मी तमु्हाला साांग ू

िकत नाही. जहांद ूआजण जिखाांचा मोठ्या प्रमाणात छळ करण्यात आला आजण त्याांना मारण्यात आल.े 
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बहावलपरूला घिवणारे िीख होते. ते िरू लोक आहते. ते लढूही िकतात आजण िेतीही करू 

िकतात. जहांदूांनीसदु्ा असेच केले आह.े त्याांनी कोणताही अपराध केलेला नाही. ते जहांद ूआजण िीख 

आहते केवळ हाच त्याांचा अपराध आह.े याांतील मोठ्या सांख्येतील लोकाांची कत्तल झाली आह ेआजण 

काही पळून गेले आहते. जहांद ूआजण िीख जर जतरे् िाांततेत राहू िकत नसतील तर नबाब साहबेाांनी 

काहीही साांजगतले तरी त्याला काय अर्थ आह?े नबाब साहबेाांनी आपले कतथव्य पार पािावे अिी माझी 

त्याांना जवनांती आह.े जहांद ूआजण जिख जतरे् आपल्या अिजूनिी सरुजक्षतपणे राहू िकत नसतील तर 

त्याांनी त्याांच्या जनघनू जाण्याची व्यवस्र्ा केली पाजहजे अर्वा अजनूही बहावलपरूमध्ये जे जहांद ूआजण 

िीख राहतात त्याांना कोणी स्पिथही करू िकणार नाही व ते बहावलपरूमध्ये िाांततापवूथक राहू िकतात 

असे त्याांनी घोजर्त केले पाजहजे. त्याांची जर उपासमार होत असेल त्याांना अन्नधान्य परुवले पाजहजे.  

मला जी दसुरी गोष्ट तमु्हाला साांगायची आह ेती आजच्या स्टेट्समनमध्ये आह.े लाहोर येरे् जी 

छावणी आह े जतच्यात तर दःुखी लोक राहतात, जतरे् तर मसुलमान राहतात. ती छावणी अजतिय 

घाणेरिी आह.े तेर्ील लोकाांना कॉलरा झाला आह,े दवेी जनघत आहते आजण बरेच लोक असे आहते 

की अजनू त्याांना काहीही झाल ेनाही परांतु ते उघि्या आकािाखाली र्ांिीत तसेच कुिकुित पिल े

आहते. बाहरे तर राहावे लागतेच, पण उघि्या आकािाखाली कस े राहतील? पावसापासनू 

वाचण्याकररता काही पाजहजे, िरीर झाकण्याकररता काही पाजहजे आजण खायलाही काही पाजहजे. ह े

सवथ नसेल तर मेल्याजिवाय मागथ कोणता? बाकी जतरे् काय काय होत आह ेते मला माहीत नाही. हां, 

जसयालकोटमधनू जिजबराांची साफसफाई करण्याकररता भांगी बोलावण्यात आल े आहते. ते घाण 

उचलतील. तेर्ील अजधकारी म्हणतात की ते सगळे काम करत नाहीत - कोणकोणते ते मला माहीत 

नाही, परांत ुमी इतके साांगेन की ते जतरे् अिचणीच्या पररजस्र्तीत राहत आहते. ते लोक पाजकस्तानमध्ये 

आहते म्हणनू काय झाले? मसुलमान आहते म्हणनू काय झाल?े माणसू इतका अधःपतीत का व्हावा? 

मला याच्या वेदना होतात. आपल्या अत्याचारापासनू सटुका करून घेण्याकररता त्या लोकाांना आपले 

घरदार टाकून येर्नू पळून जावे लागले. त्याांचे जतरे् घरदार तर नाही. मग त्याांना त्रास तर होणारच. परांत ु

स्वतःची सफाईही ते करू िकत नाहीत ह ेकाय आह?े पाजकस्तानमधील असो वा भारतातील, माझा 

तर सगळ्या जनवाथजसताांना सल्ला आह ेकी त्याांनी प्रत्येक गोष्टीकररता इतराांवर अवलांबनू राहू नये. मी 

तर म्हणेन की आम्हाला कोणी स्वयांपाक करणारा द्या, जवष्टा साफ करणारा द्या, झािझिू करणारा द्या 

असे म्हण ूनये. जर घरदार गमावनू पळ काढावा लागला  तर अिी मागणी का करावी? करोिपतींकररता 

अिी सोय असते. एकाचे काम असताना ते दहा नोकर ठेव ू िकतात, आपण नाही. ह े आपल्या 

अधःपाताचे जचन्ह आह.े लाहोरमधील जनवाथजसताांनी दृढपण ेआजण जहांमत ठेवनू साांगायला पाजहजे की 

जसयालकोटहून आमच्याकररता भांगी बोलावण्याची गरज नाही. आम्हीच आमचे जिबीर स्वच्छ ठेव.ू 
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पाजकस्तानच्या अजधकाऱयाांनी आजण तेर्ील सरकारनेही त्याांना साांगावे की आम्ही तमुच्याकररता भांगी 

बोलावणार नाही. माणसाकिून जजतके होत असेल जततके तर करा. आजण इतके करूनही जतरे् मतृ्य ू

झाल ेतर ती वेगळी गोष्ट असेल. परांतु तमु्ही ह ेकरणार नसाल तर तो माणसाचा गनु्हा असेल आजण 

माणसावर त्या खनुाचे ओझे असेल. मी आधीही म्हणालो होतो आजण आताही साांगतो की 

जनवाथजसताांनी सौजन्यपवूथक राजहले पाजहजे. त्याांनी स्वतःकिून जजतके काम होत असेल जततके केल े

पाजहजे. इतराांवर ओझे होऊ नये.  

एक गोष्ट अजनू साांगेन. ती चाांगली गोष्ट आह.े मला असे वाटते की प्यारेलाल इरे् आल े

असल्याचे एकदा मी तमु्हाला साांजगतले आह.े ते कोण आहते ह ेतर तमु्हाला माहीतच आह.े ते माझे 

सजचव आहते. जकती तरी जदवसाांपासनू ते नोआखालीत काम करत आहते. त्याांच्याबरोबर इतरही लोक 

काम करत होते. असरुजक्षतता जाणवत असलेल्या तेर्ील जहांदूांना आपल्या जजवाची पवाथ न कराता 

त्याांनी आधार जदला. मसुलमानाांनीही लवकरच कळले की ते त्याांच ेजमत्र आहते, सेवक आहते, मारहाण 

करण्याकररता ते जतरे् आलेले नाहीत. िक्य झाल ेतर ते दोन्ही सांप्रदायाांच्या लोकाांमध्ये समेट घिवनू 

आणायला आल ेआहते. ते म्हणतात की तेर्ील एक गोष्ट माहीत करून घेण्यासारखी आह.े तिी तर 

ती गोष्ट लहान आह ेपरांतु महत्तवाची आह.े तेर्ील एक मांदीर तोिण्यात आले होते आजण मसुलमानाांनी 

त्याचा ताबा घेतला होता. तो दोन सांप्रदायाांमधील सांघर्ाथचा जवर्य झाला होता. नांतर मसुलमानाांनी 

जहांदूांबरोबर एकोप्याने राहण्याची जेव्हा इच्छा व्यक्त केली तेव्हा जहांदूांना पजूाअचाथ करता येईल असे 

अेकही जठकाण नसल्याचे प्यारेलालनी त्याांच्या जनदिथनास आणनू जदले. यामळेु मसुलमानाांनी आपल्या 

श्रमाने ते मांजदर परत बाांधले आजण तमु्ही मांजदरात जाऊन पजूाअचाथ करण्याकररता मोकळे आहा, रामधनू 

करू िकता असे साांजगतले. जतरे् मतूीची प्राणप्रजतष्ठा झाली. आता ते सवथ आरामात राहतात. 

अजधकाऱयाांनीही भाग घेतला. ही चाांगली गोष्ट आह.े सांपणूथ जहांदसु्तानात म्हणज े भारतात आजण 

पाजकस्तानमध्ये असे झाले तर सवथ पररजस्र्तीच बदलनू जाईल. आपण जर आपल्या धमाथला जचकटून 

राजहलो आजण इतराांच्या धमाथत हस्तक्षेप केला नाही तर ही फार चाांगली गोष्ट होईल. 

जहांदीवरून. सौजन्य - आकािवाणी. जिवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ २३६-८ 
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५८. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर २४, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

जिसेंबर २४, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 मला भेटण्याकररता अनेकदा िीख बाांधव येत असतात. वतथमानपते्रही मी र्ोिी वाचतो. 

भेटण्याकररता येणारेही मला काही साांगतात. त्याांचे म्हणणे आह ेकी मी जिखाांचा ित्र ूझालो आह.े 

माझ्या िब्दाांना भारताबाहरे काही जकां मत राजहली नसती तर त्याांना त्याच ेकाही वाटले नसते. भारताने 

अजहांसक मागाथने स्वातांत्र्य जमळवले असा बाहरेच्या लोकाांचा जवश्वास आह.े खरोखर असे असते तर 

मला वाईट वाटले नसते. यापवूी जगात असे कुठेही झाले नाही. झािाची ओळख त्याच्या फळावरून 

होत असते, इतर कोणत्याही मागाथने नाही. आज जहांद,ू मसुलमान आजण िीख परस्पराांचे ित्र ूझाल े

आहते.  

मी आधीच साांजगतल्याप्रमाणे आपला सांघर्थ अजहांसक सांघर्थ आह ेया भ्रमात मी होतो. ईश्वरान े

मला आांधळे केले होते व मी चकुीच्या मागाथने भरकटलो होतो. परांतु पांग ूआजण नामदथ लोक अजहांसेचे 

पालन करू िकत नाहीत. हा पाांगळेपण आजण मकेुपणा िारीररक नाही. िरीराने पाांगळे लोक तर 

ईश्वराच्या मदतीन ेअजहांसेचे पालन करू िकतात. प्रह्लादासारखा एखादा मलुगाही अजहांसेचे पालन करू 

िकतो.  प्रह्लाद ऐजतहाजसक व्यक्ती आह ेकी नाही ह ेमला माहीत नाही, खरोखर असे झाले होते की 

नाही ह ेमला माहीत नाही परांतु माझ्या लेखणीतनू रामजिवाय इतर कोणताही िब्द जनघ ूिकत नाही 

असे प्रह्लादने आपल्या वजिलाांना (जहरण्यकश्यपला, राक्षस राजा.) स्पष्टपणे साांजगतले होते असे 

म्हणतात. माझ्यासमोर बारा वर्ाथचा प्रह्लाद आजही उभा आह.े परांत ुजो माणसू आत्म्याने आांधळा 

आह,े लळुापाांगळा आह ेतो अजहांसेचे पालन कधीही करू िकत नाही. जोपयंत अांतःकरणातनू प्रकाि 

येत नाही तोपयंत माणसाला अजहांसेचे सौंदयथ कळू िकत नाही. स्वातांत्र्याकररता केलेल्या सांघर्ाथत 

आम्ही अजहसेचे पालन करत नव्हतो तर िाांततामय प्रजतकाराचे पालन करत होतो. त्याचा अर्थ 

आम्हाला जरी जिजटिाांना मारावे असे जरी वाटत होते तरी जिजटिाांना आम्ही मारणार नाही असा होता. 

कारण आमच्याजवळ जततकी िक्ती नव्हती. करोिो लोकाांनी अजहांसक प्रजतकाराचा मागथ 

अनसुरल्यामळेु आम्हाला स्वातांत्र्य जमळाले. आपल्याला जमळालेले स्वातांत्र्य पाांगळे होते. ते आांजिक 

होते. चकूुन माझा समज झाला होता की भारताचा स्वातांत्र्यसांघर्थ अजहांसक होता. परांतु नांतरच्या घटनाांनी 

माझे िोळे उघिल.े आमची अजहांसा ही दबुथलाांच्या दबुथल जवरोधासारखी होती. जहांदसु्तानचे लोक जर 

खरोखर िरुाप्रमाणे अजहांसेचे पालन करणारे असते तर त्याांनी इतकी जहांसा कधीही केली नसती. 
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िीख बाांधवाांच्या रागाचे मला हस ूयेते. िीख आजण जहांद ूयाांच्यात फरक आह ेअसे मी समजत 

नाही. मी गरुु ग्रांर्साहबे वाचला आह.े ग्रांर्साहबेमधील मला काहीही कळत नाही असे जमत्र मला 

जचिवत असतात. याबाबतीत मला जर खरोखर काही कळले नसते तर मी गरुू गोजवांदजसांहबद्दल जे 

जलजहले ते जलजहले नसते. मी काही कोणाचा ित्र ू नाही. मी जेव्हा जिखाांच्या मद्यपानाबद्दल व 

जगुारीपणाबद्दल बोलतो तेव्हा सवथ जिखाांना ते लाग ूहोते असा त्याचा अर्थ नसतो. जहांदूांमध्येही असे 

अनेक लोक आहते. परांतु जिखाांमध्ये जी ताकद आह ेती जहांदूांमध्ये नाही. परांत ुजजरे् जिखाांची तलवार 

चालायला नको जतरे् ती चालते ह ेपाहून दःुख होते. वाईट वतथन करणारा कोणीही असला तरी तो 

ईश्वरासमोर गनु्हगेार असतो, तो आपल्या धमाथला बट्टा लावतो असे जेव्हा मी म्हणतो तेव्हा मी जिखाांचा 

खरा जमत्र असतो. 

आज २४ तारीख आह.े उद्या जिसमस आह.े हा सण जििनाांकररता तसाच आह े जिी 

आपल्याकररता जदवाळी. ना तर जदवाळी नाचगाण्याकररता अस ूिकते ना जिसमस. जिसमस हा येि ू

जिस्ताचे स्मरण करून दणेारा सण आह.े या जनजमत्ताने मी भारतातील आजण बाहरेील सगळ्या जििन 

बाांधवाांचे अजभनांदन करतो. नतून वर्थ त्याच्याकररता सखु आजण समदृ्ी घेऊन येवो आजण ते येि ू

जिस्ताच्या उपदिेाचे आपल्या स्वतःच्या जीवनात पालन करतील अिी आिा करतो. भारताचे 

स्वातांत्र्य म्हणजे येर्ील जििनाांचा जवनाि अर्वा त्याांनी जििन धमथ सोिून जहांद ूवा मसुलमान वा िीख 

व्हावे असा होत नाही आजण अिी इच्छा मी कधीही केली नाही. जििनाकररता जहांद ूवा मसुलमान 

होणे ही गोष्ट मतृ्यपेूक्षाही भयानक आह.े माझ्या दृजष्टकोनानसुार जििनाांनी अजधक चाांगले जििन व्हावे, 

मलुमानाांनी अजधक चाांगले मसुलमान व्हावे आजण जिखाांनी अजधक चाांगले िीख व्हावे.  

भारतातील आजण भारताबाहरेी जििनाांनी खऱया अर्ाथने मकु्त व्हावे अिी माझी इच्छा आह.े 

येि ूजिस्ताने दाखवलेला आत्मसांयमाचा, त्यागाचा आजण हौतात्म्याचा मागथ त्याांनी अनसुरावा. त्याांनी 

स्वतांत्र व्हावे आजण जगातील स्वातांत्र्याचा प्रदिे वाढत राहावा. वतृ्तपत्राांमधनू मला कळले आह ेकी 

सरकार त्याांना जे अनदुान दतेे ते बांद करण्याचा जवचार करत आह.े त्याांना अमेररका आजण इांग्लांिमधनू 

जो पैसा येतो तोही येणे बांद होईल. असे ऐकतो की भारतातील ७५ टक्के चचथ बांद होतील. परांतु धमाथचा 

जवकास पैिाच्या सहाय्याने होत नसतो. भारतातील बहुतेक जििन गरीब आहते. सरकारने अनदुान 

दणेे र्ाांबवले तर त्यामळेु काय फरक पितो? पैिाचे ह ेसांकट टळल ेम्हणनू जििनाांनी खरु् व्हायला 

पाजहजे. हजरत उमरच्या घरी एकदा भरपरू पैस ेआजण इनाम वगैरे आल.े यामळेु उमर काळजीत पिला 

आजण आपल्या बायकोला म्हणाला की इतकी मोठी सांपत्ती घरात असली तर मी सांयम ठेव ूिकेन की 

नाही आजण मला सखुाची चटक लागेल की काय अिी भीती वाटते. चचथकररता इमारतीची गरज नसते. 
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मानवी िरीर हचे खरे चचथ आह.े जतरे्च ईश्वर राहत असतो. असे झाल ेकी आकाि आपल्याकररता 

छप्पर होते आजण भमूी आांगण. ईश्वराचे नाव आपण कुठेही घेऊ िकतो. यामळेु जििनाांनी मळुीच 

काळजी करू नये असे मी म्हणेन. त्याांना सरकारी वा इतर कोणाच्या मदतीची मळुीच गरज नाही. त्याांनी 

आपल्या धमाथच्या जिकवणकुीप्रमाणे वागावे. येिनेू दाखवलेल्या त्यागाच्या मागाथच ेजर ते अनसुरण 

करतील तर त्याांचा धमथ कोणीही जहरावनू घेऊ िकणार नाही. 

जहांदीवरून. सौजन्य - आकािवाणी. जिवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ २३६ - ८ 
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५९. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर २५, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

जिसेंबर २५, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 काश्मीरमध्ये काय सरुू आह े ते तमु्हा सवांना माहीत आह.े परांतु तमुच े लक्ष काश्मीरच्या 

प्रस्तावाकिे वेधण्याची माझी इच्छा आह.े भारतीय सांघराज्य आजण पाजकस्तानमध्ये एखादा लवाद 

नेमण्यात यावा अिी सचूना करण्यात आली आह ेआजण ही गोष्ट वतथमानपत्राांमध्येही आली आह.े ही 

लवाद नेमण्याची गोष्ट झाली. भारत आजण पाजकस्तान बसनू आपसात जनणथय करूच िकणार नाही 

असे जकती जदवस चालेल? जकती काळ आपण आपसात भाांित राहू? काश्मीर आजण जम्म ूह ेदोन्ही 

एक आहते. जतरे् मसुलमानाांचे बहुमत आह.े काश्मीरचे दोन तकुिे केले तर अिा प्रकारे तकुिे 

करण्याची गोष्ट कुठपयंत जाऊन र्ाांबेल? जहांदसु्तानचे दोन तकुिे झाले इतके परेु आह.े हचे 

सहनिीलतेच्या पलीकिे आह.े भारताला ईश्वराने घिवले आह.े माणसू त्याच ेतकुिे कस ेकरू िकतो. 

परांतु तसे झाल.े लीगने आजण कााँग्रेसने वेगवेगळ्या कारणाांनी ह ेमान्य केल.े आज काश्मीरचे तकुिे 

करायचे तर इतर सांस्र्ानाांचे का नाही?  

 काश्मीरसांबांधी भाांिण का झाल?े असे म्हणतात की हल्ला करणारे िाकू आहते. लटुारू आहते. 

ते बाहरेून येतात. ते घसूखोर आहते. परांत ुजसजसा वेळ जातो आह ेतसतसे कळते आह ेकी तसे नाही. 

उदूथची अनेक जनयतकाजलके इरे् येतात. मी स्वतः र्ोिेफार उदूथ वाच ूिकतो. आजबूाजचूे लोक मला 

र्ोिीफार सचूनाही दते असतत. आज जमीनदार नावाच्या वतृ्तपत्रातनू माझी कानउघािणी करण्यात 

आली. जमीनदारच्या सांपादकाांना मी ओळखतो. त्याांच्या जजभेवर कधीही जनयांत्रण नसते. काश्मीरवर 

हल्ला करण्याकररता सवथ मसुलमानाांनी दाखल व्हावे असा आता तर त्याांनी उघिउघि सल्ला जदला 

आह.े िोगरा, िीख या सवांना त्याांनी जिव्या घातल्या आहते. काश्मीरमधील लढाईला ते जजहाद 

म्हणतात. परांत ुजजहादमध्ये तर सांयम असतो, सीमा असतात. परांतु इरे् तर काहीही नाही. जतरे् जे काही 

सरुू आह ेते व्हायला नको. जहांद,ू िीख आजण मसुलमानाांनी नेहमीकररता वेगवेगळेच राजहले पाजहजे 

अिी त्याांची इच्छा आह ेकाय? मसुलमानाांनी जर जहांदूांची  कत्तल करायला सरुुवात केली तर जहांदूांचा 

धमथ काय असेल? तो मी तमु्हाला दररोज साांगत असतो. जहांदूांनी आजण जिखाांनी कधीही बदला घेऊ 

नये. 

 सरळ गोष्ट ही आह ेकी काश्मीरमध्ये पाजकस्ताननेच घसूखोरी केली आह.े भारतीय सैन्य जतरे् 

गेले आह ेपरांतु आक्रमण करण्याकररता नाही. महाराज आजण िेख अब्दलु्ला याांनी बोलावल्यामळेु ते 
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जतरे् गेले आह.े काश्मीरचे खरे महाराज िेख अब्दलु्ला आहते. हजारो मसुलमान त्याांचे भक्त आहते. 

त्याांना काश्मीरकेसरी म्हणतात. 

माणसाने आपली चकू केव्हाही कबलू केली पाजहजे. जम्ममूधील जहांदूांनी आजण जिखाांनी व 

बाहरेून जतरे् गेलेल्या लोकाांनी तेर्ील मसुलमानाांना मारले आह.े काश्मीरचे महाराज इांग्लांिच्या 

महाराजाांप्रमाणे नाहीत. त्याांच्या सांस्र्ानात जे काही कमीजास्त होते त्याकररता ते जबाबदार असतात. 

जतरे् अनेक मसुलमाांनाची कत्तल झाली, अनेक मलुींचे अपहरण झाले. िेख अब्दलु्ला साहबेाांनी त्याांना 

वाचवण्याचा प्रयत्न केला. जम्मतू जाऊन त्याांनी चचाथ केली. लोकाांची समजतू घातली. काश्मीरचे 

महाराज िोगरा राजपतू आहते. त्याांच्या अनेक दोर्ाांचा पाढा वाचला जातो. काश्मीरच्या राजाने गनु्हा 

केला असेल वा अजनू कोणी गनु्हा केला असेल तर त्याला हटवण्याची गोष्ट मी समज ूिकतो. परांतु 

काश्मीरच्या मसुलमानाांवर हल्ला करण्यात यावा असा कोणता अपराध त्याांनी केला?  पाजकस्तान 

सरकारचे म्हणणे आह े की इस्लामची सगळ्यात मोठी िक्ती पाजकस्तान आह.े परांतु  पाजकस्तान 

सरकारला मी नम्रपणाने साांग ू इजच्छतो की ते याचा अजभमान तेव्हाच बाळग ू िकतील जेव्हा 

पाजकस्तानमधील प्रत्येक जहांदलूा आजण जिखाांना न्याय जमळू िकेल. पाजकस्तान आजण भारत सरकारने 

एकत्र बसनू आपसात तिजोि केली पाजहजे. परांत ुजतसऱया िक्तीच्या माध्यमातनू नाही. दोन्हीकिील 

प्रधानाांनी बसनू चचाथ करावी, महाराजाांनी समांजसपणा दाखवनू बाजलूा बसावे आजण लोकाांना जनणथय 

घेऊ द्यावा. िेख अब्दलु्ला तर त्यात असतीलच. परांत ुमहाराजाांनी समांजसपणा दाखवनू म्हणावे की 

सत्ता माझी नाही, काश्मीरच्या जनतेची आह.े लोकाांना जे ठरवायचे असेल ते त्याांनी ठरवावे. त्याांनी 

म्हणायला पाजहजे की काश्मीर काश्मीरच्या मसुलमानाांचा आह,े जहांदूांचा आह,े जिखाांचा आह,े माझा 

नाही. महाराज आजण त्याांचे प्रधान वेगळे झाल ेतर िेख साहबे राहतील. ते अांतररम सरकारची स्र्ापना 

करू िकतील. सवांनी बसनू आपसात तोिगा काढावा. त्यातच सवांचे भले आह.े सांघराज्य सरकारने 

काश्मीरला मदत केली ती तेर्ील प्रजेकररता केली होती, महाराजाांकररता नाही. प्रजेच्या जवरोधात 

कााँग्रेस कोणत्याही राजाचा पक्ष घेऊ िकत नाही. राजे लोक प्रजेचे जवश्वस्त होऊन राहतील तरच ते राहू 

िकतील. 

एका उदूथ माजसकात आज मी एक िेर पाजहला. त्याने मी दखुावलो. त्यात जलजहल ेआह ेकी 

“आज सवांच्या तोंिी सोमनार् आह.े जनुागढचा बदला घेण्याकररता एखाद्या नवीन गझनीला 

गझनीहून यावे लागेल.”  एखाद्या मसुलमानाच्या तोंिून असे उद्गार जनघतात ह ेपाहूनच फार वाईट वाटते. 

एकीकिे मैत्रीभाव व जनषे्ठबद्दलच्या गोष्टी आजण दसुरीकिे या अिा गोष्टी. सांघराज्यातील मसुलमानाांचा 

जीव वाचावा म्हणनू तर मी माझे जीवन पणाला लावले आहते. मी वाईटपणाला वाईटपणान ेउत्तर दणेार 
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नाही. मी तर जे ठरवले आह ेतेच करीन कारण मला वाईटपणाला चाांगलुपणाने उत्तर द्यायच ेआह.े आज 

मी ह ेसवथ साांजगतले कारण लोकाांच्या सांतापाचा भिका उिू नये असे मला वाटते. गझनीने जे केले ते 

फार वाईट केले. इस्लाममध्ये ज्या वाईट गोष्टी घिल्या त्या मसुलमानाांनी समजनू घेतल्या पाजहजे आजण 

त्या कबलू केल्या पाजहजे. तसे करण्यात लाज वाटण्याचे काही कारण नाही. अपराध कबलू केल्याने 

त्याच ेओझे कमी होते. गझनीने यायला पाजहजे असे जर सांघराज्यात बसनू मसुलमान जर आपल्या 

मलुाांना जिकवणार असतील तर त्याचा अर्थ होतो भारताला आजण जहांदूांना खाऊन टाका. ह ेकोणी सहन 

करणार नाही. दोघ ेआपसात बसनू काहीही करू िकतात. हा खोिसाळपणाचा िेर एका प्रजतजष्ठत 

माजसकात छापला गेला नसता तर मी याची चचाथसदु्ा केली नसती. (हा िेर अजलगढ येर्नू प्रकाजित 

होणाऱया अजलगढ उदूथ माजसकात प्रकाजित झाला होता. या गोष्टीकिे जेव्हा अजलगढच्या कुलगरुूां च े

लक्ष वेधण्यात आले तेव्हा नजरचकुीने असे घिले अस ेखेद व्यक्त करत त्याांनी साांजगतले.) 

जहांदीवरून. सौजन्य - आकािवाणी. जिवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ २३९-४१ 
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६०. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर २६, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

जिसेंबर २६, १९४७ 

बांधनूो आजण भजगनींनो, 

उद्या आपली प्रार्थना होणार नाही ह ेघोजर्त करताना मला आनांदही होतो आजण दःुखही होते. 

उद्या मी सांबळ येरे् जाणार आह.े जतरे् ग्रामपांचायतची स्र्ापना करण्यात आली आह.े मी गेल्यामळेु 

जतरे् मोठ्या सांख्येत लोक गोळा होतील असे तेर्ील लोकाांना वाटते. जतरे् आम्ही प्रार्थना करू. यापवूी 

मी त्या गावात कधीही गेलो नव्हतो. ते गाव ११ मैलाांवर आह ेअसे ते लोक साांगतात. कदाजचत एखाद 

मैल इकिेजतकिे. परवा मात्र आपली प्रार्थना होईल. 

आज मला तमु्हाला जतजब्बया कॉलेजबद्दल साांगायच े आह.े या महाजवद्यालयाची स्र्ापना 

हकीम अजमलखॉ ां याांनी केली. ददुवैाने आज आपण सवथ मसुलमानाांना ित्र ूमाननू बसलो आहो. परांत ु

जतजब्बया कॉलेजची स्र्ापना झाली होती तेव्हा असे नव्हते. जहांद ूराजाांनी, मसुलमान नबाबाांनी आजण 

जहांद ूआजण मसुलमान जनतेन ेत्या कॉलेजकररता पैस ेजदले होते. हकीम साहबे फार हुिार िॉक्टर होते. 

ते ह ेकॉलेज चालवत असत. आयवेुदाचे जिक्षण जतरे् सरुू करण्यात आल्यामळेु त्या कॉलेजमध्ये जहांद ू

आजण मसुलमान जवद्यार्ीही जिकत असत. या कॉलेजचा एक जवश्वस्त मीसदु्ा झालो होतो. आज 

काही सज्जन जहांद ू माझ्याकिे आल े होते आजण जतजब्बया कॉलेजच े काय होईल असे त्याांनी मला 

जवचारले. सध्याच्या पररजस्र्तीत ते कॉलेज चालवणे फार कठीण आह ेअसे त्याांनी मला साांजगतले. 

पैसा येणे बांद झाल ेआह.े जतजब्बया कॉलेजसारखे  मोठे कॉलेज बांद पिल ेतर ती फार दःुखाची आजण 

लाजेची गोष्ट होईल. ह े सांकट टळावे म्हणनू माझ्याकिून मी सवथ काही करतो आह.े ते कॉलेज 

करोलबागेत आह.े परांत ु मसुलमान मलुाांना त्या कॉलेजजवळ जाण्याची भीती वाटते. अनेक 

मसुलमानाांना आपण आपल्या वाह्यातपणामळेु पळवनू लावले आह.े पाजनपतमधनूही अनेक 

मसुलमानाांना पळवनू लावण्यात आल ेआह.े परांतु जदल्लीत आज मसुलमान कुठे राहू िकतात आजण 

कुठे राहू िकत नाहीत हा मोठा प्रश्न आह.े ही लाजजरवाणी गोष्ट आह.े जे दसुऱयाला नष्ट करण्याचा 

प्रयत्न करतात ते स्वतःचाच जवनाि घिवनू आणत असतात. हा जीवनाचा जनयम आह.े ही स्वतःला 

आजण आपल्या धमाथला जमटवणारी गोष्ट आह.े  

दसुरी गोष्ट जी तमु्हाला मला साांगण्याची इच्छा आह ेती मी आधीही तमु्हाला साांजगतली आह.े 

(पाहा प्रार्थना प्रवचन, जिसेंबर ७, १९४७) परांतु ती वारांवार साांगायला काही हरकत नाही. तसे केले 

तरच लोकाांना ही गोष्ट कळेल. आमच्या जहांद ूआजण िीख मलुींना मसुलमानाांनी पळवनू नेले आह.े त्या 
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सवथ कुठे आहते?   ही गोष्ट काही दहावीस मलुींची नाही. ही सांख्या िेकिोत वा हजारोतही अस ूिकेल. 

जकती ते कोणालाही माहीत नाही. या सवथ मलुी कुठे आहते? आपल्याला त्याांना परत आणायचे आह.े 

लाहोरमधील काही जहांद,ू मसुलमान आजण िीख जस्त्रया भेटल्या आजण या अपहृत मलुींना परत 

आणायच ेव त्याांना त्याांच्या घरी पनुःस्र्ाजपत करायचे असे त्याांनी ठरवले. जहांद ूआजण जिखाांनी ज्या 

मसुलमान मलुींचे अपहरण केले त्याांनासदु्ा परत त्याच्या घरी पाठवायचे असे त्याांनी ठरवले. 

पजतयाळाहून अपहरण झालेल्या मलुींची मला लाांब यादी जमळाली आह.े त्यातील काही अजतिय 

सांपन्न मसुलमानाांच्या घरातील आहते. त्या सापितील तेव्हा त्याांना त्याांच्या पालकाांकिे परत पाठवणे 

कठीण होणार नाही. परांतु जहांद ूमलुींचे कुटुांबीय त्याांचे स्वागत करतील की नाही ही अजनूही िांका आह.े 

ही फार वाईट गोष्ट आह.े यात मलुीची काहीही चकू नसते. आपलीही चकू नसते. त्याांच्यािी कोणी 

लग्न जरी लावले, त्याांनी इस्लाम जरी कबलू केला तरी माझ्या मते त्या मसुलमान झाल्या नाहीत. त्याांना 

मी आदरपवूथक माझ्याजवळ ठेवीन. एखाद्या मलुीचे मसुलमानाने अपहरण केले तर ती मलुगी परत 

आपल्या घरात वा समाजात घेण्यायोग्य राहत नाही असा जवचार एकाही जहांदनेू वा जिखाने करावा असे 

मला वाटत नाही. आपण जतचा जतरस्कार करू नये. आपल्याला जतच्याबद्दल सहानभुतूी वाटली पाजहजे 

व जतच्याबद्दल आपल्याला कीव आली पाजहजे. ती मलुगी जर िीख असेल तर ती माझ्या दृष्टीतनू 

िीखच राहते आजण ती जहांद ूअसेल तर माझ्या दृष्टीतनू जहांदचू राहते. माझ्या मलुीची एखाद्या गुांिाने अि ू

घेतली व त्यामळेु जतला गभथ राजहला तर मी जतला आजण जतच्या अपत्याला टाकून जदले पाजहजे काय? 

आजण जन्माला आलेले मलू धमाथने मसुलमान आह ेअिी भजूमकाही मी घेऊ िकत नाही. त्याचा धमथ 

केवळ त्याला जन्म दणेाऱया आईचा धमथ अस ूिकतो. मलू मोठे झाल्यानांतर त्याला वा जतला कोणताही 

धमथ स्वीकारण्याचा अजधकार राहील. आज आपली अिी ददुवैी अवस्र्ा आह ेकी घरी परतल्यानांतर 

आपल्याला अपमाजनत जीवनच जगावे लागेल ह ेमाहीत असल्यामळेु काही मलुी घरी परत यायला 

नकार दतेात. आईविीलच काय नवरासदु्ा जतला जनघनू जायला साांगेल. अिा मलुींकररता 

आश्रयगहृाची स्र्ापना करण्यात यावी असे मी सचुवले आह.े त्याांनी त्या मलुींच्या अन्न, वस्त्र आजण 

जनवाऱयाची जबाबदारी घ्यावी व त्याांना असे जिक्षण द्यावे की ज्यामळेु त्या मलुी आपल्या पायावर 

उभ्या राहू िकतील. या मलुी जनष्ट्पाप आहते. मसुलमान मलुींचे अपहरण करणारे जहांद ूवा  िीख असो 

की जहांद ूवा िीख मलुींचे अपहरण करणारे मसुलमान असो ते सगळे अपराधी आहते. ज्या मसुलमानाांनी 

जहांद ूवा िीख मलुींच ेअपहरण केले असेल त्याांनी त्याांना परत करावे व आम्ही अपराध केला अिी 

जाहीर कबलुी दऊेन त्याांनी माफी मागावी. मला जमळालेली यादी पाहून माझा र्रकाप उितो. 

काश्मीरमध्ये काय घिले? मोठ्या सांख्येत मसुलमानाांची कत्तल करण्यात आली आह.े जस्त्रयाांची कत्तल 

करण्यात आली आजण तरुण मलुींच ेअपहरण करण्यात आले. अिा अत्याचार करणाराांपयंत माझा 
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आवाज पोहोचत असेल तर त्याांनी त्या मलुींना परत करावे असे मी त्याांना साांगेन. तसेच िेकिो जहांद ू

मलुींचेही अपहरण करण्यात आले असल्याचेही मला साांगण्यात आले आह.े असे साांगतात एका जपराने 

मोठ्या सांख्येत जहांद ूआजण िीख मलुींना आपल्या घरी ठेवले आह.े ज्याांनी त्याांचे अपहरण केल े ते 

साांगतात की आम्ही या मलुींचे अपहरण कोणत्याही प्रकारे त्याांची अि ू घेण्याकररता वा त्याांना 

अपमाजनत करण्याकररता केलेले नाही, परांतु जोपयंत अपहृत मसुलमान मलुींना परत केले जात नाही 

तोपयंत आम्ही या मलुींना परत करणार नाही. हा अजतिय हलकटपणाचा सौदा आह.े अिा प्रकारे 

आपण वाग ूनये. आपण सज्जन माणसाप्रमाणे वागलो पाजहजे. कोणत्याही पवूथअटीजिवाय आपण सवथ 

अपहृत मलुींना परत केले पाजहजे. आपल्याला जर आपले स्वातांत्र्य जटकवनू ठेवायचे असेल तर आपण 

जिष्टाचारपवूथक वागणे जिकलो पाजहजे. 

जहांदीवरून. सौजन्य - आकािवाणी. जिवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ २४१ - ४३ 
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६१. प्रार्थना प्रवचन, जिसेंबर २७, १९४७ 

सांबल, 

जिसेंबर २७, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 मी आज या गावात प्रार्थना करत असल्यामळेु मला फार आनांद होत आह.े परांत ुतमु्ही माझे 

आभार मानता, हार घालता वा मानपत्र दतेा असे व्हायला नको. प्रार्थना तर आपला धमथ आह.े आपण 

जेव्हा सकाळी उठतो तेव्हाच प्रार्थना करतो. आपण दररोज सकाळी आजण सायांकाळी प्रार्थना केली 

पाजहजे. सायांकाळी वा पाच वाजता वा र्ांिी असली तर लवकर. आपण सामजूहक प्रार्थना करू िकतो. 

आपण उभे राहतो, बसतो वा झोपतो तेव्हा आपण ईश्वराचे नामस्मरण केल ेपाजहजे. काम करतानाही 

आपण ईश्वराचे नामस्मरण केले पाजहजे. प्रार्थनेत काय भरलेले आह े ते आज मी तमु्हाला समजावनू 

साांग ूिकत नाही. मला जततका वेळ नाही.  

मला स्वागतपर भार्ण नको आजण हारतुरे नको अस ेमी जरी साांजगतले होते तरीही ते तमु्ही 

जदले. याकररता आजण तमु्ही केलेल्या माझ्या सन्मानाकररता मी तमुचे आभार मानतो. तमु्ही तमुच्या 

भार्णात सत्य आजण अजहांसेची महत्ता साांजगतली. तमु्ही उल्लेजखलेली सत्य आजण अजहांसा ही फार 

मोठी गोष्ट आह.े परांतु आपले आचारजवचार तसे नसतील तर आपण दाांजभक होऊ. मी तर अिी 

फसवणकू करू िकत नाही. दजक्षण आजफ्रकेतनू भारतात आल्यापासनू मी दिेभर जहांितो आह.े 

एकदाच नाही तर अनेकदा सांपणूथ दिेात मी जफरलो आह.े हजारो गाव पाजहले आहते. ते सत्य आजण 

अजहसेची महत्ता साांगतात परांतु करत काहीच नाही. ते एका पद्तीने जवचार करातात, वेगळ्या पद्तीने 

बोलतात आजण अजनूच वेगळ्या पद्तीच ेआचरण करतात. भारतात जहांद,ू मसुलमान आजण िीख 

याांनी परस्पराांची कत्तल करावी ही आपल्याकररता लाजेची गोष्ट आह.े भाग्य की तमुच्या गावात आजण 

आजबूाजलूा दांगली झाल्या नाहीत. इरे् फार कमी मसुलमान राहतात आजण ते तमुचे कोणतेही नकुसान 

करू िकत नाहीत ह ेत्याचे कारण असावे. आपण जर परस्पराांिी ित्रपू्रमाणे वागणार अस ूतर आपण 

अजहांसेसांबांधी बोलणे बांद केले पाजहजे. जकमान इतके तरी सत्याचरण आपण केले पाजहजे. एकमेकाांची 

कत्तल करण्याकररता आपण स्वतांत्र झालेलो नाही. स्वातांत्र्य म्हणजे जे काही चाांगले असेल त्याप्रमाणे 

आपण स्वतःहोऊन आचरण करणे. चाांगले होण्याकररता आपण स्वतांत्र झालो आहो, वाईट 

होण्याकररता नाही. खोटे बोलण्याकररता आपण कधीही ईश्वराची प्रार्थना करत नसतो. आपण तसे तरू 

तर ते सैतानाला िरण गेल्यासारखे होईल. 
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आपण पांचायतची स्र्ापना केली ह ेचाांगले केले. परांतु ती योग्य पद्तीने काम करणार नसेल व 

केवळ नावाकररता पांचायत असेल तर जतच्यापासनू काहीही लाभ होणार नाही. पवूीच्या काळी भारतात 

खऱया पांचायती असायच्या. मीसदु्ा त्या पाजहल्या नाही. परांतु चीन आजण ग्रीसमधनू आलेल्या 

प्रवाश्याांनी त्याांचा उल्लेख केला आह.े त्या प्रवाश्याांना कोणी काही पैसा जदला नव्हता. त्याांना कोणी 

बोलावलेसदु्ा नव्हते. अनेक हालअपेष्टा सहन करून ते स्वतःहोऊन आल ेहोते. ज्ञान जमळवण्याकररता 

ते आले होते. ते जलजहतात की त्या वेळी जहांदसु्तानमध्ये कुठेही चोऱया होत नव्हत्या, दाराांना कुलपेु 

नव्हती. ह ेसवथ काही हजारो वर्ांपवूी घिल ेनव्हते. आपला इजतहास हजारो वर्ांइतका मागे जात नाही.  

पवूी चार वणथ होते. (िाह्मण, क्षत्रीय, वैश्य आजण िदु्र.) आज त्याांची सांख्या जकती तरी झाली 

आह.े त्याांना वणथ म्हणण्याला काहीही अर्थ उरला नाही. पांचायतची स्र्ापना करून तमु्ही फार मोठी 

जबाबदारी पत्करली आह.े गायी इतके कमी दधू दतेात की त्याांची कत्तल केली पाजहजे असे अनेक 

लोक म्हणतात. मसुलमान गायीची कत्तल करतात यात काही सांिय नाही. परांतु जहांद ूजजतक्या गायींची 

कत्तल करतात जततकी कत्तल जगात कोणीही करत नाही. जहांद ूगाय चाांगल्या प्रकारे पाळत नाहीत. 

त्याांची किी काळजी घ्यावी हहेी त्याांना माहीत नसते. याचा पररणाम गाईचा हळूहळू मतृ्य ूहोण्यात 

होतो. यापेक्षा त्याांना एकदम मारणे बरे. आपण गायीची पजूा करतो आजण तरीही त्याांच्यािी अजतिय 

कू्ररपणाचे वतथन करतो. तमुच्या गायी जर आज तीन िेर दधू दते असतील व उद्या त्याांनी सहा िेर दधू 

जदले तर मी म्हणेन की तमुच्या पांचायतने काही काम केले.  

याचप्रमाणे आतापेक्षा तमु्ही दपु्पट धान्य जपकवले पाजहजे. जजमनीचा कस वाढण्याकररता जे 

खत पाजहजे ते दऊेन तमु्ही असे करू िकता. मीराबेनने एक पररर्द बोलावली होती व मोठ्या सांख्येत 

जतला लोक हजर राजहले होते. िेण, जवष्टा, भाज्याांमधनू जनघालेला कचरा इत्यादी ज्या गोष्टी खेि्याांमध्ये 

उपलब्ध असतात त्याांचे सुांदर खतात रूपाांतर करता येते. त्याकररता खचथ येत नसतो, केवळ र्ोिीिी 

मेहनत पाजहजे असते. तसे केले तर जजमनीचा कस वाढतो. 

तमु्ही तमुचे गाव कस ेस्वच्छ ठेवता की ठेवत नाही ते मला माहीत नाही. परांतु तमु्ही सिक्त 

होणे ह ेतमुच ेआद्य कतथव्य आह.े तमु्ही बाहरेून आजण आतनू स्वच्छ असायला पाजहजे. तमुचे गाव 

धळू आजण मलमतु्रापासनू पणूथपणे मकु्त असले पाजहजे. आजण घाणेरि्या वासापासनूही ते मकु्त असले 

पाजहजे. तमु्ही आरोग्याचे जनयम पाळले पाजहजे. 

तमु्हाला इरे् जसनेमा का हवा? यापेक्षा आपल्याला माहीत असलेले जकती तरी नाटक तमु्ही 

करू िकता. जसनेमाांमळेु तमु्ही केवळ पैसे खचथ कराल. मग तमु्ही जगुार खेळणे व इतर दवु्यथसनही 

जिकता. ज्या लोकाांना दारू, गाांजा आजण भाांग याांचे व्यसन लागलेले असेल त्याांनी ते व्यसन सोिावे. 
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असे झाले तर पांचायतने काही चाांगले काम केले असे मी म्हणेन. मग तमुचे गाव पाहण्याकररता 

जदल्लीहून लोक येतील. तमु्ही अस्पशृ्यता जवसरायला पाजहजे. जहांद,ू मसुलमान, िीख, पारसी ह ेसवथ 

भाऊ आहते ह ेतमु्हाला कळल ेतर स्वतांत्र भारताचा काय अर्थ आह ेते तमु्हाला कळेल. ईश्वर तमु्हाला 

ह ेसवथ साध्य करण्याची िक्ती दवेो. 

कृपाकरून टाळ्या वाजव ूनका. मी जे काही म्हणालो तो तमुच्या प्रार्थनेचा भाग आह.े मला 

तमुचे आिीवाथद हवे आहते आजण मी जे साांजगतले ते सवथ तमु्ही केल ेतर मला सवथ काही जमळाले असे 

मी समजेन. 

जहांदीवरून. सौजन्य - आकािवाणी. जिवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ २४३ -४६ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



प्रार्थना प्रवचन भाग २ | महात्मा गाांधी | २२३ 

 
 

६२. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर २८, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

जिसेंबर २८, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 आज मी कापि व्यापाऱयाांच्या सभेकररता गेलो होतो (पाहा याआधीचा जवर्य). इतर अनेक 

गोष्टींप्रमाणेच कापिसदु्ा जनजनथयांजत्रत झाले पाजहजे असे त्याांचे म्हणणे आह.े कापिावरील जनयांत्रण 

उठवण्यात आले पाजहजे याबद्दल मला मळुीच सांिय नाही. सभेत काय झाल ेते वतृ्तपत्रातनू तमु्ही पाजहले 

असेल. जनयांत्रण असतानासदु्ा कापिाच ेभाव उतरू लागले आहते. याचे कारण लोकाांचे असे मत 

झाल ेआह ेकी गाांधीजी लोकाांचा आवाज सरकारपयंत पोहोचवतात व त्यामळेु कापिावरील जनयांत्रण 

लवकरच उठेल. यामळेु चोरबाजारातील कापि उघि्या बाजारात आले व कापिाचे भाव उतरू लागले 

आहते असे व्यापारी मला साांगत होते.  

असेच साखरेबद्दलही घित आह.े असे साांगतात की जजकिे जावे जतकिे साखरेचे ढीग 

लागलेले आहते. जतर्नू सवथ लोक साखर घेऊन जातात. एक रुपया भावाने घेतात. काही लोक म्हणतात 

की या भावाने आम्ही घेऊ िकत नाही. मग १५ आणे ठीक आह,े चौदा आणे ठीक आह ेअसे म्हणतात. 

जनजनथयांत्रामळेु भाव उतरले व त्यामळेु लोक र्ोिे आरामात राहू िकतात अिा आियाच्या तारा मला 

येत आहते. परांत ुयाकररता मला नाही तर करोिो लोकाांना धन्यवाद जदले पाजहजे कारण मी त्याांचाच 

आवाज उठवत होतो. आजण म्हणनूच माझा आवाज ऐकला जातो. असे नसते तर माझे कोणी ऐकल े

असते? माझ्या एकट्याच्या आवाजाला काहीही महत्तव नाही.  

जेव्हा मी म्हणतो की मसुलमानाांना ित्र ूसमज ूनका. तेव्हा लोक माझ्याकिे पाहायला तयार 

नसतात. ते मला वेि्यात काढतात. जनता जर माझे ऐकणार नसेल तर ते त्याांच्या धमाथची हानी करील 

ह ेमी तमु्हाला साांगायलाच पाजहजे. मी काहीही चकुीचे साांगत नाही. मी जर तमु्हाला नेहमी जहतकारक 

साांगत असेन तर आताच मी तमु्हाला चकुीचे का साांगेन याचा तमु्ही जवचार केला पाजहजे. मी कधीही 

चकुीचे साांगत नसतो. यात चकुीचे साांगण्यासारखे काय होते? दया धमाथच ेमळू आह ेअसे जे मी साांगतो 

ते तलुसीदासाांनीच साांजगतलेले आह.े तलुसीदास म्हणतात की दया धमथ का सार ह.ै करुणा धमाथच ेसार 

आह.े तलुसीदासला म्हणा की त ू वेिा आहसे. परांतु तलुसी रामयणाइतके दसुरे कोणतेही पसु्तक 

लोकजप्रय नाही. ते केवळ जबहार आजण जदल्लीतच लोकजप्रय नाही तर ते सवथत्र वाचले जाते. तलुसीदास 
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जे म्हणाले होते त्याचा मी केवळ पनुरुच्चार केला होता. मी केवळ त्याांचे काम करत होतो. त्याांनी 

साांजगतलेलेच मी साांगत होतो. यात मला पागल म्हणण्यासारखे काय आह?े ते असे का म्हणतात?  

इांधनावर काय जनयांत्रण ठेवायचे? ती काही खायची गोष्ट तर नाही की जमळाली तर लोक खाऊन 

टाकतील म्हणजे लाकूि जाळून टाकतील. मग त्याच्यावर जनयांत्रण का? ते जततकेच इांधन जाळतील 

जजतक्याची त्याांना गरज आह.े जोपयंत लाकिावरील जनयांत्रण हटत नाही तोपयंत माझे समाधान होणार 

नाही. आज लाकूि जमळणे इतके कठीण झाले आह ेकी लोकाांना त्याचा त्रास होऊ लागला आह.े  

लोक वरून मला साांगतात की तमु्ही इतके केले आह ेतर पेरोलवरील जनयांत्रण उठवायला साांगा. 

मी तर म्हणेन की पेरोलवरील जनयांत्रणही दरू झाल ेपाजहजे आजण उद्यापासनूच दरू झाल ेपाजहजे. असे 

झाल ेतरच आपले जहत होईल. पेरोलवरील जनयांत्रण दरू झाल ेतर जास्त मोटारी चालतील. यामळेु 

गररबाांचे नकुसान होणार नाही, फायदा होईल. रेल्वेगाि्या जास्त चालल्या तर अर्ाथतच पेरोल जततके 

लागणार नाही. परांत ुरेल्वेचे रूळ टाकण्याकररता करोिोंचा खचथ येतो. जास्त रेलवेगाि्या धावायच्या 

तर जास्त खचथ येतो. परांत ु जजतक्या आहते जततक्याांचा तर चाांगला उपयोग होऊ द्या. जास्तीच्या 

गाि्याांचे काय कराल? जे काही आपल्याजवळ आह ेत्याचा आपण जास्तीत जास्त चाांगला उपयोग 

केला पाजहजे. आज आपल्याजवळ परेुिा रेल्वे आहते. एका जठकाणाहून दसुऱया जठकाणी जाण्याकररता 

परेुसे रस्ते आहते. आपल्याजवळ केवळ पेरोल नाही. आज आपल्याला रेल्वेच्या दळणवळणाची गरज 

नाही, सिकेन ेहोणाऱया वाहतकुीची गरज आह.े मला खात्री आह ेकी पेरोलवरील जनयांत्रण उठल ेतर 

सिकेवरील वाहतकू वाढेल. जनयांत्रण काढल ेतर चोहोकिील जकां मती उतरतील. जनयांत्रण काढून घेण्यात 

आलेल्या एकाही वस्तचूी जकां मत वाढलेली जदसत नाही. असे नसते तर मला इतक्या सगळ्या तारा 

जमळाल्या नसत्या. पेरोलच्या जनजनथयांत्रणामळेु आजण रस्त्याची वाहतूक वाढल्यामुळे कापि आजण धान्य 

एका जठकाणावरून दसुऱया जठकाणी पाठवणे सोपे होईल. मीठसदु्ा सहजपणे उपलब्ध होऊ िकेल. 

जमठाची जकां मत सवाथत आधी कमी होणे गरजेचे आह.े जमठावरील कर रद्द करण्यात आला आह,े परांत ु

जमठाची जकां मत वाढली आह.े ह ेचकू आह.े आपण मीठ तयार करणे जिकलो नाही. आपल्याजवळ 

फार मोठा समदु्र जकनारा आह.े त्यामळेु आपल्याला जमठाचा तिुविा पिायला नको. समदु्राच्या 

पाण्यापासनू लहान मलूसदु्ा मीठ तयार करू िकते. मी जर बांगालच्या उपसागरातनू र्ोिेस ेपाणी 

आणल ेतर त्याच्यापासनू मी सहजपणे मीठ तयार करू िकेन. जमठाकररता इतकी जकां मत द्यावी लागावी 

आजण इतका त्रास घ्यावा लागावा ह ेददुवै आह.े याचे कारण एकच आह.े मीठ जजरे् तयार होते जतर्नू 

दसुरीकिे सहजपणे त्याची वाहतकू करता येत नाही. हचे मीठ महाग असण्याचे कारण आह.े जमठाच्या 

वाहतकूीकररता ठेकेदार नेमण्यात चकू झाली ह ेमला माहीत आह.े ते अप्रामाजणकपणा करतात आजण 
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भरपरू पैसा कमावतात. इतराांना जमठाची वाहतकू करता येत नाही. ही ठेकेदारीची पद्त बदलली पाजहजे 

व जमठावरील जनयांत्रण उठवले पाजहजे. दोन गोष्टी आवश्यक आहते - एक ठेकेदारी पद्तीत बदल आजण 

दसुरी सिकेिारे दळणवळणाची व्यवस्र्ा दरुुस्त करणे. आजकररता इतके परेु. 

जहांदीवरून. सौजन्य - आकािवाणी. जिवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ २४७-९ 
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६३. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर २९, १९४७ 

(गाांधीजींचे मौन असल्यामळेु ह ेप्रवचन वाचनू दाखवण्यात आल.े) 

नवी जदल्ली, 

जिसेंबर २९,१९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 काल हकीम अजमल खॉ याांच्या मतृ्यचूा जदवस होता. जहांदसु्तानातील जहांद,ू िीख, मसुलमान, 

जििन, पारसी, ज्य ूइत्यादी सवांना ते जप्रय होते. ते कट्टर मसुलमान होते. परांतु या सुांदर दिेात राहणाऱया 

प्रत्येकाची सेवा ते सारख्याच भजक्तभावाने करायचे. जदल्लीत काढण्यात आलेले जतजब्बया कॉलेज 

आजण रुग्णालय ह ेत्याांच्या श्रमाच ेसवाथत सुांदर स्मारक आह.े जतरे् सवथ प्रकारचे जवद्यार्ी जिकायचे 

आजण जतरे् यनुानी, आयवेुद, आजण पजिमेतील जचजकत्सा जवज्ञानाचे जिक्षण जदले जात असे. या सांस्रे्त 

कोणत्याही प्रकारची साांप्रदाजयकता नसनूही साांप्रदाजयकतेच्या जवर्ामळेु ही सांस्र्ा बांद पिली आह.े ह े

कॉलेज बनवणारे हकीम साहबे जकतीही सज्जन व चाांगले गहृस्र् असले व त्याांनी जकतीही मानसन्मान 

जमळवलेला असला तरी ते मसुलमान असल्यामळेु ह ेकॉलेज बांद पिल ेअसेच मला वाटते. ह ेकॉलेज 

बांद पिण्याकररता याहून  वेगळे कारण मला तरी जदसत नाही. या स्वगाथवासी दिेभक्ताची आठवणसदु्ा 

जहांद-ूमसुलमानाांमधील वैमनस्य दरू करणार नसेल तरी जनदान आपण या महाजवद्यालयाला नवजीवन 

दऊे िकतो. 

 आपल्या सभा उघि्या आकािाच्या मांिपाखाली व्हाव्या असे मी काल सचुवले होते. ही फार 

चाांगली गोष्ट होईल. आपल्यामध्ये जर ही सवय रुजली तर या कामाकररता जवचारपवूथक जागा वगैरेची 

व्यवस्र्ा करावी लागेल. याकररता लहानमोठ्या िहराांमध्ये पटाांगण ेलागतील. आपल्याला आपल्या 

सवयी बदलाव्या लागतील. गोंगाट करण्याऐवजी िाांततेने पद्तिीरपणे बसणे जिकावे लागेल. 

आवश्यक असेल तेव्हाच आपण बोललो पजहजे आजण तेही प्रसांगानरुूप. फार हळू नाही, फार जोरात 

नाही. आपण आपल्या िेजाऱयाांच्या अजधकाराचा आदर केला पाजहजे व व्यजक्तगत पातळीवर वा 

सामजूहक पातळीवर आपण इतराांच्या मागाथत यायला नको. इतराांच्या कामात आपण हस्तक्षेप करू नये. 

या सवथ गोष्टींकररता अनेकदा फार मोठा आत्मसांयम लागेल. अिी सामाजजक व्यवस्र्ा झाली तर 

जदल्लीच्या या सवाथत जास्त घाईगदीच्या रस्त्यात आज जी धळू व गोंगाट जदसतो तो जदसणार नाही व 

जकतीही जास्त गदी असली तरी ढकलाढकल वा बाचाबाची वा गोंधळ जदसणार नाही. अिी पररजस्र्ती 

कधीही जनमाथण होऊ िकणार नाही असा जवचार आपण कधीही करायला नको. कोणत्या तरी एखाद्या 
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गटाने या कामाची जबाबदारी घेतली पाजहजे व त्याकररता प्रामाजणकपणे काम केल ेपाजहजे. असे केले 

तर जकती िक्ती आजण पैसा वाचेल याचा जवचार करा. 

 काश्मीर व तेर्ील महाराज याांच्याबद्दल मी जे काही म्हणालो (पाहा प्रार्थना प्रवचन जिसेंबर 

२५, १९४७) त्याबद्दल माझी फार जोरदार खरिपट्टी काढण्यात आली आह.े माझ्यावर टीका करणाराांनी 

मी जे काही म्हणालो ते नीटपणे वाचले नाही असे जदसते. एखादा अजतिय नम्र माणसू दईेल तसा माझा 

सल्ला होता.  प्रसांगाविात असा सल्ला दणे ेह ेमाणसाचे कतथव्य होत असते. महाराज जर माझ्या 

सल्ल्याप्रमाणे वागले असते तर त्याांच्या स्वतःच्या आजण जगाच्या दृष्टीत त्याांचा मानसन्मान वाढला 

असता. आजची त्याांची आजण त्याांच्या सांस्र्ानाची अवस्र्ा फारिी स्पहृणीय नाही. काश्मीरमध्ये 

बहुसांख्य मसुलमान असनूही काश्मीर जहांद ूसांस्र्ान आह.े घसूघोर त्याांच्या घसूखोरीला जजहाद म्हणतात. 

ते म्हणतात की काश्मीरच्या जहांद ूराजाच्या अत्याचाराखाली तेर्ील मसुलमान पायदळी तिुवले जात 

आहते व त्याांच्या रक्षणाकररता आम्ही आलो आहो. 

महाराजाांनी िेख अब्दलु्लाांना अगदी योग्य वेळी आमांजत्रत केले. िेख अब्दलु्लाांकररता ह ेकाम 

नवीन आह.े ते या कामाकररता योग्य आहते असे जर महाराज समजत असतील तर त्याांना प्रत्येक 

बाबतीत प्रोत्साहन जमळाले पाजहजे. िेख अब्दलु्ला अल्पसांख्याकाांना आजण बहुसांख्याकाांना जर 

आपल्याबरोबर ठेव ूिकणार नसतील तर ते काश्मीरला केवळ सैजनकी िक्तीने वाचव ूिकणार नाहीत 

ह े मला आजण बाहरेच्या जगालाही स्पष्टपणे जदसते. महाराज आजण िेख अब्दलु्ला या दोघाांनीही 

भारताची सिस्त्र मदत माजगतली आह.े  

इांग्लांिच्या राजाप्रमाणे काश्मीरच्या महाराजाांनी केवळ घटनात्मक प्रमखु व्हावे असा माझा 

त्याांना सल्ला आह ेव त्याांनी आपले सरकार व िोगरा सैन्य (जम्म ूआजण कास्मीर सांस्र्ानाचे सैन्य)  

याांना िेख साहबे व त्याांचे मांजत्रमांिळ याांच्या सल्ल्याप्रमाणे चालवावे. यात जवजचत्र असे काय आह?े 

काश्मीरच्या सांघराज्यातील जवजलनीकरणाच्या अटी तिाच राहतील. त्या अटींनी महाराजाांना काही 

अजधकार जदले आहते. महाराजाांनी त्या अजधकाराांचा स्वतःहोऊन त्याग करावा, जहांद ुसांस्र्ाजनक म्हणनू 

घटनात्मक प्रमखुाची भजूमक घ्यावी असा त्याांना सल्ला दणे्याचे साहस मी केले आह.े 

मला जमळालेले वतृ्त चकुीच ेअसेल तर माझी चकू दरुुस्त करण्यात यावी. जहांद ूधमथ आजण 

त्यानसुार राजाच ेकतथव्य याबद्दलच्या माझ्या कल्पना जर चकुीच्या असतील तर माझ्या म्हणण्याला 

काहीही अर्थ नाही. आणीबाणीतील प्रिासक म्हणनू अर्वा एक चाांगला मसुलमान म्हणनू जर िेख 

अब्दलु्ला आपल्या कतथव्यात कमी पित असतील तर त्याांनी स्वतःहोऊन बाजलूा व्हावे आजण जो 

कोणी अजधक चाांगला प्रिासक असेल त्याच्या हाती त्याांनी सत्तेची सतेु्र द्यावी. आज काश्मीरच्या 
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भमूीवर जहांदधूमथ आजण इस्लामची परीक्षा होत आह.े जर दोघेही योग्य पद्तीने काम करतील तर सवथ 

मखु्य कायथकत्यांना यि जमळेल आजण त्याांचे यि, नाव आजण प्रजतष्ठा कोणीही जहरावनू घेऊ िकणार 

नाही. दिेातील आजच्या काळोखाच्या अवस्रे्त काश्मीर प्रकाि दणेारा तारा व्हावा हीच माझी प्रार्थना 

आह.े 

महाराज आजण िेख साहबे याांच्याबद्दल इतके परेु. पाजकस्तान सरकार आजण सांघराज्य एकत्र 

येऊन जहांदसु्तानातील काही जनष्ट्पक्ष लोकाांच्या मदतीने याबाबतीत तोिगा काढू िकणार नाही काय? 

जहांदसु्तानात एकही जनष्ट्पक्ष माणसू नाही काय? इतक्या मोठ्या प्रमाणत आपण जदवाळखोर झालो नाही 

अिी माझी खात्री आह.े 

मर्रेुतील एका भजगनीने काांबळी जवकत घेण्याकररता मला ५० रुपये पाठवले आहते.  

मलासदु्ा आपले नाव साांगण्याची त्या भजगनीची इच्छा नाही. या रकमेची पोच मी प्रार्थना सभेत द्यावी 

अिी त्याांची इच्छा आह.े त्याप्रमाणे मी त्याांच्या रकेमीची साभार पोच दतेो. 

आियाथची गोष्ट ही आह ेकी ज्या सांस्र्ाजनकाांनी भारतात सामील होण्याची इच्छा व्यक्त होती 

ते आता तारा पाठवनू तक्रारी करत आहते. जर एखाद्या राजाला वा जमीनदाराला  आपण एकट्याने 

आपला कारभार चालव ूिकत नाही असे वाटत असेल तर त्याला वेगळे राहण्याकररता कोण भाग 

पाित आह?े जे लोक अिा ताराांवर पैसा खचथ करतात त्याांनी आपला पैसा व्यर्थ खचथ करू नये असा 

सल्ला मी दईेन. असे जदसते की या ताराांमागे जे कोणी आहते त्याांना आपली पोळी भाजायची आह.े 

त्याांनी गहृजवभागाच्या सजचवाांकिे जाऊन सल्ला घ्यावा. जविेर्ेकरून िाक आजण तार जवभागातील 

अनेक मसुलमान कमथचारी म्हणतात की प्रचाराकररता आधी आम्ही भारतीय सांघराज्यात राहण्याचा 

जवकल्प मान्य केला होता. परांतु आता आम्हाला तो जवकल्प बदलायचा आह.े अनेक मसुलमानाांना 

नोकरीवरून बरखास्त करण्यात आल ेआह.े मला असे वाटते की ते जहांदजूवरोधी असल्याच्या सांियामळेु 

असे करण्यात आले असावे. मला त्याांच्याबद्दल सहानभुतूी वाटते. परांत ु मला वाटते की त्याांना 

कामावरून काढणे वैयजक्तक पातळीवर जकतीही अन्याकारक असले तरी तरी ते क्षम्य समजण्यात आल े

पाजहजे व त्याांनी आपल्या रागावर जनयांत्रण ठेवावे. मी तर यावर माझा नेहमीचाच उपाय साांग ूिकतो. 

फार कमी लोकाांना सरकारी नोकरी जमळू िकते. सरकारी नोकरी जमळवणे हा माणसाच्या जीवनाचा 

उद्दिे कधीही अस ू िकत नाही. माणसाच्या जीवनाच े उजद्दष्ट प्रामाजणकपणे जीवन जगण े आह.े 

माणसाची जर हातपाय हलवण्याची म्हणजे मेहनत करण्याची इच्छा असेल तर प्रामाजणकपण े

जगण्याचा मागथ त्याला केव्हाही सापिेल. मला वाटते की मसुलमानाांना जर आपला स्वाजभमान 

जटकवायचा असेल तर त्याांनी सरकारी नोकरी जमळाली नाही तर ती जमळवण्याकररता पाजकस्तानमध्ये 
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जाण्याची इच्छा ठेवण्याच्या सीमेपयंत धावपळ करू नये. मनोभावे सेवा केल्याने सत्ता जमळते. बहुधा 

सत्ता जमळाल्यामळेु माणसाचा अधःपात सरुू होतो. जतच्याकररता भाांिण्यात िोभा नाही. त्याचबरोबर 

मोठ्या सांख्येतील बेकार लोकाांकररता काम जनमाथण करणे सरकारचे काम आह.े ह ेकाम कौिल्याने पार 

पािले तर सरकारकररता ते ओझ्यासारखे तर होणारच नाही उलट त्यामळेु सरकारचा लाभच होईल.  

मी असे गहृीत धरतो आह ेकी ज्या लोकाांकररता काम पाहायचे आह ेत्याची िरीरप्रकृती चाांगली आह े

व ते कामाची टाळाटाळ करणारे नसनू त्याांना काम करण्याची इच्छा आह.े 

जहांदीवरून. सौजन्य - आकािवाणी. जिवाय प्रार्थना प्रवचन -२, पषृ्ठ २४९-५३ 
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६४. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर ३०, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

जिसेंबर ३०, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 आपण जकती ससुांस्कृत झालो पाजहजे ह ेमी तमु्हाला काल साांजगतले होते. मी तमु्हाला काल 

साांजगतले होते की कोट्यवधी माणस ेअसली तरी पणूथ िाांतता राहील अिा प्रकारे आपण बोललो 

पाजहजे, चाललो पाजहजे. आजण आपली वागणकू अिी असली पाजहजे की लाखो लोक जरी असले 

तरी गोंधळ जनमाथण व्हायला नको आजण गदी जाणवायला नको. असे सैन्यात होत असते. ते बाह्यतः 

जिस्तीचे पालन करत असतात. आत काय होते हा वेगळा प्रश्न आह.े आपल्याला अिा प्रकारच े

प्रजिक्षण जमळालेले नाही. अनेकदा माझ्या लक्षात आल ेआह ेकी मी जेव्हा प्रार्थना सांपवनू जाऊ लागतो 

मला पाहण्याकररता माझ्या बाजलूा लोक गदी करतात. प्रार्थनासभा सांपल्यानांतर प्रत्येकाने िाांतपणे 

जायला पाजहजे. मी जे काही म्हणतो त्यात जे चाांगले असेल त्याच्यावर घरी जाताना जचांतन केल ेपाजहजे. 

मला बहावलपरूहून एक पत्र जमळाले आह.े याआधीही बहावलपरूबद्दल मी तमुच्यािी बोललो 

होतो. (पाहा प्रार्थना प्रवचन, जिसेंबर २३, १९४७) मी जे काही म्हणालो होतो ते तेर्ील लोकाांना 

आविल ेहोते. एका बांधूांनी मला जलजहले की मी परत एकदा बहावलपरूबद्दल बोलावे. तेर्ील अनेक 

जहांद ू आजण जिखाांमध्ये इरे् येण्याची िक्ती नाही. अजनूही जतरे् भरपरू जहांद ू आजण िीख आहते. 

कोणत्याही अिर्ळ्याजिवाय त्याांना िाांततापवूथक इरे् येऊ जदले पाजहजे. परतताांना आपल्यावर हल्ला 

होऊ नये अिी त्याांची इच्छा आह.े माझ्या म्हणण्याचा काही पररणाम होतो की नाही ईश्वरालाच माहीत. 

तेर्ील नबाब साहबे तर म्हणतात की मला तर माझी सवथ प्रजा सारखी आह.े असे असनूही ते जहांद ू

आजण जिखाांचा साांभाळ करू िकत नसतील तर ज्या कोणाला इरे् यायची इच्छा असेल त्याला त्याांनी 

गािीत बसवावे आजण इरे् पाठवनू द्यावे. सीमेपयंत त्याांना सांरक्षण द्यावे. जोपयंत त्याांना आणण्याची 

व्यवस्र्ा होत नाही तोपयंत त्याांच्या खाण्याची, कपि्याची व पाांघरुणाची नीट व्यवस्र्ा करावी. ते असे 

करतील अिी मला आिा आह.े आजण ते म्हणतात की त्याांना त्याांच्या सवथ प्रजेच्या कल्याणात 

सारखाच  रस आह.े ते जेव्हा असे म्हणतात तेव्हा त्याांच्या हतेवूर सांिय घेणारा मी कोण? तरीही मी 

त्याांना आजण त्याांच्या अजधकाऱयाांना जवनांती करीन की ज्या जहांदूांना आजण जिखाांना जतरे् राहायचे नाही 

त्याांना परतायची परवानगी दणे्यात यावी. त्याांना स्वतःबरोबर जजतका काही पैसा अिका सोबत घेता 

येईल जततका घेऊ द्यावा आजण व भारतात येण्याची परवानगी द्यावी. त्याांनी इतके केले तरी परेुसे होईल.  
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परांतु मी केवळ नबाब साहबेाांनाच जवनांती करून र्ाांबणार नाही. मी कायद ेआझम जजना आजण 

त्याांच्या सरकारलाही साांगेन की आजकाल जहांद ूआजण िीख याांना जसांधमध्ये िाांततापवूथक राहणे कठीण 

झाल ेआह.े ज्या जहांदूांना अस्पशृ्य म्हणतात त्याांचा जविेर्ेकरून छळ करण्यात येतो व त्याांच्याजवळ 

उपजजजवकेचे कोणतेही साधन नाही. कमीतकमी त्याांना अपमानास्पद वागणकू दणे्यात येऊ नये. जतरे् 

राहण्यात ज्याांना समाधान वाटत नाही त्याांना जनदान जनघनू जाण्याची परवानगी दणे्यात यावी. 

जसांधमधील पररजस्र्ती पवूथवत झाली आजण जतरे् राहणाराांचे जीवन सखुावह झाल ेतर जे जसांधमधनू 

जनघनू गेले आहते तेसदु्ा परततील. परांतु सध्या तिी पररजस्र्ती नाही. इतकेच नाही तर काठेवािमधनू 

गेलेल्या जनवाथजसताांकररता त्याांच्या िाळासदु्ा ताब्यात घेण्यात आल्या आहते. तेर्ील सरकारचे म्हणणे 

आह े की जनवाथजसताांच्या गरजेला सवाथजधक प्राधान्य आह.े अिा पररजस्र्तीत जतरे् जहांद ू कस े राहू 

िकतील? याचा अर्थ असा होईल की पाजकस्तान इस्लाजमस्तान झाल े आह े आजण जतरे् एकही 

मसुलमानेतर राहू िकत नाही वा केवळ गलुाम म्हणनूच मसुलमानेतर राहू िकतात. मला वाटते की 

कोणालाही गलुाम होऊन राहणे आवित नाही. ही गोष्ट कोणाच्याही जहताची नाही. मला अजनूही 

बऱयाच गोष्टी साांगायच्या आहते आजण माझ्याजवळ केवळ पांधरा जमजनटेच आहते.  

मी तमुच्यािी पांढरपरूबद्दल बोललो होतो (पाहा प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर ५, १९४७). जतरे् 

जवठ्ठलाचे मांजदर आह.े महाराष्ट्रातील ते सवाथत मोठे मांजदर आह.े मी जतरे् गेलो आह.े ते हररजनाांकररता 

उघिावे अिी मी सचूना केली होती. यानांतर मांजदराच्या जवश्वस्ताांनीसदु्ा माझ्या मागणीला पाजठांबा 

जदला होता. हररजनाांकररता मांजदर उघिण्यात आले ही बातमी जेव्हा मला कळली तेव्हा मी ती तमु्हाला 

साांजगतली. सवांचे समाधान झाल ेअसे जदसत होते आजण कोणाचाही जवरोधी आवाज ऐकू येत नव्हता. 

आता ते साांगतात की दररोज अनेक हररजन मांजदरात दिथनासाठी येत असल्यामुळे िाह्मण पजुारी फार 

नाराज आहते. काही पजुारी उपोर्णावर गेले आहते असे जदसते. ह ेऐकून मला फार वाईट वाटले. मला 

आजच ही तार जमळाली आजण जतरे् पोहोचण्याचा माझ्याजवळ इतर कोणताही मागथ नसल्यामळेु या 

प्रकरणाचा इरे् उल्लेख केला तर माझा आवाज पांढरपरूपयंत पोहोचेल असे मला वाटले. ज्या लोकाांनी 

उपोर्ण सरूू केले आह ेव तरीही जे स्वतःला पजुारी म्हणवतात ते खरे पजुारीच नाहीत असे मी नम्रपण े

आजण दृढतापवूथक सागतो. आज तर ते लोकाांना लटुत आहते. ते ना तर स्वतःचे जहत करतात ना धमाथच.े 

मांजदरातील मतुी जवठ्ठलाची म्हणजे कृष्ट्णाची म्हणजे जवष्ट्णचूी आह.े काहींनी आपले दिथन घ्यावे आजण 

इतर काहींनी नाही अिी जवष्ट्णचूी इच्छा कधीही अस ूिकत नाही. दवेाकररता सवथ एक आहते. जोपयंत 

हररजनाांना मांजदरात प्रवेि नव्हता तोपयंत माझ्या दृजष्टकोनातून ते मांजदर पजवत्रच झालेले नव्हते. ह ेलोक 

आता का उपोर्ण करत आहते? मांजदर प्रवेिासांबांधीचे जवधेयक मांजरू झालेले आह.े हा कायदा 

करणारेसदु्ा जहांदचू होते. ह ेमांजदर हररजनाांकररता उघिल ेपाजहजे असे करोिो लोक म्हणत असनूही ह े
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मांजदर हररजनाांकररता बांद राजहले पाजहजे असे ह ेलोक कस ेकाय म्हण ूिकतात? यामळेु त्या पजुाऱयाांनी 

आता माघार घेतली पाजहजे आजण आम्ही चकुलो होतो आजण आता आमच ेिोळे उघिले असे म्हणनू  

त्याांनी उपवास सोिला पाजहजे. ईश्वराच्या दवेळात एकाला प्रवेि आह ेआजण दसुऱयाला नाही असे 

होऊ िकत नाही. ज्याप्रमाणे गांगेत आांघोळ केल्याने पापी माणसाच ेपाप धऊुन जनघतात त्याचप्रमाणे 

असे म्हणतात की या दवेळात दिथन घेतल्याने पापी माणसाच ेपाप धऊन जनघतात. गांगेच्या पाण्यात 

आांघोळ केल्याने माणसाचे पाप धऊुन जनघतात यावर माझा व्यक्तीिः जवश्वास नाही परांतु बरेच लोक 

असे मानतात. आजण गांगेत आांघोळ केल्याने आपले पाप धऊुन जनघतील या श्रदे्ने जो गांगेत आांघोळ 

करतो कदाजचत त्याच ेत्यामळेु काही जहतही होत असेल. आजण हररजन पापी आहते असे कोण म्हण ू

िकतो? हररजनाांमध्येही काही अजतिय गणुी लोक आहते तसेच काही पापीही आहते.  

मुांबईबद्दल माझ्याकिे एक तक्रार आली आह.े ही गोष्ट इतर जठकाणाांबद्दलही खरी अस ूिकते. 

मुांबईतील कािथधारकाांना फार कमी ताांदळु परुवला जातो, बहुधा दर आठवि्याला अधाथ िेर अिी 

तक्रार आह.े ह ेअगदीच कमी आह ेआजण यामळेु काळाबाजार फोफावेल. माझे तर म्हणणे आह ेकी 

जनयांत्रण गेले पाजहजे. काही लोक म्हणतात की जनयांत्रणामळेु िहरातील लोकाांना बरीच मदत झाली 

आह.े परांतु जनयांत्रणामळेु िहरातील समस्याही पणूथपणे सटुली नाही असे काही साांगतात. िहरातील 

लोक जर प्रामाजणक होतील तर हा त्रास नाहीसा होईल. लोकाांचे पोट भरले तर लोक काळ्याबाजारात 

किाला जातील? माझे तर मत आह ेकी िहरातूनसदु्ा जनयांत्रण काढून टाकले पाजहजे.  

जहांदीवरून. सौजन्य - आकािवाणी. जिवाय - प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ २५४-५ 
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६५. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर ३१, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

जिसेंबर ३१, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 माझ्याजवळ जकती तरी पते्र आली आहते. सवांचे उत्तर दऊे िकणार नाही, परांत ुजकती पत्राांच े

उत्तर दतेा येईल ते पाहतो. 

 एक बांध ूजलजहतात की जसांधमध्ये जहांद ूआजण जिख जर िाांतपणे राहू िकणार नसतील तर पांजाब 

वा पाजकस्तानच्या इतर भागात परत जाऊन ते कस े राहू िकतील? लक्षात येईल असे काही 

हृदयपररवतथन जतरे् झाल ेआह ेकाय? मसुलमान जमत्राांिी चचाथ झाल्यानांतर मी पांजाबमधील जहांदूांना काय 

म्हणालो (पाहा प्रार्थना प्रवचन जिसेंबर ११, १९४७) ह ेजर पत्रलेखकाला पणूथपणे माहीत असते तर 

त्याांने हा प्रश्न मला जवचारला नसता असे मला वाटते. पांजाबी जनवाथजसताांना अजनूही मी परत जाण्याचा 

सल्ला जनजितच दऊे िकत नाही. जोपयंत जसांधमध्ये जहांद ूआजण िीख सखुासमाधानात राहू िकत 

नाहीत तोपयंत मला पांजाबबद्दलही आिा करता येत नाही. आता तर जसांधमध्येसदु्ा जहांद ूराहू िकत 

नाहीत असे मी ऐकतो आह.े जसांधमध्ये जकती तरी जहांद ूआजण िीख अिकलेले आहते. कदाजचत हजारो 

असतील ज्याांना जनघनू यायचे आह.े   

जचत्रळहून एक बांध ू माझ्याकिे आल े होते. त्याांनी साांजगतले की जतरे् अजनूही २५१ जहांद ू

अिकलेले आहते. मी म्हणालो की ही काही फार मोठी सांख्या नाही. जसांधमध्ये तर यापेक्षाही जकतीतरी 

जास्त लोक अिकलेले आहते आजण त्याांना जर येण्याची परवानगी नाही तर जचत्रळ आजण स्वातमधील 

र्ोि्यािा लोकाांना तिी परवानगी जमळेल अिी अपेक्षा तमु्ही कसे काय करू िकता? जोपयंत ते सवथ 

परतणार नाहीत तोपयंत भारत सरकार गप्प बसणार नाही. त्याांचा प्रयत्न सरुू आह.े यामळेु जनवाथजसताांनी 

पाजकस्तानमध्ये परतावे असे मी तोपयंत साांगणार नाही जोपयंत त्याांचे (पाजकस्तान सरकारचे आजण 

जनतेचे)  हृदयपररवतथन झाल्याचे मला आढळत नाही. मला माहीत आह े की एका जठकाणी जर 

हृदयपररवतथन झाले तर ते दसुऱया जठकाणीही झाल्याजिवाय राहणार नाही. आपल्याकिे जर 

हृदयपररवतथन झाल ेतर पाजकस्तानचेही हृदयपररवतथन होईल. याकररता काही प्रयत्न करावे लागतील 

यात काही सांिय नाही, परांत ुतसे घिल्याजिवाय राहणार नाही. अखेरीस या वेिाने आपल्याला तेव्हा 

झपाटल ेजेव्हा त्याने पाजकस्तानमधील लोकाांना झपाटल ेहोते. आपल्यात जर सजु्ञपणा येणार नसेल तर 

आपण भारत आजण पाजकस्तान दोन्हीही गमाव.ू. यदु् होईल. सध्याची पररजस्र्ती कायम राहू िकत 

नाही. काही लोक म्हणतात की पररजस्र्तीत जो बदल आवश्यक होता तो आधीच झालेला आह.े जहांद ू

आजण िीख भारतात आलेले आहते आजण भारतातनू मसुलमान पाजकस्तानमध्ये गेलेले आहते. इतक्या 
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मोठ्या प्रमाणात लोकसांख्येची जी अदलाबदल झालेली आह ेती बदलता येऊ िकत नाही. माझा असा 

दृजष्टकोन नाही. असे साांगणारा मी जरी एकटा असलो तरी मी साांगत राहीन की जोपयंत लोक आपापल्या 

घरी परत जात नाहीत तोपयंत या दोन दिेाांत िाांतता जनमाथण होणार नाही. पाजकस्तानमधनू आलेल्या 

जहांदूांना तमु्ही जकतीही सोयीसवलती परुवल्या तरी त्याांना झालेल्या जखमा दरुुस्त होणार नाहीत. आपली 

घरेदारे गमावल्याची गोष्ट त्याांना सतत खपुत राहील आजण ५० वा १०० वर्ांनांतरही यदु् झाल ेतरी 

त्याांना ही गोष्ट आठवत राहील. अिा गोष्टी जवसरल्या जात नसतात.  

जनवाथजसत जिजबराांना हस्तोद्योगाच्या प्रजिक्षणाचे कें द्र बनवता येणार नाही काय असे एक जमत्र 

जवचारतो. एका जरी जनवाथजसताची अिी इच्छा असेल तरी असे करता येईल. ह ेकरण्याकररता सरकारवर 

दिपण आणण्याची माझी इच्छा नाही. या छावण्या सरुू ठेवण्याकररता सध्या जो प्रचांि खचथ येत आह े

तो कमी करण्याला ते आनांदाने सांमती दतेील. यामळेु स्वाजभमान न गमावता जनवाथजसताांना आपली 

आजजजवकाही जमळवता येईल. माझी सचूना आह ेकी या जमत्राने प्रचार मोहीम उघिून याकररता असे 

वातावरण जनमाथण करावे की. स्वतः िरणार्थयांनी हस्तोद्योगाच्या प्रजिक्षणाची मागणी केली पाजहजे. 

यामळेु त्याांचा मानसन्मानही वाढेल आजण भारतही वर जाईल व आज जी भारताची अधोगती होत 

आह ेतीही र्ाांबेल. 

आता एक भजगनी माझ्याकिे येऊन साांगत होती की मी घराला कुलपु लावनू र्ोि्या 

वेळाकररता बाहरे गेले तर माघारी चारपाच िीख आल ेआजण कुलपू तोिून घरात राहू लागले. त्या 

भजगनीने पाजहले तर पोजलसाांमध्ये तक्रार नोंदवली. असे ऐकतो की काही िीख पकिले गेले आजण एक 

पळून गेला. जहांदूांनी आजण इतराांनीही अिा घाणेरि्या गोष्टी केल्या आहते. यामळेु आपल्या धमाथला 

कलांक लागतो. अिा गोष्टी बांद झाल्या पाजहजे. मी घर सोिून दऊे काय असे त्या बजहणीने मला 

जवचारले. मी म्हणालो नाही, कदापीही नाही. तमु्ही तमुचे घर सोिू नका असे पाजकस्तानमधनू 

येणाराांनासदु्ा मी साांगत असतो. परांतु माझ्या सल्ल्याला काय जकां मत आह?े मी म्हणेन म्हणनू काही 

लोक जीव द्यायला तयार होणार नाहीत. िीख जमत्र बळजबरीने घरात का घसुले? आम्ही स्वतःला 

कोणावरही लादणार नाही, कोणाच्या घरात परवानगीजिवाय घसुणार नाही असे जनवाथजसताांनी घोजर्त 

केले पाजहजे. जो काही पैसा त्याांच्याजवळ असेल त्यात त्याांनी भागवले पाजहजे. िीख बाांधवाांनी मयाथदते 

राजहले पाजहजे. आपण सवथ आपल्या मयाथदते राजहलो पाजहजे. असे झाले तरच सवथ भािणे जमटतील. 

एका भजगनीने मला सुांदर पत्र जलजहले आह.े जतने मला आपले नाव व पत्ता जदलेला नाही. ती 

म्हणते की मी रेजिओवर दररोज तमुची भार्णे ऐकते. परांतु प्रार्थनेत जे भजन आजण स्तोत्र म्हणण्यात 

येतात त्याांचे प्रसारण होत नाही. जतचे म्हणणे आह ेकी दररोज जरी नाही तरी दर जतसऱया वा चौर्थया 

जदविी सांपणूथ प्रर्थना प्रसाररत करण्यात यावी. त्या भजगनीचे म्हणणे आह ेकी माझी भार्णे भौजतक 
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जवर्यावर असतात तर प्रार्थना आध्याजत्मक जवर्यावर असते. माझ्या भार्णाांची रेकॉिथ आकािवाणीचे 

लोक करतात व नांतर जतचे प्रसारण होते. यात माझा काहीही हात नसतो. मी जे काही म्हणतो त्यामळेु 

जनतेचा लाभ होईल असे कदाजचत त्याांना वाटत असेल. रेजिओच्या लोकाांना काय करणे िक्य आह े

ह ेमला माहीत नाही. परांतु मला वाटते की इरे् म्हणण्यात येणारे भजन जकतीही वाईट पद्तीने म्हणण्यात 

येत असतील तरी त्याांचे प्रसारण झाल ेपाजहजे. या भजगनीने जे काही जलजहले त्याचा मी आदर करतो. 

परांतु ती जेव्हा प्रार्थना आजण प्रार्थना प्रवचन याांना वेगळे करते तेव्हा मी जतच्यािी सहमत होऊ िकत 

नाही. मी तमु्हाला साांजगतलेच आह े की मी जे प्रार्थनेत साांगतो त्याचाच भाग प्रार्थनोत्तर प्रवचनात 

असतो. मी ते भजन म्हण ूिकत नाही आजण माझ्या आवाजात जततकासा गोिवाही नाही. याजिवाय 

मी आता इतका म्हातारा झालो आह ेकी माझी इच्छा असली तरी मी गाऊ िकणार नाही. यामळेु मलुी 

गातात आजण त्या चाांगल्या गातात. जे काही म्हटले जाते वा गायीले जाते ते सवथ ईश्वरालाच उद्दिेनू 

असते. लोकाांनी ही गोष्ट समजनू घ्यावी असा माझा सल्ला आह.े  

आता जनुागढ आजण अजमेरसांबांधी. मी तमुच्यािी जनुागढसांबांधीच्या ताराांजवर्यी बोललो 

होतो. आता मला अजमेरहून तार आली आह.े अजमेरसांबांधीची गोष्ट मला माहीत आह.े जतरे् जे काही 

घिल ेते बरेच गांभीर होते. परांतु तारेत अजतियोक्ती करण्यात आली आह.े अिा अजतियोक्तीमळेु लोक 

सांतापतात आजण उजद्दजपत होतात. जदल्लीत आधीच भरपरू जवर् भरलेले आह.े परांतु मसुलमानाांच्या 

सांपत्तीची लटू करण्यात आली आह,े त्याांच्या घराांची जाळपोळ करण्यात आली आह ेव तेर्ील दगाथ 

धोक्यात आह ेअसे म्हणणे बरोबर नाही. सत्य ह ेआह ेकी दग्याथला कोणीही स्पिथ केलेला नाही. मग ते 

मला अिा तारा का पाठवतात? जतरे् लटूमारीच्या घटना जनजितच झाल्या आहते. जतरे् जाळपोळ 

आजण खनूही झाल ेआहते. या गोष्टी नाकारता येत नाहीत. परांतु त्यात अजतियोक्ती केल्यामळेु या घटना 

लहान वाटू लागतात. अजमेरचा दगाथ िरीफ सरुजक्षत आह.े जजतके आह ेजततके साांगा. घटना आजण 

प्रत्यक्ष बातमीची तलुना करा अिी माझी प्रत्येकाला जवनांती आह.े असे केल ेतरच आपल्याला न्याय 

जमळू िकेल. आपण तर्थयाला धरून राजहलो नाही तर आपला सवथनाि होईल. सरकार िाांतता 

प्रस्र्ाजपत करण्याचा प्रयत्न करत आह.े आम्ही िासनावर जवश्वास ठेवला पाजहजे, ईश्वरावर जवश्वास 

ठेवावा. आपण सवथ आपापल्या चकुा दरुुस्त करणार नस ूतर भारत आजण पाजकस्तान दोघाांचाही अांत 

होईल. 

जहांदीवरून. सौजन्य आकािवाणी. जिवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ २५५-८ 
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६६. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी १, १९४८ 

नवी जदल्ली, 

जानेवारी १, १९४८ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 इांग्रजी पांचाांगाप्रमाणे आज नववर्थजदवस आह.े आज इरे् इतक्या मोठ्या सांख्येत लोक जमलेले 

पाहून मला आनांद होतो. जस्त्रयाांना बसण्याकररता जागा करून दणे्याकररता सात जमजनटे लागली याचा 

मला खेद होतो. अिा सभेत एका जमजनटाचे जरी नकुसान झाले तरी इतक्या सगळ्या लोकाांचे जमळून 

िेकिो हजारो जमजनटाांचे नकुसान होते. आपल्या बजहणींना आधी जागा करून जदली पाजहजे ही गोष्ट 

आपल्या बाांधवाांनी जिकायला पाजहजे. ज्या दिेात जस्त्रयाचा आदर केला जात नाही तो दिे खऱया 

अर्ाथने ससुांस्कृत नसतो. मनचू्या (मनसु्मतृीचा लेखक) साांगण्याप्रमाण ेस्त्री-परुुर् या दोघाांनाही आपल्या 

मयाथदा कळल्या पाजहजे. आता आपण स्वतांत्र असल्यामळेु आपण अजधकच जबाबदारीने वागलो 

पाजहजे. यापढेु प्रार्थना प्रवचनाला येणाऱया लोकाांची गदी अजनूच वाढेल अिी मला आिा वाटते. 

परांतु जे येतात त्याांनी प्रार्थनापणूथ अांतःकरणाने यायला पाजहजे कारण प्रार्थना ह ेहृदयाचे अन्न आह.े 

ईश्वरापासनू जमळणारे अन्न जमळाले नाही तर आपण कुठेही जाऊ िकणार नाही. मी अिीही आिा 

करतो की इरे् येणारे श्रोते िाांतता पाळतील आजण घरी िाांतपणे परततील. 

 नकुताच सांयकु्त प्राांतात हररजनपररर्द झाली होती. हररजनाांनी आपल्या घाणेरि्या सवयी 

सोिाव्या, घाणेरिे राहू नये आजण मळके व फाटके कपिे घाल ूनये व मद्यपान करू नये असा उपदिे 

जतरे् गेलेल्या मांत्र्याने केला होता. एका हररजनाने प्रजतवाद करत साांजगतले की सरकार सवथ मळके व 

फाटके कपिे जाळून टाकू िकते, तसेच ते पामची सवथ झािे कापनू टाकू िकते व दारूची सवथ दकुाने 

बांद करून टाकू िकते. या हररजनबांधचू्या धािसाचे मला कौतकु वाटते. मी स्वतः पामपासनू गळु तयार 

करतो. हररजन बांधूांना माझा सल्ला आह ेकी याचा उपाय तमुच्याच हातात आह.े दकुानाांमधनू जरी दारू 

जवकण्यात येत असेल तरी तमु्ही दारूपासनू दरू राहायला पाजहजे. खरे म्हणजे दारू जवर्ापेक्षाही वाईट 

आह.े कौटुांजबक काळज्याांचा जवसर पिावा म्हणनू मजरू दारू जपतात. जवर्ाने केवळ िरीर मरते. दारू 

तर आत्म्यालाच मारून टाकू िकते. माणसाच ेआपल्या वतथनावर जनयांत्रण राहत नाही. सरकारला मी 

सचुवीन की त्याने दारूची दकुाने बांद करावी आजण जजरे् िदु् आजण हलके अन्न जमळेल अिी 

खाद्यपदार्ाथची दकुाने जतरे् सरुू करावी. जतरे् त्याांनी अिी पसु्तके वाटावी की ज्यातनू ते काही जिकू 

िकतील. तसेच हाजनकारक नसलेली करमणकुीची साधनेही त्याांनी परुवावी. परांतु जतरे् जसनेमा नसावा. 

असे केल्याने लोकाांना दारू सोिायला मदत होईल. अनेक दिेातील माझ्या अनभुवावरून मी ह े
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साांगतो. मी ह े भारतात पाजहले आह े आजण दजक्षण आजफ्रकेतही पाजहले आह.े दारू सोिल्यामळेु 

माणसाचा िारीररक जोमही वाढतो आजण त्याची अर्ाथजथन करण्याची िक्तीही वाढते. यामळेु १९२० 

पासनू कााँग्रेसच्या कायथक्रमात दारुबांदीचा समावेि होता. आता आपण स्वतांत्र झालेलो असल्यामळेु 

सरकारने आपली प्रजतज्ञा पणूथ केली पाजहजे व अपजवत्र अबकारी कराचा त्याग केला पाजहजे. तो खरा 

घाटाच नाही कारण असे केल्याने जनतेचे प्रचांि कल्याण होईल. आपल्या समदृ्ीचा हा मागथ आह.े 

आपल्या प्रयत्नाांनी आपण आपली प्रगती साध्य केली पाजहजे. 

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ २५८-९ 
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६७. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी २, १९४७ 

नवी जदल्ली 

जानेवारी २, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 उद्या आपली सभा बहुधा वेव्हले कॅन्टीनमध्ये होईल. जतरे् अनेक जनवाथजसत राहतात. एकदा मी 

जतरे् गेलो होतो आजण त्या वेळी मला जतरे् प्रार्थना सभा घेण्याकररता जवनांती करण्यात आली होती, 

परांतु मी र्ाांब ूिकलो नव्हतो. आज तेर्ील जिजबरातून कोणी तरी आल ेआजण मला जवनांती केली व 

मी त्याकररता कबलू झालो. तर उद्या जर पाऊस आला नाही तर मी जतरे् प्रार्थना करीन. परांतु पाऊस 

आला तर जतरे् प्रार्थना होऊ िकणार नाही. तिा पररजस्र्तीत प्रार्थना इरे् होईल. यामळेु उद्याबद्दल 

र्ोिेसे अजनजित आह.े अर्ाथत तमुची इच्छा असेल तर तमु्ही इरे् येऊ िकता आजण प्रार्थना नसेल तर 

परत जाऊ िकता. 

माझ्या लहानिा छत्रीला तमु्ही हसत होता ह ेमी पाजहल.े (गवताचा रूां द टोप. गाांधीजी तो छत्री 

म्हणनू वापरायचे.) तो सुांदर आह.े त्याच्याकररता काहीही पैस ेद्यावे लागत नाहीत. मी महात्मा आह े

म्हणनू तो फुकट दणे्यात आला नव्हता. खरी गोष्ट अिी आह ेकी मी जेव्हा नोआखालीत होतो (नोव्हेंबर 

६, १९४६ ते माचथ १९४७) तेव्हा जतरे् खपू उकािा होता. तेव्हा काही लोकाांना माझी दया आली व 

त्याांनी मला हा टोप जदला. पाऊस येतो तेव्हाही ते हा टोप िोक्यावर ठेवतात. बहुधा लोकाांना िेतात 

काम करावे लागते. हा टोप घातल्याजिवाय तेर्ील किक उन्हात ते काम करू िकत नाहीत. जतरे् 

मसुलमान मोठ्या सांख्येत राहतात. जतरे् जहांदहूी आहते, परांत ु त्याांच्यापैकी बहुतेक व्यापार करतात. 

प्रत्येकाजवळ अिी छत्री असते. जतरे् एक मसुलमान जमत्र होता. सवथच मसुलमान काही मला ित्र ू

समजत नसतात. आजण नतर त्याांच्या लक्षात आल े होते की मी त्याांना लबुािण्याकररता वा 

त्याांच्याजवरुद् आरोपपत्राची तयारी करण्याकररता जतरे् गेलो नव्हतो. त्याांच्या हहेी लक्षात आले होते 

की जहांदूांप्रमाणेच त्याांचेही साांत्वन करण्याकररता मी जतरे् गेलो होतो. यामळेु त्याांनी मला ही छत्री जदली. 

मला हीची फारिी गरज नसते कारण मी दररोज एक तासापेक्षा जास्त चालत नसतो. त्याांनी असा एक 

टोप जनमथल बाबूांनाही (जनमथल कुमार बोस, कलकत्ता जवद्यापीठात प्राध्यापक. गाांधीजीच्या 

नोआखालीतील पदयाते्रत  ते गाांधींचे दभुाष्ट्या म्हणनू गेले होते. माय िेज जवर् गाांधीचे लेखक.)  जदला 

होता. मी जेव्हा नोआखाली सोिली तेव्हा मननेू हा टोप बरोबर घेण्याकररता साांजगतले. जतचे म्हणण े

होते की मला उन्हात बरेच चालावे लागते व या टोपामळेु िोके चाांगल्या प्रकारे झाकले जाते. हा टोप 

कुठेही तयार करता येतो. तो इरे्सदु्ा तयार करता येतो. इतर प्रकारच्या छत्र्याांना हातात धरण्याकररता 
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दाांिा लागत असतो तो या टोपाकररता लागत नाही. जेव्हा वारा असतो तेव्हा त्याला असलेल्या दोरीने 

तो चेहऱयाला बाांधता येतो. 

आज इरे् जे भजन म्हणण्यात आल ेहोते ते चाांगल्या पद्तीने म्हणण्यात आले होते परांत ुते 

सकाळी म्हणायचे भजन होते. या भजनात आपण ईश्वराला जागे होण्याकररता जवनांती करतो. परांतु ईश्वर 

तर अष्टौप्रहर जागा असतो. तो कधीही झोपत नाही. परांत ु जेव्हा सकाळ होते तेव्हा प्रत्येकाने जागे 

व्हायला पाजहजे अिी जहांद ूधमाथत प्रर्ा आह.े आपल्याकिे सकाळकररता भजन आहते, दपुारकररता 

भजन आहते, सायांकाळकररता भजन आहते आजण रात्रीकररताही भजन आहते. केवळ सांगीतकाराांनाच 

या सवथ गोष्टींमधील फरकाची चाांगली माजहती असते. मला याबद्दल फारिी माजहती नाही. परांतु इरे् 

दररोज भजन म्हणतात म्हणनू त्याबद्दल र्ोिीफार कल्पना आह.े 

मला अलाहाबादहून एका बांधूांचे एक लाांब पत्र आल ेआह.े ते जहांदनेू जलजहल्याचे स्पष्ट जदसते. 

ते म्हणतात की कोणताही मसुलमान आपला भाऊ अस ूिकत नाही आजण भारतीय सांघराज्यािी तो 

कधीही एकजनष्ठ अस ू िकत नाही असे वारांवार साांगनूही मी अजनू काहीच जिकलो नाही आजण 

अजनूही मी मसुलमानाांिी मैत्रीभावाने वागतो. जर इरे् काही राष्ट्रवादी मसुलमान असतीलच तर त्या 

राष्ट्रवादी मसुलमानाांना इरे् ठेवनू उरलेल्याांना पाजकस्तानमध्ये पाठवण्यात यावे. मी जर असे केले नाही 

आजण भारत व पाजकस्तानमध्ये यदु् झाल,े ईश्वर करो आजण तिी वेळ न येवो, तर काय होईल याचा 

जवचार करा. भारतातील करोिो मसुलमान भारतािी प्रामाजणक राहतील व पाजकस्तानच्या जवरोधात 

लढतील असे तमु्हाला वाटते काय? असे प्रश्न जवचारणे सोपे असते परांतु त्याांचे उत्तर दणेे कठीण. मला 

इतकेच म्हणायचे आह ेकी - आपण कुठेही राहायचे ठरवले तरी जोपयंत अिा गोष्टींच्या जवरोधात 

परुावा जमळत नाही तोपयंत आपण मसुलमानाांच्या म्हणण्यावर जवश्वास ठेवला पाजहजे. आता मागील 

आठवि्यात जवळपास एक लाख मसुलमान लखनौत गोळा झाल े होते. (भारतीय सांघराज्यातील 

मसुलमानाांच्या पररर्दकेररता. ही सभा जिसेंबर २७ आजण २८ला झाली होती. अबलु कलाम आझाद 

याांनी भारतातील मजुस्लम लीग गुांिाळायची सचूना केली. पररर्दनेे एकमताने ठराव मांजरू केला की 

भारतातील मसुलमानाांनी सवथ साांप्रदाजयक आजण राजकीय सांस्र्ा गुांिाळाव्या आजण त्याांनी कााँग्रेसमध्ये 

सामील व्हावे.) त्याांनी स्पष्ट िब्दाांत आपल्या राष्ट्रभक्तीचा घोर्णा केली होती. त्याांच्यात एकही 

मजुस्लम लीगवाला नसेल यावर जवश्वास ठेवता येत नाही. त्याांच्यात लीगचा पढुारी जरी कोणी नसेल 

तरी काही लोक तसे नक्कीच असतील. नांतर जर त्याांनी जवश्वासघात केला तर तमु्ही त्याला गोळी घाल ू

िकता. तमु्ही दोनचार लोकाांना वा काही लोकाांना गोळी घाल ूिकता. माझी जरी ही पद्त नसली तरी 

तमु्ही त्याांना गोळी घाल ूिकता. पण प्रत्येकजण जवश्वासघातकी नसतो. व्यर्थ अजवश्वास ह ेभ्यािपणाच े
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जचन्ह आह.े यामळेुच साांप्रदाजयक घणृा वाढली आह ेआजण रक्ताचे पाट वाजहले आहते. पत्र जलहाणाऱया 

बांधूांनी अज्ञानामळेु तसे जलजहले आह.े आज ते सांतापलेले आहते. मसुलमानाांनी केलेला रानटीपणा 

त्याांच्या मनाला सलतो आह.े त्याांना सवथ मसुलमानाांना हाकलनू लावायचे आह.े याचप्रमाणे भारतातील 

जहांदूांनी पािवी वतथन केलेले असल्यामळेु पाजकस्तानमधनू सवथ जहांदूांना हाकलनू लावले पाजहजे असे जर 

पाजकस्तानमधील लोक म्हणतील तर मी म्हणेन की असे म्हणणे मखूथपणा आह.े ही घोिचकू होईल. 

हीच वतृ्ती दिेाच्या फाळणीकररता जबाबदार होती. तमु्हाला जर ह ेदोन दिे एकत्र आणायचे असतील 

तर तसे तमु्ही चाांगले होऊनच करू िकता. उमद ेलोकच िरू अस ूिकतात. मखूथ लोक कधीही िरू 

नसतात. आज आपल्या आजबूाजलूा पसरलेले जवर् वाढतच आह.े काश्मीरने या जवर्यात अजनूच 

भर घातली आह.े यदु् झाले तर दोन्ही दिेाांचे रक्त वाहणार आह.े ह ेसवथ पाहायला जजवांत राहण्याची 

माझी इच्छा नाही. मला या रक्तपाताचा साक्षीदार होण्याची इच्छा नाही. मला घेऊन जा केवळ अिी 

प्रार्थनाच मी ईश्वराला करू िकतो व तमु्हा सवांना जतच्यात सहभागी होण्याकररता जवनांती करू िकतो. 

भारत आजण पाजकस्तान याांच्यामध्ये सांघर्थ अिक्यप्राय व्हावा अिा प्रकारे आपण का वाग ूनये? आपण 

िरुाप्रमाणे मसुलमानाांवर जवश्वास ठेवला पाजहजे. नांतर त्याांनी जवश्वासघात केला तर तमु्ही त्याांच ेिोके 

छाटू िकता. परांत ुतमु्ही म्हणाल की जे कोणी मसुलमान पाजकस्तानमध्ये जायला तयार नाहीत त्याांचे 

िोके छाटा तर तसे होऊ िकत नाही. याचा अर्थ दोन्ही बाजचू्या करोिो लोकाांचे िोके छाटा असा 

होईल. ही मखूथपणाची पररसीमा होईल. सध्या भारतात बहुधा तीन वा सािेतीन कोटी मसुलमान आहते. 

आपण जर त्याांचा छळ केला तर एक राष्ट्र म्हणनू आपण अजस्तत्वात राहू िकणार नाही आजण जहांद ू

धमथही अजस्तत्वात राहू िकणार नाही. आपल्या दिेाची जी प्रगती होत आह ेआह े  ती तिीच होत 

राहावी म्हणनू ईश्वराने आपल्या हातनू ही चकू होऊ दऊे नये अिी माझी त्याला प्रार्थना आह.े आज 

आपण अधःपाताकिे जात आहो आजण पत्रलेखकाने आज जे पत्र जलजहले आह े त्यामळेु तर या 

अधःपाताला अजनूच गती येईल. त्याांनी आपले पत्र इांग्रजीत जलजहले आह.े ते इांग्रजी फार चाांगले 

जलजहतात परांतु त्याकररता मी त्याांची स्ततुी करू िकत नाही. 

जहांदीवरून. सौजन्य - आकािवाणी. जिवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ २६०-६१ 
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६८. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी, ३, १९४८ 

(ही सभा वेव्हले कॅन्टीन कॅम्पमध्ये झाली होती.) 

नवी जदल्ली, 

जानेवारी, ३, १९४८ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 मला आनांद होतो की अनेक जदवसाांपवूी मी तमु्हाला जदलेले वचन पणूथ करू िकलो आजण या 

जिजबरात राहणाऱया जनवाथजसताांिी दोन िब्द बोल ूिकतो आह.े या जिजबरात जजतक्या जस्त्रया आहते 

जततकेच परुुर् आहते ह ेपाहूनही मला आनांद होतो. भारतात आजण जगात परत िाांतता आजण प्रेम 

प्रस्र्ाजपत व्हावे आजण सवथ माणसाांनी भाऊभाऊ म्हणनू राहावे या माझ्या प्रार्थनेत तमु्ही सवांनीही 

सामील व्हावे अिी माझी इच्छा आह.े िाांतता कोणत्याही बाह्य गोष्टींनी म्हणजे पैिाने वा महालाांनी 

जमळत नाही. िाांतता ही आतील गोष्ट आह.े माणसाला जेव्हा अिा प्रकारची िाांतता जमळते तेव्हा 

त्याच्या िोळ्याांतनू, िब्दाांतनू आजण कामाांतनू िाांतता टपकत असते ह ेसवथ धमानंी कबलू केले आह.े 

अिा प्रकारचा माणसू झोपिीत राहूनही सखुी असतो आजण तो उद्याची काळजी करत नाही. उद्या काय 

होईल ह ेतर एका ईश्वरालाच माहीत असते. श्री रामचांद्राांना, जे आपल्यासारखेच माणसू होते, माहीत 

नव्हते की ऐन गादीवर बसण्याच्या वेळी आपल्याला वनवासात जावे लागेल. परांत ुत्याांना माहीत होते 

की खरी िाांतता बाहरेच्या गोष्टींवर अवलांबनू नाही. यामळेु वनवासात जाण्याच्या कल्पनेचा त्याांच्यावर 

काहीही पररणाम झाला नाही. जहांद ूआजण जिखाांना जर ह ेसत्य माहीत असते तर ही वेिाची लहर 

त्याांच्या िोक्यावरून जनघनू गेली असती आजण मसुलमानाांनी काहीही केले असते तरी ते िाांत राजहले 

असते. जहांद ूआजण जिखाांच्या अांतःकरणात या िब्दाांनी जर घर केल ेतर मसुलमानाांवरसदु्ा त्याचा 

वाांछनीय पररणाम झाल्याजिवाय राहणार नाही. 

 मी असे ऐकल ेआह ेकी ह ेजिबीर चाांगल्या प्रकारे सरुू आह.े जोपयंत सवथ जनवाथजसत आपले 

जिबीर स्वच्छ ठेवण्याकररता स्वतः प्रयत्न करत असल्याचे जदसत नाही आजण इतर जिजबराांपेक्षा आपले 

जिबीर अजधक स्वच्छ ठेवत नाहीत तसेच ते अजधकाऱयाांिी सवथ प्रकारे सहकायथ करत असल्याचे मला 

कळत नाही तोपयंत ही गोष्ट मी पणूथपणे मान्य करू िकत नाही. जदल्लीच्या सिका जकती घाणेरि्या 

आहते ते मला माहीत आह.े जदल्लीतील सिकाांपेक्षाही जिबीर जेव्हा चाांगले जदसेल तेव्हाच जिजबराचे 

सांचालन चाांगले आह ेअसे म्हणता येईल. तमु्हाला जो त्रास भोगावा लागला आह ेत्याची मला कल्पना 

आह.े तमुच्यापैकी काही चाांगल्या सखुवस्तू घरातनू आल ेआहते. तमु्हाला मागे ज्या सखुसोयी जमळत 
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होत्या त्याची अपेक्षा आता तमु्ही करू िकत नाही. नवीन पररजस्र्तीिी जळुवनू घ्यायला तमु्ही 

जिकायला पाजहजे आजण िाांतपण ेमेहनत करून पररजस्र्तीवर मात करायला पाजहजे.  

 मला आठवते की १८९९ मध्ये बोअर यदु्ाच्या अगदी आधी रान्सवाल सोिून इांग्रज 

नाताळमध्ये जनघनू गेले होते. अिचणींना कस ेतोंि द्यावे ह े त्याांना माहीत होते. ते सवथ बरोबरीच्या 

नात्याने राहत होते. त्यातील एक इांजजजनअर होता आजण माझ्याबरोबर तो सतुाराचे कम करत होता. 

आपण िेकिो वर्ांपासनू गलुाम राजहलो असल्यामळेु आपण ही गोष्ट जिकलो नाही. आता आपण 

स्वतांत्र झालो आहो - आजण स्वातांत्र्य जकती मलू्यवान गोष्ट आह े- आजण मी आिा करतो की जनवाथजसत 

बांधभुजगनीसदु्ा या सांकटापासनू काही तरी जिकतील व जिजबराला असे आदिथ जिबीर बनवतील की 

सवथ जगातील जरी नाही तरी सांपणूथ भारतातील लोक या जिजबराला भेट दतेील व त्याबद्दल अजभमान 

बाळगतील. आताच प्रार्थनेत जे भजन म्हणण्यात आल ेत्यात आपण ईश्वराला िरण गेलो पाजहजे व 

त्याच्याकिून आपल्या गरजेकररता जकमान घेतले पाजहजे असे म्हटलेले आह.े आपण जर या 

भजनानसुार वागलो तर केवळ ह े जिबीर नाही तर सांपणूथ जदल्ली नवजीवनाने भरून जाईल, आपणा 

सवांची अांतःकरणे अांतरीच्या आनांदाने भरून जातील. 

जहांदीवरून. सौजन्य - आकािवाणी, जिवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ २६१-२ 
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६९. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी ४, १९४८ 

नवी जदल्ली, 

जानेवारी ४, १९४८ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 आज मला र्ोिासा उिीर झाला कारण पाऊस पित होता आजण मला साांगण्यात आले होते 

की आज फारेसे लोक आलेले नसतील आजण त्यामळेु मला घाई करण्याची गरज नाही. परांतु जकतीही 

कमी श्रोते असले तरी हजर राहणे माझे कतथव्य आह ेअसे मी म्हणालो. याजिवाय मला दसुरे कामही 

होते व तेही मला करणे जरुरीचे होते. त्यालाही काही जमजनट लागले. पाऊस असनूही तमु्ही आला 

याबद्दल मी आभारी आह ेआजण तमु्ही इतके सगळे लोक आला याचा मला आनांद होतो. यावरून 

तमु्ही प्रार्थना ऐकण्याकररता उत्सकु आहा असे जदसते. काय होते ह ेकेवळ पाहावे या कुतहुलाने तमु्ही 

आला असता तर त्याला काही जकां मत राजहली नसती. 

 आज चोहोकिे यदु्ाची चचाथ सरुू आह.े या दोन दिेाांमध्ये यदु् सरुू होण्याची प्रत्येकाला भीती 

वाटते. असे झाल ेतर भारत आजण पाजकस्तान या दोघाांकररताही वाईट जदवस आल ेअसे मला वाटते. 

आपण आपसात तिजोि करण्याकररता बस ूिकत नाही काय?  भारताने सांयकु्त राष्ट्रसांघाला जलजहले 

आह ेकारण जेव्हा केव्हा सांघर्थ पेटण्याची भीती असते तेव्हा तिजोि घिवनू आणण्याकररता, सांघर्थ 

र्ाांबवण्याकररता सांयकु्त राष्ट्रसांघ प्रयत्न करत असतो. यामळेु भारताने सांयकु्त राष्ट्रसांघाला जलजहले आह.े 

हा जवर्य जकतीही लहान वाटत असला तरी यामळेु या दोन दिेाांत यदु् भिकू िकते. आपले म्हणण े

माांिता येईल इतकी लाांबलचक तार पाठवली जाऊ िकत असल्यामळेु भारताने त्या आियाची तार 

पाठवली आह.े जानेवारी १, १९४८ला भारत सरकारने सरुक्षा सजमतीकिे रीतसर तक्रार दाखल केली 

(पाहा पररजिष्ट “भारतीय प्रजतजनधीिारा सरुक्षा सजमतीला पत्र”, जानेवारी १, १९४८). पाजकस्तानचे 

झफरुल्ला खान (पाजकस्तानचे परराष्ट्र मांत्री महम्मद झफरुल्ला खान. याांनी जानेवारी १, १९४८ला 

कराचीत घेतलेल्या वाताथहर पररर्दते काश्मीरवर झालेल्या हल्ल्यात पाजकस्तानचा हात असण्याला 

नकार जदला. ते म्हणाले - काश्मीरच्या चोहोबाजलूा मसुलमान राहत असलेला भाग आह.े आजण 

कािमीरच्या मसुलमानाांच्या सांकटकाळात काही मदत करण्याकररता काही तरी केल ेपाजहजे ही जाणीव 

झाल्यामळेु जी काही मदत करता येणे िक्य असेल ती त्याांनी केली.) आजण जलयाकत अली खान 

(आक्रमणाचा आरोप फेटाळून लावत पाजकस्तानचे प्रधानमांत्र्याांनी इतर गोष्टींबरोबरच जानेवारी ३ला 

साांजगतले : “काही लोक आझाद काश्मीर सरकारला मदत करत आहते. सिस्त्र जहांद,ू िीख आजण 

महाराजाांचे सैन्य मसुलमानाांची सरसहा कत्तल करत असल्याची माजहती  जमळाल्यामळेु ते 
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टोळीवाल्याांच्या प्रदिेातून काश्मीरमध्ये गेले आहते.” त्याांनी दावा केला की काश्मीरवर ताबा 

जमळवण्याची योजना  आजण कट हा पणूथपणे पवूथजनयोजजत होता आजण काश्मीरवर आक्रमण झाल्यानांतर 

भारताने काश्मीरला  मदत करण्याकररता आपले सैन्य पाठवले असे म्हणणे ही धोकेवबृाजी आह.े ते 

पढेु म्हणाले, “आम्ही स्पष्ट केले होते की काश्मीरमधील तदर्थ सरकारचे यदु्रत सैन्य वा टोळीवाले 

याांच्यावर आमच ेकोणतेही जनयांत्रण नाही.”) याांनी दीघथ वक्तव्ये जारी केली आहते. मी इतकेच म्हणेन 

की त्याांचे यजुक्तवाद माझ्या मनाला पटत नाहीत. तमु्ही जर मला जवचाराल की भारत सरकारने यनुोकिे 

तक्रार करणे तमु्हाला पटते काय तर मी म्हणेन की मला पटते आजण पटतही नाही. मला ह ेपटते कारण 

याजिवाय ते दसुरे काय करू िकत होते? आपण जे काही करतो आहो ते बरोबर आह ेयाबद्दल त्याांची 

खात्री पटलेली होती. काश्मीरच्या साेृेीमेपलीकिून हल्ले होत असतील तर तसे पाजकस्तानच्या 

सहकायाथजिवाय होऊ िकत नाही ह ेस्पष्ट आह.े पाजकस्तान ते नाकारू िकते. काश्मीरचे भारतात 

सामीलीकरण झालेले आह.े आजण भारताने ते सामीलीकरण काही जविेर् अटींवर मान्य केले आह.े 

पाजकस्तान जर काश्मीरला जेरीस आणत असेल आजण िेख अब्दलु्ला, जे काश्मीरचे पढुारी आहते, 

भारतीय सांघराज्याची मदत मागत असतील तर भारतीय सांघराज्याला मदत पाठवणे क्रमप्राप्त आह.े 

यामळेु काश्मीरला अिी मदत पाठवण्यात आली. याच वेळी पाजकस्तानला काश्मीरमधनू बाहरे 

पिण्याकररता साांगण्यात आल ेव काश्मीरच्या प्रश्नाची िीपक्षीय वाटाघाटी करून तिजोि करण्यात 

यावी असेही सचुवण्यात आल.े अिा पद्तीने कोणतीही तिजोि करणे िक्य नसेल तर यदु् अपररहायथ 

होते. यदु्ाची ही िक्यता टाळावी म्हणनू भारतीय सांघराज्याने ह ेपाऊल उचलल.े त्याांनी उचलेले ह े

पाऊल बरोबर आह ेकी चकू ह ेना मला माहीत, ना अजनू कोणाला माहीत आह,े ते केवळ ईश्वरालाच 

माहीत अस ूिकते. 

 पाजकस्तानची प्रवतृ्ती किीही असली तरी माझे जर चालले असते तर मी पाजकस्तानच्या 

प्रजतजनधीला भारतात बोलावले असते. ते इरे् येऊ िकले असते वा आपण जतरे् कोणाला तरी पाठव ू

िकलो असतो. या सांबांधात तिजोि करण्याकररता एकमेकाांची भेट तर घेतली पाजहजे. सवथ जगाला 

आपण साांगतो की आम्हाला भेटायच ेआह,े परांतु भेटण्याची पररजस्र्ती जनमाथण करत नाही असे मला 

वाटते. यामळेु पाजकस्तानचे जे जबाबदार लोक आहते त्याांना मी जवनांती करीन की जहांदसु्तानचे दोन 

तकुिे केल्यानांतर यापढेु आपण िाांतपणे राहू असा करार तर आपण करायलाच पाजहजे. समजा की 

भारतात सवथ वाईट लोक राहतात परांतु पाजकस्तानचा जन्म तर नकुताच झाला आह े आजण तोही 

धमाथच्या नावावर म्हणजे इस्लामच्या नावावर. मग त्याने तर स्वच्छ राहायला पाजहजे होते. परांत ुते तसे 

नाहीत ह े तेही कबलू करतात. पाजकस्तानमध्ये मसुलमानाांनी अत्याचार केले नाही असे तेही म्हणत 

नाहीत. केल ेआहते, म्हणनूच मी त्याांना जवनांतीपवूथक साांगतो की िक्य आह ेतोपयंत भारताबरोबर 
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राहायला पाजहजे दोघाांनी जमळून काम केले पाजहजे. चकुा तर झाल्या आहते आजण त्या दोघाांकिून 

झाल्या आहते याांत काही िांका नाही. परांतु याचा अर्थ असा नाही की आम्ही दोघाांनी आपसात भाांिून 

मरावे. त्या चकुा यापढेुही करत राहाव्या. असे झाल ेतर अखेरीस आपण यदु्ात स्वतःचा नाि करून 

घेऊन आजण हा उपखांि जतसऱया िक्तीच्या हातात दऊे. याहून जास्त वाईट गोष्ट भारताकररता वा 

कोणत्याही भारतीयाकररता काय होऊ िकते? ही गोष्ट तर माझ्या आकलनिक्तीपलीकिील आह.े 

यामळेु दोन्ही िक्तींनी ईश्वराला साक्षी ठेवनू आपसात भेटायला पाजहजे. अखेरीस यनुोत तर ह ेप्रकरण 

गेलेलेच आह.े त्याांच्यापासनू ह ेप्रकरण कोण काढून घेऊ िकतो. परांत ुएक िक्ती अिी आह ेकी जी 

त्याांच्याकिूनही ह ेप्रकरण काढून घेऊ िकते. भारत आजण पाजकस्तानमधील मोठेमोठे लोक एकत्र झाले 

तर यनुोतील मोठेमोठे लोकही ती गोष्ट मान्य करतील. असे केले तर ते नाराज र्ोिेच होणार आहते? 

अखेरीस त्याांच्या हातात लेखणी आह.े ते म्हणतील की जे काही आमच्यासमोर येईल त्यानसुारच 

आम्ही जनणथय घेऊ. दोघाांनीही एकत्र यावे म्हणनू आम्ही सवथ काही प्रयत्न करू. असे झाले तर आम्हाला 

काहीही करावे लागणार नाही. तेसदु्ा खेळण ेनाहीत की कोणतीही गोष्ट त्याांच्याकिून करवनू घेतली 

जाईल. आपसात कोणताही जनणथय होऊ िकत नाही असे वाटल्यामळेु जेव्हा दोघेही असहाय होतात 

तेव्हा प्रकरण यनुोकिे नेण्यात येत असते. ही एक गोष्ट मला तमु्हाला साांगायची होती. यामळेुच दोन्ही 

सरकाराांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे यदु् करण्यापासनू वाचवावे अिी ईश्वराची प्रार्थना आपण करत 

असतो आजण जी प्रार्थना आपण इरे् करतो तीच घरातही केली पाजहजे. मी तर म्हणत असतो की ह े

दवेा एक तर दोघाांना आदर आजण प्रेमाने सोबत ठेव आजण मनातनू जर त्याांच्यात ित्रतु्वच राहणारच 

असेल तर मग आम्हाला पोटभर भाांिू दणेेच योग्य होईल. आम्ही मखूथसदु्ा अस ूिकतो परांतु आम्हाला 

भाांिू तर द्या. नांतर कधी ना कधी तर िदु्ीवर येऊच.  

आता जदल्लीबद्दलही काही साांगणे योग्य होईल असे मला वाटते. इरे् काय झाले याची माजहती 

मला रात्रीच कळली होती. जिजजकिनजींनी मला साांजगतले होते. मीसदु्ा काल जतकिे (वेव्हले कॅन्टीन 

जनवाथजसत छावणी) प्रार्थना करायला गेलो होतो. मी तर सायांप्रार्थनेकररता जनघनू आलो होतो परांतु ते 

छावणी पाहण्याकररता आजण लोकाांिी बोलण्याकररता र्ाांबले होते. जतर्नू र्ोि्यािाच अांतरावर 

मसुलमानाांची काही घरे आहते. जनवाथजसत छावणीतील अांदाजे चारपाचिे लोक, त्याांत बहुतेक जस्त्रया 

आजण मलेु होती आजण काही परुुर्ही होते, जतरे् गेले. त्या सवांनी काय केले? कोणाला मारहाण केली 

नाही असे मी ऐकतो. जतरे् मसुलमानाांची जी र्ोिीिी घरे होती त्यातील काही ररकामी होती. परांतु जी 

घरे ररकामी असतील त्यातच जाऊन बसायचे असे र्ोिेच आह.े आजण त्याांनी तर लोक राहत 

असलेल्या घराांचाही ताबा घेण्याचा प्रयत्न केला. पोलीस जतरे् हातािीच होते. ऐकताच ते जतरे् गेले. 

सािेसात वाजता सरुू झालेल्या या प्रकरणावर वतृ्तपत्राांनी जदलेल्या माजहतीप्रमाणे अखेर पोजलसाांनी ९ 
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वाजता जनयांत्रण जमळवल,े परांतु माझ्या माजहतीप्रमाणे ११ वाजता. आजण जे एक नवीन िस्त्र काढण्यात 

आल ेआह,े अश्रधुरू, त्याचाही प्रयोग करण्यात आला. त्यामळेु लोक मरत नाहीत पण त्याांना फार त्रास 

होतो. नांतर ते लोक जतर्नू गेले परांत ुमी ऐकतो की आजही जतरे् काही सरुू होते. 

 मी तर म्हणेन की आमच्याकररता ही अजतिय लाजजरवाणी गोष्ट आह.े इतक्या सगळ्या 

हालअपेष्टाांनांतरही आपण सांयमाने वागलो पाजहजे इतकेही ह े जनवाथजसत जिकले नाहीत? लोकाांच्या 

घराांत घसुनू ती ताब्यात घेणे ह ेमळुीच योग्य नाही. त्याांच्याकररता जनवाऱयाचा वा इतर गोष्टींचा िोध 

घेणे ह ेसरकारचे काम आह.े आज आपले स्वतःचे सरकार आह.े परांत ुआपण आपल्या सरकारच्याच 

आज्ञाांचे पालन करणार नाही, पोलीसाांच्या आज्ञाांचे पालन करणार नाही आजण लोकाांच्या घरात 

बळजबरीने घसुनू ती ताब्यात घेऊ तर सरकार फार जदवस जटकणार नाही. आजण ही गोष्ट भारताच्या 

राजधानीत जदल्लीत व्हावी, जजरे् जकती तरी दिेाांचे राजदतू राहतात, ही तर अजनूच लाजजरवाणी गोष्ट 

आह.े इरे् लोक हव्या त्या घराचा ताबा घेऊ िकतात ह ेदृश्य आपल्याला त्याांना दाखवायचे आह े

काय? आजण ह ेसवथ करण्याकररता जस्त्रयाांचा आजण लहान मलुाांचा ढालीसारखा उपयोग करण्यात आला 

ही तर अजनूच खेदाची गोष्ट आह.े ह ेअमानवी वतथन आह.े जहांदूांनी आपल्या सैन्यावर हल्ला करू नये 

म्हणनू मसुलमान सत्ताधारी ज्याप्रमाणे आपल्या सैन्यासमोर गायीचे कळप ठेवत असत त्याप्रमाणेच ह े

झाल.े ह ेअसांस्कृतपणाचे पािवी वतथन आह.े लाठीमार करणाऱया पोजलसाांच्या हल्ल्यापासनू बचाव 

करण्याकररता जस्त्रयाांना आजण मलुाांना ठेवणे ह ेतर अजनूच रानटीपणाचे आह.े हा स्त्रीत्वाचा दरुुपयोग 

आह.े मी सवथ जनवाथजसताांना नम्रपणे जवनांती करतो की त्याांनी जस्त्रया आजण मलुाांचा अिा प्रकारे उपयोग 

करू नये. त्याांनी िाांतपणे बसावे. जर ते तसे करणार नाही तर भारत पाजकस्तानच्या यदु्ाची गोष्ट तर 

सोिाच, आपणच आपसात भाांिून मरून जाऊ. आपण जदल्ली गमाव ूआजण जगाकररता हास्याचा 

जवर्य होऊ. आपल्याला जर भारत स्वतांत्र दिे राहावा असे वाटत असेल तर सध्या ज्या गोष्टी घित 

आहते त्या र्ाांबल्या पाजहजे. 

जहांदीवरून. सौजन्य - आकािवाणी. जिवाय - प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ २६३-७ 
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७०. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी ५, १९४८ 

(गाांधीजींचे मौन असल्यामळेु ह ेभार्ण वाचनू दाखवण्यात आल)े 

नवी जदल्ली, 

जानेवारी ५, १९४८ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 मला अनेक पते्र आजण तारा येत आहते आजण त्याांत बहुतेक गोष्टींवरील जनयांत्रण काढल्याबद्दल 

लोक माझे अजभनांदन करत आहते आजण ज्या गोष्टींवरील जनयांत्रण अजनू कायम आह ेतेही उठवण्यात 

आल ेपाजहजे अिी मागणी करत आहते. एका यिस्वी व्यापारी बांधूांने मला इांग्रजीत जलजहलेले पत्र 

खाली दते आह े- 

तुम्ही सांनितले त्याप्रमाणे मी पांढरी साखर, िुळ, नपवळी साखर आनण इतर वस्तंूचे 

ननयंत्रण असताना आनण ननयंत्रण उठवण्यात आल्यानंतरचे भाव िेत आहे.  

ननयंत्रण असताना नोव्हेंबर मनहन्यातील भाव            आजचे भाव 

साखर                       ८० ते ८५रुपये मण                         ३७ रु. ८ आणे                                             

िुळ   ३० - ३२रुपये मण   १३ - १५ रुपये मण 

नपवळी साखर  ३७ - ४५ रुपये मण   १४ - १८ रुपये मण 

खडीसाखरेचे पुडे िीड ते िोन रुपये   अकरा आणे 

साखर िेशी  ३७ - ४५ रुपये मण    १४-१८रुपये मण 

तुमच्या लिात येईल की साखरेचे भाव पन्नास टक्क्यांनी पडले आहेत 

िहू    ४०-५०रुपये मण   १८-२० रुपये मण 

तांिुळ बासमती ४०-४५ रुपये मण    १८-२० रुपये     

मका   ३०-३५ रुपये मण   १८-२० रुपये 

चणे   ३८-४० रुपये मण   १६-१८रुपये 

मंूि   ३५-३८रुपये मण   २३ रुपये 

उडीि   ३४-३७ रुपये मण   २३ रुपये 
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तूर   ३२ रुपये    २२ रुपये 

डाळी 

हरभऱ्याची डाळ  ३० रुपये मण    २० रुपये 

मंुि डाळ  ३९ रुपये मण    २६ रुपये 

उडीि डाळ  ३७ रुपये मण    २६ रुपये 

तूर डाळ  ३२ रुपये मण    २२ रुपये 

तेल 

सरसोचे तेल  ७५ रुपये    ६५ रुपये 

ननयंत्रण उठल्यानंतर बाजारात भरपूर लोकरी आनण रेशमी कापड आले आहे आनण 

त्यांचे भाव ५० टक्क्यांनी उतरले व काही नठकाणी तर ६६ टक्क्यांनी उतरले आहेत. 

 सुती कपडे आनण सूत यांच्यावरील ननयंत्रणही लवकरच उठेल या आशेने नकंमती 

हळूहळू कमी होत आहेत. यामुळे नवनवध निरण्यांमधील स्पधाव वाढेल व कापड सहजपणे 

उपलब्ध होऊन त्याचे भाव अजूनच उतरतील व चांिले कापडसुद्धा नमळू लािेल. परंतु रेशमी 

कापडावरील ननयंत्रण उठल्यानंतर ते यशस्वी करण्याकररता रेशमी कापडाच्या ननयावतीवर 

कमीतकमी तीन वर्ांकररता बंिी घातली पानहजे. शासकीय कायावलयातील आकडे जािूच्या 

खेळासारखे असतात. खाद्यान्न आनण कापडावरील ननयंत्रणाच्या आड ते आकडे यायला 

नको. 

 पेट्रोलवर ननयंत्रण तर युद्धामुळे लावण्यात आले होते. आता त्याची आवश्यकता 

नाही. खरी िोष्ट ही आहे की या ननयंत्रणामुळे मालवाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांचा काही 

फायिा होतो आहे आनण यामुळे हे ननयंत्रण िूर होऊ नये असा त्यांचा प्रयत्न आहे. करोडो 

लोकांचा तर पेट्रोलच्या ननयंत्रणाशी काहीही संबंध नाही. एका बसचा वा ट्रकचा मालक, 

ज्याच्याजवळ केवळ एकाच रस्त्यावर वाहन चालवण्याचा अनधकार आहे, मनहन्याला 

१५,००० रपये कमावतो. परंतु अशा प्रकारे ननबंध नसते तर एका वाहनधारकाला मनहन्याचे 

३०० रुपयांपेिा जास्त फायिा झाला नसता. एका लॉरीच्या पेट्रोलचा परवाना आज 

मनहन्याला १०,००० रुपयांपयंत नवकला जाऊ शकतो. जर हे ननयंत्रण काढून टाकण्यात आले 
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तर िेशासमोरील खाद्य पिाथव, घरे, विैरेसारख्या अनेक समस्या आपोआपच सुटतील. स्वतंत्र 

भारताला ननयंत्रणांचा काहीही उपयोि नाही. 

 ह ेआकिे पाजहले की साांगण्याकररता फारसे काही जिल्लक राहत नाही असे जदसते. िक्य आह े

की मला कळत नसेल. तसे असेल तर अजधक कळणाराांनी मला दरुुस्त केले पाजहजे. (यावर जटप्पणी 

करत वस्तूांच्या जकां मती ठरवणाऱया मांिळाचे भतूपवूथ अध्यक्ष ए. िी. गोरेवाला म्हणाले की जनयांत्रण दरू 

होण्यापवूीचे दर काळ्या बाजारातील होते. आजण मुांबईतील जवजवध भागातनू जमळालेल्या 

बातम्याांवरून स्पष्ट होते की जनयांत्रण काढून गेतल्यानांतर साखर आजण गहू याांच्या जकां मतीत ५० ते १०० 

टक्के वाढ झाली.) लोकाांना जेव्हा एखद्या गोष्टीची जनकि असते तेव्हा लोकिाहीत त्या गोष्टीची हयगय 

करण्याला स्र्ान नसते. 

असे म्हणतात की जगात जजतके पेरोल जनमाथण होते त्यातील भारतात केवळ १ टक्का पेरोलचा 

उपयोग होत असतो. यामध्ये जनराि होण्याचे कारण नाही. अखेरीस रस्त्याने होणारी आपली वाहतून 

सरुू आह.े परांत ुयाचा अर्थ असा आह ेकी आपण यदु्खोर जमात नसल्यामळेु आपल्याला अजधक 

पेरोलची गरज नाही? वा आपल्याला जास्त पेरोल लागले तर जगात पेरोलचा तिुविा होणार आह?े 

जविान लोकाांनी माझ्या अिाणीपणावर हस ूनये. मला प्रकाि हवा आह.े मी जर माझा काळोख लपवनू 

ठेवला तर मला प्रकाि जमळणार नाही. प्रश्न आह े- इतके कमी पेरोल आपल्या वाट्यावर येत असेल 

तर मग काळ्याबाजारात पेरोला इतका प्रचांि साठा कसा?  

पत्रलेखकाने साांजगतलेली पररजस्र्ती जर खरोखरच असेल तर ही गोष्ट धक्कादायक आह.े याचा 

अर्थ जनयांत्रण श्रीमांताांकररता वरदान आहते तर गररबाांकररता िाप.आजण तरीही गररबाांच्या नावावर 

जनयांत्रणे लादण्यात आली आहते! एकाजधकारपद्त जर अिा प्रकारे काम करत असेल तर क्षणाचाही 

जवचार न करता ती बांद करण्यात आली पाजहजे.  

कापिाबद्दल बोलायचे तर पांजित नेहरू जजला स्वातांत्र्याचा गणवेर् म्हणतात त्या खादीला 

आपण जवसरता कामा नये. (पाहा लेटर टू जवाहरलाल नेहरू, जलैु ३०, १९३७ आजण पररजिष्ट 

स्वातांत्र्याचा गणवेर् जलैु ३१, १९३७) कापिावरील जनयांत्रण राहण्याची मळुीच िक्यता नाही. 

आपल्याजवळ भरपरू कापसू आह ेआजण असांख्य हात आहते. ते लोक खेिेगावातही चरखा आजण 

माग चालव ूिकतात. अिा प्रकारे कोणत्याही अिचणीजिवाय आपण स्वतः भरपरू कापि जनमाथण 

करू िकतो. त्याकररता ना तर िहरातील गोंगाटाची आवश्यकता असते ना मोटारीिारे दळणवळणाची. 

पवुीच्या काळी रेल्वे सैन्याच्या गरजा भागवायची. जतचे दसुरे काम बांदराांवर कापसू पोहोचवणे आजण 

बांदरापासनू अांतगथत भागात कापि आणणे ह ेअसायचे. आता आपली मलमल खादी आह.े ती खेि्यात 
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तयार होते आजण खेि्यातच जतचा उपयोग घेतला जायचा. यामळेु या गोष्टीचे कें जद्रकरणाचे करण्याची 

गरज नाही. आपल्या आळिीपणामळेु वा अिाणीपणापायी आपण खेि्याांचा जवनाि करू नये.  

जहांदीवरून. सौजन्य - आकािवाणी. जिवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ २६७-७० 
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७१. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी ६, १९४७ 

नवी जदल्ली, 

जानेवारी ६, १९४७ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 मी असे ऐकल ेआह ेकी आजसदु्ा लोक मसुलमानाांच्या घरात घसुण्याचा प्रयत्न करत होते. 

पोलीस आपले कतथव्य पार पाित आहते आजण त्याांना अिवण्याचा प्रयत्न करत आहते. अखेरीस 

पोलीस जबचारे काय करतील? ते अश्रधुरू सोितात. आजही त्याांनी असा प्रयत्न केल्याचे मी ऐकल.े इरे् 

भरपरू जागा आह.े जदल्लीत जागा नाही असे काही नाही. हां, येर्ील जनवाथजसत अिचणीत आहते. त्याांनी 

आकािाखालीच राहावे ह ेतर बरोबर नाही. पाऊस आला तर आकाि आजण ते याांच्यामध्ये केवळ 

अांगावरील कपिे असतील. तर तेसदु्ा बरोबर नाही. यामळेु त्रस्त होऊन ते काहीही करून टाकतात. 

परांतु याकररता त्याांनी केवळ मसुलमानाांचीच घरे जनविावी ह ेतर काही योग्य नाही. मी त्याांना साांजगतले 

की ह ेफार मोठे घर आह,े इरे् भरपरू लोकाांना सामावनू घेता येऊ िकते. तमु्ही मला बाहरे फेकून दऊे 

िकता आजण इरे् माझ्याबरोबर जी आजारी स्त्री आह े जतलाही फेकून दऊे िकता व त्यानांतर 

घरमालकालाही फेकून दऊे िकता. ही गोष्ट मी समज ूिकतो. त्यावर ते म्हणाले की तमु्हाला राहायला 

घर जमळून जाईल परांतु आम्हा जनवाथजसताांना राहायला जागा कोण दईेल? मी तर म्हणेन की त्याांनी असे 

करावे, परांतु केव्हा? त्याांच्याजवळ जे काही उपाय आहते ते र्कतील आजण जदल्लीतील लोक काही 

करणार नाही तेव्हा ही गोष्ट मी समज ूिकेन. त्यात मला सभ्यपणा जदसेल. परांत ुज्याांना आम्ही घाबरवल े

आह ेवा जे पळून गेले आहते त्याांच्या घराचा ताबा घ्यावा वा त्याांच्या घरात घसुनू राहायचे तर ही गोष्ट 

चाांगली अस ूिकत नाही. यामळेु जहांद,ू मसुलमान, िीख वा भारत असे कोणाचेही भले होऊ िकत 

नाही.  

 आज काही ना काही करून पोजलसाांनी त्या लोकाांना काही घरे जदली. परांतु ते लोक म्हणाल े

की आम्हाला ही घरे नको, आम्हाला तीच घरे पाजहजे. तर मी म्हणेन की आम्हाला मसुलमान नको 

असे स्पष्ट िब्दाांत साांगा की. असे करणे सभ्यपणाचे होणार नाही परांतु वाकि्या मागाथने काढण्यापेक्षा 

सरळसरळ काढलेले बरे. स्पष्टपणे साांगा की पाजकस्तानमध्ये जहांद ूआजण जिखाांना मारण्यात आल ेम्हणनू 

इरे् भारतात आम्ही तमु्हाला मारू वा आमचा तमुच्यावर जवश्वास नाही. परांत ुआज जे काही घिते आह े

तो िदु् वेिेपणा आह.े 

 आपल्या ददुवैाने लोक जवचार न करता जकती तरी गोष्टीत गुांिजगरीवर उतरतात. आता आपण 

स्वतांत्र झालो आहो, आमचे राज्य आल ेआह ेम्हणनू आम्हाला हवे ते आम्ही करू अिी मानजसकता 
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यामागे जदसते. मुांबईहून आलेले वतृ्त साांगते की तेर्ील सरकार फार सांकटात आह.े मालधक्क्यावरील 

मजरुाांनी सांप केला आह.े (पोटथ रस्टच्या कमथचाऱयाांनी वेतन आयोगाच्या जिफारसींची त्वररत 

अांमलबजावणी व्हावी अिी मागणी केली होती.) अिा प्रकारच्या सांपाांनी आम्ही मरणार आहो. यामळेु 

जे सांप करतात त्याांचेही भल ेहोऊ िकणार नाही. यात कोणाचाही हात असला, समाजवाद्याांचा हात 

असला वा कााँग्रेसचा हात असला वा साम्यवाद्याांचा हात असला तर मला त्याची जफकीर नाही. मी तर 

सवांना साांगेन की अिा प्रकारे कारभार चाल ूिकत नाही. असे करून आपण आत्महत्येचा प्रयत्न 

करतो. आज दिेाची पररजस्र्ती नाजकु असल्यामळेु आपण सवथ वाच ूिकू असे वतथन आपण केले 

पाजहजे. 

मला औांधहून तेर्ील महाराजाांचे एक पत्र आले आह.े औांध महाराष्ट्रातील एक लहानसे 

सांस्र्ान आह.े त्याांनी तर इांग्रजाांच ेराज्य असल्यापासनूच सवथ कारभार आपल्या प्रजेच्या हाती सोपवला 

होता. (पाहा प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी ४, १९४८) आपण आपल्या प्रजेची सेवा केली पाजहजे असे 

त्याांना आजण त्याांच्या मलुाला वाटले. त्याकररता त्याांनी घटना तयार केली, त्याांनी पांचायत राजची 

स्र्ापना केली व त्याांच्या हातात सत्तेची सतेु्र दऊेन टाकली. महाराज साहबे साांगतात की मला सवथ 

लोक साांगतात तमु्ही एकटे असे करू िकत नाही, सवथ करतील तेव्हा तमु्हीही करू िकाल. आपल्या 

सांस्र्ानाचे भारतात जवजलनीकरण करण्याचा जनणथय तर त्याांनी जवळपास घेतलेलाच आह.े तरी ते राजे 

राहतातच परांतु लोकाांचे सेवक होऊन. जनता त्याांना जजतके दईेल जततकेच ते घेऊ िकतात. सांस्र्ानाांचे 

जवलीनीकरण झाल ेयाचा अर्थ जिी जनता राहते तसेच या सांस्र्ाजनकाांनी राहावे. सरदार साहबेाांनी 

ओररसात राजाांना जनवतृ्तीवेतन द्यायला सरुुवात केली. (ओररसातील २५ सांस्र्ानाांचे प्रिासन भारत 

सरकारने १ जानेवारीला ताब्यात घेतले व त्याांना ओररसा प्राांतात सामील करण्यात आल.े) मग ते काम 

करो वा न करो. औांधचे राजे बसनू राजहले तरी त्याांना जनवतृ्तीवेतन द्यावे ह ेमला योग्य वाटत नाही. हां, 

इतके खरे की त्याांनी प्रिासननाच्या कामात आता हस्तक्षेप करू नये कारण औांधचे प्रिासन जबाबदार 

सरकारच्या हातात आह.े यालाच पांचायत राज म्हणतात . पांचायत राज सरुू आह ेतर त्यानसुार कारभार 

चाल ूिकतो की नाही असे ते जवचारतात. परांतु त्याांना साांगण्यात आल ेआह ेकी त्याांच्या सांस्र्ानातील 

प्रिासन पद्ती भारतात सामील झालेल्या इतर सांस्र्ानाांतील प्रिासन पद्तीपेक्षा वेगळी अस ूिकत 

नाही. या सांस्र्ानाांकररता वेगळा कायदा अस ूिकत नाही. परांत ुमाझे म्हणणे आह ेकी याकररता वेगळ्या 

कायद्याची आवश्यकताच नाही. का? कारण राजा तर आता नाही. मग कायदा कोण करील? पांचायत 

करील. सत्ता जेव्हा लोकाांच्या हातात सोपवली जाते तेव्हा त्याचा अर्थ असा होत नाही ते प्रिासन 

जदल्लीहून चालवले जावे. जर सरकार प्राजतजनजधक असले तर त्यात ग्रामीण लोकही असतील. अिा 

पांचायतने प्रिासन चालवावे. त्या पांचायतीचा हक्क तर कोणताही माणसू जहरावनू घेऊ िकत नाही. 
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मग त्यात घाबरण्याचे कारण काय? खरा हक्क तर तोच असतो की जो कोणीही जहरावनू घेऊ िकत 

नाही. तो तर कतथव्यपालनाने जमळत असतो. आपले कतथव्य पार पािण ेहा त्याांचा धमथ आह.े काही 

लोक एकजत्रत आले आजण त्याांनी एक गट बनवला तरी त्याने काय होते? फार र्ोिे लोक अपराध करत 

असतात. त्याांचा न्याय पांचाांिारे करू. ते पांचायतच्या बाहरे जाणार नाहीत. जी न्यायालये झाली आहते 

त्याांच्याांत का जायच?े या पांचायतीच्या कामात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही. सवथ लोकाांची 

अिीच इच्छा असते. यालाच प्रजेचे राज्य म्हणतात. त्यात हस्तक्षेप करण्याकररता कोणता कायदासदु्ा 

करता येत नाही. तसे केले तर ते लोकाांचे सरकार राहणार नाही. लोकाांचे सरकार तलवारीच्या बळावर 

स्र्ापन केल ेजाऊ िकत नाही. 

एक जतसरी गोष्टही मी तमु्हाला आताच सागांतो. एक बांध ूजलजहतात की - ह ेजविेर् पत्र आह.े 

जहांदसु्तानीत आह े- जो दिे नेहमी सखुी असतो जतरे्च रामराज्य अस ूिकते. बाहरेच्या दिेातनू कोणी 

माल जवकत घेत नाही अिी गोष्ट नाही. परांत ुआपण जततकाच माल घ्यायला पाजहजे जजतक्या जकां मतीचा 

माल आपण बाहरे पाठव ूिकतो. मग जहिेब सरळ होतो. आपण बाहरेचा माल आणण्याकररता ५० 

रुपय ेखचथ करू तर जततका माल बाहरे पाठवला पाजहजे. मग ठीक होईल. ते म्हणतात की आमचा दिे 

कधी असा नव्हता. आपण नेहमीच कजथदार राजहलो आहो. आता आपण धनको झालो आहो. परांत ु

आपण जर खचथ करत राजहलो तर असे जकती जदवस चालेल? साांगायचा अर्थ हा आह ेकी जजतका माल 

आपण पाठवतो जततकाच माल आपण बाहरेून बोलावत नाही. जर जततका माल पाठवत अस ूतर ठीक 

आह,े परांत ुनगदी पैस ेदऊेन जर आपण आयात करू तर ते बरोबर नाही. आज आपण बाहरेून जो माल 

मागवतो तो जास्त असायला नको. आपण बाहरेून कमी माल मागव ूआजण बाहरे जास्त पाठव ूतर 

आपला दिे धनको होऊ िकेल. मग आपली जिल्लक वाढेल म्हणजेच आपल्याजवळ जास्त पैस े

होतील. आपण असे करू तर आपल्याला जे काम करायचे असेल ते आपण करू िकू, नाही तर नाही. 

एक गोष्ट अिी आह ेकी आपण बाहरेून जो माल मागवतो तो आपल्या कच्च्या मालापालनू 

पक्का होऊन येत असतो. यामळेु आपली पद्त बदलनू जाते. आपण तर आपला दिेच असा केला 

पाजहजे की बाहरेून मागवायची आवश्यकताच पिू नये. मागवायचेच असेल तर इतराांची मदत 

करण्याकररता. कोणी म्हणेल की आम्हाला पैिाची अिचण आह े तर पैस े पाठवनू द्या. अमेररका 

अिीच घिली ह ेजे ते म्हणतात ते खरेच आह.े आपल्याला अमेररकेसारखे व्हायचे नाही. परांत ुएक तर 

आपण बाहरे जास्त पाठवावे आजण ते िक्य िक्य नसेल तर कमीतकमी बाहरेून मागवायचे तरी नाही. 

असे केले तर आपण वाच ूिकू. 

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन -२, पषृ्ठ २७१-४ 
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७२. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी ७, १९४८ 

नवी जदल्ली, 

जानेवारी ७, १९४८ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 मला जकती तरी जचठ््ठया आलेल्या आहते आजण या पांधरा जमजनटात जजतक्या जचठ््ठयाांच ेउत्तर 

दणेे िक्य होईल जततक्याांचे मी उत्तर दईेन.  

 एका बांधूांनी मला जलजहले त्यानी आमरण उपोर्ण सरुू केल ेआह.े त्याांनी उपोर्ण करणे योग्य 

नाही इतकेच मी याबद्दल साांगेन. अिा प्रकारे उपोर्ण करणे पाप आह.े मी जजवांत आह ेतोपयंत या 

बाबतीत माझा सल्ला घेतला पाजहजे कारण उपोर्णाांचा मला बराच अनभुव आह.े याबद्दल मी अजधक 

खोलात जिरणार नाही.  

 असे ऐकतो की जवद्यार्ी सांप करणार आहते. तो ९ तारखेपासनू सरुू होणार आह.े मला या 

बाबतीत इतकेच म्हणायचे आह ेकी ह ेफार चकू आह.े अिा प्रकारे सांप करणे व त्यापासनू आपला 

लाभ करून घेणे ही काही चाांगली गोष्ट नाही. ही अजहांसा नाही याबद्दल माझ्या मनात मळुीच सांिय 

नाही. मी अनेक अजहांसक सांपाांचे सांचालन केल ेआह.े प्रत्येक सांप अजहांसक असतो आजण प्रत्येक सांप 

न्याय्य असतो असे म्हणता येत नाही. जवद्यार्थयांनी स्वतःला अभ्यासापयंत सीमीत ठेवले पाजहजे व 

त्याांनी सांपापासनू दरू राजहले पाजहजे. ते माझे ऐकतील अिी मला आिा आह.े मला अजहांसक सांपाांचा 

५० वर्ांचा दीघथ अनभुव आह ेह ेपरत एकदा मी या सांदभाथत साांगेन. मी असे सांप केवळ भारतातच नाही 

तर दजक्षण आजफ्रकेतही यिस्वी केले होते. मी सरुू केलेल्या सांपात अपयि आल्याचा मला एकही 

प्रसांग आठवत नाही. असे होऊच िकत नाही. सांप जर खरोखर न्याय्य असेल व तसे केल्याजिवाय 

दसुरा कोणताही उपाय नसेल तेव्हा यि जमळाल्याजिवाय राहत नाही. 

आज मला भेटण्याकररता पांजाब, जसांध, सरहद्द प्राांत आजण अजनू कुठलेकुठले बांध ूभेटायला 

आल े होते. ते सवथ पाजकस्तानमधील होते. त्याांचे प्रजतजनधी भेटायला आल े होते. सवथ र्ोिेच येऊ 

िकणार होते. ते त्याांच्या दःुखद हजकगती साांगत होते. तमु्ही यात का लक्ष घालत नाही असे ते मला 

जवचारत होते. खरी गोष्ट तर ही आह ेकी मी काय करतो आह ेह ेत्याांना कस ेकळणार? मी तर इरे् याच 

कामाकररता बसलो आह.े कुणाकिून करवनू घेता येईल तर करवनू घ्यावे असे वाटत असते. आज मी 

दीनदबुळा झालो आह.े एक काळ असा होता की मी जर असे व्हायला पाजहजे असे साांजगतले तर तसे 

होत असे. आज असे होत नाही. मी तेव्हा अजहांसक सेनापती होतो. आता जर माझे कोणी ऐकत नाही 
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तर मी सेनापती कसा? आज माझे बोलणे अरण्यरुदनासारखे आह.े परांतु मी एकटा जरी असलो तरी 

काय योग्य आह ेते मी साांजगतलेच पाजहजे. धमथराजानेही साांजगतले होते की मी एकटा असलो तरी काय 

झाल,े धमाथची गोष्ट तर करावीच लागेल. तो काळ गेला. परांतु मी काहीही म्हणालो तरी लोक माझे 

ऐकतील असा दावा त्या काळातही मी कधी केला नाही. लोक म्हणतात की सरकार आह,े त्यात तमुचे 

जमत्र आहते व तमु्ही जे काही म्हणाल ते ते करतील. तमु्ही म्हणता त्याप्रमाणे त्याांनी वागायलाच पाजहजे. 

ते माझे जमत्र आहते ह ेखरे आह,े परांतु त्याांनी माझे म्हणण ेका ऐकायला पाजहजे? आज माझे सवथ जमत्र 

आहते म्हणनू मी म्हणतो त्याप्रमाणे त्याांनी केलेच पाजहजे असे कुठे आह?े मनाला पटत असेल तर 

करावे, आजण पटूनही करणार नसतील तर ते आळिी आहते असे म्हणावे लागेल. सरकारमध्ये माझे 

जमत्र आहते, त्याांच्यािी मी चचाथ करेन आजण त्याांना साांगेन. एकतील तर चाांगले आह,े नाही तर मी 

लाचार आह.े सरकार चालवण्यात अनेक अिचणी असतात, तमु्ही सरकार चालवाल तर तमु्हीसदु्ा 

असे करू िकणार नाही असे ते मला म्हण ूिकतात. सरकारमध्ये माझे जमत्र आहते म्हणनू त्याांनी केल,े 

त्याांच्यामागे त्याांचे सजचव आहते तेही माझे जमत्र आहते, त्याांनाही माहीत आह ेकी मी कोणाचा ित्र ू

नाही म्हणनू त्याांनी ऐकले, पोलीस आहते त्याांनी ऐकल ेतर मग अजनू काय पाजहजे? जर असे झाल े

असते तर आज जे भारतात सरुू आह े ते झाल ेनसते. सरकार म्हण ूिकते की आमच्याजवळ असे 

जिपाई, कारकून कुठे आहते? इांग्रजाांच्या काळात जे होते तेच आहते. ते जनघनू गेले तरी काम चाल ू

िकत नाही. असे म्हणायचा त्याांना अजधकार आह.े ते काहीही असले तरी मी आज जे म्हणतो ते करून 

घेऊ िकत नाही. मी तमुच्यासारखाच असहाय आह.े मी तर काही ईश्वर नाही की म्हणेन तसे करवनू 

घेऊ िकेन. माझी जी र्ोिीिी िक्ती आह ेत्याप्रमाणेच मी करू िकेन. 

तरीही ते लोक म्हणतात ते योग्यच आह.े या बाबतीत त्याांनी काय करावे? राहायला काही तर 

असले पाजहजे, घालायला कपिे असले पाजहजे आजण खायला असले पाजहजे. या जतन्ही गोष्टी असल्या 

पाजहजे. माझ्याजवळ आहते तर त्याांचाजवळ का अस ूनये? त्या लोकाांनी काही गनु्हा केला आह ेअिी 

गोष्ट नाही. जनवाथजसताांनी कोणताही गनु्हा केलेला नाही, त्याांनी मारले नाही, मारहाण केली नाही. खरे 

म्हणजे त्याांनाच मारहाण करून घाबरवनू पळवनू लावण्यात आल ेआह.े ते असे आहते, जनरपराध 

आहते. ते माझी भावांिे आहते, भाऊबजहणी आहते, त्याच्यावर बळजबरी व्हावी, अन्याय व्हावा आजण 

इरे् आल्यानांतरही त्याांना आरामात राहता येऊ िकत नसेल तर तमु्हाला सवथ काही जमळते, आम्हाला 

ते का जमळू नये, हा कोणता न्याय आह ेअसे म्हणण्याचा त्याांना अजधकार आह.े हा अन्याय आह ेह े

मला कबलू करावे लागेल. परांत ुमग त्याांनी काय करावे? ह ेतर मी साांजगतले आह.े कोणाच्याही घरात 

घसुनू बसायचे ही काय पद्त आह?े हल्ला करण्याची पद्त मी साांजगतली आह.े अजहांसक हल्ला 

करावा. कोणाच्या घरावर हल्ला केला पाजहजे हहेी मी साांजगतले आह.े 
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मी तर म्हणतो की तमु्ही स्पष्टपणे साांगा की आम्हाला जे काही काम जदले जाईल ते आम्ही 

करू. आमच्याकिून होऊच िकणार नसेल तर गोष्ट वेगळी. समजा की एखाद्या माणसाला जलजहण्याच े

काम जदले परांतु त्याला जलजहता येत नसेल तर त्याने काय करावे? परांत ुएखाद्याला कुदळ जदली आजण 

तो म्हणाला की मी केवळ लेखणी चालव ूिकतो, कुदळ नाही, मला तेच काम द्या तर असे चाल ूिकत 

नाही. जे काम जदले जाईल ते केले पाजहजे. अिा प्रकारेच ज्याला घर जदले जाईल, राहोटी जदली जाईल 

त्यात राजहले पाजहजे. गवताची झोपिी जरी जदली तरी त्यातही राजहले पाजहजे. हां, ते घर असले पाजहजे, 

िोक्यावर छत असल ेपाजहजे. मी अिा घरात राजहलो आह ेम्हणनू म्हणतो. खाट आह ेकी नाही याची 

जफकीर करायला नको. मी तर साांगतो की गवतात, जहरव्या गवतात नाही, वाळलेल्या गवतातही माणसू 

सखुात झोप ूिकतो. त्यात काही अिचण नाही. रुईच्या गादीत जजतकी ऊब जमळते जततकीच गवताच्या 

गादीतही जमळते. ह ेमी अनभुवाने साांगतो. कोणाजवळ गादी आह ेम्हणनू मलाही गादी पाजहजे असे 

म्हणणे मखूथपणा आह.े जे जमळते ती ईश्वराची कृपा समजनू घ्यावे. असे केले तरच सवथ काम चालेल. 

असे केल ेतर आपल्याजवळ जे आज काही लाख जनवाथजसत पिल ेआहते ते करोि जरी झाल ेतरी 

चाांगल्या प्रकारे काम चाल ूिकते. इरे् भरपरू जागा आह.े खरी गोष्ट ही आह ेकी त्याांची मने साफ 

असली पाजहजे. परांतु होते उलट. 

कराचीत काय झाले ह े तमु्ही पाजहलेच असेल. (पाहा एका पत्राची तळटीप, जानेवारी ७, 

१९४८), लोक म्हणतात की जसांधमध्ये असे झाले नाही, असे होऊच िकत नाही. मी तर म्हणतो की 

जसांधमध्ये जहांद ूआरामात राहू िकत नाही, जहांद ूजरी सोिले तरी इतरही आरामात राहू िकत नाहीत, 

त्याांनाही जतरे् राहणे कठीण झाल े आह.े जहांद ू आजण िीख जतरे् राहू िकत नाहीत. जतर्नू जनघनू 

येण्याकररता ते गरुुिारात गेले होते. आजण केवळ जहांदचू नाही, इतरही. ह ेकाल जसद् झाल.े ते जतर्नू 

जनघनू येण्याकररता गरुुिारात गेले होते. गरुुिारावर हल्ला झाला, त्याांच्यावर हल्ला झाला, काही माणस े

मारली गेली, काही जखमी झाली. अिा प्रकारे जसांधमध्ये हल्ला झाला. पाजकस्तान सरकार म्हणते की 

जजतक्या लवकर पररजस्र्तीवर जनयांत्रण आणता येणे िक्य होते जततक्या लवकर आणण्यात आल.े परांत ु

पजहली गोष्ट म्हणजे असे काही घिायलाच नको होते. पाजकस्तान सरकारला मी साांगेन की असे काही 

घिू जदले जाऊ नये आजण ते िक्य नसेल तर त्याांनी सरकारचा राजीनामा जदला पाजहजे. िक्य आह ेकी 

जतरे् सरकार नसले तर काही जदवस जतरे् लटुारूां चे राज्य होईल, परांतु नांतर सवथ काही ठीक होईल. भारत 

सरकारलाही मला हचे साांगायचे आह.े लोकाांना समजावता येत नाही हा सरकारचा यजुक्तवाद मला 

मान्य नाही. जर त्याांची समजतू घालता येत नसेल तर तमु्ही सरकार चालव ूनका असे मी म्हणेन. सरकार 

जर म्हणेल की आम्ही असहाय आहो तर असहाय होण्याची काय गरज? र्ोिे इरे् केले, र्ोिे जतरे् 

केले, मनाची समजतू घातली तर सवथ चालनू जाते. परांत ुअसे करून काम भागत नसते हा माझा अनभुव 
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आह.े हां, मी इतके मान्य करतो की आमची गािी चालते आह,े मग ती एक पाऊल पढेु गेलेली का 

असेना. परांतु आज तर ती मागे जाते आह.े ही गोष्ट वाईट आह.े पाजकस्तान सरकारला मी म्हणेन आजण 

इर्ल्या सरकारला म्हणणार नाही असे तर होऊ िकत नाही. माझ्याकररता तर दोन्ही बरोबर आहते. 

 पाजकस्तान सरकार अिा प्रकारे लोकाांचा खनू करायला परवानगी दणेार असेल तर ते सरकार 

फार जदवस चालणार नाही. यापेक्षा त्याांनी राजीनामा दणेे चाांगले. असे झाले नाही तर सरकारही मरेल. 

मी तमु्हा लोकाांनाही साांगतो की या कारणामळेु तमु्ही वेि लागल्याप्रमाणे वाग ूनये. दःुखी आहा म्हणनू 

सांतापलेले आहा. सांतापाजिवाय असे होऊ िकत नाही. हा सांताप जपणे यात माणसुकी आह.े रागाच े

उत्तर रागाने द्यावे आजण त्याांनी गरुुिारा तोिला म्हणनू आम्ही मजिदी तोिायची, ती ताब्यात घ्यायची, 

आजण नांतर मसुलमानाांना मारून टाकायच ेहा न्याय नाही. अिा प्रकारे बदला घेण्यात आला तर सरकार 

कुठे राहील? सरकारचे काम अिा प्रकारे चालत नसते. असे केले तर अखेरीस आम्हीही वाईट होऊ, 

कायद्याचे राज्य सांपेल. इतके खरे की जनवाथजसताांना चाांगल्या प्रकारे राहता यावे म्हणनू त्याांच्याकररता 

जजतक्या काही सोयीसवलती जनमाथण करता येत असतील जततक्या केल्या पाजहजे. असे केले नाही तर 

आपल्याकररता ती लाजजरवाणी गोष्ट होईल. कराचीमध्ये असे झाल े म्हणनू ना घाबरायचे आह ेना 

सांतापायचे आह.े आपण चाांगले राहून त्याचा बदला घेऊ िकतो. आम्ही इरे् चाांगल्या प्रकारे राजहलो, 

मसुलमानाांना ठेवले आजण जनवाथजसत सभ्यपणान ेवागल ेतर आज ज्या वेदना जनमाथण झाल्या आहते 

त्या आपण जमटव ूयाबद्दल मला मळुीच सांिय नाही. 

जहांदीवरून. सौजन्य - आकािवाणी. जिवाय प्रार्थना प्रवचन -२, पषृ्ठ २७५-९ 
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७३. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी ८, १९४८ 

नवी जदल्ली, 

जानेवारी ८, १९४८ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 पत्र जलजहणाऱया एका बांधूांनी जलजहले आह ेकी हररजनाांच्या दारू जपण्याजवर्यी मी जलजहले होते 

(पाहा प्रार्थना प्रवचन जानेवारी १, १९४८). मी ते केवळ हररजनाांसांबधीच नाही तर इतर सवांबद्दल 

जलजहले होते. ते जवचारतात की केवळ हररजनाांनी दारू सोिायला पाजहजे आजण सैजनक, श्रीमांत इत्यादी 

जे लोक आहते त्याांनी दारू सोिायची गरज नाही काय? खरी गोष्ट तर ही आह ेकी हा जवचारण्यासारखा 

प्रश्न नाही. श्रीमांत लोक दारू सोिणार नाहीत, सैजनक सोिणार नाहीत म्हणनू काय इतर लोकाांनीही दारू 

सोिू नये? दारू जपऊ नये असा कायदा जरी नसेल तरी दारू जपणे ह ेकाय कतथव्य होऊन जाते? इतराांनी 

पाप केले तर आपणही पाप करावे असे तर होऊ िकत नाही. त्याांनी जवचारले तर मी साांगतो की अिा 

प्रकारे जे दारू जपतात त्याांनी दारू सोिायलाच पाजहजे. हररजन आहते, मजरू आहते त्याांना कळू िकत 

नाही म्हणनू दारूबांदीचा कायदा होतो. दःुख जवसरण्याकररता त्याांच्याजवळ करमणकुीच्या गोष्टी 

नसतात म्हणनू ते दारू जपऊन आपले दःुख जवसरण्याचा प्रयत्न करतात. गररबी आह ेतर तेही दारू 

जपऊन जवसरण्याचा प्रयत्न करतात. हररजनाांच्या दारू जपण्याकररता अिा प्रकारची कारणे तरी अस ू

िकतात. परांतु जे श्रीमांत आहते, सैन्यातील लोक आहते त्याांनी दारू जपण्याची काय आवश्यकता? 

श्रीमांताांना मी काय समजावनू साांग?ू फौजेतील लोक म्हण ूिकतात की याजिवाय काम चालचू िकत 

नाही. परांतु मी तर जजरे् सैन्यच मानत नाही जतरे् ही गोष्ट कसा मान्य करू िकतो? माझे जमत्रही आहते 

की जे दारू पीत नाहीत. आपल्याकिे सवथच दारू जपतात असे नाही. सवथ सैजनकही दारू पीत नाहीत. 

इांग्रजाांमध्येही असे अनेक आहते की जे दारू पीत नाहीत. असे कुठे आह ेकी केवळ हररजनाांनीच दारू 

सोिावी? माझी तर इच्छा आह ेकी सवांनी दारू सोिावी. कायदा तर सवांसाठी असतो. हररजनाांनी 

दारू सोिावी आजण इतराांनी प्यावी असे कायदा कुठे साांगतो?  

 आता जवद्यार्थयांच्या सांपाजवर्यी बोलायची इच्छा आह.े कााँग्रेसचे जवद्यार्ी सांपात सहभागी 

होणार नाहीत. हा तर साम्यवादी जवद्यार्थयांचा सांप आह.े जवद्यार्थयांमध्ये सगळे असतात - साम्यवादी, 

समाजवादी, कॉ ांग्रेसी - परांत ुयाच्यािी माझा सांबांध नाही. मी सवांना उद्दिेनू बोलत आह.े कााँग्रेसचे 

जवद्यार्ी सांपात भाग घेत नसतील तर त्याांचे अजभनांदन केले पाजहजे. सवथ जवद्यार्थयांना माझा सल्ला आह े

की त्याांनी सांपावर जाऊ नये. साम्यवादी जवद्यार्ी ह ेपाऊल उचलत आहते याचे मला दःुख होते. 

साम्यवादी हुिार लोक आहते. त्याांचीसदु्ा दिेसेवा करण्याची इच्छा आह.े परांत ुदिेसेवा करण्याचा 
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हा मागथ नाही. आजण जवद्यार्थयांनी कोणत्याही एखाद्या पक्षाला पाजठांबा का द्यावा? आजण जवद्यार्ी ह े

स्वतःच एक पक्ष आहते. त्याांच े काम स्वतःकररताच नाही तर दिेाकररताही अभ्यास करणे आह.े 

जोपयंत कोणी जवद्यार्ी असतो तोपयंत तो साम्यवादी, समाजवादी वा कॉ ांग्रेसी नसतो. पणूथपण े

अभ्यासाला वाजहलेला तो जवद्यार्ी असतो. त्याांच्याकररता सांप घातक असेल. 

एक प्रश्न जवचारण्यात आला आह.े चाांगला आह.े त्यात म्हटले आह ेकी तमु्ही तर वाईट गोष्टीचा 

त्याग करायला लावता, तमु्ही स्वतःही करता. ही चाांगली गोष्ट आह.े ते पढेु म्हणतात की तमु्ही 

पाजकस्तानमध्ये जाऊन ह ेका करत नाही? जतरे् का सत्याग्रह करत नाही? इरे् तर बरेच केले, आता 

जतरे्ही जा. मी याचे तर उत्तर जदले आह,े हां, सत्याग्रह करण्यासांबांधीचे जदलेले नाही. मी साांजगतले आह े

की मी कोणत्या तोंिाने पाजकस्तानमध्ये जाऊ? आम्ही जर पाजकस्तानच्या चालीन ेचालणार अस ूतर 

काम कसे होईल? भारत जेव्हा स्वतःला िदु् करील तेव्हाच मी पाजकस्तानमध्ये जाऊ िकतो. मी इरे्च 

करेन वा मरेन. जदल्लीतील जहांद ूआजण जिखाांना वेिाने झपाटल ेआह.े येर्ील सवथ मसुलमानाांना घालवनू 

लावावे असे त्याांना वाटते. आधीच मोठ्या सांख्येत मसुलमान जनघनू गेलेले आहते. राजहलेल्याांनीही 

जावे असे त्याांना वाटते. पाजकस्तानमध्ये जे जहांद ूआजण जिख आहते त्याांना जनघनू यायच ेआह.े मग 

आज सत्याग्राहाचा काय उपयोग? आता ना तर सत्याग्रह जिल्लक आह ेना अजहांसा. प्रत्येकजण जहांसेचा 

पजूक झाला आह.े त्याांना सैन्याची मदत हवी असते आजण अिी मदत जमळाली की त्याांचे समाधान 

होत असते. आज ईश्वराची जागा सिस्त्र िक्तींनी घेतली आह.े आज आपली वतृ्तपते्रसदु्ा घाण पसरवत 

आहते. लोक जर माझे ऐकतील तर वतृ्तपते्रसदु्ा अगदी वेगळे जचत्र उभे करतील. पत्र जलजहणारे बांध ू

जवचारतात : “पाजकस्तानमधनू इतक्या मोठ्या प्रमाणात जहांदूांना आजण जिखाांना हुसकावनू लावण्यात 

आलेले असताना भारतात मसुलमानाांना राहण्याकररता जागा किी राहील? आजण जोपयंत जततक्याच 

सांख्येत मसुलमान पाजकस्तानमध्ये जात नाहीत तोपयंत जनवाथजसताांना कुठे सामावनू घेता येईल? ते कुठे 

राहतील?” मला वाटते की जजतके मसुलमान आधीच गेलेले आहते त्याांची सांख्या पाजकस्तामधनू जनघनू 

यावे लागलेल्या जहांद ूआजण िीख जनवाथजसताांइतकी होईल. अजनूही पाजकस्तामध्ये जे जहांद ूराजहलेले 

आहते त्याांना घालवनू लावण्याचा प्रयत्न होत आह ेम्हणनू भारतात जिल्लक राजहलेल्या मसुलमानाांना 

घालवनू जदले पाजहजे असे म्हणणे हा िदु् वेिेपणा आह.े अजनूही भारतात मोठ्या सांख्येत मसुलमान 

आहते. मौलाना आझाद याांनी लखनौमध्ये मसुलमानाांची जी सभा बोलावली होती जतच्यात ७०,००० 

मसुलमान गेले होते.अलीकिच्या काळात मसुलमानाांची ही सवाथत मोठी सभा होती. या सवथ 

मसुलमानाांना आपण मारून टाकले पाजहजे वा पाजकस्तानमध्ये घालवनू लावले पाजहजे काय? आजण 

का? असा लाजजरवाणा सल्ला मी कधीही दणेार नाही. त्यात कोणतेही िौयथ नाही. बहावलपरूचे अनेक 

लोक आज मला भेटायला आले होते. मीरपरू काश्मीरचेही काही लोक आल ेहोते. ते अर्ाथतच फार 
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अिचणीत आहते. ते बोलत असतानाच पांजितजी आल.े भेटायला आलेले लोक काय म्हणतात ते 

ऐका असे मी त्याांना साांजगतले. मीरपरूच्या लोकाांिी पांजितजींचे बोलणे झाले आजण मला वाटते की 

काही तरी होईल. त्याांना जे काही हवे आह ेते सवथ होईल असे मला म्हणायचे नाही. ह ेजरी घोजर्त यदु् 

नाही तरी यदु्ासारखेच ह ेकाही तरी आह.े यातनू मागथ काढून जतरे् अिकलेल्या सवथ लोकाांना एकाच 

वेळी काढून आणण ेिक्य होणार नाही. िक्य होईल ते सवथ सरकार करील याबद्दल मला खात्री आह.े 

परांतु इतके केल्यानांतरही काही लोक जतरे् अिकून राजहलेले असतील व त्याांना मदत करणे िक्य नसेल 

तर त्याबद्दल आपण फारसे काही करू िकू असे मला वाटत नाही. आपल्याजवळ परेुिा आगगाि्या 

आजण बसेस नाहीत. लाखो लोकाांची वाहतकू करता येईल असा काश्मीरचा मागथ अजनू झालेला नाही. 

तो अजतिय अरुां द आह.े बहावलपरूच्या जनवाथजसताांनी मला साांजगतले की इतर जनवाथजसताांना नाव नोंदवनू 

नोकरीकररता अजथ करता येतो परांतु त्याांचे अजथ जवचारात मात्र घेतले जात नाहीत. असा भेदभाव का 

असा त्याांचा प्रश्न आह.े ते अजतिय नम्र आजण आजण जववेकी होते. ते म्हणाले की पांजाब, सरहद्द प्राांत 

आजण जसांधमधनू आलेले जनवाथजसत नोकरीकररता अजथ करू िकतात व ते नोकरीकररता पात्र आहते. 

मी म्हणालो की ह ेखरे अस ूिकत नाही आजण बहावलपरूच्या जनवाथजसताांबद्दल जर असा काही भेदभाव 

असेल तर ती जनजितच चकू असली पाजहजे. कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही असे सरदार म्हणाले 

होते. ते काहीही असले तरी मी चौकिी करेन. 

जहांदीवरून. प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ २७९-८३ 
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७४. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी ९, १०४८ 

नवी जदल्ली, 

जानेवारी ९, १९४८ 

बांधूांनो आजण भजगनींनो, 

 बहावलपरूच्या जहांद ूमांजदरासांबांधी मला तमु्हाला काही तरी साांगायचे आह.े ते अजनूही जतरे् 

आह ेपरांत ुजहांदचू्या ताब्यात नाही. त्याांचे नाव भगवानदास आह.े बहावलपरूच्या मांजदराचे प्रमखु पजुारी 

मला भेटायला आल ेहोते. त्या मांजदरावर कसा हल्ला झाला व जहांदूांना मागील दाराने कसा पळ काढावा 

लागला ह ेत्याांना त्याांच्या िोळ्याने पाहावे लागले. मखु्य पजुाऱयानेसदु्ा त्या जहांदूांबरोबर मागील दाराने 

पळ काढला होता. काही जस्त्रयाांना आपण कस ेवाचवल ेह ेते साांगत होते. त्याांना सवांना वाचवणे िक्य 

झाल ेनाही परांतु बऱयाच जस्त्रयाांना मी वाचव ूिकलो असे त्याांनी साांजगतले. ते म्हणाले की जतरे् जे जहांद ू

वाचले आहते वा अिकून पिल ेआहते त्याांना कसेही करून आणण्याची काही व्यवस्र्ा झाली पाजहजे. 

त्यावर मी म्हणालो की एका माणसाकिून जे काही होऊ िकते ते मी करतो आह.े आज दोन सरकार 

झाल े त्याचप्रमाणे दोन राज्य झाले. यामळेु एका राज्याला दसुऱया राज्याच्या कारभारात हस्तक्षेप 

करण्याचा कोणताही अजधकार नाही. आज काळ इतका नाजकु आह ेकी लोकाांमध्ये धैयथ असले पाजहजे 

आजण आज नाही तर उद्या आपण मरणारच असल्यामळेु मरणाची भीती वाटायला नको. 

सत्याग्रहीप्रमाणे आपण िरूपण ेका मरू नये?  

 आजण मी इरे् पिलो आह ेतर मसुलमानाांना काही मदत पोहोचव ूिकतो. या कामाकररता माझे 

इरे् राहणे फार उपयकु्त आह.े मी इरे् राजहलो तर िासनातील लोकाांिी लवकर भेटू िकतो. ते जवळच 

राहतात. ते मला बोलावत नसतात, स्वतःच येतात. ही त्याांची कृपाच आह.े बोलावले की दोन जमजनटात 

येतात. भांगी वस्तीत जाण्याकररता १०-१५जमजनट लागतात म्हणनू इरे् पिलो आह.े मसुलमान 

बाांधवाांनाही इरे् येणे सोयीस्कर आह,े जतरे् जायला त्याांना भीती वाटते. आज जे राजहलेले आहते त्याांना 

वाचवले तर ती चाांगली गोष्ट होईल. असे ऐकतो की आज जर एखादा माणसू सायकलवर बसनू चालला 

असेल तर त्याला सायकलवरून उतरवतात, त्याच्याजवळील रुपय-ेपैस,े घि्याळ इत्यादी जे मलू्यवान 

असेल ते घेतात असे जजकिे पाहावे जतकिे होत आह.े कोणी मोटारीत असेल तर मोटार अिवतात व 

त्याांच्याजवळील सवथ लबुाितात. आपण असे झालो आहो. आपल्याकररता ही लाजजरवाणी गोष्ट आह े 

एक जनवाथजसत आज मला भेटायला आल ेहोते. ते जभकारी नव्हते आजण गरीबही नव्हते. ते 

श्रीमांत म्हणनू प्रजसद् आहते. त्याांचा जवळपासच बांगला आह.े तो बांगला मसुलमानाचा आह.े तो पळून 

गेला आह.े हा जनवाथजसत जमत्र त्या मसुलमानाचा जमत्र होता. तो मसुलमान ज्या जठकाणी राहण्याकररता 
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गेला त्या जठकाणाहून हा जनवाथजसत जमत्र आला आह.े त्याने त्याला या बांगल्यात राहण्याकररता 

साांजगतले. आता त्याला सरकारची नोटीस जमळाली आह.े नोटीसमध्ये जलजहले आह ेकी त्या बांगल्याची 

सावथजजनक कायाथसाठी सरकारला आवश्यकता असल्यामळेु तो ररकामा करण्यात यावा. सरकार त्या 

बांगल्याची मागणी करील याबद्दल मला िांका नाही. राजदतू वगैरे अनेक लोक बाहरेून येत आहते 

आजण सरकारला त्याांना राहण्याकररता योग्य घर उपलब्ध करून द्यावे लागत असते. अखेरीस सरकार 

काही जादनेू एकाएकी नवीन घरे तयार करू िकत नाही. असे म्हणतात की ऋजर्मनुींमध्ये प्राचीन काळी 

ही िक्ती होती. भारिाज ऋर्ींनी आपल्या मांत्राच्या सहाय्याने रात्रीतनू िहर कसे उभारले याची कर्ा 

रामायणात आली आह.े आज अिा कोणत्याही मांत्राची मला माजहती नाही. यामळेु सरकारला जर 

घराांची आवश्यकता असेल तर ते जनतेकिून घराची मागणी करू िकते. परांतु तसे करताना सरकारन े

जतरे् राहणाऱया लोकाांची पयाथयी व्यवस्र्ा केली पाजहजे. घर ताब्यात घेऊन घरात राहणाराांना सरकार 

बाहरे काढणार असेल तर ते जातील कुठे? सरकार अिा प्रकारे वतथन करू िकत नाही. परांतु जर अिी 

सचूना खरोखरच जमळाली असेल तर मी कोणतीही खात्री दऊे िकणार नाही वा मदत करू िकणार 

नाही. माझे स्वतःचेही घर नाही. मी दसुऱयाच्या घरात राहत आह.े यामळेु प्रभाजवत होणाऱया व्यक्तीने 

सरकारकिे जायला पाजहजे. अजनूही मला वाटते की ह ेजमत्र जे म्हणतात ते बरोबर नसावे, परांत ुजर तसे 

असेल तर ही दःुखद गोष्ट आह.े कोणी जर एखाद्या घरात कायदिेीरपणे राहत असेल तर त्याला अिी 

सचूना दतेा येत नाही ह ेमला माहीत आह.े 

मला इतरही अनक पते्र आली आहते. मुांबईत प्रत्येकाला दररोज एक िेर ताांदळू रेिनच्या 

दकुानातून जमळतो असे मी जवधान केल्याचे एक पत्रलेखक म्हणतो. मला जोपयंत आठवते मी असे 

म्हणालो नव्हतो. आजच्या टांचाईच्या जदवसात दर जदविी दर माणिी एक िेर ताांदळु म्हणजे फारच 

होईल. तरीही मी काय म्हणालो होतो ते मी पाहीन. त्याांचे म्हणणे आह ेकी दर जदविी दर माणिी 

पाविेर ताांदळू रेिनच्या कोट्यातनू जमळतात. याचा अर्थ चार जदवसात एक िेर. ह ेकाही फार वाईट 

नाही. परांत ुसात जदवसात एक िेर असे मला आठवते. परांतु मी जर दर माणिी दर जदविी एक िेर असे 

म्हणालो असेन तर ते चकू आह ेअसे समजावे. 

 जकती तरी जचठ््ठया आजण पते्र मला आली आहते. त्यातील कोणते घ्यावे ह ेठरवणे कठीण झाल े

आह.े  

एक जमत्र आपल्या पत्रात म्हणतात की तमु्ही जबलाथ भवनमध्ये असला तरी प्रार्थना होते. परांत ुगरीब जतरे् 

जाऊ िकत नाहीत. आधी तमु्ही भांगी वस्तीत म्हणजे वाजल्मकी नगरमध्य ेराहत होता. जतरे् गरीबही 

प्रार्थनेकररता येऊ िकत. परांतु आता ते जबलाथभवनमध्ये येऊ िकत नाहीत. मला वाटते की मी जेव्हा 
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इरे् आलो होतो तेव्हाच यासांबांधी साांजगतले होते, (पाहा प्रार्थना प्रवचन, सप्टेंबर १०, १९४७) परांत ु

आज परत साांगण्याची आवश्यकता आह.े मी या वेळी जेव्हा इरे् आलो तेव्हा दांगल सरुू होती. जदल्ली 

स्मिानासारखी वाटत होती. तेव्हा भांगी वस्तीत जनवाथजसतही राहत होते. जिवाय त्या वेळी कुठे काय 

होईल ह ेसाांगवत नव्हते. त्यामळेु सरदार म्हणाले की आम्ही तमु्हाला इरे् ठेवणार नाही, जबलाथभवनमध्ये 

ठेव.ू म्हणनू मी जबलाथभवनमध्ये आलो. काहीही झाले तरी भांगी वस्तीतच राहीन अिी काही मी िपर् 

घेतलेली नाही. मला कोणत्याही जठकाणी एक खोली जदली तर माझे काम भागत नाही कारण 

माझ्याबरोबर माझे कायाथलयही असते, स्वयांपाकघर असते आजण अजनूही लोक असतात. भांगी वस्तीत 

गररबाांची घरे आहते. जतरे् िाळाही आह.े जतच्यात एक खोली जमळाली तरी काम भाग ूिकत नाही. 

यामळेु जतरे् कसा जाऊ? आज ती खोली ररकामी आह ेकी नाही हहेी मला तर माहीत नाही. परांतु मला 

वाटते की जतरे् राहणे हा माझा धमथ नाही. मी गेलो आजण माझ्यामागे जनवाथजसत आले तर त्याांना कुठे 

ठेव?ू ठेवावे तर लागेलच. मी राजहलो तर कोणी काढणार नाही. काढले तर चाांगले आह.े ते म्हण ू

िकतात की जनघा येर्नू, तमु्हाला इरे् राहण्याचा काय अजधकार? आम्ही बाहरेून आलो आहो. यामळेु 

मी माझी सीमा ओळखली पाजहजे. मला वाजल्मकी नगरमध्ये राहण्याची हौस आह ेपण ते जठकाण 

सोिून इरे् पिलो आह.े आजण असे काही नाही की गरीब इरे् येऊ िकत नाहीत. इच्छा असेल तर 

पायी येऊ िकतात. मोटारीन ेगरीब काही येऊ िकत नाहीत. श्रीमांत मोटारीने येऊ िकतात. 

जहांदीवरून. सौजन्य आकािवाणी. जसवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ २८३-५ 
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७५. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी १०, १९४८ 

नवी दिल्ली, 

जानेवारी १०, १९४८ 

बांध ांनो आदि भदगनींनो, 

 आज आपि दिती अधःपतीत झालो आह ेह ेपादहले िी धक्िा लागतो. साध  असण्याचा, 

सांयम ठेवण्याचा, गीतािी वाचण्याचा जे लोि िावा िरतात त्याांना एििा बसायला साांदगतले तर बस न 

जावे इतिाही सांयम त्याांनी िा ठेव  नये? (भगवे िपडे घातलेला एि माि स उभा रादहला व दलहून 

आिलेले एि पत्र वाच न िाखवण्याचा तो आग्रह धरू लागला. मोठ्या मदुकिलीने त्याला बसवण्यात 

आल.े) आजिाल प्रार्थना सभेत सामान्यपिे सवथ लोि शाांतता ठेवतात ह ेपाहून बरे वाटते.  

 बहावलप रचे दनवाथदसत आज गोधळ िरतील व सभेत आरडाओरड िरत राहतील असे मला 

स चीत िरण्यात आल.े (गाांधीजी प्रार्थना िरण्याच्या मैिानािडे जाऊ लागले असताना बहावलप रचे 

दनवाथदसत दनिशथने िरू लागले व बहावलप रमध्ये अडिलेल्या दहांि  आदि दशखाांच्या सटुिेची मागिी 

िरू लागले. गाांधीजी प्रार्थनेिररता बसले तेव्हा त्याांनी प िथपिे शाांतता पाळली.) ह ेखरे अस  शित 

नाही असे मी म्हिालो होतो. त्याांना दिती यातना सहन िराव्या लागतात ह ेमला माहीत आह.े दतरे् 

जे दहांि  आदि शीख अडिलेले आहते त्याांना आिले जाईल असे मी गहृीत धरतो. यापढेु दहांि  आदि 

दशखाांना त्रास दिला जािार नाही आदि ज्या लोिाांना जायचे आह ेत्याांच्या जाण्याची योग्य व्यवस्र्ा 

िरून जाऊ दिले जाईल व यापढेु दहांि  आदि दशखाांवर इस्लाम लािला जािार नाही असे आश्वासन 

नबाबाांनी मला दिले आह,े परांतु राजे आदि नबाब याांच्या आश्वासनावर दितपत अवलांब न राहता येऊ 

शिते ह ेमला माहीत नाही. शक्य आह ेिी दतरे् सवथ सरुदित असतील. सरिारनेसदु्धा या प्रिरिात 

लि घातले आह.े त्याांना आताच्या आता दतर् न आिले पादहजे अशी मागिी तमु्ही िरू शिता. परांत ु

आपि आधी जरी एि िशे होतो तर आता िोन िशे आहो आदि परस्पराांचे शत्र  आहो ही गोष्ट तमु्ही 

समज न घेतली पादहजे. आपल्याला जे शक्य असेल ते आपि िरतो आहो. दतरे् दहांि  आदि शीख 

दमळ न ७०,००० लोि आहते. दसांधमध्ये ही सांख्या बरीच मोठी आह.े ते दतरे् सरुदित नाहीत. 

वतृ्तपत्राांमध्ये दलहून आल ेत्यापेिा तेर्ील पररदस्र्ती फार वाईट आह ेव झालेले निुसान बरेच मोठे 

आह ेअशी तार िराचीहून मला आली आह.े ही वेळ जास्तीत जास्त सांयम ठेवण्याची व धीर धरण्याची 

आह.े आपि जर धीर सोडला तर आपि लढाई हरलोच म्हि न समजा. पराभवाला आपल्या 
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शब्ििोषात जागा नसावी. िाय िेले पादहजे याचा आपि शाांतपिे दवचार िेला पादहजे व म्हि न 

आपि सांतापाने उत्तेदजत होऊ नये. 

 आज इरािी राजि त मला भेटायला आल ेहोते. ते सरिारचे पाहुिे आहते. ते म्हिाल,े “इराि 

आदि भारत नेहमीच दमत्र होते. इरािी आदि भारतीय ह ेिोघेही आयथ वांशाचे आहते.” ते बरोबर आह.े 

आपि जर झेंड अवस्ता पादहला तर त्यात आपल्याला अनेि सांस्िृत शब्ि सापडतील. आपला 

िोघाांचाही परस्पराांशी व्यवहार होता. राजि त म्हिाले िी भारत आदशयातील सवाथत मोठा िशे आह े

आदि इरािला खरोखरच भारताची मैत्री हवी आह.े गरुुिवे (रदवांद्रनार् टागोर) एििा इरािमध्ये गेले 

होते व त्याांना त्या भेटीने फार आनांि झाला होता. भारत आदि इरािमधील सांबांधाांना धक्िा लागायला 

निो असे ते राजि त म्हिाले होते. ह ेिसे होईल असे मी त्याांना दवचारले. तेव्हा त्याांनी एिा इरािी 

मािसाच्या बाबतीत मुांबईत घडलेल्या प्रसांगाचा उल्लेख िेला. मुांबईत बरेच इरािी लोि आहते. 

त्याांची दतरे् चहाची ििुाने आहते. त्या ििुानाांत अनेि दहांि , मसुलमान, पारसी आदि दिश्चन जात 

असतात. दतरे् िाही िांगा झाला. मला त्याबद्दल िाहीही मादहती नाही. िाही इरािी मारले गेले. 

अखेरीस इरािी मसुलमान आहते. यामळेु त्याांना मारिे योग्य आह ेअसे िांगलखोराांचे मत झाले असावे. 

ही पररदस्र्ती सरिारने ज्या प्रिारे हाताळली त्याबद्दल तमुची िाही तक्रार आह ेिाय असे मी त्याांना 

दवचारले. ते म्हिाले िी माझी िाहीही तक्रार नाही आदि सरिारने लगेचच पररदस्र्ती आटोक्यात 

आिली. ते म्हिाले िी इर्ल े सरिार फार चाांगले आह े आदि त्याने इर्ल्या मसुलमानाांच्या 

सांरििािररता सशस्त्र पहारेपरी ठेवले आहते. ते म्हिाले िी इरािमध्ये दहांि , शीख आदि मसुलमान 

व्यापारी एिोप्याने राहतात. अदतशयोक्ती िरण्यात आलेले वतृ्त भारतात न नेहमीच इरािमध्ये येत 

असते. भदवष्यात िाय होईल ह ेिोिालाही माहीत नाही. परांत ुइरािचे सरिार सावध आह ेआदि 

िोित्याही िारिाचा भारत आदि इरािच्या मैत्रीसांबांधावर पररिाम होऊ नये असे त्याला वाटत असते.  

अज न माझे िोन दमनीट दशल्लि आहते म्हि न मी एि पत्र घेतो. ह ेपत्र दलदहिारे बांध  दलदहतात 

िी खाद्य पिार्ाथवरील दनयांत्रि उठवण्यात आल्यामळेु िाही लोि खषु असले तरी दनयांत्रि उठविे ही 

िाही फार चाांगली गोष्ट नाही व तमु्हाला एिाच बाज च्या स चना दमळत असतात अशी सावधदगरीची 

स चना त्याांनी मला दिली आह.े परांतु माझे अदभनांिन िरिाऱ्या मला इतक्या अदधि तारा आदि पत्र 

दमळत असताना मी वेगळे िाय म्हि  शितो? ती सगळी पते्र आदि तारा एिच बाज  साांगतात असे 

म्हि न मी त्याांना फेटाळ  शित नाही. मला सवाांची मते िळ  शित नाही तसेच जगात जे िाही घडते 

ते सवथ मला िळ  शित नाही िारि मला सवथसािी ईश्वराची दृष्टी दमळालेली नाही. भारतातील िरोडो 

लोि माझे डोळे आदि िान आहते, हातपाय आहते. मला िसुरी बाज सदु्धा जाि न घ्यायची आह.े मी 
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म्हितो इतक्यािररता प्रत्येि गोष्टीवर दवश्वास ठेव  निा. तमुच्या डोळयाांनी जे दिसते िेवळ त्यावर 

दवश्वास ठेवा. तमु्ही तमुच्या चिुाांपास न दशिाल. तमु्हाला जे बरोबर वाटते ते िरा. असे झाल ेतरच 

तमुचे स्वातांत्र्य अबादधत राहील व तमु्ही त्यािररता पात्र व्हाल. 

दहांिीवरून. सौजन्य - आिाशवािी. दशवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ २८५-७ 
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७६. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी ११, १९४८ 

नवी दिल्ली, 

जानेवारी ११, १९४८ 

बांध ांनो आदि भदगनींनो, 

सभेत शाांतता पाळल्याबद्दल िालच मी तमुच ेअदभनांिन िेले होते. परांत ुमलेुमलुी आपसात 

िुजबजु िरत असतील वा रडिाऱ्या मलुाांना दस्त्रया आित असतील तर ह े त्याांच्यािररता चाांगले 

दशिि अस  शित नाही. (हा रदववार असल्यामळेु मोठ्या सांख्येत लोि सभेत आले होते.) त्या जर 

मलुाांना शाांत ठेव  शित नसतील तर त्याांनी मलुाांना सभेत आि  नये. मी सवथ बांधभुदगनींना दवनांती िरीन 

िी त्याांनी शाांतपिा ठेवण्याचे सौजन्य िाखवावे. प्रार्थनेच्या वेळी सतत िुजबजु िेल्यामळेु प्रार्थनेत 

अडर्ळा येतो. ईश्वर सवथशदक्तमान आह ेआदि सवथत्र आह ेह ेत्याांनी लिात ठेवले पादहजे. त्याच्याजवळ 

सवथ िाही आह.े त्याच्या गप्प बसण्याचा वा िृपेचा आपि गैरफायिा घेऊ नये. 

निुताच एि गोष्ट िळली आह.े ती िःुखि आह.े एि पत्र तर एिा वदृ्ध गहृस्र्ाांच े (िोंडा 

वेंिटपैय्या ; पाहा िोंडा वेंिटापैय्या याांना पत्र जानेवारी १२, १९४८ आदि प्रार्थना प्रवचन जानेवारी 

१२, १९४८.) आल ेआह.े मी त्याांना ओळखतो. ते नेहमी िुठ न पत्र दलदहतील? परांतु आज दलदहल े

आह.े िसुरे पत्र एिा तरुि बांध ांचे आह.े त्याांना मी ओळखत नाही. माझ्याजवळ िोघाांचीही नावे आहते 

परांतु तमु्ही त्याांना ओळखत नसल्यामळेु नाव साांग न िाय फायिा? िोघाांचेही म्हििे आह ेिी १५ 

ऑगस्टनांतर लोिाांच्या मनाांतील धाि दनघ न गेला आह.े ज्या दिदटशाांची भीती वाटत होती ते दनघ न 

गेलेले आहते. आता दशिेचीही भीती वाटत नाही आदि ईश्वराचीही भीती वाटत नाही. आांध्रमध्ये लोि 

धडधािट शरीरयष्टीचे आहते आदि त्याांना आपि स्वतांत्र आहो असे जेव्हा वाटते तेव्हा त्याांच ेत्याांच्या 

मनावरील दनयांत्रि दनघ न जाते. आता स्वार्थदसद्धीदशवाय, स्वतःचे पोट भरण्यादशवाय ते िसुरे िोितेही 

िाम िरत नाहीत. एि बांध  दलदहतात िी िााँग्रेसमध्ये स्वतःच्या स्वार्ाथचा दवचार न िरिारे लोि 

होते. भारताला स्वतांत्र िरण्यािररता त्याांनी जे बदलिान िेल े ते िाय यािररता िेले होते? आज 

िााँग्रेसचा अधःपात होतो आह.े िााँग्रेसमध्ये दजतिे लोि आहते त्याांना आमिार, खासिार व्हायच े

आह.े जे यात यशस्वी होतात ते िशेािररता िाम िरत नाहीत तर आपले िाम िरतात. आमिार 

होतात तर िमी पैसे दमळत नाहीत. दिती दमळतात ह ेमी दवसरलो आह,े परांत ुआमिार झालेल्या 

लोिाांचे त्यामळेु पोट भरते. तर ते दलदहतात िी अशा प्रिारे ते पैस ेखातात. इतिेच नाही तर नागरी 

सेवेतील िमथचाऱ्याांनाही धमक्या ितेात. म्हितात िी िाम िेले नाही तर तमुचे असे असे िरून टाि , 

तसे तसे िरून टाि . दबचारे पोट भरण्यािररता तर िाम िरत असतात, िाय िरतील? अशा प्रिारे 
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िोघेही दबघडतात - नागरी सेवेतील लोि आदि ज्याांना आपि आपले प्रदतदनधी म्हितो तेही. िोिाला 

मत द्यावे ह ेलोिाांना िळले पादहजे, परांतु आज तर असे नाही. अशा प्रिारे अत्यांत िःुखी होऊन त्याांनी 

दलदहले आह.े त्या वदृ्ध गहृस्र्ाांना वाईट वाटते म्हि न ते दलदहतात. ते म्हितात िी िाही दिवस तमु्ही 

इरे् राहा आदि पाहा -  ह ेचाांगले वाटते. मी आांध्रच िाय इतर सवथ वगाथच्या लोिाांमध्येही रादहलो 

आह.े माझ्यािररता िशेातील सवथ लोि भारतीय आहते, मग ते िोितीही भाषा बोलत असो. िोिी 

जर म्हित असेल िी मी आांध्रचा आह ेआदि िशेातील इतर लोिाांचे मला िाहीही सोयरसतुि नाही 

तर मला सदु्धा त्या व्यक्तीशी िाहीही ििेेघेि ेनाही. ते म्हितात िी आपल्यामध्ये सडि सरुू झाली 

आह ेव ती पसरू लागली आह.े दजतिे अदधि लोि आपि दवदधमांडळात पाठव  दततिी घाि वाढेल. 

दतरे् दजतिे लोि िमी असतील दततिी घाि िमी असेल. यामळेु त्याांचे म्हििे आह ेिी आमिाराांची 

सांख्या आपि िमी िेली पादहजे िारि िाहीही असल ेतरी ते लोिाांचे प्रदतदनदधत्व िरत नाहीत. ते 

दवदधमांडळात स्वार्थदसद्धीिररता जात असतात इतिेच नाही तर ते िााँग्रेसचा ताबा दमळवण्याचाही ते 

प्रयत्न िरत असतात. यानांतर स्वतःला साम्यवािी, समाजवािी म्हिविारे लोि आहते. तेसदु्धा 

स्वतःला महान समजत असतात आदि सांप िथ भारताची सत्ता िाबीज िरण्यासांबांधी बोलत असतात. 

परांतु भारत िोिावर ताबा दमळवेल? िााँग्रेसमध्ये हचे आह,े समाजवाद्याांमध्ये हचे आह,े 

साम्यवाद्याांमध्येही हचे आह ेतर मी सवाांना साांगेन िी भारताचे व्हा, भारत आपला व्हायला निो. 

एिेिाचा भारत होईल तर भारत िुठे जाईल? यामळेु भारत आपला िरायचा असेल तर आपले पोट 

भरण्यािररता नाही, आपल्या नातलगाांना नोिऱ्या िणे्यािररता नाही, आपल्या नातलगाांना पैसा 

िणे्यािररता नाही. मी तर म्हिेन िी असे िरायचे असेल तर आपले िाम सवथशे्रष्ठ प्रतीचे असले 

पादहजे. असे िेल ेनाही तर सवथ िाम दबघडेल. 

दस्त्रया बोलत आहते. ह ेफार वाईट आह.े जर त्याांना बोलायचे असेल तर त्याांनी व्यासपीठावर 

यावे आदि इर् न भाषि द्यावे. शक्य आह ेिी मी जे बोलतो त्यातील एि शब्िही त्याांना ऐि  येत नसेल. 

त्या इरे् ऐिण्यािररता येत नसतात तर इतर िाही िाम नसते म्हि न इरे् येत असतात. 

आज िाही मसुलमान मला भेटायला आल ेहोते. ते म्हितात िी अज नही आम्ही राष्रवािी 

आदि ि ांग्रेसी मसुलमान आहो. ते म्हिाले िी “िााँग्रेसच्या लोिाांना आधी आमच्याबद्दल फार आिर 

वाटायचा परांत ु आता आम्ही त्याांच्या नजरेत न उतरलो आहो. िााँग्रेसच्या लोिाांना आमच्याबद्दल 

इतिी तचु्छता वाटत असेल तर त्याांनी आम्हाला जायला साांदगतले पादहजे आदि आम्ही जाऊ. 

सरिारनेसदु्धा असे साांदगतले पादहजे. असे िेले तर आज आमच्यावर जे हल्ले होताहते आदि 

अपमादनत िरण्यात येते त्यापास न आमचा बचाव होईल.” मला भेटिारे लोि स्वतःसांबांधीच बोलत 
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नव्हते. ते सगळया मसुलमानाांचे प्रदतदनदधत्व िरत होते. मी त्याांना शाांत राहण्यािररता साांदगतले आदि 

सरिार आपल्यािड न शक्य ते िरत आह ेअसे आश्वासन मी त्याांना दिले. सरिारला जर अपयश आल े

तर िाय िरायचे ते आपि पाहू असेही मी त्याांना साांदगतले. आज आपि दहांि  वा शीख वा मसुलमान 

वा पारसी असल्याचे दवसरलो पादहजे. आपल्याला जर भारतात चाांगल्या प्रिारे िारभार चालावा असे 

वाटत असेल तर आपि सवाांनी िेवळ भारतीय व्हायला पादहजे. आपल्या घरात ईश्वराला आपि 

िोित्या नावाने बोलावतो याला महत्त्व नाही. राष्राच्या िामात सवथ धमाथच ेआपि सवथ लोि भारतीय 

आहो. आम्ही सवथ मसुलमानाांना मारून टाि  वा मसुलमानाांना आम्ही या िशेात राहू ििेार नाही असे 

जर दहांि  म्हित असतील तर ते आत्महत्या िरतील व दहांि ांना मारण्याचा मसुलमानाांचा त्रास वाचेल. 

आपि आत्महत्या िरू शित नाही. आपि भारतीय आहो आदि दहांि , मसुलमान, पारसी, शीख 

इत्यािी सवाांना वाचवण्याच्या प्रयत्नात आपि मरण्यािररता तयार असलो पादहजे.  

दहांिीवरून. सौजन्य - आिाशवािी. दशवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ २८८-९० 
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७७. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी १२, १९४८ 

(गाांधीजींचे मौन असल्यामळेु त्याांनी इांग्रजीत दलदहलेल्या या भाषिाचा दहांिीत अनवुाि िरण्यात 

आला आदि तो सभेत वाच न िाखवण्यात आला.) 

नवी दिल्ली, 

जानेवारी १२, १९४८ 

 प्रिृतीत सधुारिा व्हावी म्हि न िाही लोि आरोग्याच्या दनयमाप्रमािे उपवास िरत असतात. 

जेव्हा एखािी च ि वा पाति होते व त्याची जािीव मािसाला होते तेव्हा प्रायदश्चत्त म्हि नही तो उपवास 

िरत असतो. असा उपवास िरिाराचा अदहांसेवर दवश्वास असलाच पादहजे याची आवकयिता नाही. 

परांतु असाही प्रसांग येत असतो िी समाजाने िेलेल्या एखाद्या अन्यायाच्या दवरोधात अदहांसेच्या 

पजुाऱ्यालाही उपवास िरिे भाग पडत असते. असे तो तेव्हाच िरतो जेव्हा त्याच्यासमोर आपला 

दवरोध व्यक्त िरण्याचा िसुरा िोिताही मागथ दशल्लि राहत नाही. असा प्रसांग माझ्या जीवनात आला 

आह.े 

 ९ सप्टेंबरला मी िलित्त्याहून दिल्लीला आलो तेव्हा मी खरे म्हिजे पदश्चम पांजाबमध्ये जात 

होतो. परांत ुतसे घडायचे नव्हते. प्रसन्नदचत्त असिारी दिल्ली मतृाांचे शहर दिसत होती. मी गाडीमध न 

उतरत असतानाच मला सवाांचे चेहरे दचांताक्राांत असलेले दिसले. हास्यदवनोि िरून नेहमी खषु 

राहिाऱ्या सरिाराांचा चेहरासदु्धा औिादसन्याने झािोळलेला होता. त्या वेळी मला याचे िारि माहीत 

नव्हते. मला घेण्यािररता ते प्लॅटफ मथवर आले होते. सांघराज्याच्या राजधानीत िांगल झाल्याची िःुखि 

बातमी त्याांनी मला लगेचच दिली. मला लगेच जािवले िी मला िरण्यािररता वा मरण्यािररता 

दिल्लीतच राहायला पादहजे.  

सैन्य अर्वा पोदलसाांच्या मितीने आज शहरात शाांतता प्रस्र्ादपत िरण्यात आली आह.े परांत ु

आपल्या अांतःिरिात वािळी वारे वाहत आहते. या वािळाचा िेव्हाही स्फोट होऊ शितो. याला मी 

माझ्या “िरण्याच्या” प्रदतजे्ञची पररप ती समजत नाही. ही पररप तीच मला मतृ्य पास न ि र ठेव  शिते िी 

ज्याच्यासारखा िसुरा िोिीही दमत्र नाही. दहांि , शीख आदि मसुलमान याांच्यात अांतःिरिापास नची 

मैत्री व्हावी यािररता मी तळमळतो आह.े प वी अशी मैत्री होती परांतु आज ती अदस्तत्वात नाही. ही 

अशी अवस्र्ा आह ेिी िशेभक्त या नावाला पात्र असलेला िोिताही भारतीय ती शाांतपिे सहन िरू 

शित नाही. 
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माझा आतला आवाज दिती तरी दिवसाांपास न मला ऐि  येत होता, परांतु मी माझे िान बांि 

िरून ठेवले होते. हा आवाज सैतानाचा म्हिजे माझ्या िबुळेपिाचा तर नाही ना अशी मला शांिा येत 

होती. मला लाचारीची भावना िधीही पसांत पडत नसते, आदि िोित्याही सत्याग्रहीला ती 

आवडायला निो. उपवास तर त्याच ेअखेरचे शस्त्र असते. त्याच्या वा इतराांच्या तलवारीची जागा ते 

घेत असते.  

माझ्यािडे िररोज भेटायला येिारे मसुलमान दमत्र आता “आम्ही िाय िरावे” असा प्रश्न 

दवचारत असत. िाही दिवसाांपास न माझी लाचारी मला खाऊ लागली होती. उपवास सरुू होताच ही 

लाचारी ताबडतोब दनघ न जाईल. तीन दिवसाांपास न मी यावर दवचार िरतो आह.े आदि अखेरीस हा 

दनिथय डोळयासमोर लखलखला. आता मी खषु आह.े (गाांधीजींच्या मनात िाय सरुू आह ेयाची त्याांनी 

जवळच्या सहिाऱ्याांनाही िल्पना दिली नव्हती, वल्लभभाई पटेल आदि जवाहरलाल नेहरू 

याांनासदु्धा नाही. प्रार्थना सभेतील या घोषिेच्या र्ोड्या वेळेप वीच गाांधींजींना ते भेटले होते. गाांधीजींचे 

ह ेपांधरावे उपोषि होते.) िोित्याही मािसाजवळ, जर तो पदवत्र असेल, तर आपला जीव िणे्यापेिा 

अदधि म ल्यवान िाहीही नसते. ह ेपाऊल उचलिे समर्थनीय ठरण्याइतिे पादवत्र्य माझ्यात असावे 

अशी मला आशा आह ेआदि त्यािररता मी ईश्वराजवळ प्रार्थनाही िरतो. या माझ्या प्रयत्नािररता 

तमु्ही सवाांनी मला आशीवाथि द्यावा व माझ्यािररता आदि माझ्याबरोबर सवाांनी प्रार्थना िरावी अशी 

दवनांती आह.े 

हा उपवास उद्या (मांगळवारी) पदहल्या जेविाच्या वेळेपास न सरुू होईल. ह ेउपोषि अदनदश्चत 

िाळापयांत सरुू राहील आदि मीठ घातलेले वा न घातलेले आदि दलांबाचा रस घातलेले वा न घातलेल े

पािी दपण्याची या उपवासात मला स ट राहील. िोित्याही बाह्य िडपिाने नाही तर ितथव्याची जािीव 

झाल्यामळेु सवथ जमातींचे मनोदमलन झाल े आह ेअसे जेव्हा माझे समाधान होईल तेव्हाच माझे ह े

उपोषि सटेुल.  

आज जगात भारताचा मान िमी होत आह.े आदशया आदि सांप िथ जगाच्या हृियावरही 

भारतातील रामराज्याचे जे दचत्र रेखाटले गेले होते ते वेगात पसुट होऊ लागले आह.े या उपवासाच्या 

दनदमत्ताने जर आपले डोळे उघडल ेतर तो सवथ सन्मान परत येऊ शितो. भारताचा आत्मा जर हरवला 

तर उपाशी जगाच्या आशेचाही लोप होईल असे मला वाटते. दमत्राांनी वा जर िोिी शत्र  असेल तर 

त्याने यािररता माझ्यावर रागाव  नये. असे अनेि दमत्र आहते िी ज्याांना मानवी स्वभावात सधुारिा 

घडव न आिण्यािररता उपवास िरण्याची पद्धत योग्य वाटत नाही. ते मला सहन िरतील आदि जे 

स्वातांत्र्य ते स्वतःिररता घेतात ते मलाही ितेील अशी अपेिा आह.े  
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ईश्वर माझा सवोच्च आदि एिमेव सल्लागार आह ेव इतर िोिाचाही सल्ला न घेता ह ेउपोषि 

मी िेले पादहजे असे मला वाटले. हा दनिथय घेण्यात माझी च ि झाली असे जर माझ्या लिात आल े

तर तशी जाहीर घोषिा िरण्यात व ह ेपाऊल मागे घेण्यात मला सांिोच वाटिार नाही. असे िाही 

होण्याची फार िमी शक्यता आह.े मी िावा िरतो त्याप्रमािे जर माझा आतला आवाज स्पष्ट असेल 

तर मी त्याच्या दवरोधात जाऊ शित नाही. माझी दवनांती आह ेिी माझ्याशी याबद्दल वाि घालण्यात 

येऊ नये आदि जो दनिथय बिलता येऊ शित नाही त्यात सवाांनी मला सहिायथ िरावे. सांप िथ भारताने 

अर्वा िमीतिमी दिल्लीने या बाबतीत मला सहिायथ दिले तर हा उपवास लविर सटु  शितो. परांत ु

लविर सटुतो िी उदशरा सटुतो िी िधीही सटुत नाही याची िाळजी िोिीही िरू नये. अशा नाज ि 

प्रसांगी िोिीही िबुळेपिा िाखव  नये. जीवनात मी अनेि उपवास िेल े आहते. माझ्या प वीच्या 

उपोषिाांवर टीिािाराांनी टीिा िरत म्हटले होते िी माझ्या उपोषिामळेु िडपि आल ेहोते. मी उपवास 

िेला नसता तर ज्या िारिािररता मी ते उपोषि िेले होते त्याचे गिुिोष दिस न पडल ेअसते. परांत ुमी 

उपोषि िेल्यामळेु तसे होऊ शिले नाही.  

हते  चाांगला आह ेह ेदसद्ध िरता आल ेतर दनिथय दवरोधात गेला तरी त्यामळेु िाय फरि पड  

शितो? शदु्ध उपोषि ह ेशदु्ध ितथव्यपालनासराखे असते. त्याच ेफळ त्याच्यातच असते. ते िेल्यामळेु 

िोिते पररिाम होतील याचा मी दवचार िरत नसतो. मी उपवास िरतो िारि मला तसे िरावेच 

लागते. यामळेु माझी सवाांना दवनांती आह ेिी त्याांनी भावनादववश न होता यामागील हते चा दवचार 

िरावा आदि मी मरिारच असेन तर मला शाांतपिे मरू द्यावे िारि शाांतता तर मला दमळिारच आह.े 

भारताचा, दहांि  धमाथचा, शीख धमाथचा आदि इस्लामचा नाश मी असहाय होऊन पाहू शित नाही. 

पादिस्तानमध्ये जगातील सवथ धमाथच्या लोिाांना समान अदधिार दमळाला नाही, त्याांच्या जीवाच्या 

आदि मालमत्तेच्या सरुदिततेची हमी दमळाली नाही व भारताने त्याची भ्रष्ट नक्िल िेली तर िोन्ही 

िशेाांचा दवनाश अटळ आह.े तसे झाल ेतर इस्लामचा िेवळ या िोन िशेातच मतृ्य  होईल, परांतु सांप िथ 

जगात नाही. परांतु दहांि  धमथ आदि शीख धमथ याांना भारताबाहरे जगात िुठेही अदस्तत्व नाही. ज्याांचा 

या बाबतीत माझ्याशी मतभेि आह ेत्याांनी मला दितीही प्रखर दवरोध िेला तरी मी त्याांचा आिरच 

िरीन.  

माझा उपवास लोिाांचा आत्मा जागतृ िरण्यािररता आह,े त्याला मारून टािण्यािररता नाही. 

आज आपल्या दप्रय भारतात दिती घाि दनमाथि झाली आह ेयाचा र्ोडा दवचार तर िरा. आदि ही 

घाि ि र िरण्यािररता भारताचा एिा नम्र पतु्र ह ेपाऊल उचलण्याचे साहस िरतो आह,े त्याच्यात ह े

पाऊल उचलण्याइतिी शक्ती आह ेआदि ििादचत पादवत्र्यही असेल तर तो उचलत असलेल्या या 
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आनांििायी पावलाबद्दल तमु्हाला आनांि व्हायला पादहजे. आदि तो यापैिी िाहीही नसेल तर तो या 

धरेवर ओझे मात्र आह.े तो दजतक्या लविर दनघ न जाईल आदि या भ मातेवरील ओझे िमी िरून 

येर्ील वातावरि शदु्ध िरील दततिे त्याच्यािररता आदि इतर सवथ सांबांदधताांिररताही चाांगलेच 

असेल. 

या उपोषिापास न मला परावतृ्त िरण्यािररता वा माझ्याबद्दल वाटिाऱ्या िाळजीमळेु माझ्या 

दमत्राांनी दबलाथभवनिडे धाव घेऊ नये अशी माझ्या सवथ दमत्राांना माझी दवनांती आह.े उलटपिी आपिा 

सवाांिररता हा िसोटीचा िठीि प्रसांग असल्यामळेु त्याांनी आत्मपरीिि िरावे. जे आपल्या िामाच्या 

दठिािी आहते आदि आपले ितथव्य प वीपेिाही अदधि प्रामादििपिे पार पाडत आहते ते मला 

आदि मी ज्या हते िररता िाम िरतो आह े त्या हते ला सवथ प्रिारे मित िरतील. ह े उपोषि 

आत्मशदु्धीची प्रदक्रया आह.े  

आांध्र प्रिशेात न मला िोन पते्र आली असल्याचे िाल मी तमु्हाला साांदगतले होते. त्यातील एि 

िशेभक्त िोंडा वेंिटपैय्या या माझ्या वयोवदृ्ध दमत्राचे होते. त्यातील िाही उतारे मी तमु्हाला साांगतो :   

राजकीय आणि आणथिक प्रश्न बाजूला ठेवले तरी कााँगे्रसच्या लोकाांचे  झालेले नैणतक  

पतन ही मोठीच णललष्ट समस्या आहे. मी इतर प्राांताांबद्दल णवशेष काही साांगू शकत नाही परांतु 

माझ्या प्राांतातील पररणस्थती अणतशय णचांतनीय आहे. राजकीय सते्तने तयाांचे डोके णिरले आहे. 

णवधानसभेचे आणि णवधानपररषदेचे अनेक आमदार या सांधीचा पुरेपूर लाभ उठवण्याचा 

प्रयतन करत आहेत, आपल्या प्रभावाचा, ओळखीपाळखीचा पुरेपूर उपयोग करून पैसा 

णमळवण्याचा ते प्रयतन करत आहेत. इतकेच नाही तर गुन्हेगारी खटले चालिाऱ्या 

न्यायालयात जाऊन न्यायालयातील कामकाजाच्या प्रणियेत अडथळा आिण्याचा प्रयतन 

करत आहेत. इतकेच नाही तर या आमदाराांच्या सतत होिाऱ्या पक्षपाती हस्तके्षपामुळे 

णजल्याचे कलेलटर आणि महसूल खातयातील इतर अणधकाऱ्याांनाही मोकळेपिाने आपले 

काम करता येत नाही. कोिताही प्रामाणिक अणधकारी दीर्िकाळ आपल्या पदावर राहू शकत 

नाही. तयाच्या णवरोधात मांत्रयाांकडे खोटी तिार केली जाते व मांत्री या तत्त्वहीन स्वाथी लोकाांचे  

ऐकतात. 

स्वराज्याची ओढ ही अशी गोष्ट होती की णजच्यामुळे सवि स्त्री-पुरुष तुमचे नेतृतव मान्य 

करू लागले होते. परांतु आता ते ध्येय साध्य झालेले असल्यामुळे बहुताांश कााँगे्रसच्या लढाऊ 

कायिकतयाांवर जे नैणतक बांधन होते ते नाहीसे झाले आहे. इतकेच नाही तर आपल्या स्वातांत्रय 

सांग्रामात कट्टर णवरोधक असलेल्या लोकाांशीही ते हात णमळवू लागलेले आहेत आणि 
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स्वतःच्या स्वाथािकररता ते तयाांचे नाव कााँगे्रसचे सदस्य म्हिून नोंदवू लागलेले आहेत. 

पररणस्थती णदवसेंणदवस असय होत चालली आहे आणि तयामुळे कााँगे्रस सरकार तसेच 

कााँगे्रसबद्दलही लोकाांना आदर वाटेनासा झाला आहे.  

आांध्र प्रदेशमध्ये नुकताच झालेल्या नगरपाणलकेच्या णनवडिुकाांवरून कााँगे्रसची 

जनतेवरील पकड णकती वेगात कमी होते आहे ते णदसून येते. गुांटूरमधील नगरपाणलकेच्या 

णनवडिुकाांची पूिि तयारी झाल्यानांतर  स्थाणनक स्वराज्य सांस्थाांच्या मांत्रयाच्या (मद्रास) 

आदेशावरून तेथील णनवडिुका एकाएकी थाांबवण्यात आल्या. मला असे वाटते की गत दहा 

वषाांपासून केवळ नाणमत पररषदच अणस्ततवात आहे आणि नगरपालीकेचे प्रशासन 

आयुक्ाांच्या हातात आहे. आता असे ऐणकवात आहे की या शहरातील नगरपाणलकेचे प्रशासन 

हातात रे्ण्याकररता सरकार लवकरच सदस्य नाणमत करिार आहे. 

मी म्हातारा आहे. पाय मोडलेला आहे. काठीच्या आधाराने लांगडत लांगडत र्रात मी 

थोडािार णहांडू शकतो. मला माझा कोिताही स्वाथि साध्य करायचा नाही. यात काही शांका 

नाही की णजल्याची कााँगे्रस पाटी आणि प्राांताची कााँगे्रस कमेटी ज्या दोन गटात णवभाणजत 

झाली आहे णतच्या प्रमुखाांसमोर मी माझे णवचार कठोर शबदाांत ठेवत असतो. मी माझे णवचार 

कधीही लपवून ठेवले नाही, आणि माझे णवचार सवाांना माहीत आहेत.  

कााँगे्रसमधील गटबाजी, अनेक आमदाराांचा पैशामागे लागण्याचा प्रयतन आणि 

मांत्रयाांंांचा दुबळेपिा यामुळे जनतेमध्ये बांडखोरीची भावना णनमािि होत आहे. लोक 

म्हितात की यापेक्षा तर इांग्रजाांचे राज्य चाांगले होते. ते कााँगे्रसला णशव्याशापसुद्धा देत आहेत. 

आांध्र आदि इतर प्राांताांमधील लोिाांनी या स्वार्थत्यागी िशेभक्ताच्या शब्िाांचा दवचार िरावा. 

ज्या अप्रामादििपिाचा त्याांनी उल्लेख िेला तो िेवळ आांध्रमध्येच नाही. परांत ु ते आांध्रबद्दलचाच 

आपला स्वतःचा अनभुव साांग  शितात. आम्ही सवाांनी सावध रादहले पादहजे.  

माझ्या बहावलप रच्या दमत्राांनी धीर धरावा अशी माझी दवनांती आह.े सरिार साहबे मला आज 

िपुारीच भेटले होते. माझे मौन असल्यामळेु आदि आधीच्या िामात व्यस्त असल्यामळेु मी िाहीही 

साांग  शिलो नाही. श्री शांिरसदु्धा (वल्लभभाई पटेल याांचे स्वीय सदचव) त्याांच्या िायाथलयात इतिे 

व्यस्त होते िी तेसदु्धा तमुचे प्रिरि त्याांच्यासमोर माांड  शिले नाही. तसे िरून त्याांनी बहुधा सरिाराांचा 

अम ल्य वेळ वाचवला असावा. (यानांतर गाांधीजी ल डथ माऊां टबॅटन याांना भेटायला गेले.) 

ि दहांिसु्तान टाईम्स जानेवारी १३, १९४८, आदि हररजन, जानेवारी १८, १९४८ 
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७८. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी १३, १९४७ 

(या प्रार्थनासभेत नेहमीपेिा जास्त गिी होती.) 

नवी दिल्ली, 

जानेवारी १३, १९४७ 

बांध ांनो आदि भदगनींनो, 

 मला जे िाही साांगायचे आह ेते मी पांधरा दमदनटात साांग  शिेन अशी अशा आह.े परांत ुमला 

बरेच िाही साांगायचे असल्यामळेु ििादचत जास्त वेळही लाग  शिेल. 

 आज मी इरे् येऊ शिलो िारि उपवास सरुू िेल्यानांतर चोवीस तासात िोिावर िाहीही 

पररिाम होत नसतो, दनिान व्हायला निो. मी तर आज सिाळी साडेनऊ वाजता खायला सरुुवात 

िेली होती. त्याच वेळी लोिाांचे येिेही सरुू होते, (वल्लभभाई पटेल गाांधीजींबरोबर जवळपास ४५ 

दमदनटे होते. भेटायला येिाराांत प्रमखु अबलु िलाम आझाि, जयरामिास िौलतराम, एच. एस. 

सऱु्हाविी आदि ड . दजवराज मेहता होते.) ते गोष्टी िरत होते यामळेु अिरा वाजायला र्ोडासाच वेळ 

रादहला असताना मी जेवि सांपव  शिलो. (गाांधीजींनी उपोषि सरुू िेल्यामळेु सिाळी ११ वाजता 

प्रार्थना िरण्यात आली.) यामळेु मी सभेला येऊ शिलो यात आश्चयथ वाटण्यासारखे िाहीही नाही. 

आज तर येऊजाऊ शितो, बस  शितो आदि सवथ िामही िेल ेआह.े उद्यापास न भीती आह.े मी इरे् 

यायचे आदि बोलायचे नाही यापेिा तर दतरे् पडल्यापडल्या दवचार िरत रादहलो तर अदधि बरे. 

अखेरीस ईश्वराचेच तर नाव घ्यायचे आह,े ते दतरे्च घेईन. उद्यापास न तमुच्यासमोर प्रार्थनेत येिे मला 

िठीि वाटते. मला यावेसे वाटेल परांतु येऊ शििार नाही, परांतु तमु्हाला प्रार्थनेत सहभागी व्हावे असे 

वाटत असेल तर तमु्ही येऊ शिता. मलुी तर प्रार्थना िरायला येतील. सवथ नाही तर िमीिमी एि तरी 

येईल. तमु्ही येऊन प्रार्थना तर िरू शिता. मी न आल्यामळेु तमुची दनराशा होऊ नये म्हि न मी माझा 

िायथक्रम तमु्हाला साांदगतला आह.े  

मी िालचे भाषि दलहून िाढले होते व ते वतृ्तपत्राांमध्ये प्रिादशतही झाले. आता मी उपोषि 

सरुू िेले आह ेपरांतु अनेि लोि दवचारतात िी तमु्ही ह ेिाय िरत आहा? मसुलमानाांनी गनु्हा िेला 

िी दहांि ांनी गनु्हा िेला िी दशखाांनी गनु्हा िेला? िोिी गनु्हा िेला? उपवास दिती दिवस सरुू राहील? 

ठीि आह ेलोि दवचारतात िी तमुचा आरोप िोिावर आह ेतर मी साांगतो िी मी आरोप िरिारा 

िोि? माझा िोिावरही आरोप नाही. मी साांदगतले िी हां, आम्ही अपराधी झालो आहो ह ेखरे आह,े 

परांतु याचा अर्थ असा नाही िोिा एिा दवशेष व्यक्तीने अपराध िेला. दहांि  मसुलमानाांना जेव्हा 
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हटवतात तेव्हा ते आपल्या धमाथच ेपालन िरत नसतात आदि आज तर दहांि  आदि शीख हो िोघेही 

सोबत राहून असे िरत आहते. परांतु मी सवथ दहांि ांवर वा सवथ दशखाांवर आरोप िरत नाही िारि सवाांनी 

र्ोडेर्ोडे िेले आह.े ही गोष्ट लोिाांनी समज न घेण्यासारखी आह.े जर ते समज न घेिार नाहीत तर माझे 

िामही होिार नाही आदि माझे उपोषिही र्ाांबिार नाही. मी जर स्वतःला दजवांत ठेव  शििार नसेन 

तर त्याचा िोष िुिावरही नसेल. मी नालायि असल्याचे दसद्ध झाले तर ईश्वर मला उचल न घेईल. 

त्याने मला उचल न नेले तर ती अशी िोिती मोठी गोष्ट असेल? मग ते दवचारतात िी तमु्ही ह ेमसुलमान 

बाांधवाांिररता िरत आहा? ठीि आह,े मी िब ल िरतो िी मी त्याांच्यािररता िरतो आह.े िा?  िारि 

आज इरे् असलेल्या मसुलमानाांनी सवथ िाही गमावलेले आह.े आधी इतक्या जागा मसुलमानाांच्या 

आहते अशा एि प्रिारे ते सरिारवर अवलांब न राहू शित होते. मदुस्लम लीगचीही चलती होती, आता 

ते रादहले नाही. आज इरे् मदुस्लम लीग रादहलेली नाही, मदस्लम लीगची मित खरी नाही. मदुस्लम 

लीगने िशेाची फाळिी िरायला लावली आदि फाळिीनांतरही मोठ्या सांख्येत मसुलमान भारतात 

आहते. आधीपास न माझे मत होते िी जे मसुलमान भारतात रादहले आहते त्याांना सवथ प्रिारची मित 

दिली पादहजे. हीच मानवता आह,े मानवधमथ आह.े 

माझा उपवास आत्मशदु्धीिररता आह.े प्रत्येिाने स्वतःला शदु्ध िेल ेपादहजे. सगळयाांना जर 

शदु्ध व्हायच े नसेल तर पररदस्र्ती दचघळेल. सवाांनी शदु्ध व्हायचे असेल तर मसुलमानाांनीही शदु्ध 

व्हायचे आह.े सवाांनी आपले अांतःिरि शदु्ध िरायचे आह.े मसुलमानाांत िोितेही िोष असले तरी 

आपि ते पाहायचे नाही. मी च ि िेली आह ेअसे जर मी िोिासमोर साांदगतले तर तेच एि प्रिारचे 

प्रायदश्चत्त होत असते. 

मी ह ेजे साांगतो आह ेते मसुलमानाांना वा अज न िोिाला खषु िरण्यािररता साांगत नाही आह.े 

मी स्वतःलाच म्हिजे ईश्वरालाच खषु िरण्याचा प्रयत्न िरतो आह.े ईश्वराचा गनु्हगेार होण्याची माझी 

इच्छा नाही. मसुलमानाांनीसदु्धा शदु्ध व्हायला पादहजे आदि भारतात राहायला पादहजे. गोष्ट अशी आह े

िी दनवडििुाांिररता दहांि ांनी आदि दशखाांनी मदुस्लम लीगला मान्यता दिली. मी इदतहासात जािार 

नाही. नांतर फाळिी झाली. परांतु फाळिीप वीच हृिये िभुांगलेली होती. िेवळ मसुलमानाांचाच िोष 

आह ेअसे जरी आपि म्हि  शित नसलो तरी याांत मसुलमानाांचाही िोष आह.े दहांि , मसुलमान, शीख 

या सवाांना िोष दिला पादहजे. आता या दतन्ही अपराध्याांनी दमत्र व्हायला पादहजे. त्याांनी ईश्वरािडे 

पादहले पादहजे. मसुलमानाांमध्येसदु्धा अनेि असे आहते िी जे सैतानाची प जा िरतात. दहांि  आदि 

दशखाांमध्येही अनेि लोि नानि आदि इतर गरुूां ची प जा िरत नाहीत तर सैतानाची प जा िरतात. 

धमाथच्या नावाखाली आपि अधमी झालो आहो. 



प्रार्थना प्रवचन भाग २ | महात्मा गाांधी | २७७ 

 
 

मी मसुलमानाांच्या नावाने उपवास सरुू िेलेला असल्यामळेु त्याांच्यावर फार मोठी जबाबिारी 

येऊन पडते. िोिती जबाबिारी येते?  आपल्याला दहांि  आदि दशखाांबरोबर भाऊभाऊ होऊन राहायचे 

आह े व पादिस्तानशी नाही तर भारताशी प्रामादिि राहायचे आह े ही गोष्ट त्याांनी समज न घेतली 

पादहजे. ते प्रामादिि आहते िी नाहीत ह े मी त्याांना दवचारिार नाही. मी त्याांची परीिा त्याांच्या 

वतथनावरून िरीन. 

नांतर सरिाराांचे नाव येते. मसुलमान म्हितात िी मी चाांगला आह ेपरांतु सरिार नाहीत, त्याांना 

िाढ न टािले पादहजे. ते म्हितात िी जवाहरलालसदु्धा चाांगले आहते. ते म्हितात िी तमु्ही 

सरिारमध्ये आलात तर चाांगले होईल. त्याांचा आिेप िेवळ सरिारवर आह.े मसुलमानाांना मी 

साांदगतलेच पादहजे िी तमुच्या यदुक्तवािात िाहीही अर्थ नाही िारि सरिार सांप िथ मांदत्रमांडळ असते. 

सरिार िाय दिवा जवाहरलाल िाय ह ेसरिार नाहीत. ते तमुचे सेवि आहते. तमु्ही त्याांना िाढ न 

टाि  शिता. होय, िेवळ मसुलमान त्याांना िाढ न टाि  शित नाहीत ह ेखरे आह.े परांतु सरिार जी च ि 

िरतात असे वाटते ती च ि तरी ते सरिारच्या लिात आि न िऊे शितात. ते असे म्हिाले, तसे 

म्हिाले असे साांग न चालिार नाही. त्याांनी िाय िेले ते साांगा. मला साांगा. मी त्याांना भेटत असतो. 

त्याांच्याशी बोलत असतो, मी त्याांना तमुच ेम्हििे साांगेन. तेच जवाहर, तेच सरिार शासन चालवत 

आहते. जवाहर तर त्याांना िाढ  शितात, परांतु ते अस ेिरत नाहीत तर िाही िारि असले पादहजे. 

उलट ते सरिारची तारीफ िरतात. (दहांिसु्तान टाईम्समधील अहवालात इरे् पढेु दलदहले आह े- लोि 

म्हितात त्याप्रमािे सरिार गाांधीजींच्या होला हो लावत नसले तरी ते अज नही गाांधीजींचे चाांगले दमत्र 

आहते.) मग मांदत्रमांडळ आह.े तेही सरिार आह.े सरिार जे िाही िरतात त्याची जबाबिारी सवथ 

मांदत्रमांडळाची असते िारि ते तमुच ेप्रदतदनधी आहते. लोिशाही आपले िाम अशा प्रिारे चालवत 

असते. यामळेु मसुलमानाांनी श र आदि दनभथय व्हायला पादहजे असे मी म्हिेन. आपल्यािररता लीग 

नाही, िााँग्रेस नाही, गाांधी नाही, जवाहरलाल नाही तर िेवळ खिुा म्हिजे ईश्वर आह ेअसा दवचार 

त्याांनी िेला पादहजे. आपि िेवळ त्याच्या नावावर इरे् आहो. मसुलमानाांना मी म्हिेन िी दहांि ांनी 

आदि दशखाांनी िाहीही िेले तरी तमु्ही वाईट वाट न घेऊ निा. मी तमुच्याबरोबर आह.े मला 

त्याांच्याबरोबर जगायच ेआदि मरायचे आह.े मी तमु्हाला एि ठेव  शित नसेन तर माझे जीवन दनरर्थि 

आह.े अशा प्रिारे मसुलमानाांवरही फार मोठी जबाबिारी आह ेह ेत्याांनी दवसरायला निो. 

सरिार स्पष्टवके्त आहते. ते जे िाही म्हितात ते िाही वेळा िट  वाटते. िोष त्याांच्या दजभेचा 

आह.े त्याांचे हृिय त्याांच्या दजभेसारखे नाही याची मी साि िऊे शितो. ते लखनौमध्ये (६जानेवारीला 

जाहीर सभेत बोलताना वल्लभभाई पटेल म्हिाले होते : “भारतीय मसुलमानाांना मला िेवळ एि प्रश्न 
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दवचारायचा आह.े निुताच झालेल्या अदखल भारतीय मदुस्लम पररषिते िाकमीरच्या प्रश्नावर तमु्ही 

तमुचे तोंड िा उघडल ेनाही? पादिस्तानच्या िृतीचा तमु्ही दनषेध िा िेला नाही? या गोष्टी लोिाांच्या 

मनामध्य ेसांशय दनमाथि िरतात… यामळेु मसुलमानाांचा एि दमत्र म्हि न मी िोन शब्ि साांगेन. आता 

आपले ितथव्य एिाच बोटीने वल्हवत पढेु जािे अर्वा बडुिे आह.े मी स्पष्टपिे तमु्हाला साांगतो िी 

एिाच वेळी तमु्ही िोन घोड्याांवर स्वार होऊ शित नाही. तमु्हाला जो िोिता एि घोडा आवडत 

असेल त्याची दनवड िरा.”) आदि िलित्ता येरे् (३ जानेवारीला िलित्ता येर्ील प्रचांड जनसभेत 

बोलताना वल्लभाई पटेल याांनी जोर िऊेन साांदगतले िी दहांि  राज्याची गांभीरपिे चचाथ िरता येऊ शित 

नाही. परांतु एि गोष्ट मात्र दनदवथवाि आह.े भारतात चार िोटी मसुलमान आहते. त्यातील अनेिाांनी 

पादिस्तानच्या दनदमथतीत मित िेली आह.े एिा रात्रीत न त्याांच्यात पररवतथन होईल यावर िोि दवश्वास 

ठेव  शितो? मसुलमान म्हितात िी आम्ही दनष्ठावांत नागररि असल्यामळेु आमच्या प्रामादििपिावर 

िोिी िसा िाय अदवश्वास िाखव  शितो? त्याांना मी म्हिेन, : ‘तमु्ही मला िा दवचारता? तमु्ही 

तमुच्या सिस्दिवेिबदु्धीला दवचारून पाहा’.”) म्हिाले होते िी मसुलमानाांनी इरे् रादहले पादहजे 

आदि राहायला पादहजे. ते मला असेही म्हिाले होते िी मी त्या मसुलमानाांवर दवश्वास ठेव  शित नाही 

जे िालपरवापयांत स्वतःला दहांि  आदि दशखाांचे शत्र  समजत होते व मदुस्लम लीगचे अनसुरि िरत 

होते. त्याांच्यात रात्रीत न बिल होऊ शित नाही व एिाएिी ते दमत्र होऊ शित नाहीत.अज नही लीग 

अदस्तत्वात असेल तर ती िुिाच्या आजे्ञच ेपालन िरील? पादिस्तानच्या िी आपल्या सरिारच्या? 

लीगची जनुी प्रवतृ्ती पाहून त्याांना दतची शांिा येते आदि ते बरोबरही आह.े ते म्हितात लीगच्या 

मसुलमानाांच्या प्रामादििपिावर माझा दवश्वास नाही व मी त्याांच्यावर दवश्वास ठेव  शित नाही. ते 

दवश्वासाहथ आहते ह ेत्याांनी दसद्ध िेले पादहजे. त्याांनी असे िेल ेतरच दहांि ांनी आदि दशखाांनी िाय िेले 

पादहजे ह ेसाांगण्याचा मला अदधिार असेल. 

या मलुींनी जे गािे (यिी तौर डाि सनेु िेऊ न आसे तबे एिला चलो रे, एिला चलो, एिला 

चलो, एिला चलो रे) म्हटल ेते गरुुिवेाांनी दलदहले आह.े नोआखालीच्या िौऱ्यात आम्ही ते म्हित 

अस . एिटा चालिारा माि स इतराांना साि घालतो आदि सोबत चलण्यािररता साांगतो. परांत ुजर 

िोिीही आल ेनाही आदि िाळोख पसरला असेल तर िवी म्हितात िी तरीही मािसाने एिट्यानेच 

चालायला पादहजे िारि ईश्वर आधीपास नच त्याच्याबरोबर आह.े बांगालीतील ह ेगािे म्हिायला मी 

मलुींना मदु्दाम साांदगतले. नाही तर त्या दहांिसु्तानीतील गािे म्हिाल्या असत्या. दहांि  आदि दशख जर 

आपल्या धमाथशी प्रामादिि असतील तर त्याांनी ही वतृ्ती अांगी बािवली पादहजे. मसुलमानाांना 

पादिस्तानमध्ये पळ न जावेसे वाटेल असे वातावरि त्याांनी दनमाथि िरू नये. दहांि ांनी आदि दशखाांनी 

श र व्हायला पादहजे आदि पादिस्तानमधील सवथ दहांि  आदि शीख जरी मारले गेले तरी आम्ही 
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बिल्याची िायथवाही िरिार नाही ह े दहांि ांनी आदि दशखाांनी िाखव न दिले पादहजे. पादिस्तानची 

नक्िल आपल्या लोिाांनी िेलेली पाहण्यािररता दजवांत राहण्याची माझी इच्छा नाही. मी जर दजवांत 

रादहलो तर एिाही मसुलमानाला स्पशथ िरायचा नाही असे मी प्रत्येि दहांि ला आदि दशखाला साांगेन. 

मसुलमानाांना मारिे हा भ्याडपिा आह ेआदि आपि श र झालो पादहजे, भेिड नाही. दिल्लीत परत 

शाांतता दनमाथि होईल तेव्हाच माझे उपोषि सटेुल. दिल्लीत जर शाांतता प्रस्र्ादपत झाली तर त्याचा 

प्रभाव िेवळ सांप िथ भारतावरच नाही तर पादिस्तानवरही पडल्यादशवाय राहिार नाही व जेव्हा असे 

होईल तेव्हा एिटा मसुलमानसदु्धा दिल्लीतील िोित्याही भागात आरामात दफरू शिेल. मग मी 

उपोषि सोडेन. दिल्ली भारताची राजधानी आह.े ती नेहमीच भारताची राजधानी राहत आलेली आह.े 

जोपयांत दिल्लीतील पररदस्र्ती सामान्य होत नाही तोपयांत भारतातील वा पादिस्तानमधील पररदस्र्ती 

सामान्य होिार नाही. आज मी सऱु्हाविी ांना इरे् आि  शित नाही िारि िोिी तरी त्याांचा अपमान 

िरील अशी मला भीती वाटते. आज ते दिल्लीतील रस्त्याांमध न मोिळेपिाने दफरू शित नाहीत. जर 

ते दफरले तर त्याांच्यावर हल्ला होईल. त्याांना इरे् िाळोखातही मोिळेपिाने दहांडता आले पादहजे अशी 

माझी इच्छा आह.े ह ेखरे आह ेिी मसुलमानाांचा जेव्हा प्रश्न आला तेव्हाच त्याांनी प्रयत्न िेले. तरीही 

त्याांची इच्छा असती तर ते पररदस्र्ती अज नच दचघळव  शिले असते. परांत ुतसे िरण्याची त्याांची 

इच्छा नव्हती. मसुलमानाांनी बळजबरीने जी घरे बळिावली होती ती त्याांनी ररिामी िरायला लावली. 

मी मखु्यमांत्री असल्यामळेु असे िरू शिलो असे यावर ते म्हिाले. ती घरे दहांि  आदि दशखाांची 

अस नही त्याांनी आपले ितथव्य पार पाडल.े दिल्लीत खरी शाांतता प्रस्र्ादपत होण्यािररता एि मदहना 

जरी लागला तरी त्याची दफिीर िरण्याचे िारि नाही. िेवळ माझा उपवास सटुण्यािररता लोिाांनी 

िाहीही िरू नये.  

तर आज जे दहांि , शीख, पारसी, दिश्चन आदि मसुलमान भारतात राहतात त्याांनी भारतात 

राहायला पादहजे आदि भारत असा िशे झाला पादहजे िी दजरे् प्रत्येिाचा जीवाच्या आदि 

मालमत्तेच्या सरुदिततेची शाश्वती वाटली पादहजे. 

दहांिीवरून. सौजन्य - आिाशवािी. दशवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ २९३-३०० 
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७९. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी १४, १९४८ 

नवी दिल्ली, 

जानेवारी १४, १९४८ 

बांध ांनो आदि भदगनींनो, 

 िाल मी तमु्हाला साांदगतले होते िी उद्या म्हिजे आज मी सभेत येऊ शिेन िी नाही याबद्दल 

मला शांिा आह.े परांतु येिे शक्य झाल ेम्हि न आलो. उद्या, परवा असे दिवस येिार आहते िी मला 

दफरताही येिार नाही. ड क्टर तर आजपास नच मनाई िरत होते. (गाांधीजींनी उपवासाचा िसुऱ्या दिवशी 

सिाळचे आदि सायांिाळचे दफरिे सोडले असले तरी त्याांनी नेहमीच्या िामात वेळ घालवला. त्याांनी 

मीठ वा दलांबादशवाय गरम पािी घेतले, मांदत्रांडळाच्या िोन सभाांमध्ये भाग घेतला व वायव्य सरहद्द 

प्राांतातील प्रदतदनधी मांडळाचे स्वागत िेले. यादशवाय ते भेटायला येिाऱ्या दिती तरी लोिाांना आदि 

दमत्राांना भेटले. ड . दजवराज मेहता आदि ड . सशुीला नाय्यर या िोघाांनी िाढलेल्या गाांधीजींच्या 

आरोग्यदवषयि अहवालात दलदहले होते िी गाांधीजींच्या प्रत्येि दिवसाच्या उपोषिामळेु त्याांच्या 

सध्याच्या आदि भदवष्यातील प्रिृतीवरील धोिा वाढत आह.े) मी स्वतःला ड क्टराांच्या हाती नाही 

तर ईश्वराच्या हाती सोपवले आह.े िोित्याही प्रिारे मी जगलोच पादहजे इतिी मला जीवनाची 

आसक्ती नाही. मी जगतो िी मरतो ह ेप िथपि ेईश्वराच्या हातात आह.े माझी इतिीच प्रार्थना आह ेिी 

माझी ही श्रद्धा अिणु्ि राहावी आदि माझ्या श्रदे्धप्रमािे मी वागत असताना त्यात िोिीही अडर्ळा 

आि  नये. आज माि स िबुथल झाला आह ेआदि ईश्वर िुठे आह ेअसे तो दवचारतो. मी म्हितो िी 

सवाांनी बलशाली व्हावे. आज बाज च्या सवाांनी बलशाली व्हावे. असे झाल ेतरच माि स सांिटात न 

बाहरे पड  शितो. तर मी तमु्हाला माझी ही रामिहािी साांदगतली. 

 आज मला तमु्हाला िोनचार गोष्टी साांगायच्या आहते. खरे म्हिजे मी इांग्रजीत दलहून टािले 

आह ेवा मजि र साांग न दलहून घेतले आह.े माझी शारीररि पररदस्र्ती िशी राहील ह ेमला माहीत 

नव्हते. मला वाटले िी मी वाच न िाखव  शिलो नाही तर त्याच ेभाषाांतर िोिी तरी वाच न िाखव  

शिेल. असे होऊ शिले असते. मग मला वाटले िी मीच ह ेसवथ साांगेन तर बरे होईल. ह ेिेवळ 

तमुच्यािररताच नाही. रेदडओच्या माध्यमात न भारतातील सवथ लोि ह ेऐितात. मी िाय म्हितो ह े

त्याांना ऐिायच ेअसते आदि िाहींना मला जे साांगायचे असते ते माझ्या आवाजात ऐिायच ेअसेत. 

मी तर त्याांच्या प्रेमाच्या बांधनाने बाांधला गेलो आह.े यामळेु मला वाटले िी मी त्याांना माझ्या 

आवाजातच ह ेसाांदगतले पादहजे. मला वाटले िी छत्तीस तासाांचा उपवास शरीरािररता फार चाांगला 
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असतो. त्यामळेु शरीर स्वच्छ होते व शरीराची िोितीही हानी होत नाही. ह े खरे आह े िी 

भदवष्यािररता मी माझी शक्ती राख न ठेवली पादहजे, परांतु याची िाळजी ईश्वर घेईल.  

मला चोहोिड न अनेिाांच्या तारा येत आहते आदि त्याांतील अनेि तर मसुलमानाांच्या आहते. 

तसेच भारताबाहरेूनही मला तारा येत आहते. त्यातील महत्त्वाच्या तारा दनवडण्यािररता मी 

प्यारेलालला साांदगतले आह.े त्या सवथ तारा प्रिादशत िरण्याची आवकयिता नाही. लोिाांना िाही 

दशिता येईल अशा ज्या तारा त्यात आहते िेवळ त्याच तारा प्रिादशत िेल्या पादहजे. अशा िाही 

तारा आहते िी ज्याांत तमु्ही उपोषि सोडा आदि सवथ िाही ठीि होईल असे म्हटलेले आह.े परांत ुमी 

उपोषि िसा सोड  शितो? ईश्वराने मला या उपोषिाची प्रेरिा दिली आह ेआदि तोच ह ेउपोषि 

र्ाांबवील. मिृलुाबेनिड न मला फोनिारे सांिशे आला आह.े ती लाहोरमध्ये आह.े दतचे मसुलमानाांमध्ये 

अनेि दमत्र आहते. ती दहांि  मलुगी आह.े उपोषिाने ती अदतशय व्यदर्त झाली आह.े ती लहान होती 

तेव्हा मी दतला िडेवर घेतले आह.े आता ती मोठी मलुगी झाली आह.े ती चोहोिडे एिटीच जाते. मी 

मसुलमानाांिररता इतिे िाही िरतो आह े तर ते माझ्यािररता िाय िरू शितात असे िेवळ 

पादिस्तामधील मसुलमानच नाही तर तेर्ील सरिारी अदधिारीसदु्धा दवचारतात असे ती म्हिते. 

यामळेु मला बरे वाटते. माझा सांिशे त्याांच्यापयांत पोहोचला िी नाही ह ेमला माहीत नाही. उद्यापयांत 

तो त्याांच्यापयांत नक्िी पोहोचेल. त्याांनी िाहीही दवचारण्याचे िारि नाही असे यावर माझे उत्तर आह.े 

हा यज्ञ जरी दिल्लीत सरुू असला तरी तो सांप िथ िशेािररता आह.े  

ह ेउपोषि आत्मशदु्धीिररता आह.े आज दजरे् सैतानाला दसांहासनादधदष्ठत िेल ेआह े दतरे् 

तमु्ही ईश्वराला दसांहासनादधदष्ठत िेले पादहजे. त्याचे िाही दचन्ह दिसले पादहजे. प्रत्येिजि उपोषि 

िरू शित नाही. असे िरण्याचा अदधिार मला दमळाला ही माझ्यािररता अदभमानाची गोष्ट आह.े 

दहांि  म्हितात, ‘मसुलमानाांना मारा’, मसुलमान म्हितात, ‘दहांि ांना मारा’, शीख म्हितात, 

‘मसुलमानाांना मारा’. दहांि , मसुलमान आदि शीख अशा प्रिारे भाांडतील तर त्यामळेु िोिाचाही 

फायिा होिार नाही. तमु्हाला जर या यज्ञात सहभागी व्हावयाचे असेल तर तमु्ही भाऊभाऊ व्हायला 

पादहजे आदि तमुच्या अांतःिरिात िषेाऐवजी प्रेमाची भावना असली पादहजे. 

आम्ही िारूला स्पशथ िरिार नाही, अफ ला स्पशथ िरिार नाही अशी दहांि , मसुलमान आदि 

दशखाांनी शपर् घेतली पादहजे. व्यदभचारी स्त्री-परुुषाांशी त्याांचे िाहीही ििेेघेिे नसले पादहजे. 

प्रत्येिजि दस्त्रयाांिडे वयानरुूप आई, बहीि वा मलुगी म्हि न पाहील. प्रत्येिाने आत्मसांयम पाळला 

पादहजे आदि अांतरबाह्य स्वच्छ व्हायला पादहजे. ते जर ह े सवथ िरतील तर आदि तरीही मी 

पादिस्तानला पापीस्तान समजत असेन तर मला पश्चात्ताप िरावा लागेल आदि पादिस्तान पापीस्तान 
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नाही तर पादिस्तान आह,े पदवत्र भ मी आह ेअसे मला म्हिावे लागेल. परांत ुयािररता िेवळ शब्ि 

निो, िृती पादहजे. पादिस्तानच्या मसुलमानाांमध्ये पररवतथन घड न आल ेतर त्याचा पररिाम भारतावर 

होिे अपररहायथ आह.े पादिस्तानने दहांि ांच्या दवरोधात अपराध िेलेला आह ेहा माझा दृदष्टिोन मी 

िधीही लपव न ठेवलेला नाही.  

िराचीत िाय घडले? दनष्पाप दशखाांचा ख न िरण्यात आला आदि त्याांची सांपत्ती लटुण्यात 

आली. आता मला िळले आह ेिी हीच गोष्ट गजुरातमध्येही घडली. (जानेवारी १३ला दनवाथदसताांना 

घेऊन जािारी आगगाडी बन्न हून जात होती. दतच्यावर पदश्चम पांजाबमधील गजुरात स्र्ानिावर 

टोळीवाल्याांनी हल्ला िेला. जम्म मध्ये जात असताना ते दतरे् गोळा झाले होते. त्याांच्या सांरििासाठी 

पाठवण्यात आलेल्या तिुडीने जोरिार प्रदतिार िेल्यानांतरही शेिडो दनवाथदसत मारले गेले. वा त्याांना 

अपांग िरण्यात आले व दस्त्रया आदि मलुींचे त्याांनी अपहरि िेले.) बन्न  वा अज न िुठ न तरी तरी 

त्याांचा ताांडा येत होता. सवथ दनवाथदसत आपला जीव वाचवण्यािररता पळत होते.त्याांना रस्त्यातच 

पिडण्यात आल ेव ित्तल िरण्यात आली. या िःुखि गोष्टीत मला फार खोलवर दशरायचे नाही. 

मसुलमानाांना मी दवचारू इदच्छतो िी तमुच्या नावावर पादिस्तानमध्ये जर अशा गोष्टी घडत असतील 

तर भारतातील लोि त्या दिती िाळ सहन िरतील? माझ्यासारखे शेिडो लोि जरी उपवास िरतील 

तरी नांतर होिाऱ्या शोिाांदतिेला ते टाळ  शििार नाहीत. तमु्ही सवाांनी चाांगले व्हायला पादहजे. तमु्ही 

मसुलमान असा िी टोळीवाले असा, आम्हाला दहांि  आदि शीख परत हवे आहते असे तमु्ही सवाांनी 

म्हिायला पादहजे. िवी म्हितात, “तमु्हाला जर स्वगथ पाहायचा असेल तर तो इरे् आह,े इरे् आह,े 

इरे् आह.े” त्याांनी ह ेबागेसांबांधी म्हटले आह.े मी जेव्हा लहान मलुगा होतो तेव्हा अनेि वषाांप वी मी ह े

वाचले आह.े परांतु स्वगथ असा सहजासहजी दमळत नसतो. दहांि,ु मसुलमान, शीख इत्यािी सवथ चाांगले 

झाल,े भाऊभाऊ झाल ेतर मग या िदवतेच्या ओळी प्रत्येिाच्या िारावर िोरल्या जाऊ शितात. परांत ु

ह ेतेव्हाच होईल जेव्हा पादिस्तान पदवत्र होईल. परांतु तमु्ही एि गोष्ट म्हित असाल आदि िसुरी िरत 

असाल तर ते दठिाि िसुरा नरि होईल. तमुची अांतःिरिे शदु्ध िरा आदि दतरे् ईश्वराची स्र्ापना 

िरा. ह े जर पादिस्तानमध्ये घडले तर भारतातील आम्ही लोि तमुच्यामागे राहिार नाही. तमुची 

अांतःिरिे जर एि असतील तर भौगोदलि दृष्टीने िशेाची जरी फाळिी झालेली असली तरी त्यामळेु 

िाही फरि पडत नाही. जगात वेगवेळी सरिारे आहते. सरिार ५० असले, पाचशे असले तर त्याच े

िाय? मी तर म्हिेन िी भारतात सात लाख खेडी आहते तर सात लाख सरिार आहते असे समजा. 

प्रत्येिाचे जर वेगळे सरिार असेल तर ते चाांगलेच होईल. 
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मला म्हितात िी - (बोलता बोलता पाण्याचा घोट घेतात) - हा वेडा आह,े लहानसहान 

गोष्टीवर उपवास िरायची याला सवय आह.े परांतु मी िाय िरू? लहानपिापास न मी असाच घडलो 

आह.े मी जेव्हा लहान होतो तेव्हा वतथमानपत्रसदु्धा वाचत नव्हतो. अगिी खरे साांगतो िी 

वतथमानपत्रसदु्धा वाचत नव्हतो. इांग्रजी मी मोठ्या मदुकिलीने वाच  शित होतो. गजुरातीही येत नव्हती. 

मग मी वतथमानपत्र िसा वाचिार होतो? तेव्हापास न मला वाटत आले िी भारतात - िेवळ 

राजिोटमध्ये नाही - दहांि , शीख, पारसी, मसुलमान, दिश्चन ह ेसवथ एि होऊन राहतील तरच आपि 

सवथ इरे् आरामात राहू शितो. माझे असे स्वप्न होते. आता मी म्हातारा झालो असताना आदि मतृ्य च्या 

उांबरठ्यावर असताना जर माझे ह ेस्वप्न प्रत्यिात आले तर माझे हृिय आनांिाने नाच  लागेल. िोितीही 

भाांडिे आता दशल्लि नाहीत ह ेपाहून मलेु आनांिाने नाच बागड  लागतील. तमु्ही सवाांनी या िामात 

मला मित िरावी अशी माझी तमु्हाला िळिळीची दवनांती आह.े आपि सवाांनी जर आपापल्या 

धमाथच ेपालन िेले आदि चाांगले झालो तर सवथ धमाांमध्ये ससुांवाि दनमाथि होऊ शितो. माि स शीख 

आह ेिी पठाि याची आपल्याला भीती वाटायला निो. आपि ईश्वराला घाबरायला पादहजे. हचे 

पाहण्याची माझी इच्छा आह.े 

तमु्ही सवथ असे होण्यािररता प्रयत्न िरू शिता आदि होऊ शिता. अखेरीस समाज म्हिजे 

िाय? समाज हा व्यक्तींनी बनलेला असतो. आपि समाज घडवतो. आपि झोपा िाढतो आदि मग 

आपि तक्रार िरतो िी समाज असा आह ेम्हि न आम्ही असाहाय आहो. हीच गोष्ट सरिारलाही लाग  

आह.े सरिार आपि आहो, िसुरा िोिीही नाही. एि माि स जर पढुािार घेईल तर िसुरा त्याच े

अनसुरि िरील आदि एिाच ेअनेि होतील. जर एिही नसेल तर श न्य असेल.  

उद्या मी इरे् येऊ शिेन याची मला खात्री नाही. परांतु प्रार्थना होईल व मलुी भजन म्हितील. 

दहांिीवरून. सौजन्य - आिाशवािी. दशवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ ३००-४ 
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८०. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी १५, १९४८ 

(अांर्रुिात पडल्यापडल्या गाांधीजी पदहले िोन पररच्छेि दहांिीत म्हिाले होते. उरलेल्या भाषिाचा 

मजि र गाांधीजींनी प्यारेलालना दलहून घेण्यािररता साांदगतला होता. प्रार्थना सभेत सदुशला नाय्यर 

याांनी दहांिी भाषि वाच न िाखवले होते. दहांिसु्तान टाईम्समधील भाषिाच्या वतृ्ताांताचा प्रार्थना 

प्रवचनमधील मजि राशी मेळ घालण्यात आला आह.े)   

नवी दिल्ली, 

जानेवारी १५, १९४८ 

बांध ांनो आदि भदगनींनो, 

 माझ्यािररता हा एि नवीन अनभुव आह.े अशा प्रिारे लोिाांपयांत माझे शब्ि पोहचवण्याची 

िधी वेळ आली नव्हती, आदि ती यावी अशी माझी इच्छाही नव्हती. मी प्रार्थना िरायच्या मैिानापयांत 

पोहोच  शित नव्हतो आदि येर् न माझा आवाज तमुच्यापयांत पोहोच  शित नव्हता. असे असतानाही 

माझा आवाज जर तमुच्यापयांत पोहोच  शिला तर तमुचे समाधान होईल असे मला वाटले. मला जे 

म्हिायचे आह ेत्याचा मजि र मी आधीच दलहव न घेतला आह.े ही अवस्र्ा दिती दिवस राहील ह े

मला माहीत नाही. (गाांधीजींची प्रिृती तपासिाऱ्या ड क्टराांनी त्याांच्या प्रिृतीदवषयीचे ४.३० वाजता 

पढुील पत्रि िाढल े - “गाांधीजींच्या उपोषिाचा आज दतसरा दिवस आह.े स्वाभादविपिेच त्याांच े

वजन िमी होत आह.े अशक्तपिा भरप र वाढला आह.े आज त्याांना स्नानगहृात न खचुीत बसव न 

आिाव ेलागले. त्याांचा आवाज िीि झाला आह.े लघ्वीत अॅदसटोन आढळ न आल.े...”) 

तमु्हा लोिाांना माझी इतिीच दवनांती आह ेिी इतर लोि िाय िरतात ह ेन पाहता स्वतःमध्य े

दजतिी शदु्धी िरता येईल दततिी िरावी. माझी खात्री आह े िी जनता दजतक्या जास्त प्रमािात 

आत्मशदु्धी िरील दततिेच तमुचे आदि माझेही दहत होईल. त्यामळेु भारताचेही दहत होईल आदि हा 

उपवासही मी शक्य दततक्या लविर सोड  शिेन. माझी िाळजी िोिीही िरू नये. प्रत्येिाने आपली 

िाळजी घ्यावी. िशेाच्या प्रगतीचा आदि तमुच्या िल्यािाचा दवचार तमु्ही िेला पादहजे. अखेरीस 

आपिा सवाांना मरायचेच आह.े जो िोिी जन्माला आला त्याची मतृ्य पास न सटुिा नाही. मग आपि 

मतृ्य ला िा घाबरावे वा तो आल्याबद्दल िःुख िा िरावे? माझे मत आह ेिी मतृ्य  हा आपला दमत्र 

आह ेआदि तो आपल्या नदशबी आलेल्या दवदवध व्याधी ि र िरत असल्यामळेु आपि त्याचे िृतज्ञ 

असायला पादहजे.  
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वतथमानपत्रवाल्याांना िाही शांिा असल्यामळेु त्याांचे दनरसन िरून घेण्यािररता िाल 

सायांिाळच्या प्रार्थना प्रवचनानांतर िोन तासाांनी वतथमानपत्रवाल्याांनी मला भेटण्याची इच्छा व्यक्त 

िरिारा दनरोप पाठवला होता. परांतु मी दिवसभर िाम िेल ेहोते. प्रार्थनेनांतरही िामात गुांतलेलो होतो 

यामळेु त्याांना भेटण्याची इच्छा नव्हती. यामळेु त्याांना जे िाही दवचारायचे असेल ते त्याांनी मला उद्या 

सिाळी ९ वाजल्यानांतर दलहून द्यावे असा दनरोप िणे्यािररता मी प्यारेलालला साांदगतले. त्याांनी असेच 

िेले.  

त्याांचा पदहला प्रश्न असा आह े-  

प्रश्न - भारतीय सांर्राज्याच्या कोितयाही भागात कोितयाही प्रकारच्या दांगली सुरू 

नसतानाही तुम्ही उपोषिाला सुरुवात केली. 

मुसलमानाांच्या र्राांचा बळजबरीने ताबा रे्ण्याचा लोकाांनी णनधािराने सांर्णटत  प्रयतन 

करावा ही दांगल नाही तर अजून काय आहे? (पाहा प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी ४, १९४८) 

या िांगलीचे प्रमाि इतिे मोठे होते िी अखेरीस सैन्याला नाईलाजाने अश्रधुरुाचा वापर िरावा 

लागला आदि जमावाला पाांगवण्यािररता हवेत िा होईना र्ोडासा गोळीबार िरावा लागला.  

शेवटचा मसुलमान मुांबईत न घालव न लावेपयांत जर मी वाट पादहली असती तर तो म खथपिा 

झाला असता. दिस न न पडिाऱ्या मारण्याच्या अशा पद्धतीला मी छळ िरून िरून मारिे म्हितो. 

प्रश्न - तुम्ही म्हिाला होता की जे मुसलमान बाांधव आपल्या भीतीची आणि 

असुरणक्षततेची भावना व्यक् करायला तुमच्याजवळ आले होते. तयाांना तुम्ही उत्तर 

देण्याकररता असमथि होता. तसेच गृहमांत्री सरदार पटेलाांबद्दलही. ते मुसलमानणवरोधक आहेत 

अशीही मुसलमानाांची तिार होती. तयावर सरदार पूवीप्रमािे आता माझे होयबा राणहले 

नाहीत असे तुम्ही म्हिाला होता. (पाहा प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी१३, १९४८)  

यामुळे सरदार पटेल याांचे हृयपररवतिन र्डवून आििे व गृहमांत्रालयाच्या धोरिाचा 

णनषेध करिे आहे हा या उपोषिामागील प्रमुख हेतू आहे असा समज होतो. याबद्दल आपि 

आपली भूणमका स्पष्ट केली तर मदत होईल. 

मला वाटते िी मी या गोष्टीचे स्पष्ट उत्तर दिले आह.े मी जो अर्थ लावला आह ेतोच त्याचा 

अर्थ होतो आदि जो अर्थ लावण्यात आला आह ेतो तर माझ्या िल्पनेतही आला नव्हता. मला जर 

वाटले असते िी माझ्या वक्तव्याचा असाही अर्थ लावला जाऊ शितो तर सांशय ि र िरण्यािररता ते 

दवधान मी अज न स्पष्ट िेले असते. 



प्रार्थना प्रवचन भाग २ | महात्मा गाांधी | २८६ 

 
 

अनेि मसुलमान बाांधवाांनी सरिारच्या तर्ािदर्त मसुलमानदवरोधी वतृ्तीबद्दल तक्रार िेली 

आह.े ते ऐित असताना मला िःुख िाब न ठेवावे लागत होते परांतु िोितेही प्रत्यतु्तर न ितेा मी त्याांचे 

म्हििे ऐि न घेत असे. या उपोषिामळेु मी स्वतःवर घातलेल्या दनबांधात न मोिळा झालो. यामळेु मी 

टीिािाराांना साांदगतले िी मला आदि पांदडत नेहरूां ना हरभऱ्याच्या झाडावर चढवण्याचा व 

आमच्यापास न सरिार पटेलना ि र िरण्याचा तमु्ही जो प्रयत्न िरत आहा तो चिुीचा आह.े या एिटे 

पाडण्याच्या प्रयत्नाने तमुचा िाहीही लाभ होिार नाही.  

सरिारच्या बोलण्यात रोखठोिपिा आह.े त्याांचे हृिय जरी सवाांना सामाव न घेण्याइतिे 

दवशाल असले तरी यामळेु अनेििा हते  नसतानाही लोि िखुावले जातात. यामळेु जीवनभाराच्या 

आपल्या सहिाऱ्यावर होिाऱ्या एिा अशोभनीय आरोपात न त्याला मकु्त िरावे असा मी दवचार िेला. 

(आपली व्यर्ा व्यक्त िरत वल्लभभाई पटेल याांनी १३ जानेवारीला गाांधीजींना दलदहले, “...तमु्हाला 

वारांवार माझ्या बाज ने भाांडावे लागते. ही गोष्ट… मला असह्य होते.” परत १६ जानेवारीला ते मुांबईत 

म्हिाले िी “िाही मसुलमान गाांधीजींिडे गेले आदि माझ्या लखनौ येर्ील भाषिाबद्दल तक्रार िेली 

आदि गाांधीजींना माझी बाज  घेिे भाग पडले. यामळेुसदु्धा मला िःुख झाले. अखेरीस इतराांना माझी 

बाज  घ्यावी लागावी इतिा िाही मी िबुळा माि स नाही.”) 

सरिाराांना मी माझा “होयबा” समजतो असे ऐििाराांना वाटेल िी िाय अशीही भीती मला 

वाटत होती. सरिाराांना प्रेमाने माझा “होयबा” म्हटले जात असे. यामळेु त्याांची तारीफ िरताना मी 

म्हिालो िी ते इतिे शदक्तशाली आहते आदि िरारी आहते िी ते िोिाचेही “होयबा” होऊच शित 

नाही.  

ते जेव्हा माझे होयबा होते तेव्हा मी जे िाही म्हित असे ते सगळे त्याांच्या गळी एििम उतरायच े

आदि म्हि न ते तसे म्हि  िते असत. ते त्याांच्या िेत्रात फार मोठे आहते. अहमिाबाि नगरपादलिेचा 

िारभार चालवताना त्याांनी फार िायथिमता िाखवली होती. परांत ुते इतिे नम्र होते िी त्याांनी आपले 

राजिीय दशिि माझ्याअांतगथत घ्यायला सरुुवात िेली. त्याांनी याचे िारि मला साांदगतले होते. मी 

जेव्हा भारतात आलो होतो तेव्हा इरे् ज्या प्रिारे राजिारि चालत होते त्यात भाग घेण्याची त्याांना 

इच्छा होत नसे. परांतु आता सत्ता त्याांच्या गळयात येऊन पडल्यानांतर त्याांच्या लिात आले िी ज्या 

अदहांसेनरुूप आपि यशस्वीपिे िाम िरत होतो दतने आता िाम िरता येऊ शित नाही.  

माझ्या लिात आल ेिी मी आदि माझे सहिारी ज्या अदहांसेनसुार िाम िरत होतो ती खरी 

अदहांसाच नव्हती. ती निली गोष्ट होती आदि दतचे नाव आह ेदनदष्क्रय प्रदतरोध. दनदष्क्रय प्रदतिार 

राज्यित्याथच्या िाय उपयोगाचा? र्ोडा दवचार तर िरा एि िबुळा माि स जनतेचा प्रदतदनधी झाला 
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तर तो आपल्या मालिाची हास्यास्पि अवस्र्ाच िरील आदि त्याांची िोितीही प्रदतष्ठा राहिार नाही. 

सरिाराांवर एखािी जबाबिारी सोपवली तर दतच्यावर िधीही अन्याय होऊ ििेार नाही ह ेमला माहीत 

आह.े ते त्या जबाबिारीची दिां मत िधीही िमी होऊ ििेार नाही.  

ह ेसवथ ऐिल्यानांतर माझे वक्तव्य गहृदवभागाची दनांिा िरण्यािररता होते असे िोिीही म्हििार 

नाही असे मला वाटते. जर िोिी असा दवचार िरत असेल तर तो स्वतःचेच अधःपतन िरील व 

स्वतःचीच हानी िरून घेईल असे मी समजेन. माझे वा सरिाराांचे त्यामळेु िोितेही निुसान होिार 

नाही. मी आधीच ठामपिे साांदगतले नव्हते िाय िी िोितीही बाह्य शक्ती मािसाच ेअधःपतन घडव न 

आि  शित नसते? माि स स्वतःच स्वतःला अधःपतीत िरत असतो. मला माहीत आह ेिी माझ्या 

उत्तराशी या वाक्याचा िाहीही सांबांध नाही. परांत ुह ेअसे एि सत्य आह ेिी जे िेव्हाही उद्धतृ िरता 

येऊ शिते. 

मी स्पष्ट शब्िाांत साांदगतले आह े िी माझा उपवास सांघराज्यातील अल्पसांख्याि 

मसुलमानाांिररता आह.े आदि यामळेु तो दनदश्चतपिे सांघराज्यातील दहांि  आदि दशखाांच्या दवरोधात 

आह े आदि पादिस्तानमधील मसुलमानाांच्या दवरोधात आह.े तसेच ज्याप्रमािे सांघराज्यातील 

अल्पसांख्यािाांच्या बाज ने आह े तसेच तो पादिस्तानमधील अल्पसांख्यािाांच्या बाज ने आह.े 

अशाप्रिारे हा उपवास पादिस्तानच्या जनतेिररताही आह.े जो दवचार मी आधीच समजाव न 

साांदगतला होता त्याचीच पनुरावतृ्ती िरण्याचा मी प्रयत्न िरतो आह.े माझ्यासारख्या अप िथ आदि 

िबुथल मािसाच्या उपोषिामळेु िोन्ही उपदनवेशातील  जनतेला वाचवता येऊ शिेल. ह े उपोषि 

सवाांच्या आत्मशदु्धीिररता आह.े त्याच्या पादवत्र्याबद्दल िोिीही शांिा घेण्याचे िारि नाही. 

प्रश्न - सांयुक् राष्ट्र सांर्ाच्या सुरक्षा सणमतीची सभा सुरू होत असताना (यनुोमधील 

भारतीय प्रदतदनधी मांडळाचे नेते गोपालस्वामी अय्यांगार याांनी जानेवारी १५, १९४८ला िाकमीरच्या 

प्रिरिावर आपली बाज  माांड न सरुिासदमतीत या वािदववािाची सरुुवात िेली.) आणि कराची व 

गुजरातमधील कत्तलीनांतर तुम्ही हे उपोषि सुरू केले आहे. णवदेशी वृत्तपत्रसृष्टीत याला णकती 

प्रणसद्धी णमळाली हे माहीत नाही. परांतु तुमच्या उपोषिामुळे हे सवि णवषय मागे पडले आहेत. 

पाणकस्तानचे प्रणतणनधी याचा लाभ रे्ण्याचा प्रयतन करतील हे तयाांच्या मागील वतिनावरून 

आपल्याला कळू शकते. ते म्हिू शकतील की भारतातील तुमच्या णहांदू अनुयायाांना, ज्याांनी 

तेथील मुसलमानाांना जगिे कठीि केलेले आहे, ज्या वेडाने झपाटलेले आहे ते दूर व्हावे 

म्हिून महातम्याने हा उपवास सुरू केला आहे.  
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जगात चोहोिडे सत्य पोहोचण्यािररता वेळ लागत असतो. परांतु मध्यांतरीच्या िाळात तमुच्या 

उपोषिाचा सांयकु्त राष्रसांघावर चिुीचा पररिाम होण्याची शक्यता आह.े  

गाां. - या प्रश्नाचे सदवस्तर उत्तर िणे्याची आवकयिता नाही.  

जगातील िशे आदि जनता याांच्याबद्दल मला जी िाही मादहती आह ेत्यावरून मी साांगायचे 

साहस िरू शितो िी या उपवासाचा चाांगलाच पररिाम झाला आह.े बाहरेचे जे लोि भारतातील 

घटनाक्रमािडे दनष्पिपिे पाहू शितात ते माझ्या उपोषिाचा चिुीचा अर्थ लाव  शििार नाही. ह े

उपोषि सांघराज्यातील आदि पादिस्तामधील लोिाांचे वेड ि र िरण्यािररता आह.े 

पादिस्तानमधील बहुसांख्य मसुलमान सरळ चालिार नाहीत, तेर्ील स्त्री-परुुष सौजन्यशील 

होिार नाहीत तर सांघराज्यातील मसुलमानाांना वाचवता येऊ शििार नाही. परांतु मिृलुाबेनच्या 

िालच्या प्रश्नावरून असे वाटते िी पादिस्तानच्या मसुलमानाांचे डोळे उघडल ेआहते व आपले ितथव्य 

िाय आह ेते त्याांना िळ  लागले आह.े ह ेपाहून मला आनांि होतो. 

सांयकु्त राष्रसांघाला माहीत आह ेिी माझ्या उपोषिामळेु त्याांना दनिथय घेिे सोपे होईल व ते 

पादिस्तान आदि सांघराज्याला योग्य मागथिशथन िरू शितील. (लोिाांच्या मागिीमळेु गाांधीजींचे 

अांर्रूि ओसरीत ठेवण्यात आल ेआदि स्त्री-परुुष त्याांच्या जवळ न जात असताना गाांधीजी त्याांना हात 

जोड न नमस्िार िरत होते.) 

ि दहांिसु्तान टाईम्स, जानेवारी १६, १९४८, हररजन जानेवारी २५, १९४८ आदि प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ ३०४-९ 
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८१. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी १६, १९४८ 

नवी दिल्ली, 

जानेवारी १६, १९४८ 

बांध ांनो आदि भदगनींनो, 

 आज तमुच्याशी बोलता येईल अशी मला आशा नव्हती. परांतु ईश्वर िृपेने आज िालपेिा 

माझ्या आवाजातील जोम वाढला आह.े उपवासाच्या चौथ्या दिवशी आज मला दजतिी शक्ती वाटते 

आह े दततिी माझ्या मागच्या िोित्याही उपवासात मला वाटली नव्हती. आत्मशदु्धीचा यज्ञ तमु्ही 

िरत राहाल तर तमु्हाला सांबोधण्याची माझ्यातील शक्ती शेवटपयांत िायम राहील अशी मला आशा 

आह.े मी तमु्हाला साांगतो िी मला मळुीच घाई नाही. घाई िेल्यामळेु आपल्याला िामाला मित 

होिार नाही. मला अविथनीय शाांतता जािवते आह.े िोिीही र्ोडेस ेिाही तरी िरावे आदि सवथ िाही 

ठीिठाि आह ेअसे मला साांगावे अशी माझी इच्छा नाही. जेव्हा दिल्लीत पररप िथ शाांतता स्र्ादपत 

होईल तेव्हा सांप िथ भारतातही शाांतता स्र्ादपत होईल. माझ्या चोहोिडे शाांतता पसरिार नसेल म्हिजे 

भारत आदि पादिस्तानमध्येही शाांतता स्र्ादपत होिार नसेल तर मला दजवांत राहण्याची इच्छा नाही. 

या यज्ञाचा अर्थ हा असा आह.े (अांर्रुिात पडल्या पडल्या गाांधीजी ह े दहांिीत बोलले. यानांतरचा 

मजि र गाांधीजींनी इांग्रजीत साांदगतला होता व त्याचे भाषाांतर सभेत वाच न िाखवण्यात आले. 

हररजनमधील वतृ्ताांताचा प्रार्थना प्रवचनमधील मजि राशी मेळ घालण्यात आला आह.े) 

िोित्याही जबाबिार सरिारिररता आधी घेतलेला दनिथय बिलविे इतिे सोपे नसते. 

(सरिारच्या आधीच्या भ दमिेप्रमाि ेपादिस्तानला ५५ िोटी रुपये िणे्यादवषयी वल्लभभाई पटेल 

याांनी जी घोषिा िेली होती दतच्यािररता पाहा पररदशष्ट शासिीय पररपत्रि, जानेवारी १६, १९४८). 

यािररता िाकमीरपास न तर िन्यािुमारीपयांतच्या आदि िराचीपास न तर आसामच्या सीमेपयांतच्या 

सांप िथ िशेान ेसरिारला अांतःिरिापास न धन्यवाि दिले पादहजे. आदि जगातील सवथ लोि म्हितील 

िी असे िाम आपल्या सरिारसारख्या मोठ्या मनाच ेसरिारच िरू शिते.  

मसुलमानाांची खशुामत िरण्याचे ह ेधोरि नाही. तमु्हाला आवडेल तर तमु्ही म्हि  शिता िी 

ह ेधोरि आत्मसमाधानाचे आह.े दवशाल बहुमताचे प्रदतदनदधत्व िरिारे िोितेही सरिार अडािी 

जनतेिड न टाळया दमळवण्यािररता असे िृत्य िरू शित नाही. चोहोिडे वेड लागल्याचे वातावरि 

पसरलेले असताना धीर धरून आदि डोिे शाांत ठेव न जहाज चालविाऱ्या मोठ्यात मोठ्या पढुाऱ्याांनी 

त्या जहाजाला वाचवण्याचा प्रयत्न िरायला निो िाय? असे िरण्यामागील उदद्दष्ट िोिते? त्याला 

िारि माझे उपोषि होते. त्याने सांप िथ दृदष्टिोन बिलला. या उपवासादशवाय िायद्याच्या सीमेत दजतिे 
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शक्य होते दततिेच त्याांनी िेले असते. परांतु भारत सरिारने उचलेले ह ेपाऊल मैत्री वाढविारे आदि 

गोडवा दनमाथि िरिारे आह.े यामळेु पादिस्तानचीही परीिा होईल. यामळेु िेवळ िाकमीरचाच नाही 

तर भारत आदि पादिस्तानमधील सवथ वािग्रस्त प्रश्नाांचा दनिथय व्हायला पादहजे. आजच्या शत्रतु्वाची 

जागा मैत्रीने घेतली पादहजे. समतेच्या मागिीला िायद्यातील अिराांपेिा जास्त महत्त्व दमळाले पादहजे. 

इांग्रजीत एि घरगतुी वाक्प्रचार आह.े तो अनेि शतिाांपास न चालत आला आह.े दजरे् सामान्य िायिा 

िाम िरू शित नाही दतरे् दनष्पिपिा मितीिररता धाव न येतो. िायद्यािररता आदि 

दनःपिपातीपिािररता दतरे् वेगवेगळी न्यायालये होती. ह ेसवथ पाहता भारत सरिारने जे िाही िेले 

आह ेते सवथ प्रिारे योग्य आह.े उिाहरि घ्यायच ेअसेल तर मॅिडोनाल्ड दनवाडा आपल्यासमोर आह.े 

(साांप्रिादयि दनवाडा, हा ऑगस्ट ८, १९४८ला प्रिादशत झाला होता.) तो दनवाडा िेवळ िाही िेवळ 

मॅिडोनाल्डचा नव्हता तर सांप िथ दिदटश मांदत्रमांडळाचा आदि गोलमेज पररषिचे्या बहुतेि सिस्याांचा 

होता. परांतु तो दनवाडा येरवडा तरुुां गात मी िेलेल्या उपोषिामळेु बिलवण्यात आला. (पििदलत 

वगाांिररता वेगळे मतिार सांघ दनमाथि िरण्याच्या दवरोधात गाांधीजींनी सप्तेंबर १९३२ला उपोषि सरुू 

िेले होते. पिुे िरारानांतर सव्वीस सप्तेंबरला त्याांनी आपला उपवास सोडला होता.) 

भारत सरिारने िेलेल्या महान िृत्यामळेु मी उपवास सोडावा असे मला साांगण्यात येत असते. 

यािररता मला स्वतःची समज त घालता आली पादहजे अशी माझीही इच्छा आह.े मला त्या ड क्टर 

लोिाांच्या िाळजीची िल्पना आह ेिी जे बराच त्याग िरून मला िररोज तपासतात आदि माझी 

िाळजी घेत असतात. माझा उपवास जसजसा लाांबत चालला आह ेतसतशी त्याांची िाळजी वाढत 

चालली आह.े हा उपवास दजतिा लाांबत जाईल दततिे माझे मतु्रदपांड चागले िाम िरू शििार नाही 

आदि उपवासामळेु त्याच्यात दनमाथि झालेला िोष ििादचत पढेु िधीही िरुुस्त होिार नाही अशी 

त्याांना भीती वाटते ह े मला माहीत आह.े वैद्यिीय िेत्रातील लोि दितीही सिम असले तर मी 

उपोषिाची सरुुवात त्याांना दवचारून िेली नव्हती. माझा एिमेव मागथिशथि, इतिेच नाही तर 

हुिुमशहा िधीही न चिुिारा सवथशदक्तमान ईश्वर आह.े त्याला माझ्या या िाटिुळया शरीराचा जर 

यापढेुही उपयोग असेल तर वैद्यिीय िेत्रातील लोिाांनी िेलेल्या भादितानांतरही तो हा िहे राख न 

ठेवील. मी त्याच्या हातात आह.े यामळेु मला मतृ्य ची वा अपांग होऊन जगण्याची भीती िा वाटत नाही 

यावर तमु्ही दवश्वास ठेवाल अशी मला आशा आह.े परांतु मला वाटते िी िशेाला माझा िाही उपयोग 

असेल तर ड क्टराांच्या या सावधदगरीच्या स चनेमळेु लोिाांनी एि होऊन त्वररत िृती िेली पादहजे. 

इतक्या मेहनतीने स्वातांत्र्य दमळवल्यानांतर आपि श र तर व्हायलाच पादहजे. जे लोि शत्र  आहते अशी 

शांिा असते त्याांच्यावरही श र लोि दवश्वास ठेवतात. श र लोिाांना अदवश्वासाची घिृा वाटत असते, 

तसे िरिे त्याांना आपल्या प्रदतषे्ठदवरुद्ध वाटत असते. भारत आदि पादिस्तान याांच्या भागात िांगलीचा 
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आगडोंब जरी उसळला तरी दिल्लीतील दहांि , मसुलमान आदि शीख याांच्यावर िोिताही पररिाम 

होिार नाही असे ऐक्य जर दिल्लीत दनमाथि झाल ेव दिल्ली शाांत रादहली तर माझी प्रदतज्ञा प िथ होईल. 

सिुवै ह ेआह ेिी भारत आदि पादिस्तानमधील लोिाांना आपोआप समांजसपिा आला आह ेअसे 

दिसते आदि आता िोन्ही उपदनवेशात अशी मैत्री झाली पादहजे िी िोित्याही धमाथच ेलोि िोन्ही 

उपदनवेशात िोित्याही अडर्ळयादशवाय सरुदितपिे येऊजाऊ शिले पादहजे व राहू शिले पादहजे. 

असे झाल ेतर हचे माझ्या उपवासाला सवाथत चाांगले उत्तर राहील. यापेिा िमी आत्मशदु्धीची मागिी 

अस  शित नाही. जनतेच्या वतीने सरिारने उिार दनिथय घेतला आह ेआदि यािररता दिती दिां मत 

द्यावी लागेल याची सरिारने दफिीर िेलेली नाही. भारताने उचललेल्या या मोठेपिाच्या पावलाचे 

पादिस्तान िस ेउत्तर िईेल? (पादिस्तानचे अर्थमांत्री गलुाम महम्मि भारत सरिारच्या दनिथयाची चचाथ 

िरत म्हिाले िी महात्मा गाांधींच्या प्रयत्नाांना यश आल े आदि त्याांनी भारत सरिारला दवदचत्र 

पररदस्र्तीत न वाचवले याचा मला आनांि होतो.) िोन्ही उपदनवेशाांनी दिल्लीवर फार ताि येऊ ििे े

योग्य नाही. अखेरीस दिल्लीचे लोि िाही अदतमानव नाहीत. इच्छा असेल तर अनेि मागथ आहते. 

ती आह े िाय? (गाांधीजी अांरुिावर पडलेले होते व स्त्री-परुुष राांगेत येऊन त्याांचे िशथन घेत होते. 

गाांधीजींचे मतु्रदपांड चाांगल्या प्रिारे िाम िरत नव्हते. यामळेु अबलु िलाम आझाि याांनी पािी 

दमसळ न मोसांबीचा रस द्यायला साांदगतले. गाांधीजींनी दलांबाचे रस दमसळलेल्या पाण्यादशवाय इतर 

िाहीही घेण्याला निार दिला. ते म्हिाले िी माझ्या शरीरात िोिता दबघाड झाला आह ेह ेमला 

माहीत आह.े त्याच ेिराि रामनामातील माझ्या श्रदे्धतील उिीव आह.े) 

हररजन, जानेवारी २५, १९४८ आदि प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ ३०९-१२ 
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८२. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी १७, १९४८ 

(प्रार्थनेिररता एि हजारहून जास्त लोि गोळा झाल ेहोते. प्रार्थना प्रवचनच्या दहांिी मजिुराशी 

हररजनमधील वतृ्ताांताशी मेळ घातला आह.े) 

नवी दिल्ली, 

जानेवारी १७, १९४८ 

बांध ांनो आदि भदगनींनो, 

 ईश्वराची िृपा आह ेिी उपोषिाच्या या पाचव्या दिवशीही र्िवा न जािवता मी िोन शब्ि 

बोल  शितो.(जानेवारी १७ १९४८ला आरोग्यदवषयि जे पररपत्रि िाढण्यात आल ेहोते त्या दलदहले 

होते : “गाांधीजींचा अशक्तपिा दनदश्चतच वाढला आह ेआदि त्याांच्या डोक्यात भिभि  लागले आह.े 

त्याांच ेम त्रदपांड नीट िाम िरत नाही ह ेपाहता ह ेलिि दचांतनीय आह.े आमच्या मते ह ेउपोषि अज न 

पढेु सरुू राहू ििे े मळुीच वाांछनीय नाही. यामळेु ह ेउपोषि लविरात लविर सांपेल अशी पावले 

उचलिे सवथ समिुायाांिररता आवकयि आह ेह ेसाांगिे आमच ेितथव्य आह.े) आजचा सांिशे मी दलहून 

िाढला आह ेआदि सशुीलाबेन तमु्हाला तो वाच न िाखवतील. 

 तमु्ही जे िाही िराल त्यामाग ेप िथपि ेतमुचे मन आदि हृिय असले पादहजे, नाही तर त्यात न 

िाहीही साध्य होिार नाही. िसेही िरून मला दजवांत ठेवावे इतिाच जर तमु्ही दवचार िरिार असाल 

तर तमु्ही फार मोठी च ि िराल. मला दजवांत ठेविे वा मारिे ह ेिोित्याही मानवी हातात नाही. ते 

ईश्वराच्या हातात आह.े याबद्दल मला मळुीच शांिा नाही आदि यामळेु इतराांनीही त्याबद्दल शांिा 

बाळगण्याचे िारि नाही. 

या उपोषिाचा अर्थ आमची हृिय ेशद्ध िरिे आह ेआदि जागे होिे आह.े िृपा िरून माझी 

िीव िरू निा. मला शक्य होईल दततिे दिवस मी उपवास िरिार आह ेआदि त्यानांतर मला मारायच े

अशी जर ईश्वराची इच्छा असेल तर मी मरेन. 

मला माहीत आह ेिी माझे अनेि दमत्र िःुखी आहते आदि मी ह ेउपोषि ताबडतोब र्ाांबवावे 

अशी त्याांची इ्च्छा आह.े आज तसे िरावे यािररता िोितेही िारि नाही. जेव्हा तसे िारि दनमाथि 

होईल तेव्हा मी उपोषिाचा आग्रह धरिार नाही. आपल्या मयाथिा ओळखि ेआदि त्याबद्दल अदभमान 

न बाळगिे ही अदहांसेची मागिी असते. अदहांसा नम्रतेची मागिी िरत असते. मी जे िाही म्हितो 

त्यात अहांिार नाही. त्यात िेवळ प्रेम आह.े (लाऊडदस्पिरमध न गाांधीजी वरील दहांिीत बोलले. 
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यानांतरचा मजि र गाांधीजींनी इांग्रजीत साांदगतला होता व त्याच े दहांिीतील भाषाांतर सभेत वाच न 

िाखवण्यात आल ेहोते.) 

मी आधी िाय साांदगतले होते ते परत साांगतो - उपोषिाच्या िडपिाखाली िाहीही िरण्यात 

येऊ नये. ज्या गोष्टी उपोषिाच्या िडपिाखाली िेल्या जातात त्या उपोषि सांपल्यानांतर परत दफरवल्या 

जातात याचा अनभुव मी आधीही घेतला आह.े जर असे िाही घडल ेतर त्याचे फारच भयांिर पररिाम 

होतील. असे िाही व्हायला निो. आध्यादत्मि उपोषि अांतःिरिाच्या शदु्धीिररता असते. 

प्रामादििपिे जर अांतःिरि शदु्ध िरण्यात आल ेतर ज्या िारिाने ते शदु्ध िरण्यात आल ेते िारि 

सांपल्यानांतरही ती शदु्धी नाहीशी होत नाही. एखािा जवळचा माि स यायचा असला तर आपि जर 

घराला रांगरांगोटी िेली तर तो माि न येऊन दनघ न गेल्यानांतरही ती रांगरांगोटी तशीच िायम राहत असते. 

भौदति स्वच्छता िेल्यानांतरही िाही िाळाने परत रांगरांगोटी िरावी लागत असते. अांतःिरि स्वच्छ 

िेले तर ते मात्र मरेपयांत तसेच राहते. यादशवाय उपोषिािररता िसुरे िोितेही समर्थनीय िारि अस  

शित नाही. 

राजे, महाराजे, सामान्य लोि याांच्यािड न येिाऱ्या ताराांची सांख्या सारखी वाढत आह.े 

पादिस्तानमध नही तारा येत आहते. ही चाांगली गोष्ट आह.े परांतु जे लोि पादिस्तानमध्ये राहतात आदि 

जे पादिस्तानचे भदवष्य घडविार आहते त्याांना एि दमत्र आदि शभुदचांति म्हि न मी साांगतलेच 

पादहजे िी  जोपयांत तमुची सिस्दिवेिबदु्धी जागतृ होत नाही व तमु्ही जे अपराध िेल ेत्याची िबलुी 

िते नाही तोपयांत तमु्ही पादिस्तानला नेहमीिररता दटिव न ठेव  शििार नाही. 

याचा अर्थ असा नाही िी ह ेिोन िशे स्वतःहोऊन एि झाले तर ते मला निो आह.े परांत ु

शस्त्रबळाने पादिस्तानला परत दवलीन िरून टािावे या िल्पनेला माझा दवरोध आह ेआदि लोिाांच्या 

मनात न मी ती िाढ न टाि  इदच्छतो. मी आशा िरतो िी मतृ्य शैय्येवर पड न मी ह ेजे शब्ि बोलतो आह े

त्यामळेु िोिाचाही गैरसमज होिार नाही आदि ते िोिालाही खपुिार नाहीत. मी जर िबुळेपिाने वा 

लोिाांचे अांतःिरि िखुवण्याच्या भीतीने माझ्या मनात खरोखर िाय ह ेसाांग  शिलो नाही तर मी माझी 

आदि पादिस्तानच्या लोिाांचीही प्रतारिा िरीन ही गोष्ट सवथ पादिस्तानी समज न घेतील अशी मी 

आशा िरतो. माझ्या दहशेबात िाही च ि होत असेल तर ती मला िाखवली पादहजे आदि मला जर 

ती च ि आह ेअशी खात्री पटली तर मी इरे् जे म्हिालो ते मागे घेईन. माझ्या मादहतीप्रमािे अज न तरी 

या मिुद््याबद्दलचा प्रश्न उपदस्र्त झालेला नाही. 

माझे उपोषि िोित्याही अर्ाथने राजिीय आह े असे समजण्यात येऊ नये. आतील 

आवाजाच्या हािेप्रमािे ितथव्य म्हि न ह े उपोषि िरण्यात आल े आह.े अदतशय यातना सहन 
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िेल्यानांतर मी उपोषि िरण्याचा दनिथय घेतला. दिल्लीचे मसुलमान बाांधव याचे सािी आहते. िनैांदिन 

हालचालीचा अहवाल िणे्यािररता त्याांच ेप्रदतदनधी मला िररोज भेटत असतात. या पदवत्र प्रसांगी राजे, 

महाराजे, दहांि , शीख आदि इतर लोि माझी फसवि ि िरून माझे उपोषि सोडवण्यािररता प्रयत्न 

िरतील तर ना तर ते स्वतःचे दहत िरू शितील ना भारताचे. (दिल्लीत १७ जानेवरीला तीन लाख 

लोिाांच्या सभेला सांबोदधत िरत अबलु िलाम आझाि म्हिाले : “इरे् येण्याप वी मी गाांधीजींिडे 

गेलो होतो आदि तमुचा उपवास सोडवण्यािररता आम्ही िाय िेले पादहजे असे मी त्याांना दवचारल े

होते. त्याांनी मला सात िसोट्या साांदगतल्या. त्याांची पररप ती झाली तर उपोषि सोडण्याची त्याांची 

तयारी आह.े ते म्हिाले िी या मिुद््याांच्या पररप तीसांबांधीच्या आश्वासनाची ग्वाही मला जबाबिार 

वयक्तींिड न दमळाली पादहजे. ...िोितेही खोटे आश्वासन ितेा येिार नाही.” अटी खालीलप्रमाि े

आहते - (१) मसुलमानाांना ख्वाजा िुतबुदुद्दन बदख्तयारच्या मजारवर इबाित िरण्याचे प िथ स्वातांत्र्य 

असले पादहजे आदि एिा आठवड्यानांतर येिारा उसथ त्याांना साजरा िरता आला पादहजे. (२) 

शहरातील ज्या मदशिी मसुलमानेतराांनी ताब्यात घेतल्या व दतरे् मसुलमानेतर राहू लागले आहते वा 

ज्याांच ेमांदिरात रूपाांतर िरण्यात आल ेआह ेत्या लोिाांनी स्वतःहोऊन त्या मदशिी ररिाम्या िेल्या 

पादहजे. (३) िांगली आधी मसुलमान दजरे् राहत होते दतरे् त्याांना मकु्तपि ेदहांडतादफरता आल ेपादहजे. 

(४) आगगाडीत न प्रवास िरताना मसुलमानाांना प िथ सांरिि दिले पादहजे. (५) मसुलमानाांचा आदर्थि 

बदहष्िार िरण्यात येऊ नये. (६) शहरातील ज्या भागात मसुलमान राहत होते त्या भागात 

मसुलमानेताराांना राहू िणे्याचा प्रश्न मसुलमानाांवर सोड न िणे्यात यावा. (७) जे मसुलमान दिल्ली सोड न 

दनघ न गेले आहते परांतु ज्याांना परतायची इच्छा आह ेत्याांना तसे िरण्याचे प िथ स्वातांत्र्य असावे.) त्याांना 

साांगा िी आत्म्यािररता उपोषि िरताना मला दजतिे प्रसन्न वाटते दततिे प्रसन्न मला िधीही वाटत 

नव्हते. या उपोषिामळेु नेहमीपेिा अदधि प्रसन्नता जािवत असल्यामळेु त्यात िोिीही दवघ्न 

आिण्याची आवकयिता नाही. तमु्ही दवचारप वथि सैतानािडे पाठ दफरवली आह ेआदि ईश्वरािडे 

जाऊ लागला आहात असे जर तमु्ही दनदश्चतपिे मला साांग  शिाल तर मात्र तमु्ही मला हा उपवास 

सोडायला लाव  शिता. (गाांधीजींच्या खोलीबाहरे जमावाने गिी िेली होती परांत ुगाांधीजी अदतशय 

अशक्त असल्यामळेु लोिाांना त्याांच ेिशथन होऊ शिले नाही. प्रार्थना सांपल्याबरोबर दिल्लीवासीयाांची 

एि मैल लाांब दमरवि ि शाांततेच्या घेषिा िरत दबलाथभवनमध्ये दशरली. जवाहरलाल नेहरू त्याांच्याशी 

िोन शब्ि बोलले.)  

ि दहांिसु्तान टाईम्स, जानेवारी १८, १९४८, हररजन, जानेवारी २५, १९४८ आदि प्रार्थना प्रवचन -२, पषृ्ठ ३१२-३ 
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८३. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी १८, १९४८ 

जानेवारी १८, १९४८ 

(ररमदझम पाऊस पडत अस नही प्रार्थनेिररता प्रचांड गिी झाली होती. गाांधीजी अांर्रुिावर पड न 

दहांिीत मायक्रोफोनमध  जवळपास २० दमनीट बोलले. 

प्रार्थना प्रवचनच्या दहांिी मजिुराशी हररजनमधील मजिुराशी मेळ घालण्यात आला आह.े) 

नवी दिल्ली, 

जानेवारी १८, १९४८ 

मी तमुच्यािररता लहानसा सांिशे दलहून घेतला आह.े तो तमु्हाला सशुीलाबेन वाच न 

िाखवतील. 

हा माझ्यािररता शभु दिवस आह ेआदि तमुच्यािररताही असला पादहजे. गरुू गोदवांि दसांग 

याांची आज जयांतीसदु्धा आह.े याच दिवशी तमु्हा लोिाांच्या िृपेने मी उपवास सोडत आह.े जी िया 

तमु्हा लोिाांिड न - दिल्लीच्या लोिाांिड न, दिल्लीत जे दनवाथदसत आहते त्याांच्यािड न, येर्ील 

शासनाच्या सवथ िमथचाऱ्याांिड न, मला दमळाली मला वाटते िी मी ती जन्मभर दवसरू शििार नाही. 

िलित्त्यातही मला हाच अनभुव आला होता. िलित्त्यात शहीि साहबेाांनी जे महान िाम िेले होते 

ते या वेळी मी िसा दवसरू शितो? (पाहा प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर १३, १९४७) ते दतरे् नसते तर िीघथ 

िाळ मी दटि  शिलो नसतो. आपल्या मनात शहीि साहबेाांबद्दल िाही शांिा होत्या व अज नही आहते. 

परांतु त्याचा इरे् िाही सांबांध नाही. माि स दितीही वाईट असला तरी आपि त्याला दमत्राप्रमािे 

वागवले पादहजे आदि त्याच्याबरोबर िाम िेल े पादहजे ह ेआपि दशिायला पादहजे. िोित्याही 

पररदस्र्तीत िोिाशीही आपि शत्रतु्व िरू नये, मैत्रीच िेली पादहजे. शहीि साहबेही आहते आदि 

चार िोटी मसुलमानही आहते. सवथ दहांि  आदि शीख िवेि त नाहीत त्याचप्रमािे सवथ मसुलमानही 

िवेि त नाहीत. आपल्यामध्ये जशी चाांगली मािसे आहते तशीच त्याांच्यातही चाांगली मािसे आहते. 

वाईट मािस ेमात्र िुठेही िमी असतात. आपल्या िशेातसदु्धा ज्याांना गनु्हगेारी जमात म्हितात त्या 

जमाती आहते. आपल्यामध्ये आदिवासीसदु्धा आहते. या सवाांशी आपि ससुांवािाने रादहलो पादहजे.  

मसुलमानाांचा समाज फार मोठा आह.े ते िेवळ याच िशेात नाहीत तर जगभर पसरलेले आहते. 

आपल्याला जर सवथ जगाशी मैत्री िरायची असेल तर इरे् असलेल्या मसुलमानाांशी आपले शत्रतु्व 

असायचे िाहीही िारि नाही.  
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मी भदवष्यवेत्ता नाही. तरीही ईश्वराने मला दववेि दिला आह,े अांतःिरि दिल े आह.े त्या 

िोघाांचा मी शोध घेतो आदि तमु्हाला भदवष्य साांगतो. िोित्या ना िोित्या िारिामळेु आपि 

मसुलमानाांशी जर मैत्री िरू शिलो नाही आदि इर्ल्याच नाही तर पादिस्तानमधील आदि सवथ 

जगातील मसुलमानाांशी मैत्री िरू शिलो नाही तर भारत आपला राहिार नाही, इतराांचा होईल, गलुाम 

होईल ही गोष्ट लिात ठेवा. आदि जे स्वातांत्र्य आपल्याला दमळाले ते आपि गमाव न बस .  

आज इतक्या लोिाांनी आशीवाथि दिला आह.े त्याांनी मला आश्वासन दिले आह ेिी यापढेु दहांि , 

शीख, मसुलमान ह े सवथ भावाभावासारखे राहतील आदि दितीही दचर्ाविी दमळाली तरी 

दनवाथदसताांसह दिल्लीत राहिारे लोि एिमेिाांच ेशत्र  होिार नाही. ही िाही लहान गोष्ट नाही. याचा 

अर्थ यापढेु भारत आदि पादिस्तानमधील लोि दमत्र होतील यािररता आपि प्रयत्न िेल ेपादहजे. 

आपल्या िबुळेपिामळेु जरी भारताची फाळिी झालेली असली तरी आपि आपली अांतःिरिे एि 

िेली पादहजे. माझे उपोषि सोडण्याचा जर हा अर्थ नसेल तर तमु्ही मला उपवास सोडायला लावला 

ह ेयोग्य िेले नाही, दिां बहुना िाहीच िाम िेले नाही असे मी अदतशय नम्रपिे म्हिेन. उपोषिाचा जो 

आत्मा आह ेत्याच ेचाांगल्या प्रिारे पालन झाल ेपादहजे. जे दिल्लीत घडते ते सांप िथ भारतात होईल. 

आदि आदि जे भारतात होते ते पादिस्तानमध्ये होईल. अांतर िस ेराहील?  याबद्दल मला िाहीही 

शांिा नाही. तमु्ही घाबरू निा. िोिीही घाबरू नये. एखाद्या मलुानेही घाबरू नये. आजपयांत आपि 

माझ्या मते सैतानािडे चाललो होतो. आजपास न आपि ईश्वरािडे जाण्याची सरुुवात िरू आदि 

त्याच्यािड न िधीही तोंड दफरविार नाही अशी मी आशा िरतो. असे झाले तर सांप िथ भारत आदि 

पादिस्तान दमळ न जगाची सेवा िरू शितील आदि जग अदधि उिात्त होईल. इतर िोित्याही 

िारिािररता मला जगण्याची इच्छा नाही. मानवतेचा िजाथ वाढावा म्हि नच माि स जगत असतो. 

मािसाच ेएिमेव ितथव्य ईश्वरािडे जाि ेआह.े आपि त्याला िोित्याही नावाने बोलाव  शितो. ईश्वर, 

खिुा, सतश्री अिाल. परांतु तो जर आपल्या हृियात स्र्ादपत झालेला नसेल तर हा सवथ भ्रम आह.े असे 

असेल तर त्याला दवसरून आपि एिमेिाांचे शत्र  िा झालो पादहजे? 

मला फार लाांब भाषि िरायच ेनाही. आम्ही िधीही भाांडिार नाही अशी आज दहांि ांनी शपर् 

घ्यावी. दहांि  ज्याप्रमािे भग्वद्गीता वाचतात त्याचप्रमािे त्याांनी िुरािही वाचावा. दशखाांनीसदु्धा असेच 

िरावे. मसुलमान बांध भदगनींनीसदु्धा िुरािाप्रमािेच आपल्या घरात ग्रांर्साहबे ठेवावा व त्याच्या 

अर्ाथच े अनसुरि िरण्याचा प्रयत्न िरावा. ज्याप्रमािे आपि आपल्या धमाथचा आिर िरतो 

त्याचप्रमािे आपि इतराांच्या धमाथचा आिर िरावा. चाांगली गोष्ट िोित्याही भाषेत दलदहलेली असली 

तरी ती चाांगलीच असते. गीता वा िुरािसाहबे ह ेधमथग्रांर् माझ्यािररता जसे आहते तसेच िुरािही 
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आह.े तमु्ही दवश्वास ठेवा अर्वा ठेव  निा परांत ुमाझ्या जीवनाचे तत्त्व हचे आह ेआदि त्याचेच मी 

अनसुरि िरत आलो आह.े मी तमु्हाला स्पष्टपिे साांगतो िी मी िगडाची प जा िरत नसतो, परांतु मी 

सनातनी दहांि  आह.े जे िगडाची प जा िरतात त्याांचा मी िषे िरत नाही. जो माि स िगडाची प जा िरतो 

त्याला िगडात िगड दिसत नसतो तर ईश्वर दिसत असतो. तमु्हाला जर तसे दिसत नसेल तर िुराि 

ईश्वराने दिलेला धमथग्रांर् आह ेअसे तमु्ही िस ेम्हि  शिता? ही म तीप जा नाही िाय? तमु्ही जर ह ेसमज न 

घेतले तर दहांि , मसुलमान, शीख ह ेसवथ भाऊ आहते आदि त्याांनी सोबत रादहले पादहजे हहेी तमु्हाला 

िळेल. मग स्त्री-परुुषाांना चालत्या गाडीत न फेि न ििेे अशा सारखी पशतु्वाची जी िृत्ये आज होत 

आहते ती र्ाांबतील. मग सवथ लोि िुठेही िोिाचीही भीती न बाळगता सरुदित राहू शितील. 

पादिस्तानमध न जे दनवाथदसत इरे् आले आहते ते जोपयांत आपल्या घरी परत जात नाहीत आदि ज्या 

मसुलमानाांना आपि घालव न लावले आह ेआदि ज्याांना परतायची इच्छा आह ेते जोपयांत परत येऊन 

शाांततेत राहू शित नाहीत तोपयांत मला िधीही शाांतता दमळ  शििार नाही.  

मला इतिेच साांगायचे होते. ईश्वर आपल्याला आदि जगातील सवाांना सदु्बद्धी िवेो. त्याने 

आपल्याला जागे िरावे व आपल्यािडे ओढावे व सवथ जग सखुाने भरावे. (यानांतरचे ड . सदुशला 

नाय्यर याांनी वाच न िाखवले.) 

मी हा उपवास सत्याच्या - म्हिजे ज्याच ेपररदचत नाव ईश्वर आह े- नावावर िेला होता.  दजवांत 

श्रद्धा नसेल तर ईश्वर िुठेही नसतो. ईश्वराच्या नावावर आपि खोटे बोलतो, समोरचा दनरपराध आह े

िी अपराधी, स्त्री आह ेिी परुुष, म ल आह ेिी दशश  याचा दवचार न िरता आपि लोिाांची ित्तल 

िरतो. आपि अपहरि, बळजबरीचे धमाांतर वगैरे गोष्टी िेल्या आहते आदि त्याही दनलथज्जपिे. असे 

िोिी सत्याच्या नावावर िेले असल्याचे मला माहीत नाही. याच सत्याच ेनाव ओठाांवर घेऊन मी 

उपोषि सोडले आह.े मला लोिाांचे िःुख असह्य होते. दहांि , शीख, मसुलमान, दहांि  महासभा आदि 

राष्रीय स्वयांसेवि सांघ याांचे प्रदतदनधी, पांजाब, सरहद्द प्राांत आदि दसांध येर्ील दनवाथदसताांचे प्रदतदनधी 

असे दमळ न शांभरहून अदधि लोि राष्रपती राजेंद्र प्रसाि याांनी आिले होते. अशा प्रिारच्या सवाांचे 

प्रदतदनदधत्व िरिाऱ्या लोिाांमध्ये पादिस्तानचे उच्चायकु्त झहीि हुसेन, दिल्लीचे मखु्य आयकु्त आदि 

उपायकु्त, आझाि दहांि फौजेचे प्रदतदनदधत्व िरिारे जनरल शाह नवाझ खान, एखाद्या पतुळयाप्रमािे 

बसलेले पांदडत नेहरू आदि अर्ाथतच मौलाना साहबे याांचाही समावेश होता. या लोिाांनी सही िेलेला 

िस्तावेज ड . राजेंद्रबाब ांनी दहांिसु्तानीत वाच न िाखवला आदि त्याांच्यावर अदधि ताि न टािता मी 

उपवास सोडावा अशी त्याांनी दवनांती िेली. उपवास सोडण्यािररता पादिस्तान आदि सांघराज्यात न 

तारावर तारा येत होत्या. या सवथ दमत्राांचा सल्ला मी फेटाळ  शिलो नाही. िाहीही झाल ेतरी यापढेु 
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दहांि , मसुलमान, शीख, दिश्चन, पारसी आदि ज्य  या सवथ लोिाांमध्ये मैत्री राहील या त्याांच्या शपरे्वर 

मी अदवश्वास िरू शित नव्हतो. ही मैत्री मोडि ेम्हिजे िशेाचे तिुडे िरिे. 

मी ह ेदलहीत असताना माझ्या आरोग्यािररता आदि िीघाथयषु्यािररता शभेुच्छा ििेाऱ्या तारा 

सारख्या येत आहते. मानवतेची सेवा िरण्यायोग्य ईश्वराने मला आरोग्य आदि दववेि द्यावा अशी 

माझी दिती इच्छा आह!े आज जी पदवत्र शपर् घेण्यात आली आह ेदतची जर पररप ती झाली तर ईश्वरान े

मला सांप िथ जीवन द्यावे व त्यािारे मला मानवतेची सेवा िरता यावी अशी मी िपु्पट शक्तीने ईश्वराची 

प्रार्थना िरीन ह ेमी तमु्हाला खात्रीप वथि साांगतो. दविान लोिाांचे मत आह ेिी मािसाच ेप िथ आयषु्य 

१२५ वषथ आह ेआदि िाहींच्या मते ते १३३ वषाांपयांत जाऊ शिते. दहांि  महासभा आदि राष्रीय 

स्वयांसेवि सांघ याांच्यासह दिल्लीच्या नागररिाांच्या शभेुच्छाांमळेु माझ्या शपरे्ची पररप ती होण्यािररता 

दजतिा वेळ लागेल असा अांिाज होता त्यापेिाही ती लविर झाली प िथ होत आह.े िालपास न हजारो 

दनवाथदसत आदि इतर लोि उपवास िरत असल्याचे मला िळले तेव्हा िसुरा िोिताही पररिाम होिे 

शक्यच नव्हते. अांतःिरिापास न मैत्री िरण्याचे लेखी आश्वासन ििेाऱ्या हजारो लोिाांिड न ताराांचा 

प र येतो आह.े सांप िथ जगात न शभेुच्छाांच्या तारा येत आहते. माझ्या या िृतीत ईश्वराचा हात होता ह े

िाखविारा अज न िोिता परुावा पादहजे? परांत ुमाझ्या शपरे्च्या शब्िाांच्या पलीिडेही दतचा आत्मा 

आह ेआदि त्याची पररप ती झाली नाही तर या शब्िाांना िाहीही अर्थ राहिार नाही. माझ्या प्रदतजे्ञचे 

उदद्दष्ट सांघराज्य आदि पादिस्तानमधील दहांि , मसुलमान आदि शीख याांच्यात खरी मैत्री घडव न 

आिि ेआह.े सांघराज्यात जर असे झाल ेतर रात्रीनांतर दिवस येतो त्याप्रमािे पादिस्तानमध्येही असे 

झाल्यादशवाय राहिार नाही. परांतु सांघराज्यातील िाळोखी रात्र जर सांपली नाही तर पादिस्तानमध्ये 

वेगळे िाही घडेल अशी आशा िरिे म खथपिा आह.े जर सांघराज्यातील रात्रीचा िाळोख प िथपिे गेला 

तर पादिस्तानमध्येही असेच घडेल याबद्दल सांशय घेण्याला जागा नाही. पादिस्तानमध न मला दिती 

तरी तारा आल्या आहते आदि त्यातील एिाही तारेत याला दवरोध िरण्यात आलेला नाही. ज्याप्रमाि े

मागील सहा दिवसात ईश्वराने आपल्याला मागथिशथन िेल्याचे स्पष्ट दिसते त्याचप्रमािे सत्यस्वरूपी 

ईश्वर आपल्याला मागथिशथन िरत राहो. 

हररजन, जानेवारी २५, १९४८. आदि प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ ३१४-२० 
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८४. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी १९, १९४८ 

(गाांधीजींनी खचीवर बसव न प्रार्थनेच्या मौिानात नेण्यात आले. हा मौनवार असल्यामळेु गाांधीजींचे 

प्रवचन वाच न िाखवण्यात आल.े) 

नवी दिल्ली, 

जानेवारी १९, १९४८ 

बांध ांनो आदि भदगनींनो, 

 सगळया जगातील भारतीयाांनी आदि इतर लोिाांनी माझ्या प्रिृतीबद्दल िाळजी िरिाऱ्या 

आदि शभेुच्या पाठविाऱ्या अनेि तारा पाठवल्या आहते. यािररता मी सवथ बांध -भदगनींचे आभार 

मानतो. या ताराांवरून मी उचललेले पाऊल बरोबर होते असे दिस न येते. ते पाऊल उचलण्याबद्दल मला 

दिां दचतही सांशय नव्हता.  ज्याप्रमािे ईश्वर आह े आदि सत्यस्वरूपी आह े याबद्दल माझ्या मनात 

िोितीही शांिा नाही त्याचप्रमािे माझे उपोषि बरोबर होते याबद्दल माझ्या मनात िोितीही शांिा 

नव्हती. आता अदभनांिनाच्या ताराांची रीघ लागलेली आह.े िाळजीच े ओझे उतरल्यामळेु लोि 

दनवाांतपिे श्वास घेऊ लागलेले आहते. सगळया दमत्राांना मी वेगवेगळी पोच िऊे शित नाही याबद्दल 

दमत्राांनी मला िमा िरावी. असे िरिे माझ्यािररता अशक्य आह.े तारा पाठविारे लोि व्यदक्तगत 

पोच दमळावी अशी अपेिाही िरत नसतील अशी मला आशा आह.े  

 तारेच्या दढगामधील िोन तारा ितेो. एि पदश्चम पांजाबच्या मखु्यमांत्र्याांची आह े तर िसुरी 

भोपाळच्या नबाब साहबेाांची आह.े या लोिाांबद्दल लोिाांच्या मनात आज फार अदवश्वासाची भावना 

आह.े तार तमु्ही ऐिालच. दतच्याबद्दल मी िही साांग  इदच्छत नाही. या तारेत न त्याांना त्याांच्या 

अांतःिरिातील खरी भावना व्यक्त िरायची नसती तर त्यानी उपवासासारख्या गांभीर व पदवत्र प्रसांगी 

मला अशा तारा पाठवण्याचा प्रयत्न िा असता? 

 भोपाळचे नबाब साहबे दलदहतात - 

 सवि समुदायातील लोकाांचे अांतःकरिापास ूऐलय व्हावे असे जे तुम्ही आवाहन केले 

आहे तयाला णहदुस्तानच्या दोन्ही भागातील शाांतताणप्रय लोक णनणितच प्रणतसाद देतील. 

याचप्रमािे णहांदुस्तानच्या दोन्ही भागातील लोकाांमध्ये मैत्री व्हावी अशी जी णवनांती तुम्ही 

केली आहे तीही दोन्ही देशातील लोक ऐकतील. आमच्या सांस्थानाला मागील वषी जेव्हा 

अडचिींना तोंड द्यावे लागले होते तेव्हा आम्ही सवि सांप्रदायाच्या लोकाांमध्ये सामांजस्य, पे्रम 

आणि मनोणमलन र्डवून आिूनच शाांतता णनमािि करू शकलो होतो ही सुदैवाची गोष्ट आहे. 
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पररिामी या ररयासतीत शाांतता भांग व्हावी असा एकही प्रसांग र्डला नाही. ही मैत्री आणि 

पे्रमभाव वाढावा म्हिून आम्ही सविशक्ी लावून प्रयतन करू. 

 पदश्चम पांजाबच्या मखु्यमांत्र्याांच्या तारेतील सांप िथ मजि र असा होता - 

अेक उदात्त काम करण्याकररता तुम्ही उचललेल्या पावलाबद्दल पणिम पांजाबचे 

मांणत्रमांडळ अांतःकरिापासून तुमची तारीि करते.  अल्पसांख्याकाांचे  जीवन, णवत्त आणि अबू्र 

याांचे रक्षि करण्याकररता व तयाांना नागररकतवाचे समान अणधकार देण्याकररता पणिम 

पांजाबचे मांणत्रमांडळ सवि काही करत आले आहे. हे मांणत्रमांडळ या धोरिाचा यापुढेही दुप्पट 

जोमाने अनुसरि करील असे मी तुम्हाला आश्वासन देतो. तुमचे उपोषि सुटण्याकररता 

भारतातील पररणस्थतीत लवकरात लवकर सुधारिा व्हावी असे आम्हाला वाटते. तुमच्या 

सारख्याचे अमूल्य जीवन वाचवण्यासाठी या प्राांतातील आमच्या प्रयतनात आम्ही काहीही 

कमी ठेविार नाही. 

आजिाल िोिताही दवचार न िरता लोि नक्िल िरू लागतात. यामळेु मी सावधदगरीची 

स चना ितेो िी िोिीही अशा प्रिारचे पररिाम इतक्या िमी वेळात साध्य िरण्यािररता उपवास िरू 

नये. िोिी असा प्रयत्न िेला तर त्याची घोर दनराशा होईल आदि या अच ि आदि शाश्वत उपायाची 

बिनामी होईल. उपवासाच्या अटी िडि असतात. यािररता िोन अटींच्या पररप तीचा आवकयिता 

असते - ईश्वरावरील दजवांत श्रद्धा नसेल अर्वा ह ेिाम िरण्यािररता अांतःिरिात न ईश्वराचा आवाज 

येत नसेल तर उपवास िरिे व्यर्थ आह.े दतसरी अटही टािण्याची इच्छा होते परांत ुदतची आवकयिता 

नाही. उपवासाचा उद्दशे जेव्हा खरा असेल, योग्य असेल व योग्य वेळी उपवास िेलेला असेल तेव्हाच 

ईश्वराचा आिशे दमळ  शितो. यावरून लिात येईल िी त्यािररता िीघथ िाळापास न तयारी िरावी 

लागते. यामळेु िोिीही एिाएिी या उपायाचा अवलांब िरू नये. 

दिल्लीचे नागररि आदि पादिस्तानमध न आलेले दनवाथदसत याांच्यासमोर फार मोठे िाम आह.े 

परस्पराांबद्दल प िथ दवश्वास बाळग न आपसात भेटीगाठी होतील अशा सांधीच्या शोधात त्याांनी असायला 

पादहजे.  

िाल अनेि मसुलमान भदगनींनी माझी भेट घेतल्यामळेु (पाहा मसुलमान दस्त्रयाांशी चचाथ, 

जानेवारी १८, १९४८) मला फार आनांि झाला. माझ्याबरोबर असलेल्या मलुींनी मला साांदगतले िी 

दबलाथभवनमध्ये िाही दस्त्रया बसलेल्या आहते परांतु आत यावे िी येऊ नये अशा सांभ्रमात त्या आहते. 

त्याांच्यातील बहुतेि दस्त्रया बरुख्यात होत्या. मी त्याांना आत बोलवायला साांदगतले आदि त्या आल्या. 

तमु्ही तमुच्या वदडलाांसमोर वा भावासमोर पडिा ठेविार नाही मग त्याांच्यापेिा तमु्ही मला िमी िा 
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समजता असे मी त्याांना दवचारले. आदि एिाही अपवािादशवाय सवाांनी पडिा िाढ न टािला. 

माझ्यासमोरून पडिा नाहीसा होण्याची ही िाही पदहली वेळ नाही. खरे प्रेम, जसे िी मी िरतो, िाय 

िरू शिते याचे उिाहरि िणे्यािररता मी ह ेसाांदगतले.  

दहांि  आदि शीख भदगनींनी मसुलमान भदगनींिडे जाऊन त्याांच्याशी मैत्री िेली पादहजे. दवशेष 

प्रसांगी आदि सिासारख्या प्रसांगी त्याांना आमांदत्रत िेले पादहजे व आपिही त्याांच्यािडे जायला 

पादहजे. मसुलमान मलुामलुींनी मसुलमानाांिररता असलेल्या शाळाांमध्ये प्रवेश न घेता सावथजदनि 

शाळेत प्रवेश घ्यावा म्हि न प्रयत्न िेल े पादहजे. त्याांनी सोबत खेळात भाग घेतला पादहजे. 

मसुलमानाांचा बदहष्िार तर िरायलाच निो उलट ते जो व्यवसाय आधी िरत होते तो िरण्यािररता 

त्याांना प्रोत्साहन दिले पादहजे.  

मसुलमान िारादगराांना गमावल्यामळेु दिल्ली गरीब झाली आह.े मसुलमानाांची भािरी ज्या 

व्यवसायाांवर अवलांब न आह ेते दहांि ांनी आदि दशखाांनी दहराव न घेण्याची इच्छा ठेविे हा िृपिपिा 

होईल. एिीिडे िोित्याही वस्त वर वा व्यवसायावर एिादधिार नसावा तर िसुरीिडे िोिालाही 

त्याच्या व्यवसायात न बाहरे घालवण्याची इच्छा नसली पादहजे. आपल्या या दवशाल िशेात प्रत्येिाला 

वाव आह.े ज्या शाांतता सदमत्या (गाांधीजींना दिलेल्या आश्वासनाची पररप ती व्हावी म्हि न एि 

मध्यवती शाांतता सदमती स्र्ादपत िरण्यात आली होती.) स्र्ापन िरण्यात आल्या आहते त्याांनी इतर 

अनेि सदमत्याांप्रमािे दनद्रावस्रे्त जायला निो. अनेि िशेाांमध्ये बहुधा असेच होत असते. तमु्हा 

लोिाांमध्ये मी दजवांत राहावे असे जर तमु्हाला वाटत असेल तर त्यािररता सवथ लोिाांनी परस्पराांबरोबर 

शाांततेने राहावे हीच अट आह.े असे बळजबरीने िरण्यात येऊ नये तर प्रेमाने िरण्यात यावे िारि 

परस्पराांना बाांध न ठेविारे प्रेमासारखे िसुरे िोितेही दसमेंट नाही. 

हररजन, जानेवारी २५, १९४८ आदि ि दहांिसु्तान टाईम्स, जानेवारी  २०, १९४८ 
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८५. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी २०, १९४७ 

(गाांधीजींना खचुीवर बसव न प्रार्थना सभेत नेण्यात आल.े मायक्रोन िाम िरत नव्हता आदि 

गाांधीजींचा आवाज अदतशय िीि झालेला होता त्यामळेु या भाषिाच्या साराांश सशुीलाबेन याांनी 

मोठ्या आवाजात परत साांदगतला.) 

नवी दिल्ली, जानेवारी २०, १९४७ 

बांध ांनो आदि भदगनींनो, 

 पदहली गोष्ट ही आह े िी ज्या लोिाांनी िस्तावेजावर सह्या िेल्या त्या लोिाांनी ईश्वराला 

सािीिार ठेव न त्या िेल्या आहते. तरीही इरे् जे िाही घडल ेतो िेवळ िखेावा आह ेअशी िुजबजु 

िलित्त्यात सरुू आह.े दिल्लीतील लोि आदि इरे् आलेले दनवाथदसत आपल्या भ दमिेवर ठाम 

असतील तर इतरत्र िाहीही झाल ेतरी ते भारताला तसेच पादिस्तानला वाचव  शितील अशी माझी 

खात्री आह.े दिल्ली एि प्राचीन शहर आह ेआदि दिल्लीत जे घडेल त्याचा प्रभाव सांप िथ भारतावर 

आदि पादिस्तानवर पडि ेअपररहायथ आह.े  

मुांबईत सरिार िाय म्हिाले ह ेमाहीत असेल तर पांदडत नेहरू आदि सरिार याांच्यात िोितेही 

मतभेि नाहीत ह ेतमुच्या लिात येईल. ते वेगवेगळया पद्धतीने बोलत असतील परांत ुते एिच गोष्ट 

िरत असतात. ते मसुलमानाांचे शत्र  अस  शित नाहीत. जो मसुलमानाांचा शत्र  असेल तो भारताचाही 

शत्र  असेल याबद्दल मला शांिा नाही. यातील सत्य आपि समज न घेऊ या. जगात सवथ लोिाांना याची 

झािीव झालेली आह.े िेवळ अमेररिाच याला अपवाि अस  शिेल. दतरे् दनग्रोंची जमावािारे हत्या 

िेली जाते. (दलांदचांग) दतरे् असे भरप र गोरे आहते िी ज्याांना यात घिृास्पि िाहीही वाटत नाही. 

त्याांच्या अांतःिरिात लाज नावाची गोष्ट नाही. परांत ुइतरत्र लोि ही गोष्ट चाांगली समजत नाहीत. ह े

पाशवीपिाचे िृत्य आह ेअसे ते समजतात. आपल्या वतृ्तपत्राांनीसदु्धा अमेररिी लोिाांच्या या िृत्याच े

विथन रानटीपिाचे िृत्य म्हि न िेले आह.े आपि चाांगले लोि आहो आदि आपि अशी िृत्ये िरू 

शित नाही असे आपि गहृीत धरतो. आदि तरीही इरे् िाय होत आह ेते पाहा. यामळेु इरे् वा अज न 

िुठे अन्याय झाला असेल तर त्याचा आपि स्वतःच बिला घेण्याचा प्रयत्न िरिार नाही, ते िाम 

आपि सरिारवर सोड  असे दवशेष आश्वासन मला तुमच्यािड न हवे आह ेअसे माझे तमु्हाला साांगि े

आह.े इतिे जरी िब ल िरण्यात आले तरी लोि मोिळेपिाने दहांड दफरू शितील. (या वेळी स्फोटाचा 

एि मोठा आवाज झाला. गाांधीजी दनश्चल रादहले. मन  गाांधी स्पष्टपिे घाबरलेल्या दिसत होत्या. त्यामळेु 

गाांधीजी त्याांना म्हिाले : “त  इतिी िाय घाबरतेस? सैन्याचे िाही लोि गोळीबार िरण्याचे प्रदशिि 

नक्िीच घेत असतील. खरोखरच िोिी आपल्याला मारायला आला तर त  िाय िरशील? त्याांनी 
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लोिाांना शाांत िरायचा प्रयत्न िेला व ते शाांत झाल्यानांतर गाांधीजींनी आपल्या भाषिाला परत सरुुवात 

िेली. 

त्यानांतर िळले िी गाांधीजी दजरे् बसले होते दतर् न ७५ फ ट अांतरावर एिा ब म्बचा स्फोट 

झाला होता व तो त्याांचा ख न िरण्याच्या प्रयत्नाच्या िटाचा भाग होता. स्फोट िरून लोिाांचे लि 

िसुरीिडे वळवण्याचा िट िरिाराांचा प्रयत्न होता. त्याांचा म ळ प्रयत्न व्यासपीठामागे नोिराांिररता 

बाांधलेल्या खोलीमध न गाांधीजींवर हातब म्ब फेिण्याचा होता. परांतु शेवटच्या ििी ते घाबरले. त्यात 

त्याांना यश न आल्यामळेु िट िरिारे जमावाच्या घोळक्यात दमसळले  स्फोटानांतर दिगांबर बगडे हा 

व्यासपीठावर धावत जाऊन गाांधीजींवर हातब म्ब फेििार होता. परांतु तो शेवटच्या ििी घाबरला. 

िट िरिाांपैिी सहा लोिाांना म्हिजे नार्रुाम गोडसे, नारायि आपटे, दवष्ि  िरिरे, गोपाळ गोडस,े 

दिगांबर बगडे आदि शांिर दिस्तैय्या ह ेवाट पाहिाऱ्या टॅक्सीत न नसटले परांतु मिनलाल पहवा पिडला 

गेला.) 

मी तमु्हाला साांदगतलेच होते िी मी पादिस्तानमध्ये जाऊ शिेन. परांतु मी पादिस्तानमध्य े

तेव्हाच जाईन जेव्हा पादिस्तान सरिार मला मसुलमानाांचा आदि दहांि ांचा दमत्र म्हि न बोलावील. 

ड क्टराांचे अर्ाथतच म्हििे आह ेिी उपवासाच्या पररिामापास न मी जोपयांत मी मकु्त होत नाही तोपयांत 

मी दवश्राांती घेतली पादहजे. त्याला १५ दिवस लाग  शितात. यामळेु येत्या १५ दिवसाांत मी िुठेही 

जाऊ शित नाही आदि द्रव पिार्ाथदशवाय िाही खाऊ शित नाही. मी िेवळ द्रव पिार्ाथचा आहार 

घेऊ शितो व तो ि ध आदि फळाांचा रसच अस  शितो. िधुावर अर्ाथतच माि स आयषु्यभर राहू 

शितो. 

मी तमु्हाला साांगतो िी पांदडतजी असे गहृस्र् आहते िी ते दनवाथदसताांिररता िाहीही िरतील. 

जर एिच िोरडे अांर्रुि उपलब्ध असेल तर ते ते अांर्रुि दनवाथदसताला ितेील आदि स्वतः जाग े

राहतील. ते म्हितात िी आता त्याांच्या घरात जागा नाही आदि तरीही लोि येतच आहते. ते आपले 

प्रधानमांत्री आहते. त्याांना भेटायला लोि येत असतात आदि त्याांतील िाही इांग्रजही असतात. त्याांनी 

त्याांना परत जा असे साांदगतले पादहजे िाय? तरीही ते म्हितात िी मी दनवाथदसताांिररता एििोन वा 

शक्य दततक्या खोल्या सोडीन. इतर मांत्री वा सैन्यातील अदधिारी त्याांच े उिाहरि दगरवतील तर 

िोिीही िःुखी राहिार नाही. मी जवाहरलालचे अदभनांिन िरतो आदि तमु्हाला असा दहरा दमळाला 

म्हि न तमुचेही अदभनांिन िरतो. दबलाथसारखे श्रीमांत लोिही या दिशेने िाही िरतील असे साांगतात. 

प्रधानमांत्रीच अशा प्रिारे िाही िरत असतील तर इतराांनी त्याांच्या पावलावर पाऊल िा टाि  नये? 
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दनवाथदसताांचे िःुख ि र व्हावे म्हि न जोरात प्रयत्न सरुू आहते. मसुलमानाांना आपि शत्र  लेख  नये ह े

यावरून आपि दशिलो पादहजे.  

मला एि पत्र आले आह.े खरे म्हिजे माझा उपवास सरुू होता तेव्हा १६ तारखेला ह ेपत्र आल े

होते. लोिाांमध्ये बिमाशही आहते. त्याांना वाटले िी व्यापार िरावा. त्याांनी मोठ्यामोठ्या निली नोटा 

तयार िेल्या आदि गररबाांना दवि  लागले. स्वस्तात दमळतात म्हि न गरीब दबचारे दवित घेऊन 

टाितात. परांतु या नोटाांची िाही दिां मत नसते. अखेरीस तर ते साध ेिागिच असतात. अशा प्रिारे 

निली नोटा िरिाराांना माझी हात जोड न दवनांती आह े िी त्याांनी असे िाम िरू नये. तमुची 

उपदजदविा चाल  शिेल असा सत्याचा मागथ तमु्हाला दमळ च शित नाही िाय? याचबरोबर 

गररबाांनासदु्धा माझी सावधदगरीची स चना आह े िी त्याांनी अशा मोहाला बळी पड  नये. त्याांनी 

नेहमीिररता इतिे साधेभोळे राहू नये.  

मला लाहोरहून एि पत्र आल े आह.े ते बांध  िाकमीर दिडम लीगचे अध्यि आहते. ते 

दलदहतात- 

तुम्ही जे काम करत आहा ते िार मोठे काम आहे परांतु जोपयांत काश्मीरची समस्या 

सुटत नाही, तयाचा णनििय होत नाही तोपयांत तयात तुम्हाला यश णमळू शकत नाही. याकररता 

भारत सरकारने काश्मीरमध्ये जे सैन्य पाठवले आहे ते काढून रे्तले पाणहजे कारि तया 

सैन्यानेच काश्मीरवर हल्ला केला आहे. काश्मीर ज्याचे आहे तयाला देऊन टाका, असे कराल 

तेव्हाच णनििय होईल. 

या तारेने मला िःुख होते. िाकमीरबाबत तडजोड होत नसेल तर त्याचा अर्थ असा आह ेिाय 

िी आजची अवस्र्ा अशीच सरुू रादहली पादहजे? िाकमीरिररता मसुलमानाांनी दहांि  आदि दशखाांचे 

शत्र  रादहले पादहजे? दहांि  आदि दशखाांनी मसुलमानाांचे शत्र  रादहले पादहजे? यादशवाय आपल्या 

सरिारने जे िाकमीरमध्ये सशस्त्र सैन्य पाठवले आह ेत्याने आक्रमि िेल ेआह ेअसे माझे मत नाही. ह े

सैन्य िाकमीरचे प्रधानमांत्री शेख अब्िलु्ला आदि िाकमीरचे महाराज याांच्या दनमांत्रिावरून पाठवण्यात 

आल ेआह.े ह ेखरे आह ेिी िाकमीर ज्याचा असेल त्याच्यािडे गेला पादहजे. यािररता बाहरेून जे 

लोि दतरे् गेले आहते, मग ते आदििी  असो िी अज न िोिी, िाकमीरच्या बाहरे जायला पादहजे. 

प ांछचे लोि जर बांड िरत असतील तर त्याला माझा आिेप नाही परांत ुते जर सांप िथ िाकमीरवर ताबा 

दमळवण्यािररता बांड िरत असतील तर त्यावर माझा आिेप आह.े मी ह ेसमज  शिेन िी जर प्रत्येि 

बाहरेचा माि स िाकमीरमध न दनघ न जाईल व बाहरेून िोिीही िाकमीरमध्ये हस्तिेप िरिार नाही वा 

बाहरेून मित पाठविार नाही वा दतरे् गोंधळ घालिार नाही. िरिार नाही. त्याांनी दतरे् तक्रारी िरत 
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बस  नये आदि बाहरेून आतील लोिाांना मित िरिार नाही तर ही गोष्ट मी समज  शितो. परांत ुते जर 

असे म्हित असतील िी आम्ही िाकमीरमध्येच राहू परांत ुइतराांनी मात्र दनघ न जायला पादहजे तर ही 

गोष्ट मात्र मी समज  शित नाही. िाकमीर िोिाचा आह?े सध्या तो महाराजाांचा आह ेिारि महाराजपि 

अज नही अदस्तत्वात आह.े सरिारच्या दृदष्टिोनात न महाराज हचे िायद्यानसुार सत्ताधारी आहते. हां 

िोिी म्हिेल िी महाराज वाईट आहते, ते जनतेिररता िाहीही िरत नाहीत तर तेर्ील सरिार त्याांना 

िाढ  शिते असे मला वाटते. परांतु सध्या तर अशी गोष्ट नाही. तेर्ील मसुलमान म्हित असतील िी 

आम्हाला महाराज निो, आम्ही सरळ सरळ पादिस्तानमध्ये वा दहांिसु्तानमध्ये जाऊ उदच्छतो तर माझी 

िोितीही तक्रार नसेल.  मी तर उपवास िरून उठलो आह,े मी िोिाचाही शत्र  नाही मग मसुलमानाांचा 

िसा अस  शितो? त्याांनी माझ्याजवळ यावे आदि माझी िाय च ि आह ेते समजाव न साांगावे. समज न 

साग  शिले तर मी मान्यसदु्धा िरेन.  

ग्वाल्हरेच्या एि मसुलमान सद्गहृस्र्ाांनी रतलामहून मला एि तार पाठवलीआह.े बरोबर िाय 

आह ेते मला माहीत नाही. तर ते म्हितात -  

आम्ही जहागीरपूर, णजल्हा उज्जैन येथे राहतो. माननीय महोदय आमच्या गावाला या 

मणहन्याच्या १५ आणि १६ तारखेला णहांदूांनी वेढा र्ातला होता व तयाांनी आम्हाला जोरदार 

मारहाि केली. अनेक लोक जखमी झाले आणि एक मेला. आमच्या णपकाची नासधूस 

करण्यात आली आणि र्राांची मोडतोड करण्यात आली. सांस्थानाच्या अणधकाऱ्याांनी 

कोितीही कायिवाही केली नाही. आम्ही सांकटात आहो. कृपाकरून ताबडतोब काही 

व्यवस्था करा.  

ही तार जानेवारीच्या १५ वा १६ तारखेला पाठवण्यात आली होती. त्या वेळी माझा उपवास 

सरुू होता. ह ेजर खरे असेल तर दिल्लीत जे साध्य िरण्यात आले ते तमु्ही धळुीस दमळवत आहा असे 

मी ग्वाल्हरेच्या दहांि ांना साांगेन. तार िरिारे बांध  म्हितात िी प्रशासनातील लोिाांनी आम्हाला 

िोितीही मित िेली नाही. असे िस ेहोऊ शिते? भारताच्या एखाद्या िोपऱ्यात जरी असे होत असेल 

तर ती शासनित्याांिररता लाजेची गोष्ट आह ेआदि आमच्यािररताही लादजरवािी गोष्ट आह ेअसे मी 

म्हिेन. ग्वाल्हरेरमधील प्रिरिाच्या बाबतीत योग्य पाऊल उचलले जाईल अशी मी आशा िरतो. 

वतथमानपत्राांमध न मी वाचल े िी िाठेवाडमधील सवथ राजाांनी - दतरे् जवळपास २०० राजे 

आहते - असा िरार िेला आह ेिी ती सगळे सांस्र्ाने एि होतील आदि सवथ दमळ न एि सांस्र्ान तयार 

िरतील. त्याांचे स्वतःचे दवदधमांडळ असेल आदि दतच्यात ते प्रजेचेही िाम िरतील व आपलेही िाम 

िरतील. (िाठेवाडच्या सांस्र्ादनिाांनी एि िरारनामा िरून सौराष्र प्राांत म्हिजे एिीिृत िाठेवाड 
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तयार िरण्याचा दनिथय घेतला.) ह ेजर खरे असेल तर ही फार मोठी गोष्ट आह.े ह ेपाऊल उचलल्याबद्दल 

मी िाठेवाडमधील सवथ सांस्र्ादनिाांचे अदभनांिन िरतो. 

भावनगरमध्ये महाराजाांनी लोिाांच्या हाती सत्ता सोपवली आह ेआदि ते जनतेचे सेवि झाल े

आहते. या महान पावलािररता मी त्याांचे अदभनांिन िरतो. 

दहांिीवरून. सौजन्य - आिाशवािी. दशवाय प्रार्थना प्रवचन  -२, पषृ्ठ ३२३-७  
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८६. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी २१, १९४७ 

नवी दिल्ली, 

जानेवारी २१, १९४७ 

बांध ांनो आदि भदगनींनो, 

 मला यायला १० दमदनट उशीर झाल्याबद्दल सवाथतआधी मी तमुची माफी मादगतली पादहजे. 

आजारी असल्यामळेु मी वेळेवर येऊ शिलो नाही. 

 आधी मी िालच्या ब म्ब स्फोटाबद्दल बोलेन. माझी स्ततुी िरिाऱ्या आदि माझे अदभनांिन 

िरिाऱ्या तारा लोि पाठवत आहते. खरे म्हिजे माझा िोित्याही अदभनांिनावर हक्ि नाही. मला 

वाटले होते िी सैन्य शस्त्रास्त्र चालवण्याचा सराव िरत असेल. नांतर मला िळले िी तो ब म्ब होता 

व ईश्वराची इच्छा मी जगावे अशी नसती तर त्यामळेु मी मरूही शित होतो. परांतु माझ्यासमोर 

ब म्बस्फोट झाला असता व तरीही मी घाबरलो नसतो व त्यात मी हसतहसत मेलो असतो तर तमु्ही 

म्हि  शिला असता िी न घाबरता मी हसतहसत मेलो. आज तरी मी अशा स्ततुीिररता पात्र नाही. 

यामळेु यािररता जी व्यक्ती जबाबिार आह ेदतची तमु्ही घिृा िरू निा. गीतेत म्हटलेल नाही िाय 

(श्लोि ८) िी जेव्हा िेव्हा िषु्टाांचा प्रभाव वाढतो आदि ते धमाथची हानी िरतात तेव्हा ईश्वर िोिाला 

तरी त्याचा दवनाश िरण्यािररता पाठवतो ब म्बस्फोट िरिाऱ्या मािसाने मी दहांि  धमाथचा शत्र  आह े

असे गहृीत धरलेले आह.ेह े स्पष्ट आह.े पोदलसाांनी चौिशी िेल्यानतर त्याने जे साांदगतले तेच मी 

तमु्हाला साांगतो आह.े त्याने मोठ्या धाडसाने उत्तरे दिली. त्याने चाांगले िपडेसदु्धा घातलेले होते. 

त्याला सदु्बद्धी द्यावी अशी आपि ईश्वराला प्रार्थना िेली पादहजे. ज्याला आपि िषु्ट समजतो आदि 

जर तो खरोखरच िषु्ट असेल तर ईश्वर त्याला पाहून घेईल. आपल्याला तो आवडत नाही याचा अर्थ तो 

िषु्ट आह ेअसा होतो िाय? इतिेच नाही तर सवाांच्या दृष्टीत न मी िषु्ट झालो तरी ईश्वराच्या न्यायालयात 

मी तसाच आह ेअसे ििादचत समजल ेजािार नाही. मग मला िषु्ट समज न िोिी माझा ख न िरिार 

असेल तर त्याला ईश्वराच्या िरबारात जाब द्यावा लागिार नाही िाय? ईश्वराने त्याला सदु्बद्धी द्यावी 

अशी आपि प्रार्थना िरू या.  

 असे दिसते िी त्याने िोित्या तरी मदशिीत मकु्िाम िेला होता. असे िरून त्याने भारताचा 

अपराध िेला आह,े ईश्वराला िखुवले आह ेआदि दहांि  धमाथचीही हानी िेली आह.े अशा प्रिारे जर 

प्रत्येिजि मदशिीचा ताबा घेऊ लागला आदि तसे िरताना त्याला अडवले तर तो पोदलस 

अदधिाऱ्याांवरही हल्ला िरील. तर ह े तर िाही बरोबर नाही. ईश्वर तर असे िाही िरण्यािररता 

िोिालाही साांग  शित नाही. तो जेव्हा म्हितो िी ईश्वराच्या आिशेाप्रमािे मी असे िरत होतो तेव्हा 
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तो आपल्या िषु्टपिाच्या िृत्यात ईश्वराला सहभागी िरून घेण्याचा प्रयत्न िरत होता. परांत ुअसे िरता 

येत नाही. यामळेु त्याच्याबरोबर जे लोि आहते वा या िृत्यािररता ज्या लोिाांचे तो साधन आह े

त्याांनी लिात ठेवले पदहजे िी असे िेल्याने ते दहांि  धमाथला वाचव  शििार नाहीत. 

 दहांि  धमथ वाचवायचा असेल तर तो माझ्यासारखे िाम िरूनच वाचवता येऊ शिेल. 

लहानपिापास न मी दहांि  धमाथसांबांधी वाचले आह े आदि दशिलो आह.े मी लहान होतो तेव्हा मी 

घाबरत असे. माझी िाई, दतनेच वास्तवात मला वाढवल ेहोते, म्हिाली िी घाबरतोस िशाला रामनाम 

घे. नांतर माझा सांपिथ  दहांि  धमाथतील अनेि चाांगल्या लोिाांशी झाला. त्याचप्रमािे मसुलमान आदि 

दिश्चन लोिाांशीही माझी चाांगली मैत्री होती. परांतु िोिीही याहून वेगळा प्रभाव माझ्यावर टाि  शिला 

नाही. अशा प्रिारे सवथ िसोट्याांमध्ये उत्तीिथ होऊन अांतःपे्ररिेने आज मी सनातनी दहांि  झालो आह.े 

त्या वेळी मी िेवळ पाच वा सहा वषाांचा होतो. परांतु लहानपिी मी जसा होतो तसाच आजही आह.े 

मला जर दहांि  धमाथचा रिि व्हायचे असेल तर ईश्वर मला वाचवील. माझ्यासारख्या सनातनी दहांि ला 

मारून तमु्हाला दहांि  धमाथचा नाश िरायचा आह ेिाय? 

िाही शीख माझ्यािडे आल ेआदि या िृत्यात दशखाचा हात आह ेअसा तमु्हाला सांशय आह े

िाय असे मला त्याांनी दवचारले.  मला माहीत आह ेिी तो शीख नव्हता. परांतु तो असता तरी िाय? 

तो दहांि  असला वा मसुलमान असला तरी िाय फरि पडतो? पोदलसाांच्या महादनिशेिाांना (इन्सपेक्टर 

जनरल ऑफ पोलीस) मी साांदगतले िी या मािसाचा छळ िरू निा. तमु्ही त्याच ेमन दजांिण्याचा 

प्रयत्न िरा. त्याला सोड न द्या असे मी म्हि  शिलो नाही िारि ह ेमाझे िाम नाही. आपि दहांि  

धमाथच्या दवरोधात िाम िरत आहो, भारताच्या दवरोधात िाम िरत आहो, मसुलमानाांच्या दवरोधात 

अपराध िरत आहो आदि सांप िथ जगाच्या दवरोधात अपराध िरत आहो असे जर त्याला िळले तर 

त्याच्यावर रागाव  नये, त्याची िीव िेली पादहजे. त्याच्याशी आपि िठोरपिाने वाग  नये. तमु्हा 

सवाांना जर माझा उपवास दनरर्थि वाटत असेल आदि माझ्या मरण्याचा िोष तमुच्यावर येऊ नये म्हि न 

तमु्ही मला मरू िते नसाल तर तमु्ही माझी आदि तमुचीही फसवि ि िेली आह ेअसे मला वाटेल. 

मग या मािसाने जे िेले ते पाप नव्हते तर योग्यच होते असे म्हिावे लागेल. तमु्ही जर अांतःिरिापास न 

या मािसाच्या िृत्याची घिृा िरत असाल तर त्याच्या अांतःिरिात आपोआप पररवतथन होईल िारि 

या जगात पाप िधीही आपल्या पायावर उभे राहू शित नाही. त्याला नेहमी आधार लागत असतो. 

िेवळ ईश्वर आदि त्याचे भक्तच इतर िोिाच्याही आधारादशवाय राहू शितात. याच गहृीतिावरून 

आपला असहिार दनघाला. इरे्सदु्धा अदहांसात्मि असहिार योग्य आह.े माझी ईश्वराला प्रार्थना आह े

िी त्याने आपल्या इतिी शक्ती द्यावी िी दजच्यामळेु आपली अदवचल वतृ्ती िायम राहील व 
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आपल्यामध्ये जरी ब म्ब फेिला गेला व पोदलसाांनी येऊन दतर् न आपल्याला हलवण्याचा प्रयत्न िेला 

तरी आपि दठिािावरून तस भरही हालिार नाही. असे िेले तरच मी अदभनांिनािररता पात्र ठरेन. 

माझ्या सभोवताल जरी गोळीबार सरुू असला तरी मी रामनाम म्हित असताना मेलो पादहजे.  

िाल एिा अदशदित स्त्रीने (सलुोचना िवेी) इतिी दहांमत िाखवली िी दतने ब म्ब फेििाराला 

पिड न दिले. मला दतच्या धैयाथच ेिौतिु वाटते. माि स दितीही िमी दशिलेला वा अदशित असला 

तरी त्याच ेमन जर मजब त असेल तर त्याच्यािररता िोित्याही गोष्टीमळेु फरि पडत नसतो. 

बहावलप रच्या लोिाांनी दलदहले आह ेिी आम्हाला बाहरे िाढण्याची त्वररत व्यवस्र्ा िरा 

नाही तर आम्ही सवथ मारले जाऊ. मी तर त्याांना म्हिेन िी घाबरू निा. नबाब साहबेाांिड न मला आज 

अज न एि तार दमळाली आह.े मी या लोिाांिररता सवथ िाही िरतो आह ेअसे त्याांनी त्या तारेत दलदहल े

आह.े मी त्याांना दवसरलेलो नाही. 

दसांधी दशखाांनी मुांबईहून पाठवलेली तारही मला दमळाली. ते म्हितात िी अज नही दसांधमध्ये 

१५,०००च्या जवळपास शीख असावे. िाहींची आधीच ित्तल झालेली आह.े त्याांचे जीवन आदि 

त्याांचा धमथ सांिटात आह.े ते म्हितात िी त्याांना दसांधमध न बाहरे िाढण्यािररता िाही तरी व्यवस्र्ा 

िरण्यात यावी आदि शक्य असेल तर दवमानाने त्याांना बाहरे िाढण्यात यावे. मी इरे् जे िाही म्हितो 

आह े ते त्याांच्यापयांत पोहोचेल. तारसदु्धा पोहोचायला फार वेळ लागतो. १५,००० दशखाांना मारून 

टािण्यात आले वा त्याांचा धमथ व त्याांच्या अि वर हल्ला झाला तर ते मी सहन िरिार नाही. एिट्या 

मािसाला जे िाही िरता येते ते मी िरीन. पांदडतजी स्वतःसदु्धा सवाांचा दवचार िरतात. पादिस्तान 

आदि दसांध सरिारला मी दवनांती िरीन िी जोपयांत ह ेशीख दतरे् आहते तोपयांत त्याांना िोत्याही 

प्रिारच्या सांिटला तोंड द्यावे लागिार नाही असे आश्वासन िणे्यात यावे. ते जर असे िरू शित 

नसतील तर या सवथ दशखाांना एिा दठिािी गोळा िरण्यात यावे व सांरिि िऊेन त्याांना भारतात 

पाठवण्यात यावे. शीख श र लोि आहते. त्याांच्या धमाथवर हल्ला िरण्याचे साहस िोि िरू शितो? 

शीख बांध ांनी धीर धरावा. िाही पारसी दमत्राांना मी त्याांची पररदस्र्ती पाहण्यािररता पाठवले आह.े  

एिा पत्रलेखिाने पत्र दलहून िळवले आह ेिी मी जेव्हा १९४२साली तरुुां गात होतो तेव्हा 

लोि दहांसि म्हटल्या जािाऱ्या िृत्यात सामील होत असत. तमु्हाला जर उपवास िरताना मतृ्य  आला 

तर िशेात दहांसेचे असे िाही तफुान येईल िी तमुच्या ईश्वरालाही ते पाहून रड  येईल. यामळेु तमुचा 

उपवास दहांसि आह ेव तमु्ही तो सोडला पादहजे. पत्रलेखि जे म्हितो त्यामागे प्रेमही आह ेआदि 

अज्ञानही आह.े मला अटि झाल्यामळेु िशेात दहांसा झाली होती ह ेखरे आह.े आजची पररदस्र्ती हा 

त्याचाच पररिाम आह.े त्या वेळी जर िशे प िथपिे अदहांसि रादहला असता तर आज आपली जी ििुवैी 



प्रार्थना प्रवचन भाग २ | महात्मा गाांधी | ३१० 

 
 

अवस्र्ा झाली आह ेतशी झाली नसती. मी रादहलो नाही तर त्यानांतर सांघषथ अज नच वाढेल यावर मी 

दवचार िेला होता. ईश्वराला मला वाचवायचे असेल तर तो तसे िरील. अदहांसि मािसाच्या मतृ्य मळेु 

नेमीच वाांछनीय पररिाम होत असतात. िृष्ि जेव्हा रादहला नाही तेव्हा यािव अज न शदु्ध आदि पदवत्र 

झाल ेनव्हते. त्याांनी यािवीत स्वतःचाच नाश िरून घेतला होता. त्यावर मी रडत बसिार नाही. परांत ु

मी एि गरीब आदि नम्र माि स आह.े मी गेल्यानांतर िोिी िा भाांडत बसावे? परांतु ईश्वर अनेििा 

अदतशय सामान्य मािसाला आपले साधन बनवतो. दहांि  आदि मसुलमान यापढेु भाांडिार नाहीत असे 

मला साांगण्यात आल ेआह.े मसुलमान दस्त्रयासदु्धा त्याांच्या घरात न बाहरे पड  लागल्या आहते. यामळेु 

मला आनांि होतो. सवाांनी आपल्या हृियाांना ईश्वराचे मांिीर िरावे.  

दहांिीवरून. सौजन्य - आिाशवािी. दशवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ ३२८-३०  
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८७. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी २२, १९४८ 

नवी दिल्ली, 

जानेवारी २२, १९४८ 

बांध ांनो आदि भदगनींनो, 

 तमु्ही पाहत आहा ईश्वर मला शक्ती ितेो आह.े (उपवासानांतर पदहल्याांिाच गाांधीजी प्रार्थना 

िरायच्या मैिानापयांत पायी चालत आल ेहोते.) मला आशा आह ेिी माझी प्रिृती लविरच प व्थवत 

होईल. परांतु ते ईश्वराच्या हातात आह.े   

 एि दमत्र दलदहतात िी जवाहरलाल आपल्या मोठ्या घरातील एि वा िोन खोल्या 

दनवाथदसताांना िऊे शितात. अशाच प्रिारे इतर मांत्री, सैन्यातील अदधिारी व सरिारी अदधिारी हसेदु्धा 

आपल्या घरातील िाही जागा दनवाथदसताांना िऊे शितात. परांतु असे िरून आपि दिती दनवाथदसताांना 

सामाव न घेऊ शि ? अनेिाांनी तोंडी आश्वासने दिली आहते परांत ुफार िमी लोिाांनी त्यानसुार वतथन 

िेले आह.े  

 मला मान्य आह ेिी अशा प्रिारे िाही हजार दनवाथदसताांनाच सामाव न घेता येईल. परांत ुह े

महत्त्वाचे नाही. ह ेिाम इतिे मोठे नाही परांत ुअसे िरून ह ेलोि जनतेसमोर एि उिाहरि िाखल 

िरतील. इांग्लांडमध्ये राजाने र्ोडासा जरी त्याग िेला, एि पेला मद्य जरी दिले तरी लोि त्याच ेउिाहरि 

ितेात. यामळेु असे िरिे महत्त्वाचे आह.े िोित्याही ससुांस्िृत िशेामध्ये अशा प्रिारच्या वतथनाचे 

लोिाांना म ल्य वाटत असते. आदि लोि आपल्यािररता सवथ िाही िरत असल्याचे पादहल्यामळेु 

दनवाथदसताांच्या मनावरही चाांगला ठसा उमटेल व तेसदु्धा अडचिींना शौयाथने तोंड िणे्याचा प्रयत्न 

िरतील. परांत ु आपली दिल्लीमध्य े चाांगली सोय होऊ शिते असे वाटल्यामळेु दनवाथदसत जर 

दिल्लीिडे धाव घेऊ लागतील तर िाम दबघडेल. 

लोि म्हितात िी आधी एि लाख रपय ेगोळा िरायला दिती तरी िष्ट घ्यावे लागत असत. 

लोि द्यायच ेपरांतु आम्ही दभिारी होतो. आज आपल्या हातात िरोडो रुपय ेआल ेआहते. िरोडो रुपय े

घेण्याची तािि आली खरी, परांतु खचथ तर इांग्रजाांच्या िाळाप्रमािेच सरुू आह.े दजतिे रुपय ेउडवायच े

असतील दततिे उडवा. शानने रादहलो नाही तर बाहरेच्या जगावर आपला प्रभाव िसा पडेल? पैस े

मोठेपिा िाखवण्यािररता खचथ िेल ेपादहजे िी िशेाच्या िामािररता? इांग्लडची आपि बरोबरी िेली 

पादहजे असे वाटत असेल तर आपि िाय िरू शितो? परांतु दतरे् एिा मािसाचे दजतिे उत्पन्न आह े

त्यापेिा इरे् पषु्िळ िमी आह.े एि गरीब िशे पैशासांबांधी इतर िशेाांशी स्पधाथ िरू लागला जर तो 
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मरून जाईल. इतर िशेाांतील प्रदतदनधींनीही ही गोष्ट समज न घेतली पादहजे. अमेररिेशी स्पधाथ राहू द्या. 

खाण्यात, दपण्यात आदि मेजवान्या िणे्यात त्याांनी अमेररिेची स्पधाथ िरू नये. आदि आपले 

स्वार्थत्यागी िााँग्रेसचे लोिही जेव्हा अशा चिुीच्या मागाथने चाल  लागतात तेव्हा आपि बस न र्ोडा 

दवचार िेला पादहजे. इतर लोिाांपेिा मांत्र्याांनी जास्त पगार घ्यावा यावरही लोिाांचा आिेप आह.े 

सरिार पटेल याांना िरमहा १५०० दमळत असतील तर ते म्हितात िी आम्हाला दनिान ५०० रुपय े

तरी दमळाले पादहजे. भारतात राहण्याचा हा मागथ नाही. आपि सवथ जर शदु्ध होण्याचा प्रयत्न िरत अस  

तर आपि असा दवचार िा िरावा? लोिाांजवळ दिती पैसा आह ेयावरून आपि त्याांची दिां मत िरत 

नसतो. 

ग्वाल्हरेमधील िाही मसुलमानाांची िरुावस्र्ा व्यक्त िरिारी तार मी तमु्हाला िाल वाच न 

िाखवली होती. (पाहा प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी २०, १९४८) तेर्ील एि िायथिताथ माझ्यािडे आला 

आदि मला तमु्हाला एि चाांगली बातमी साांगायची आह ेअसे म्हिाला. तो म्हिाला िी ग्वाल्हरेच्या 

महाराजाांनी जनतेच्या हातात सत्ता सोपवली आह.े (ररयासतीतील दवधान सभेत बहुमत असलेल्या 

पिाचा पादठांबा असलेले मध्यांतरिालीन सरिार स्र्ापन िरण्याची घोषिा ग्वाल्हरेच्या महाराजाांनी 

िेली होती.) परांतु प्रजामांडळाचे लोि भेिभाव िरत असतील व मसुलमानाांना घालव न लावत 

असतील तर यामळेु मी खषु िसा होऊ शितो? दतरे् िोिाबद्दलही भेिभाव िेला जात नाही आदि 

िोिादवरुद्धही िभुाथवना ठेवली जात नाही, मग तो दहांि  वा मसुलमान वा पारसी वा दिश्चन िोिीही 

असो असे जर मला िोिी साांदगतले तरच मला आनि होईल.असे झाल ेतर मी तमुचे अदभनांिन िरीन 

आदि आशीवाथि िईेन. महाराज जनतेचे सेवि झाल ेआहते. आत्मशदु्धीच्या या यज्ञात सत्ताधारी आदि 

जनता या िोघाांनीही भाग घेतला पादहजे. असे झाल ेतरच आपि जगासमोर उभे राहू शि . आपल्याला 

जर जगाला योग्य मागाथने न्यायचे असेल व त्याला वाचवायचे असेल तर यादशवाय िसुरा िोिताही 

मागथ नाही. 

दहांिीवरून. सौजन्य - आिाशवािी. दशवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ ३३१-२ 
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८८. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी २३, १९४८ 

नवी दिल्ली, 

जानेवारी २३, १९४८ 

बांध ांनो आदि भदगनींनो, 

 आज मला बऱ्याचशा गोष्टी साांगायच्या आह.े दजतिे शक्य होईल दततिे साांगिार आह.े आज 

सभुाषबाब ांची जयांती आह.े मी तमु्हाला साांदगतलेच आह े िी मला िोिाचाही वाढदिवस वा 

स्मतृीदिवस आठवत नसतो. िोिी तरी मला सभुाष बाब ांच्या जयांतीची आठवि दिली. सभुाष बाब  

दहांसेचे पजुारी होते तर मी अदहांसेचा पजुारी आह.े परांतु त्याचे िाय? आपि लोिाांच्या गिुाांवरून 

दशििे सवाथत महत्त्वाचे आह ेह ेमला माहीत आह.े तलुसीिास म्हितात त्याप्रमािे -  

जड-चेतन गुन  - दोषमय ववश्व कीन्ह करतार। 

संत- हंस गुन गहवहं पय पररहरर वारर ववकार।। 

 हांस ज्याप्रमािे पािी सोड न ि ध घेतो तसेच आम्ही िरायला पादहजे. मािसात गिुिोष िोन्हीही 

भरलेले आहते. आपि गिुग्रहि िेल े पादहजे, िोष दवसरायला पादहजे. आपि त्याांच्या गिुाांचे 

अनसुरि िेल ेपादहजे. सभुाष महान िशेभक्त होते. त्याांनी आपले जीवन िशेािररता वाहून टािले होते. 

ते िाही मळुातच योद्धा नव्हते परांतु ते सैन्याचे सेनापती झाल ेव एिा मोठ्या साम्राज्यादवरुद्ध शस्त्र 

उचलले. त्याांच्या सैन्यात दहांि , मसुलमान, पारसी,शीख,दिश्चन असे सवथ होते.ते स्वतःला िेवळ 

बांगाली िधीही समजत नव्हते. त्याांच्या सैन्यात िेवळ बांगलीच नव्हते. त्याांच्यात ना तर प्राांतीयता 

होती, ना रांगभेि होता ना जादतभेि होता. ते सेनापती होते म्हि न त्याांच्यािररता जास्त सोयीसवलती 

होत्या असेही नाही.  

एििा एिा सज्जन गहृस्र्ाांनी, जे मोठे विील होते, मला दहांि  धमाथची व्याख्या दवचारली. मी 

म्हिालो िी मला दहांि  धमाथची व्याख्या माहीत नाही. मी तमुच्यासारखा विील िुठे आह?े माझ्या दहांि  

धमाथची व्याख्या मी साांग  शितो. जो सवथ धमाांना समान समजतो तो दहांि  धमथ आह.े सभुाषबाब ांनी सवाांचे 

मन दजांि न आपले िाम िेल.े यामळेु सभुाषचे आज आपि त्याांच्या महान गिुािररता स्मरि िरू या 

व त्याांची आठवि ठेव  या. 

 िाही दिवसाांप वी ग्वाल्हरेमध्ये घडलेल्या िःुखि घटनेची मादहती मी तमु्हाला साांदगतली होती. 

त्यात िाही मसुलमान मारले गेले होते. (पाहा प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी २०, १९४८) मी चौिशी िरत 

आह ेआदि या सांबांधात मला पत्रही आल ेआह.े पत्र दलदहिाराने आपले नावही दिले आह.े ते म्हितात 
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िी ख न, जाळपोळ, ल ट वगैरे गोष्टी रतलाममध्ये झाल्या नव्हत्या. त्या जहागीरप रमध्ये झाल्या होत्या 

आदि ह ेदठिाि ग्वाल्हरे सांस्र्ानात आह.े त्याांचे म्हिि ेआह ेिी मला दमळालेला अहवाल अच ि 

नाही. दतरे् िांगा झाला होता यात िाही सांशय नाही परांतु ते खाजगी भाांडि होते व त्यात दहांि  आदि 

मसुलमानाांचा भाग होता. त्याांच ेम्हििे आह ेिी या प्रसांगाला साांप्रिादयि रांग ििे ेबरोबर नाही व दतरे् 

िोिाचीही हत्या झाली नाही. माझ्यािडे जे िाही येते ते सवथ मी तमुच्यासमोर ठेवले पादहजे. लोि 

अशा प्रिारे जर खोट्या गोष्टी साांगतील तर त्यामळेु व्यापि प्रमािात गैरसमज पसरतील. तमु्हाला 

अदतशयोक्ती िरायचीच असेल तर तमुच्या िोषाांच्या बाबतीत अदतशयोक्ती िरा. असे झाल ेतरच 

आपि आत्मशदु्धीच्या मागाथवर आहो असे म्हिता येईल. 

 मला म्हसै रहून एि तार आली आह.े त्यात दलदहल े आह े िी दिल्लीत मला भरप र यश 

दमळालेले असले तरी त्याचा प्रभाव म्हसै रवर पडला आह ेअसे म्हिता येत नाही. दतरे् भाांडि झाले 

आह ेयात िाही सांशय नाही. मी म्हसै रच्या दहांि ांना आदि मसुलमानाांना ओळखतो. जे िाही घडल े

आह ेते जगासमोर साफ शब्िाांत माांडावे असे मी म्हसै र सरिारला दलदहले आह.े  

 जनुागढहून मसुलमान बाांधवाांची तार आली आह.े ती लाांब आह े परांतु चाांगली आह.े ते 

दलदहतात िी जेव्हापास न सरिारनी जनुागढचे प्रशासन हातात घेतले आदि जनुागढच्या 

प्रशासनािररता दवभागीय आयकु्ताांची दनयकु्ती िेली तेव्हापास न आम्हाला न्याय्य वतथि ि दमळ  

लागली आह.े दहांि  आदि मसुलमानाांमध्ये िोिीही फ ट पाड  शििार नाही असे आश्वासन त्याांनी मला 

दिले आह.े जनुागढमध्ये लविरच सावथमत घेतले जािार आह े(भारत सरिारने जनुागढ, बाबरीवाड, 

मांग्रोल, मानवडार, बाँटवा आदि सरिारगढमध्ये फेिवुारी मदहन्यात सावथमत घेण्याचे ठरवले होते.) 

आदि तसे होईल तेव्हा सध्याची व्यवस्र्ा िायम राहण्याच्या बाज ने मसुलमान मत ििेार आहते. 

मेरठच्या स्र्ादनि दहांि ांिड नसदु्धा एि तार आली आह.े ते म्हितात िी उपोषिाचा फार 

चाांगला पररिाम झाला आह.े ते म्हितात िी राष्रवािी मसुलमानाांबद्दल त्याांची िाहीच तक्रार नाही 

परांतु लीगचे मसुलमान बिलले म्हिजे चाांगले झाले असा जर तमुचा दवश्वास असेल तर एि दिवस 

येईल िी जेव्हा तमु्हाला पश्चात्ताप िरावा लागेल. ते माझ्या अहांसेची प्रशांसा िरतात परांतु राजिारिात 

दतचा िोिताच प्रभाव पड  शित नाही, ती िेवळ आध्यादत्मि िेत्रापयांत मयाथदित ठेवली पादहजे असे 

त्याांच ेम्हििे आह.े परांत ुतरीही ते म्हितात िी तमुचे पांदडत नेहरू आदि सरिार याांच ेजे सरिार आह े

ते चाांगले आह,े त्यात िोित्याही प्रिारचा बिल होऊ नये. असा िाही बिल अपेदित आह ेअसे 

अज न तरी मी िाही ऐिलेले नाही. त्याांना िोि बिलव  शितो वा बरखास्त िरू शितो याची मी 

िल्पना िरू शित नाही. परांतु तरीही लोि बोलत असतात आदि दतळाचा ताड िरत असतात. 
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मेरठच्या दहांि ांनी स्वातांत्र्यसांघषाथत स्वतःला प िथपि ेझोि न दिले होते. परांतु ते जे िाही म्हित आहते ते 

च ि आह.े आम्ही िाही लोिाांवर दवश्वास ठेव  आदि िाहींवर ठेविार नाही असे राजिारिात आपि 

म्हि  शित नाही. जे लोि आज सरिारमध्ये आहते त्याांच्यावर दवश्वास ठेवलाच पादहजे. आपि 

मसुलमानाांवरसदु्धा दवश्वास ठेवला पादहजे. आपि जर मसुलमानाांबरोबर भावाभावाप्रमािे राहायचे 

ठरवले असेल तर िोित्याही मसुलमानावर, मग तो मदुस्लम लीगचा असला तरी, आपि त्याच्यावर 

अदवश्वास िरू शित नाही. त्याचप्रमािे सवथ दहांि  आदि शीख वाईट आहते असे िोिी म्हिेल तर हा 

म खथपिा होईल. जास्तीत जास्त आपि इतिेच िरू शितो िी जर अशी िोिी व्यक्ती असेल तर 

आपि ती गोष्ट सरिारच्या लिात आि न िऊे शितो व मग सरिार त्या व्यक्तीला योग्य वाटेल ती 

दशिा िरील. आपि आपल्या हातात िायिा घेऊ नये. तो रानटीपिा होईल. 

मला दिती तरी तारा येि ेसरुू आह.े प्रत्येिाला मी व्यदक्तगत पोच िऊे शित नाही. या सभेिारे 

मी त्या सवाांचे आभार मानतो. त्याांच्या आशीवाथिाला फळ येवो. 

दहांिीवरून. सौजन्य - आिाशवािी. दशवाय - प्रार्थना प्रवचन. 
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८९. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी २४, १९४८ 

नवी दिल्ली, 

जानेवारी २४, १९४८ 

बांध ांनो आदि भदगनींनो,  

 प्रार्थना सभेत तमु्हाला शाांत राहण्यािररता मी दवनांती िेली होती. िाही िाळ तमु्ही शाांत होता 

परांतु नांतर दस्त्रया आपसात िुजबजु  लागल्या आदि मलेु ओरड  लागली होती. म ल रड  लागते तेव्हा 

त्याला घेऊन सभेबाहरे जावे असे मी अनेििा साांदगतले आह.े दस्त्रयाांनी रडिाऱ्या मलुाांना सभेत ठेव  

नये ही सौजन्याची मागिी असते.  

िाल मी ज्या तारेबद्दल बोल  शिलो नव्हतो त्या लाांब तारेबद्दल आज मी बोलिार आह.े ती 

तार फार लाांब आह.े त्यात इतिेच दलदहले होते िी िैद्याांच्या आदि अपहृत दस्त्रयाांच्या 

अिलाबिलीबद्दलच्या िरारावर सह्या िरण्यात आल्या आहते. हा िरार चाांगला होता परांत ुतो िाही 

िाळच दटिला आदि आता तो मोडीत दनघाला आह.े हा िरार मोडीत दनघण्याचे िारि असे साांगतात 

िी पदश्चम पांजाबच्या सरिारने िैद्याांना ठेव न घेतले आदि साांदगतले िी ह ेतेव्हाच होऊ शिते जेव्हा 

प वथ पांजाबमध्ये जी िाही सांस्र्ाने आहते वा राजे आहते व त्याच्या सांस्र्ानात जे िाही िैिी आहते ते 

परत आल ेपादहजे आदि ज्या मलुी आहते त्या परत आल्या पादहजे.  

 प वथ पांजाबमध्ये जरी िमी सांस्र्ाने असतील तरी प वथ पांजाबलाही ही गोष्ट जर लाग  होत असेल 

तर मला यात िोितीही अडचि दिसत नाही. ह े खरे आह े िी अशा प्रिारच्या िराराची 

अांमलबजाविी िरताना अडचिी येत असतात. सह्या िरण्यात आल्या तेव्हा िोित्याही अडचिी 

माांडल्या गेल्या नाही. यामळेु िाय फरि पडतो? या बाज ला असो वा त्या बाज ला, सवथ मलुींना परत 

िरण्यात आल ेपादहजे. पदश्चम पांजाबमध न जर िहा मलुी परत िरण्यात आल्या असतील तर आम्ही 

िहाच मलुी परत िरू, जास्त िरिार नाही ह ेबरोबर नाही. प वथ पांजाबमध्ये ज्या दस्त्रयाांना अटि िरण्यात 

आली, जे परुुष आदि ज्या दस्त्रया अटिेत आहते त्या सवाांना दबनशतथ सोडण्यात यावे. परांतु आज असे 

घडत नाही िारि आपल्या मनामध्ये शत्रतु्वाची भावना भरलेली आह.े असे िरण्यात त्याांना अडचि 

वाटते. समजा िी प वथपांजाबमध्ये पदश्चम पांजाबपेिा जास्त मलुींना अडव न ठेवण्यात आल ेअसेल तर 

िाय? माझ्यािररता तर त्यामळेु िाहीही फरि पडत नाही. मी या गोष्टीची मळुीच पवाथ िरिार नाही. 

सवथच च ि आहते. एिाचे अपहरि िरिाराही च ि आदि शांभराांचे अपहरि िरिाराचीही च ि. जास्त 

लोिाांचे अपहरि िरू शिले नाही िारि तसे िरण्याची गुांडाची इच्छा नव्हती असे नस न त्याांच्यामध्ये 

दततिी तािि नव्हती ह ेआह.े मनात तर असे िाही नव्हते िी िी एिाच मलुीला वा मािसाला पिड न 
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ठेवायचे, जास्त नाही. जेव्हा सवथ िाही चिुले तेव्हा त्यात स्पधाथ िशाची िरायची? ज्या प्रदक्रयेची 

एििा सरुुवात झाली आह ेदतच्यात अडर्ळा आिायला निो. खरे म्हिजे इतर गोष्टींचाही समावेश 

होईल अशा प्रिारे या िराराची ििा वाढवायला पादहजे होती. िोन सरिार जर एिोप्याच्या भावनेने 

भेटतील आदि िाहीही झाले तरी यदु्ध िरायचे नाही असे ठरवतील तर मागथ स्पष्ट दिसेल. यामळेु 

नम्रपिाने दवनांती िरतो िी त्याांनी मागे िाय घडले ह ेदवसरून जावे व स्वतःची च ि िरुुस्त िरावी. 

आपि आपली अांतःिरिे शदु्ध िेली पादहजे. परांतु आपली अांतःिरि ेजरी शदु्ध झाली नसतील तरी 

जे आपले ितथव्य आह े असे स्पष्टपिे दिसते ते आपि िेले पादहजे. आत्मशदु्धी म्हिजे आपले 

अांतःिरि शदु्ध िरिे.  

 पदश्चम पांजाबमध्ये अपहृत िरण्यात आलेल्या सवथ मलुींना परत िरण्यात आलेले नाही अशा 

तक्रारी माझ्यािडे येत आहते. प वथ पांजाबमध्ये अडिव न ठेवण्यात आलेल्या मलुींबद्दलही अशाच 

तक्रारी माझ्यािडे येत असतात. मी िाही चौिशी िेलेली नाही आदि िोि खरे बोलतो आदि िोि 

खोटे ह ेमला माहीत नाही. परांतु पदश्चम पांजाबबद्दल ही तक्रार जर खरी असेल तर ही गोष्ट लादजरवािी 

आह.े हीच गोष्ट प वथ पांजाबबद्दलही खरी आह.े परांतु पदश्चम पांजाबबद्दल अज न एि तक्रार आह.े असे 

म्हितात िी ते साांगतात एि आदि िरतात त्यादवरुद्ध. मी इतिेच म्हि  शितो िी ह ेबरोबर िरण्यात 

यावे नाही तर शब्िाांनी माझ्या उपवासाच्या हते ची पररप ती होईल परांतु त्यामागील भावनेची नाही. (या 

वेळी लोिाांचा गलबला इतिा वाढला िी गाांधीजी म्हिाले िी मला जे साांगायचे होते ते मी साांग  

शित नाही. आदि सभा सांपवण्यात आली. प्रार्थनेच्या दठिािी दस्त्रयाांनी सांप िथ शाांतता ठेवण्याच्या 

आवकयितेवर त्याांनी भर दिला. आदि ज्याांना मलेु आहते त्याांनी अगिी ि र उभे राहावे. यामळेु सभेत 

अडर्ळा येिार नाही.) 

दहांिीवरून. सौजन्य - आिाशवािी. दशवाय प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ ३३५-७ 
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९०. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी २५, १९४८ 

नवी दिल्ली, 

जानेवारी २५, १९४८ 

बांध ांनो आदि भदगनींनो, 

 अांतःिरिापास न आपले ऐक्य झाल ेआह ेअसे लोि साांगतात. मी मसुलमान आदि दहांि ांना 

हाच प्रश्न दवचारत असतो आदि परस्पराांशी भाांडण्याचे वैय्यर्थ आता आमच्या लिात आल ेअसे ते 

सवथ साांगतात. या सभेत दिती मसुलमान आहते हा प्रश्न मी दवचारिार नाही. परांत ुत्याांना भावाप्रमािे 

वागवण्यात यावे असे मी सवाांना साांगेन. तमु्हाला िोिी मसुलमान भेटला तर त्याला भावाप्रमािे 

वागवा आदि त्याला बसायला जागा द्या. गेल्या िोन दिवसाांपास न जास्त लोि प्रार्थनेला येऊ लागले 

आहते. 

 मेहरौलीत जो िगाथ आह े दतरे् उद्यापास न उसथ (ख्वाजा सैय्यि िुतबुदु्दीन बदख्तयार याांच्या 

स्मदृतदप्रत्यर्थ िरवषी होिारा धादमथि उत्सव.) सरुू होिार आह.े हा उसथ िरवषी होत असतो परांत ुया 

वषी आपि िग्याथची नासध स िेली आह.े दतरे् िगडावरील जे दचत्रिारीचे िाम होते त्याचीही आपि 

मोडतोड िेली आह.े आता त्याची िाही प्रमािात िरुुस्ती िरण्यात आली आह ेव नेहमीप्रमािे उसथ 

होईल. दतरे् दिती मसुलमान जातील ह े मला माहीत नाही, परांतु प वी फार मोठ्या सांख्येत दतरे् 

मसुलमान तसेच दहांि ही हजेरी लावत असत. मला आशा आह ेिी या वषीही शाांतताप िथ भदक्तभाव 

मनात ठेव न दहांि  दतरे् जातील. दतरे् दिती दहांि  गेले आदि दिती गेले नाही ह ेतर मला िळेलच परांत ु

दतरे् जािाऱ्या मसुलमानाांची चेष्टा िरण्यात येऊ नये व िोित्याही प्रिारची त्याांच्यावर टीिादटप्पिी 

िरू नये. दतरे् पोलीस तर असतीलच परांतु ते िमीत िमी असले पादहजे. तमु्ही सवाांनीच दतरे् पोलीस 

व्हायला पादहजे आदि त्याची चचाथ सवथ जगात होईल इतक्या सरुळीतपिे तो उसथ पार पडेल ह ेतमु्ही 

पादहले पादहजे. अखेरीस तमु्ही चाांगले नाव िमावले आह.े वतथमानपत्राांमध्ये ह ेआल ेआह ेआदि सवथ 

जगात न मला सतत पते्र आदि तारा येत असतात. मला चीन आदि आदशयाच्या इतर भागात न तसेच 

अमेररिा आदि यरुोपमध नही पते्र आदि तारा येत असतात. सवाांच ेम्हििे आह ेिी तमु्ही इरे् फार 

मोठी गोष्ट साध्य िेली आह.े दिदटश गेल्यानांतर आम्हा भारतीयाांना सरिार चालवण्याचा अनभुव 

नसल्यामळेु आपि भारतीय आपसात लढ  व गहृयदु्धात आपल्या िशेाचा नाश िरून टाि  अशी भीती 

त्याांना वाटत होती. 

 फेिवुारी िोन तारखेला मी वधेला जािार आह.े ड . राजेंद्रबाब ही माझ्याबरोबर येिार आहते, 

परांतु मी ताबडतोब परतिार आह.े मी दतरे् एि मदहना र्ाांबिार आह ेअसे वमाथनपत्रात आले आह,े 
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परांतु ह ेच ि आह.े तमु्ही सवथ मला आशीवाथि ििेार असाल व मी गेल्याबरोबर भाांडायला सरुुवात 

िरिार नाही असे आश्वासन ििेार असाल तरच मी वधेला जाईन. नांतर मी पादिस्तानमध्ये जाईन. परांत ु

दतरे् जाण्यािररताआदि माझे िाम सरुू ठेवण्यािररता पादिस्तान सरिारने मला परवानगी दिली 

पादहजे.  

िााँग्रेस िायथिाररिीची जेव्हािेव्हा सभा असते तेव्हा मी दतरे् असलो तर दतरे् िोिते 

िामिाज झाल ेयाची मी तमु्हाला िल्पना िते असतो. आज िााँग्रेस िायथिाररिीची िसुरी सभा होती 

व दतरे् अनेि दवषयाांची चचाथ िरण्यात आली. दतरे् ज्या अनेि दवषयाांची चचाथ झाली त्याांत तमु्हाला 

रस नसेल परांत ुएि गोष्ट मी तमु्हाला साांगेन. भारतात दजतक्या महत्त्वाच्या भाषा आहते दततिे प्राांत 

िरायचे असा दनिथय वीस वषाांप वी िााँग्रेसने घेतला होता. आमच्या हातात सत्ता आल्याबरोबर आम्ही 

अशी भाषावार प्राांतरचना िरू असेही िााँग्रेस म्हिाली होती. त्यािररता आपल्या िशेात आजही ९ 

वा १० प्राांत आहते. ते सवथ िें द्राच्या अदधिाराखाली आहते. जर नवीन प्राांत तयार िरण्यात आल े

आदि त्या सवाांना िें द्र सरिारच्या अांतगथत ठेवण्यात आल ेतर त्यात िाही हानी नाही.  

परांतु ते सवथ स्वतांत्र होिार असतील व िें द्र सरिारचा अदधिार ते मान्य िरिार नसतील तर 

मात्र ते वाईट होईल. तसे झाल ेतर मुांबईला महाराष्राशी व महाराष्राला िनाथटिाशी व िनाथटिाला 

आांध्रशी िाहीही ितथव्य नसेल असे होऊ शििार नाही. आपि सवथ भाऊभाऊ होऊन राहू या. 

यादशवाय भाषावार प्राांतरचना झाली तर त्यामळेु प्रािदेशि भाषाांचा दविास होईल. सवथ प्रिशेाांमध्ये 

दहांिसु्तानीला दशििाचे माध्यम िरिे म खथपिा होईल आदि या िामािररता इांग्रजीचा उपयोग तर 

अज नच म खथपिाचा होईल. 

दहांिीवरून. प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ ३३८-४० 
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९१. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी २६, १९४७ 

(गाांधीजींचे आज मौन असल्यामळेु प्यारेलाल याांनी गाांधीजींच्या भाषिाचे दहांिसु्तानीत भाषाांतर 

िरून ते प्रार्थनेनांतर वाच न िाखवले.) 

नवी दिल्ली, 

जानेवारी २६, १९४७ 

 आज २६ जानेवारी. स्वातांत्र्य दिवस आह.े आतापयांत स्वातांत्र्य सांघषथ सरुू होता आदि 

आपल्याला स्वातांत्र्य दमळालेले नव्हते.तेव्हा हा समारांभ मानिे आवकयि होते. आता स्वातांत्र्य 

आपल्या हाती आले आह े आदि आपि स्वातांत्र्याचा आश्वाि घेतला आह.े आता वाटते िी 

स्वातांत्र्याचे आपि जे स्वप्न पादहले होते तो भ्रमच होता. िमीतिमी मला तरी असे वाटते. 

 आज आपि िोित्या गोष्टीचा उत्सव साजरा िरत आहो? आपल्या भ्रमाचा दनदश्चतच नाही. 

परांतु घनिाट िाळोखाची वेळ आता सांपली आह ेआदि आता आपि त्या मागाथवर चाल  लागलो 

आहो ज्या मागाथवर चाल  लागल्याने ग्रामीि लोिाांच्या गलुामदगरीचा अांत होईल व गाव भारतातील 

शहराांचे गलुाम होऊन राहिार नाहीत. उलट ग्रामीि भागातील दवचारप िथ मालाची दवक्री आदि 

जादहरात िरण्यािररता शहरी भागाचा उपयोग िेला जाईल. ग्रामीि माि स खरोखरच भारताच्या 

भ मीचे मीठ आह ेह ेतो दसद्ध िरील. 

या मागाथने पढेु जात असताना अखेरीस सवथ वगथ आदि सांप्रिाय समान होतील. बहुसांख्य 

अल्पसांख्यािाांवर, मग ते दिती िमी वा तचु्छ असो, आपले प्रभतु्व प्रस्र्ादपत िरण्याचा वा 

अल्पसांख्यािाांबद्दल शे्रष्ठिदनष्ठ भाव िधीही ठेविार नाही. ही आशा फलद्र प होण्यािररता आपि फार 

वेळ िरायला निो. फार वेळ झाला तर लोि दनराश होतील.  

तरीही िररोजचे सांप आदि िायद्याला न जमुानिारे दवदवध प्रसांग पाहता ही गोष्ट साध्य 

िरण्यािररता फार वेळ लागिार असल्याचेच ह ेदचन्ह नाही िाय? ह ेदचन्ह आपल्या दविृतीचे आदि 

िबुथलतेचे आह.े श्रमाला त्याची प्रदतष्ठा आदि शक्ती िळली पादहजे. श्रमाच्या तलुनेत भाांडवलाला ती 

प्रदतष्ठाही नाही आदि शक्तीही नाही. आपल्या सवथसामान्य मािसातसदु्धा ही शक्ती आदि प्रदतष्ठा जास्त 

प्रमािात आह.े ससुांघदटत समाजात सांपाांना वा बेिायिेशीरपिाला स्र्ानही नसते आदि अशा समाजात 

अशी वेळही येत नसते.अशा समाजात न्याय दमळवण्यािररता भरप र िायिशेीर मागथ असतात. उघड 

वा िबलेली दहांसा अशा समाजात दनदषद्ध असते. िानप र येर्ील सांप, िोळशाच्या खािीतील सांप वा 

इतरत्र िुठेही होिारे सांप ह ेिेवळ सांप िरिाराांचेच निुसान िरत नाहीत तर सांप िथ समाजाचे आदर्थि 



प्रार्थना प्रवचन भाग २ | महात्मा गाांधी | ३२१ 

 
 

निुसान िरतात. अनेि यशस्वी सांपाचे नेततृ्व मी िेलेले असल्यामळेु असे िीघथ भाषि माझ्या तोंडी 

शोभत नाही असे म्हि न मला मागील सांपाांची आठवि िरून िणे्याची आवकयिता नाही. जर िोिी 

असे टीिािार असतील तर त्याांनी लिात ठेवले पादहजे िी त्या वेळी ना तर आपि स्वतांत्र होतो आदि 

ना तेव्हा आजच्यासारखे िायिे होते. सत्तेचे राजिारि आदि सत्तेवर ताबा दमळविे ही प वथ आदि 

पदश्चमेला ग्रासिारी दविृती पाहून अनेििा मी आश्चयथचदित होतो आदि या आजारात न आपि िधी 

तरी उठ  शि  िाय असा दवचार माझ्या मनात येतो. आजचा हा दवषय सांपवण्याप वी आपि आशा िरू 

िरू या िी भौगोदलि आदि राजिीय दृष्टीने जरी दहांिसु्तान िोन भागात दवभक्त झालेला असला तरी 

हृियाने आपि एि राहू आदि परस्पराांना मित िरिाऱ्या दमत्राप्रमािे वा भावाभावाप्रमािे वाग  आदि 

बाहरेच्या जगािररता एि राहू. 

िापडाच्या दनदनथयांत्रिाचे (सरिारने जानेवारी १९पास न िापडावरील दनयांत्रि उठवण्याचा 

दनिथय घेतला होता.) सवथ वगाथत न स्वागत िरण्यात येत आह.े िापडाचा तटुवडा िधीही नव्हता. िशेात 

जेव्हा भरप र िाप स आह ेआदि िताई आदि दविाई िरण्यािररता भरप र हात आहते तेव्हा िशेात 

िापडाचा तटुवडा िसा अस  शितो? इांधन आदि िोळशावरील दनदनथयांत्रिसदु्धा इतिेच स्वागताहथ 

आह.े गरीबाांच्या उष्माांिाची त ट भरून िाढिाऱ्या गळुाचा सध्या बाजारात प र आला आह ेही गोष्ट 

उल्लेखनीय आह.े बाजारात गळुाचा हा जो प र आला आह ेतो उत्पािनाच्या दठिािावरून िसुरीिडे 

पाठविे िठीि झाले आह ेव त्यावर वस्त ांच्या जलि िळिवळिाच्या ताबडतोब व्यवस्रे्दशवाय िसुरा 

िोिताही उपाय नाही. या दवषयाची मादहती असलेले एि दमत्र जे दलदहतात ते वाचण्यासारखे आह े- 

णनणनियांत्रिाच्या धोरिाची यशणस्वता रेल्वे आणि आणि सडकेने होिाऱ्या मालाच्या 

दळिवळिावर प्रामुख्याने अवलांबून आहे. रेल्वेच्या दळिवळिात जर जलद सुधारिा 

झाली नाही तर देशभरात दुष्ट्काळ पडण्याची व णनणनियांत्राचे धोरि कोसळण्याची शलयता 

आहे. सध्या रेल्वेचे दळिवळि ज्या पद्धतीने सुरू आहे ते णनणनियांत्रि आणि णनयांत्रि या 

दोन्हींकररता सारखाच धोकादायक आहे.  देशाच्या णवणवध भागात एकाच वस्तूच्या भावात 

जे भयांकर अांतर आहे तयाचे कारि रेल्वेच्या दळिवळिामुळे णनमािि होिारा अडथळाच 

आहे. रोहतकमध्ये गुळ जर आठ रुपये मि खपत असेल व मुांबईमध्ये ५० रुपये मि खपत 

असेल तर रेल्वेच्या कामकाजात काही तरी चुकते आहे असे आपि म्हिायला पाणहजे. देशात 

सवित्र पसरलेल्या हजारो वाणर्िी तशाच पडलेल्या आहेत. वाणर्िींमधील माल मणहनोगिती 

ररकामा केला जात नाही. वाणर्िी आणि कोळशाच्या उणिवेचे कारि साांणगतले जात 

असल्यामुळे मालगाडीच्या एक डबयाचे आरक्षि करण्याकररता शेकडो रुपये द्यावे लागतात 
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आणि णकती तरी णदवस स्टेशनवर िेऱ्या माराव्या लागतात. वाणर्िींची मागिी पूिि 

करण्याकररता वा तया णिरत राहण्याकररता रेल्वे मांत्रयाांना (ज न मर्ाई) सडकेच्या मागािने 

होिाऱ्या सांपूिि दळिवळिाच्या व्यवस्थेचीही चौकशी करावी लागेल. असे झले तरच ज्या 

गररबाांकररता णनणनियांत्रिाचे धोरि अवलांणबले जात आहे तयाांना तयाचा लाभ पोहोचू शकेल. 

या दळवळिाच्या चुकीमुळे करोडो ग्राणमिाना हालअपेष्टाांना तोंड द्यावे लागत आहे व तयाांचा 

माल बाजारापयांत पोहोचूच णदला जात नाही. 

मी आधीच णलणहलेले असल्याप्रमािे पेरोलवरील णनयांत्रि बांद झालेच पाणहजे आणि 

सडकेने होिाऱ्या वाहतुकीचे ठेके देण्याची पद्धतीही बांद व्हायला पाणहजे. हे परणमटयुग बांद 

झाले पाणहजे. ठेके णदल्यामुळे काही दळिवळि (रान्सपोटि) कां पन्याांचा िायदा होतो परांतु 

करोडो गररबाांचे जीवन कठीि होते. णनणनियांत्रिाच्या धोरिाचे ९५ टलके यश या अटींवर 

अवलांबून आहे. वरील सूचनाांचा अवलांब झाला तर देशातील लाखो टन खाद्यपदाथि व इतर 

माल देशाच्या कानाकोपऱ्यापयांत पोहोचू शकेल. 

बेइमानी आदि लाचलचुपतीचा दवषय िाही नवीन नाही. अांतर इतिेच आह ेिी आधीपेिा 

या गोष्टी आता वाढलेल्या आहते. बाहरेचे बांधन तर आता उरलेले नाही. यामळेु ही लाचलपुत तोपयांत 

बांि होिार नाही जोपयांत याांत सहभागी असिाऱ्या लोिाांना िळिार नाही िी त्याांच्यािररता िशे नाही 

तर िशेािररता ते आहते. यािररता उच्च िजाथच्या नैदति शासनाची आवकयिता असेल. जे लोि 

लाचलचुपतीच्या दविृतीपास न अज न वाचलेले आहते, लाचलचुपत िरिाऱ्या अदधिाऱ्यावर ज्याांचा 

प्रभाव आह ेत्याांनी याबाबतीत औिादसन्य िाखवायला निो. तसे िेल ेतर तो अपराध होईल. आदि 

आपल्या सायांिाळच्या प्रार्थनेत दिां दचतही खरेपिा असला तरी लाचलचुपतीच्या या िानवाचा दवनाश 

िरण्यािररता तमु्ही लोिाांनी मित िेली पादहजे. 

ि दहांिसु्तान टाईम्स, जानेवारी २७, १९४८ आदि हररजन फेिवुारी १, १९४८ 
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९२. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी २७, १९४८ 

(प्रार्थना प्रवचनच्या या दहांिी मजिुराशी दहांिसु्तान टाईम्समधील मजिुराशी मेळ घालण्यात आला आह.े) 

नवी दिल्ली, 

जानेवारी २७, १९४८ 

 आज गाांधीजींच्या प्रार्थना प्रवचनात िेवळ एि मसुलमान उपदस्र्त होता. गाांधीजी म्हिाल े

िी इतक्यावर मी समाधानी नाही. प्रार्थनेत येिाऱ्या सवथ दहांि  आदि शीख बांध भदगनींनी आपल्याबरोबर 

एिेिा मसुलमानाला आिल ेपादहजे.  

यानांतर गाांधीजींनी महरौलीच्या िरगाह शरीफमध्ये झालेल्या उसथबद्दल चचाथ िेली. ते स्वतः तो 

उसथ पाहण्यािररता आज सिाळी गेले होते. िोिालाही उसथमध्ये येताांना त्रास झाला नाही.  

ते म्हिाले िी मी जेव्हा त्याांना दवचारले िी मागील वषी दजतक्या लोिाांनी िग्याथला भेट दिली 

होती दततक्या लोिाांनी यावषी भेट दिली िाय? त्यावर ते म्हिाले िी दनदश्चतच िाही िमी लोि आले 

आहते. अज नही िाही लोि घाबरलेले आहते. अलाहाबािमध्ये जे घडले ते इरे्ही घड  शिते आदि 

मग दहांि  िाय िरतील? एिा मािसाने िसुऱ्या मािसाला घाबरावे ही लादजरवािी गोष्ट आह.े परांतु 

त्या दठिािी दजतक्या सांख्येत मसुलमान आले होते दततक्याच प्रमाित दहांि  आदि शीख आल ेहोते 

असे मला आढळल.े दतरे् मला अशा िाही गोष्टी दिसल्या िी ज्या पाहून मला िःुख झाले. तो िगाथ 

फार प्राचीन आह.े अजमेरच्या िग्याथच्या खोलोखाल त्याच ेमहत्त्व आह.े त्याच्याबद्दलची महत्त्वाची 

गोष्ट म्हिजे दतरे् सांगमरवरी िगडावर िेलेले िोरीव िाम आदि िारादगरी आह.े त्यापैिी सवथ जरी 

नाही तरी बऱ्याचशा िामाची तोडफोड िरण्यात आली आह.े ही दनव्वळ गुांडदगरी आह.े आपला 

इतिा अधःपात झाला आह ेिाय िी एखाद्या दठिािी िुिा अवदलयाची अशी िबर बनवण्यात 

आली आह ेिी जी अदतशय सुांिर आह ेव दतच्यावर बराच पैसा खचथ झाला ती आपि तोड न टािावी, 

तेर्ील जाळयाांची मोडतोड िरावी? पादिस्तानमध्ये जे िाही घडल े ते याहून िहापट होते अशा 

दहशेबात दशरण्याची माझी इच्छा नाही. माझ्यािररता अपराध मोठा िी लहान याला महत्त्व नाही. 

माझ्यािररता ती लादजरवािी गोष्ट आह.े सवथ जग जर अशा लादजरवाण्या गोष्टी िरत असेल तर त्याचा 

अर्थ आपिही तसेच वागावे असा होतो िाय? 

अशा प्रिारच्या लज्जास्पि गोष्टीत आपि सहभागी होऊ नये ह ेतमु्ही दनदश्चतच मान्य िराल. 

मला आधीच साांगण्यात आल ेहोते िी या िग्याथत दहांि  आदि मसुलमान िोघेही मोठ्या प्रमािात येत 

असतात आदि नवस बोलत असतात. हा िगाथ अशा सांताचा आह ेिी ज्याच्या दृष्टीत दहांि  आदि 
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मसुलमान समान होते. हा इदतहास आह े आदि इदतहास खोटा ठरविे योग्य नाही. अशा ईश्वरी 

मािसाबद्दल आपल्याला आिर असला पादहजे व पादिस्तानमध्ये जे िाही घडते त्याचा आपल्यावर 

प्रभाव पड  नये. 

आजच्या वतथमानपत्राांमध न पादिस्तानमधील एिा दठिािी (पारदचनार येरे्. पाहा उसथमधील 

भाषिातील टीप. जानेवारी, २७, १९४८) एिशेतीस दहांि  आदि शीखाांची ित्तल झाल्याच े मला 

िळले. दतरे् लटुीचे प्रिारसदु्धा झाले. सरहद्द प्राांताच्या सीमेवर मसुलमानाांच्या लहान लहान 

जमातीच्या अनेि टोळया राहतात. या टोळीवाल्याांनी दहांि वर हल्ला िेला आदि त्याांना मारले. या 

दहांि ांनी िोिाला िाही हानी पोहोचवली होती असे िोिीही म्हित नाही. पादिस्तान सरिारचे म्हििे 

आह ेिी आम्ही ताबडतोब िारवाई िेली व हल्ल्या िरिाऱ्या अनेिाांना मारण्यात आले. ह ेदितपत 

खरे आह ेह ेआपल्याला माहीत नाही. परांतु ज्याअर्ी पादिस्तान सरिार असे म्हिते त्याअर्ी आपि 

ते मान्य िेले पादहजे. यामळेु उत्तेदजत होऊन इर्ल्या मसुलमानाांना मारू नये. आज तमु्ही 

भावाभावाप्रमािे राहत आहा आदि जर तमुच्या अांतःिरिात िाही िरुाभाव असेल तर तमु्ही घेतलेली 

शपर् तमु्ही पाळली नाही असे दसद्ध होईल. पादिस्तान सरिारला याचा दहशेब दवचारिे ह ेआपल्या 

सरिारचे िाम आह.े आपले िाम आपली शपर् पाळिे आदि आपले अांतःिरि शदु्ध ठेविे इतिेच 

आह.े 

राजिुमारीबेन  (अमतृ िौर) अजमेरला गेल्या होत्या. त्याांनी मला एिा िःुखि आदि 

लादजरवाण्या प्रसांगाबद्दल साांदगतले. दतरे् राहिाऱ्या हररजनाांिड न तेर्ील लोि बरेच िाम घेतात  

आदि तेही ते िरतात. परांतु ज्या जागेत ते राहतात ती फार घािेरडी आह.े दतरे् आपलेच प्रशासन आह.े 

आदि तेर्ील दहांि  आदि शीख अदधिारी आपल्याच सरिारच्या अांतगथत िाम िरत असतात. ही 

अशोभनीय गोष्ट ते िशी सरुू राहू िऊे शितात? दतरे् अनेि पाांढरपेशे दहांि  आहते व ते भरप र पैसा 

िमावतात व ते सखुवस्त  आहते. ते हररजनाांच्या वस्तीत जाऊन एि दिवस िा राहत नाहीत? ते जर 

दतरे् गेले तर त्याांना मळमळ  लागेल इतिेच नाही तर िाही मरूही शितील. िेवळ हररजनाच्या पोटी 

जन्म घेतला म्हि न लोिाांना अशा घािीत राहावे लागते ही गोष्ट अपराधी स्वरूपाची आह.े मी 

दिल्लीतील हररजन ि लनीमध्येसदु्धा गेलो होतो. तेर्ील पररदस्र्तीही बरीच वाईट आह.े परांत ु या 

बाबतीत अजमेरची पररदस्र्ती फारच वाईट आह ेअस े दिसते. आपि स्वातांत्र्य दमळवले आह ेपरांत ु

अशा गोष्टी आपि र्ाांबव  शिलो नाही तर या स्वातांत्र्याला िाहीही अर्थ राहिार नाही. आदि ही गोष्ट 

एिा दिवसात िरता येऊ शिते. हररजनाांच्या राहण्यािररता आपि िोरडी जमीन परुव  शित नाही 

िाय? त्याना जर िचरा उचलावा लागत असेल, आदि ते तो उचलतच आहते, तर त्याांनी त्या 
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िचऱ्यातच रादहले पादहजे िाय? असे दिसते िी आपला दववेि हरवला आह े आदि आपि 

सांवेिनशनु्य झालो आहो. आपि ईश्वराला दवसरलो आहो. यामळेुच आपि असे अपराध िरतो. मग 

आपि इतराांमधील िोष िस ेपाहू शितो?  

आता सवाथत शेवटी मला तमु्हाला मीरप रसांबांधी साांगायचे आह.े मी या गोष्टीचा आधी 

र्ोडक्यात उल्लेख िेला होता. मीरप र िाकमीरमध्ये आह.े आता ते हल्ला िरिाराांच्या ताब्यात आह.े 

तेर्ील अनेि दस्त्रयाांचे आदि मलुाांचे अपहरि िरण्यात आल ेआह.े त्यात िेवळ तरुि मलुीच नाहीत 

तर वयस्िर दस्त्रयासदु्धा आहते. त्या अशा हल्लेखोराांच्या ताब्यात आहते िी त्याां ांंनी त्याांची अि  

दनदश्चतच घेतली असेल. मला याबद्दल दिां दचतही सांशय नाही. त्याांना जे खायला ितेात ते अदतशय 

वाईट आह.े त्यातील र्ोड्याशा पादिस्तानच्या सीमेत आहते. त्याांतील िाहींना गजुरात दजल्ह्यातील 

झेलम येरे् नेण्यात आल ेअसावे.   

मी तर म्हिेन िी हल्लेखोराांमध्ये िाही तरी मयाथिा असली पादहजे. ते जे िाही िरत आहते 

त्यामळेु इस्लामची बिनामी होत आह.े आदि तरीही ते म्हितात िी आम्ही ह ेिाकमीरला स्वतांत्र 

िरण्यािररता िरत आहो. 

त्याांनी खायला दमळावे म्हि न ही सवथ ल टमार िेली असती तर मी ते समज  शिलो असतो. 

परांतु ज्या लहान मलुी आहते त्याांची अि  लटुि ेत्याांना खायलाप्यायला व िपडेलत्ते न ििेे हहेी िाय 

तमुचे िुराि शरीफ दशिवते? सवथ अपहृत दस्त्रयाांना परत दमळवण्याचा पादिस्तान सरिारने प्रयत्न 

िेला पादहजे व त्याांना परत त्याांना त्याांच्या घरी परत पाठवावे अशी माझी मागिी आह.े 

माझ्यािडे मीरप रचे लोि आलेले आहते. ते चाांगलेच धडधािट आहते. ते िःुखी आहते 

आदि त्याांना लाजही वाटते. आपले सरिार इतिे शदक्तशाली अस नही या बाबतीत िाहीच िा िरू 

शित नाही असे त्याांनी मला दवचारले. मी त्याांना सवथ िाही समज न साांगण्याचा प्रयत्न िेला. 

जवाहरलालसदु्धा अदतशय िःुखी आह ेव जे शक्य आह े ते िरण्याचा ते प्रयत्न िरत आहते. परांत ु

त्याांच्या िःुखी होण्यामळेु वा प्रयत्नामळेु िशी मित होऊ शिेल? ज्या लोिाांनी सवथ िाही गमावल े

आह,े लटुले गेले आहते, आपल्या दप्रयजनाांपास न आदि जवळच्या लोिाांपास न तोडले गेले आहते 

त्याांच ेसमाधान िस ेिरता येऊ शिेल? मला भेटायला आलेल्याांपैिी एिाने पांधरा नातेवाईि गमावले 

आहते. ज्याांना सोड न आम्ही इरे् आलो आहो त्याांचे िाय होईल असे तो मला दवचारत होता. अपहरि 

िेलेल्या दस्त्रयाांना त्याांच्या अि दनशी परत िरण्यात यावे असा सल्ला न मागताही मी मानवता आदि 

ईश्वराच्या नावावर हल्लेखोर आदि पादिस्तान सरिारला िईेन. ह ेत्याांचे ितथव्य आह.े इस्लामबद्दल 

मी बरेच वाचले आह ेआदि इस्लामचे मला बरेच ज्ञान आह.े दस्त्रयाांना पळवव न न्यायचे आदि त्याांना 
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अशा अपमानास्पि पररदस्र्तीत ठेवायचे असे इस्लाममध्य ेिुठेही साांदगतलेले नाही. हा अधमथ आह,े 

धमथ नाही. ही सैतानाची प जा आह,े ईश्वराची नाही. 

ि दहांिसु्तान टाईम्स, जानेवारी २८, १९४८. आदि प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ ३४४-७ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



प्रार्थना प्रवचन भाग २ | महात्मा गाांधी | ३२७ 

 
 

९३. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी २८, १९४८ 

(प्रार्थना प्रवचनमधील दहांिी भाषेतील मजिुराशी ि दहांिसु्तान टाईम्समधील मजिुराशी मेळ 

घालण्यात आला आह.े) 

नवी दिल्ली, 

जानेवारी २८, १९४८ 

 गाांधीजी म्हिाले की बहावलपूरच्या काही लोकाांनी मला भेटण्याची मेळ माणगतली 

होती परांतु ती नाकारण्यात आली अशी तिार माझ्याकडे आली आहे. गाांधीजींना माहीत होते 

की ते लोक दुःखात आहेत आणि गाांधीजींच्या भेटीमुळे तया लोकाांचे समाधान होिार असेल 

तर ते तयाांच्याकररता वेळ काढतील आणि तयाांच्याकररता सवि काही करतील असे आश्वासन 

गाांधीजींनी णदले आहे. 

 ड . सदुशला नाय्यर आदि ड . लेस्ली क्र स या बहावलप लाथ गेल्या आहते आदि नबाबाांनी 

त्याांना सवथ प्रिारची मित िरण्याचे आश्वासन दिले आह.े सांघराज्याच्या राजधानीत ईश्वराच्या िृपेने 

दतन्ही सांप्रिायाांच्या लोिाांमध्ये परत शाांतता प्रस्र्ादपत झाली आह.े याचा सांप िथ भारतातील 

पररदस्र्तीवर दनदश्चतच पररिाम होईल. 

तमु्हाला माहीतच आह ेिी िदिि आदििेतील आपले लोि हक्िाांिररता सांघषथ िरत आहते. 

इरे् भारतात लोिाांना जमीन घेता येत नाही िी हवे दतरे् राहता येत नाही असे मािसाच्या हक्िावर 

बांधन आििारे िोितेही दनयम नाहीत.ह े खरे आह े िी आपि हररजनाांना िाही प्रमािात अशा 

पररदस्र्तीत आिले आह,े परांतु बािीचा समाज असा नाही. परांत ुिदिि आदििेत अशी पररदस्र्ती 

असल्याचे मी माझ्या डोळयाांनी पादहले आह.े यामळेु आपल्या हक्िाांच्या रििािररता आदि 

भारताची प्रदतष्ठा राखण्यािररता तेर्ील भारतीयाांनी सांघषथ सरुू िेला आह.े या सांघषाथत ते िोित्याही 

मागाथचा अवलांब िरू शितात परांत ुसत्याग्रही असल्याचा त्याांचा िावा आह ेआदि त्याांच्या सांघषाथने 

सत्याग्राचे रूप धारि िेले आह.े त्याांच्या सतत तारा येत असतात. परवान्यादशवाय त्याांना एिा प्राांतात न 

िसुऱ्या प्राांतातसदु्धा जाता येत नाही. िदिि आदििा एखाद्या खांडाप्रमािे आह.े तो फार मोठा िशे 

आह.े रान्सवालमध न नाताळमध्ये भारतीयाांना परवाना असेल तरच जाता येते. नाताळ, रान्सवाल, 

दहल स्टेट, िेप ि लनी असे िुठेही ते जाऊ शित नाहीत. हा िशे दजतिा इतराांचा आह ेदततिाच 

आमचा असल्यामळेु आमच्यावर असे दनबांध िा घालण्यात यावे असे ते दवचारतात. अनेिाांना 

टान्सवालमध्ये जाण्यात यश दमळाले आह ेआदि या वेळी रान्सवाल सरिारने सौजन्य िाखवले आह.े 

अज न तरी त्याांना अटि िरण्यात आलेली नाही. ते आधी व्होल्क्सरस्टला गेले होते. सीमा 
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ओलाांडल्यानांतर ते पदहले शहर लागत असते. दतरे् भरप र पोलीस होते परांतु त्याांनी त्याांच्यािडे िेवळ 

पादहले आदि अटि िेली नाही. नांतर त्याांनी मोटरगाडी भाड्याने घेतली आदि ते पढेु दनघाले. त्यानांतर 

दतरे् एि सभा घेण्यात आली आदि दतरे् त्याांच ेप्रेमाने स्वागत िरण्यात आल.े ही मादहती तमु्हाला 

दिली पादहजे असे मला वाटले. या भारतीयाांनी फार धैयाथची गोष्ट िेली आह.े िदिि आदििेतील 

भारतीय अल्पसांख्य आहते परांतु ते खरे सत्याग्रही झाल ेतर त्याांचा दवजय दनदश्चत आह ेआदि िोिताही 

अडर्ळा त्याांना अडव  शित नाही. परांतु अज न ह ेसाध्य व्हायच ेआह.े इर्ल्याप्रमािेच दतरे्ही दवदवध 

प्रिारची मािसे आहते. दतरे् दहांि  आहते तसेच मसुलमानही आहते. ते सवथ दमळ नदमळ न ह ेिाम िरत 

असतात. यात गमावण्यासारखे िाहीही नाही ह ेत्याांना माहीत आह.े आदि एिटा माि स तर हा सांघषथ 

िरू शितच नाही. त्याांना माहीत आह ेिी वेगवेगळे राहून आपि हा सांघषथ िरू शित नाही. अशा 

प्रिारे ते जोहान्सबगथमध्ये पोहोचले खरे, परांत ु ते दतरे् र्ाांब  शित नाही. त्याांनी अटि होईपयांत पढेु 

आदि पढेु जात रादहले पादहजे. सरिारला त्याांना अटि िरण्याचा अदधिार आह.े िायिा 

तोडल्याबद्दल दशिा भोगण्याची तयारी ठेविे ह ेसत्याग्रहाचे शास्त्र असते. ते अदभनांिनािररता पात्र 

आहते. अशा सौजन्यप िथ मागाथने आपला सांघषथ चाल  ठेविाराांशी फार िठोरपिे वाग  नये अशी मी 

िदिि ऑदििेच्या सरिारला दवनांती िरीन. त्याांनी त्याांची तक्रार समज न घ्यावी व सत्याग्रहींशी 

तडजोड िरावी. पाांढरी िातडी असलेल्या मािसाने िाळी िातडी असलेल्या मािसाशी चचाथ िा 

िरू नये? भारतीयाांना त्याांच्या न्याय्य हक्िाांिररता िा सांघषथ िरावा लागावा? भारतीयाांनाही दतरे् राहू 

दिले तर गोऱ्याांचे िोिते निुसान होिार आह?े आज िदिि आदििेप्रमािेच आपिही स्वतांत्र राष्र 

आहो व एिाच राष्रिुटुांबाचे सिस्य आहो. याचा अर्थ आपि सवाांनी भावाभावाप्रमािे समतेच्या 

नात्याने वागायला पादहजे. परांतु ते जर भारतीयाांना आपला शत्र  समजत असतील व त्याांना त्याांच्या 

म लभ त अदधिाराांपास न वांदचत िरिार असतील तर ते दमत्राप्रमािे नाही तर शत्र प्रमािे वागत आहते 

असे म्हिावे लागेल. ही गोष्ट अशी आह ेिी जी समज न घेिे िठीि आह.े  रांगीत लोिाांिडे त्याांनी 

हीन भावनेने िा पाहावे? ते उद्यमी आदि िाटिसरी आहते म्हि न? तमु्ही तमुच्या मागाथत िरुुस्ती िेली 

पादहजे असे मी या सभेिारे िदिि आदििी सरिारला साांगेन. मी स्वतः िदिि आदििेत २० वष े

रादहलेलो आह ेआदि त्यामळेु तो माझा िशे आह ेअसे मा म्हि  शितो. ह ेसवथ मी िालच साांगायला 

पादहजे होते परांतु मी असे िरू शिलो नाही. 

म्हसै रच्या िाही मसुलमानाांनी िाही दिवसाांप वी मला एि तार पाठवली होती. त्याांचे म्हिि े

आह ेिी माझ्या उपोषिाचा दतरे् िाहीही प्रभाव पडलेला नाही आदि आदि अज नही मसुलमान मारले 

जात आहते. या दवषयावर र्ोडेफार बोललोही आह.े (पाहा प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी २३, १९४८) 

आता मला म्हसै रच्या गहृमांत्र्याांिड न तार आली आह.े त्यात त्याांनी तेर्ील मसुलमानाांनी िेलेले आरोप 
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फेटाळले आहते व तेर्ील सरिार मसुलमानाांशी सवथतोपरी न्याय्य पद्धतीने वागण्याचा प्रयत्न िरत 

आह.े तमु्ही अदतशयोक्ती िरू निा असे ज्याप्रमािे मी इतराांना साांगतो त्याचप्रमािे म्हसै रच्या 

मसुलमानाांनाही माझे हचे सागिे आह.े असे िेल्यामळेु माझे हातपाय बाांधले जातात आदि मी िाहीही 

िाम िरू शित नाही. जर त्याांना शक्य असेल तर त्याांनी सौम्य िरून तो साांगावा. दहांि , मसुलमान 

आदि शीख ह ेभावाभावाप्रमािे राहू शितात. 

आपले लोि इतिे साध ेआहते िी ते पोस्टाने पैस ेपाठवतात. मला माझ्या लहानपिीचा एि 

प्रसांग आठवतो. माझ्या वदडलाांजवळ िाही िादगने होते आदि त्यात िाही दिां मती मोतीही होते. त्याांनी 

ते पोस्टाने पाठवले. ती फसवि ि नव्हती परांत ुदनदश्चतच यात धोिा होता. िोिाला जर सांशय आला 

असता तर त्याने तो दलफापा नक्िीच उघड न पादहला असता. ते िाहीही असल ेतरी पैस ेवाचवता 

आल ेनाही िारि माझ्या वदडलाांना तारेने पोच पादहजे होती. असे दिसते िीमाझ्या वदडलाांसारखे 

साधेभोळे लोि अज नही आहते. एिा दमत्राने एि हजार रुपयाांच्यावर रक्िम अशा प्रिारे पाठवली 

होती. त्याने तो दलफापा नोंििी िरूनही पाठवला नव्हता आदि त्याचा दवमाही िाढला नव्हता. त्याने 

तो साध्या पोस्टाने पाठवला. चोहोिडे लबाडी आदि भ्रष्टाचाराचे वातावरि असताना डाि खात्याने 

तो दलफापा बरोबर पोहोचवला ही गोष्ट त्याांच्यािररता भ षिास्पि आह.े या दलफाप्यात िाय अस  

शिते हसेदु्धा त्याांनी पादहले नव्हते. लोिाांना  माझा सल्ला आह े िी त्याांनी पैसे दलफाप्यात न 

पाठवण्याचा धोिा पत्िरू नये िारि इतर दठिािाप्रमािे डाि खात्यातही िाही लबाडी िरिारे लोि 

अस  शितात. त्याांनी जर डाि उघडली तर माझेही निुसान होईल आदि हररजनचेही. पैस ेपाठविाराांना 

हररजनला द्यायच ेहोते ते हररजनला पोहोचिारच नाही. अशा प्रिारे ििेगीिाराचेही निुसान होईल.  

डाि खात्याने िाखवलेल्या या प्रामादििपिाबद्दल मी त्याांचे अदभनांिन िरतो. इतर 

दवभागाांनीही या गोष्टीचे अनसुरि िरावे व इतर लोिाांच्या पैशाची िाळजी घ्यावी व भ्रष्टाचार वा 

अफरातफर िरू नये. 

ि दहांिसु्तान टाईम्स, जानेवारी २९, १९४८, आदि प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ ३४८-५१ 
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९४. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी २९, १९४८ 

नवी दिल्ली, 

जानेवारी २९, १९४८ 

बांध ांनो आदि भदगनींनो, 

 मला ज्या अनेि गोष्टी तमु्हाला साांगायच्या आहते त्यात न मी िेवळ सहा गोष्टी दनवडल्या 

आहते िारि मला १५ दमदनटात माझे बोलिे सांपवायचे आह.े 

माझ्या असे लिात आले आह े िी आपि र्ोडा उशीर िरतो. ह े बरोबर नाही. अज नही 

बहावलप रमध्ये अडिलेल्या दनवाथदसताांना भेटण्यािररता सशुीला बहावलप रला गेली आह.े दतला 

िसुरे िोितेही िाम नाही. िें ड्स सदव्हथसेसच्या लेस्ली क्र स याांच्याबरोबर त्या गेल्या आहते. िुिी तरी 

दमत्रापैिी दतरे् जावे आदि तेर्ील दनवाथदसताांची पररदस्र्ती िशी आह ेते पाहून मला साांगावे असा 

यामागील माझा दवचार होता. सशुीलाने जावे असा िोिताही प्रस्ताव नव्हता. परांतु दतने जेव्हा ही 

योजना ऐिली तेव्हा मलाही लेस्ली क्र सबरोबर जाण्याची परवानगी द्यावी अशी दतने दवनांती िेली. 

सशुीला नोआखालीला गेली होती तेव्हापास न ती श्री क्र स याांना ओळखते. ती िुशल ड क्टर आह े

आदि ती पांजाबमधील गजुरात दजल्ह्यातील आह.े दतलासदु्धा बरेच िाही सहन िरावे लागलेले आह.े 

दतच्याजवळ दतरे् भरप र मालमत्ता होती व ती सवथ दतने गमावली. परांत ु दतच्या अांतःिरिात दवष 

भरलेले नाही. ती म्हिाली िी मी दतरे् गेले तर मित होईल िारि मला पांजाबी, दहांिसु्तानी, उि थ, आदि 

इांग्रजी येते. श्रीयतु क्र सना यामळेु माझी मित होईल. मला आनांि झाला. त्यात अर्ाथतच अडचिी 

होत्या परांतु सशुीला त्या अडचिींना घाबरिारी नाही. ती जर घाबरिारी असती तर ती नोआखालीला 

िाम िरियािररता गेलीच नसती. जे अनेि लोि पांजाबमध्ये राहतात त्याांनी सवथ िाही गमावले आह.े 

िमीतिमी दतची खाण्यादपण्याची आदि इतर गोष्टींची सोय आह.े मी श्रीयतु क्र सचा सल्ला घेतला 

आदि त्याांनी या िल्पनेचे स्वागत िेले. ते म्हिाले िी ती िभुाष्या म्हि न िाम िरू शिते. ते 

रेडक्र समध न आहते. यदु्धात जखमी झालेल्या लोिाांना मित िरिे ह ेरेडक्र सच्या लोिाांचे िाम असते. 

श्रीयतु क्र स सशुीलेबरोबर गेले िी सशुीला श्रीयतु क्र सबरोबर गेली हा गोंधळात टाििारा प्रश्न आह,े 

परांतु ते दमत्र आहते व ते परस्पराांना पसांत िरतात. ते दतरे् सेवा िरण्यािररता गेले आहते, पैसा 

िमावण्यािररता नाही. ते दतरे् पाहतील व तेर्ील पररदस्र्तीचा मला अहवाल ितेील. नबाब मला 

दलहीत असतात. श्रीयतु क्र स आदि सशुीला याांचा अहवाल दमळाल्यानांतर यासांबांधी मी तमु्हाला 

जास्त साांगेन. 
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बन्न  येर्ील िाही लोि, बहुधा ते चाळीसेि असावे, माझ्यािडे आल ेहोते. त्याांना फार िष्ट 

सहन िरावे लागले यात िाही शांिा नाही परांत ुते चाल  शित होते. िाहींची बोटे जखमी झालेली 

होती. इतराांच्या शरीराच्या वेगवेगळया भागावर जखमा झालेल्या होत्या. मी त्याांना आताच पादहले 

आदि सवथ िाही दिजिृष्िला समजाव न साांगण्यािररता साांदगतले. परांत ुमी त्याांना दवसरलेलो नाही ह े

त्याांनी लिात ठेवावे. ती सवथ चाांगली मािसे होती. ते सांतापलेले नक्िीच असतील, परांत ुतरीही त्याांनी 

माझा सल्ला मान्य िेला. त्याांच्यातील एि गहृस्र् - ते गहृस्र् दनवाथदसत आहते िाय असे मी त्याांना 

दवचारले नाही - म्हिाले िी तमु्ही आधीच भरप र निुसान िेले आह ेआदि अज न तसे िरत राहण्याचा 

तमुचा दवचार आह ेिाय? यामळेु तमु्ही मोठे महात्मा असला म्हि न िाय झाले? तमु्ही इर् न दनघ न जा. 

मी दवचारले िुठे जाऊ? ते म्हिाले दहमालयात दनघ न जा. मग मी त्याांना रागावलो. ते माझ्यासारखे 

वयस्िर गहृस्र् नव्हते, आदि ते धटे्टिटे्ट होते - तसे ते वयस्िर होते, जवान होते, माझ्यासारख्या 

पाचसात मािसाांना ठोि न िाढ  शित होते, मी तर महात्मा आह,े घाबरलो तर माझे िाय हाल होतील? 

मी त्याांना साांदगतले िी अनेि लोिाांची इच्छा मी इरे्च राहावे अशी आह.े अनेि लोि असे आहते 

िी जे माझी स्ततुी िरतात आदि िाही माझ्यावर टीिा िरतात. मग मी िाय िरू? मी तेच िरू 

शितो जे मला ईश्वर साांगेल. तमु्ही म्हि  शिता िी तमुचा ईश्वरावर दवश्वास नाही. परांतु असे असल े

तरी तमु्ही मला माझ्या मागाथने जाण्याची परवानगी दिली पादहजे. तमु्ही म्हि  शिता िी आम्हीच ईश्वर 

आहो. पि असे असेल तर ईश्वर िुठे जाईल? ईश्वर एि आह.े हां, ह ेखरे आह ेिी पांच परमेश्वर असतात. 

परांतु हा पांचाांचा प्रश्न नाही. िःुखी मािसाला परमेश्वर मित िरत असतो परांतु परमेश्वर स्वतः िःुखी 

नसतो. मी जेव्हा म्हितो िी प्रत्येि स्त्री माझी सख्खी मलुगी आह,े बहीि आह,े आई आह ेतेव्हा दतचे 

िःुख माझे िःुख होत असते. मला दनवाथदसताांचे िःुख िळत नाही ह े तमु्हाला िस े िळले? मी 

मसुलमानाांचा दमत्र आह ेम्हि न दहांि  आदि दशखाांचा शत्र  आह ेअसे तमु्ही िस ेिाय गहृीत धरले? मला 

तमुचे िःुख जािवत नाही असे तमु्हाला िसे िळले?  िोिाची इच्छा मी पळ न जावे अशी असली 

तरी मी पळ न जाऊ शित नाही. मी िोिाच्या दवनांतीवरून ह ेसेवेचे िाम सरुू िेलेले नाही. मी जो 

िाही आह ेतो ईश्वराच्या आजे्ञप्रमािे आह.े ईश्वराची जशी इच्छा असेल तसे तो िरील. तो मला घेऊन 

जाऊ शितो. दहमालयात गेल्याने मला शाांतता लाभिार नाही. मला वािळामध्ये शाांततेचा शोध 

घ्यायचा आह ेवा त्या वािळात मला मरायचे आह.े माझा दहमालय इरे्च आह.े 

माझ्यािडे दनवाथदसताांच्या तक्रारी येत असतात. त्याांना अन्नवस्त्राची मित िरण्यात येते व 

त्याांना शक्य असेल दततक्या प्रिारे मित िरण्यात येत असते. परांतु त्याांना िाम िरण्याची इच्छा नसते. 

मी साांदगतले आह ेिी दनवाथदसताांना आपल्या व्यर्ा सांपवायच्या असतील, त्याांना जर व्यरे्चे रूपाांतर 

सखुात िरायचे असेल आदि भारताची आदि स्वतःची सेवा िरायची असेल तर त्याांनी िाम िरायला 
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िचरू नये. िाम िेल्यादशवाय िोित्याही दनवाथदसताला सखुासमाधानात जगण्याचा अदधिार नाही. 

गीता म्हिते, “यज्ञ िरा आदि मग खा”. यज्ञानांतर जे दशल्लि राहील ते खा. ह ेिेवळ माझ्यािररताच 

साांदगतलेले नाही तर तमुच्यािररता आदि इतर सवाांिररताही साांदगतलेले आह.े ह ेदनवाथदसताांनाही लाग  

आह.े िरोडपती जरी िाम न िरता खात असेल तर तो धरिीला भार असतो. तमु्ही जर अपांग असाल 

वा आांधळे असाल वा अतीशय म्हातारे असाल तर अर्ाथतच ते िोिीही समज न घेईल. परांतु धडधािट 

मािसाला िाम न िरण्यािररता िोितेही िारि नसते. जे ताििवान असतील त्याांनी दशदबरातील 

सांडास साफ िरावे, त्याांनी िताई िरावी, जे िोिते िाम त्याांच्या वाट्यावर येत असेल ते त्याांनी िेल े

पादहजे. त्याांनी आपल्या मलुाांना दशिवले पादहजे. 

आज मला िोिी तरी भेटायला आल े होते. मी त्याांचे नाव दवसरलो. त्याांनी शेतिऱ्याांचा 

उल्लेख िेला. मी म्हिालो िी माझे चालले असते तर आपले महाराज्यपाल शेतिरी असते आदि 

आपले प्रधानमांत्री शेतिरी असते. माझ्या लहानपिी मी एि िदवता दशिलो होतो. दतच्याच म्हटले 

आह ेिी “ह ेशेतिरी राजा त  राजा आहसे, त  सांप िथ जगाचा पोदशांिा आहसे”. शेतिरी जर अन्न 

दपिविार नाही तर आम्ही िाय खाऊ? परांतु आज आपि त्याला गलुाम िेले आह.े शेतिरी िाय 

िरू शितो? त्याांने बी. ए., एम. ए यासारख्या पिव्या दमळवल्या पादहजे िाय? त्याने जर तसे िेले तर 

त्याचा दवनाश होईल. मग तो िुिळ चालवायच्या िामाचा राहिार नाही. जदमनीत न धान्य दपिविारा 

माि स आपला मखु्य मांत्री, प्रधानमांत्री झाला तर भारताचा चेहरामोहरा बिल न जाईल.  

मद्रासमध्य े धान्याचा तटुवडा आह.े मद्रास सरिारचा प्रदतदनधी जयरामिास (जयरामिास 

िौलतराम, १८९१-१९७९; दहांिसु्तान टाईम्सचे सांपािि, १९२६-२७; िााँग्रेसचे महासदचव, १९३१; 

दबहारचे राज्यपाल, १९४७-८; आसामचे राज्यपाल, १९५०-५६; िें द्रीय सरिारमध्ये अन्न आदि 

शेती खात्याच े मांत्री, १९४८-५०)  याांनी मद्रासिररता धान्य उपलब्ध िरून द्यावे म्हि न समज त 

घालण्यािररता आला होता. मद्रासच्या लोिाांच्या या वतृ्तीचे मला िःुख होते. तमुच्या स्वतःच्या प्राांतात 

शेंगिाि,े नारळ, आदि दिती तरी गोष्टी खाण्यािररता उपलब्ध आहते ह ेमी त्याांच्या दनिशथनास आि न 

िऊे इदच्छतो. त्याांना भरप र मासे उपलब्ध आहते आदि तमुच्यापैिी अनेिाांना ते चालतात. मग बाहरे 

जाऊन भीि मागण्याची िाय गरज? ताांि ळ दमळावे आदि तोही प लीश िेलेला ताांि ळ दमळावा, 

ज्यातील सवथ सत्त्व िाढ न टािण्यात आलेले असते, आदि नाही तर तािळाच्याऐवजी गहू दमळावा 

असा आग्रह त्याांनी धरिे योग्य नाही. ते शेंगिाण्याचा आदि नारळाचा चरुा भाताच्या पीठात दमसळ  

शितात व अशा प्रिारे िषु्िाळाच्या लाांडग्याला िाराबाहरे ठेव  शितात. यािररता िेवळ 

आत्मदवश्वास आदि श्रद्धा याांची गरज असते. मी मद्रासच्या लोिाांना चाांगला ओळखतो. िदिि 
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आदििेत माझ्याबरोबर सवथ भादषि प्राांताांतील लोि होते. सत्याग्रहातील ि चच्या िरम्यान  (त्या 

ि चची सरुुवात नोव्हेंबर ६, १९१३ला झाली होती.) लोिाांना िररोज एि पौन्ड िेड आदि एि औांस 

साखर िणे्यात येत असे. परांतु रात्रीच्या वेळी आमचा दजरे्िुठे मकु्िाम व्हायचा दतरे् ते जांगलातील 

गवतात न खाण्यासारख्या गोष्टी दनवडायचे आदि हसतगात स्वयांपाि िरायचे. ते पाहून मला आश्चयथ 

वाटत असे. अशी समयस चिता असलेले लोि िधीही लाचार होऊ शित नाहीत. ह ेखरे आह ेिी 

आम्ही सवथ मज र होतो आदि प्रामादििपिे िाम िरण्यातच आमची मकु्ती आदि आमच्या म लभ त 

आवकयिताांची प ती आह ेह ेआम्हाला माहीत होते.  

दहांिीवरून. सौजन्य - आिाशवािी. दशवाय - प्रार्थना प्रवचन - २, पषृ्ठ ३५२-६ 

 

 

 

 

 

प्रार्थनास्र्ळी गांधीजींच्या मुखातून वनघालेले शेवटचे शब्द 

३० जानेवारी १९४७ ला प्रार्थनेिररता गाांधीजी जात असताना त्याांच्यावर गोळी झाडण्यात आली व 

त्यामळेु त्याांचा दतरे्च मतृ्य  झाला. मतृ्य प वी त्याांच्या तोंड न ह ेराम ह ेशब्ि बाहरे पडल ेअसे म्हितात. 

परांतु प्यारेलाल म्हितात िी दतरे् असलेल्या लोिाांना दवचारल्यानांतर माझी खात्री झाली आह ेिी 

गाांधीजींच्या तोंडातील शेवटचे शब्ि राम राम होते. (पाहा महात्मा गाांधी - ि लास्ट फेज, पषृ्ठ ८६१, 

टीप क्रमाांि ५) (पाहा महात्मा गाांधी - अखेरचां पवथ, खांड ४, पषृ्ठ ४३९, टीप क्रमाांि ५.) 


	प्रार्थना प्रवचन भाग २
	थोडेसे प्रास्ताविक
	१. प्रार्थना प्रवचन, ऑक्टोबर २७, १९४७
	२. प्रार्थना प्रवचन, ऑक्टोबर २८, १९४७
	३. प्रार्थना प्रवचन, ऑक्टोबर २९, १९४७
	४. प्रार्थना प्रवचन, ऑक्टोबर ३०, १९४७
	५. प्रार्थना प्रवचन, ऑक्टोबर ३१, १९४७
	६. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर १, १९४७
	७. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर २, १९४७
	८. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर ३, १९४७
	९. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर ४, १९४७
	१०. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर ५, १९४७
	११. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर ६, १९४७
	१२. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर ७, १९४७
	१३. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर ८, १९४७
	१४. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर ९, १९४७
	१५. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर १०, १९४७
	१६. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर ११, १९४७
	१७. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर १२, १९४७
	१८. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर १३, १९४७
	१९. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर १४, १९४७
	२०. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर १५, १९४७
	२१. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर १६, १९४७
	२२. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर १७, १९४७
	२३. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर १८, १९४७
	२४. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर १९, १९४७
	२५. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर २०, १९४७
	२६. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर २१, १९४७
	२७. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर २२, १९४७
	२८. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर २३, १९४७
	२९. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर २४, १९४७
	३०. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर २५, १९४७
	३१. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर २६, १९४७
	३२. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर २७, १९४७
	३३. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर २८, १९४७
	३४. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर २९, १९४७
	३५. प्रार्थना प्रवचन, नोव्हेंबर ३०, १९४७
	३६. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर १, १९४७
	३७. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर २, १९४७
	३८. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर ३, १९४७
	३९. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर ४, १९४७
	४०. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर ५, १९४७
	४१. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर ६, १९४७
	४२. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर ७, १९४७
	४३. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर ८, १९४७
	४४. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर ९, १९४७
	४५. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर १०, १९४७
	४६. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर ११, १९४७
	४७. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर १२, १९४७
	४८. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर १३, १९४७
	४९. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर १४, १९४७
	५०. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर १५, १९४७
	५१. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर १६, १९४७
	५२. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर १७, १९४७
	५३. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर १८, १९४७
	५४. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर १९, १९४७
	५५. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर २०, १९४७
	५६. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर २२, १९४७
	५७. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर २३, १९४७
	५८. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर २४, १९४७
	५९. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर २५, १९४७
	६०. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर २६, १९४७
	६१. प्रार्थना प्रवचन, जिसेंबर २७, १९४७
	६२. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर २८, १९४७
	६३. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर २९, १९४७
	६४. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर ३०, १९४७
	६५. प्रार्थना प्रवचन, ब्रडसेंबर ३१, १९४७
	६६. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी १, १९४८
	६७. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी २, १९४७
	६८. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी, ३, १९४८
	६९. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी ४, १९४८
	७०. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी ५, १९४८
	७१. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी ६, १९४७
	७२. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी ७, १९४८
	७३. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी ८, १९४८
	७४. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी ९, १०४८
	७५. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी १०, १९४८
	७६. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी ११, १९४८
	७७. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी १२, १९४८
	७८. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी १३, १९४७
	७९. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी १४, १९४८
	८०. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी १५, १९४८
	८१. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी १६, १९४८
	८२. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी १७, १९४८
	८३. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी १८, १९४८
	८४. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी १९, १९४८
	८५. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी २०, १९४७
	८६. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी २१, १९४७
	८७. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी २२, १९४८
	८८. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी २३, १९४८
	८९. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी २४, १९४८
	९०. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी २५, १९४८
	९१. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी २६, १९४७
	९२. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी २७, १९४८
	९३. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी २८, १९४८
	९४. प्रार्थना प्रवचन, जानेवारी २९, १९४८




