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व ासघाताचे व मरण 

- ले० ा० मनोहर राईलकर 

 
 
“देशाचे तुकडे कर याआधी मा या देहाचे तुकडे करा”, “Vivisect me before you vivisect 

India” असं िन हपूवक हणणा  या गाधंीजींनी हा व ासघात जड मनानं वीकारला. पण हा 
व ासघात कुणी केला? ा ाचं उ रह  कॉ ं ेसचे मु य सिचव द वजयिसगं यानंी शोधाव.ं 

 

 

कॉ ं ेसचे मु य सिचव द वजयिसगं यानंी अयो या करणाब ल बोलताना हंदु ववाद  
संघटनावर आपला व ास नस याचे हट याब ल द० २१ स टबर २०१० सकाळमधील 
बातमीम ये उ लेख आहे. “बाबर  मशीद पाडणार नाह , अशा आशयाचं दलेलं आ ासन यांनी 
पाळलं नाह ,” असंह  कारण द वजयिसंगांनी दलं आहे. या आरोपाब ल या संघटना काय 
ते पाहून घेतील. द वजयिसंगाचंं हे व य यावेळ  उ च यायालयाचा िनकाल ये यापूव चं 
होतं. पण आता तो आला आहे. याचे काय िन कष आहेत, ते यानं यानं पाहावेत. 
पण, पूव चा एक संग आज या पढ ला माह त अस याचा संभव नाह . फाळणी पा हले या 
मा या सार या ८२ वषा या वृ ाला जी मा हती आहे आण काह  काळानंतर जी ंथ पानं 
उपल ध झाली, ती यांना देणं माझं कत य आहे.  

द वजयिसंगां या व याची  बातमी वाच यावर मला मोठ च गंमत वाटली. 
का?  कारण, १९४२ या वा षक अिधवेशनात काँ ेसनं तर, “आ ह  ’अखंड हंदु थान’ खेर ज 
काह ह  वीकारणार नाह ,” असा ठराव क न सा  या जनतेला तसं आ ासन दलं होतं. 
यामुळं (आज या पा क तानातलीसु ा) हंदू जनता िनधा त होती. जनता िनधा त राह याला 

आणखीह  एक कारण आहे, ते नंतर सांगतो. पण ते आ ासन स ालोभी पुढा  यानंी पाळलं तर 
नाह च. पण १४-१५ ऑग ट या म यरा ी जे काह  घडल,ं याने रा ीय आशाआकां ा पार 
धुळ ला िमळा या आ ण अखंड भारताचं व न उराशी बाळगून या हजारो वातं यसैिनकांनी, 
ांितकारकांनी हौता य प करलं यां या व नां या िचंध या उडा या. गांधीजींनी 

प ा ापद ध अंतःकरणानं ने यानंीच केलेला हा व ासघात वीकारला. भारताचे राजदूत 
हणून पा क तानात जा यापूव  ी काशांनी (हे काह  काळ महारा ाचे रा यपाल 

होते.) गांधीजींची भेट घेतली असता अ यंत जड अंतःकरणानं आ ण भारावले या आवाजात 
यांनी हटल,ं “माझं जीवन व न उ व त झालं आहे. माझं जीवनल य पार धुळ स िमळालं 
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आहे.” गांधीजींचे फाळणी या आधीचे उ ारह  िस  आहेत. “देशाचे तुकडे कर याआधी मा या 
देहाचे तुकडे करा.” (“Vivisect me before you vivisect India”)  हणजे काँ ेसचे स ालोभी 
पुढार  जनतेचा व ासघात करणार ाची क पना यांना आधीच आली असावी. 
या हंदु संघटनांना आज द वजयिसंग नावं ठेवीत आहेत, या हंदू संघटनेनंच 

(रा. व.संघानंच), काँ ेसनं पा क तानात वा  यावर सोडले या हंदु बंधुभिगनींना पा क तानातून 
वाचवून भारतात सुख प परत आणल.ं तस ं आण याकरता क येकानंी आपल े ाणह  दल.े 
वशेष हणजे यांचे जीव संघानं वाचवल,े यांत क येक काँ सजनह  होते. ते संघा या 
अिधका  यानंा हणायचे आ ह ह  हंद ू (?) आहोत, ते हा आ हालाह  संर ण िमळाव.ं पण 
द वजयिसंगांना आता याचं व मरणह  होणं संभवतं. इतकंच कशाला, या काळात प.ं 
नेह  फाळणी व  अगद  पोटितडक नं आ ण भडक श दांत बोलायचे. यामुळं लाहोरला 
होणा  या यां या सभेत मु लीम लीगचे लोक गडबड करतील अशी भीती वाटून काँ ेसनं 
संघाकडेच मदत मािगतली. आ ण संघानंह  ती लागलीच दली. पण प.ं नेह ं या या 
भूिमकेमुळंह  पा क तानातले हंदू काँ ेसवर व ास ठेवून िनधा त रा हल.े वर सांिगतले या 
मु ाचा खुलासा आता इथं होईल.  
या काळात वतः गांधीजी या भंगी कॉलनीत राहात होते, ितथंच मु लीम लीगचंह  कायालय 

होतं. आ ण गांधीजी वतः, सैिनक  सोडाच, पण पोलीस मदतसु ा यायला कार देत न हते. 
हणून काँ ेसचेच कायकत, द लीचे संघ मुख वसंतराव वै ांकडेच मदत मागायला आले होते. 

आ ण संघानंच यां या वसित थानावर चोवीस-तास पहा  याची यव था केली होती. अशा 
क येक गो ी आहेत. आ ण यांचे पुरावेह  आहेत. पण, याचा काँ ेसजनांना वसर तर 
पडलाच आहे. पण साधी कृत ताह  काँ ेस या सरदार व लभभा यित र  कुणा ने यांनी 
कधी दाखवली नाह . आ ण गांधीजीं या खुनानंतर संघाची बदनामी केली. संघ वयंसेवकांची 
ससेहोलपट केली. खुनाम ये संघा या एकाह , वयंसेवकाचा हात नाह , हे कळ यानंतरह  आ ण 
तशी वाह  य  गृहमं ी स. व लभभाई पटेलांनी देऊनह  पं. नेह ं नी बंद  उठव यास नकार 
दला. ह  तर सरळ सरळ कृत नताच आहे. उपरो ल खत ी काशांचे वड ल आ ण देश 
काँ ेसचे अ य  भगवानदास गु ा  हणतात – “१० स टबर १९४७ रोजी संसद उडवून ायचा, 
सव मं यांना ठार मार याचा आ ण सव हंदू अिधका यानंा व जनतेला ठार मार याचा कट 
लीगनं आखला होता. वतःची सुंता क न संघाचे दोन वयंसेवक मुसलमान वेष घेऊन 
मिशद त गेल,े यांनी तो उघडक स आणला.”  ते पुढं हणतात, “देशभ नं भारले या आ ण 
देशासाठ  सव वाचा याग कर यास िस  असले या ा धाडसी त णांनी जीव धो यात घालून 
ह  मा हती नेह -पटेलांपयत वेळेत पोचवली नसती तर आज भारत सरकार अ त वातच 
रा हले नसते. सा  या देशाचे नाव बदलून पा क तान जाले असते. ल ावधी हंदू ंची क ल 
झाली तर  असती कंवा उव रत बाटून आयु यभर गुलाम हणून खतपत पडावे लागले 
असते.” आ ण अ रशः जेमतेम दोन दवस आधी यांना तो कट गृहमं ी व लभभा या 
कानावर घालता आला. यामुळं लोकसभेचे सभासद वाचल.े (संदभ: द ॅ जक टोर  ऑफ 
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पा टशन - फाळणीची शोकांितका. लेखक ह . वे. शेषा , मराठ  अनुवाद सुधीर जोगळेकर.) 
ह लीच काह  वषापूव  अफजल गु नेह  हा परा म केला अस याचं तर आज या पढ ला 
माह तच आहे.   

अशा अनेक गो ी आहेत. यांचाह  द वजयिसंगांसह शहाजोगपणं हंदु ववाद  संघटनांना नावं 
ठेवणा  या सवच काँ ेसजनांना सोिय करपणं वसर पडला, ात नवल नाह . पण यात यांची 
कृत नताह  कषानं दसून येते.  

 िच क सकांनी वर ल पु तक मुळातूनच वाचावं, असं मी सुचवू इ छतो. हणजे काँ ेसचे 
बहुतेक सवच नेते कती ढगी आ ण कृत न आहेत, ते समजून येईल. 
 “देशाचे तुकडे कर याआधी मा या देहाचे तुकडे करा”, “Vivisect me before you vivisect 

India” असं िन हपूवक हणणा  या गांधीजींनी हा व ासघात जड मनानं वीकारला. पण हा 
व ासघात कुणी केला? ा ाचं उ रह  कॉ ं ेसचे मु य सिचव द वजयिसगं यानंी शोधाव.ं 

 

   

 


