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‘’साधू स ुंदर ससुंग:- रक्ताळलेल्या पायाच्या पे्रसित’’ 

 
 

सिश्वास गोरखनाथ िळिी  

 
Abstract 
Sadhu Sunder Singh was born in Rampur village of Punjab in 1889 in a Sikh family. He had become 

an opponent of Christianity and a supporter of it. He used to travel on foot to Japan, Tibet, Pakistan, 

Punjab, Sindh, Malaya. China, United States Sadhu Sundar Singh, who wrote books on the 

missionary movement in the solitude of the Himalayas, was undoubtedly the leading Indian 

ambassador of the Indian Christian missionary movement.  

A friend of Sadhu Sunder Singh once told him, "I know the importance of your saffron robe. You are 

giving India the water of life from the western cup, but you should also teach that method to the 

Indian Christian community. You have experienced Christ and tell it to Hindus and Muslims." You 

should feel the same way, you should tell the so-called Indian Christians too. "These words of a 

friend of Sadhu Sunder Singh apply to some churches even today, as many churches have distanced 

themselves from this missionary movement. It should depend on our life.  
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प्रस्तािना: 

साधू सुुंदर ससुंग याुंच्या जन्म पुंजाबमधील रामपूर या गावी १८८९ रोजी एका सीख कुटुुंबात 

झाला.सिस्ती धमााच्या सवरोधक पुढे जाऊन समर्ाक बनतो.पसवत्र शास्त्र जाळणारा पुढे जाऊन पाय-

पाय मुसासिरी करून,जपान,सतबेट,पासकस्तान,पुंजाब,ससुंध.मलाया चीन,अमेररका,सिटेन,ऑस्ट्र ेसलया 

आसण भारतभर त्याच पसवत्रशास्त्राच्या सुंदेश देण्यासाठी आपले सवास्व जीवन सिस्ताला समसपात 

करून सिस्तवीर बनतो.सिमालयाच्या एकाुंतवासात समशनरी चळवळीचे पुस्तके सलसिणारा साधू सुुंदर 

ससुंग भारतीय सिस्ती समशनरी चळवळीच्या अग्रण भारतीय दूत िोता यात काय शुंका नािी. 

भारतात खूपच कमी असे समशनरी आिेत ज्ाुंच्या प्रभाव िा आजतागायत सिस्ती समाजावर सुरू आिे 

त्यातील साधू सुुंदर ससुंग िे एक िोय एक शीख कुुं टुुंबातून सिस्ताला स्वीकारणाऱ्या साधू सुुंदर ससुंगला 

सिस्ती धमााच्या खूपच दे्वष िोता, त्याुंनी पसवत्रशास्त्र देखील जाळून टाकले िोते,समशनरी शाळेत सशक्षण 

घेतल्यामुळे त्याुंना सिस्ती धमााबद्धल मािीत िोते.तीन सदवसापयंत स्वतःला खोलीत कोुंबून घेतले 

आसण सिस्ताच्या अनुभव घेतला.साधू सुुंदर ससुंग याुंचे पररवतान झाल्यावर ते म्हणतात *"मी सिस्ती 

आिे येशूसशवाय मी इतर कोणाचीिी सेवा करू शकत नािी"* मी मरेपयंत माझे जीवन येशूला 

वासिलेले आिे...आसण िे जावुं िक्त सिस्ताचे आिे. 

सुुंदर ससुंग भारतीय समशनरी लोकाुंना म्हणतात "मी माझ्या सिस्ती मुंडळीला नेिेमी साुंगत 

असतो.आपण पाश्चचमात्य कपातून भारताला धमा देऊ करतो  म्हणून भारत तो नाकारीत आिे.पण तेच 

पाश्चचमात्य भाुंड्ाुंतून सकुं वा पद्धतीने आपण त्याुंना तो देऊ लागलो,तर तो धमा  आपल्या लोकाुंना 

कळेल व ते आनुंदाने त्याचा स्वीकार करतील." साधू सुुंदर ससुंग स्पष्ट िोते भारतीय समशनरी जेवढे 

तयार िोतील भारतीय समशनरी चळवळ िोिावले त्यामुळे त्याुंनी स्पष्ट साुंसगतले भारतीय लोकाुंना 

सिस्ती भारतीय कपातूनच द्यायला िवा पासिमात्य कपातून त्याुंना भारतीय समाजाला पचणार नािी. 

साधू सुुंदर ससुंग याुंनाुं एकाुंतवासाने पाचारण केलेले नव्हते तर मागाावरील लोकाुंकररता त्याुंना पाचारण 

झाले िोते.माझ्या प्रभूच्या पावलावर पाऊल टाकून चालायला मी योग्य नािी.त्याुंनी कबूल केले.पण 

त्याुंच्यासारखेच मला घरदार नको,सुंपत्ती नको त्याुंच्यासारखे मीिी रस्तोरस्ती सिरून पीसडताुंच्याबरोबर 

सम:दुखी िोईल,आधार देतील अशा लोकाुंच्या बरोबर खाईन,सपईन व लोकाुंनाुं परमेचवराच्या 
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पे्रमासवषयी साुंगेन.िा कोणता व्रत आिे तर िा रक्ताळलेल्या 

पायाचा पे्रसषताचा व्रत आिे.ज्ाुंची पावले कधीच र्ाुंबली 

नािी.भरतभूमीवर आसण भरतभूमीच्या बािेर ज्ा समशनऱ्याुंच्या 

पाऊलखुणा आिेत त्यात साधू सुुंदर ससुंग याुंचे रक्ताळलेल्या 

पायाचे ठसे आजिी सिस्ताचा सुंदेशाची साक्ष देत 

आिे.समशनऱ्याुंच्या पाऊलखुनाुंची साक्ष देत आिे.* 

साधू सुुंदर ससुंग याुंचा समत्राने एकदा त्याुंना साुंसगतले "तुला तुझ्या 

भगव्या झग्याचे सकती मित्व आिे िे मी जाणून आिे.तू भारताला 

पाश्चचमात्य पेल्यातून जीवनाचे पाणी देत आिेस पण भारतीय 

सिस्ती मुंडळीलािी ती पद्धत तू सशकवली पासिजेस. सिस्ताचा 

अनुभव तुला आला आिे व तो सिुंदू मुसलमान याुंना साुंगावा असे 

तुला वाटते, तसाच तो भारतीय नामधारी सिस्ती लोकाुंनादेखील 

साुंगावा असे तुला वाटले पासिजे."साधू सुुंदर ससुंग याुंच्या समत्राचे िे 

शब्द जणू आजच्या कािी मुंडळीला देखील  लागू िोतात.कारण 

भरपूर सिस्ती मुंडळ्या या समशनरी चळवळी पासून लाुंब 

झालेल्या आिेत.त्याुंना सिस्तात आसण सिस्ती समशनरी 

चळवळीत येणे जरुरीचे आिे आसण म्हणून साधू सुुंदर ससुंग याुंचे 

जीवन सिस्ती समशनरी चळवळ आसण सतच्या सुंजीवणासाठी 

आपण आपल्या जीवनात अवलुं सबले पासिजे. 

 

सुंदर्भस ची:-  

1. साधू सुुंदर ससुंग,अमर किाणी,जीवनवचन प्रकाशन,पुणे.  

2. जगातील मिान व्यक्ती,श.रा.देवळे,साकेत प््रकाशन,पुणे. 

3. मिाराष्टर ातील सिस्ती समशन्सचा 

इसतिास,रेव्ह.बी.सी.भोसले.इम्मनुएल प्रकाशन,पुणे 


