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१ कुलवृ , ज म व बा य
ज मासी बाल त येतां, गगनीं सुमवष ते ।
थवे द य वमानांचे वाटले अथवा न ते ।।
ूाचीन पू य गोऽष आिशवाद वदं ू ःवय ।
गंधवसंघ वा गाऊं तदा ये अथवा न ये ।।
मुलाचे मुख वात्स य चुंब यांतिच गुंतलीं ।
नभीं त चुकलीं दे खूं तीं माता पतर जर ः ।।
तथा प सुतज माची जी ूीत्युत्कटता तधीं।
होय ह य अयो ये या दं द
ु भीं
ु तुिन गाजती ।।
सामा य मायबापां या त्या सामा य ह क ं घर ं ।
ूीत्युत्कटत्व तैसची असामा य, मुक जर ।।
दे शभ

वनायक दामोदर सावरकर यांच असामा य च रऽ िल ह याला ूवृ

पुंकळशा भारतीयांची बु
अगद ं

गोमांतकःपूवाधः१०२-१०६

ौीरामचंिपांडवूभृित पौरा णक पु षौे ांकडे ओढ घेऊं लागली तर ती गो

य व ःवाभा वक आहे .

बु ासार या त्यागवीरापासून टळकांसार या कमवीरापयत या अनेक

पु षौे ांना ‘भगवान ्’ या अितमानुषत्वदशक श दान गौरवाव व त्या सवाची ‘अवतार’
करावी ह भारतीय

बदललेल नाह ं.

होणा-या

हणून संभावना

हं दं ू या बु ला लागलेले सनातन वळण आज या शा ीय शतकांतह

अंदमानांत वषानुवष क मय

जीवन कंठणा-या त्यागी

फारस

हं द ु दे शभ ांनीं

जे

आत्मच रऽपर वृ ांत िलहन
ू ठे वले आहे त त्यांत ह त्यांनीं ःवतःच सा य ूभुरामचंिा दकांशीं क पलेल

अस यामुळ* त्यांचीं च रऽ िल हणा-या लेखकांनीं तच सा य पुढ रे ट त
भारतीय बांतीकारकां या बाबतींत बमूा
संबंधात वशेषच बमूा

ठरणारा हा ूकार दे शभ

ठर याजोगा आहे .

याव ह बमूा च आहे .

इतर

वनायकराव सावरकर यां या

इआवाकु वंशांतले अ य राजे व ौीरामचंि यां यामधील

भेद वणन करणा-या भवभूतीन
पुऽसंबांतलआमीकैय

वृ े आवाकुिभधृतम ् ।

धृतं बा ये तदायण पु यमार यकं ोतम ् ।।
हा

ोक िल हला आहे .

त्या

ोकांतील सूचना

यांना तंतोतंत लागू पडत त्या वनायकरावजी

सावरकरांनीं अंदमाना द कारावासा या वनवासांत तेरा वष –
एक अिधकच वष – का ढलीं ।
काळ क ांत का ढला.
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हणजे ूभुरामचंिा या ववासनकाळाहन
ू

धमा द पांडवांनीं वनवास व अ ातवास िमळू न एकंदर तेरा वषाचा

सावरकरांना १०-११ वषाचा अंदमानवास, तीन-साडे तीन वषाचा कारावास व

५

त्यानंतर त बल तेरा वष र ागर येथ अ ातवास-िमळू न उणींपूर ं २६-२७ वष हातअपे ांत घालवावीं
लागलीं आहे त.

बर, सरकारन त्यां या अ ातवासासाठ ं जो भूभाग िनवडला तो ह असा क ं, त्यायोग

त्यां यासंबंधींची अितमानुषत्वाची क पनाच वृ ं गत

हावी !

ॄ हदे शचे िथबा राजे यांना

सरकारन ॄ हदे शांतून ह पार के यावर त्यांच वाःत य शेवटपयत र ािगर स होत ह गो
पुंकळां या ल ांत नसलेली – न ल ांत न येणार – एक पौरा णक ह ककत ह ूःतुत
वामनान केले या सश

हणून या

बांतीमुळ साॆा याला पारखा झालेला

बिलराजा आपल उरलेल आयुंय र ािगर – राजापूर या भागांतच –
ॄ टश साॆा य खळ खळ क ं पाहणारा हा दे शभ

अनेकां या

अ ाप ह दे त आहे !

ःमरणांत असेल व र ािगर स असलेला िथबा राजांचा राजवाडा त्या गो ीची सा
ठकाणीं सांग यासारखी आहे .

ॄ टश

हणजे, सश

या भागांत िनवािसत

बांती या ूय ान

हणून ठे व यांत आला

होता त्याच भागांत – कंठ त होता, अस मत पं. ौी. दा. सातवळे कर यांनीं ूितपा दल आहे .
अवतार
•

वभूतीं या जीवनावर ज अ तत्वाच
व अितमानुषपणाच आवरण
ु

राजनैितक कारःथान :

तीय खंड, चतुथ मंडल, पृ. १४५ : बार ंिकुमार घोष यां या

वृ ांतातील उतारा : ौीरामचंिाूमाणच आ हांस वनवास ूा

झाला होता ; परं तु त्यां यांत व

आम यांत फेर काय तो एवढाच क ं, आम याक रता ःवयंपाक तयार करणार पितवत्सल सीतादे वी
कोणी बरोबर न हती ; त्याूमाणच लआमणासारखा ॅातृवत्सल बंधह
ु न हता.

जंगलांतून मधुर

फळफळावळ तोडन
ू व वचन आणून दे णार वानरसेनाह आम याजवळ न हती !
† जीवनूकाश : पृ. १७५.
च रऽलेखकाची भूिमका
घाल यांत येत त घालून सावरकरांच च रऽ िच ऽत करण ह गो
ःवाभा वक ठरणार असली तर , च रऽलेखनाची ह ूवृ
अवतारक पना

मूळ

कोणत्या ह

कारणामुळ

िनघाली

अशा अनेक कारणांमुळ

य अगर

ूःतुत लेखकाला तत्वत:च संमत नाह ं.

असो,

त्या

क पनेवर

वसंबून

राह याला

संवकले या हं दसमाजान
ःवत:च अप रिमत नुकसान क न घेतल आहे , अस ूःतुत लेखकाच
ु

आहे .

आ ह ं आप या नेभळे पणान, ःवाथ पणान व

अधमाच अ युत्थान होऊं

ववेकॅ तेन धमाची

लािन होऊं

हणण
ावी व

ाव ; आ ण, आ ह ं हा आत्मघात क न घेत याबरोबर परमे रान अवतार

घेऊन आ हांला सांव न धराव, ह जी ौम वभागणी आ ह ं केली आहे ती आम या नाकतपणावर

पांघ ण घालणार व परमे रा या पदर ं मूखपणा बांधणार आहे .
अस

हं दसमाजाच
टकाऊ क याण हाव
ु

ू
याला मन:पूवक वाटत असेल त्या ूत्येकान ह ौम वभागणीची क पना पायासकट उपटन

टाक याला ूवृ

झाल पा हजे, अस ूःतुत लेखकाला वाटत.

यासाठ ं, अवतार पु षां या ह च रऽाच

िचऽण मानवी ूमाणांत व ःव पांत करावयाला पा हजे अस ूःतुत लेखकाचे मत अस यामुळ,
आप यासमोर वावरणा-या कोणा ह

ःवत: सावरकर

य

या च रऽाच ‘दे वीकरण’ कर याला तो तयार होणार नाह ं.

या बु वादाचे उपासक आहे त त्या बु वादाची वंचना करावयाची नसेल तर,

सावरकरां या अ त
ु व असामा य च रऽाच मानवी ःव प कायम ठे वणच अवँय आहे .

ूःतुत

ूकरणा या िशरोभागी सावरकरां या ‘गोमांतक’ का यांतले ज चरण
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६

उ त
ृ कर यांत आले आहे त ते एका अथ आत्मवृ ांतपर आहे त.

त्या चरणांत जी सूचना आहे ती

ीसमोर ठे वूनच सावरकरां या च रऽाचा िचऽपट उलगडन
ू दाख वण हतावह ठरे ल, अशी ूःतुत

लेखकाची
होतो.

सावरकर घरा याचा अंतभाव महारा ांत या िच पावन ॄा हण समाजांत

ढ ौ ा आहे .

ह घराण वािस

गोऽी आहे .

िच पावन ॄा हण समाजांत या य

ंची १४ गोऽांत

कुळांत वभागणी कर यांत आली. ते हांपासून ‘वािस ’ ह गोऽ कंवा कुळ ूिस

आहे .

हणजे

पुढ या १४

कुळांचा वःतार होऊन जीं साठ कुळ अ ःतत्वात आलीं त्यांतलीं साठे , बोडस, वोक (ओक), बापट,
बागुल, धा , गोगटे , भाभे, प गशे, वंझे, सा ये व गोवंडे ह ं बारा कुळ वािस

या एका कुळा या

पोटातूंन िनघालीं. * िच पावनां या कुळांचा वःतार यापुढ कसा होत गेला- कंवा, कसा होत गेला
असावा-या वषयींची कांह ं मनोरं जक मा हती इितहासाचाय कै. राजवाडे यांनी ‘ठगे मत’ या िनबंधांत
दली आहे . † िच पावनां या १४ गोऽांतन
ू िनमाण झाले या ६० कुळांचा वःतार होत होत त्यांची २०३
आडनावांचीं कुळ बन याला
* भा. इ. सं. मंडळ मंथमाला, पुःतक ६ : राजवाडे यांचा िनबंध : पृ. १७.
† भा. इ. सं. मंडळ मंथमाला, पुःतक ९ व.
जो काळ लागला त्या अवधींत वािस गोऽोत्प न १२ शाखांना नवे १९ क भ फुटले, अस दसत.

जीं नवीं १९ आडनांव

कंवा कुटंु बनाम

हं

ढ झालीं त्यांतलीं कोण-कोणतीं मूळ १२ पैक ं कोणत्या

आडनांवांतून उत्बांत झालीं याचा प ा लागलेला आढळत नाह ं.

कारलेकर, दातार, दांडेकर, पेठे,

घारपुरे, पवते, अ यंकर, दात्ये, मोडक, सावरकर, भातखंडे, वै , वनोद, दवेकर, नातू, महाबळ इत्या द
आडनांव वािस

गोऽी आहे त.

ह ं आडनांव शक १२०० पासून शक १४०० पयत या काळांत बमाबमान

ूचारांत आलीं असावीं, असा तक इितहासाचायानी लढ वला आहे .
इितहाससंशोधना या खोल पा यांत िशर याची ूःतुत लेखकाची इ छा नस यामुळ
अगर सावरकर घरा याचा सुसंगत कुल-वृ ांत बन वण ह त्याच उ

नस यामुळ, मूळ या बारा

वािस गोऽी कुलांपैक ं कोणत्या कुळांतून सावरकर घराणे िनघाल या ू ाचा ऊहापोह कर याच त्याला
कारण नाह ं.
खु

सावरकर हे आडनांव या कुटंु बाला िमळाल त क कणातच िमळाल, हे माऽ िन ववाद आहे .

सावरकरां या घरात जी ऐक व मा हती ूचिलत आहे ितचा या तकाला आधार आहे .

सावरकर ह ं जीं दोन घराणीं, भट व भानू या ूिस

धोपावकर व

घरा यांूमाण, कोकणांतून घांटावर सहका रतेन

आलीं त्यांपैक ं धोपावकर घरा यांतली मंडळ हं असच सांगतात क ं, ह ं दो ह आडनांव मूळ क कणातच
ढ झालेलीं होतीं.

आज क कणाबाहे र

जतके सावरकर आढळतात त्या मानान बरे च सावरकर

क कणात वशेषत:, िचपळू ण तालु यांत या गुहागर पे यांत-आढळतात.
जे ऐितहािसक कागदपऽ ूिस

खरे -कुल-वृ ा त या पुःतकांत

झाले आहे त त्यांपैक बमांक २९ हा कागद* ौीमंत बाळाजी बाजीराव

पेशवे यां या काळचा शके १६७८ मधील (इ.स. १७५६) आहे .
‘वेदमूित रा. महादे व द

त उपनाम सावरकर गोऽ वािश

सूऽ

हर यकेशी व

नारायणभट बन काशीनाथभट उपनाम खरे गोऽ कौिशक सूऽ हर यकेशी गुहागरकर ह लीं वःती मौजे
भगूर’ या ‘थोर सत्पाऽ’ ॄा हणां या कुटंु बांचा योग ेम चालावा

‘नूतन इनाम’ क न

हणून या दोन ॄा हणांना राहर
ु गांव

द याब लचा हा कागद आहे . यांत मौज अशी आहे क ं, नारायणभट खरे हे

वःतुत: धोपावकर खरे असून ह त्यांची ओळख त्यां या धोपाव ( कंवा धोपाव ?) या गांवाव न क न
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दे यांत आलेली नसून, ख-यांच मूळ वसितःथान गुहागर अस मानून, त्या गांवाव न या वेदमूत ची
ओळख क न दे यात आलेली आहे .

महादे व द

त सावरकर यांची ओळख कोणत्याह मूळ गांवा या

आौयान क न दे यांत आलेली नाह ं, हा मु ा मह वाचा आहे .

याव न िनंकष िनघतो तो असा क ं,

* खरे -कुल-वृ ा त : पृ. ४०.
सावरकर आडनांवाची युत्प
नानासाहे ब पेश यां या कारक द त घांटावर आलेले सावरकर हे नुसते सावरकर

हणूनच ओळखले जात

होते; अमूक गांवचे सावरकर अस सांग याला मूळ गांवाच ःमरण जतक ःप

असाव लागत िततक

त्या काळ ं ह उरलेल न हत.
ःवत: सावरकरांनी िलहन
ू ठे वले या आत्मच रऽांत त्यांनीं आप या कुलकथेचा िनदश

केला असला तर तो पुंकळसा तां ऽकच आहे .

गुहागर पे यांत या पालशेत गांवीं ‘सांवरवाड ’ ह एक

ठकाण आहे ; त्याव न सावरकर हे नाव पडल, अशी ऐक व मा हती त्यांनीं नमूद क न ठे वली आहे .
िनमये-िलमये ह मूळ आडनांव असणा-या आ हा करं द करां या कुळनांवा या कथेशीं सावरकर या

कुळनांवा या कथेच पुंकळस सा य दसत.

एका गांवांत एकाच उपनांवाचीं अनेक कुटंु ब नांदत असलीं

क ं, यवहारांत त्यांच परःपरिभ नत्व व वैिश य सूिचत कर यासाठ ं अनेक उपाय योजावे लागतात; व
यवहारसौकय कशा ह उपायान साध याची मानवी मनाला संवयच अस यामुळ, असे उपाय सहज
सुचतात.

पालशेत गांवांत या सांवरवाड या ठकाणांत पूव सांवर चीं- हणजे शवर या कापसाचीं-झाड

वपुल असावीं व त्यामुळ त्या

ठकाणाला सांवरवाड ह वैिश य-सूचक नांव िमळाल असाव.

ठकाणा या स नध वाःत य असणा-या अगर त्या

ठकाणाच ःवािमत्व उपभोगणा-या कुटंु बाला

सांवरवाड कर-सौकयाथ सं ेपान सांवरकर ह नांव िमळाल असाव व तच
आडनांव माग पडल असाव, असा संभव दसतो.

त्या

यवहारांत

ढ होऊन मूळच

स या सावरकर या आडनांवातल आ ा र िनरनुःवार

िल ह याची प त पडली आहे ह खर असल तर , वनायकराव सावरकरांचे बालपणांतील जवलग ःनेह
कै. दे शभ

गोपाळराव दे साई यांनीं आप या क ितमान ् िमऽा या

या ठकाणीं सांगून ठे व यासारखी आहे .

त्यांत ह आ ा र ूाय: सानुःवारच िल हलेल आहे , ह गो
सावरकर ह आडनांव अशा ूकार
अिन णत ःव पांतच िश लक राहत .

वािस

या आठवणी िलहन
ू ठे व या आहे त

युत्पा दतां आल तर ह एक मह वाचा ू

गोऽांत समा व

त्यांत या नेम या कोणत्या कुळांतून सावरकर िनघाले हा ू

झालेलीं जीं मूळचीं ११-१२ कुळ

ःप पण उलगडत नाह ं.

स यां गुहागर

पेटयांत नांदत असले या ूमुख िच पावन कुटंु बांची जी अ पःव प मा हती ूःतुत लेखकाला

िमळालेली आहे ती अशी आहे क ं, दामले, खरे , पटवधन, गिे , ओक, परचुरे, बापट, नेने, रानडे , सोमण,
केळकर, भागवत, वै , गोळे , ूभृित कुटंु ब त्या भागांत नांदत असून, बाहे र ह त्यांचा वंशवेल पुंकळच
वःतारलेला आहे .

त्या भागांत सावरकर ह नांदत आहे त ह यापूव सांग यांत आलच आहे .

गोऽ

या

वचार केला तर अस िनंप न होत क ं, सावरकर ह मुळांत बापट तर असावे अगर ओक तर असावे.
गुहागर पेटयांत बापट घराण असल तर त्याच ूमाण बरच अ प आहे .
इत्याद

वःतार, ूित ा, पुरातनत्व

ींनी या भागांत असलेल ओक घराणच बापट घरा या या मानान जाःत सु ःथर दसत.
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त्या भागांतले कांह ं ओक हे वतनदार दे शमुख ह आहे त.

या दे शमुखीचा संबध
ं राघोबादादा पेश यांच

कुटंु ब आनंद बाई यांच माहे र या भागांत होत या अनुसंधानान उलगडन
ू दाख वण

विचत ् श य ठरे ल

ह ल ांत घेऊन ह अस मा य कराव लागत क ं, वािस गोऽी ओक घराण क कण या या भागांत फार
दवस नांदत आल आहे .

खरे -कुल-वृ ा त या पुःतकांत केशव पांगरकर वोक या† नांवाचा एक इसम

त्या भागांतून पुण ूांतीं आ याचा उ लेख आढळतो.

या उ लेखांतील ‘पांगरकर’ या श दाव न अशी

सूचना िमळते क ं, वोक घराण त्या भागांत बरच

वःतारल अस यामुळ, त्यांतील शाखोपशाखांच

वैिश य िन द

कर यासाठ ं त्यां या आडनांवाला आणखी कांह ं तर जोड दे याची ज र त्या काळ ंच

भासूं लागली होती.

हा केशव ओक ‘पांगरकर’ होता याचा अथ एक असा तर आहे क ं, तो पांगार या

गांवचा र हवासी होता; कंवा, त्याचा दसरा
अथ असा संभवतो क ं, पांगा-याचीं झाड
ु

या ठकाणांत

वपुल आहे त अशा ठकाणानजीक तो राहत असावा वा त्या ठकाणाच ःवािमत्व तो उपभोगीत असावा.

या पांगरकर केशव ओका या नांवाव न िनंप न होणारा तक व वर

दलेली

वचारपरं परा यां या

साहा यान ूःतुत लेखकान अस अनुमान बस वल आहे क ं, सावरकर हे मुळांत ओक असावे. *
सावरकर व धोपावकर या दोन घरा यांतील व ान ् ॄा हण भगूर येथ राहात होते व

नानासाहे ब पेश यां या कारक द त भगूरनजीक नद पलीकडे असलेला राहर
ु गांव त्या उभयतांना इनाम
हणून दे यांत आला, ह

हक कत यापूव

दली आहे .

इनामासंबंधींची कांह ं दं तकथात्मक मा हती िमळाली.
िनजामह ंत मो हमेवर चालला होता.
कांह ंसा

फ कर ंत होता.

नािशक या धोपावकर मंडळ ंकडन
या
ू

मराठयांचा कोणी एक सरदार भगूरमागान

मो हमत सहज यश िमळे ल असा व ास वाटत नस यामुळ तो

इत यांत त्याला अस कळल क ं, गांवांत कोणी तपोिन

असून त्याचा आशीवाद फलूद ठरतो, असा लोकांता अनुभव आहे .

ॄा हण राहात

ह मा हती िमळा यावर, तो

सरदार धोपावकर घरा यांत या त्या सत्पु षा या दशनाला गेला व त्याचा शुभाशीवाद िमळवून मग तो

पुढ ःवार वर गेला.

मोह म यशःवी झा यामुळ त्याला या सत्पु षा या आशीवादाची महती वाटंू

लागली व परती या वेळ ं तो मु ाम भगूर येथ थांबला.

सत्पु षा या दशना या

†पृ. ५८
*ौी. वनायकराव सावरकर यांना अस अंधुक ःमरण आहे क ं, त्यां या लहानपणीं घरांत या कांह ं वृ
या ‘अरे तु ह बापट’ अस

हणत.

ओक क ं बापट, हा ू

आतां कुलवृ ांतलेखकांनीं संशोधावा !

इनाम गांवाब लची दं तकथा
वेळ ं त्यान अशी

वनंित केली क ं, महाराजांनीं पु यास चलाव;

इनाम दे याचीं आपण यवःथा क ं .
नकार दला;

हे सत्पु ष ःवत: िन र छ अस यामुळ त्यांनीं पु यास जा याला

पण सावरकर घरा यांतला

माऽ त्यान पु यास धा डल.

तेथ कांह ं तर

कोणी पु ष या साधूचा िशंय

हणून जवळ होता;

हा िशंय पु यास गे यावर राहर
ु गांव इनाम दे यांत आला.

त्याला

हा इनाम

गांव सावरकर व धोपावकर-खरे या उभयतां या नांव िमळाला व चालला याच कारण अस क ं, ह ं दोन
घराणीं क कणांतून आलीं ते हांच त्यां या दर यान

आपापसांत िन मेिनम वांटू न
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उभयतांनीं सव ूा ी एकऽ करावी व ती

यावी, असा संकेत ठरला होता.

सावरकर यांनीं आप या आत्मच रऽाचा

९

जो

भाग िलहन
ू ठे वला आहे त्यांत भगूरला येऊन ूथम वाःत य करणा-या आप या पूवजाच नांव

हरभट अस सांिगतल आहे .

१७५६ सालीं िमळाले या इनामाचा वर जो उ लेख आला आहे त्यांत

इनाम िमळ वणा-या सावरकर घरा यांत या पु षाच नांव महादे वभट बन हरभट अस आहे .

त्याव न

असा िनंकष िनघ यासारखा आहे क ं, सावरकर-धोपावकर ह ं घराणीं क कणूांत सोडन
ू नािशकूांतीं
ःथर

झालीं

तीं

प ह या

बाजीरावसाहे बां या

काळांत

ःथर

झालीं

असावीं.

राहर
ु

गांव या

इनामाब ल या कागदांतला कांह ं भाग वर उ त
ृ केला आहे त्यांत महादे वभट व हरभट या दोघा ह

पु षांना ‘द

त’ ह पदवी लाव यांत आलेली आहे .

त्याव न अस िनंप न होत क ं, य द

ा घेणा-

या व वेदशा ां या अ ययनांत पारं गत असले या पु षांची परं परा या घरा यांत चालू होती.
सावरकर घरा यांतील कत्या पु षांची बु

इतउ र या काळांत राजकारणी कामकाज व

उलाढाली यांकडे ह वळली असली तर त्यांत आ य मुळ ंच नाह ं !
म हमाच असा आहे क ं, त्यां यामुळ सामा य बु
गाज व या या न या न या संधी त्या बु
माधवरावसाहे ब पेशवे यांची करड

ह प लेदारपणान चौफेर

या आटो यांत येऊं लागतात.

वहरत व कतृत्व

पािनपतचा ूसंग, थोरले

कारक द, बारभाईच कारःथान व सवाई माधवराव पेश यां या-

हणजेच नाना फड णसां या- कतृत्वाचा काळ, या साठपांस

पु षांनीं कोणकोणत्या

ःवातं य व ःवरा य यांचा

वषा या अवधींत सावरकर घरा यांतील

ेऽांत काय काय करामत केली याची संशोधनबु न िन

ूःतुत च रऽलेखकाला हातीं घेतां आला नाह ं.

पण, ूःतुत लेखकाचे एक

ित कर याचा उ ोग
हतिचंतक, ूिस

ू
दलेले दस
इितहाससंशोधक ौी. शंकरराव जोशी वांईकर यांनीं मोठया प रौमान काढन
ु -या बाजीराव

पेश यां या काळचे कांह ं उ लेख सूचक आहे त.

बळवंतराव रामचंि सावरकर हे गृहःथ पु यास हजू
ु र

कारकून होते व १८११ सालीं वजयादशमी या ूसंगीं ौीमंत बाजीरावसाहे ब यांना सोन दे या या ूसंगीं
या मुत्स यांनीं व सरदारांनीं सोन दल त्यांत बळवंतराव सावरकरांनीं एक मोहोर दली, असा उ लेख

वाड-रोजिनशींत* आढळतो.

याच कारक द त परशुरामपंत सावरकर या नांवाचे कोणी पु ष पुण

दरबारांत ब-याच यो यतेस चढले असावे अस राजवाडे यां या ऐितहािसक लेखसंमहांत या† पुढ ल
उ लेखाव न दसत.

पेशवे व इं मज यां यामधील यु ूसंग ूाय: टळत नाह ं अस दसूं लागल होत.

पेश यांचे सेवाधुरंधर बापू गोखले हे सव तयार िनशीं िस

झाले होते व इं मजांची फौज ह खडक जवळ

गोळा

य

झाली

होती.

अ प नसाहे बाकडे

यु ूसंग

टाळ याचा

द.५-९-१८१७ रोजीं

शेवटचा

कर या या

उ े शान

पुण

दरबारन

वठोजी नाइक गायकवाड व परशरामपंत सावरकर यांना

धा डल. इं मजांनीं आपली फौज माग घेऊन ती घोडनद

येथ ठे वावी, अस या मराठा ूितिनधींनीं

अ प नसाहे बांस कळ वल.
पेशवेद रा या संशोधनाच व संपादनाच काम सु
नरिसंह अथात ् अ णाराव केळकर हे त्या कायात गुंतले होते.
वाच याची संिध त्यांना िमळाली.

झा यावर कांह ं दवस ौी. यशवंत
त्या अवधींत हजार जुने कागदपऽ

अशा कांह ं कागदपऽांत वाचलेली, सावरकर वंशांत या एका

गृहःथाची मा हती त्यां या ःमरणांत रा हली व ती त्यांनीं ूःतुत लेखकाला एकदां सहज सांिगतली.

आप यापुढ आतां पळापळ चा ूसंग उभा राहणार आहे ह जे हां दस
ु -या बाजीराव पेश यांना ःप पणे
दसूं लागल ते हां त्यांनीं कुटंु बातील

स प वल.

यां या संर णाच

काम कांह

त्या माणसांत कोणी एक सावरकर नांवाचे इसम होते.

अूकािशत आत्मवृ ांत दस
ु -या बाजीराव पेश यांचा उ लेख एके

सावरकर-च रऽ

वशेष

व ासु माणसांवर

वनायकराव सावरकरां या

ठकाणीं आलेला आहे .

शेवट या

१०

बाजीरावाची ‘पळपुट पायधुळ’ भगुरास लागली होती व भगूर या मु कामांत बाजीरावान
यां या सो यांची खमंग उसळ खा ली, ह

हर या हरभ-

ऐक व मा हती सावरकरांनीं िलहन
ू ठे वली आहे .

ौी.

केळकर यांनीं ःमरणान सांिगतलेली हक कत व ःवत: या ःमरणांत असलेली सावरकर यांनीं िलहन
ू

ठे वलेली हक कत यांचा मेळ घालून असा िनंकष काढतां ये यासारखा आहे क ं, सावकार

हणून

धोपावकर घराण जस पेशवाई या शेवटापयत पेश यांना मह वाच वाटत रा हल तस सावरकर घराण ह
व ासु

हणून पेश यांना मह वाच वाटत असाव.
खु

सावरकरांच घराण जस पेशवाई या उ राधात राजकारण, मुत्स े िगर , पराबम

इत्या द गुणांशीं िनगड त झालेल

दसत, त्याूमाणच,

कतृत्ववान ् घरा यांशीं जडत गेलेला दसतो.

ववाहसंबंधामुळ ह या घरा याचा संबध
ं

यासंबध
ं ींच एक उदाहरण सावरकरांनीं सांिगतलेल आहे .

वनायकरावांचे वड ल दामोदरपंत

*पृ. २७३
† खंड ४, पृ. १५४.
घरा यांतील अ भुजा दे वी
यांचे मातामह हे एक पटाईत, नाणावलेले वीर होते व त्यां या पदर ं मबाणी ःवारांच एक पथक होते.
भ वताल या दे शांत झालेल लुटा ं च बंड मोड याची कामिगर त्यां यावर स प व यात आ यावर, ह

पथक घेऊन ते लुटा ं वर चाल क न गेले; व, लुटा ं चा मोड के यावर ते परत आले ते हा येतांना
त्यांनीं त्या लुटा ं या मु य आरा य दे वतेची मूित बरोबर आणली.

दामोदरपंतां या आजोळची ह

अ भूजा दे वीची मूित पुढ सावरकरां या घरांत आली व तीच पुढ सावरकरांची कुलदे वता

हणून

मा यता पावली. †

जवंत

अशा उभय वध मागानीं भगूर या सावरकर घरा यांत ःवदे शा या

राजकारणाची परं परा िभनून गेली अस याच

ँय पेशवाईचा अंत हो या या सुमारास दसत.

बाजीरावसाहे बांनीं रा याची सोडिच ठ

पे शनर बनून ॄ हावतास जाऊन रा हले.

पेश याची ह

इं मजांना िलहन
ू

दली व ते इं मज सरकारने

याद ॄ हावतासार या दरूःथ ठकाणीं डांबून

ठे वलेली असली आ ण पेश या याकडन
जंकून घेतले या अवाढ य मुलुखांत नवी घड बस व याच काम
ू

अ प नसार या हषार
ु , धोरणी व गोडबो या इसमावर स प वलेल असल

हणजे, महारा ांत या

लोकांना ःवरा यनाशाच द:ु ख जाणवणार नाह ं, अशी कुंपणी सरकारची क पना होती. बाजीरावा या
कारक द त बजबजपुर माजली होती ती एकदांची संपली

नवीन रा य यवःथेमुळ
हणजे काय ह

यांचा ःवाथ

हणून समाधानाचे सुःकारे सोडणारे लोक,

ीन लाभ झाला होता असे लोक कंवा रा यस त बदल होण

यांना कळूं त शकत न हत असे अडाणी लोक, यांना ःवरा यनाशाच द:ु ख बराच वेळ

जाणवल नसेल ह ह खर; पण

यांना कांह ं राजक य संवेदना होती अशा लोकांना, फार अ प काळांत,

घडले या ूकाराब लची हळहळ वाटंू लागली, यांत शंकाच नाह ं.

तीथयाऽे या िनिम ान, य यागा द

जात.
ूसंगां या िनिम ान महारा ांतील मंडळ उ र हं दःथानकडे
ु

त्या वेळ ं त्यांना बाजीरावसाहे बांची

ॄ हावत येथ काय हलाखीची

ःथती आहे ह पाहावयाला वा ऐकावयाला िमळे .

परस ेच आबमण या गो ी कती

सावरकर-च रऽ

ःवस ेचा लोप व

लेशजनक आहे त याची ट चणी या मंडळ ं या मनाला कशी लागत

११

असे याची क पना कै. गणेशशा ी लेले यांनीं िल हले या ‘तीथयाऽूबंध’ या पुःतकाव न करतां
ये यासारखी आहे .

जवळ असतांना अ ूय वाटत असले या बाजीरावसाहे ब पेश यां वषयीं महारा ांत

अशा ूकार िश लक
†वर ल हक कत सावरकरां या अूकािशत आत्मच रऽा या आधार

दली आहे .

दे . भ.

गणेशपंत सावरकर यांनीं िलहन
ू धा डले या आठवणींत ह मा हती िभ न ःव पांत आढळते.
माधवरावसाहे व पेशवे यांचे समकालीन
लोकांना

थोरले

वसाजी ह र सावरकर यांनीं माळ यांतील मबाणे जाती या

जंकून त्यां यावर वचःव ःथा पल.

या जमातीकडन
दे वीची मूित िमळाली ती सावरकर
ू

घरा याची कुलदे वता झाली.
रा हलेले ममत्व ते १८५१ सालीं मृत्यू पावले त्या वेळ ं कोणत्या ूकार

य

झाल असेल, ह स दय

माणसांनीं क पनेनच समजून घेतल पा हजे. बाजीरावसाहे बां या मृत्यूचा हा ूसंग घडला त्या वेळ ं
वनायकराव सावरकरांचे चुलते महादे वराव अथात ् बापुकाका यांच वय

वशी या सुमाराचे असेल व

वनायकरावांचे वड ल दामुअ णा हे नुकतेच ज मलेले असतील, असा अंदाज करता येतो. *
डलहौसीची कारक द सु

खालसा कर याचा सपाटा सू

होऊन िश लक उरलेलीं

ःवदे शी रा य एकामागून एक

झाला व त्याची झळ सातार या छऽपतींच घराण, तंजावरच राजघराण,

झांशीच संःथान, नागपूरकर भोस यांच रा य इत्या द महारा ीय रयासतींना लागूं लागली त्या वेळ ं
महारा ांत जो
*

दे .

ोभ माजला त्यांतून
भ. गणेशपंत

सावरकर

यांत या

संमह

असलेली

सावरकर

घरा याची

वंशावळ

पुढ लूमाण आहे :

सावरकर-च रऽ
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नारायण (दे शावर आलेले मूळ पु ष)

।
------------------------------------------------------------------------------।

।

हर

व नाथ

।-----------------।----------------।
महादे व

नारायण

।

व नाथ

मोरोपंत

।-----------------।

दामोदर

सदािशव

।---------।
गणेश

।

म हार

।

बाळद

।

तात्या ह र
अथात ्

।
त

।

वासुदेव

खंडभट

।

।

।

व नाथ ।

।

।

।

।-------।

।

।

वंणु† मोरे र

वनायक द

।------।------।
वासुदेव
।

वामन

वंणु

।

त†

बाबा द

।------------।
महादे व

त

दादा

।------।------।

दामोदर

गणेश

रामचंि

(बापूकाका)

रघुनाथ बाळकृ ंण
-----------------------------------------------------------------------------------------------------† द क द यामुळ नांव बदलल व वनायकद

सावरकर-च रऽ

त ह नांव ूा

झाल.
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सावरकरांचे चुलते बापुकाका
सावरकर-घराण अिल
सश

रा हल असेल† ह गो

श य वाटत नाह ं.

यांतून पुढ जो १८५७ सालचा

बांतीचा ूसंग उ वला त्या वेळ ं सावरकरांचे चुलते बापुकाका हे चांगले २५-२६ वषाचे होते व

सावरकरांचे वड ल ह भ वताल या घडामोड

हळु हळू आकलन क ं लागले होते. ‘बंडवा यां’नीं कांह ं

ूसंगीं तर टोपीवा या या त डच पाणी पळ वल होत; त्या ूसंगांचीं वणन कानीं आ यावर ःवरा याचा
व पेशवाईचा अिभमान बाळगणा-या या त णां या भावना कशा उ
सहज समजूं शकेल !

पत झा या असतील, ह कोणाला ह

नानासाहे ब पेशवे, झांशी या राणीसाहे ब, सेनापित तात्या टोपे इत्याद ंनीं

गाज वले या पराबमांचीं वणन ऐक यासाठ ं हे त ण कसे उत्सुक झाले असतील व ह ं वणन
ऐक यावर त्यांना कती ध यता वाटली असेल ह शा दक वणना या साहा यािशवाय ह ूत्येक मराठ
दयाला समजूं शकेल !
अयशःवी झा यावर, १८६०

ःवरा य व ःवधम यां या िस साठ ं कर यात आलेली ह

उठावणी

त्यावेळ ं हे

या सुमारास महारा ांत फ न सगळ कडे सामसूम झाल !

बंधु ह जगा या मामुली रवाजाूमाण कालबमणा क ं लागले असतील तर त्यांत कांह ंच नवल नाह ं.
बापुकाका हे व डलक या नात्यान घरची सावरकार पाहत व इनाम जिमनीं या ब लचे

यवहार ह

न या काळ या गरजा ल ांत घेऊन, धाकटया भावाला इं मजी िश ण दे ण अवँय आहे ह

उलग डत.

ओळखून, त्यांनीं त्या या िश णाची नािशक येथ

यवःथा क न

दली.

घरांतलीं कायूःथ

उरक याची जबाबदार ह बापुकाकांवरच अस यामुळ, त्यांनीं आप या एकुलत्या एक ब हणीसाठ ं
कोठू र या कािनटकरांकडे ःथळ पा हल व ितच ल न उरकून टा कल. बापुकाका हे इं मजी िशकले नसले
तर त्यांनीं न या राजवट ंत या कायदे कानूंची चांगली मा हती क न घेतली होती व त्यामुळ त्यांच
भगूर गांवांत व पंचबोशींत लोकांवर व सरकार
यायामांत ह चांगले िनंणात होते.
झाल असल पा हजे.

अिधका-यांवर वजन चांगल होत.

त्या वेळ या रवाजाूमाण त्यांच ल न १८५०-५२

त्यांना मूलबाळ शेवटपयत कांह ं न हत.

बापुकाका

या सुमारासच

धाकटे बंधु दामुअ णा यांच मराठ

िश ण भगूरला पुर झा यावर त्यां या इं मजी िश णाची नािशक येथील हायःकुलांत सु वात झाली.
त्यांच िश ण मॅ शकपयत झाल होत.

रिसकपणान का याचा परामष घे याचा दामुअ णांना जसा या

वयांत छं द लागला तसाच क वता रच याचा ह छं द त्यांना या वयांतच लागला अस याचा
†पेशवाई बुडा यावर ह कांह ं काळपयत सावरकर घरा याला १२००
असत.

इनाम किमशनन

दडपली.

पुढ कत्येक वषानीं वषासन

संभव आहे .

. वषासन

हणून िमळत

या अनेक सनदा दडप या त्यांत सावरकरांची वषासन वषयींची सनद
हणून २९

. दे याला ॄ टश सरकारन सु वात केली.

त्या वेळ ं भगूर गांवांत इं मजी िश ण घेतलेले दामुअ णा हे ूाय: एकटे च अस यामुळ,

त्यांना मामःथांकडन
ू

वशेष मान

दामुअ णां या ठकाणीं होते.

दला जात असे.

या मानाला अनु प असे इतर अनेक गुण ह

त्यांचा त डावळा सुबक होता; त्यां या शर राचा रं ग िनमगोरा होता व

त्यां या शर राचा बांधा भरदार व पीळदार होता.

वा चातुय या गुणामुळ ह त्यांची भ वताल या

मंडळ ंवर सहज छाप पडत असे.
मॅ शकपयतच इं मजी िश ण संपवून अ णा घर ं येऊन रा हले तत्पूव च त्यांच ल न
झाल
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होत व िश ण आटोप याबरोबर ते संसार बनले.

होती.

कोठू र या मनोहर घरा यांत अ णांची सासुरवाड

दामोदरपंत व त्यांच कुटंु ब राधाबाई या उभयतांच वय ववाहसमयीं नेमक काय होते ह िन

त

सांगतां येत नसल तर , वधूवरां या वयांत सुमारे ७-८ वषाचे अंतर असाव, अस दसत. दामोदरपंतांच
कुटंु ब १८९२ सालीं िनवतल त्या वेळ ं त्यांच अंदाजी वय ३२-३३ होत असा लेखी उ लेख आढळतो.

त्या वेळ ं दामुअ णांचे वय सुमार ४० वषाच होत.

गणेशपंत सावरकर, वनायकराव सावरकर इत्या द

भावंडां या ज मकालाचा वचार केला व गणेशपंतां या आधीं झालेले दोन मुलगे फार अ पायुषी ठरले
होते ह मा हती ःमरणांत धरली

दामुअ णा ववाहब

हणजे अस मानावस वाटंू लागत क ं, इ.स.१८७०

होऊन संसारांत रमूं लागले होते.

या आगमाग

हा संसार फार सुखासमाधानाचा होता व या

सुखासमाधानाच फार मोठ ौेय दामोदरपंतां या सुशील प ीला-राधाबा ना-िमळ यासारख होत, ह
वनायकराव सावरकर यांनीं िल हले या ग

व प

वृ ांव न जस अनुमािनतां येत, त्याूमाणच, भगूर

गांवीं असले या वृ ांनीं सांिगतले या त ड मा हतीव न ह त अनुमािनतां येत.

ूःतुत लेखक भगूर

गांवीं गेला होता त्या वेळ ं त्याला साठ या आगमाग असलेलीं जीं ३।४ माणस भेटलीं त्या सवानीं या
माउली या
ित या

पसंपदे ब ल व सुशीलसंपदे ब ल मोठे आदराचे व ूशंसेचे उदगार का ढले.

व

ह माउली आप या िच या प यांना सोडन
ू भर या संसारांतून उठू न दे वाघर ं गेली ते हां

व यात मुलाला- वनायकाला-नुकत नवव वष लागले होत.

ःमृतीवर उमटलेला मातृमत
ू चा ठसा पुंकळच अःप
वा याव न दसत.

त्यामुळ

वनायकरावां या

आहे अस त्यांनींच िलहन
ठे वले या एका
ू

‘आज माझी आई मा यापुढ मूितमंत उभी रा हली तर मी ितला एकदम ओळखूं ह

शकणार नाह ं,’ अस वनायकरावांनीं िलहन
ू ठे वल आहे .

त खर असल तर , ःवमाते या वतनांत या

व वृ ींत या वैिश याचे वनायकरावां या मनावर उमटलेले ठसे चांगले ठसठशीत आहे त.
ःव छता यांवर या माउलीचा भार कटा

शुिचता व

असावा; आ ण, वनायकरावांना व त्यां या प ीला जसा

फुलांचा व फुलझाडांचा लळा आहे
नमुनेदार गृ हणी : राधाबाई
तसाच तो या माउलीला ह असावा, ह ‘गोमांतक’ का यांतील पुढ ल वणनाव न िनंप न होत :
एक दोन शकुंतांनीं लके-या दध या कुठ ।
पहांटेस अशा एका रमा िनत्य तशी उठे ।।
सडासंमाजना दासी असूिन ःवकर कर ।
ःवय मग शुिचभूता ःनाता होउिन सुंदर ।।
ला वली फुलवाड जी ितनिच परसामधीं ।
दे वपूजेूती तोडंू जाई तींत फुल तधीं ।।
सुगंधांत फुलां या ती सुरंगांत उषेिचया ।
रं गुनी

ण त पाहे सृ कौतुक त मया ।।

खुडू ं मग फुल लागे गातां मंजुल गीितशीं ।
सावरकर-च रऽ
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शांततेची ूभाता या वाचा मूितमती तशी ।।
- गोमांतक : पूवाध : १२०-१२४.
सासर जावयाला िनघाले या शकुंतलेला क वमुनींनी जो उपदे श केला त्याच सार या
माउली या िनत्या या वतनबमांत कस सहजगत्या उतरलेल दसे ह पुढ ल वणनाव न ःप

होत आहे

:
गृह िनमल सपाक सुरसाल ितचा सदा ।
गमे लहानथोरांशीं हावीशीच ूयंवदा ।।
आमह व डलां सेवी लहानां िशकवीतसे ।
वाणीन वेतनाहनी
सेवकां सुख दे तसे ।।
ू
ती सदा ऋणको येतां ित या शेतकर घर ं ।
भाकर ऊन दे , जी त त्ःमत ःवादतरा
कर ।।
ु
- गोमांतक : पूवाध : ९२-९४.
आपल वैभव ह आपल एकटयाच वैभव न हे , त्या या उपभोगांत इतरांना ह सहभागी
होऊं दे यानच त वैभव ख-या अथान टकावू ठरत, वैभवाचा सामुदाियक उपभोग घे या या िनिम ान
धमवृ ीची जोपासना करण व शेजार यापाजार या लोकांचा संतोष संपादण हच आय ीधमाच रहःय
होय ह मनोमन माह त अस यामुळ, ह
नमुनेदार आहे :

सा वी कशा ूकार वागत असे यासंबंधीच पुढ ल वणन

आप या आंबराई या आं याह ं घर ज भरे ।
सुरंग, सुरस, ःवाद ु ते ते वचुिन ती कर ।।
सुवािसनींस जातीं या सव बोलवुनी घर ं ।
अंगणीं आॆराशींत तयां या लुटवी कर ं ।।
- गोमांतक : पूवाध : ९५-९६.
अशा या सुग ृ हणी या समागमांत दामोदरपंतांचा संसार कसा चालला होता याची

क पना

वनायकरावांनीं

‘गोमांतक’

का यांत

रे खाट या या िनिम ान सवापुढ मांडलीं आह.

रमा-माधव

या

जोड या या

संसाराच

श दिचऽ

त्यांतील पुढ ल भाग ल ांत ठे व यासारखा आहे :

ूया त्या समची त्याची युवतीच वय जर ।
गृ हणीपदकत या ूौढा पूण तशी कर ।।
- गोमांतक : पूवाध : ९१.
*

*

*

कंिचत्कोपी तर होता ूेमकोमल तत्पती ।
जीव क ं ूाण ते लेखी ितज ज व तयास ती ।।
वेणी घाली ितची हःत, ूेम

सावरकर-च रऽ
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लाजतां ती ितशीं राग

णमाऽ वदं ू नये ।।
- गोमांतक : पूवाध : ९८-९९.

या पितप ींचा संसार एकंदर ंत फार आनंदांत व सुखासमाधानांत चालला होता. बापुकाका व
अ णा या दोघा भावांत ूसंगीं भाऊबंदक व न जे वाद उप ःथत होत त्यांच पयवसान कधीं कधीं
कुटंु बसौ यांत

मारामार पयत ह होई ह गो

मानिसक
संतु

उत्प न

बघाड

यथांचा प रहार एका गो ीमुळ होत असे.

असतच;

िशवाय, ल न

झा यानंतर या

यून होत.

असली तर , अ णां या सव

प ीचा सुःवभाव व ूेमळपणा यांमळ
ु तर ते

काळांत त्यां या आिथक ःथतींत ह जी सुधारणा

होत चालली त्यामुळ त्यांना असह वाटे क ं, ूत्य
आहे . या सौ यांत एक मोठ

करणार

लआमीच प ी या

पान आप या घरांत वावरत

बापुकाकांना मूलबाळ न हत व अ णां या कुटंु बाला झालेले

प हले दोन मुलगे अत्यंत अ पायुषी ठरले.
यऽ ना ःत दिधमंथनघोष: । यऽ नो लघुलघूिन िशशूिन ।
यऽ ना ःत गु गौरवपूजा । तािन कं बत वनािन गृहा ण ।।
या

ोकांत

सुभा षतकारान

गृहानंदाचीं

त्या तीन ह गो ी ःव पत: एकच आहे त.

मूलभूत कारण

हणून

या तीन गो ींचा िनदश केला आहे

कारण घरांत कासंडया भरभ न दध
ू िनघत असल आ ण डे रे

भरभ न ताक घुसळल जात असल तर , त्या दधदभत्याचा
ःवैर उपभोग घे याला घरांत लकर
ू ु
नसतील, तर त्या समृ ला अवकळा आलीच पा हजे.

लहानलहान लकरांची अपे ा असतेच.
बालका:’ ह वचन अगद ं खर आहे .

असलेल ह कुटंु ब मनान उ

गु जनांचा आदरसत्कार राखला जा यासाठ ं ह

तात्पय, लकर ह च घराची खर

शोभा आहे .

‘गृहर ािन

या गृहर ांचा दो ह कुटंु बात अभाव अस यामुळ, एरवीं सुखी

नच होत. प हले दोन मुलगे
सावरकरांचा ज म व कुंडली

अ पायुषी ठर यानंतर १८७९ सालीं दामोदरपंतांच कुटंु ब ितस-या खेपेला ूसूत झाल व कुटंु बात
पुऽज म झाला त्या वेळ ं सवाना कती आनंद झाला असेल, ह सांगावयाला नको !
आप या च रऽनायकाचे

ये

बंधु गणेशपंत यांचा ज म दनांक १३ जून १८७९ रोजीं (िम.

ये

कृ ंण

९ शके १८०१, सूय दयात ् गतघट ४७ पळ ३६) झालेला आहे .
या मुलाचे संगोपन व लालनपालन कर यांत दामोदरपंत व त्यांची प ी यांचा काळ मोठया
आनंदांत जात असला तर , प हले दोन मुलगे अ पायुषी झालेले अस यामुळ, प हलीं एकदोन वष
ू जाईपयत तर , या माता पतरां या िच ांत एक ूकारची गूढ अःवःथता नांदत होती, अस
उलटन
समज याला हरकत नाह ं.

िनपु ऽकपणापे ा एकपु ऽकपणा के हां ह बरा अस हं दमनाला
वाटत असल
ु

तर , एका अथ एकपु ऽकपणा हा िनपु ऽकपणा याच जोड चा आहे , हा वचार ह हं दमनां
त वारं वार
ु

उ वतो, ह नाका न चालणार नाह ं. या वचारांचे अणकुचीदार ट क मनाला मधूनमधून ब चत
अस यामुळ ह, दामोदरपंत व त्यांच कुटंु ब यांच िच

कांह ंस असमाधानी होत; पण, प हला मुलगा तीन

वषाचा झा यावर मोदरपंतां या प ीला जे हां दवस गेले ते हां या पितप ी या मनांतली ह अःवःथता
नाह ंशी हो या या मागाला लागली.
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आपले च रऽनायक वनायकराव होत.

२८ मे १८८३ रोजीं सोमवार ं राऽीं (शके १८०५ वैशाख कृ ंण ६,

सूय दयात ् गतघट ३९ पळ ५५) या बालकाचा ज म झाला.

गणेशपंत सावरकरांनीं आप या या

व यात भावाची कुंडली * मु ाम तयार क न घेतली ती पुढ लूमाण आहे :

•

िचपळू ण येथील सत्पु ष वे.शा.सं.के.िभ.बापट यांनीं या कुंडलीच फल पुढ लूमाण वत वल
आहे :

(१)

अ नत वाच ल न असून ल नेश ल नासमोर शुभ

पाणीदारपणा, स यपणा, शुभ ूवृ
(२)

ेऽीं, यामुळ, शर रवण आकषक,

या गो ी िमळा या.

तीयेश ष ांत पापयु , यामुळ पऽा जत इःटे ट, ि ययोग यांचा चांगला दसत नाह ं.

या मुलाच वनायक ह नांव ठे व यांत त्या या आईबापांचा कांह ं विश

हे तु† होता क ं काय, त्याच

बारस कतीशा थाटामाटान कर यांत आल, त्याला
३) तृतीयांत शुभमह भावंड

दश वतो.

पण, तो अ मेश असून तृतीये श ह ष ांत; त्यामुळ ,

भावंडांवर संकट कंवा ॅातु वयोग कंवा भातृ वसौ यहािन दश वली जाते.
४) चतु थ श चतु था या चतुथ ात

हणजे दशमा या दशमां त , हे योग उ चपद, मानस मान,

गौरव, ऐ य, क ित, राजयोग दश वतात.
५) पंचमेश पंचमांत व त्याचा किःथ गु शीं शुभयोग-हा ूबळ
ःथानांतील राहु व त व न,
६)

व ायोग होतो.

त्याच

लेश दश वतो.

ादश ःथानासमोर असले या ष ःथानांतील महांचे आपसांतील व हषलशीं होणारे अशुभ

योग
दे हद:ु ख, दं ड, कैद, दरू ठकाणीं दं डःथान यांस कारण झाल.
७) स मेश वब -अःतूाय व ष ांत, यामुळ
अस यामुळ,

ीसौ यहािन, पण तेथ गु च सा ात ्

ी या र णास कारण झाला.
८) अ मेश तृतीयांत हा योग ूवासांत जवावरच ूसंग दश वतो.
सावरकर-च रऽ
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९) नवमांत हशल व नवमेश रवीची ष ःथानांत शनीशीं होऊन गेलेलीं युित, पतृसौ य व दै वी

भा य यां या लाभास िततक शी चांगली होत नाह ं.

पण, याच योगामुळ अःपृँयतािनवारणा द

चळवळ हातून घड या.
१०) दशमेश ष ांत, वब -अःतंगत
दशमा या दशमांत गु

हणून

व ेचा धं ािनिम

उपयोग दाखवीत नाह ं.

नसता तर, क ित-स मान योग न होतां अपमान, अव ाच झाली असती.

११) पंचमेश पंचमांत व तो ह मंगळ व लाभेश लाभःथानास पाहतो व तो ह शुब; यांमुळ
का य-नाटक-सा हत्य यांमुळ कंवा दस
ु -या कांह ं गो ीं या

ारा ि यलाभ दश वला जातो.

१२) चंिशिन अशुभ योग व कुटंु बेश ष ांत व स मेश ह ष ांत, शुबासमोर राहु हे कुटंु बसौ यांत

कमीपणा, संसारसुखांत यत्यय आणणारे योग आहे त.

वशेष गो ी
१)

पंचमांतील बली मंगळ
गु

अत्यंत परोपकार , शांत, शुभ ूवृ
२)

विचत ् रजतमोगुणांची उसळ दश वतो, तर ल नासमोर असलेला
दश वतो.

तृतीयेश ष ांत, नवमांत हशल, िमथुनांत गु , चंि तृतीयांत शिन ेऽांत हे योग िश णाथ

वगैरे परदे शगमन जलूवास, ूवासांत संकट इत्या द गो ी सुच वतात.
† वनायक ह नांव ठे व याच कारण पुढ लूमाण अस याच दे .भ. बाबाराव सावरकर यांनीं
कळ वल
आह : बॅ. सावरकर यांनीं ज मतांच रड घेतला िन पईनात.
द

त असाल तर या-तुमच नांव ठे वूं’

िन त्याव न त्यांच नांव वनायक

पुंकळ उपाय झाले; पुढ ‘तु ह

वनायक

हणून चुलत्यान अंगारा लावला िन लागलेच यावयास लागले

हणून ठे वल.
द ड-दोन वषाचा वनायक

बाळलेण कोणत कर यांत आल होत, त्याला कांह ं बालरोगांचा ऽास झाला क ं काय, त्याच उ ावण
के हां झाल वगैरे अनेक ू ांचीं तपशीलवार उ र अनेक लोक मोठया कौतुकान व उत्सुकतेन वाचतील
ह अगद ं खर असल तर , तीं उ र दे याला अवँय असणार
ूांजलपण कबूल करण ूा

आहे .

‘गोमांतक’ का यांतील ‘रमा-माधव’

साधार मा हती उपल ध नाह ं ह
या

जोड या या

संसाराच

श दिचऽ ह दामोदरपंत व राधाबाई यां या संसाराच क पनािचऽ आहे , त्या का यांतल ‘भागव’ ह गांव
भगूर याच प तीचे आहे व भागव गांवाजवळची दारका नद

हणजे भगूरलगतची दारणा नद च होय,

ह मा हती सावरकरां या आत्मच रऽांत दलेली अस यामुळ, त्या का यांत या ‘शंकर’ या बालका या
शैशवाच वणन

हणजेच

वनायका या शैशवाच वणन अस अनुमािनण श य आहे .

आधारभूत समजून, गोमांतकांतील कांह ं सुंदर प पं
वषातील

जीवनाच

सावरकर-च रऽ

क पनािचऽ

रे खाटण

श य

ह अनुमान

ं या आधार, बाल वनायका या प ह या चारपांच
आहे

ह ह

गो

भा याचीच

समजली

पा हजे.

१९

बाल वनायक सरासर द ड-दोन वषाचा होईपयत तो कसा दसत असेल, आईबापांना तो कसा भासला
असेल वगैरे मा हती पुर वणा-या पुढ ल प पं

फार सुंदर आहे त

कण सुंदर डोलावे डल
ू दु दु

:

चालतां ।

होई आपणची ूेम घांस आईस घालता ।।
घोडा खेळावया ताता कामा जाऊं मुळ ं न दे ।।
व ची लपवी, राह दारा यािच उभा मध ।।
जसा जसा ितचा गेला बाल वाढत स णी
।
ु
ौेय ूेय ित या जाती एक होउिन जीवनीं ।।
- गोमांतक : पूवाध : ११४-१६.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------३)

४)

स मःथ गु न ःवत:च व

ीच अनेक संकटांतून संर ण केल.

तृतीयांत चंि व समोर अंशत: हशल, बुध-नेप यून युित, पंचमांत शुब यांमुळ वल ण

क पकता, रिसकता, का यनाटक-लेखन, ूबळ ःफूित हे योग उत्प न झाल.
५)

बुध-नेप यून युित व

तीयेशा या

तीयांत बृहःपित यांमुळ भाषा- वषयांत व व ृ त्वांत

अ तपणा
येतो.
ु
६)

नवमःथ कंवा दशमःथ हशल आयुंयांत वल ण गो ी घडतात अस सुच वतो.

७)

पंचमांतील जोरदार मंगळ व तेथ असणारा केतु व अ नत वाच धनु व ासूचक ल न
यांव न

बौ क ःवातं यलालसा व

ाऽतेज सूिचत होत-लढाऊ वृ

सूिचत होते.

वात्स यान थबथबले या मातृूेम वषयक क वता िल ह यांत आपले महारा ीय क व ‘यशवंत’ हे
फार नामवंत आहे त.

त्यां या क वत्वाची आठवण क न दे णा-या पुढ ल ओळ पाह यासार या आहे त

:
शैशवीं दधभाताचा
घांस लावुिन लोणच ।
ू
ताटलींतूिन जो दे ई आई त्यासम कोणच ।।
िम

प वा न हो लागे आयुंयांत पु हां ? तस ।

ूेम कोण पु हां आईिनरपे
-

कर तसे !! ।

गोमांतक : पूवाध : १३२-३३.

ह बालक तीनचार वषाचे झाल त्या सुमारास त्याची िनर

णश

कशी वाढंू लागली, पला या च चींत

चा-याचे कण क विळक न भ न त्याला अ नॄ ाची ओळख कशी क न दे ऊं लागली वगैरे गो ी पुढ ल
चरणांव न समज यासार या आहे त :
मग ज तुलसीपासीं जपा ती जप या बसे ।

सावरकर-च रऽ
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ितचा बाल ितला तैशी पाहनी
कुतुक हं से ।।
ु
पूजा ती क रतां पाहे िशवायास पलोपलीं ।
धूरची उदब यांचा धरायािस बघे कर ं ।।
शु ोंण तोय दे ऊनी बालासी मग

हाववी ।

एकेक श द दे ऊनी ःतोऽ पावन गाववी ।।
येतां येतां फुलोनीया पाकळया कमलािचया ।
बघे उमलत्या मालाकार ौीस जसा तया ।।
कौतुक ूय आ य तशी ती जननी बघे ।
फु ल

द ं तया अथ ान क व वकास घे ।।
गोमांतक : पूवाध : १२६-१३०.

-

ह मूल पांच वषाच झाल ते हां त कती बोलक बनल होत व त्याची ज ासा कती जागृत झाली होती
ह पुढ ल दोन ओळ ंत द दिशत झाल आहे :
त्या बाल वःतुवःतूं या पुसे नामगुणां झणीं ।
टाळ वाजवुनी के हां के हां अंगुिल दावुनी ।।
-

गोमांतक : पूवाध : १४२.

‘शंकर’ या बालका या तीो ज ासेच वणन पुढ ल नमुनेदार ओळ ंत केलेल आहे .
ओळ ंतले ू

बाल वनायकान या

आप या आईला खरोखरच वचारले होते अशी क पना न करतां, पुढ ल ओळ वाचतांना

वाचकांनीं ह ल ांत ठे वाव क ं,
बालवयांतले दोन छं द
स यां या शा ीय युगांत बालमनाला कोणते ू

सुचाव याच

द दशन कर यासाठ ं

वनायकराव

सावरकरांनीं या ओळ िल ह या आहे त :
“ माणस ह ं अशीं आई उडंू गे शकतील का ? ”
पुसे बाल तया ूेम वदली कुरलालका ।।
“ दे बाल दे व पआयासी पंख त व न मानवा ।
न वा पंख घडाया ये वमानीय अ हां नवा ।। ”
सिचंत

ण तो, वेग जयावेशभर कथी ।

“ अशी कां माणस यु

उडाया क रती न तीं ? ”

बैलांचे बदली मो या मो या एक असा कुनी ।
प सी घेउिन त्याखालीं घ

गािलस बांधुनी ।।

दला उलवुनी त्यासी लगाम धलुनी तलीं ।
सावरकर-च रऽ
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उलतील न कां ते जे बसती ितजभीतलीं ।। ”
-

गोमांतक : पूवाध : १४४-४८.

बाल वनायकाला पांच वष पुर ं होऊन सहाव वष लागल त्या अवधींत त्या या पाठ वर ल बह ण व
ित या पाठचा भाऊ नारायण या दोघांचा ज म झा यामुळ, वनायका या आईला त्या याकडे पूव सारख

ल

पुर वण श य ह न हत व तस कर याची ज र ह न हती.

दे खणेपणा, बोलकेपणा इत्या द

गुणांमुळ हा मुलगा सवाचाच लाडका होता व हळु हळू त्या या अंगीं असले या बु म ेची चमक ूगटंू

लागली त्याबरोबर तो सवा याच कौतुकाचा वषय होऊन बसला.

वड ल इनामदार अस यामुळ घर ं जीं

अनेक कुळ-डाळ येत त्यांचा ह या बालकावर मोठा लोभ असे व तीं त्याला ‘छोटे जहािगरदार’ या
नांवान संबोधीत असत.

आंबराया होत्या.

राहर
ु

या इनाम गांवीं व इतर कांह ं

ठकाणीं सावरकरां या मालक या

वसंत ऋतूंत या आंबरायांमधील फळां या गाडया घेऊन कुळ दाराशीं येत व कत्येक
अशा वेळ ं हे ‘छोटे जहािगरदार’ या मंडळ ंत िमसळले

वेळां त्यांचा मु काम ह सावरकरां या घर ं होई.
हणजे त्यांना मोठ समाधान वाटे .

शेजार या समवयःक मुलांना गोळा क न छोटे खानी दे वळ बांधावीं

व या बालगोपाळां या मदतीन पालखी तयार क न ती िमरवावी हा या बालकाचा या वयांतला छं द
होता.

या मुलाला आतां शाळत घाल याची वेळ झाली अस ओळखून अ णांनीं त्याला त्या या वया या

आहे त.

त्यांची पाहणी के यावर ूःतुत लेखकाला अस आढळल क ं, दनांक ९ स टबर १८८९ रोजीं या

सहा या वष गांवांत या मराठ शाळत घातला.
मुलाच नांव शाळत न द व यांत आल.

या शाळे चे कांह ं जुने कागद अ ाप अ ःतत्वांत

सातव वष संप या या सुमारास

हणजे १८९०

या उ हा यांत

या मुलाच म जीबंधन झाल.
घरांत ःवीय संःकृ तीच संगोपन होत असल व घरांतील मुलांना यो य वळण लाव याची द ता
घे यात येत असली
होत जाते.

हणजे घरांतील बु मान ् मुलां या मनाची मशागत आपोआपच चांग या ूकार

स यां या काळ ं िनदान शहरा-बाजारांत राहणा-या मुलांना वळण अस कांह ं लागतच नाह ं;

याच कारण अस क ं, घरचीं वड ल माणस व शाळतील िश क यां या दहेु र रा य यवःथत, मुलांना

वळण लाव याची जबाबदार खरोखर कोणाची हा ू
वळण लाव याला ूवृ
मनावर बसते.

कायमचा अधांतर ं ल बकळत राहतो व कोणीच

होत नस यामुळ, बाजार व बोलपट यां या बकालीपणाची छाप मुलां या

प नाससाठ वषापूव या महारा ांत ह बेदाद च साॆा य सु

झालेल न हत.

सावरकरांचे वड ल दामोदरपंत हे ःवत: करडे , टाप टपीचे व धािमक ूवृ ीचे गृहःथ होते.
असले या अ भुजा दे वीची पूजाअचा विधयु

कर यांत त्यांना ध यता वाटत असे.

घरांत

राऽी मुलांसम

पुराणा द मंथांच वाचन, * पूजा-सं या द आ हकाच आचरण, शुिचभूतपणाब लचा कटा
गुणांमुळ अ णांनीं आप या घरांत एक विश

ूकारच उदा

अशा

वातावरण कायम ठे वल होत.

बाल वनायक शाळत जाऊं लाग यावर त्या या अ यासाब लची तबार त्या या व डलां या
कानीं कधीं आली नाह ं ह खर; पण, या अ यासांतील नैपु याब ल ह त्याचा फारसा लौ कक झाला
नाह .

अ य ूकारांनीं माऽ त्याचा लौ कक वाढत चालला होता.

फार चांगली होती.

मुंजीनंतर या मुलाला

या गृहःथांनीं सं या िशक वली ते ौी. दाजी धोपावकर

वृ ावःथतला आपला काळ स यां भगुरास घालवीत आहे त.

सं या जवळजवळ मुखो त केली ह गो
अशा ूखर ःमरणश

सावरकर-च रऽ

त्या वयांत ह या मुलाची ःमरणश
वनायकान पांचसहा

दवसांत सगळ

त्यांनीं मोठया अिभमानान ूःतुत लेखकाला सांिगतली.

या मुलान सहज कानीं पडणार ःतोऽ वगैरे वाङमय कती सौकयान पाठ केल
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असेल ह कोणा या ह सहज

अ णा शुिचभूतपणान व भ

यानांत येईल.

भावान स शतीचा पाठ

वल ण र तीन एकाम होऊन जात असे.
काय आहे

नवराऽ सु

ह मा हत ह नसत.

झाल व दारासमोर असले या दे वघरांत बसून,
हणूं लागले

हणजे तर या मुलाची वृ

स शतीच पठण अंधौ े न करणा-या पुंकळांना स शतींत

इतर धािमक आचारांूमाणच हा ह आचार केवळ पारलौ कक क याण

साधाव या बु नच कर याकडे त्यांची ूवृ

असते.

* ह ूकरण िलहन
ू हातावेगळ झा यावर दे .भ. बाबाराव सावरकर यांनीं िल हले या आठवणी हातीं
आ या.

त्यांतील पुढ ल मा हती मह वाची आहे ः आई मजकडन
भारतकथासंमह, पांडवूताप,
ू

राम वजय, ह र वजय, कधीं कधीं कांह ं वशेष च रऽ वाचवून घेत असे.

राऽीं सव कुटंु बयांनीं बसाव

िन वाचाव असा प रपाठ असे.

सावरकरांची दे वी (फोटो)
‘

पं दे ह, जयं दे ह, यशो दे ह

षो ज ह ।

दे ह सौभा यमारो यं दे ह दे व परं सुखम ् । ’
या

ोकांत, अगर,
‘ वधे ह

षतां नाशं वधे ह बलमु चकैः । ’

‘ व ाव तं यशःवंतं लआमीवंतं जनं कु

।। ’

इत्या द चरणांत ज मागण मािगतलेले आहे त परलोक वषयक नसून, त सार मागण ‘ याच दे ह ं याच
डोळां ’ िमळवावया या व भोगावया या गो ीं वषयीं आहे ह जाणीव ूौढ अशा ह पुंकळच पाठकांना
वदे शी शऽूं या संघटनेमुळव कपटनीतीमुळ रा यॅ

नसते.

झाले या सुरथ राजाला उपदे श

कर या या ूसंगान,
गत वभवाची पुनःूाि
त्या राजान कस ूवृ

हाव ह ःप

कर यास । मोह म चालवायास ।।

कर या या उ े शान, ऋषींनीं राजाला जो उपदे श केला तो उपदे श

स शतींत अंतभूत झालेला अस यामुळ, स ःप र ःथतींत स शती-पाठाच मह व
पुंकळां या

यानींमनीं नसत.

चांग या-चांग या ूौढांची जर ह

ू
असतांना, जीव कानांत एकवटन
तो पाठ ऐकणा-या

वशेषच आहे ह ह

ःथित तर, स शतीच पठन चालल

वनायकाला त्या ःतोऽाच अथ

या असलेल

मह व कळल नसल तर नवल काय ?
अथ कळत नसला तर या ःतोऽाच ौुितसुभगत्व या मुलाला ूतीत होत होत.

या दे वी सवभूतेषु बु

पेण सं ःथता ।

नमःतःयै नमःतःयै नमःतःयै नमोनमः ।।

सावरकर-च रऽ

२३

इत्या द

ोकांतून ीूपदाूमाण पुन

होत गेले या दस
ु -या चरणांतला चढता ठे का,

यो मां जयित संमामे यो मे दप यपोहित ।
यो मे ूितबलो लोके स मे भता भ वंयित ।।
अशा

ोकांतून

य

झाले या ःवािभमानाच व दपाच त्या

ोकां या श दयोजनत पडलेल ूित बंब

इत्या द गुण वशेषांचा प रणाम वनायका या बालमनावर सहजगत्या होत गेला.

ऐकूनऐकून स शतीचा

बहते
ु
ु क पाठ त्याला मुखो त झाला व त्या पाठामुळ व त्या पाठाचे मनावर जे संःकार उमटले त्यांमळ
ह मूल दे वीभ

बनल !

दे वीवर ल भ

ची वाढ वनायक १०।१२ वषाचा होईपयत चांगलीच झाली व इं मजी िशकावयाला

लागून, वनायका या बु चे डोळे

वकिसत होईपयत ती ब-याच अंशीं टकून ह रा हली.

आई जशी

वत्सल व ममताळू तशीच दे वी ह वत्सल व ममताळू आहे अस वनायकाला वाटंू लागल.

ू
साधकाूमाण त मय होऊन तो दे वीपूजनांत गढन
जाऊं लागला.

एका ा

िल ह यावाच यांत थोड

ूगित

झा यावर वनायकान अ णांना न कळ वतां दे वीभागवताची मराठ पोथी दे यमू यान ( ह ं.पी.) मागवून

- वजय’ नांवाचा
ह पोथी वाचून झा यावर त्याला अस वाटंू लागल क ं, आपण ‘दगादास
ु

घेतली.
ओंवीब

मंथ मराठ ंत िलहावा.

राणा ूताप, ौीिशवाजीमहाराज इत्या द दे वीभ ांचीं उदा

च रऽ

वनायका या वाचनांत येऊं लाग यामुळ त्याला अस वाटल क ं, जु या दे वीभ ांचीं च रऽ गाइ यावर

चीं च रऽ ह त्यांत समा व
या आधुिनक दे वीभ ांचीं अगर दगादासां
ु
ःव प आणाव.

दे वी या भ

चा वनायका या बालमनावर असा कांह ं तर दै वी अंश आप या ठकाणीं

सहजगत्या घडले या कांह ं गो ींमुळ, त्या बालका या मनांत उपजलेली

आहे अस त्याला भासूं लागल.
ह भावना वृ ं गत ह झाली.

क न आप या मंथाला अ यावत ्

एकदां अस झाल क ं
दे वीवर ल भ

चा प रणाम

वनायका या धाकटया ब हणी या कानांतला मोत्यांचा दािगना हरवला व कती ह शोध केला तर तो

सांपडे ना.

शेवट ं

वनायक दे वीसमोर एकामतेन बसला व तो फडताळांखालीं अंधारांत पडलेला आहे

असा भास त्याला होऊं लागला.

त्याूमाण शोध कर यांत आ यावर, हरवलेला दािगना नेमका त्या

ठकाणीं सांपड यामुळ, सवाना आ य वाटल ! महांचीं फल, ःव न इत्या द गो ींचा
पडताळा पटत असला तर

तो केवळ काकतालीय

याय होय,

वचार

विचत ् ूसंगीं

माणसांनीं अशा गो ींमुळ

बचकूं ह नये व आशक ह बनूं नये अशीं सुभा षत ःवतःशीं गुणगुणणार ं माणस सु ां जर या भाकड
गो ींवर व ास ठे वतात तर बा यावःथत असले या वनायकाचा अशा गो ींवर व ास बसला असला

अगर आप या अंगीं कांह ं द य श

आहे अस त्याला

णभर वाटल असल तर त्यांत आ य कसल

!
या भ

भावने या वाढ ूमाणच या काळांत वनायका या

ानाची ह वाढ होऊं लागली होती.

चांगल वाचतां येऊं लाग याबरोबर, गांवांत वेगवेग या लोकांकडे येणार ं पुण-वैभव, जगद हते छु,

गुराखी, केसर

वगैरे वृ पऽ आणून तीं वाच याचा व त्यांतील

का याकूट कर याचा त्याला नाद लागला.

माड वर पडन
ू असले या पुःतकांपैक ं ‘पेश यांची बखर’,

‘िनबंधमाला’ वगैरे पुःतक ह त्या या वाचनांत येऊं लागलीं.
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वषयांचा समवयःक बालकांबरोबर

‘पेश यांची बखर’ फ न फ न वाच याचा
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या मुलाला या वयांतच जो छं द लागला तो पुढ एका कवना या

पान

य

झाला.

पेश यां या

बखर ंत सवाई माधवरावसाहे बां या कालाच वणन चालल असतांना, रं गपंचमी या एका ूसंगीं पु यांत
झाले या रं गोत्सवाच वणन कर यांत आलेल आहे .

या वणनाचा ठसा वनायका या बालमनावर फार

ःप पण उमट याकारणान, त्यान पुढ िल हले या एका फट यांत या रं गोत्सवाची गद

मोठया

भपकेबाजपणान व णलेली आढळत :
सरकारांनीं सरदारांनीं सव जनांनीं दरःती
।
ू
रं ग क िनयां ठ क ठकाणीं केिल सुशोिभत ती वःती ।।
पागे पथके मानकर अ ण कारभा र हे सरदारा ।
ौीमंत ूभू माधवरायासह त आले दरबारा ।।
यािनं रोवुनी महाूताप प रपट याशीं अटकेला ।
त्यांची ःवार तेथ आली ौीमंतांना

यायाला ।।

उडंू लागले गुलाल प ले हौद खप वले फौजेन ।
रं गाची अिश खेळुिन ःवार वाडयाम य मौजेन ।
नंतर ःवार ितसर ूहर ं शह रं िनघाली थाटान ।
वाडा डावा घालुिन गेली बुधवारा या वाटे न ।।
पौरा णक कथाभागांच ौवण, ःवतः या ूय ान चाललेल वाचन व

संयोग झा यामुळ, या मुलाचा मानिसक
सुमारास

कती झालेला होता ह ःप

न दन
ू ठे वली आहे .

वचारशील मन यांचा

वकास व त्या या क पनेचा प रपोष

आठ या वषा या

करणार एक आठवण सावरकर यांनीं ःवतः या आत्मवृ ांत

वनायक शाळत जाऊं लाग यावर दनबम असा ठरलेला असे क ं, मध या सुट ंत

घर ं यावयाच, फराळ करावयाचा, आईशीं ूेमान बोलत बसावयाच व मग, शाळा

फ न भर याचे

एक दवस अस घडल क ं, फराळा या वेळ ं कांह ं धुसफुस झा यामुळ,

सुमारास, शाळत जावयाच !

वनायक रागावला व नेहमींूमाण

आईशीं बोलावयाच त न बोलतां तसाच शाळत िनघून गेला.

शाळत परत गे यावर त्याला चैन पडे ना.

आईवर ल रागामुळ आपण ित याशीं अबोला धरला याचा

काळ उलटया गतीन चालूं लागेल व आपण

त्या बालकाला प ा ाप झाला.

पण,

या ूसंगीं ह ं चूक केली

तो ूसंग काळा या त्या अिभनव ूगतींत फ न उत्प न होईल तर, झालेली चूक आपण द ु ःत क ं आईवर

ठर वल.
झाल.

सणार ह नाह ं व
इत यांत,

सल तर ित याशीं अबोला धरणार नाह ं-अस त्या बालकान मनोमन

आद या

दवशींच राऽीं ऐकले या कांह ं पौरा णक कथाभागाच त्याला ःमरण

काला या ओघांत ‘ क प ’ होतात अशी क पना त्या कथाभागांत येऊन गेली होती ितच त्याला

ःमरण झाल.

कालाचा ओघ बदलून पूव चे ूसंग तसेच पुन

झाले तर आपण आईशीं अबोला

धरणार नाह ं या क पनत मन गुंगले आहे त च, त्याला असे आठवल क ं, ूत्येक क पांत त्याच त्या
गो ी घडत असतात.

ह आठव याबरोबर त्याला अस कळू न चुकल क ं, काळाची गित उलट

आ ण आपण त्या ूसंगापाशीं येऊन ठे पल क ं, राग,
आईशीं

सवा धर याची ह

बालमनाला फार वाईट वाटल.
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फरली

सवा, अबोला या गो ी ह टळणार नाह ंत.

चूक अशा ूकार द ु ःत होऊं शकणार नाह ं ह पाहन
ू ,

वनायका या
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आईवर रागाव याची सावरकरां या च रऽांतील ह हक कत वाचणा-या एका ा इसमाला इं लश

क व Cowper यान व णले या अशाच एका ूसंगाच ःमरण होण श य आहे .

आप या मृत माते या

िचऽाला उ े शून Cowper कवीन;
‘ On the Receipt of My Mother’s Picture ’
ह क वता िल हली आहे .

आई असतांना ित याशीं आपण कसे वागल , त्या वाग यांत चुका कशा

झा या इत्या द गो ींच ःमरण के यावर, या कवीन मातृिनधना या ूसंगाचा उ लेख केला आहे .
आई या मृत्यूनंतर पोर या झाले या Cowper ची समजूत पाड यासाठ ं इतर माणस ‘ आई उ ां येईल
’ अस त्याला सांगत असत व ह पोरक पोर उ ां या आशेवर तरं गत राहात असे.

आई फ न भेटली

हणजे आपण कसे वागू,ं पूव या चुका द ु ःत कर याची द ता आपण कशी बाळगू,ं इत्या द

मनोरा य रं ग व यांत कवीच बालमन दं ग होत असे.

दवसामागून दवस लोटले; तर ह आईच दशन

घडे ना; ते हां, या बालका या मनावर िनराशेचा पगडा बसला.
ितजोर ंत क डलेला वनायक
भलत्या आशे या मोहांत सांपडन
ू आपण उ ां या क पनेन कसे फसून गेल ह सांगतांना या कवीन वर
उ ले खले या क वतत ‘ Dupe of tomorrow even from a child ’ असे श द यो जले आहे त.

सावरकरां या मनांत उत्प न झालेली क पाची वशाल क पना आ ण Cowper

या मनांत उत्प न

झालेली Dupe of tomorrow ह क पना यांम य वशालता व उदा पणा आढळतो त्याचीं बीज या
वयापासूनच त्यां या मनोभूमींत वाढत चाललेलीं होतीं अस या ूसंगाव न मानल तर त चुक च
ठर यासारख नाह ं.
दे वीवर ल भ

, वाचना या नादान होणार

बु ची वाढ इत्या द गुण

वनायका या अंगीं

बालवयांत होते याचा असा अथ न हे क ं, बहते
ु क मुलां या अंगीं असणा-या खोडकरपणापासून तो

अगद ं अिल

होता.

या खोडकरपणांत वनायक कती तरबेज होता ह यापुढ ल काळांत झाले या कांह ं

गो ीं या वणना या वेळ ं वाचकांना कळे लच.

ूौढ वयांत या आप या खोडकरपणामुळ

यांनीं आप या

अनेक ूितप ांना दङमूढ क न सोडल ते वनायकराव सावरकर बालपणांतच तेवढे अगद ं गर ब व
सालस असतील, अशी क पना करण हच अःवाभा वक आहे .

ते खोडकर होते; पण, त्यांच भा य अस

क ं, व डलांचा त्यां यावर वशेष लोभ अस यामुळ, या खोडकरपणाब ल िमळणारा ‘ खाऊ ’ त्यांना
अगद ं

विचतच िमळत असे.

पण,

न रागेजणार कधीं नंदराणी । कर कृ ंण खोड

जयेला िशराणी ।।

या ओळ ंत वामनपं डतांनीं व णलेली यशोदा माता दे खील जशी ूसंगीं कृ ंणावर रागावत असे,
त्याूमाणच, क हा तर

वनायकावर रागाव याचा ूसंग अ णांना ह टाळतां येत नसे.

ूसंगीं, अ णा खूप रागावले व दं गामःती व खोडया करणा-या

लगाव या या िनधारान माड व न खालीं उतरले.
जवळ होते.

वनायकाला ह चारदोन चापटया

हा ूसंग घडला ते हां वनायकाचे थोरले बंधु बाबा

आप या धाकटया भावावर मार खा याचा ूसंग येणार ह थोर या भावाला आवडल नाह ं.

मार टाळ यासाठ ं काय यु

सावरकर-च रऽ

अशाच एका

योजावी याचा या थोर या भावाने वचार चाल वला.

पलीकडे च असलेली
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ितजोर उघड

लपवून टाकल.

ू , त्यान वनायकाला ितजोर ंत
ितचा आौय घेतला क ं काम भागेल अस वाटन

दसली.

वड ल माड व न खालीं आले, वनायक कोठ दसत नाह ं

हणून ते वरपांगीं रागावल;

पण, आप याला चुक व याची करामत मुलान दाख वली याब ल खरोखर संतु
कुठ तर

’ अस गजत माड वर गेले.

थोर या बंधूं या यु

मुळ

होऊन ते ‘ लबाड, गेला

वनायकाचा मार टळला; पण,

ितजोर ंत क डन
ू पडाव लाग यामुळ, त्या यावर गुदम न जा याचा ह ूसंग आला.
गे यावर थोर या भावान ितजोर ंच दार उघडल त

वड ल माड वर

वनायक अगद ं घाबरलेला दसला.

वनायक व

त्याचे थोरले बंधु यांच परःपरूेम व त्यां या ःवभावामधील भेद यांच पुढ ल आयुंयांत ज द दशन
झाल त्याची खूण बालपणांत या या ूसंगान ह पट यासारखी आहे .
आहे .

वनायका या खोडकरपणाचा आणखी ह एक ूसंग याच ठकाणीं सांगून टाकण उिचत होणार

येसूव हनींनीं िलहन
ू ठे वले या आठवणींत हा ूसंग व णलेला आहे .

वनायक १२-१३ वषाचा

असताना तो एकदां हातांत काठ

घेऊन माजघरांत दांडगाई कर त होता.

शेजार ंच कांह ं तर कर त होती.

दांडगाई कर या या ऐन रं गांत आले या वनायकाच भ वतीं कोण

आहे इकडे ल

ह न हत.

त्याची धाकट

काठ चा तडाखा लागून ब हणी या हातांत आद याच

आले या बांगडया वाढव या.

त्याबरोबर त लक ं

रडंू लागल.

बह ण

दवशीं भर यांत

काठ लागून बांगडया वाढव या अस

अ णांना कळल तर दोघा ह भावंडांना बोलणी खावीं लागणार ह उघड

दसत होत.

ते हां दोघां ह

भावंडां या संगनमतान अस ठरल क ं, अविचत पड यान बांगडया वाढव या अस अ णांना सांगाव व
बोलणी अगर मार खा याचा ूसंग टळला तर टाळावा.
वनायका या ब हणीन ठरलेली बतावणी केली.
नाह ं.

पुढ ह ूकरण अ णांपयत प चल.

पण, ितन दले या उ रान अ णांच समाधान झाल

अ णा रागावून बोलूं लाग याबरोबर त्या बापडया मुलीन खर

त्याबरोबर अ णांचा राग वनायकाकडे वळला.

हक कत सांगून टाकली.

वनायकाला मार याला सहसा ूवृ

या ूसंगीं खूपच रागावले होते व त्यांनीं बहधा
ु

वनायकाला चांगलाच मार

वनायक रडवेला झाला व ‘ फ न खोट बोलणार नाह ं ’ अस त्यान कबूल केल.

न होणारे अ णा

दला असता.

पण,

त्यामुळ या ूसंगीं

त्याची मारांतन
ू सुटका झाली.
वनायकान व डलांना

दलेल ह वचन

कतपत पाळल अस

वचारल जा याचा संभव आहे .

वर ल ूसंग घड यानंतर पांचसहा वषातच अ णा लेगन वारल ह यापुढ ल ूकरणांत या हक कतीव न
वाचकांना कळे लच.
असणार एकाद गो

या अ प अवधींत वनायक त्यां यापाशीं खोट बोलला अस समज याला अवँय
ूःतुत लेखकान वाचलेली वा ऐकलेली नाह ं.

दलेल वचन पाळल अस ूःतुत लेखक तर समजतो.

ह ह त्याला कळत आहे .

त्यामुळ

वनायकान व डलांना

पण, कत्येकांना ह मत मा य होणार नाह ं

थोर पु षां या वचनिन ेची एक वेगळ कसोट लोक ूय झालेली आहे , हे

त्याला माह त आहे . कै. लोकमा य टळकांनीं त्यांचे परम िमऽ बाबामहाराज यांना त्यां या मृत्यूसमयीं
श द दला व ताईमहाराज ूकरणांतील अनेक यातना सहन क नसु ां त्यांनीं तो श द स चेपणान
पाळला. ‘

यान नेिमला शःट , तो सदै व क ी ’ ह एरवीं खर असणार सूऽ

झाला शःट , तो सदै व क ी ’ या अथान खर ठरल.

टळकां या बाबतींत ‘ जो

पण, या महनीय

वचनपालना या मयादा

सावरकर-च रऽ
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उदाहरणांत
य

जी

आदश

यवहारापुरताच

वचनिन ा

ूत्ययाला

वचार केला तर अस

येते

दसत क ं,

ती

य

या

यवहारांतली

आहे

आण

वनायकराव सावरकरांनीं यापुढ व डलांशीं

असत्य भाषण केल नाह ं व सत्य भाषणा या बाबतींतल आपल वचन * पाळल.
पण, कांह ं द घशंक मंडळ ंच समाधान एवढयान होणार नाह ं.

इं लंडला िनघाले या गांधीजींनीं

आप या मातोौीं या समाधानासाठ ं तीन वःतूंना ःपश न कर याची शपथ घेतली† व ती शपथ
ज मभर पाळ याची त्यांनीं कसोशी केली ह उदाहरण कांह ं मंऽच या मंडळ ं या मनात उभ राह ल व
सावरकरांनीं खर बोल याच व डलांना दलेले वचन त्यांनीं ज मभर कतपत पाळल असा ू
मनांत या मनांत तर
राजकारणा या

वचारतील.

असे ू

ते िनदान

यांना एर ह ं सुचली नसती, त्यांना ह,

वचार याची बु

ेऽांत ‘ सत्य ’, ‘ अ हं सा ’ इत्या द श दांच बंड बोकाळ यामुळ, हा ू

धैय होईल ह ओळखून वागले पा हजे.

अशा संशयात् यांपैक ं

वचार याच

यांच समाधान बु वादान होण अश य

नाह ं त्यां या समाधानासाठ ं, थोड वषयांतर कराव लागल तर त क न ह, पुढ ल ता वक ववेचन
केल आहे .

मातोौींना दलेल वचन पाळ यासाठ ं गांधीजी खूप धडपडले

त्यांचीं राजकारणी मत अचूक आ ण

हणून ते ूितरामचंि

हणून

हणून तीं मत न मानणारा इसम दे शिोह , अस समज यापयत

वचनिन ेच ःतोम माज वल जात, यामुळ तर ह

ववेचन जाःतच अवँय ठरत.

मांस, म दरा व

म दरा ी यांचा मोह टाळ याच वचन गांधीजींनीं आप या मातोौींना दल व त त्यांनीं मोठया संयमान
पािळल याब ल ूःतुत लेखकाला ह आदरच वाटतो.

नसले या ूःतुत लेखकाला
संयमशीलपणा

गांधीजींच राजक य त व ान मूलतःच मा य

या कत्येक कारणांसाठ ं गांधीजी मोठे वाटतात त्या कारणांत गांधीजींचा

ह एक ूमुख कारण आहे .

वाणी, लेखणी, वेळ इत्या द अनेक साधनांचा संयमान

उपयोग क न, तीं साधन अिधकांत अिधक ूभावशाली कर याची गांधीजींची हातोट
वाखाण यासारखी व अनुकरण कर यासारखी आहे .

पण, त्यांनीं आप या मातोौींना

खरोखरच

दलेल वचन

संयमशीलपणान पाळल त कोणत्या मयादत पाळल ह माऽ नीट डोळसपणान
* वचनपालन आ ण

व ासपालन या बाबतींत सावरकर बार सार या अिधका-याशीं ह कोणत्या

त वानुसार वागत असत ह सावरकरां या लेखनांत या पुढ ल वा यांव न ःप
आम या व

हणून वेळोवेळ ं आ हांस सांिगतल होत...त

कंवा आम या सहानुभूतीच ज काय गौ य

आ ह ं के हां ह त्याची हािन होईल अशा र तीन कोणास सांिगतल नाह ं.
रा ीय हतास व

होत आहे ः बार न

दलेला व ास आ ण वचन,

नसेल तेथ तेथ, आ ह शेवटपयत पाळावीं.-माझी ज मठे पःउ राधःपृ. ११८.

†The Story of My Experiments with Truth : P. 56.
पा हल पा हजे.

गांधीजींनीं ःवतः हे तीन मोह टाळल ह एका अथ खर आह; पण, दस
ु -या एका अथ

माऽ त िततकस खर नाह ं.

ूथम म मांस-सेवनाचीच गो

गांधी ःवतः या मोहांपासून अिल

आहे त;

घेतली तर त्या बाबतींत काय आढळत ?

पण, या अिल तेचा डांगोरा

ू
पटन
त्यांनीं सावजिनक

जीवनांत व राजकारणांत ज मह व िमळ वल त्याच पृथ करण करतांना, या बाबतींत त्यांचा वैय
यवहार काय असतो एवढच

पाहन
ू कस चालेल ? पातकाची जबाबदार कशी कशी उ वते याच वणन

‘ वेणीसंहार ’ नाटकांत एका ूसंगीं कर यांत आल आहे .
कृ तमनुमतं
गु

ं वा यै रदं गु पातकम ् ’ या चरणांत

ाला आगाऊ ूोत्साहन दे णारा व गु

आलेल आहे .

सावरकर-च रऽ

क

पातक ूत्य

करणारा जसा दोषी अस, ‘

हटलेल असून, इं डयन

पनल कोडम य ह,

ानंतर गु हे गाराचा पाठपुरावा करणारा यांना दोषी लेख यांत

एका ा या वचनपालनाची महित सावजिनक गुण

हणून गा यांत येऊं लागली
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हणजे

जे अनेक ू

उ वूं शकतात त्यांच ःव प काय असूं शकेल ह सुच व यासाठ ं वर ल ववेचन केल

आहे त, ह िन

त !

आहे .

गांधीजींच मोठे पण

या ूभावळ वर आधारलेल आहे त्या ूभावळ ंत म पी व मांसाशनी लोक

गांधीजी ह चांगल जाणतात व ह जाणून ह ते ती गो

सहन करतात.

ह

ज पयत सत्य आहे त पयत, गांधीजींनीं मातोौींना दले या वचना या पालनाची सावजिनक ूित ा ह
बेताचीच ठरे ल.
ज ितसर ‘ पाप ’ न कर याची गांधीजींनीं आप या मातोौींना

वाह

शा दक अथान केलेल नाह ं, ह खर; पण, पर ीःपश टाळण याचा अथ
इतकाच मानण ह चूक आहे . पर ी वषयक अिभलाष मनांतून न

दली त पाप त्यांनीं

ूत्य

यिभचार न करण

होण ह यांतल खर मम आहे .

ीने गांधीजींच वतन कस आहे ह आचाय कालेलकर यांनीं ूकािशत केलेल ‘ ूसादद

यांनीं वाचल असेल त्यांना तर न यान सांगावयास नको !
शंकाच नाह ं.

पर ीःपश ह गो

ा ’ ह पुःतक

िन ष

होय, यांत

ू ःवतः या माहात् याचे कळस उभारणा-या य
पण, त्या िनषेधाचा डं का पटन

सो वळपणान वागले पा हजे.

या

न फार

कांह ं वषामाग अमे रकतून आलेली िमस ् बॅम कुक अथात ् नीला

नािगणी ह बाई गांधीं या आौमांत व गांिधगणां या सहवासांत राहात असतांना ितला कोणते कोणते
अनुभव आले ह गांधींना माह त नाह ं, अस नाह ं.

या बाबतींत

यांनीं अनाचार व दराचार
केला त्या
ु

सग यांना दरू सारल तर सावजिनक काय पुढ चाल वण अश य ठरे ल अस वाट याव न, गांधीजी मूग

िगळू न बसले !

मातोौींना दलेल वचन गांधीजींनीं िन ेन व संयमान पाळल अशी ॅामक समजूत

क न वागणा-या मंडळ ंना नीट वचार करावयाचा असेल तर, हे सव मु े ल ांत घेऊन मगच िनणय
ठर वण त्यांना भाग पडे ल.

या ोता या पालनासाठ ं गांधींना ७० वषा या वयानंतर ह
असत्य भाषण व पापाचरण

खा या प यापासूनच ूत्येक बाबतींत आटा पटा िन बोभाटा करावा लागतो,

या ोताच संवधन

हाव

हणून गांधींना वधा येथील म हलाौमांत या छाऽांच वपन कराव लागत आ ण इतक के यावर ह ज
ोत फार मया दत अथानच पाळल जात त्या ोताचीं म ह नःतोऽ िनमाण होऊन, ३०-४० कोट
माणसां या राजक य जीवनांत
भलेबुरेपणाची पर

य

माहात् याचा घोळ माजला नसता तर, त्या ोता या पालनांतील

ा कर त बस याच ह कारण िनमाण झाल नसत.

एकप ीोत लीलेन पाळणार
सु ढ ूकृ तीचा मनुंय

शकड लोक हं दसमाजां
त आहे त.
ु

ते त्याचा कधीं गाजावाजा कर त नाह ंत.

सुखान कालबमणा कर त असतो.

त्याूमाणच, आपण एकप ीोत पाळत याची जाणीव ह नसतांना

आप या आरो याची जा हरात कर त नाह ं ; आरो य हा शर राचा ःवाभा वक धम होय अस मानून तो
हणतां येईल.

जो त ोत पाळ ल त्यालाच त ोत ख-या अथान लाभल, अस

कर याची इ छा होण अगर आवँयकता वाटण हच मुळ ं दं भाच ल ण आहे .
राजकारणांत व सावजिनक आचारांत घुसडले या ‘ सत्य ’ व

आहे .

या ोताची जा हरात
गांधींनीं उगीचच

‘ अ हं सा ’ या त वांची गो ह अशीच

गांधीं या आौमांत व गांिधजनां या प रवारांत रोज िनयिमत वेळ ं ‘ अ हं सा सत्य अःतेय ’ हा

ू
ोक डोळे िमटन

हटला जातो.

हं दःथानां
त या शकड मं दरांतून ‘ राजािधराजाय ूस
ु

वै दक वाङमयातला भाग ह घसा कोरडा करक न
हरकत घेत नाह ं. त्याूमाणच

सावरकर-च रऽ

हटला जातो.

सा हने ’ हा

या दस
ु -या ओरड याला जशी कोणी

या प ह या गुणगुण याला कोणी हरकत घेतली नसतीं; पण,

२९

तीसचाळ स कोट लोकां या राजक य

यवहाराचीं मूलभूत त व

वापर होऊं लागतो त हा त्या श दांची ह पर

हणून त्या

ोकांत या श दांचा ज हा

ा वर ल ववेचनांत या कसोट वरच करावी लागते.

गांधीजी हे जे हा बॅ रःटर या अ यासासाठ ं इं लंडला गेले ते हां शु

ःवतः

याडपणान त्यांनीं असत्याचार

कसा केला ह, The Story of My Experiments with Truth या पुःतका या पृ.८५ वर ःवतः गांधीनींच
सांिगतल आहे .
होते.

गांधीजी त्या वेळ ं ववाहब

होते; इतकच न हे तर ते एका मुलाचे बाप ह बनलेले

आपण बालवयांतच ववाहब

झालो ह ‘ सुसंःकृ त ’ इं मज समाजांत या आप या िमऽांना कळल

तर आपली ूित ा कमी होईल या

ुि भीती या आहार ं जाऊन, गांधीजींनीं भ वताल या मंडळ ंना अस

भास वल क ं, आपण अ ववा हत आह त.

कसला ह िनःवाथ अगर उदा

हे तु नसतांना कर यांत

आलेल असत्य भाषण ह िनःसंशय पाप या सदरांत जमा होईल.
सत्य-असत्य, हं सा-अ हं सा, ःतेय-अःतेय इत्या द जोडयांपैक ं सत्य, अ हं सा, अःतेय यांनाच
तेवढे ‘ धम ’ ह उं ची नांव कां

ाव ह पुंकळांना नीटस समजत नाह ं.

ज ज साधन त त ध यच होय अशी ःप

मनुंयसमाजाच हत साधणार

क पना एकदां मनांत बंबवून घेतली

हणजे, सामा य

िस ांत असा ठरतो क ं, सत्याचार, अ हं सापालन, अःतेयपालन यांनीं मानवीं समाजाच हत व क याण
बहतक
न साधत हा जो सवसामा य अनुभव तो जमेला ध न, सत्य, अ हं सा, अःतेय इत्याद ंना गुण
ु
हणून ूित ा दे यांत आली.

पण, हे गुण धमाग

हणून मा यता पावले तर , दे शकालपरत्व-

हणजेच प र ःथितपरत्व-धम ह वेगवेगळा ठरतो ह िचरं तन त व कांह ं लोप पावल नाह ं.
हणून गण या गेले या या

गुण

वशेषांच गुणत्व ह प र ःथितसापे च आहे हा िस ा त सवमा य

अस यामुळच, धमराजान एका ूसंगीं केलेल असत्य भाषण, व ािमऽान एका ूसंगीं केलेली चोर ,
ऽयांना हजार ूसंगीं करावी लागणार
मा यता पाव या.

हं सा या गो ी दंय
न ठरतां,
ू

हणून

कोटयविध लोकां या राजक य भ वत याचा वचार करणा-या कोणा ह माणसाला ह

कळूं शकेल क ं, राजक य

ेऽांत जे ूितप ी

हणून नांदत आहे त त्यां याकडू न जर असत्य, हं सा,

ःतेय इत्याद साधनांचा उपयोग राजरोसपण केला जात असेल तर, माझा प
ह ंच साधन वापर ल अस
घे यासारख आहे .

य व कत य

हणण

सत्यपालन

हणजे ःवतःची साधनसमृ

हणजेच धम, अ हं सेचा आचार

सत्य, अ हं सा, अःतेय

आपण होऊन मया दत क न
हणजेच धम, अःतेयाचा अंगीकार

हणजेच धम या क पना पूणसत्यात्मक नसून अधसत्यात्मक आहे त.

या एकप ीोताची आपण

इतक महती गात त ोत ह शा त धमा या ःव पाच नाह ं; त ोत ह प र ःथतीूमाण ध य वा

अध य ठरे ल, ह थोडया वचारांतीं कोणाला ह पटंू शकेल.

एका ा भयंकर यु ांत समाजांत या पु षांची

फार मोठ सं या मृत्यूमुखीं पडली व एकप ीोता या अंमलबजावणीमुळ रा ाच मनुंयबळ कायमच
खचेल कंवा या अंमलबजावणीमुळ समाजांत अनाचार फैलावून समाज दबळा
बनेल ह भीित ःप
ु
दसूं लागली तर, एकप ीोताच पालन हा गु हा आहे अस ह

दोनदोन कंवा तीनतीन ल न केलींच पा हजेत, अशी स

विचत ् ठरवाव लागेल व पु षांनीं

ह कदािचत ् करावी लागेल.

असले आ ण त्यां या उत्कषाची अहिनश िचंता वाहणार स ा त्यांच राजक य
असली

हणजे,

समाज जवंत

या शासन कर त

ढ क पनांना ध के दे णा-या अशा गो ी कशा घडवून आ ण या जातात ह

भ वताल या कांह ं दे शांत या आधुिनक घडामोड ंव न कळ यासारख आहे .

सत्य-असत्य, हं सा-अ हं सा

इत्या द त वां या पालना या यो य मयादा काय याचा का याकूट वनायकराव सावरकर नािशक येथ
राहंू लाग यावर थोडयाच दवसांनीं िनघाले या िमऽमे या या सा ा हक बैठक ंतून भरपूर ूमाणांत होऊं
लागला.

राजक य संघटनां या माग ई र

सावरकर-च रऽ

अिध ान असल पा हजे अस आमहान ूितपादणा-या
३०

मंडळ ंत

वनायकरावांचे

ये

बंधु गणेशपंत हे ह असत.

‘ भगवंताच अिध ान ’ या श दांत

जपजा याूमाणच सत्य-अ हं सा इत्या द गो ीं या पालनाचा अंतभाव

कर याकडे या मंडळ ं या मनाचा

या सव वचारूवाहांच मंथन झा यावर, सत्यासत्यभाषणा या मयादा कोणत्या ह

कल असे.

य

कर यासाठ ं, िमऽमे यांतली पुंकळशी मंडळ
अ णांचा संकोची ःवभाव
जो रानीं चोरांनीं ध रला त्याची करावया मु

।

लेश वचार न क रतां बोला या तेथ शत मृषा उ
या उ

चा आधार घेत असत.

यांनीं पुढ

।।

बाल वनायकान आप या व डलांना दलेल वचन वनायकराव सावरकर

कतीस पाळल या ू ाचा क स काढ याची बु

कोणाला झालीच तर, त्याच समाधान

हो या या कामीं वर ल ववेचन कांह ं ूमाणांत तर मागदशक होईल, अस वाटत.
अ णा ःवभावान रागीच होते तसेच ते मोठे मानी व संकोची ह होते.
नारायण याचा ज म १८८८

या मे म ह यांत झाला.

या आगेमागे के हां तर -मूल आडव आल.
लागल.

त्या वेळ ं ूिस

अस दसूं लागल.

वनायकाहन
ू धाकटा भाऊ

त्यानंतर या बाळं तपणांत- हणजे सन १८९०

लेश पाहन
ू अ णांना अत्यंत अःवःथ वाटंू

प ीच

असलेले नािशकचे डॉ. बवलकर यांना बोलावून आण यािशवाय गत्यंतर नाह ं,

वेळ राऽींची; नािशकास धाड याला आपणांपाशीं कोणी हक
ु ु मी माणूस ह नाह ं व

ःवतःचा असा गाड घोडा ह नाह ं या गो ीं या जा णवेन अ णा अितशय क ी झाले.
घर ं चांग या घोडयाची गाड होती; पण, कांह ं
अ णांच या सुमारास बर न हत.

यवहार वषयक वादांमुळ या घरा यांतील ूमुखांच व

धोपावकरांकडे जाऊन श द टाक याचा ह धीर त्यांना होईना व

प ी या यातना पहात त्यांना ःवःथ ह बसवेना.
दाख वलीं जातात.

सावरकरांचीं

जुन व नव घर ह ं शेजार शेजार च आहे त.

न या घरापे ां जवळ आहे .

अःवःथपण

घालीत

आहे त

धोपावकरां या घरांत या ूमुखांना ती गो
कां चाल या आहे त ’ अस

जुन घर धोपावकरां या घरा या दशेन

वचारल.

ह

तासाभरा या अवधींत

पण, घरांत जाव कस, ‘ गाड नािशकला धाडा ’

हणाव कस, या ू ां या चबांतून

येरझा-या

हणून दोन घर स यां भगुरास

दोन घरांतल अंतर सरासर फलागभर भरे ल.

अ णांनी या अंतरांत ५-४ वेळां येरझारा घात या;
अस धोपावकरांना

धोपावकर यां या

त्यांच

कोणातर

कळ वली.

मन

मामःथा या

मोकळ
यानांत

होईना.

अ णा

आ यावर,

त्यान

त्यांनीं बाहे र येऊन अ णांना गांठल व ‘येरझारा

मग अ णांनीं सार

हक कत सांिगतली.

ताबडतोब गाड

नािशकला धाड यांत आली व म यराऽीनंतर द डदोन वाज या या सुमारास बाळं ितणीची कशी तर
सुटका झा यावर, डॉ. बवलकर नािशकला रवाना झाले.
सुखी कुटंु ब या

ीन सावरकरांच कुटंु ब या सुमारास चांग या ःथतींत होत.

पु षाला गांवांत मानमा यता होती.

घर या कत्या

घरा याच पूव च वैभव अगद ं जस या तस रा हल नसल तर ,

कशाची ददात वाटावी, दै याच भेसूर िचऽ दसूं लाग यामुळ भांबाव यासारख वाटाव, अशी ह ःथित
खास न हती.

घरांतील कता पु ष व त्याची गृ हणी यांचे संबंध ूेमाचे व आदराचे असले

घरांत ज समाधान नांदत त या कुटंु बात चांग या ूकार नांदत होत.

आशादायक वाटत राहावा व स ःकालचे क

सावरकर-च रऽ

सुस

वाटंू

हणजे

यां याकडे पाहन
ू भ वंयकाळ

लागावे अशीं, घरांत या भांडयां या
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उतरं ड ूमाण शोभणार ं, चार लकर ह घरांत नांदत होतीं.

आप या स ा याचा सा वक आनंद

उपभोगीत अ णा कालबमणा कर त आहे त त च त्यांना ‘ ूभून प ऽका भालीं कुणा या पूण िल हयेली ’

या क यु
सु

चा अनुभव आला.

शके १८१४

या

ये

म ह यांत भगूर या आसपास महामार ची सांथ

झाली व हळु हळू ितन भगूर गांवांत ह ूवेश केला.

घालील अस कोणा या

यानीमनीं ह न हत.

नैिम क धमकृ त्य उभ रा हल.
राधाबा ना रे च होत होते.

ये

या धमकृ त्याचा

पण, ह सांथ सावरकरां या कुटंु बावर झडप

म हना समा

हो या या सुमारास घरांत कांह ं

दवस उजाडला.

त्या

पण, ःवतः या आजाराकडे श य त वर कानाडोळा कर त राह या या हं द ु

यां या ःवभावधमानुसार, राधाबा नीं ह दपारपयत
कोणाला कांह ं कळूं
ु

असतांना ह त्यांना एकवार ब ह दशेला जाव लागल;
केला.

पं

दल नाह ं.

ःवयंपाक होत

पण, फ न ःनान क न त्यांनीं ःवयंपाक पुरा

ंत वाढतांवाढतां त्यांना एकदम भ वळ आली व त्या जिमनीवर पड या.

दे वघराशेजार या जागत िनज व यांत आल.
उपचार सु

दवशीं सकाळपासूनच

होतेच;

त्यां या माहे र या मंडळ ंना तार क न बोलाव यांत आल.

पण, दख
ु याला उतार पड याच ल ण दसेना.

आषाढ शु

उजाड या या सुमारास राधाबा चा ूाणूयाणसमय जवळ आ याचीं ल ण ःप
लािन आली.

त्यांना

धाकटा मुलगा बाळ याला त्यां याजवळ ने यांत आल.

ूितपदे या दवशीं

दसूं लागलीं. त्यांना

चार वषा या या लकराला

सोडन
ू आपण कायम या जाणार या जा णवेन त्या माउली या डो यांतून अौूं या धारा वाहंू लाग या.
थोडयाच वेळांत त्यांच ूाणोत्बमण झाल.

या ूसंगानंतर होणा-या सव गो ी जनर तीूमाण झा या; पण, हा ूसंग झा यावर अ णांना
त घर त्यांना भयाण वाटंू लागल.

जु या घरांत राहवेना.

त्या वेळ ं अ णांच वय ४०।४२

या

त्या काळ या समजुती ल ांत घेत या तर, अ णांनीं दसर
ल न करण समाज
ु

या

घराशेजार ंच बांध यांत आले या न या घरांत राहंू लागले.
आसपास होत.

हणून ते आप या लकरांसह या

दषणीय
खासच ठरल नसत;
ू

पण, ःवतः या मनाशीं सग या गो ींचा नीट वचार क न, अ णांनीं

ल न न कर याचा िनधार केला.
कत यद तेन केल;

यापूव आपण आप या लकरांच संगोपन केल त बापाला उिचत अशा

यापुढ आप याला नुसती ह द ताच दाखवून भागणार नाह ं;

या द ते या

जोड ला आपण मातेच वात्स य ह ःवतः या वृ ींत आणल पा हजे ह जाणीव अ णां या
जागृत झाली व मुलांसंबंधीं या बार कसार क गो ींत ह ते जातीन ल
िनम न असले तर राधाबा
कमी झाल नाह ं.

घालूं लागले.

ठकाणीं

या कामांत अ णा

या मृत्यूमुळ त्यां या मनावर ज वष णातेच पटल पसरल त पुढ के हां ह

राधाबा नी घरांत ूवेश केला ते हांपासून आप यावर
बालपणांतले खेळ व खेळगड

लआमीची ह कृ पा होत गेली;

ती गृहलआमीच आतां नाश पाव यामुळ, यापुढ आपल भा य ओसरत

जाणार अशी अ णां या मनाची
खोट होती अस ह

ढ समजूत झाली व पुढ ल अनुभव जमेला धरले तर, ती समजूत

हणतां येणार नाह ं.

अ णांचा वधुरावःथतला ूपंच अशा ूकार चालला असतांना त्यांचे थोरले िचरं जीव बाबा व

दसरे
िचरं जीव तात्या यांचा िश णबम चालूच होता.
ु

या मुलांना मातृसुखाला मुकाव

त्याबरोबर घरांत रमणार त्यांच मन बाहे र अिधक रमूं लागल.

सावरकर-च रऽ

लागल

वनायक या सुमारास मराठ ितसर ंत
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अगर चौथींत असावा.

त्या याभ वती आतां िमऽप रवार गोळा होऊं लागला होता.

िशंपी यांचे मुलगे परशुराम व राजाराम हे वनायकाचे ःनेह बनले.

गांवांतले राणूशेट

अशा ःने ांशीं सवःवीं बरोबर या

व समते या नात्यान वागाव ह या मुलाची सहजूवृ ीच असावी, अस दसत; कारण त्यां या घर
जाऊन ताजी भाकर व लसणाच ितखट खा यांत त्याला कसला ह संकोच वाटत नसे.
घरचा तमासगीर ताफा होता.

या मंडळ ं या

वनायका या अंगीं असलेला क वत्वाचा अंकुर जे हां हळु हळू ूकट होऊं

लागला ते हां, या ता यासाठ ं कांह ं लाव या व झगडे तयार क न दे याची कामिगर
स प व यांत येऊं लागली.

झालेले दे शभ

वनायकाचे दसरे
एक बालिमऽ
ु

वनायकावर

हणजे नुकतेच १९४१ सालीं परलोकवासी

यांच हःता र फार चांगल होत व पुढ

गोपाळराव आनंदराव दे साई.

वनायकाच

क वत्व जे हां अंकु रत होऊं लागल ते हां क वता िलहन
ू ठे व याच काम गोपाळराव मोठया आनंदान
क ं

लागल.

समा व

वामनराव धोपावकर, िभकू वंजार

होत असत.

वगैरे समवयःक ह

या मुलांचा खेळ याचा अ डा सावरकरां या घर ंच मु यतः असे.

मुरलेले व जु या परं परतल रहःय ओळखणारे अ णा, श

बनलेले न हते.

वनायका या िमऽप रवारांत

व श

जु या परं परत

व ा यां या बाबतींत अगद ंच उदास

जु या प तीचा बार भर याची बंदक
ु वापर याचा व तरवार बाळग याचा परवाना

त्यांनीं िमळ वला होता.

िशवाय त्यां या घरांत गु ी, जु या तरवार इत्या द श

पु षान आप या लकरां या खेळांना ह एक

विश

दशा लाव याचा ूय

ह होतीं.

अशा

केला, यांत नवल नाह ं.

धनुंयबाण वापर याचा अ यास, घोडयावर बस याच िश ण, लुटु पट या लढाया इत्या द ूकारांत

वनायका या बालवयांतला खेळ याचा वेळ गेला तो अ णां या द तेमुळ, अस मानाबयाला कांह ंच
हरकत नाह ं.
तरवार, धनुंयबाण इत्याद ंचा उपयोग कर यांत बाबांचा हात चांगलाच सरावला होता, अस
दसत.

पव या क हे र च फूल दे ठाला ध का दे ऊन अलगत खालीं पाड याइतक व उडत्या घार -

काव यांना घायाळ क न पाड याइतक नेमबाजी या व तल कौश य बाबांनीं संपा दल होत.

बाबा

तरवार फरवीत आहे त व वनायक अथात ् तात्या त्यां या तरवार ची हालचाल चुकवून आपला बाण
त्यां यावर सोड याचा ूय

कर त आहे असा खेळ एकदां चालला होता.

दाखवावी; पण, बाण सोडंू माऽ नये अस वनायकान अनेक वेळां केल.
रा हले.

इत यात तात्यान बाण सोडला.

बोटांतून र

बाण सोड याची नुसती हल
ू

त्यामुळ बाबा कांह ंसे असावध

बाबां या हाता या मुठ ला नेम बसून बोट झणझणलीं, एका

ह िनघाल व तरवार हातांतन
ू गळू न

पडलीं.

ह

पाहतांच

तात्या

वजयोत्साहा या

भरांत उ ारला :
ऽय तेज असे ह ज तुजला पी डत अशा पात ।
ःवतः या अंग या

ाऽतेजाची जाणीव बालपणापासूनच असले या

वनायका या वाचनांत

वृ पऽ येऊं लागलीं व सभ वार या राजक य घडामोड ंकडे तो आप या बालबु नुसार पाहंू लागला
त्यावेळ ं, महारा ांतली

या दे शांत इं मजांचे पाय

ाऽवृ

झपाटयान लोप पावूं लागली होती.

१८५७

या रा ीय उत्थानानंतर

ःथरावले व ‘ कुंपणी सरकार ’ या रा याऐवजीं राणीच रा य सु

त्यानंतर या चार दोन वषात घडलेली रा हािनकारक गो

हणजे श

झाल.

वापर या या लोकां या ूवृ ीला

व ःवातं याला पडलेला पायबंद !

१८५७

या उत्थानाला जी तीोता आली ती राजेरजवाडे , इनामदार-

वगा या हाताशीं असलेल लंकर

ूवृ

न ूाय झाली होती.

सरं जामदार इत्याद ं या साहा यामुळ व सहानुभूतीमुळ आली ह ओळखणा-या इं मजांनीं या तोलदार

सावरकर-च रऽ

नविश

तांची प हली

पढ
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न या

राजवट चीं व न या रा यकत्याचीं ःतुितःतोऽ गा यांत ूायः दं ग झालेली होती.
जा हरना यांत या िम ठास वचनांची गोड

लोकांमधील असंतोष

य

या वगा या त डांत अ ाप घोळत होती.

राणी या

जाणत्या

होऊं लागला त्याबरोबर, १८७१ सालीं इं डयन पीनल कोडम य राजिोहाच

कलम घुसड यांत आल. मुिणिनयंऽणाचा कायदा, श िनबधाचा कायदा इत्या द कायदे ह अ ःतत्वांत
आले.
असे.

ह सव घडत होत तर ह श बळावर उठावणी कर याची ूवृ

मधूनच के हांतर उचल खात

पंजाबांतली कूकांची उठावणी व महारा ांतली वासुदेव बळवंत फडके यांची उठावणी यांचा िनदश

उदाहरण

हणून करतां ये यासारखा आहे .
१८८३ सालीं

वनायकराव सावरकर ज मले व त्याच वष

एडनम य दे हा त झाला.
ःव पांत ते ूय

बंडा या ःव पांत ःवरा यूा ीचे ूय

चाल व याच युग या सुमारास सु

अ ःतत्वांत आली ती, सुिश
ःव प ूा

होऊं नये-या उ े शान अ ःतत्वांत आली.

उ र दे यांत आल.

कर याच युग संपून चळवळ या

झाल. १८८५ सालीं इं डयन नॅशनल कॉंमेस

तांतला असंतोष वा ःव पांत

अिधकािधक ूमाणांत समावेश

वासुदेव बळवंत फडके यांचा

य
सुिश

हावा-त्या असंतोषाला याहन
ू तीो

तांचा नोक-यांत व राजकारणांत

हावा या कॉंमेस या मागणीला १८९२

या कौ सल वषयक काय ान

मराठ शाळत िशकत असले या वनायका या
येसूव हनींचा गृहूवेश

वाचनांत वृ पऽांतून चिचल जाणार राजकारण येऊं लागल त्यावेळ ं, त्या राजकारणांत तेज ःवता अशी

न हतीच, अस

हटल तर चालेल ! मनाची ह भूक शम व यासाठ ं

वनायक

या वाङमयाकडे व

गो ींकडे वळूं लागला त्यांत, महारा ा या ःवरा यकालीन वाङमयाूमाणच, वासुदेव बळवंत फडके
यां या वषयींच वाङमय व गो ी यांना ःथान िमळत असेल, ह गो

अगद ं संभवनीय आहे .

थोरला मुलगा बाबा याचा भगूर या शाळतला िश णबम संपत आला त्या सुमारास अ णां या
मनांत दोन ूकारचे

वचार येऊं लागले, अस

दसत.

इं मजी िशक यासाठ ं मुलाला नािशकास

धाडावयाचा वचार त्यांनीं ठर वला; पण, मुलाला नािशकास धाडन
ू दे याआधीं त्याला चतुभुज क न

टाक याच ह त्यांनीं ठर वल.

मुली पाह याला ूारं भ झाला व शेवट ं ौी ेऽ

नानाराव फडके यांची पुतणी पसंत कर यांत आली.
ूारं भीं झाल असाव, अस अनुमािनतां येत.
आल.

ह ल न

यंबके र येथील ौी.

यंबके र येथ झाल.

त १८९६

या

घरांत आले या या मुलीच नांव यशोदा अस ठे व यांत

या ल ना या वेळ या कांह ं आठवणी ‘ येसूव हनीं ’ या हःता रांत िलहन
ू ठे वले या ूःतुत

लेखकान पा ह या आहे त.

आप या आंगचा धीटपणा, बोलकेपणा, चौकसपणा व लाघवीपणा यांमुळ

वनायकान या ल ना या वेळ ं वधूप ाकड ल मंडळ ंवर फार छाप पाडली, अस या आठवणींव न

दसत. ल नसमारं भ आटोपून मंडळ

नववधूसह भगूरला िनघाली त च येसू व हनींचे डोळे आले !

बैलगाड ंतून नािशकहन
ू भगूरला जातांना

वनायकान आप या व हनीला भ वतालची सृ ीशोभा कशी

वणून सांिगतली, वाटत व घर ं प च यावर त्यान व हनीं या डो यांबाबत

इत्या द हक कत ह या आठवणींत मोठया मनोरं जक र तीन व णलेली आहे .

कती द ता दाख वली
१८९६

या जून या

सुमारास अ णांनीं बाबां या पुढ ल िश णाची सोय नािशक येथ क न दली असावी अस दसत.
जवळजवळ

वनायका याच वयाची येसूव हनी घरांत आ यापासून

घरांत आनंदान वाव ं लागल.
सावरकर-च रऽ

वनायकाच मन

फ न

रांगो या काढण, कागदाच कातरकाम करण वगैरे त्याचे छं द म यंतर ं
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जरा माग पडले होते; ते आतां

फ न जागृत झाल.

महाका य रच याची मह वाकां ा ध न

वनायकान यापूव च एकदां आगपेट या आकारा या कागदांची पोथी िस

केली होती.

पण, त्या

पोथीवर ‘ ौीगणेशा ’ िल हतांच त्याला अस आढळू न आल होत क ं, मनपसंत सुंदर महाका य
िलहावयाच तर, त अस या हःता रांत िल हण ौेयःकर नाह ं !

अ र घट व या या िनिम ान

वनायकाची महाका यिनिमतीची इ छा जरा बाजूला सरलीं ह खर असल तर , जागृत होऊं लागलेली
वनायकाची का यश
ती

य

अनेक मागानीं

य

होऊं लागलीं होती.

होत होती, तमासगीर ता यासाठ ं रचले या फट यां या

गो ी यापूव च सांग यांत आ या आहे त.
पान य

‘ दगादास
- वजय ’ मंथा या
ु
पान ती

य

पान

होत होती, वगैरे

व हनी घरांत आ यानंतर ह का यश

आणखी ह एका

व हनीं या त ड ं असलेल गजगौर च गाण वनायकान जस ऐकूनऐकून पाठ

होऊं लागली.

क न टा कल त्याूमाणच, बायकां या त ड ं असले या ओ यांचीं व उखा यांची लकब ह त्यान ऐकून
ऐकून झटकन ् उतलली.

एकऽ बसून ओं या

येसूव हनी,

वनायकाची धाकट बह ण माई आ ण भ वताल या मुलीबाळ

हणूं लाग या क ं वनायक ःवतः रचले या ओं या

हणूंन त्यां याशीं ःपधा क ं

लागे व त्यांना दपवूं पाह !
यापूव च

वनायकाच भगूर येथील शाळतल बहते
ु क िश ण- हणजे मराठ

िश ण-संपूण झाल होत.
पांच या इय ेची पर

थोरला भाऊ नािशक येथे इं मजी िशक यासाठ ं गेला त्यापूव च वनायकाची

ा झालेली असावी; कारण, १८८९ सालीं स टबर म ह यांत मराठ शाळत नांव

दाखल केल ते हांपासूनचा हशोब केला
पांचवीची पर

हणजे अस ठरत क ं, १८९६ साला या ूारं भापूव च वनायक

ा दे ऊन तींत उ ीण ह झाला असावा.

यानंतर या वषद ड वषा या अवधींत त्यान घर ं

बस याबस या इं मजी प ह या व दस
ु -या य ेचा अ यास पुरा केला.

त्याला

पुंकळ

मदत

झाली

असली

वेळापऽकाूमाण कर याची िशःत

पा हजे.

घर ंच

अ यास

या कामांत ःवतः अ णांचीच
करावयाचा

वनायकान ःवतःला लावून घेतली होती.

होता

अ यासाचा लकडा माग नसला तर ं, घर ं चाललेला इं मजीचा अ यास िनयिमतपण
वाचन ह यथाूमाण

पांचवीपयतच

हाव, या गो ीवर त्याचा मोठा कटा

व भाषासरणी यांचा ठसा मनावर कायम उमटावा

असे.

तर ह

तो

शाळत याूमाण
हावा व अवांतर

वाचले या पुःतकांतील वचारसरणी

हणून, वाचून झाले या पुःतकांतले उतारे िलहन
ू

ठे व याची व त्यांत या मु ांच टांचण क न ठे व याची संवय त्यान ःवतःला लावून घेतली होती.
टांचणबुकाला ‘ सवसारसंमह ’ अस नांव दे यांत आलेल होत.

आयुंयांत ह त्यांची ह संवय बराच काळपयत टकून होती.

या

वनायकराव सावरकर यां या पुढ ल

१९०८

या पुढ ल काळांत घरां या वारं वार

झडत्या होऊं लाग या; त्यांत वनायकरावांची पऽ, छायािचऽ, आ हक , क वतासंमह वगैरे अनेक वःतू
न

झा या; त्याूमाणच, सवसारसंमहाचीं जतन क न ठे वलेलीं बाड ह न

वगैरे आटोप यावर जो वेळ उरे तो गंमतीन घाल व यांत ह

झालीं.

अ यास-वाचन

वनायकाचा हातखंडा असे.

कु या या

प लांसारख ओरडन
ू , बकर या करडांसारख ओरडन
ू , वैनीं या आवाजाची हबे
ु हू ब न कल क न व

डो यावर पदर ह घेऊन गजगौर च कंवा इतर कसल तर ं गाण
असे.

हणून, तात्या सवाची करमणूक कर त

व हनी घरांत आ यावर तात्या ‘ भाऊजी ’ झाले व ःवाभा वकपणच त्यांना ‘ अहो जाहो ’

हण यांत येऊं लागल.

तात्यां या वृ ींत नकलेपणा होता तसा खोडकरपणा ह होता.

नािशकाहन
ू परत आल िन ूसंगीं त्यां याशीं तात्यांचे भांडण झाल

सावरकर-च रऽ

हणजे हे भाऊ कां ांचा
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बाबा

आंबराईतला ःवैरसंचार
अ ाूमाण उपयोग कर त.
ःवःथ बसण भाग पडे .

बाबांवर कांदे िभरकावून तात्या व हनीं या माग लपले

एकदां तात्या असे लप यावर ह बाबांनीं कांदे िभरकावले; त्याबरोबर, ‘ बाबान

व हनीला कांदे मारले ’ असा तात्यांनीं पुकारा केला.
काढावा लागला !

हणजे बाबांना

वड ल रागावतील या भीतीन बाबांना तेथून पाय

तात्यां या ःवैरसंचारांत जसा आनंद पणा असे तसा साहसीपणा ह असे.

त्यां या

आनंद पणाची क पना त्यांनींच केले या आंबराई या वणनांत उमटली आहे :
या या, वाटस ं नो ! या, पानमं द रं या तर ।
बहार ती वसंताची आंबरा तची खर ।।
मा या ह ं िभ लणी

यांची उ हान तनु तापली ।

तृषा भाग वती आॆांसव िनभय या ःथळ ं ।।
पाडासी लागले आॆवृ

प वसुधारस ।।

त्यािगती सत्फल ह ं तीं योगयु
हाया शीतल ती छाया

मुनी तसे ।।

हाया िनझर अ छ हा ।

गाया को कलमैना या याया आॆफल अहा ।।
शैशवांत जशी आई वरहांत जशी ूया ।।
आनंद आंबराई दे उ हा यांत तशीच या ।।
-

गोमांतक : पूवाध : १५०-५४.

या ओळ वाचतांना क पनेसमोर ज िचऽ उभ राहत त अत्यंत मनोहर आहे .

भगूर या सा न यांत

वाहणा-या दारणा नद या पाऽांतून तात्या व त्यांचे समवयःक िमऽ पलीकडे गेलेले आहे त, ‘
सावरकरांची आंबराई ’, ‘ धोपावकरांची आंबराई ’ वगैरे आंबरायांतून ते यथे छ हं डत फरत आहे त, पाड
लागलेलीं व प व झालेलीं आॆफळ यथे छ सेवून ते आपली तृषा भागवीत आहे त व नाना ूकारचे

खेळ खेळून व गाणीं गाऊन ते रमतगमत परत गांवाकडे येत आहे त असा सावरकरां या बालपणांतला
र य दे खावा आंबराई या या वणनामुळ मनांत खेळंू लागतो.
साहसी कृ त्यांची ह जोड िमळालेली होती.

या ूकार या आनंदमय ब डाकौतुकांना

भगूर या शेजा न जाणा-या रे वे ळांपलीकडे जो ड गर

दसतो त्यावर तात्या व त्यांचे समवयःक िमऽ सं याकाळ ं फरावयास जात असत.

एकदां तात्यांनीं

हातांत या तारत काळा सप पकडला होता व इतर िमऽांच न ऐकतां तो त्यांनीं बराच वेळपयत बरोबर
बाळगला होता, अशी आठवण कै. गोपाळराव दे साई यांनीं िलहन
ू ठे वली आहे .
भगूर

येथील

िश ण

संपल

त्या

सुमारास

तात्यांनीं

महाभारताच

मराठ

भाषांतर,

का येितहाससंमह या मािसकाचे पुंकळसे अंक, िनबंधमाला वगैरे मंथ वाचून का ढले होते. ‘नवनीत’ तर
त्यांनीं

पुंकळस पाठच केल होत.

वर वणन केले या टाप टपीन ह सार वाचन झाल अस यामुळ

ु वगैरे गुण तात्यां या ठकाणीं वाढंू लागले होते.
ज ासा, हजरजबाबीपणा, वादपटता

इं मजी थोडफार

वाचतां येऊं लाग याबरोबर त्यांनीं अ णां या मदतीन पोप या इं मजी कवीन केलेल होमर या इिलयड

सावरकर-च रऽ
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या महाका याच भाषांतर कस तर वाचून काढल.

माड वर अडगळ ंत पडले या या पुःतकांूमाणच

खंडशः व बमशः इं मजींत िल हलेला िभ निभ न दे शांचा इितहास ह तात्यांना सांपडला व तो ह
वाच याला

त्यांनीं

आरं भ

केला.

अरबांचा

कथन करणा-या खंडांतलीं प हलीं कांह ं पान

इितहास

गहाळ झालीं होतीं. अरबां या ःथतीच वणन वाचणा-या तात्यांना ‘ या पूव अरबांची ःथित कशी
होती ’ हा ू

अस उ र अ णांनी दल.
सांपडे लच अस नाह ं ह गो

ू

‘ त वणन फाटले या पानांत केल असेल ’

सुचला व तो त्यांनीं अ णांना वचारला.

ह ं फाटलली पान सांपडलीं तर ह मुलान वचारले या ू ाच उ र त्यांत
अ णां या यानांत आली नाह ं.

ःथित काय होती ’ हा

पण ‘ यापूव

खरोखरच इितहासा या अना द व अनंत ःव पांशीं जाऊन िभडणारा आहे .

कोठला ह इितहास

घेतला तर त्याच प हल पान ूायः अनुपल धच असणार ह क पना तात्यां या मनांत या बालवयांत
उ वली व ती पुढ प रणत होऊन
२२२ या सवच आया या

‘ स ष ’ या क वतत समा व

ीन वाच यासार या आहे त.

झाली.

या क वतत या २१५ ते

पुढ ल आयव न मुळांत या ववेचनाची कांह ं

तर क पना करण वाचकांना श य होईल, अशा समजुतीन ती आया उ त
ृ केली जात आहे ः
इितहासाच प हल पान न िमळण कधीं पहायात ।
‘ आरं भ तुझा दस
ु -या पानापासूिन ’ शाप हा यात ।।
हातीं येईल त पुःतक वा पोथी वाचीत सुट या या तात्यां या या वेळ या ूवृ ीच आणखी ह
एक उदाहरण संःमरणीय आहे .

माड वर ल पो यापुःतकांत कांह ं हःतिल खत वा मु ित पो या होत्या.

या उपिनषदांना आर यक अस

हण याची

ढ आहे व

या उपिनषदांच पठण घरांत क ं नये-वनांत

जाऊन कराव-अशी लोकांची समजूत आहे तीं उपिनषद तात्या वाचूं लागल.

त्यांना त्यांचा अथ कळत

होता अस न ह; पण त्यांत या वा यां या व ऋचां या कणमाधुयान तात्यां या मनावर मो हनी घातली

व त्या नादांत ते वाचीत पुढ चालले.

अ णां या

यानात ह गो

आली ते हां त्यां या मनांत चर

झाल ! प ी या मृत्यूपासून आप या संसारावर अर याची कळा पसरली आहे अस मानणा-या त्यां या

मनाला आप या आवडत्या मुला या भावी संसाराची ह िचंता वाटंू लागली !
या या मुलाचा संसार जन

घरांत आर यक वाचणा-

या सुखाचा होणार नाह ं अशा भीतीन त्यां या मनाला घेरल व तात्याला

समजुती या गो ी सांगून या ूकार या वाचनापासून त्यांनीं त्याचे मन परावृ
तदायण पु यमार यकं ोतम ् ’ ह भगवान ् भवभूतीची उ

केल.

‘ धूत बा ये

आप या या िचरं जवां या जीवनबमाला

तंतोतंत लागू पडत आहे या गो ीची ूतीित पटे पयत अ णा जगले वांचले असते तर आपला
भ वंयवाद खरा ठरला
मुसलमान मुलांशीं मारामार
हणून त्यांना बर वाटल असत, क ं आप या मुलाला भोगावे लागणारे क

पाहन
ू ते व हल झाले

असते, क ं दे शःवातं याथ झगडणा-या वीरौेणींत आप या सुपुऽान मानाच ःथान पटकावल याब ल
त्यांना अिभमान वाटला असता, ह

यान त्यान आप या क पने या कुवतीूमाण ठरवावयाच आहे .

तात्यांचा भगूर येथील व ाजनाचा कायबम संपला त्या सुमारास घडलेली एक गो
बहते
ु क

सव

सावरकर-च रऽ

च रऽकारांनीं ब-याच रसाळपणान रं ग वली आहे .

सावरकरां या

त्यां या

हं दमु
ु सलमान
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ू ा वषयीं या मतां या व धोरणा या रं गांत ह बालवयांतली घटना रं ग वण ूःतुत लेखकाला वशेषस
संमत नाह ं.

तर ह, झालेली एक गो

एवढयाच

ीन ती गो

सांगण अवँय आहे .

साल या सुमारास मुसलमानी आबमणां या गो ी वृ पऽांतून ूिस

होऊं लाग या.

१८९४-९५

त्या वाच यावर

भगूर या शाळत जाणारे तात्या व त्यांचे समवयःक िमऽ यांचीं ह मन ू ु ध झालीं.
अत्याचारांमुळ िचडन
गेले या या मुलांनीं एके
ू

या

दवशीं सं याकाळ या सुमारास गांवा या वेशीपाशीं

असले या ओसाड मिशद वर गिनमी का या या प तीन चाल केली व मिशद ंत िश न कांह ं मोडतोड व
नासधूस केली.

उद ू शाळत या मुसलमान मुलांना ह हक कत कळ यावर, दस
ु -या दवशीं शाळआ सु

हो या या अगोदर हं द ु व ाथ व मुसलमान व ाथ यांची मारामार झाली.

मारामार ंत माघार
अट वर दो ह

मुसलमान मुलांना या

यावी लागली व घडलेला कोणताच ूकार िश कां या कानावर न घाल या या

प ांच स य ह झाल.

या ूकरणामुळ िचडले या एकदोघा मुसलमान

व ा यानीं

त्यांना बाट व याची ‘ कसम ’ खा ली होती, अस रानडे िल खत

तात्यां या त डांत ब बील क बून

सावरकर-च रऽांत* नमूद कर यांत आल आहे .

या मुसलमानभा नीं या सुमारास खा लेली ह ‘ कसम

’ त्यांना मुकाटयान िगळावी लागली; कारण, वाळलेले कंवा ओले कसलेच मासे तात्यां या त डांत
क ब याचे कामीं

त्यांना त्या काळांत यश आल नाह ं !

मत्ःयाहार बनले ह खर; पण त्या वेळ ं ‘ मासे खा
मनांतून पार नाह ंशी झाली होती.
मजेदार अनुभव आला !

काम ह

मह वाच

वलायतेस जात असतांना तात्या

यामुळ हं द ु बाटतो ’ ह

विचऽ क पना त्यां या

या या ूसंगीं त्यांना आप या सोबत्यांचा फार
कत्येकांनीं असे सांिगतल क ं, आंत

मिशद ंत घुस या या ऐन वेळ ं

घुस याइतकच पाहरा कर याच
पोबारा ह केला !

मिशद वर ल ह

पुढ

आहे

यांत या कांह ं जणांनीं पाह-याव न

!

सावरकरां या जीवनांत त्यांना सहका-यां या व इतरां या ःवभावाचे जे

अनुभव यावयाचे होते त्यांची सु वात या ूसंगीं झाली, अस
सहका-यांच शर रबळ वाढाव व त्यांचा धैय त्साह ह वृ ं गत

हणावयास हरकत नाह .

व वध

आप या

हावा या हे तून तात्यांनीं यानंतर लंकर

िश णाची
* पृ
गावठ

१२.
यवःथा के याब लचा ह उ लेख रानडे िल खत च रऽांत कर यांत आलेला आहे .
थोर या मुलाच ल न क न टाक यावर अ णां या मनांत आप या एकुलत्या एक मुलीच ह

ल न उरकून घे याची क पना घोळूं लागली व ते ित यासाठ ं ःथळ पाहंू लागले.

िश ण वगैरे फारस दे यांत आलेल न हत.

येसूव हनी घरांत आ यावर

आप या ब हणीला जी अ रओळख क न दली तच या दोघींच िश ण.

त्यां या माईला

वनायकान व हनींना व

उपवर वधूची पर

ा त्या

काळ ं स यां या प तीन केली जात नस यामुळ माईच ल न लवकरच ठरल व यंबके र येथील काळे
यां याकडे मुलगी दे ऊन अ णा एका ववंचनतून मु

झाले.

या ल ना या वेळ ं तात्या

यंबके रास

गेले होते त्या वेळ ं त्यांचा नािशकचे शीयक व ौी. बळवंत खंडू जी पारख यां याशीं ूथम प रचय

झाला.

तात्यांचा मु काम यंबके र येथ होता त्या अवधींत इतर मंडळ ंबरोबर ते गंगा ार पाहावयास

गेले होते.

उतरतांना कठडे वजा पाय-यांव न जलद न उतर याची पैज लागली.

झपाझप उत न झा यावर तात्यांचा पाय िनसरला व ते पडले.
भळभळा वाहंू लागल.

सावरकर-च रऽ

प नासएक पाय-या

कपाळाला दोन खोका पडन
र
ू

शेजार ंच राहात असले या एका गोसा यान पाणी दल ते हां घाव धु यांत आला
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व त्यांत पाणकणीस भरल ते हां र

ाव कमी झाला.

यंबके रचे कारभार ौीमंत जोगळे कर यांनीं

आपल जर कांठ ं उपरण फाडन
ू खोकेवर तेलप ट ह बांधली.
भगूरची शाळा सुट यापासून वषद ड वष तात्या घर ंच होते.

िश णासाठ ं

नािशकास

चाफेकरूकरणान

कस

ठे वल,

नािशक

ोभ कसा िनमाण केला, त्या

येथील

यानंतर अ णांनी त्यांना इं मजी

त्यां या

वाःत यकाळांत

ोभामुळ तात्यां या मनांतली सु

महारा ांत

ःवातं यूीित

जागृत कशी झाली, त्यांनीं नािशक या त ण मंडळ ंना संघ टत कस केल इत्या द घटना सांग याला
ःवतंऽ ूकरणच िल हण अवँय अस यामुळ, सावरकरां या बा यवणनाच ह ूथम ूकरण या
ठकाणींच संप वण ौेयःकर आहे .
****************

सावरकर-च रऽ

३९

२

नािशक येथील व ाजन
भुवमिधपितबालावःथोs यलं प रर

तुं ।

न खलु वयसा जात्यैवायं ःवकायसहो भर: ।। - कािलदास.

भगूर येथील मराठ शाळत पांच इय ांच िश ण पुर क न, वनायकान पुढ ल वषदोन वषात
घर ं बस याबस या इं मजीच ह कांह ं
अ णांना

ान संपादन केल होत.

मुला या िश णाची नीट

कती ह समाधान वाटत असल तर , होतक

नाह ं आ ण त्या या आयुंयाचा काळ वायां चाललेला आहे ह

ऽास दे त होती.

आप या मुला या या उ ोगीपणाब ल
यवःथा लागलेली

ख ख अ णां या मनाला एकसारखी

आई वना पोर या झाले या या आवडत्या लकराला ःवतःपासून दरू ठे वण त्यां या

अगद ं जवावर येत होत; पण, अखेर स मुला या भ वत याचाच वचार क न, अ णांनीं या मुलाला
नािशकला िश णासाठ ं धाड याचा िन य केला.

थोरला मुलगा बाबा यापूव नािशक येथे इं मजी

िशक यासाठ ं गेलेलाच होता; त्या याच दे खरे खीखालीं व त्या याच सहवासांत तात्याच िश ण

हाव

अस ठरवून अ णांनीं, क ी मनान का होईना, तात्याची नािशकला रवानगी केली.
तात्या इं मजी िशक यासाठ ं नािशकला आले त्या वेळ ं ते व बाबा या दोघांच
कानडया मा ती ’ जवळ होत.

ूथम कांह ं दवस ह बंधु य हातानच ःवयंपाक क न जेवत असे.

अथातच, या ःवयंपाका या धामधुमीकडे वशेष ल

बाबांनाच पुरवाव लागे.

काळांत भगूर येथील घरांत बाबांना जे अनेक अनुभव
घाल याचा ूसंग येऊं नये अशी द ता बाबा

द ता ते नािशक येथ ह बाळगूं लागले.

पण, ह

मातोौीं या मृत्यूनंतर या

यावे लागले त्यांतच पाकिस चा अनुभव व

त्या वषयाच िश ण* या गो ी ह त्यांना आत्मसात ् करा या लाग या.

कामांत ल

ब-हाड ‘

तात्यावर अशा दगदगी या

याूमाण भगूर येथ बाळगीत असत तशीच

पाकिस ची दगदग संभाळू न अ यास करण

आप याला ह जमत नाह ं हा अनुभव आ यावर, हा कायबम र

कर यांत आला व हे दोघे बंधु

खाणावळ ंत जेवूं लागले. मागून घेऊन कांह ं ह खा या या बाबतींत तात्यांची वृ

फार संकोची

*दे . भ. बाबाराव सावरकर यांना िमळालेला हा अनुभव व ह िश ण सावरकरबंधूंना पुढ अंदमानांत कस
उपयोगी पडल ह वनायकराव सावरकर यांनीं ‘ माझी ज मठे प ’ या मंथांत (उ राधः पृ. १२८) व णल
आहे .
अस यामुळ, या वेळ

त्यांची पुंकळ वेळां उपासमार होत असे. पण, बाबांच ल

खा या प याकडे चांगलच अस यामुळ, त्यांनीं एका ठरा वक दकानां
त तात्यासाठ ं
ु

ला वला होता.

हलवाया या दकानां
त जाऊन तेथ
ु

समाजाला संमत न हत.

तात्या या

जलबीचा रतीब

जलबी वगैरे पदाथ खाण ह त्या काळ ं िश

पण, तात्यांनीं त्या वयांत ह या िश संमतीची फारशी पवा केली नाह ं आ ण

आपला दनबम चालू ठे वला.
तात्या

इं मजी

िशक यासाठ ं

नािशकला

ःकूलम य ूथम त्यांच नांव घाल यांत आल.

सावरकर-च रऽ

आ यावर,

तेथ

नुकत्याच

िनघाले या

िशवाजी

भगूर येथ झालेला अ यास उपयोगी पडला व त्यांना
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ितसर ंत बस व यात आल.

ितसर ंत सुमार चारपांच म हने काढ यावर वा षक पर

तात्या याच शाळत चौ या इय त गेले.
काढलेली होती.

त उ ीण होऊन

ह शाळा रानडे - व ांस-जोशीूभृित त ण मंडळ ंनीं नुकतीच
उपासक

मराठ रं गभूमीचे एकिन

हणून महारा ाला प रिचत असलेले कै. अनंत

वामन बव हे त्या वेळ ं नािशक येथ राहात होते आ ण िशवाजी ःकूल चाल वणा-या मंडळ ंशीं बव यांचा
चांगलाच प रचय होता.
बाळगणार होती.
ूय

ह

सव त ण मंडळ

लोकमा य

टळकां या राजकारणाचा अिभमान

नािशक या जीवनावर टळकां या राजकारणाचा ठसा उमटावा असा या मंडळ ंचा

असे आ ण त्यावेळ ं नािशक येथ जे पुढार

सा य कर यासाठ ं ह मंडळ झटत ह असत.

हणून समजले जात त्यां या माफतीन आपला ूय

या वेळ ं नािशकला दोन वृ पऽ चालू होतीं.

मुखत्यार

वक ल खरे हे ‘ नािशक वैभव ’ पऽ चालवीत असत आ ण ौी. अनंतराव बव हे ‘ लोकसेवा ’ पऽ
चालवीत असत.
नािशक या वातावरणांत राजक य वचारांची जोपासना कर याचा ूय
असला तर , त्या सुमारास
चैत यह न असच होत.

नािशकच एकंदर जीवन राजकारणा या

ेऽ

हणून ूिस

िनसगतःच झाली असती तीच नािशक
राजक य स ेचा लोप होतांच अशा

ीन सामा यतः उदासीन व

असणा-या कोणत्या ह ःथानाची त्या प र ःथतींत जी गत

ेऽाची ह झालेली होती.

तर त्यासाठ ं ःवक य राजक य स ा ह

अशा र तीन चालू

तीथ ेऽांचा बडे जाव टकावयाचा असेल

साम यसंप न व तेजःवी असण अवँय आहे .

ेऽांवर ूेतकळा पसरावी, ह अप रहाय आहे .

ःवक य

पु याच अनुकरण

क न नािशक शहरान न या व ा आ ण न या चळवळ या बाबतींत ह वशेष कांह ं केलेल न हत.
कांह ं जुनी संःकृ त व ा नािशकांत धुगधुगी ध न रा हलेली होती.
ेऽच समोर

बु ला पुरेसा वाव िमळे ल अस

दसत नस यामुळ, नािशकांतील त्या वेळचे पुंकळसे त ण

चे ाकुचे ांकडे आक षले जात असत.

यालीखुशालीकडे व

तात्या इं मजी िश णासाठ ं नािशकला येऊन रा ह यानंतर प हले

कांह ं म हने त्यांना अगद ं चुक यासारख वाटत असे.
शाळू सोबती हे नािशक येथील जीवना या या विश

वड ल बंधु बाबा व त्यां या वयाचे त्यांचे

वाहतींत

भगूरचा भ य गणेशोत्सव
सांपडले होते.

अशा ूकार या जीवनाशीं समरस हो याला अवँय असणार

ठकाणी न हती.
आप या मनोवृ ीला

मनोवृ

तात्यां या

भ वताल या प र ःथतीच अवलोकन क न, ःवतःच िमऽमंडळ गोळा क न व
चेल असा आयुंयबम ठरवून त्याूमाण वाग याची तात्यांनीं सु वात के यावर,

वयान त्यां याहन
ू वड ल असणार ह मंडळ त्यां याभ वतीं गोळा झाली ह खर; पण, ह घड यापूव जो

वषाभराचा काळ गेला तो काळ तात्यांना एकलक डे पणाने घालवावा लागला.
वलासी जीवनापासून तात्या अिल

राहात अस यामुळ, या मंडळ ंकडन
ू त्यांचा उपहास ह होत असे.

तात्यांना भगूरपासून लागलेला वाचनाचा नाद या काळांत ह कायम होता.
मंडळ ंकडन
ू थ टा केली जाई.

भ वताल या मंडळ ं या

या नादाची ह या वड ल

मंथक ट (Book-worm) या िनंदागभ श दाचा अहे र तात्यांना कर याला

ह मंडळ कचरत नसत.
नािशकला तात्यांच िश ण सु
ठर वण ूा

आहे .

झाल ह अनुमानानच

प हल वष सोडल तर पुढ ल सव वषात तात्या ूत्येक वष एक इय ा या बमानच

ूगित कर त गेलेले आढळतात.

सावरकर-च रऽ

झाल त नेमक कोणत्या वेळ ं सु

चौथी पास झा यानंतर ते नािशक येथील सरकार हायःकुलांत जाऊं
४१

लागले आ ण या हायःकूलचे व ाथ

िनकालांत मॅ शक पर

त उ ीण झाले.

हणूनच ते द. १९-१२-१९०१ रोजीं लागले या मुंबई व ापीठा या

या तारखेपासून माग वचार कर त चालल तर अस दसत क ं,
या जून-जुलै म ह या या सुमारास आले असावे.

तात्या नािशकला ूथम आले ते १८९७
वष

प ह या

नािशक या प र ःथतीशीं ते समरस होऊं शकले नाह ंत आ ण त्यामुळ त्यांचा भगूरकडे

ःवाभा वकपणच ओढा रा हला.

या वष गणेशोत्सवा या दवसांत तात्या भगूरला गेला होते व भगूरला

पूव पे ा मोठया ूमाणावर गणेशोत्सव साजरा कर याची त्यांनीं पराका ा केली. भगूर या आप या
बालिमऽांना गोळा क न त्यांनीं तेथील मे याला भ य ःव प दल आ ण या मे यासाठ ं त्यांनीं ःवतः
७।८ पद रचून दलीं.

या पदांपैक ं एका या शेवट ं
उ ारा आयजनां आयभूिमला
त्या ःवतंऽ छ ऽं आय ठे वण त्वर
ूाथुिनयां कायाला लागल बरे ।।

असे चरण होते.*

त्या काळांत ह तात्यांची मनःूवृ

कशा ूकारची होती ह ल ांत ये या या

ीन

हे चरण नमूद कर यासारखे आहे त.
नािशकास परत आ यावर तात्यांनीं तेथ होऊन गेले या गणेशोत्सवाच वणन ह क वताब
या क वता आयावृ ांत असून त्यांची सं या १३ आहे .

केल.

नािशकचा उत्सव पु यासारखा गाजला नाह ं

तर , चार मे यांनीं चांगलीं कामिगर बजा वली
*व हनीं या आठवणीः अूकािशत.
इत्याद गो ींचा िनदश कर यांत आ यावर या क वतत कवी या मनांतली हळहळ पुढ लूमाण

य

झाली आहे ः
जीं रामकृ ंणवास सत् ेऽ पावलीं अशा सुपदा ।
हरहर त्यांतिच ॄा हण भोिगित िनबधन सदा अपदा ।। ८ ।।
*

*

*

राजा परक , िश ण परक , लआमी ह जाहली परक ।
आतां ूभो दयाळा तुज वण कोणीच ना रपु हांक ।। ११ ।।

नािशक येथील वातावरणांत वागतांना तात्यांना ‘ उदासीन हा काळ कोठ न कंठे ’ असा अनुभव
येत असला तर , त्यां या बु च तेज त्यां या शाळतील िश क वगा या ल ांत येऊं लागल होत.
िश क मंडळ ं या माफत तात्यां या बु म ेची क ित बाहे र ह पस ं लागली.

या

याचा प रणाम असा

झाला क ं, तात्यांनीं या सुमारास िल हलेला ‘ हं द ु संःकृ तीचा गौरव ’ हा िनबंध ‘ नािशकवैभव ’ पऽाचे

संपादक ौी. खरे यां यापयत जाऊन प चला व त्यांना तो िनबंध फार आवड यामुळ त्यांनीं आप या
पऽा या दोन अंकांत तो लेख संपादक य लेख

हणून ूिस

केला.

याच वष

नािशकला

या

व ृ त्वा या चढाओढ झा या त्यांत ह तात्यां या बु म ेच व व ृ त्वाच तेज झळकून दसल. व ृ त्वाच
वषय व चढाओढ चे दवस जाह र झा यानंतर पुंकळ दवसपयत
सावरकर-च रऽ

तात्यांनीं पर

क मंडळाकडे अजच
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केला न हता शेवट ं त्यांनीं अज कर याचे ठर वल.

पण, ौी. अनंत वामन बव यांना तात्यां या

वःतुतः अज कर याची मुदत टळू न गेलेली होती;

ठकाणी असले या सु

अस यामुळ, त्यांनीं उिशरा आलेला हा अज ःवीकारला.

अज

श

ंची ओळख पटंू लागली

या बमान आले होते त्याच बमान

अजदारांचीं भाषण होऊं लाग यामुळ, तात्या भाषण कर याला उभे रा हले त्या वेळ ं ौोते कंटाळलेले
होते; पण, तात्या बोलूं लागले व त्यां या त डन
ू दहावीस वा य िनघालीं त्याबरोबर ौोत्यांचा कंटाळा

पार नाह ंसा झाला.

सव व त्यांम य व ा या

ीन तात्यांना प हला बमांक िमळाला; पण, त्यांनीं

जे वचार ूितपा दले होते ते त्यां या वया या व िश णा या मानान इतके ूगत होते क ं, पर
त्या बाबतींत कांह ं शंका आ या.

या मुलाने

या िनबंधा या आधार हे वचार मांडले तो िनबंध दस
ु -

या कोणी तर िलहन
दला असला पा हजे अशी कुजबूज पर
ू

क मंडळांत सु

आनंदान तात्यांना या चढाओढ ंतल प हल ब ीस

आज सावरकरां या

यांना खरा ूकार माह त अस यामुळ पर
ःफूितदायक व ृ त्वात्वर हजार

कांना

कांची

झाली. पण, ौी. बव

शंका शेवट ं िनरास पावली व सवानीं मोठया
दल.

या अमोघ व

लोकांचे समूह त लीन होऊन जातात त्या व ृ त्वाची प हली फैर

नािशक या या चढाओढ या वेळ ं िनघालेली आहे .
राणी या रा यारोहणाची डायमंड

यु बली

एक कडे मामुली व ा यास चालू असतांना, व वध ूकार या वाचनान मन वकिसत कर याचा
कायबम चालला असतांना आ ण बु

या ई रद

दे णगीन लहानमोठया लोकांना आकृ

कर याच

काय चालू असतांना, तात्यां या मनोवृ ींत एका गो ीमुळ खूप खोलवर चल बचल चाललेली होती.
गो

एका

य

ला अगर एका शहराला ध का दे णार नसून ती सग या ूांता या-इतकच न हे तर

सग या दे शा या-राजक य वचारालाच ध का दे णार होती.
आले त्याच सुमारास

तात्या इं मजी िशक यासाठ ं नािशकास

ह टो रया राणी या रा यारोहणाचा ह रक महोत्सव साजरा कर याचा खटाटोप

दे शभर चाललेला होता.

लेग व दंकाळ
या दहेु र संकटां या खा त कोटयविध लोक
ु

या दे शांतील परक रा यकत्यानी हा समारं भ साजरा कर याच ठर वल, ह गो
डाग या दे यासारखी होती. दंकाळ
ह
ु

आप

झालेली होती.

समजून लोक कदािचत ् नुसते हवालद ल होऊन ःवःथ बसले असते; पण,

िनिम ान सरकार अिधका-यांनीं जी सुलतानी सु
तीोतर झालेला होता.

तले असतांना

लोकां या दःखावर
ु

जशी गर ब-ौीमंत सवानाच अस

त्याूमाणच लेगची आप ी ह समाजा या सव थरांना अस

समारं भा या

ह

झालेली होती

लेगची आप

अःमानी

लेग-ूितबंधक उपायां या

केली ित यामुळ समाजांत सवऽ पसरलेला असंतोष

या असंतोषाची आ हांला कांह ं ह पवा नाह ं, आम या साॆा यवैभवाच ूदशन

पान आ ह ं करणारच, असा हटवाद पणा सरकारन चाल वला होता.

द. २२-६-१८९७

रोजीं चाफेकर बंधूंनीं गणेश खंड या रःत्यावर रॅ ड व आयःट या दोघां इं मज अिधका-यांचा हातोहात
खून केला व त्यामुळ साॆा या या वैभवासाठ ं चालले या समारं भा या ममावरच आघात

हावा, अशी

ःथित झाली.
राणी या रा यारोहणाची डायमंड
पु यासार या परं पराूिस

दवस ठरला होता त्याच

दवशीं,

अशा शहर ं, हा ूकार घड यामुळ सव दे शभर एकच गलबला सु

झाला.

या गलब या या वाता वृ पऽांतून ूिस

सावरकर-च रऽ

यु बली

हणून जो

होऊं लाग याबरोबर, नािशक येथ व ाजन कर त असले या
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सावरकरांच मन
त्यांचा

ु ध होऊं लागल.

बालवयापासून त्यां या मनावर जे संःकार चढत चाललेले होते

वचार केला असतां, पु यास घडले या या असामा य ूकारामुळ त्यां या मनांत चल बचल

हावी ह ःवाभा वकच होत.

रॅ ड व आयःट यां या वधानंतर

या घडामोड महारा ांत एका पाठोपाठ

होऊं लाग या त्या तर कोणा ह भावनावश माणसाला ू ु ध करतील, अशाच होत्या.

लो.

टळकांवर ल राग शम व यासाठ ं सरकारन त्यां यावर राजिोहाचा खटला भरला होता व पु या या
सरदार घरा यांतील नातूबंधूंना सरकारन एका बुरसटले या काय ा या आधार तु ं गांत टाकल होत.
रॅ ड व आयःट यांना परलोक दाख वणा-या इसमांचा तपास लागावा
ला वलीं तर ं

हणून सरकारन मोठमोठ ं ब

कत्येक म हनेपयत हा गु हा करणा-या लोकांचा प ाच लागला न हता.

स

शेवट ं

ि वडबंधूंनीं मा हती पुर व यामुळ, चाफेकरबंधूंपैक ं थोरले बंधु ौी. दामोदरपंत यांना अटक कर यांत
आली होती.

ह अटक होतांच चाफेकरबंधूंपैक ं दसर
ौी. बाळकृ ंणपंत हे मोगलाईत पळू न गेले व पुढ
ु

बरे च दवसपयत ते सरकार या हातीं लागले नाह ंत.

चाफेकरबंधूंपैक ं ितसरे बंधु वासुदेवराव व त्यांचे

सहकार महादे व वनायक रानडे यांनीं ि वडबंधुंवर दं श धरला व त्यांना परलोक दाख वला.
गो ी इत या

या सव
कत्येक

तगतीन घडत गे या क ं, वतमानपऽ वाचणा-या त्या काळ या लोकांना

म हनेपयत या एका वषयािशवाय दसरा
वषयच सुचत न हता.
ु
राणी या रा यारोहणा या ह रक महोत्सवाला अपशकुन कर याचे कांह ं ूय
होते.

इतरऽ ह झाले

यु बली याच दवशीं पेशावरास एका गाझीन एका युरो पयनास दवसाढव या गोळ घालून ठार
त्याच सुमारास ठाण येथ चालले या दरवडया या एका खट यांतला आरोपी गंगाराम

मारल होत.

या याजवळ कांह ं जुनीं हत्यार सांपडलीं व माथेरानवर ह ला क न सगळे युरो पयन कापून काढ याचा
कट आ ह कर त होत अशी गंगारामन जबानी दली.*

अशा फुटकळ हक कती वृ पऽांतून ूिस

झा यावर, त्या तात्यां या वाचनांत आ या नसतील अस नाह ं.

कारण, ूमुख मराठ

वृ पऽे

वाच याचा नाद त्यांना यापूव च लागलेला होता.

तात्यां या मनो वकासाला उपयोगी पडतील अशा माऽ

या फुटकळ घटना न हत्या, ह िन ववाद आहे .

बालमनावर टकाऊ संःकार घड या या

फुटकळ घटनांचा उपयोग फारसा होत नाह ं.
बालमनावर िचरकाल उमटतो.
कालबम

या

ीसमोर ठे वून, त्यां या

ीन अशा

जी घटना वारं वार घासली जाते त्याच घटनेचा संःकार

ीन पा ह यास चाफेकर ूकरणांतील मह वा या घटनांचा
ारा तात्यां या मनाचा

वकासमाग िन

त कर त जाण, ह

ौेयःकर ठरणार आहे .
दामोदरपंत चाफेकर यांना पकड या या कामीं ि वडबंधूंनीं दलेली मा हती उपयोगी पडली, ह

वर सांिगतलच आहे .
दली.

ि वडबंधूंनीं १८९७

या स टबर म ह या या ूारं भीं पुणे पोिलसला ह मा हती

दामोदरपंत चाफेकर यांना पकड यांत आ यावर त्यांनीं द. ८ ऑ टोबर १८९७ रोजीं मुंबई येथ

ूेिसडे सी

मॅ जःशे ट

िम.

हॅ िम टन

यांजपुढ

जो

जबाब

दला

तो

अत्यंत

यापक

असून

सावरकरांसार या संःकार म कशोरा या मनावर त्याचा वल ण प रणाम झाला असेल, हे कोणाला ह
मा य हो यासारख आहे .

दामोदरपंत चाफेकर यां या या जबाबाचा

केळकर यांनीं टळकच रऽा या
आहे ः

पूवाधात† दलेला आहे .

तो या ठकाणीं श दशः उ त
ृ करण अवँय

* न. िचं. केळकरः लोकमा य टळक यांच च रऽः पूवाध, पृ
† पृ

वःतृत आशय ौी. न. िचं.

५४५.

५७९.

सावरकर-च रऽ

४४

चाफेकर ूकरणांतील घटनांचा वचार
‘ वासुदेवराव पटवधन, दामुअ णा कुळकण

वगैरे सुधारक यांना आ ण थोरात,

वेिलणकर वगैरे धमातर केले या हं दंन
ू ा मींच ठोक दला; मुंब तील राणी या पुत यावर मींच

डांबर ओतल व पुत या या ग यांत जोडयांची माळ घातली; युिन हिसट चा मंडप मींच
जाळला; पु यांत लेग या अमदानींत सोजीर लोकांनीं केलेले अत्याचार पाहन
ू मला त्वेष आला
व त्यांचा मु य अिधकार रडसाहे ब याला मा न सूड उग व याचा मीच िन य केला; बंदक
ु

अमुक

ठकाणाहन
ू चोर या, दा गोळा अमुक

ठकाणीं िमळ वला,

ठकाणाहन
ू घेत या, रडसाहे बाला मार याचे पूव चे ूय

पःतुल व तरवार अमुक

असे असे फसले; शेवट ं,

यु बली या

दवशीं, दवसभर ई रूाथना क न व हत्यार बरोबर घेऊन, मी व माझा भाऊ बाळकृ ंण असे
गणेश खंड रःत्यावर गेल , मीं रडसाहे बाला गोळ घातली व बाळकृ ंणान ले. आयःट याला
मारल, हत्यार ना यावर ल पुलाखालीं छपवून ठे वून आ ह ं काल याचे रःत्यान परत आल ;

दसर
दवशीं ल ढे यांचे व हर ंत हत्यार टाकून दे ऊन ता. २४ जून रोजीं मुंबईस िनघून आल
ु

व फ न क तन क ं लागल ; पुढ टळकांवर खटला झाला, नातूंना पकडल, इतर लोकांना ऽास
झाला

हणून मींच पोिलस या ःवाधीन होऊन कबुली जबाब दे याच ठर वल.

माझे ःनेह आहे त.

ॄुइनसाहे ब हे

त्यांचेजवळ मीं माझा सव वृ ांत लेखी दला आहे ; पण, त्यां या मा या

दर यान काय गो ी झा या त्या मी त्यां या संमतीिशवाय उघड क ं शकत नाह ं. ’
१८९७

या नो हबर म ह या या शेवट ंशेवट ं दामोदरपंत चाफेकर यांजवर ल खटला सेशनकिमट

झाला व थोडयाच
आली.

कांह ं

दवसांनंतर खट याचा िनकाल होऊन, दामोदरपंतांना फांशीची िश ा सांग यांत

दवस येरवडयात काढ यानंतर त्या वेळ ं त्याच तु ं गांत असलेले लो.

टळक

यां याजवळची गीता मागून घेऊन व ती गीता हातांत ठे वून दामोदरपंत द. १८-४-९८ रोजीं फांशी गेले.
दामोदरपंतांवर ल खट याची सु वात झा यापासून ते फांशी गेले तेथपयतचा सव वृ ा त ‘ केसर ं ’त
ूिस

होत होता; आ ण, या वृ ा ता या वाचनामुळ, सावरकरां या मनावर जो प रणाम घडन
ू आला

तो त्यां या जीवनाच
१८९७

येय िन

त कर या या

ीन फार मह वाचा ठरला.

या शेवट ंशेवट ं इं मजी ितस-या इय ेची पर

तात्यांची ूकृ ित ठ क न हती.

ा उ ीण हो या या सुमारास कांह ं दवस

त्यांना ूथम ताप येऊं लागला तो बराच रगाळला.

त्यांतून उठू न ते

नािशकास गे यावर थोडया दवसांनीं दे वी आ या व त्यामुळ नािशक सोडन
ू ते कांह ं दवस भगूरला
जाऊन रा हले.

भगूर या एकांतांत व

मनांत अिधकच जोरान सु

झाला.

रकामपणांत चाफेकर ूकरणांतील घटनांचा

वृ पऽां या मानेवर लटकत असले या िनबध वषयक तरवार मुळ

चाफेकरांसंबंधीं िल हतांना चांग या चांग या धैयशाली वतमानपऽांना ह ‘ माथे फ
श द वापरावे लागत असत.

वचार त्यां या

’, ‘ वेडापीर ’ वगैरे

चाफेकरां या वतना वषयीं तात्यांनीं आपल मत यापूव च बन वलेल होत.

पुढ ‘ गोमांतक ’ ह का य िल हतांना त्यांनीं अशा ूकरणीं जो श दूयोग वापरला तो श दूयोग

त्यांना या वयांत सुचला नसेल, ह श य आहे ; पण, चाफेकरांच वतन

सावरकर-च रऽ

हणजे ‘

रत्या हळहळ ला
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आलेल जत्या चळवळ च ःव प होय ’ हा िनधार, वेग या श दांत का होईना, तात्यांनीं ठामपण केला
होता.
‘ ःवदे शा या छळाचा सूड घेऊन चाफेकर फांसावर चढले, त्यां या ूाण योतीन जातां

जातां चेत वलेली शऽुंजयवृ , य कुंडांत सिमधेमागून सिमधा टाकून अशीच भडकावीत नेण
असेल तर त्याच दाियत्व आप यावर ह पडत आहे ’ हा वचार* त्यां या मनांत बळावूं लागला.
‘ चाफेकरांच काय कुणी तर चाल वण इ

व अवँय असेल तर त काय मींच कां चालवूं नये हा ू

त्यां या मनांत एकसारखा उ वूं लागला.* उपजत

’

ाऽवृ ीला पोषक अस कांह ंच भ वताल या

वातावरणांत दसत न हत त पयत गुदम न गेले या सावरकरांना भ वताल या प र ःथतींत या या
उ ेजक घटनेने वचारूवण केल व चेत वल ह मानसशा

या बरोबरच आहे .

दवसामागून दवस चालले तर मनांतील हा अःवःथपणा कमी हो याच ल ण दसेना; ते हां,
शेवट ं तात्यांनीं त्यांच त्या वेळच शेवटच आौयःथान गांठ याच ठर वल.
घरांतील अ भूजा दे वीपुढ िच

भगूर सोड यापूव जसे ते

एकाम क न तासनतास बसत असत तसेच ते या मानिसक

अःवःथते या ूसंगी हं बसूं लागले.

आ ण अशा एकाम मनान िचंतन कर त असतांनाच शेवट ं त्यांनीं

दे वीपुढ शपथ घेतली.
‘ दे शाच ःवातं य परत िमळ व यासाठ ं सश

बांतीचा केतु उभा न मी मारतांमारतां मरे त

झुंजेन. *’
अशा आशयाची ह शपथ होती. यापूव च सु
ःव प याव
क न टाकला.
झाली.

कर यांत आले या ‘ दगादास
- वजय ’ मंथाला अ यावत ्
ु

हणून तात्यांनीं हा शपथ वधीचा ूसंग ओंवीब

क न त्या हःतिल खत मंथांत नमूद

चाफेकर ूकरणासंबंधीं मनांत उचंबळलेली खळबळ अंतःथ

या खळबळ या बा

पान या शपथत प रणत

ःव पाला एक वेगळाच वाङमयीन आकार आला.

तात्यांनीं चाफेकरांचा फटका रच याला सु वात केली.

याच सुमारास

फटका रच याच काय ह दे वीसा च होत असे

ू
आ ण या रचने या तंि ंत म यराऽ उलटन
*सावरकरांच अूकािशत आत्मवृ .
* अूकािशत आत्मवृ .

* अूकािशत आत्मवृ .
फरासखा यांतली बोलाचाली

गेली तर तात्या रं गलेले असत.
अ णांनीं त्यांना पा हलेय

अशी तंि लागून तात्यांच लेखनकाय चालल असतांनाच एकदां

तात्यां या हातांतील का य पाहन
ू अ णां या पतृ दयाला समाधान वाटाव

इतक रिसकता आ ण वत्सलता त्यां या ठकाणीं िनःसंशय होती; तथा प, आप या अ पवयी व कोमल
लकरान अस अपराऽपयत जागून,
पत्या या मनाला मोठ शी

ू िनघणा-या क वता िलहा या ह गो
दय पळवटन

त्या स दय

च यासारखी न हती; त्यामुळ, या ूकाराब ल त्यांनीं तात्यांची थोड शी

कानउघाडणी ह केली. ‘ ःवदे शी कापड ’ या शीषकाचा फटका सावरकरांनीं याच सुमारास िल हलाय
पु या या जग हते छू पऽांत ूिस

सावरकर-च रऽ

झाले या या कवनांत ६० चरण आहे त.

४६

१८९८

तात्यांच ल

या उ हा या या सु ट नंतर शाळतील अ यास व इतर मामुली कायबम यां याकडे

लागल असल तर , इतर गो ींकडे त्यांच दल
ु

ूकरणाला एक वेगळच ःव प आल.
झाले होते.

हणतां येणार नाह ं.

शाळत पांच या इय त गे यानंतर थोडयाच

संपून तात्या नािशक या सरकार
ि वडबंधु उ ु

होत अस

ब

ह वष

दवसांनीं चाफेकर

सा या आशेन चाफेकरबंधूंची मा हती सरकारला पुर व याला

चाफेकरबंधूंपैक ं सवात धाकटे बंधु वासुदेवराव व त्यांचे िमऽ रानडे † यांनीं

द. ८-२-९९ रोजीं राऽीं दहा वाज या या सुमारास ि वडबंधूंचा खून केला.

खूना या दस
ु -या दवशीं

वासुदेवराव चाफेकर, रानडे व त्यांचे ःनेह साठे यांना फरासखा यांत बोलावून ने यांत आल होत.
ू ो र चालू असतां, फौजदार रामजी पांडू हे वासुदेवरावांना कांह ं टाकून बोलले.
अंगर यांत लप वलेल सहा बार
यांजवर झाडल.

१८९९

त्याबरोबर त्यांनीं

पःतुल बाहे र काढल व त ूथम रामजी पांडू व नंतर ॄुइनसाहे ब

या मे म ह यात दनांक १२, ८ व १० रोजीं बाळकृ ंणपंत चाफेकर, वासुदेवराव

चाफेकर व रानडे यांना अनुबम फांशी दे यांत आल.

या अघ टत घटनांचा प रणाम तात्यां या

टळक, चाफेकर, रानडे यांचा उघडउघड गौरव करणार एकांक

मनोवृ ीवर झा यािशवाय रा हला नाह ं.

नाटक िल ह याला तात्यांनीं या सुमारास आरं भ केला.

ह एकांक

नाटक िलहन
पूण झा यावर
ू

तात्यांचे भगूरचे ःनेह राणू िशंपी वगैरे लोक त्या नाटकाचा ूयोग ह बसवूं लागले. *

इत यांत,

भगूर या पाट ल-कुळक याना या गो ीची कुणकुण लागली आ ण त्यांनीं वेगवेग या ूकार खटपट
क न

हा ूयोग बंद पाडला.

† हे रानडे
भािगनेय

ू. वैजनाथ कािशनाथ व इितहासाचाय कै.

व नाथ कािशनाथ या राजवाडे बंधु याचे

हणजे भाचे होत.

* राणू िशं या या घरा यांतील एक वृ

गृहःथ अ ाप भगूर येथ आहे त.

कोणता ह सूचक ू

न

वचारातां ह त्यांनी या एकांक नाटकाब लची मा हती ूःतुत लेखकाला ःमरणान सांिगतली.
चाफेकरांवर ल कवनाला साफसुफ
काळांत झाल असाव.
आढळत.

दे याच व त्याला अ यावतम ःव प दे याच काय याच

सावरकर यां या जु या क वतां या एका संमहांत ह कवन संपूणतया दलेल

या कवनाचा रचनाकाल

हणून

का या या रचनासमा ीचा दवस असावा.

दनांक ७-५-१८९९ हा

दवस

दलेला आहे .

ूत्येक चौकांत १६ चरण व असे बारा चौक िमळू न १९२

चरण व ीुपदाचे दोन चरण असे सव िमळू न या फट याचे १९४ चरण आहे त.
व

तो या

लेगांतील भीषण

ँय

लेगिनवारक काय करणा-या सो जरांच अितरे क वतन यांच वणन दस
ु -या चौकांत केलेल आहे .

ितस-या चौकांतले पुढ ल चरण सावरकरां या मनोभूिमकतला एक ःथाियभाव

य

कर त अस यामुळ

संःमरणीय आहे तः
ःवजनछळात ऐकुिन होती त

त ण ते अ ण जण ।

दे शासाठ ं ूाणा दती ध य ध य त्यां कां न
*

*

हणो ? ।।
*

शतावधी ते ज मा येती मरोनी जाती ना गणती ।
दे शासाठ ं मरती त्यांसी दे श पते क ं बुध

हणती ।।

आपली संक पत कामिगर करावयाला िनघाले या दामोदरपंत चाफेकरांच श दिचऽ व त्यां या
प ीचे धैयाचे उ ार ह अगद ं मोज या श दांत पण मािमकपणान िचतार यांत आलेले आहे तः
सावरकर-च रऽ
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लालभडक ते नेऽ चमकती, हःत ःफुरती, धीर मना ।
ौीदामोदर िस

जाहला जायालागीं खलशमना ।।

का ता वदली “ का ता जातां दे श हताला करावया ।
पितराया

या िनरोप जाव त्व रत क ितला वरावया ” ।।

पवन जवन प र माग सा रत गणेश खंड ूित आला ।
कालासम मग समय सािधतो घालायाला तो घाला ।।
रड व आयःट यां या खुनानंतर पु यांत धरपकड कशी झाली ह वणून सांगतांना या बालक वन
लो. टळकांब लचा आपला आदर पुढ ल चरणांत कसा य

वला आहे ह पाह यासारख आहे ः

कधीं फडकल जादा पोिलस कधीं पक डल नातूंना ।
जलीं ःथलीं त्या दसूं लागला रडवधासह तो “ पूना ” ।।
दे शवीर महाराज शूर ौी टळक तयांच

ेम असो ।

खरा हरा हा कसािस उतरे काळभीित बाळािस नसो ।।
चाफेकर व त्यांना पकडन
दे णारे िवीड बंधु यां यामधील
ू
मोठया सफाइन ःप

वरोध कवीन एका फटका-यांत

केला आहे ः
ौी टळक-आयभू भेट
छळक छळ कर पर मजा क ं वर क ित जो छळ केला ।
चाफेकर यशर

दामोदरपंत फांसावर चढत असून मु

झळकवी, िवीड अंधःकार भला ।।

नवर ला वरावयाची िस ता कर त आहे त ह अलंका रक वणन तर

फारच बहार च आहे ः
यायािधश हा जोशी उ म उदय मुहू ता यो य गणी ।
सत्य-दे श हत व-हाड जमल, क ित-नाित

ा व-हाडणी ।।

टळक गजानन नमःका रला फांस बोहल मग पुरल ।
ःमरले गीतामंऽ दामुन मु

नव रला हो व रल ।।

पर अहाहा ! मायावी ह नवर वर पळ वला कुठ ।
कुठ हरपल व-हाड सार; अंगाला बहु कंप सुटे ।।
ये

बंधूं या वधामुळ बु

झाले या वासुदेवराव चाफेकरांच पुढ ल वणन कती यथाथ आहे पहाः
ि वड-कोप दाह होतसे

वाला नेऽांतुिन सुटती ।

लाह झाली दा ह दशांत सूड अ र ह ं उठती ।।
करकर चावी अधर, चोिळतो करांिस, िन ल पळ बसला ।

सावरकर-च रऽ
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सूड श द कणात गुंगतो वासुदेव मग ःमत हं सला ।।
बोले म ा मशका दखवु
ु िन िसंह सुटाया धडपडती ।
यमनगर ला बदली क रत उचल जलद चल तव पडशी ।।
अकरा या चौकांत चाफेकर-रानडे या िमऽ याचे अनेक गुण गुंफ यात आले असून ह िमऽ य ‘
यो य कां न त नमनाला ’ हा पुन
गुणवणन कर याला कां ूवृ

ू

वचार यांत आला आहे .

झाल ह वाचकांना कळ वतांना क व

आपण चाफेकर-रानडे यांच

हणतोः

असोत अ रचे ठायीं प र गुण अनुकरणीयिच ज र होती ।
अिभमानाःपद त र न गमावी ःवजनक ित मज कां हो ती ।।
चाफेकर ूकरणाच उपा यान
टळकां या ौे

य

हणून

टळकांवर ल खट याच ूकरण उप ःथत झाल; पण,

म वामुळे त उपा यान मूळ आ यानाइतकच मह वाच ठरले.

या खट यांत

झालेली िश ा भोगून टळक सुटले त्या ूसंगी िशवाजी हायःकूलला जो सु ट िमळाली त्या सु ट ंत
सावरकरांनीं केलेली ‘ ौी टळकआयभू भेट ’ ह क वता पु या या जग हते छु पऽांत ूिस
या क वतेचा रचनाकाल द. ७-९-९८ अस याच समजत.
माते या

आप या

मृत्यूला

सहा

वष

झालीं

या

मातृशोकालापा क ’ ह क वता १८९९ म य रिचली.

झाली.

या क वते या एकंदर सात आया आहे त.

ूसंगाच

ःमरण

होऊन

सावरकरांनीं

व

‘

आयावृतांत रिचले या या क वततली अखेरची

आया पुढ लूमाण आहे ः
वंदन पदकमलीं तव नंदन क र गीत गात आयात ।
मंद न घी होउ, झजो चंदनसा दे ह दे शकायात ।।
या वष फेॄुवार -माच या सुमारास तात्या कजतला आले होते.

बाबांचे मेहु णे ौी.अ णाराव

फडके यांच ल न कजतला होणार अस यामुळ, घरो याची सवच मंडळ कजतला आलेली होती.

कांह ं

कारणामुळ ल न एक आठवडाभर लांबणीवर पड यामुळ, बाबा, तात्या व त्यां या बरोबर ची मंडळ
पु यास आली.

ज हारचे त्या वेळचे कारभार भाऊराव िचपळू णकर यांचा मु काम त्या वेळ ं पु यांतील

ज हारकरांचे वाडयांत अस यामुळ आ ण िचपळू णकर घरा याशीं या मंडळ ंचा पूव पासूनच घरोबा

अस यामुळ, ह सव मंडळ ज हारकरां या वाडयांतच उतरली होती.
ूथम पा हल.

शिनवारवाडा, पवती वगैरे ऐितहािसक ःथळ

समाधानच झाल नाह ं.

पाहा यांत गक झाली होती.

त्या वेळ ं,

क पनेन िनमाण कर याचा ूय
खु

कती वेळां पा हलीं तर

तात्यांच

ह मंडळ पु यांत होती त्याच वेळ ं पु यांत ताबुतांची िमरवणूक िनघाली होती.

‘ महाजनो येन गतः स प थाः ’ या

गेलेल न हत.

तात्यांनीं या वेळ ं पुण शहर

पु यांत

यायान वागणार

तात्यां या बरोबर ची इतर मंडळ

ताबूत

शिनवारवाडयाशेजार ं फरत राहन
ू , त्या वाडयाच गतवैभव

तात्या कर त होते.

चाफेकर-ूकरण लोकां या बोल यांतून या वेळ ं

कत्येक मंडळ चाफेकरांची िनंदा-नालःती कर यापयत मजल मार त

आहे त ह पाहन
ू तात्यां या बालमनाला अितशय वषाद वाटला !
पु याहन
ू िनघून तात्या व त्यां या बरोबर ची इतर मंडळ कजतला परत आली आ ण

कायािनिम

या

ह सव मंडळ नािशकहन
ू आलेली होती त काय ह पार पडल. कजतहन
ू नािशकला परत

जा यापूव घडलेली एक गो

सावरकर-च रऽ
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असले या द हवली या गांवी एक व ृ त्व-समारं भ होणार आहे अशी वाता कळ याव न, तात्यांनीं या
समारं भात भाग घे याच ठर वल व त्याूमाण व ृ त्वःपधतील एक उमेदवार
नांव ह दाखल केल.

दोनचार दवस मोडन
ू , व ृ त्वासाठ ं नेम यांत आले या वषयावर ल आपला िनबंध

तात्यांनीं िलहन
ू काढला आ ण या तयार िनशीं ते या समारं भाला गेले.
प हला ठरला.

हणून त्यांनीं आपल

चढाओढ ंत तात्यांचा बमांक

अ य ःथानीं असले या गृहःथांनीं तात्यां या व ृ त्वांतील भाषा व मा हती त्यांची

ःवतःची नसावी असा संशय य

के यामुळ, तात्यांनीं ह त्यांना जरा ःप ो

पूण उ र दल.

यामुळ,

अ य महाशयांचा

तात्यांवर राग झाला. या समारं भाचे जे कायवाह होते त्यां या घर ं राऽीं तात्यांना

दे याच ठर वल.

‘ काळ ’ पऽांशीं तात्यांचा या ूसंगीं ूथम प रचय झाला.

जेवावयास जाव लागल.
पऽांत ूिस

तेथील मंडळ ंनीं पु याच ‘ काळ ’ पऽ एक वषपयत तात्यांना ब ीस

हणून

या सुमारास ‘ काळ ’

झालेला ‘ चाफेकर आ ण रानडे ’ हा संपादक य लेख पुढ

‘ काळ ’ पऽाचा ूथम प रचय
बरे च दवसपयत चांगलाच गाजत रा हला होता.
होत आली असली तर

तात्यांच

तात्यां या मनाची घडण या सुमारास ब हं शीं तयार

ान, भाषासरणी व मानिसक उत्साह इत्या द गो ी अ ाप

संबमणावःथतच होत्या.

यापुढ तात्या ‘ काळ ’ पऽाच प रशीलन सतत कर त रा हले आ ण ‘ काळ ’

या भाषासरणीचा व

वचारसरणीचा तात्यां या मना या उत्बांतीवर पुंकळच प रणाम झाला.

तात्यां या बांितकारक जीवनांतील कृ ित वषयक भागाच गु त्व ‘ काळ ’ पऽाकडे जाईल क ं नाह ं हा
ू

वादमःत असला तर , त्यां या बांितकारक जीवना या वैचा रक ःफूत च गु त्व ‘ काळ ’ पऽ व

त्याचे संपादक कै. ूो. अ णासाहे ब परांजपे यांजकडे जात, ह गो
झाला.

मा य केली पा हजे.

पुण-कजतकडन
ू तात्या-ूभृित मंडळ परत नािशकास आली व त्यांचा तेथील जीवनबम सु
या जीवनबमाच

यापुढ ल ःव प वणन क न सांग यापूव

करकोळ गो ी या ठकाणीं नमूद के या पा हजेत.

या सुमारास घडले या कांह ं

बाबां या वगात असणारे ौी. रामभाऊ दातार यांची

व त्यां या कुटंु बातील मंडळ ंची सावरकरबंधु व त्यांचे कुटंु ब यां याशी ओळख पुंकळच वाढली होती.

या ओळखीच पयवसान घरो यांत झा यामुळ,

सावरकरबंधूंनीं नािशकांतील आपल पूव चे

बदलल होत व ते ितळभांडे रा या ग लींत दातारां या शेजाराला येऊन रा हले होते.
नािशक येथ लेग झाला त हा दातारां या कुटंु बांतील मंडळ ःथलांतर

ब-हाड

१८९८ सालीं

हणून भगूरला गेली होती आ ण

सावरकरां या राहात्या घराशेजार या त्यां याच जु या घरांत या मंडळ ंच कांह ं दवस वाःत य ह होत.

दातार कुटंु बाशीं झालेला हा प रचय व ितळभांडे रा या ग लींतील हे वाःत य या गो ींचा सावरकरां या
भावी जीवनबमावर केवढा प रणाम झाला ह बमाबमान वशद होईलच.

तात्या नािशकला आ यापासून त्यांच वाचन व अ यास वगैरे कायबम सुरळ त चालले होते;
पण, बाबांची ःथित माऽ तशी न हती.

नािशकमधील नाटक मंडळ ं या सहवासामुळ बाबांच मन

अ यासांत वशेष रमत नसे ह तर खरच; पण, बाबांचा अ यास रगाळत रा हला याला आणखी ह एक
कारण आहे .

लागलेली होती.

सावरकर-च रऽ

बाबांना यापूव पासूनच वेदा त वषयक मंथां या व धािमक मंथां या वाचनाची चटक
ई र

अिध ान हा त्यां या

वचारांतला मोठा मह वाचा भाग होता.
५०

या

वचारसरणींत धमभोळे पणाचा अंश ह पुंकळच ूमाणांत होता. ‘ राख कंवा मठ

मन तेथ हटकून रमत असे. *’ नािशक ह
बैरा यांचे तांडे सततच येत जात असत.

ेऽाच

ठकाण अस यामुळ, त्या

दसली क ं बाबांच

ठकाणीं गोसावी –

अशा कांह ं गोसावी –बैरा यां या संगतीचा बाबां या मनावर

या सुमारास वशेष प रणाम झाला आ ण त्यांना वैरा याची लहर येऊन ती ूबळ होऊं लागली.
लहर अनावर हो या या ऐन सुमारास दातारां या कुटंु बावर जी आप

ह

ओढवली

*अूकािशत आत्मच रऽ.
ती ओढवली नसती तर, बाबा कदािचत ् या सुमारास ववेकानंदां या मायावती आौमांत जाऊन तेथ
ःथाियक ह झाले असते. *
पण, १८९९

या माच म ह यांत

लेगची आप

दातारां या कुटंु बापयत येऊन िभडली.

रामभाऊ दातार यांचे वड ल वे. शा.सं. केशवशा ी यांना या सुमारास
त्यांच शेवट ं ूाणोत्बमण ह झाल.

ौी.

लेग झाला आ ण या आजारांत

या दख
ू ा कर या या कामीं बाबांनीं
ु यांत केशवशा ी यांची शुौष

रामभाऊ दातार ूभृित मंडळ ंना अत्यंत आःथेवाईकपणान मदत केली.

सावरकर-कुटंु ब व दातार-कुटंु ब यां यामधील पूव चा ःनेहसंबंध

या आपत्कालीन मदतीमुळ,

ढतर झाला.

नािशकला

लेगचा कहर

उसळलेला अस यामुळ, अ णांनीं बाबा व तात्या या दोघांना ह भगूरला बोलावून घेतल. नािशकला सु

झालेला लेग हळु हळू आसपास पस ं लागला आ ण आषाढौावणा या सुमारास यंबके र येथ ह लेग
सु

झाला.

आपली मुलगी व जांवई यांनीं यंबके र येथ लेग या द ू षत वातावरणांत राहण ौेयःकर

नाह ं अस अ णांना वाट यामुळ, त्या उभयतांना भगूर येथ आण यासाठ ं त्यांनीं बाबांची रवानगी केली.
बाबा भगूर सोडन
ू गेले आ ण खु

भगुरांत ह

लेगचे उं द र पडंू लागले.

त्या वेळ ं सरकार

अिधका-यांचा लेगद ू षत घरांतील लोकांना फार उपसग प चत अस यामुळ, घरांत उं द र पडले तर त्या

गो ीचा बोभाटा न कर याकडे लोकांची सामा यतः ूवृ
ूकार घडला.

गांवांतील प रिचत मंडळ ंपैक ं तुकाराम िशंपी

घरांतला ह एक कता पु ष मेला.
गेले.

असे.

सावरकरां या घरा या बाबतींत हाच

लेगन मेला.

शेजार या गवंडया या

अशा कांह ं आजार माणसां या समाचारासाठ ं अ णा कत यबु न

एके दवशीं राऽीं घर ं परत येत असतांना अ णा पाय मुरगळू न पडले आ ण ते घर ं परत आले

ते लंगडतच आले.

या लंगड यांत कांह ं वशेष िभ यासारख आहे अस त्या वेळ ं कोणाला ह वाटल

नाह ं.
गेल.

दस
ं जेवणाचे वेळेपूव अ णा दे वघरांत उभे असतांना तात्यांच ल
ु -या दवशीं दपार
ु

अ णा जांघत चांचपीत उभे आहे त ह तात्यांनीं पा हल.

जेवणखाण आटोपेपयत अ णा कांह ं

बोलले नाह ंत आ ण तात्यांना ह कांह ं वचार याचा धीर झाला नाह ं.
व त्यांनीं तात्यांना हांक मा न आप याला
ह ला खु

त्यां याकडे

जेवण क न अ णा माड वर गेले

लेग झाला अस याच सांिगतल.

आप या व डलांवरच झाला ह पाहतांच तात्यांच मन चरकल.

या भयंकर सांथीचा

पण, ःवःख बसून

भाग यासारख नस यामुळ, त्यांनीं एक गांवठ औषध तयार क न त अ णां या गांठ वर ला वल.
बापुकाका गांवांत होते खरे ; पण भाऊबंदक ची अढ मनांत बळकट अस यामुळ, ते आजार भावा या
समाचाराला आले नाह ंत !

त्यांच गांवांत वजन अस यामुळ, सरकार अिधका-यांकडन
ू होणारा ऽास

टाळ याचा
*अूकािशत आत्मच रऽ.

सावरकर-च रऽ

५१

सावरकर कुटंु बावर लेगचा घाला
कामीं माऽ त्यांचा उपयोग झाला.
लेकर त्यांची यथाश

राऽभर अ णांची तगमग चालू होती.

शुौष
ू ा कर त होती.

व हनी आ ण तात्या ह ं

व डलांपासून दरू िनजाव लाग यामुळ धाकटा बाळ

अःवःथ झाला होता.

त्याची समजूत घाल याच व त्याला िनज व याच काम ह या दोघां लकरांनाच

कराव लागत होत.

पहांटे या सुमारास अ णा क हंू लागले.

सकाळ ं त्यां या गांठ ला जळवा

लाव या; पण त्यामुळ दपार
या सुमारास गोळा अिधकच अिधकच फुगून आला.
ु

र तीन भेडसावीत आहे त च दसर
एक संकट द
ु

इकडे ह संकट अशा

हणून उभ रा हल. दपार
या सुमारास बाळ रडंू
ु

लागला आ ण आप या जांघत दखत
अस याच सांगूं लागला.
ु

बाळाला पुढ या बंग यांत िनजवून

ू
ू शुौष
ू ा क ं लागलीं.
व हनी व तात्या ह ं दोघ जण घरांत या दोघा आजार माणसांची आलटनपालटन
राऽीं दोघा ह

णांना वायूचा झटका येऊं लागला.

अ णांना येणारा वायूचा झटका तर इतका भयंकर

होता क ं, त्यांना आवरण अश य झाल व माड चीं दार लावून घेऊन ःवःथ राह यािशवाय गत्यंतर
उरल नाह ं.
अ णा

दस
ु -या दवशीं सकाळ ं बाबा, भाःकरराव काळे व माई ह मंडळ येऊन प चली; त्या सुमारास
शु वर ह

न हते.

पाहणे
ु

मंडळ ं या

जेवणाची

सं याकाळ या सुमारास कोठू रहन
ू बाबा-तात्यांचे मामा आले.
गेले आ ण कांह ंशा वैतागान ते रागावून बोलले ह.

यवःथा

दसर
ु कडे

करावी

लागली.

भ वतालचा सव ूकार पाहन
ू ते भांबावून

शेवट ं या राऽी अ णांच दे हावसान झाल; पण

त्यांना अनावर वात झालेला अस यामुळ ते बंद माड ंत पडन
ू होते आ ण राऽीं त्यांच ूाणोत्बमण

नेमक के हां झाल ह समजूं शकल नाह ं.

व डलां या मृत्यूचा दवस

अूकािशत आत्मच रऽांत शके १८२१ अिधक ौावण व
आढळत क ं, या
न हता. ौावण व

ठकाणीं
३०

हणून सावरकर यांनीं आप या

३० हा

दला आहे . पण तपासाअंतीं अस

वःमरणान अ पशी चूक झाली आहे .

या वष अिधक ौावण म हना

हणजे द.५-९-१८९९ ह इं मजी तार ख ठरते.

आ ण नािशकचे दवंगत नेते

वै भूषण वामनशा ी दातार यांनीं गो वंद कवीं या क वतासंमहा या ूारं भीं क वच रऽांत जी मा हती
दली आहे ित या आधारान ह असच

हणण ूा

ठरत क ं, ‘अिधक ौावण ’ हे श द वःमरणानच

पडलेले असावे.
‘ याच सालीं (सन १८९९) भािपदांत गणपित उत्सवाचे सुमारास सावरकरांचे गांवीं-भगूर येथलेगचा कहर उसळला, ’
अस ौी. दातार यांनीं िल हल आहे . ौावण अिधक असता तर ‘ गणपित उत्सवाचे सुमारास ’ हे श द
दातारशा ी यां या लेखांत आले नसते.

आत्मच रऽ िल हल गेल त्या वेळ ं भगूरचा

घडन
पुंकळच वषाचा काळ लोडलेला होता.
ू
ऽखंड यापी खटपट झाले या होत्या.

लेगचा वृ ांत

म यंतर ं या काळात सावरकरां या हातून अनेक

अंदमानांतील जीवनबमाची छाया ह त्यां या मनावर पसरलेली

होती या सव ूकारांमुळ बार कशा एका तपिशलांत वःमरणान चूक होऊन ‘अिधक ौावण ’ हे श द
पडले असतील, ह अगद ं संभवनीय आहे .
अ णांचा मृत्यू व त्यानंतरचे दःखद
ूसंग यांना धीरान त ड दे ऊन सावरकरबंधूंना पुढ ल
ु

यवःथेला लागाव लागल.
सावरकर-च रऽ

बाळाला भगूरलाच ठे वून इतर मंडळ ंनी कोठू रला चलाव असा स ला
५२

मामांनी

दला.

पण तो मा य कर याला बाबांनीं साफ नकार

महादे वाच एक व गणपतीच एक अशीं दोन दे वळ आहे त.
सुमार दोन-अड च फलाग आहे त.

दला.

भगूर येथ गांविशवेपाशीं

सावरकरां या राहत्या घरापासून ह ं दे वळ

घर सोडन
ू तेथ जाऊन राह याच बाबांनीं ठर वल.

बाबा, व हनी व

तात्या अशीं ितघ या दे वळांत जाऊन रा ह यानंतर, बाबा फ न घर ं आले व आस नमरण ःथतींत
असले या बाळला खां ावर टाकून ते फ न दे वळाकडे गेल.

बाळ या त डांतून या वेळ ं र ाचे ओघळ

वाहत होते व तो जगेल अशी आशा कोणालाच वाटत न हती.
बाक ची मंडळ दस
ु -या दे वळांत राहंू लागली.
हणून ते ह या दे वळांत वःतीला आले.

बापूकाकांना आतां माऽ या लकरांपासून दरू राहवेना !

गांवांत

लेग या सांथीचा कहर उसळलेला अस यामुळ,

भयाण बनत असे.

काळोख पड याबरोबर सगळ वातावरण

बाळला गणपती या दे वळांत ठे वून

अशा त्या वातावरणांत, दे वळाबाहे र

बसले या एका कु या या सोबतींत, ह ं लकर काळ कंठ त असतां त्यां यावर आणखी एक संकट चालून
आल.

बापूकाकांना ह

लेगन पछाडल आ ण त्यामुळ राह या या

ीन दो ह दे वळ सुर

त नाह ंत,

अस ठरल.
सावरकर-कुटंु बावर ओढवले या या ूसंगाची वाता नािशकला प चली व रामभाऊ दातार कांह ं
मंडळ ंसह लगोलग भगुरास आले.

आजार

सव मंडळ ंना बरोबर घेऊन ते नािशकला परत गेले.

माणसांना त्यांनीं आप या घर ं उत न घेतल.

बापूकाका ह वारले.
धाड याच ठरल.

बाळ या आजाराचा सव
बाळच

दो ह

नािशकास प च या या दस
ु -या

ींनीं वचार क न अखेर स त्याला

लेग-

दखण
फारच वकोपाला गेलेल अस यामुळ त्याला एकटयाला
ु

दवशीं

णालयात

णालयांत

ठे व यास बाबा तयार होईनात. इतरांनीं त्यांना परोपर न सांगून पा हल; पण, त्या सग यांकडे दल
ु
क न

बाळ या

जीवाब ल या

सुर

शुौष
ू ेसाठ ं

ववंचनेन

ःवतः

आधींच

ततेब ल ह िचंता वाटंू लागली.

लेग-

यम

णालयांत

झाले या

सा या

राह याचा

तात्यां या

बाबांनीं

व

िन य

केला.

बाळ या

मनाला

बाबां या

णालय होत !

राऽीं या

व हनीं या

णालयांत ह रो यां या स नध अहोराऽ राह याचा

ूसंग आला तर चांग या खंबीर मनाचा मनुंय ह वेडा बनेल.

ह तर

लेग-

वेळ ं ऐकूं येणारे िनरिनरा या रो यां या क ह या-कुंथ याचे आवाज, भ वताली पसरलेली मृत्यूची छाया
अशा सवाशीं झगडत बाबांनीं या मृत्यू या गुहत
कत यिन ेला साजेसच आहे .

दवस काढले, ह त्यां या अलौ कक धैयाला व

बाळची गांठ दोनदां काप यांत आली; पण टाके फाट यांमुळे त्या या

वेदनांत भरच
बाबांचा पागे- हसकरांशीं प रचय
पडली.

तथा प, बाबा डो यांत तेल घालून त्याची शुौष
ू ा कर त होते.

तात्यांना दोन वेळां

णालयांत जाव लागे.

बाबांचे कपडे व जेवण घेऊन

नािशक या त्या वेळ या भयाण वातावरणांत, वेळ ंअवेळ ं

इतक दरू जाव-याव लागत असतांना तात्यां या मनात कोणते भयूद वचार थैमान घालीत असतील ,
याची क पनाच केलेली बर !

बाळाब ल तर

बहते
ु क मंडळ िनराशच झालेली होती.

बाबांवर ह

आजार पड याचा ूसंग येतो क ं काय ह गूढ भीित तात्यांना एकसारखी अःवःथ कर त होती.
व जेवण घेऊन

णालया या दाराशीं प च यावर बाबांचे दशन झाल

तेवढयापुरता शांत होत असे.

सावरकर-च रऽ
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तात्यांना वाटत असलेली भीित मूितमंत खर ठरली ! बाबा ह लेगन आजार आहे त ह गो

व हनीला

कळवून त्या िनंपाप जीवा या मनो यथा वाढ वण ौेयःकर नाह ं अस तात्यांनी ठर वल; आ ण त्यांनीं
बाबां या आजार पणाची गो

ष कण होऊं दली नाह ं.

संकटांची ह परं परा आतां परमो च बंदपयत
जाऊन प चली अस यामुळ, ती यापुढ उताराला
ू

लागावी ह िनसगिनयमानुसार ःवाभा वकच होत.

बाबा आजार पडले खरे ; पण सुदैवान त्यांच दखणे
ु

बाळला ह हळु हळू बर वाटंू लागल.

वकोपाला गेल नाह ं.

दोनतीन म ह यांत तो हं डू- फ ं ह लागला.

थोड याच दवसांत तो घर ं आला आ ण

कौटंु बक जीवनाचे आधार तटातट तोडन
ू टाकणा-या या

लेग या आप ींशीं सावरकर-बंधु झुंजत असतांनाच कांह ं घटना अशा घडन
ू आ या क ं, त्यांचा या

बंधूं या भावी जीवनावर व नािशक शहरा या भावी जीवनावर खोल ठसा उमटला.
णालयांत असतांना त्यांची ौी.

घटना आहे .

लेग-

हसकर यां याशीं जमलेली ग ट ह अशा घटनांपैक ंच एक ूमुख

हसकर व त्यांचे िमऽ पागे यांचा सावरकर बंधूंशीं

प रचयामुळ परःपरां या राजक य

बाबा

प रचय वाढत गेला.

या वाढत्या

वचारांतील सा याची परःपरांना ओळख झाली, या प रचया या

वाढत्या क त नािशकांतील अनेक त णांचा हळु हळू समावेश झाला आ ण यांतूनच पुढ ‘ िमऽमेळा ’
या ूिस

संःथेची घटना िनमाण झाली.
बाळ या शुौष
ू ेसाठ ं बाबा

लेग-

णालयांत रा हले होते, त्या वेळ ं त्यांना कोणी तर

सहानुभूतीचा व समानशीलाचा िमऽ तेथ िमळाला तर हवाच होता.

होतां होतां बाबांना अस आढळू न आल क ं,

णालयांतील नोकरवगाशीं प रचय

णालयांत कारकुनी काम कर त असलेले ौी.

यां या ठकाणीं सरकार ं नोकर ंत असले या सवसामा य माणसांपे ा कांह ं वेगळ पाणी आहे .
यांच भ वताल या राजक य हालचालींकडे पुंकळच ल
वषयांवर बाबांच त्यां याशीं बोलण होऊं लागल.

होतां होतां या ओळखीच ःनेहांत

रावजी कृ ंण पागे हे ह सरकार नोकर ंतच कारकुनाच काम कर त असत.
होती.
असे.

हसकर

अस यामुळ, हळु हळू ःवरा य व ःवधम या

हसकर यांचे नांव ऽंबकराव अस असून ते बापूराव या नांवान ओळखले जात.

असून भ वताल या अनेक उपयु

हसकर

उ ोगांना ते अंतःथ मदत कर त असत.

पांतर झाल.

हसकर यांचे िमऽ

हसकर हे अ पभाषी

पागे यांची वृ

िभ न

दहा मंडळ ं या बैठक ंत िमरवाव व त्या मंडळ ंवर आपली छाप पाडावी अस त्यांना वाटत
पागे व

हसकर हे दोघे ह बराचसा वचार एकऽ कर त असत; व त्यांचे कांह ं लेख

हसकर व

पागे यां या आडनांवांतील इं मजी आ ा र एकऽ क न बन वले या ‘ एम. पी. ’ या टोपण नांवान
पु या या ‘ काळ ’ पऽांत ूिस

होत असत.

सावजिनक जीवनांत ब-याच उलाढाली कर त असत.

हे दोघे ह ःनेह

आप या हौसेमुळ नािशक या

त्या वेळ ं नािशकचे पुढार

हणून जी मंडळ

ओळखली जात ती मंडळ , पांढरपेशा समाजांतील इतर ठकाण या बहते
ु क पुढा-यांूमाणच, बैठक ंत
बसून सूऽ हाल व याच राजकारण करणार होती.

त्या काळ ं राजकारण मोठयाशा भरधांव गतीन धांवूं

लागलेल नस यामुळ-आ ण इतक ह करणार मंडळ त्या काळांत मोजक च अस यामुळ-एवढया अ प
ौमावर ह अशा मंडळ ंच पुढार पण टकूं शकत असे.

व हरहु नर लोक नेहमींच आप या हाताशीं हःतक
ूित त पुढा-यांना

अशा

पुढा-यांची

हसकर - पागे ह जोड हःतक

खर

यो यता

ओळखून

असत.

अशा पुढा-यांना हक
ु ु मी उपयोगी पडणारे , हरकामे
हणून हवे असतात.
हणून उपयु

वाटे .

नािशक या त्या वेळ या
हसकर – पागे हे माऽ

ते ह अशा पुढा-यांना आपले दखाऊ हःतकच

समजून चालत असत.
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हसकर व पागे यांची ूथम बाबांशीं ओळख झा यानंतर थोडयाच दवसांत त्यांची तात्यांशीं ह

ओळख झाली.

तात्यांनीं केले या कवनांची क ित न सांगतांच सगळ कडे पसरत चालली होती व

पु या या ‘ जग ते छु ’ पऽांत तात्या मधूनमधून बातमीपऽह

िल हतात ह

लाग यामुळ अनेक जण त्यां याकडे आपाप या वृ यनुसार पाहंू लागले होते.
लेग-

णालयाची

रजा घेत यानंतर

हसकर यांच सावरकरां या घर ं

गो

ूिस

होऊं

बाळ व बाबा यांनीं

येण-जाण वाढंू

लागल.

हसकरांनीं या सुमारास व ाथ -संघ नांवाची बार कशी संःथा ःथा पली होती; ितची मा हती तात्यांना
कळली व तात्यांनीं भगूरला घेतले या शपथेच वृ
व ाथ -संघाहन
ू िभ न ूकारच अस एक गु

हसकरांनीं ःथा पले या

मंडळ ःथापन कर याची आवँयकता तात्या

हसकरांना

हसकरांना ह ती क पना हळु हळू पटंू लागली. तात्यांनीं पागे यां याशीं

पटवून दे ऊं लागले आ ण
कोणत्याच ूकारची चचा

हसकरांना कळल.

केली

नाह ं.

पण

हसकर

यां यामाफत

पागे

यांना ब-याचशा गो ी

कळत असत.
तात्या व

हसकर यां या दर यान ह चचा चालली होती त्या सुमारासच तात्यांचा ःवतःचा

िमऽप रवार ह हळु हळू वाढत चालला होता.

ितळभांडे रा या बोळांतील वतकां या कुटंु बांतले यंबकराव

हे तात्यांचे समवयःक अस यामुळ त्यांची व तात्यांची मैऽी वाढत चालली होती.

रामभाऊ दातार यांचे

धाकटे बंधु-कै. वै भूषण वामनशा ी दातार-हे तात्यांहू न अवघे तीनचार म ह यांनींच लहान.
गु मंडळा या ःथापने वषयी चचा
या वेळपयत या त णाची िश ण वगैरे हरएक बाबतींत हे ळसांड झालेली होती. रामभाऊ दातार हे

वृ ीन बेडर व मायाळू असले तर कुटंु बपोषणाचा भार त्यांना एकदम ःविशरावर
त्यांच ःवतःच ह िश ण दल
ु

यावा लाग यामुळ

ल गेल व धाकटया भावा या िश णाकडे ह त्यांना ल

यंबकराव वतक यांची ःथित वेगळ होती; ते िश णािभमुख व मह वाकां ी होते.

तात्यांसार या
आकृ

झाल.

दे तां आल नाह .ं
आ ण त्यामुळ

ानाजनांत रं गले या व मह वाकां ी समवयःक त णाकडे त्यांच मन ःवाभा वकच

रामभाऊ दातारां या धाकटया भावा या िश णा द गो ींकडे तात्या यथाश

ू घेतल.
लागले व लौकरच तात्यांनीं त्याला आप या िमऽप रवारांत कायमच ओढन
हसकर व तात्या यां या दर यान गु
काळ

मंडळा या ःथापनेब लची चचा जोरांत सु

हणजे १८९९ चा ऑ टोबर-नो हबर म हना होय.

हसकर व पागे

ल

दे ऊं

झाली तो

हे दोघे ह ‘ केसर ’

या

राजक य कायप तीचा पुरःकार करणारे होते; पण, त्यां या मनाचा सगळा ओढा ‘ काळ ’ कत ूो.
परांजपे यां या िनभळ ःवातं यवादाकडे व बांितवादाकडे होता.
सश

बांती या क पना त्यांना मनांतून मा य होऊं लागला.

बसतां पूण

राजक य ःवातं य याच

त्यामुळ तात्यां या त्या वेळ या

फुटकळ सुधारणांचा का याकूट कर त न

येयाची घोषणा िनभयपण केली पा हजे हा तात्यांचा आमह ह

या जोड ला मानवूं लागला.

पण त्या वेळ ं चाफेकर-ूकरणांतील दडपशाह मुळ सवाचींच मन हाद न

गेलेलीं अस यामुळ शपथब

हो याला

त्यांच मन लौकर िस

होईना.

हसकर लौकर तयार होईनात व गु

इकडे तात्या व

मंडळा या ःथापनेला ह

हसकर-पागे यां यामधील दवा
ु अशा र तीन सांधला

जात होता त च, ितळभांडे रा या बोळांतली व आसपासची त ण मंडळ ह तात्यांकडे आदरान व
आत्मीयतेन पाहंू लागली होती.

या मंडळ ं या वृ ींत तात्यां य वषयीं जो बदल झाला तो कसा व कां

झाला ह नािशकचे कै. वै भूषण वामनशा ी दातार यांनीं पुढ ल श दांत* नमूद क न ठे वल आहे ः
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वशेषतः रा.

वनायकराव सावरकर हे या ग लींत राह यास आ यापासून त्या

ग लींतील त्यां या समवयी मुलां या मनांत मह वाकां ेच वार खेळंू लागल, अस

हण यास

त्या वेळ ं रा. सावरकरांच वय ह त्यां या बु च कौतुक कर याइतक लहान होत.

हरकत नाह ं.

तथा प त्यां या त्या आकषक चेह-यावर ल

दसणार

बु म ा व तरतर

आ ण त्यांचा

सततो ोगी ःवभाव यांचा प रणाम आसपास राहणा-या व ा यावर झा यािशवाय रा हला नाह ं.
त्या वेळ ं रा. सावरकर हे जग ते छू वतमानपऽांत

करकोळ बातमीपऽ िलह त असत.

त्यां या वषयीं कोणी मत्सरान, कोणी कौतुकान, कोणी मह वाकां ेन
क व गो वंद यां या क वतासंमहाला जोडलेल क वच रऽःपृ.७

•

तर कोणी ूेमान पाहंू व

वचा ं

लाग यान ूत्येका या बु ला त्याय ग चालना िमळू न

जवंतपणा व िनराळ वळण लाग यािशवाय रा हल नाह ं.

तात्यांचा

सहवास

लाभून

त्यां या

मागदशनान ःवातं य येयाच आकलन हो यापूव

ितळभांडे रा या ग लींत राहणा-या त ण मंडळ ंची वृ
द दशन यापूव झाल आहे .

अवँय आहे .
होते.

या ठकाणीं त्या वृ ीच वणन जाःत मोठया ूमाणावर करण

या सुमारास या बोळा या आसपास जी त ण मंडळ होती त्यांचे दोन अ डे

िभ ुकमंडळ ंचा समावेश
यांतला एक अ डा दे वा या मठांत होता व या अ डयांत बहशः
ु

झालेला असे.
व स वळे
होते.

कशा ूकारची होती याच ओझरत

या अ डयाचे पुढार

ध डभट व ािमऽ हे धािमक आचारूसंगीं प के सनातनी

दसत ह खर असल तर , इतर बाबतींत ते पुंकळसे नवाळलेले व चांगलेच रं गेल

या व ािमऽां या वा यांतच आनंद बाई दरे कर या नांवा या मराठा समाजांत या बाई

राहात असत.

या बा चा एकुलता एक मुलगा गो वंद अथात ् आबा हा जवावर या दख
ु यांतून

कसाबसा िनभावला असला तर तो ज माचा लुला-पांगळा झाला होता.
व काबाडक

आनंद बाई मोलमजूर

क न आपल व आप या लाड या मुलाच पोट भर त असत.

मुलगा हाच पुढ ूिस स आलेला गो वंद क व होय !

या बा चा पांगळा

या आबा दरे करां या नेतत्ृ वाखालीं त्या

भागांतल एक टोळक या सुमारास चांगलच नांवा पाला आल होत.
आबा

दरे कर

व ािमऽां या

वाडयांत

राहावयास

आले

त्यापूव

ते

नािशक या

वजयानंद

नाटयगृहाशेजार ं असले या जळ या वाडयांत राहात होते.

व डलां या मृत्यूनंतर कांह ं वषानीं आबांच

वया या सुमारासच िश णाला रामराम ठोकावा लागला !

आबांच वय १७-१८ वषाच होईपयत त्यांचा

मराठ िश ण सु

झाले; पण, आजार पणा व त्यांतून िनघालेला पंगूपणा यांमुळ त्यांना १०-११ वष

त्या जु या जागत जो जीवनबम होता तो मोठा मासलेवाईक होता.
जमतील त्यांत आबांना अमेसरत्वाचा मान

भ वताली जी कोणी मंडळ

िमळावयाचा ह या वेळेपासूनच ठरल होत; पण, या

सुमारास आबां या भ वतीं असणार मंडळ उनाड या कर यांतच पु षाथ मानणार अस यामुळ, आबा ह

या सुमारास

उनाडपणा या अनेक गो ी क ं लागले. हा उनाडपणा चालला असतांनाच, आबां या अंगीं

असले या उपजत रिसकपणाला व क वत्वाला अंकुर फुटंू लागले.
आबांना

अवगत

झाली

व

ते

लाव या ह रचूं लागले.

डफ व तबला वाज व याची कला

पूव च ब-हाड

बदलून आबा व ािमऽां या

वा यांत येऊऩ रा हले याचा अथ त्यांनीं ःथलांतर केल इतकाच नसून, एका संःकृ ती या मंडळ ंतून
िनघून, दस
ु -या ूकार या संःकृ ती या मंडळ ं या सहवासांत ते दाखल झाले, असा आहे .

या न या

सावरकर-च रऽ
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मंडळ ंचा सहवास ह फारसा उ नितकारक न हता; कारण, ितळभांडे रा या ग लींत आबांना

दरे कर-सावरकर-प रचय
जे सवंगड ूथम भेटले ते नाटक पाहण, गाणे-बजावण करण, स गटया, गं जफा, बु बळ खेळण या

ू गेलेले असत.
त-हे या खुशालचंद पणा या कायबमांतच गढन
व आबा दरे करां या आिधपत्याखालीं नांदणार

मंडळ

दे वी या मठांत या अ डयांतली मंडळ

या दोन उनाड टोळ यांचा ऽास ग लींत या

मोठमोठया मंडळ ंना सहन करावा लागत असे, ह वै भूषण कै. वामनशा ी दातार यांनीं वर

उ ले खले या च रऽात्मक लेखांत व सावरकर यांनीं आप या आत्मच रऽांत नमूद क न ठे वल आहे .
आबा दरे करांच शालेय िश ण कती झाल होत ह वर सांिगतलच आहे .

िश णाची मयादा ह असून ह,

आबांनी या सुमारास ‘ म मथूभाव ’ नांवाच नाटक िल ह याला ूारं भ केला, ह गो
या वातावरणांत वाढत व वागत होते त्याचा

आबा त्या वेळ ं

वचार के यास ःवाभा वकच ठरते.

या दो ह

टोळ यांतला मंडळ ं या जीवनबमाच यथाथ वणन करतांना सावरकर यांनीं आप या आत्मच रऽांत
पुढ ल वा य िल हलीं आहे तः
ा ग लींतलीं

ह मंडळ जुट न व चैनबाजीन उनाड या िन चैन

ती मंडळ , लहर लागली तर, परोपकाराचीं काम ह कर त.

कर त त्याूमाणच

अनाथांच र ण कराव, दजनां
च
ु

दं डन कराव, कौटंु बक संकटां या ूसंगीं साहा य कराव अशी ह लहर या मंडळ ंना के हां के हां
येत असे.

या मंडळ ंचा त्या वेळचा जीवनबम एकंदर ंत िनंकपट आ ण िनंकाळजी, फुटकळ

आ ण फुकट, हौशी आ ण रं गेल, अ यव ःथत आ ण असंगत, बहधा
िन पिवी आ ण बहधा
ु
ु

िन पयोगी,

विचत ् उपिवी आ ण

विचत ् उपयोगी असा असे.

या उनाड टोळ यांपैक ं एका टोळ याचे
वषानीं वड ल होते. *

अंगी ज मिस च होता.

होर ये आबा दरे कर हे वयान तात्यांहू न आठ नऊ

तर ह दस
ु -यां या अंगीं असले या गुणांच कौतुक कर याचा गुण आबां या

तात्यां या क वत्वगुणाची वाहवा होऊं लागली त्याबरोबर त्यांचीं कवन ःवतः

पाह याची अनावर इ छा आबां या मनांत उत्प न झाली.
पाह या या इ छे न आबा ूथम सावरकरां या खोलींत गेले.
क वतांतील अलंकार, का याची श दसंप
घेतल. आबां या

इत्या द

हणण आबांनीं ऐकून

ठकाणीं का यःफूित हा ई र गुण फार मोठया ूमाणांत होता ह खर; पण, या
वकिसत ू ेच साहा य िमळालेल न हते.

ूय

पुढ सावरकरां या

ी लाभली व ते आप या क वतेच ःव प या दशेन ह उदा
क ं लागले.
झाले.

कवन

कवन पाहन
ू झा यावर क वतांचीं वृ ,

वषयांवर ल सावरकरांच

ूितभेला आतांपावेत

समा व

चाफेकरांवर ल सावरकरकृ त

या न या

सावरकरां या सहवासामुळ आबांना ह
व भरघ स

हाव

हणून बु पुरःसर

येयवादांत गुंगलेला ‘ िमऽमेळा ’ िनघाला व आबा त्यांत

येयदशनामुळ तर आबांचा का यात्म एका न याच व ांत वांव ं लागला !

सावरकरां या भेट मुळ आबांचा
*दरे कर यांची ज मतार खः ९-१२-१८७४.
कायाक प झाला व ते ःवातं यशाह र गो वंद क व
अितशयो

हणून पुनज म पावले, अस

हण यांत

चा अंश फारसा नाह ं !
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हसकर-पागे,

दातार-वतक,

दरे कर- व ािमऽ

इत्या द

होर यांना

आत्मसात ्

क न

भ वताल या त णांच संघटन कर याचे वचार तात्यां या मनांत घोळत होते त्या सुमारास त्यांच मन
होत, अस नाह ं. अ णा आ ण बापुकाका ह ं घरांतलीं

घरगुती अडचणीं या वचारांपासून सवःवीं मु
दो ह कत माणस अनपे

त र तीन ८-१५

जमीन-जुमला, दे ण-घेण इत्या द

यवहारांचा सांवळाग धळ माजावा ह अगद ं बमूा च होत. भगूर

सोडन
ू नािशकला येतांना सावरकर-बंधु

ह उघडउघड िनंप न

दवसां या अंतरान मृत्युमुखीं पड याकारणान, भगूरचा

या संकटपरं परे शीं ट कर दे त होते ितचा वचार केला

होत क ं, भगूर या घरगुती

प र ःथतीच ते हां न हतीं !

यवहारांची प क

भ वताल या समाजाची सावजिनक

हणजे

यवःथा लावून ठे व यासारखी

यवहारांतली दानत चांगली असली

तर, अशा ूसंगीं, उघडया पडले या लकरांना मदत दे याला कोणी तर कत यबु न पुढ येतो !
ह

दानतच संपु ांत आलेली असली

आपत्ूसंग

पण,

हणजे, अजाण लकर, नडले या बाया-बापडया यां यावर ल

हणजेच आपला ःवाथ साधून घे याची सुवणसंिध अस मान याची वृ

बळावते.

खु

सावरकरांचे वड ल अ णा व त्यांचे चुलते बापुकाका यां याम ये भाऊबंदक

कशी चाले ह यापूव

यावहा रक बाबतींत संघष असे, ह ह यापूव या वृ ांतांत सूिचत झालच आहे .

भ वताल या मंडळ ंची

सांग यांत आलच आहे .

मनोवृ

सावरकरांच कुटंु ब व भगूरमधील इतर कांह ं ॄा हण कुटंु ब यांचा ह

अशा ूकारची अस यावर, उजाड पडले या घरांत या वःतुमाऽाच काय होईल, ह काय

सांगायला पा हजे !
सावरकरबंधूं या मातोौी वार यापासून भगूर या सावरकरां या घरावर लआमीची अवकृ पा कशी
होत चालली ह यापूव सांग यांत आलच आहे .

अ णां या मृत्यूपूव कांह ं म हने भगूर या घरांत

चोर झा यामुळ सावरकर कुटंु बाच बरच आिथक नुकसान झाल होत.

भगूर सोड या या घा त ह

तात्यांनीं व बाबांनीं घरांतलीं भांड कुंड ं कांह ंशा यवःथेने ठे वलीं होतीं.

यवहाराचे कागदपऽ गडबड ंत

तसेच रा हले होते.

थोड शी शांतता िमळतांच बाबा या घरगुती

हणून

यवहाराकडे पाह यासाठ ं

ू त्या वःतू कोठ या कोठ पसार कर यांत
भगुरास आले; त वर, भांडयांना व कागदपऽांना पाय फुटन
आ या होत्या !

अशी ःथित उ वली

हणजे खरे खोटे सगळे धनको द

हणून समोर उभे राहतात

व दे णेदाराला सतावून सोडतात; ऋणक पैक ं माऽ कोणी ह ूायः कांह ं ह सरळपणान दे त नाह ं.
जगभर येणारा अनुभव बाबा-तात्यांना ह येऊं लागला !

नािशकला

धनक चीं त ड िमट व यासाठ ं उभा करावा लागणारा पैसा यांची

हा

संसारासाठ ं लागणारा खच व

यवःथा करतांकरतां बाबांचा जीव

मेटाकुट स येऊं लागला !
गु धनासाठ ं दे वीला सांकड
घर या या अडचणींमुळ नािशक या ूपंचाची ओढमःत पुंकळच होत असे आ ण ती तात्या या
ल ांत येऊन त्या या मनाला ऽास होऊं नये अशी धडपड बाबा एकसारखी कर त असत.

अस असल

तर ह, घरांत खरा ूकार काय घडत आहे ह एका ा ूसंगान तर तात्यां या ल ांत येईच येई.
एका ा वःतूवांचून अगद ं अडलच
तात्याला ह गो

ूसंग वशेषीं तात्यांना कळवावी लागे व ‘

कां सांिगतलीस ?’ असा दटावणीवजा ू

इकडे आड िन ितकडे

सावरकर-च रऽ

हणजे व हनींना ती गो

वह र ’ अस होऊन जात असे.

घरांत

बाबांनी वचारला

हणजे व हनींना

‘

या प र ःथतीला त ड दे याचा एक उपाय
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हणून बाबांनीं या सुमारास दंकाळ
कामावर नोकर ह पत्करली; पण, पुढ
ु

याूमाण बाबांच सरकार

या प र ःथतीमुळ व हनींचे सगळे दािगने हळु हळू घर सोडन
ू गेले !

त्या माऊलीला या सोनेर

अगर इतर कोणत्याच नोकर शीं कधीं जमल नाह ं त्याूमाणच या ह नोकर शीं त्यांच फार दवस जमल
नाह ं.

आप या कुटंु बातील त ण पु षां या कतृत्वशाली

वैभवाची मात बर कधींच फारशी वाटली न हती.
भ वत याकडे ल

दे ऊन ह सा वी सारे हाल िनमूटपण सोशीत होती.

इतर कारणांमुळ उ वणा-या

ूापंिचक व आिथक अडचणींत बाबां या भोळे पणामुळ व ौ ाळु पणामुळ भरच पडत असे !
एकदां भगूरला गेले असतां, तेथील एका जु या कुळाची व त्यांची भेट झाली. !
ठकाणीं दहा हजारांचा गु

ठे वा आहे अस या कुळाने बाबांना सांिगतल.

असेल तर दे वतांना कांह ं बळ बळ
पट व यासाठ ं

दले पा हजेत, अस ह तो बाबांना

हणून कोणाजवळू न तर घेतलेले सुमार तीनश

बाबा

नद या कांठ ं अमुक

हा ठे वा हःतगत

हावयाचा

नोकर ची जािमनक

हणाला !

पये या वेळ ं बाबां या हातीं होते.

एवढा मोठा ठे वा िमळाला क ं आपल दै य संपेल, या आशे या आहार ं जाऊन, बाबांनीं जवळचे पैसे या
कु

या ःवाधीन केले.

दे वीला सांकड घातल

हणजे ठे वा न क िमळे ल अशा

व ासान बाबांनीं

घरांतली अ भुजा दे वीची मूत भ या मोठया दगड ंत या पा यांत आकंठ बुडवून ठे वली !
कांह ं तर
पयांचा लाभ झा यामुळ लालचावलेल त कूळ बाबांकडन
ू

तीनश

जाःत पैसे िमळाले

तर ते

काढ या या वचारांत होत; इत यांत तात्या कांह ं कारणामुळ आक ःमकपण भगूरला आले.
बाबांची परोपर न समजूत घात यावर, बाबांची फसवणूक एवढयावरच थांबली !

त्यांनीं

दे वीची मूित पा यांतून

काढ यावर बाबांनीं ती गांवांत या खंडोबा या दे वळांत नेऊन ठे वली. *
हसकर व तात्या यांचीं जीं संभाषण चालत त्यांत खंड पडलेला न हताच.
ःथापनेला कांह ं तर िनिम ान दवसगत हावी

हणून

गु मंडळा या

हसकर

*दे वळाली ःटे शनपासून सुमार दोन फलाग अंतरावर रे वे ळा या अगद ं लगत ह खंडोबाच दे ऊळ
आज ह उभे असून, त्यांत सावरकरांची ह दे वी अ ाप ह ठे वलेली आहे .
अस व सुचवूं लागले क ं, या गु मंडळाची ःथापना, वाढ, कायबम वगैरे सवच गो ी ‘ काळ ’ कत
परांजपे यां या पूवसंमतीवर अवलंबून ठे वा या ! गु
बाबतींत तात्या तर िन यी बनलेले होते !

ू सश बांतीचा माग चोखाळ या या
संःथा काढन

शेवट ं वाटाघाट होऊन तडजोड

गु मंडळ ःथापावयाचे; पण, ‘ काळ ’ कत्याचा

हणून अस ठरल क ं,

अिभूाय हातीं येईपयत मंडळांत आणखी कोणाला

यावयाचे नाह ं व त्यां या अनुमतीिशवाय कोणत ह बांितकारक कृ त्य करावयाच नाह ं.

ठर यावर, १८९९

या नो हबरअखेर

हसकरांनीं शपथ घेतली व दोघांितघांचच गु मंडळ ूथम

ःथाप यांत आल.

परांजपे काय

अस ठरल.

गु मंडळाच प हल नांव ‘ रा भ समूह ’ ह होत व त

या

हणतात त कळे पयत बाबांना ह या बाबतींत कांह ं कळवावयाच नाह ं,

मंडळाचे हे तु अिधक ःप पण सुच वणार एकाद नांव असाव अस तात्यांच
कर यांत आल नाह ं. ‘ रामह र ’ हा या मंडळाचा खुणेचा गु
गु मंडळा या

ःथापनेची

वाटाघाट

होतांहोतांच

हसकरांनीं सुच वल होत.
हणण होत; पण त मा य

श द होता.
आणखी ह

कांह ं

गो ी

गु मंडळांत न या न या व ासू माणसांची भरती होत राहावयाची तर त्यासाठ ं,
करतां येईल अस एकाद

अस

यापक व ूकट मंडळ असल पा हजे ह गो

ूकारच एकाद मंडळ ःथापाव; ह मंडळ िन पिवी

ःप

सुचूं

लाग या.

या यामधून िनवड

दसूं लागली.

अशा

दसणार व उघड काम करणार असाव, या

मंडळांत या त णां या माफत नािशक शहरांत चालणा-या ूकट, वैध व नैबिधक चळवळ हःतगत
सावरकर-च रऽ

५९

क न

समा व

या या व या मंडळांत जे खंबीर, कतृत्ववान ् व
क न

िमऽमेळा ’

याव, अशी

वचारसरणी िन

व ासू ठरतील त्यांना हळु हळू गु मंडळांत

त होत चालली.

१९०० सालीं वषारं भा या दवशीं ‘

हणून जी संःथा ःथाप यांत आली, ती या वचारसरणींतूनच उत्बांत झालेली होती.

िमऽमेळा ’ ह संःथा

हणजे ‘ रा भ समूह ’ या गु

संःथेची उघड काम करणार शाखाच होती.

रा भ समूहा या ःथापनेनंतर म हनाभरा या अवधींतच िमऽमे याची ःथापना झाली.
सु

चाफेकर-ूकरण

होतांच सरकारन पु या या नातूबंधूंना अटकत ठे वल , ह यापूव सांग यांत आल आहे च.

२१-१२-१८९९ रोजीं मुंबई सरकारन नातूबध
ं ूं या सुटकेचा हक
ु ू म सोडला.

होऊन नातूबंधू ूत्य

सुट याला कांह ं

‘

दवस लागले.

ह

दनांक

या हक
ु ू माची अंमलबजावणी

बातमी नािशकला प च यावर एकदोन

दवसांनीं- हणजे बहतक
न शिनवार दनांक ३०।१२।१८९९ या दवशीं- हसकर, पागे, दातार, सावरकर
ु

बंधु वगैरे मंडळ

कोणता तर

नाटयूयोग पहावयास गेली होती.

ू
म य थोडा वेळ काढन

नािशककरांतफ नातूबंधूंचे अिभनंदन कर याची संिध आज या आज साधावी अशी उम

या त ण

मंडळ ं या मनांत उसळूं लागली; पण, वड लधा-या पुढा-यांपैक ं कोणाचीच संमित त्यां या सुचनेला

िमळे ना !

अशा ूकार या सभा वगैरे कायबम यापुढ अडंू

नयेत

हणून एक मंडळ असल पा हजे,

अस या मंडळ ंना
िमऽमेळाः ःथापना व कायारं भ
वाटल व द. १-१-१९०० रोजीं िमऽमे याची ःथापना झाली.

दोनचार दवसांत या संःथेचे चालचलाऊ

िनयम वगैरे तयार झाले व िमऽमे या या सा ा हक बैठक वगैरचा कायबम सु
िमऽमेळा ह नांव सवकष असून त्यांत आ ेपाह अस कांह ंच न हत.

त णांची आवक वाढंू लागलीं.

झाला.
यामुळ िमऽमे यांत

१९०० सालीं उ हा यांत नािशकला ौीिशवजयंतीचा उत्सव झाला तो

िमऽमे यांतील त णां या उत्साहामुळच पार पडला.
पुंकळसा कायभार उचलूं लागली.

हळु हळू जुने पुढार माग पडन
ू ह त ण मंडळ च

राजक य ःव पाचा उत्सव न हे अस यापूव कटा ान सांग यांत येत असे.

या वष नािशकला उत्सव

झाला ते हां, हा उत्सव राजक यच आहे , गतःवातं य परत िमळ वणारे थोर रा वीर
ौीिशवाजीमहाराज आ हांला वं
गणेशोत्सव ह ब हं शी

व ःमरणीय आहे त अस ठांसन
ू सांग यांत आल.

िमऽमे या या पुढार पणाखालींच पार पडला.

या यान झालीं व आबा दरे करांचीं कवन

हण यांत आलीं.

हणूनच

या सालचा

या गणेशोत्सवांत सावरकरांचीं

नािशक या

गणेशोत्सवांतल िमऽमे याच

मह व त्या वेळ या ूित त पुढा-यांना ह कस अ पावधींत मा य कराव लागल ह ‘ केसर ’

१-१०-१९०१

या अंकांत ूिस

कांह ं

ौीिशवजयंतीचा उत्सव हा ऐितहािसक उत्सव आहे , तो

या द.

झाले या, नािशक येथील उत्सवासंबंधीं या पुढ ल उ लेखाव न ःप

होईलः
यंदां येथ चारपांच ठकाणीं सावजिनक उत्सव झाले असून मेळे ह चारपांच होते.
िमऽमे याची

यवःथा बर होती.

मे यांपक
ै ं

हायकोट वक ल रा. पाटणकर व ‘ लोकसेवा ’ कत रा. बव

यांनीं उत्सवाच मह व लोकां या मनावर चांगल बंबवून दल.
िमऽमेळा ःथापन झा यावर लौकरच त्यांतली त ण मंडळ सा ा हक बैठका भरवूं लागली.

सावरकर-च रऽ

६०

ू
ू
ूथमूथम या बैठका आलटनपालटन

हसकर, पागे, दरे कर इत्या दकां या घर ं बमाबमान भरत

असत.

लौकरच त्या आबा दरे करां या माड ंत

१८५७

या बांितयु ांतील वीरिशरोमणींचीं िचऽ ला वलेलीं होतीं.

वास येऊं नये

या

ठकाणीं या बैठका होत तेथ ूथमूथम फ

हणून या िचऽांसमवेतच कांह ं दे वदे वतांचीं ह िचऽ लाव यांत आलीं.

सु ां िश लक राहंू नये, अशी द ता घेतली जात

ठे व यांत येत असत; कडक भाषणांचा मागमूस

िमऽमे या या या सा ा हक बैठक ंचा हे तु त्यांतील सदःयांना

शाळांतून ह ज

याखानांचीं

याखानांचीं टांचण मु ाम संर ून

टांचण टपण मोठया खुबीन ठे व यांत येत असत; िन पिवी
असे.

िमऽमे याला एकतफ राजकारणी

ान व ा याना िमळत नाह ं त

ानसंप न करण हा होता. रा ीय

ान या सा ा हक बैठक ंमुळ त णांना िमळत असे.

बाबा, रामभाऊ दातार वगैरे मंडळ पुंकळ दवसपयत या सा ा हक बैठक ंचा कंटाळाच कर त असत.
वशेष कांह ं असल तर सांगा,

हणजे आ ह येऊं ’ अस सांगून नाटयसंगीता द वषयांत रं गणार ह

मंडळ िनत्या या बैठक टाळ त असत.
ह ःप

हाव

‘

ानाची अपे ा काय आहे

िमऽमे या या सदःयां या कमान

हणून संःथे या सदःयांकडन
अवँय वाचनीय अशा २०-२५ मंथांचा संच तयार
ू

कर यांत आला व ह ं पुःतक तर ूत्येकान वाचलीं आहे त क ं नाह ं ह पाह यावर भर दे यांत येऊं
लागला.

सावरकरां या ठकाणीं असले या अनेक गुणांमुळ या सुमारास त्यांना सावजिनक समारं भातून
वगैरे कशी मा यता िमळत चालली होती ह एका ूसंगा या
टळकांचे

ारा सांगतां ये यासारख आहे .

लोकमा य

याह व नािशकचे घरं दाज पुढार गंगाधरपंत अथात ् बापुराव केतकर यां या िनधनानंतर

( द.२७-६-१८९६) त्यां या ःमरणाथ नगरभवन बांध याच नािशककरांनीं ठर वल.
पाया-समारं भासाठ ं

या. मू. माधवरावजी रानडे यांना बोलाव याच ठरल.

शोभून दसतील अशा क वता कर याच काम अनंतराव बव व
स प व यांत आल.

हसकर यां या आमहामुळ सावरकरांवर

वशेषांक वांट यांत आला होता.

सावरकरांना वाटत असलेला आदर या क वतांत
ठर व या या

ःवागता या वगैरे ूसंगाला

हा समारं भ द. २२-४-१९०० रोजीं पार पडला ते हां सावरकरांनीं रिचले या क वता

मु ित होऊन ‘ लोकसेवा ’ पऽाचा
उिचत ठरणार आहे .

या नगरभवना या

का यरचने या

य

झाला आहे ;

या. मू. रानडे यां या वषयीं
हणून या क वतांना मह व दे ण

ेऽांत सावरकरां या कतृत्वाचा वकास कसकसा होत गेला ह ह

ीन या ूसंगीं या कांह ं क वता दे ण उपयु
सत्क त

आहे ः

वमला वरोिन जो मायभूत भला ।

औदाय भरला, भवास तरला, सत्पुऽ तो शोभला ।।
दे शाथ ौमला, कधीं न दमला, त्या स शोमं दला ।
ौीमत ् केतकरा ःवभू हतकरा सा ांग मीं वं दला ।। १ ।।
*
आधीं दे श हताथ य

*

*

क रती ऐसे कती ज मती ।

त्यामाजी परतंऽ दे श अमुचा ! कुंठ त जेथ मती ।
ऐँयाह समयीं कस ह रिस बा

ा दे शउ ारका ।

आयाचे किलजे कसे हसडसी ? द नांवर मार कां ।। २ ।।
*
सावरकर-च रऽ
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या

या सत्कृ ित थोर थोर क रती त्यांची वसावी ःमृित ।

साधूंचीं क रतात

ाःतव जनीं ह ं ःमारक स मती ।।

टळकः ‘ क ितनीितचा ठे वा ’
आजी नािशकवािस केतकर जो दै व अ हां लाभला।
त्याचा ःमारकयोग हा जुळतसे आनंद झाला भला ।। ३ ।।
*

*

*

बांधाव नगरगृहास ठरल पाया तया घाल या ।
येती जःट स रानडे झडकर मानोिन बोलाव या ।।
थोरांचे ःतवनाथ थोरिच भले, आ हांस या कारण ।
झाल दशन साधुच फटतसे या च ुच पारण ।। ४ ।।
‘ केरळको कळ ’ कत महारा भाषा-िचऽमयूर ौी. आठ ये यांनीं िमऽमे याला भेट

दली व

िमऽमे यातफ त्यांच ःवागत कर यांत आल तो ूसंग व वर ल ूसंग यांम य कांह ं म ह यांच तर
अंतर आहे .

पण, तात्यां या क वतारचनेची ओळख क न दे या या

नमूद करावयाला हरकत नाह ं.

ीन तो ूसंग ह याच ठकाणीं

ौी. आठ ये यां या क वतेच वळण व त्यां या ट केची तीआणता यांचा

तात्यां या मनावर पुंकळच प रणाम झालेला होता.

हा प रणाम पुढ ल प पं

ंत ूित बं बत झालेला

दसत आहे ः
होती नांदत क ितदे व तुजला सेवूिन अत्यादर।
ौीगीताजननी तूझी तव गृहा येतां त्वर त्या दर ।।
सासूचा छळ आठवूिन िनसटे गेली पळोनी दरु ।
मा या कणपथ अस कळ व या धैयास ज हा कर ।।
*
बंदंच
ू बनत तळ

*

*

दियं या सृ बमासी धरा ।

हं द ू जे असतील ते िमळवुनी एक त्वरे न करा ।।
िनंदनी
ू जनघातकारक सुखा दे शािभमाना वरा ।
शु लदसम
वधमान यश हो व ापना ई रा ।।
ू
तात्यांनीं कै. लोकमा य
उ लेख याच

टळकांवर ‘ ौी टळकःतवन ’ या नांवान केले या नऊ आयाचा

ठकाणीं करतां ये यासारखा आहे .

‘

ढ ःनेह असे जो जो रा हतो ु

त्यािशं

ितलकांचा ’ व ‘ दे वा तु या हवालीं केला हा क ितनीितचा ठे वा ’ या दोन आयाधात लोकमा यां या
कांह ं ठळक गुणांच संक तन मािमकपणान केलेल आह.

या. मू. रानडे यां या िनधनानंतर क वता

क न त्या थोर

य

सावरकर-च रऽ

वभूतीब लचा आपला आदर तात्यांनीं

केला.

पृ वी वृ ांत रचले या ११
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ोकां या या क वततला पुढ ल

ोक ल ांत ठे वला

हणजे

यायमूत या मृत्यूमुळ जनतेला इतका

शोक कां वाटला ह नेमक कळत :
अधीं िनपजती कती झटित दे शकाय असे ।
सशांत सम को णह

वबुध माधवा या नसे ।।

हणोिन रडत ूभू; न बहु

यायमूत ःतव ।

ःवभ जनकामदा वफल हो न माझा ःतव ।।
िमऽमे याचा काय याप वाढंू लागला त्याबरोबर भ वताल या मंडळ ंवर तात्यां या जीवनबमाची
छाप अिधकािधक पडंू लागली.

यापूव तात्यांना टाकाऊ समजणार मंडळ आतां त्यां या वतनाच

तात्यांनीं चाल वले या वैय

रहःय ओळखूं लागली.

क व ाजनाला व त्यांनीं बाळिगले या रा ीय

मह वाकां ेला यापूव या मंडळ ंचा उघड आशीवाद तर िमळतच नसे; उलट, या उ ोगांची व भावनांची
या मंडळ कडन
ू थ टाच केली जाई.

ह थ टा सहन क न ह, तात्यांनीं आप या उपजत ूवृ ी या

बळावर आपला बम तसाच चालू ठे व यामुळ, इतर मंडळ ंवर ह त्याचा प रणाम होऊं लागला.
िमऽमे यांतील सव त ण शाळत या पर

ांम ये उ ीण झाले पा हजेत असा िमऽमे या या ूमुखांचा

कटा

अस यामुळ अ यासांत मागासले या त णांना मदत

प त

ढ कर यांत आली.

तात्यांचे जे अनेक उ ोग चालत त्यामुळ त्यांचा शाळतला अ यास

थोडाफार माग रा हला तर , वा षक पर
श

एकऽ क न ते पर

त न चुकतां

े या म हनादोनम हने अगोदर शाळत या अ यासावरच सगळ
उ ीण होत असत.

वकास अशा ूकार चालला असतांना, त्यांची समाजसेवे या
१९०० सालीं नािशकांत

िमऽमे यांतील

त णांचा

ानूांतातला

ेऽांत ह यो य ूमाणात ूगित होत होती.

लेग झाला ते हां िमऽमे यांतली पुंकळ मंडळ

बाबा, रामभाऊ दातार वगैरे मंडळ ंनीं ःवयंसेवक या नात्यान
अशा कामिगर िनिम

हणून आपापसांत िशकव या कर याची

नािशकासच ठाम रा हली.

ूेत वाहन
ू ने याच वगैरे काम सु

केल.

अपराऽीं ःमशानांत गे यावर ह मंडळ तेथच डफावर थाप टाकून गा यांत रं गून

जा यास ह चुकत नसत !

अशाच एका ूसंगीं तात्या या मंडळ ंबरोबर ःमशानांत गेले होते व तेथ

त्यांना बराच वेळपयत थांबावे लागले !

ःमशानांतील जाईजुई या फुलांचा वास या ूसंगान तात्यां या

मनांत इतका कायमपणान घुसला क ं,
अ ाप ह या फुलांच दशन झाल अगर त्यांचा वास दरवळला क ं त्यांना बालपणांत या त्या
ूसंगाच ःमरण हटकून होत. *
लेग असून ह सावरकर कुटंु बातली मंडळ नािशक येथच रा हली ह खर; पण पुढ कांह ं

दवसांनीं,

सवानीं नािशकांत राहण अवँय नाह ं अस वाट यामुळ, बाबांनीं तात्याूभृित सव कुटंु बीय मंडळ ंना
कोठु रास रवाना केल व ते ःवतः माऽ नािशक येथच रा हले.
ःवतःच वाचन व त्यां या चळवळ या तर चालूच होत्या.

ल

दल.

कोठू र या या मु कामांत तात्यांच

िशवाय त्यांनीं बाळ या िश णाकडे ह कांह ं

बरोबर या कशोरां या संगतींत गोदावर या तीर ं बसून ग पागो ी करा या, त्यांना क वता

हणून दाखवा या,

विचत ् सावजिनक या यान ह

ाव

*अूकािशत आत्मच रऽ.
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बाबांचा पुनज म झाला !
असा बम चालूं असतांना, तात्यांनीं शेवट ं कोठू रला िमऽमे याची शाखा ःथापून टा कली व बरोबर या
कांह ं त णांना त्यांनीं शपथब ह क न टा कल.

ितकडे नािशकांत बाबांना लेग झाला !

मंडळ ंकडन
ू सेवाचाकर केली जात होती तर त्यांना वायु

बाळाला भेट याचा

यास घेतला.

बरोबर या

झाला आ ण त्या भरांत त्यांनीं तात्याला व

दो ह जांघांत लेग या गांठ असून ह, ते नािशकहन
ू लंगडतलंगडत

कोठू र या वेशीबाहे र या दे वळापयत कसे गेले व भावंडांना पा ह यावर, अ नाचा घांल ह न घेतां परत
कसे

फरले, ह एक त्यांच त्यांनाच माह त !

ओसर यामुळ, तात्या वगैरे सव मंडळ

होता !

१९०१

या जानेवार या ूारं भीं नािशकचा

लेग

सुदैवान बाबांचा ह पुनज म झाला

फ न नािशकला आली !

त्यामुळ ह सव मंडळ आनंदान राहंू लागली !
२२ जानेवार १९०१ रोजीं महाराणी

राजिन

ह टो रया भःतवासी झाली;

त्याबरोबर, हं दःथानां
त या
ु

लोकां या शोकाला गंगायमुनां या पुराच ःव प येऊं लागले !

बादशहां या रा यािभषेकािनिम

ह दःखूदशन
व एडवड
ु

वाटणा-या आनंदाच ूदशन या दोन ह ूदशनांत पुंकळसा भाबडे पणा

होता ह खर; पण, कांह ं ठकाणीं ह ूदशन धोरणीपणान ह कर यांत येत होत.

चाफेकर-ूकरणांत

पोळलेले कांह ं लोक या ूदशनांत सामील होऊं लागले ते अशा धोरणीपणामुळच !

ःवतः टळक यांनीं

या वेळ ं ‘ केसर

या

’

ारा या धोरणीपणाचाच पुरःकार केला अस यामुळ, िमऽमे यांत या

हसकरूभृित कांह ं सदःयांनीं याच धोरणाची तळ उचलून धर याचा ूय

चाल वला.

िमऽमे या या

वतीन होणा-या उत्सवांत िशवजयंित, ौीगणेशोत्सव इत्या द उत्सवांसमवेतच अकबरजयंतीचा ह उत्सव
साजरा कर यांत येत असे. *

उत्सवा द हषामषा या ूसंगीं िमऽमे याच

ःव प

यापक प तीच

असत अस दस यान संःथा सरकार रोषास बळ पड याचा ूसंग टळे ल या भावनेन ूे रत होऊन,
हसकरूभृित

मंडळ

दःखूदशन
ह
ु

कराव

आमहपूवक अस ूितपादं ू लागली क ं, संःथेन

आण

न या

बादशहाब ल

राजिन ा ह

सावरकरूभृित कांह ं सभासदांनीं जोराचा वरोध केला.

ू

आहे !

राजिन ा

इं मजांची राणी

न हे -ती

सावरकरांनीं

हसकर ूभृतींच

गीता

आहे ,†”

या

करावी.

या

मतूणालीला

“ राजा असो क ं राणी असो, ती कोणाची हा

हणजे आप या शऽूची राणी !

गुलामिगर ची

य

ह टो रया या मृत्यूब ल

अशा ूसंगीं राजिन ा

आशया या

य

वचारसरणीचा

हणण या ूसंगीं मोडन
ू काढल. प रणामीं

करण ह

पुरःकार

क न

राजिन ेची सभा तर झालीच

नाह ं; उलट अस ठरल क ं, अशा सभांस िन ठरावांस श य तर वरोध करावा

!

यानंतर थोड याच दवसांनीं तात्या यंबके र ं गेले होते व या वरोधूदशनाची
*क व

गो वंद

यां या

क वतासंमहांला

जोडलेल,

वै भूषण

वामनशा ी

दातार

यांनीं

िल हलेल,

क वच रऽःपृ.१०. † अूकािशत आत्मच रऽ.
थोड शी चुणूक तात्यां या यंबक येथील मु कामांत तेथील मंडळ ंना दसली ह !
सावरकरबंधूंचे बरे च आ े
येऊन प चल होत.

रहात अस यामुळ, िमऽमे या या

वचारसरणीच लोण यापूव च येथवर

न या बादशहां या समारं भाूीत्यथ या ठकाणीं जो उत्सव चालला होता त्यांत

हण यासाठ ं एका ःथािनक पं डतान कांह ं संःकृ त

ोक रिचले होते !

चालली असतांना, तात्यांना त्या ठकाणीं बोलाव यांत आल.

सावरकर-च रऽ

या तीथा या ठकाणीं

या

ोकां या गुणांची चचा

ोकांत का यगुण अस याच तात्यांनीं
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मा य केल; पण, ते का यगुण राजिन े या नादान
श दांत बोलून दाख वली !

य

झा याब लची नापसंती ह त्यांनीं ःप

Truly these are pearls; but they are thrown before swine (उ करडा

फुंकणा-या ूा यापुढ पडले या मोत्यांची जी गत तीच या का याची ह गत झाली आहे !) अस मत
य

तात्यांनीं

के यामुळ या पं डतांचा व तात्यांचा बराच वाद झाला !

शेवट ं पं डतरायांनीं

उदारपणान तात्यांची वचारसरणी मा य केली !
एडवड बादशहांना आयुरारो य िचंत याचा व राजिन ाूदशनाचा मोठा समारं भ यंबकला साजरा
कर यासाठ ं तेथील सरकार -िनमसरकार लोक झटत होते व या समारं भासाठ ं द पोत्सव करण, पताका
लावण इत्या द कायात िभ ुकमंडळ ह गक झाली होती !
हःतिल खत पऽक झळकलीं !
तुमची ःवतंऽता

“ तुमची रा माता

इत यांत गांवांत या पुंकळशा िभंतीव न

यान बट क केली त्या राजाचा उत्सव

या दवशीं मेली त्या द ु दनाचा वाढ दवस.

पररा याशीं राजिन ा

हणजेच

हणजेच ःवरा ाशीं

िोह ” अशा आशयाचीं पऽक तात्या व बाबांचे मेहु णे ौी. अ णा फडके यांनीं रातोरात गुपचूपपण
िभंतीवर ला वलीं, असा समज त्या वेळ ं गांवभर पसरला होता.

द पोत्सवाला गालबोट लाव या या

इरा ान कुशावत वगैरे ूमुख ठकाणचे दवेच मालवून टाक यांत आले व कांह ं ठकाण या पताका ह
फाडन
ू टाक यांत आ या !
इत या गो ी घडत असून ह, गांवांत समारं भ झाला व ददव
अस क ं, समारं भा या अ य ांनीं
ु

आप या भाषणांत ‘एडवड बादशहा हे आपले खरोखरच बाप आहे त ’ असे श द उ चारले !
भ वताल या ू ु ध वातावरणांत अशा अलंका रक व अितशयो

पूण श दांचा वपयास

या वा याची समःयापूित व त वा य उ चारणाराची संभावनापूित करणार

कतीसा लागणार !

िभ पऽक थोड याच काळांत िभंतीिभंतीवर झळकूं लागलीं !
मातुःौींचे कोण ? ’ हा लागट व टारगट ू
होता.

हायला वेळ

‘ तर मग आपले वड ल आप या

या पऽकांतून अ य

महाशयांना वचार यांत आला

ेऽा या ठकाणीं रकामटे कडया लोकांकडन
ू या ू ावर कती कसरत कर यांत

यंबकसार या

आली असेल, ह कोणी ह क पनेन ओळखूं शकेल.

गांवांत या पुंकळशा त णांना सरकार पकडणार

आहे असा समज त्या वेळ ं गांवभर पसरला होता; पण, ह ूकरण शेवट ं धरपकड वगैरे कांह ं ह न
होतां वझल !
तात्यां या उ च िश णाचा ू
तात्यां या

वचारांत पडले.

वचारांना व उत्साहाला लागत चाललेल ह वळण पाहन
ू

हसकर व पागे फारच

भ वताल या त ण मंडळ ं या कायबमांना कांह ं तर पायबंद बसला पा हजे अस

त्यांना मनापासून वाटंू लागल.
ःमरण होऊं लागल.

िमऽमे या या ःथापने या वेळ ं झाले या वचार विनमयाच

बांितकारक कृ त्य कर यापूव ‘ काळ ’ कत परांजपे यांचा स ला

हसकरांना
यावयाचा हा

संकेत त्या वेळ ं मा य झालेला अस यामुळ, ूो. परांजपे यांना नािशकला बोलाव याचा अ टाहासाचा
ूय

हसकर यांनीं सु

शपथे व
!

केला.

कोणी कांह ं ह

स ला

दला तर

मु य त वा व

िन मूळ

आचार करण िमऽमे यांत या कायकत्याना श य नाह ं, अस तात्या कटा ान सांगूं लागले

परांजपे यांना बोलाव याला तात्यांचा वरोध न हता; पण, त्यां या श दाच िनिम

त णांनीं सु
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पुरेस होऊन,

केलेल काय व त्यांचे उत्साहूद वचार यां यावरच दडपण येत क ं काय अशी शंका माऽ
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तात्यांना वाटत होती.

या वेळ ं ूो. अ णासाहे ब परांजपे नािशकला येऊं शकले नाह ंत व त्यामुळ

त्यां या आगमनावर अवलंबून असले या ब-याच भानगड जाग या जागीच जर या !
घडन
ू आली.

याच सुमारास तात्यां या आयुंयांतली आणखी एक मह वाची गो

वगात गे याला आतां सुमार तीन चार म हने झाले होते.

ते मॅ शक या

सामा यतः अस गृह त धर याला मुळ ंच

हरकत न हती क ं, आणखी ७-८ म ह यांत तात्यांचा शालेय अ यासबम पुरा होऊन, उ च िश णाचा
ू

हणून उभा राह ल.

त्यां यापुढ द

उ च िश ण घे याची तीो तळमळ तात्यां या मनांत होती

व ‘ तात्याच उ च िश ण झालच पा हजे ’ असा बाबांचा बाणाच होता.

हसकर यांनीं ‘ काळ ’ कत ूो. परांजपे यांना एक पऽ िल हल होत.

रहाव या हे तून रा.
िश णाची सोय

तात्याच उ च िश ण चालू

हावी एतदथ मुिणालयांत या जुळा-यापासून (Compositor)

उ च

तर लेखकापयत

कसल ह हलक-मोठ काम कर याची आपली िस ता आहे अस ःवतः तात्यांनीं ह परांजपे यांना कळ वल
होत. ‘ िनवाणीचा पांडु रं ग ’

हणून तात्यांनीं या सालीं घर या घर ं प लक स हस पर

चाल वला होता व पुढ याच वष ते ह पर

तात्यांनीं कॉलेजांत जावयाच व िश ण

ेचा अ यास

ा ‘ पास ’ ह झाले, ह आगद ं खर; पण, कस ह क न

यावयाच हाच िनधार तात्या व त्यांचे सहचर आ ण हतिचंतक

यां या मनांत वसत होता, यांत माऽ ितळमाऽ संशय नाह ं.
आपल उ च िश ण
कतबगार किन

हाव यासंबंधीं तात्यां या मनांत कती आतुरता होती व आप या या

भावाच उ च िश ण पुर झाल पा हजेच असा बाबां या मनांतला िनधार कती खंबीर
होत.

होता ह या सुमारास घडले या एका ूसंगाव न ःप

दोषी तापाने पछाडल.
शु ह न हती.

एक दवस तर तात्याची

अधवट शु ंत ते बाबांना

ऐकून बाबां या मनांत चर झाल.
काय

तात्या मॅ शक या वगात गेले िन त्यांना

ःथित फारच िचंताजनक झाली.

हणालेः बाबा ! मा या िश णाच कस होईल ?

तात्यां या उ च िश णाचा

हणत याची त्यांना आठवण झाली.

ू

धाकटया भावाला उ च िश ण

मानला न हता. ‘ आपला तात्या कांह ं तर उ च

िमळाव

कानीं पडतांच बाबा कांह ंशा अंतःःफूत न

काय वाटे ल ते कर न

राहणार नाह ं.

शांतीचा प रणाम

या उ रान तात्यांच समाधान झा यासारख

ढ ौ ा होती.

ितजांत चमकून जात असे.

द यावांचून

दसल व या समाधानामुळ वाटले या

उतार पडंू लागला.
हणून सधन

त्यामुळ

हणालेः तात्या, िश ण अवँय

हणून असो क ं अ य कांह ं कारणान असो, तात्यां या

मेडळ ं या वचारा या

बाबांनी तो के हांच

– वेळ पडली तर िभ ा मागेन; पण, तुला िश ण

उ च िश ण चालूं ठे व याच एक साधन

हणून वर या

येय सा य कर यासाठ ं अवतरला आहे ; त्याला

लागणार ं साधन व अनुकूलता यथाकाल लाभत जाईल, ’ अशी बाबांची
होईल !

तो ू

िनघाला क ं सगेसोयरे िन इ िमऽ

दोघा भावांनीं वेळ ंच नोकर पत्करावी असा या लोकां या उपदे शाचा अथ असे.

तात्यांचा हा क वलवाणा ू

त्यांना नीटशी

दख
ु याला या वेळेपासून

शुरगृहाची क पना ह के हां के हां या

यांनीं बांितकायात ज म घाल व याचा िनधार

बालवयांतच केला आहे अशा त णांनीं वैवा हक जीवनाची जबाबदार ःवीकारावी क ं नाह ं, हा महत्वाचा
ू

या िमऽमंडळ ंत वारं वार चिचला जात होता.

अधमा मातुलात ्

याताः

‘ उ मा आत्मनः

शुरा चाधमाधमाः ।। ’

याताः पतुः

याता

म यमाः ।

इत्या द वचनांचा अशा वादूसंगीं एका प ाकडन
ू

उपयोग केला गेला तर, दस
ू ह अस सांग यांत येई क ं, ख-या अथान िमळणार
ु -या प ाकडन
ह साधनांवर अवलंबून नसून, ती

सावरकर-च रऽ

या त्या

य

या िनसगिस

याित

गुणांवरच मु यतः अवलंबून आहे !
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‘वैवा हक

जबाबदार या

िशपाईबा याचा लोप;
पडलीं;

हणून

अवाःतव

क पना

त णां या

मनांत

व ासराव, द ाजी िशंदे अशीं शूर माणस

याूमाण त्या काळ या महारा यांचीं ल न

थैमान

घालतात

याच

वशीपंच वशी या आंत धारातीथ

१४-१५ वष वया या सुमारास

थांबलीं नाह ंत त्याूमाणच, स यां या काळचे त ण दे शभ

कारण

हावयाचीं

या खडतर मागाच आबमण करणार

आहे त यासाठ ं त्यांचीं ह ल न थांब व याच वा लांब व याच कारण नाह ं ’ असा ह को टबम या
मंडळ ं या वाद ववादूसंगीं केला गेला असेल, ह अगद ं श य आहे .
िन य केला आहे त्यांपैक ं कोणी ववाहब

हाव व कोणी

दे शकाय कर याचा

ववाहब

या त णांनीं

होऊं नये या वषयींच वृ ब

ववेचन सावरकर यांनीं ‘ कमला ’ का यांत यानंतर सुमार एका तपान केल. त ववेचन िमऽमे यांत या

सुमारास या

वषयासंबंधीं

या चचा चालत त्यांची यथाथ क पना क न दे णार अस यामुळ, त्या

ववेचनांत या
ववाहः रा मंऽाचा बीजमंऽ
कांह ं पं

या ठकाणीं दे ण अवँय आहे . ‘ कमला ’ का याचा नायक मुकुंद यान आपला िमऽ मुकुल

याला
“ मुकुला मग तूं कां वा ववाह क रसी तर ? । ”
असा ू

वचार यावर मुकुलान
“ तु यासम न क ं मात आत्मूत्यय अंतर ं ।। ”

अस उ र मोक या मनान दल. मह म व अ पधम यांचा झगडा टळ याचे

ीन कोणत्या दे शाथ

त णान ववा हतावःथा पत्करावी व कोणत्या त णान ती पत्क ं नये याच ववेचन करतांना मुकुल
हणतोः
य पी रा मंऽाचा बीजमंऽ ववाह रे ।
गंगाची आटतां गंगाःनान-पु य कस घडे ।।
परं तु परतेची ज आपदा ूयभू छळ ।
धमाथची स या होती आप म तदा बळ ।।
अधभु िच त अधागी या बाहलततु
नी ।
ु
होय रे सखया जाण हाय
भीित धीट ह त

ा वषमीं रणीं ।।

ाया ूीितचा अस या हवी ।

चळती अचलांचीं ह िशखर पडतां पवी ।।
पु यह

ा यह होती तै वैवा हक बंध रे ।

आत्मदबल
जे मा यासम, घातुक त्यां त्वर ।।
ु
रो यां पौ क तैस त्यां रितमंगल व यस: ।

सावरकर-च रऽ
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ूा ची न तयाचा क ं, त्याग दंकरसा
नसे ।।
ु
चुकोत अ पधम ना मह म करावया ।
हणूिन व हताची क ं अ ववा हततािच यां ।।
परं तु जो मनःवी हे दो ह धम शके क ः ।
कािमनीं या कटा ांह ं, जातां येइ न जो ध ः ।।
धमवीयत्व तीसंग

याच लु

न जो पर ।

ितलािच अपु या संगीं धमवीयवती कर ।।
ध य ध यिच तो धीमान ् धमवीर िचतोरचा ।
राजीवा

अयो येचा, ता हा भारतभूिमचा ।।

तूं मुकुंद ! तस हाव, होऊं तूं

मची तस, ।

व ास हा मनीं मा या, आकां ा मजह असे ।।
आमुची दे षभ

त िननद कसरोपमा ।

तुझी जयांत ज मा घे गंगा संतत त्या समा ।।
धमाथ एकची त्यागूं आ ह ूाण, तु ह पर ।
का ता, सुतां, ःवतां, आत्मत्याग हा ऽगुण तर ।।
येय मी रा भ

च

पतृत्वाच, पितत्वाच,

विचत ्; जीवन हो तुझ ।
येय रा सुभ

च ।।

-कमलाः पृ. ३१-३२:२७९-२९२.
वैवा हक जीवन व सांसा रक बंधन यांचा दे शकाय वषयक

ेऽांत

यत्यय येतो अस

जबाबदार टाळणा-या आ ण ह जबाबदार िशरावर पडली या सबबीवर दे शकायाकडे ूायः दल
ु
या लोकांनीं मनन कर यासारखे कांह ं

वचार वर ल पं

हणून ह
करणा-

ंत आहे त; त्याूमाणच, असे कांह ं

वचार

सावरकर यांनीं िलहन
ू ठे वले या अूकािशत आत्मवृ ांत ह आहे त.
कत याच रणिशंग फुंकल जातांच, प ीसाठ ं, पुऽासाठ ं वा मातेसाठ मला मरवणार नाह ं अस
िनिम

जो पुढ करतो तो बहधा
त्या सवा या मोहापे ां आंतून ःवतः या ूाणा या मोहानच
ु

मर यास िस

नसतो, ह वा य नमुनेदार आहे .

दे शभ

आघाड सच पडला तर त्याचीं

बायकामुल अनाथ होतील का, या ू ाच सावरकर यांनीं दलेल उ र मनन कर यासारख आहे .
झाला या वचारासरशीं आप या त्या
त्या या प ी-पुऽांनीं आपला नाथ असा महान ् हतात्मा
ु

अनाथपणासच वाःत वक ःपृहणीय सनाथत्व मानल पा हजे.
अनाथ

पण, त ह होत नसेल तर, अशा

यांनीं सुखेनैव तशाच कोणा थोर पु षाशीं पुन ववाह क न, आपला संसार पु हा

थाटावा, अशी अनु ा मनःपूवक दे याइतका तो बांितवीर बहधा
उदार असेलच !
ु
बांितवीरा या प ीन पुन ववाह करावा व त्याला त्या वीरान अनु ा
क पना ूत्य
सावरकर-च रऽ

यवहारांत ूायः अिस

ावी ह या अवतरणांतली

राह ल अस पुंकळांना वाट याचा संभव आहे .

पण, माननीय
६८

महारा ीय बांितवीर सेनापित पां.म. बापट यां या जीवनवृ ाचा

क ं, सेनापतीं या जीवनांत या क पनतला एक भाग ूत्य

यांना प रचय आहे त्यांना ह आठवेल

घडला आहे .

सेनापती बापट यांना कांह ं वष अ ातवासांत कंठावीं लागलीं.

युरोपहन
ू परत आ यावर

त्या अवधींत त्यांनीं आप या

सहधमचा रणीला एक व आप या एका अ ववा हत िमऽाला एक अशीं दोन पऽ धाडन
ू , या क पनेचा

पुरःकार केला होता, ह गो
आहे .

सेनापतींनीं िल हले या वृ ब

आत्मच रऽांत नमूद कर यांत आलेली

ःवातं यवीर सावरकर व सेनापित बापट यां या त्यागीपणा या कांचनगंगा िशखरावर आ ढ

झाले या इसमानच असे वचार य
केले तर त्यांना शु

केले तर ते शोभून दसतात; ‘ येरा गबाळान ’ तेच वचार य

बांकळपणाच व बेजबाबदारपणाच ःव प ूा

होत ह ल ांत ठे वूनच, सेनापतींचे

पुढ ल वचार वाचण हतूद ठरणार आहे ः
भाऊराव िचपळू णकरांचा सरदार बाणा
न े, मृते, ूो जते,

लीबे, कलहदा णे ।

पितते च पतौ प याः पितर यो वधीयते ।।
सूऽ ह मा य मजला, पऽ प ीस मी तदा ।
अ ातवासीं िल हल जाणूनी यौवनापदा ।।
“ न

मी, न

मजला जाण, ल न कर ं ूये ।

न होवो यौवनाचा या ताप दःसह
म त् ये ।। ”
ु
अ ववा हत िमऽासी एका त्या समयींच मी ।
िल हल “ मम प ीत वरा सदय हा तु ह ।। ”
आप या

संक पत

बांितकायाला

सेनापित बापट-वाङमयःसमम मंथःपृ.१९.
ववाहामुळ

न क ठर वल असल तर , या ू ाची

लागेल अस माऽ तात्यांना वाटल न हत.

आडकाठ येणार नाह ं ह तात्यां या मनान

यावहा रक बाजू अगद ं िनकड नच

वचारांत

यावी

त्या वेळची कौटंु बक प र ःथित ल ांत घेऊन तर

त्यांनीं व बाबांनीं असच ठर वल होत क ं, ल नाचा ू

तूत

वचारांत ह

यावयाचा नाह ं.

पण, शेवट ं जो बनाव बनला तो असा कांह ं बनला क ं, त्यापुढ तात्या व बाबा या दोघांच ह
कांह ं चालूं शकल नाह ं.

तात्या मॅ शक या वगात जाऊन तीन चार म हने झाले असतील त

एक दवस त्यांचे मामा घरांत आले व ‘तात्याच ल न ठरवून आल ’ अस ते

हणूं लागले.

आपली कस याच ूकारची संमित न िमळ वतां ठर वलेल ह ल न मा य करण तात्यां या
जवावर आल.

पण मामांचा श द मोडण अनेक

ींनीं अवघड होत.

एक तर मामा हे

तात्या व बाबा या उभयतांना ह व डलांसमान पू य वाटत होते आ ण मामांचा ह या आप या
भा यांवर तसाच लोभ होता.

दसर
अस क ं, मामांनीं
ु

या कुटंु बाशीं संबंध जुळ व याच ठर वल

होत त कुटंु ब ह मामां या व ःवतः सावरकरां या कुटंु बा या घरो यांतलच होत.

िचपळू णकर

कुटंु बांतील मंडळ ंचा या दोन कुटंु बांतील मंडळ ंशीं घरोबा होता इतकच न हे तर, या दो ह
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कुटंु बांतील बायकामंडळ ंची व िचपळू णकर कुटंु बांतील बायकामंडळ ंची चांगलीच जानपछान

होती.

तात्यां यासाठ ं जी वधू िनयु

कर यांत आलेली होती ितची व व हनींची नुसती ओळख

होती इतकच न ह तर, त्या दोघींच कांह ं नात ह होत.
या िनयु

वधूचे वड ल ौी. रामचंि

यंबक अथात ् भाऊराव िचपळू णकर हे त्या वेळ ज हार

संःथानांत ौे पदावर असून त्यांच त्या संःथानचे कारभारांत वजन ह चांग या ूकारच होत.
संःथानचे त्या वेळचे युवराज हे भाऊरावांना आप या भावासारखं लेखीत.
ते उं च व गोरे पान असून मोठे दे खणे होते.

सरदार थाटाचा होता.

ज हार

भाऊरावांचा एकंदर बाणा

घोडयावर बसण, बंदक
ू मारण,

ःवार िशकार स जाण इत्या द वषयांत ते चांगलेच तरबेज असून, त्यांना गायना द लिलत कलांचा ह
मोठा शोक असे.

त्या वेळ या ूित त घरा यांतील पुंकळशा कत्या पु षांूमाण भाऊराव ह धािमक

वृ ीचे असून, त्यांचा दातृत्वाब ल ह लौ कक चांगला होता.

वार यानंतर या काळांत त्यांनीं सावरकर कुटंु बाची आपलेपणान

होत व तात्यांच वड ल अ णा हे
पूसतपास ह केली होती.

ल नाची ूत्य

आपले भावी जामात या
’ अस ह

गो

बोलली जा यापूव तीनचार वष तर , त्यांनीं तात्यांकडे

ीन पा हल होत.

ह सवा याच मोठ जवावर आल.

त्यांनीं तात्यांना बा यावःथेपासून पा हलेल

अशा आःथेवाईक व ूित त सदगृहःथाचा श द मोडण

कालहरण कर या या

ीन बाबांनीं ‘ पर

हणून पा हल; पण, कोणत्या ह वधू पत्याला अशा बाबतींतला वलंब

त्याूमाणच भाऊराव िचपळू णकर यांना ह हा वलंब अस च वाटला.
अस

दस यावर, तात्यांनीं आपल मनोगत त्यांना ःप

ा झा यावर ल नाच पाहंू
याूमाण अस

वाटतो

त्यांचा आमह टाळतां येत नाह ं

श दांत कळ वल.

कॉलेज या िश णा या

खचाचा भार सांभाळ याच वचन भाऊराव दे त असतील तर ल नाला संमित दे याला हरकत नाह ं, अस
तात्यांनीं सांिगतल.

तात्यांच उ च िश ण

हाव ह

गो

भाऊरावांना ह इ च वाटत अस यामुळ

त्यांनीं अस सांिगतल क ं, मा या मुलाच िश ण मीं कर न ह वचन जस कोणास मी
तसच ह ह वचन

ावयास नको; त माझ कत यच आहे .

इतक वाटाघाट झा यानंतर ह ल न िन

ठरल. भाऊराव िचपळू णकर यांची मुलगी माई ह तात्यांसाठ ं वधू
ह ल न १९०१ सालीं नािशक येथ झाल, ह िन
बाबतींत माऽ दोन िभ न न द सांपडतात.
आत्मच रऽांत िल हल आहे .
हटलेल आहे .

ावयास नको

त आहे .

हणून िन

त

त कर यांत आली.

त कोणत्या म ह यांत झाल या

ल न माघ म ह यांत झाल अस सावरकर यांनीं आप या

व हनींनीं िलहन
ू ठे वले या आठवणींम ये ल न िशम यांत झाल अस

अशा घरगुती बाबतींत पु षां या आठवणींपे ां

यांची आठवण जाःत व सनीय

ठरते असा अनुभव अस यामुळ, ह ल न िशम यांत झाल अस गृ हत ध न चाल याला हरकत नाह ं.
ल न आटोप यावर लागलाच मॅ शक या पर

आहे ; पण, या िल ह यांत कांह ं तर

ेचा लकडा माग लागला अस सावरकरांनीं िलहन
ू ठे वल

घोटाळा आहे .

ल न माघ म ह यांत झालेल असो अगर

फा गुनांत झालेल असो, त्या वेळ ं १९०१ साल या माच-ए ूल म ह याचा सुमार होता, ह िन
याचाच अथ असा क ं, ते हांपासून
मॅ शकची पर

मॅ शक या पर

ेला सहासात म ह यांचा अविध होता.

त आहे .
त्या वेळ ं

ा ह लीूमाण भर उ हा यांत होत नसे; ती ऑ टोबर-नो हबर या सुमारास होत असे,

हे ल ांत ठे वल पा हजे.
भाऊराव िचपळू णकर यांनी

शुर या नात्यान तात्यां यासाठ ं काय केल व या दोन कुटंु बांचे

संबंध अनेक संकटपरं परांना न जुमानतां कती ममत्वाचे
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िचपळू णकर-कुटंु बाब ल कृ त ता
रा हले ह सावरकर यांनीं १९१७ सालीं अंदमानमधून धा डले या पऽांत या पुढ ल अवतरणाव न* ल ांत
ये यासारख आहे ः
If there be any man or any family next to dear Baba to whom I owe all that is best in
me, and owing to whose noble patronage and winning solicitude I had unusual chances and
facilities of assimilating the noblest things of this world and even of doing something for our
common Mother-land, then that man and that family is theirs (Chiploonker’s). But, the sense
of having been the cause of so much worry and loss and pain to them with whom the
dearest ties of blood and love and mutual respect have bound me, has already been so keen
a source of sadness and mental unhappiness to me that I do not dare to add an inch more
to it all. And so have I denied myself the gratification of expressing my thankfulness or love.
Otherwise who cannot be proud of those fine youths such as my own brothers-in-law are-at
any rate promised to be ? And of him who brought me up as dearly as them ? …And of that
saintly, dutiful mother ?
(जगांत या उ मो म वःतू आत्मसात ् कर याची संिध व साधन, मला लाभलीं व आप या

सवाना ूय वाटणा-या आप या मायदे शासाठ ं ह कांह ं कर याचा योग मला लाभला.
पुरःकारामुळ व ूेमळ आपुलक मुळ ह साधल-व त्यामुळ मा या
त्याच ौेय

यां या थोर

ठकाणीं ज कांह ं सव म असेल

यांना कृ त पण दल पा हजे-अशा

य

ं या प रगणनत परमपू य बाबां या खालोखाल

ःथान जर कोणाला दे ण राःत असेल तर त्या

य

हणजे ौी. भाऊराव िचपळू णकर व त्यां या

कुटंु बातलीं माणस,

ाच होत.

या मंडळ ंशीं र ाचा, ूेमाचा व आदराचा अित नाजूक संबंध

जुळ यावर ह, मा यामुळ त्यांना अितशय ऽास झाला, त्यांची हािन झाली व त्यांना पीडा प चली.

ा

जा णवे या तीोतेमुळ माझ मन अत्यंत क ी होत आल आहे व त्यामुळ मला अितशय उ े ग वाटत

आला आहे .
नाह ं.

अशी

ःथित अस यामुळ, त्यां या दःखां
ु त लवमाऽ ह भर टाक याचा धीर मला होत

यामुळच, या मंडळ ंब लची कृ त ताबु

सार त असत .

अगर ूेमभाव

य

कर याच समाधान ह मी दरू

एर ह ं, मा या मेहु यांसार या उम ा त णांब ल-िनदान त्यां या उमदे पणाब ल आशा

धरावी असे तर ते खास होते-

*An Echo from Andamans : pp 60-6 I.
अिभमान कोणाला वाटणार नाह ं ?
लालनपालन केल त्या मा या

त्यां यावर या इतकच ूेम मजवर क न

शुरांब ल कोणाला अिभमान वाटणार नाह ं ?

यांनीं माझ
आ ण, मा या

कत यतत्पर व यिततु य सासूबा ब ल ह अिभमान कोण बाळगणार नाह ं ? )
िचपळू णकरां या या मुली या ल नानंतर थोड याच दवसांनीं त्यां या दस
ु -या मुलीच ह ल न

ठरल व त नािशकजवळ असले या ओझर (तांबट) गांवीं झाल.

तात्या या ववाहूसंगीं हजर होते.

त्यावेळ ं व-हाड मंडळ ंत नािशकचे शीय क व बळवंत खंडोजी पारख हे होते. तात्यां या क वत्वगुणाची
ओळख पारख यांना यापूव च झालेली होती.

त्यामुळ या ल नूसंगीं त्यांचा व तात्यांचा जो सहवास

घडला तो उभयतांना ह मोठा उपकारक ठरला.

ओझर (तांबट) येथील मु कामांत या दोघा कवींचा

समःयापूत चा करमणुक चा खेळ सतत चाललेला असे. नािशक या नारोशंकरा या दे वळांत या घंटेला
उ े शन
ू तात्यांनीं केलेली पुढ ल क वता बळवंतरावां या चांगलीच ल ांत रा हलेली होतीः
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द लीच पद हालवोिन व रली तेज जह ं संपदा ।
राहोनी िनरपे , वाहिन
दली ौीशंभु या शं-पदा ।।
ु
होते ते तुमचे सुपूवज असे यत्क ितत ना लय ।
नारोशंकरच अस किथतसे आ हांिस दे वालय ।। १ ।।
तात्यां या या व अशा ूकार या अ य क वता ऐकून या रिसकवरान अस भ वंय वत वल होत
क ं, या तेजःवी युवकाची बांितकार

क वता त्या या ःवतः याच तेजान एक

दवस जळू न भःम

होईल.
१९०१ सालीं नािशक येथ झाले या िशवज मोत्सवा या वेळ ं आ ण गणेशोत्सवा या वेळ ं
िमऽमे यांतील त णांच काय उठू न दसल ह त्यावेळ या ‘ केसर ’ त यासंबंधीं या

या ऽोटक न द

सांपडतात

त

त्यांव न ह

िस

होत

आहे .

द.२३-४-१९०१

या

केसर

‘

’

नािशक या

िशवजय त्युत्सवाब ल पुढ ल न द कर यांत आलेली आहे ः
शिनवार

रोजीं

िशवजय त्युत्सव

वजयानंद

िथएटरांत

झाला.

िमऽमे यान

ू पंचवट ंतून उत्सवाचे जागीं आणली.
महाराजांची तसबीर मोठया थाटान िमरवणूक काढन
बवलकरांचे अ य तेखालीं ौी. बव यांच
िशवज मावर ल आप या क वता

हट या.

या यान झाल.
एका

ौीिशवाजी

गोपाळराव

रा. बळवंत खंडू जी पारख यांनीं

व ा यान िशवरायांचे ःतुितपर लहानसा संःकृ त

िनबंध वाचला.
‘ केसर ’ न दलेली गणेशोत्सवाब लची न द यापूव च दे यांत आलेली आहे .
गणेशोत्सवा या पूव पासूनच तात्यां या माग पर
उपा त्य पर

े या अ यासाचा लकडा लागला होता.

ा आटोप यानंतर तात्या एक म हना मुंबईस
करमणुक ंत ूिस

अ यासासाठ ं जाऊन रा हले होते.

झालेला िनबंध

नािशकहन
ते िनघाले त्यापूव या शिनवार ं िमऽमे याची जी
ू

सा ा हक बैठक झाली ती िमऽमे या या भावी काया या व यवःथे या

मुंबईस तात्यांचा मु काम आंमेवाड ंत ौी. बव यांजकडे होता.

पर

ीन बर च मह वाची ठरली.

ा वगैरे उरक यानंतर तात्या

अिलबाग येथ जाऊन आले. अिलबाग या मु कामांत तेथ सहज होत असले या व ृ त्वसभत बोल याची
त्यांना संिध िमळाली.

भाषणा या ओघांत तात्या ूचिलत राजकारणाकडे वळले आ ण बोअरयु ांत

इं मज लोकांच धोरण कस ःवाथ आहे , इत्या द गो ीं या आधार त्यांनीं ट केची खूप झोड उठवून दली.

अ य ांना त सहन झाल नाह ं.
अडथळा केला.

ह ट का अूःतुत अस याचा शेरा मा न, अ य ांनीं तात्यांना

त्यामुळ तात्यांनीं आपल भाषण म यच थांब वल.

तात्यांनीं केले या वषयांतराचा उ लेख केला.
याब ल त्यांनीं खेद

य

समारोपा या वेळ ं अ य ांनीं

या वषयांतरामुळ या त णाला ब

स दे तां आल नाह ं,

केला; पण, तात्यां या तडफदार व ृ त्वाची ूशंसा कर याला माऽ ते चुकले

नाह ंत.
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सु

पर

ा वगैरे आटोपून तात्या परत नािशककडे वळले त नािशकांत

झालेली होती. पर

तात्यांनीं ठर वल.

ेचा िनकाल लागेपयतचा काळ आजोळ ं

लेगची वा षक धामधूम

हणजे कोठु रास घाल व याच

कोठू र या या मु कामांत ह तात्यांनीं बाळ या िश णाकडे वशेष ल

पुर व यामुळ,

तात्या नािशक सोडन
ू पु यास गेले त्या वेळ ं बाळच इं मजी दोन इय ांच िश ण घर ंच पुर झालले

होत. तात्यां या क वत्वाची क ित कोठू र या तमासगीर मंडळ ंपयत ह प चलेली अस यामुळ, या
मंडळ ंनीं कांह ं लाव या क न दे याचा आमह तात्यांना केला.

तात्यांनीं ह ‘ दा डा ’ ,

बायकांचा दादला ’ अशा कांह ं वषयांवर उपदे शपर लाव या रचून द या.

‘ दोन

कोठू र येथील या वाःत यांत

आपण ‘ सव पेश यांत थोर पेशवे कोण व कां ? ’ या वषयार ल िनबंध िलहन
ू तो कै. ह र नारायण

आपटे यांजकडे पाठ वला, अस सावरकरांनीं आप या अूकािशत आत्मवृ ांत िलहन
ू ठे वल आहे ; पण,
तस िल ह यांत थोड चूक झाली आहे .
अगोदरची आहे .
पयतची होती.

‘ करमणुक ’ साठ ं िल हले या िनबंधाची हक कत एक वष

करमणुक साठ ं जे ब

सांचे िनबंध माग वले होते त्यांची मुदत

तात्यांनीं अ पावधींत िनबंध िलहन
ू पाठ वला.

त्यांचा िनबंध सवौे

व ब

स दे याला यो य ठरला.

या चढाओढ ंचा िनकाल ूिस

द. ८-१२-१९००

एकूण ३४ िनबंध आले होते त्यांत

द. २२-१२-१९००

या करमणुक या अंकांत

झाला व पुढ सावरकरांचा िनबंध करमणुक ंत ूिस ह झाला, अशी

हक कत ौी. रा.म. आठवले यांनीं यापूव ूिस ली आहे .
कोठू र गांव गोदावर या तीरावर वसलेल अस यामुळ तात्यांना या मु कामांत मोरोपंतां या ‘
गंगाव कली ’

या धत वर

‘ गोदाव कली ’ ह का य रच याची ःफूित झाली.

या क वततील पुढ ल

ओळ ंत मोरोपंती वळण आ ण दे शा या पारतं याब लची हळहळ या गो ींच ूित बंब ःप पण पडलेल
आहे ः
आजवर बा ांगा

हा णित माता व अंतरं गात ।

ौीसांबिशराखाल साधाया काय येत गंगा त ।। १ ।।
घांट न हे पाट ःवय मांडु िन,

हाणावया अ हां लोकां ।

ःवांगीं पसर व खेळ व जगजननी दे अवणिनय तोखा ।।
*

*

*

सांूत सविच झाल माते ह भरतखंड ह न खर ।
परवशता बहु दःु सह बरवीं

दयःथ नडिगचीं न खर ।।

त ारणा झटाव सदये संतत समःत गांवकर ।
गांव जुट न उठला त र तद हत के वं द ु
*

*

राव कर ।।
*

मजला मम ूय िमऽा संर ा वासुदेवतात्यांना ।
मजसम ूस न हावी स
*
दे वर अ हां असा क ं,
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ा आशु दे वता त्यांना ।।

*

*

ा हःत दे शशऽू दं डावे ।

७३

उ ार ऽवग सव, तो आिधं, अस अ ह ं न तंडाव ।।
कोठू रचा हा मु काम संपन
ू तात्या नािशकला परत आ यानंतर दोनतीन दवसांतच
१९-१२-१९०१ रोजीं मॅ शक पर

ेचा िनकाल लागून तात्या उ ीण झा याची तार मुंबईहन
आली.
ू

ापुढ ल कायबम ठरलेलाच अस यामुळ, एका बाजूला पु यास जा याची तयार सु

बाजूला िमऽमे याची

यवःथा तात्यां या गैरहजेर ंत कशी चालावी या वषयींचे

नाताळ या सु ट नंतर जानेवार या आरं भींच पु याच फ युसन कॉलेज सु
ठक ठकाणीं सु

हणजे द.

झाली व दस
ु -या

वचार ह सु

झाल.

झाल ह खर; तथा प,

झालेली लेगची धामधूम पूणपण बंद झालेली नस यामुळ, कॉलेजांत बाहे न येणा-या

व ा याचीं नांव हळु हळू दाखल होत होतीं.

द. २४-१-१९०२ रोजी तात्यांनीं फ युसन कॉलेजम य

प ह या वषात आपल नांव दाखल केल.
****************
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३ फ युसन कॉलेजांतील अ ययनकाल
*Bliss was it in that dawn to be alive
But to be young was very Heaven
- William Wordsworth
नािशक हायःकूलमधील िश ण संपवून

वनायकराव सावरकर यांनीं १९०२

पु या या फ युसन कॉलेजम य आपल नांव न द वल.
कॉलेजम य चालल होत.

१९०५

या अखेरपयत त्यांच अ ययन या

पु या या, महारा ा या कंवा भारता याच

ीन हा काळ अत्यंत मह वाचा होता.

या आरं भींच

ीन न हे , तर सव जगा या

तराजू व तरवार यां या जोरावर इं मजांनीं हं दःथानसार
या
ु

वःतीण व संप न दे शावर ःवािमत्व ूःथा पत के यामुळ व सूआम अशा औ ोिगक व आिथक
धोरणां या

साहा यान

इं लंडन

या

ःवािमत्वाला

सुमार

चाळ स

वषा या

दघ

काळांत

ःथैय

युरोप या एका क प-यांत या एका िभकारडया

आण यामुळ, इं लंडची स ा अतोनात वाढली होती.

दे शांत ज मलेले भणंग लोक क पनातीत ऐ याचे व स ेचे ःवामी बन यामुळ, त्यां या डो यांवर जी
धुंद येऊं लागली ितचा ऽास युरोपांत या इतर रा ांना अस

वाटंू लागला होता.

आिशया, आ ृका,

ऑःशे िलया, अमे रका या चार खंडांत आपल वचःव ूःथापूं पाहणा-या इं मजांचा मत्सर युरोपांत या
रिशयाजमनीूभृित रा ांना वाटावा, अशी ःथित एको णसा या शतका या शेवट ं शेवट ं िनमाण झालेली
होती.

रिशयाचा अवाढ य मुलूख हं दःथान
या वाय य व उ र सरह पासून वशेषसा दरू नस यामुळ,
ु

त्या भागांत रिशया कांह ं वशेष गडबड कर ल क ं काय, अशी भीित या काळांत इं मजांना सतत वाटत

असे.

१८८७ सालीं

वे टा ूांत बलुिचःथानास जोड यांत आला व १८९५ सालीं िचऽळच ूकरण

उप ःथत कर यांत आल-या दो ह घटना रिशया या बाजू या सरह ला बळकट आण या या हे तूनच
घड व यांत आ या होत्या.

हं दःथान
या पूवसरह लगत ृचांची स ा वाढत असून, इं डो-चायनांत
ु

ृचांचे पाय पसरत चालले आहे त असा संशय आ याबरोबर, ॄ हदे श या िथबा राजाची उचलबांगड
*त्या (बांितक पा या) उषःकालीं नुसत

जवंत असण ह आनंदमय होते; त्या काळ ं आयुंया या

चढत्या उमेद ंत अस यांत तर ःवगसुख सांठलेल होत.
६ सा.च.
क न व ॄ हदे श अं कत क न घेऊन, इं मजांनीं त्या भागाचा ह बंदोबःत क न टाकला होता.
िनःश

बन व यांत आले या भारतांतले नविश

इं लंड या सवागीण ौे तेचा ढोल पटला जात होता.

त जगाकडे पाहंू लागले त्या सुमारास, जगांत

अशा ौे

स ाधीशांशीं लढ याझगड याच कांह ंच

साधन आप या हातीं उरल नाह ं ह पाहन
ू , कत्येकांनीं भारतांत या ॄ टश स ेला ‘ विधघ टत ’ ह
सं ा दे याला सु वात केली.

अमे रकेन इं लंड व

बलाढय

क न

स ेव

उठावणी

रा ःवातं य यांची िस

इटलींत या

कशी क न घेतली,

ू ःवातं य कस संपा दल, ऑ ःशयासार या
लढन

मा झनी-गॅ रबा ड ूभृित

दे शभ ांनीं

रा ै य

व

नेदलडमध या लोकांनीं परक स ेच जोखड झुगा न

दे या या य ांत काय काय खटपट के या इत्या द ऐितहािसक घडामोड मनांत खेळवून व जनांत
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रं गवून

सु

कत्येकांनीं ‘ दधाची
तहान ताकावर ’ भाग व याचा उपबम
ु

राजवट ंत

िमळूं

केला.

न या

लागले या नोक-याचाक-या व उपभोगतां येऊं लागले या सुखसोयी यां यावर

भाळू न गेले या कांह ं भोळसटांनीं वा ःवाथाधांनीं ॄ टश रा यप तीच रामरा याशीं सा य क प याला
सु वात केली.

वरपांगीं असा सगळा ‘ अलबेली ’ चा कारभार चालू असला तर , ःवदे श व ःवधम

यां या अवनतीमुळ असंतु

झालेला एक वग ह समाजांत होताच !

नविश

तां या मह वाकां ा पूण

होतील अशा र तीने त्यांची स ाकिांतून योजना कर याची रा यकत्याची इ छा नस यामुळ हा वग ह
अिधकािधक

व असंतु

बनूं लागला होता.

या वगा या असंतोषाला वाट फोडन
ू दे याच एक साधन

हणून ‘ इं डयन नॅशनल कॉंमेस ’ चा ज म झाला होता.
सुिश

कॉंमेस या ूःथापनेनंतर सात वषानीं कौ सलांचा प हला कायदा पास झाला.

त वगाच समाधान झाल नाह ं.

वाद ववादामुळ सुिश

उलट, त्या सुमारासच सु

तां या असंतोषात भरच पडली.

नसावा अशा भावनेन बन व यांत आले या इ बट
संघ टत

वरोध केला व शेवट ं

हाइसरॉयला ह

मुरले या वणौे ते या क पनेची ूतीित सुिश

ेऽांत गोराकाळा हा वणभेद

हं दःथानां
त या गो-या अिधकार वगान
ु

बल माग
त

झाले या इ बट बलासंबंधीं या

यायदाना या
बलाला

याव लागल.

ॄ टशां या रोमरोमांत

हं द लोकांना पट या या

ीन ह घटना जशी

मह वाची आहे त्याूमाणच, ‘ साम य आहे चळवळ च ’ या वचनाची यथाथता सुिश
दे णारा ूसंग या
खु

त्यामुळ

तांना पटवून

ीन ह या घटनेच मह व फार आहे .

इं लंडचा इितहास, इटलीचा इितहास, अमे रकेचा इितहास, वगैर या

वृ ींत या ःवातं यूेमाचा प रपोष करणा-या असंतु

हं द सुिश

ारा आप या

तांना या सुमारापयत अस वाटत असे

क ं, युरो पयन रा ांच साम य परःपरां या तुलनत उणपुर कस ह असल तर , युरो पयन

व

आिशया टक, युरो पयन व
कझनची नेमणूकः वरदान
आ ृकन असा लढा सु

झालाच तर त्यांत युरो पयनांच वचःव अबािधतच राहणार ! एको णसा या

शतका या शेवट या दशकांत घडले या कांह ं ूसंगांमुळ त्यांचा युरो पयनां या या वचःवावर ल
व ास ह हादरला व त्यामुळ ःवातं यूा ी या दशेन चळवळ कर याला त्यांना अिधक व ास वाटंू

लागला.

द. १।३।१८९६ रोजीं आ ृकत या अ बसीिनयन सेनेन इटली या सेनेचा अडोवा येथ पराभव

केला व ितचा चांगलाच धु वा उड वला.
१८९९ सालीं इं मजां व

इं मजां या मानान कती तर मागसले या बोअर लोकांनीं

लढ याला सु वात केली.

दोनअड च वष चालले या

ूसंगीं तर इं मजां या त डच पाणी चांगलच पळाल ! चीनम य बुभु

चालला आहे ह सहन न झा यामुळ, ‘ बॉ सस ’ नांवा या तेथील गु

या संमामांत कांह ं

त युरो पयनांचा बुजबुजाट वाढत
संघटनत या मंडळ ंनीं पे कंगवर

चाल केली. हा ूसंग ह १९०० सालीं घडला.
स ालोभ

व

साॆा य वःतार

यां या

आहार ं

गेले या

अस यामुळ, इं लंडन या सुमारासच जपानपाशीं तह केला.

१९०२

इं लंडला

रिशयाची

भीित

वाटत

या जानेवार म ह या या शेवट ं

शेवट ं झाले या या तहाचा एक प रणाम असा झाला क ं, युरो पयन रा ांना एका तर पौवात्य रा ाला
कांह ं अंशी तर

बरोबर या नात्यान वागवाव लागत असा व ास पौवात्यां या मनांत वाढ स लागला.

रिशया व इं लंड यां यामधील या ःपधमुळ इं लंड या अं कत असले या मुलुखांत या लोकांच जीवन
सावरकर-च रऽ
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अस

कंटाळले या रिशयांतील लोकांच ह जीवन अस

होऊं लागल होत; त्याूमाणच, झारशाह ला

होऊ लागलेल होत.

ई ज , आयलड,

हं दःथानूभृ
ित दे शांत या सुमारास असंतोष धुमसूं लागला
ु

त्याूमाणच रिशयांत ह याच सुमारास असंतोषाचा भडका उडंू लागला, ह गो

ल ांत ठे व यासारखी

ह ं अःमानी संकट व आिथक शोषण ह सुलतानी संकट यांचा िमलाफ होऊन,
लेग व दंकाळ
ु

आहे .

हं दःथानां
त या सुमारास जी साव ऽक उ
ु

लागलेली होती.

नता पसरलेली होती ती हळु हळू हं द वृ पऽांतून य

या काळांत एकादा सौ य ूकृ तीचा

तर, गोड श दांनीं लोकांची

होऊं

हाइसरॉय हं दःथानां
त धाड यांत आला असता
ु

दशाभूल कर याच काय साधून, त्यान

हं दःथानां
तील असंतोष आणखी
ु

कांह ं काळ ूकट होऊं दला नसता; पण, साॆा यावादाचा उघडउघड पुरःकार करणारा कझनसारखा

चढे ल

त या असंतोषा या ठण या चौफेर
हाइसरॉय या सुमारास हं दःथानला
लाभ यामुळ, हं दःथानां
ु
ु

पस ं लाग या होत्या.

कझनसार या

हाइसरॉयला दषण
दे याची
ू

बरोबर असली तर , दस
ु -या एका

ीन

उ ार यथाथ आहे त, असच

आहे ः

वचार करतांना असच

ढ झालेली प त एका अथ

हणाव लागत क ं, हा झो टं ग

हं दःथानला
या वेळ ं लाभला हच एकंदर ंत ठ क झाल ! Hyndman यान या बाबतींत काढलेले पुढ ल
ु
हणण ूा

A bad Viceroy just now is indeed a boon to India.
A good Viceroy, like a good
slave-driver, serves only to obscure the abominations of the whole system. (नेम या याच
वेळ ं लॉड कझनसारखा खा

हाइसरॉय हं दःथानां
त धाड यांत आला ह खरोखरच भारताला लाभलले
ु

एक ूकारच वरदानच होय.
असतो.

सत्ूवृ

हाइसरॉय हा एका पर न गुलामां या सत्ूवृ

रा यप तींतला ितरःकरणीय भाग

आड हो याला अशा

मालकासारखा

हाइसरॉयचा उपयोग होत

असतो.)
बांितकारक क पनांना ज म दे णा-या व बांितकारक कायाची सूचना दे णा-या काळांत सावरकर
हे फ युसन कॉलेजम य दाखल झाले व अ यास कर त रा हले, ह गो
त्याूमाणच, खु

त्यां या कॉलेजसंबंधाची ह एक गो

जशी ल ांत घे यासारखी आहे ,

ल ांत ठे व यासारखी आहे .

संःथा त्यावेळ ं स यां याइतक अ वडच वड वाढलेली न हती.

फ युसन कॉलेज ह

व ानशाखे या ूत्येक वभागासाठ ं ,

ःवतंऽ ूयोगशाळा, ःवतंऽ सभागृह, ःवतंऽ मंथशाळा, आ ण वसितगृहां या अग णत इमारती ह

फ युसन कॉलेजच स यांच ःव प कत्येकांना मोठ आकषक वाटत.
ह ःव प आलेल न हत.

१९०२ सालीं फ युसन कॉलेजला

व ा या यासाठ ं वसितगृहाची सोय त्या काळ ं ह कर यांत आलेली होती.

पण ह सोय अगद ंच बेताची होती.

वसितगृहाची अशी एकच इमारत त्या काळ ं बांधून झालेली होती.

या इमारतींतला एक सोियःकर भाग वर या वगात या नांवाजले या व ा यासाठ ं राखून ठे व याची
प त त्या काळ ं
प तीचा

ढ झालेली होती.

कॉलेजम य दाखल झा यावर कांह ं दवसांनीं, सावरकर यांनीं या

उपहास कर याला सोडल नाह ं.

या भागांत राहणा-या लोकांच वणन सावरकर हे

Aristocracy या श दान क ं लागले आ ण, या लोकां यासाठ ं राखून ठे वले या खो या वसितगृहा या
उ रे कड या दालनांत अस यामुळ, त्यांनीं या दालनाला व या

व ा याना िमळू न TheNorth-wing

Aristocracy अस नांव दल. *
कॉलेजमधील कांह ं गो ी सावरकरां या उपहासाला पाऽ ठर या अस या तर , फ युसन
कॉलेज या त्या वेळ या वातावरणांत पुंकळसा भाग चांगला होता.
ूोफेसर त्या काळ ं बेताचेच होते.

सावरकर-च रऽ

फ कड इं मजी बोलूं शकणारे

कत्येकांना आपला वषय इं मजी भाषतून उकलून सांगताना फार
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ूयास पडत.

अशा ूोफेसरांना खासगी र तीन गाठू न सावरकर व त्यां या वृ ीचे

हणतः आतां मराठ ंतून सांगा सर !

ऐ य

बा

कंवा नाटक

वैभव या बाबतींत त्या वेळच

फ युसन कॉलेज स यां या फ युसन कॉलेज या पासंगास ह पुरणार नाह ं.
त वावर ह कॉलेज सु

व ाथ खुशाल

पण,

या ःवाथत्यागा या

झाल होत त त व माऽ संःथत त्या काळ ं मूितमंत वावरत होत.

*The History of the Deccan Education Society (I880-I935) Part II : P. I52.
फ युसन कॉलेजमधील वातावरण
सर रघुनाथराव परांजपे हे १९०१

साल या अखेर स इं लंडांतून परत आले होते.

रँ लर या पर

त

अपूव यश िमळ व यावर ह फ युसन कॉलेजम यच राह याच त्यांनीं ठर व यामुळ, या कॉलेजची
त्यागाची पूवपरं परा उ

सुमारास

वल झालेली होती.

कै. ना. गोखले हे व र

िनवधपणान करतां यावी
लागला होता.
त्याूमाणच, ते

सावरकर फ युसन कॉलेजम य दाखल झाले त्याच

कायदे मंडळांत िनयु

झाले होते.

या मागानीं होणार दे शसेवा

हणून ना. गोखले हे लौकरच कॉलेज सोडणार

असा संभव त्या वेळ ं दसूं

सभ वार पसरले या बांितगभ वातावरणाचा सावरकरां या मनावर प रणाम घडला
या कॉलेजम य दाखल झाले त्या कॉलेजांत या त्यागमय वातावरणाचा ह त्यां या

मनावर थोडाफार प रणाम घडला असला पा हजे.
अशा अनुकूल वातावरणाचा प रणाम सवच मनांवर सारखा घडत नाह ं.
दो ह

ूकार या

व ा याना

व ा दे याचे काम एकच गु

चाणा

व मंद अशा

कर त असले तर , त्या

व ादानाचे

प रणाम छाऽपरत्व िभ निभ न होतात ह सांगतांना भवभूतीन
भवित च पुनभूया भेदः फलं ूित त थआ ।
ूभवित शुिच बंबो माहे म णन मृदां चयः।।
हे चरण िल हले आहे त.

फ युसन कॉलेज या वातावरणाचा व भ वताल या राजक य वातावरणाचा

सावरकरां या मनावर व त्यां या भ वती वावरणा-या व ा या या मनावर

या ूकारचा प रणाम झाला

त्याच ूकारचा प रणाम सव व ा या या मनावर झाला नाह ं, याच कारण उघडच आहे .

फ युसन कॉलेजांत आले ते आप या जीवनाच

येय िन

त क न आले होते; इतकच न ह तर, त्या

धेयूा ीसाठ ं अवँय असणार कांह ं काय ह त्यांनीं केल होत.
सश

बांित हा त्या

येयूा ीचा माग अशी िन

सावरकर

दे शःवातं य ह जीवनाच

ित झा यावर, सावरकरांनीं आपली

आपल वाचन, आपल का यकतृत्व, आपल व ृ त्व इत्या द सवाना एक

विश

येय व

यायामप ित,

वळण लावल होत.

समवयःक त णांची संघटना कर यांचा उ ोग यशःवी के यावर ते नािशक सोडन
ू पु यास आले होते.

आपली उ मशीलता व आपली बु म ा यां या जोरावर आपण फ युसन कॉलेजांत येणा-या

महारा ांत या असं य त णांची संघटना क ं , त्यांना ःवातं याचे उपासक बनवूं व त्यांना काय मुख
क ं हा व ास बरोबर घेऊन सावरकर पु यास आले होते व चार वषा या काळांत त्यांनीं
साध या त्यांचा वचार केला तर अस

या गो ी

हणाव लागेल क ं, त्यां या ठकाणीं वसत असलेला हा व ास

गैर न हता.

सावरकर-च रऽ
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सावरकरां या कॉलेजमधील िश णाची आिथक

िचपळू णकर यांनीं

दल होत.

यवःथा कर याच वचन ौी. भाऊसाहे ब

त वचन भाऊसाहे ब यांनीं पूणतया पाळ यामुळ, कॉलेजमधील

अ ययना या काळांत सावरकरांना या बाबतींत कसली ह

न हत.

ववंचना बाळग याच कारण

ह

आिथक सोय खाऽीची अस यामुळ सावरकर यांना कॉलेज या वसितगृहांत राहतां आल व वसितगृहा या
राहणीचा आनंद त्यांना उपभोगतां आला.
िलहन
ठे व या या बाबतींत
ू

वसितगृहांत राहत असतांना सावरकर आपला आय यय

वशेषसे द

दसत.

नसावे, अस

१९०३

नातेवाईक ौी. भाऊराव भट (स यां येवल येथ असलेले डॉ. व.म. भट) हे

या आरं भीं सावरकरांचे
फ युसन कॉलेजांत दाखल

या उभयतांचे नािशकपासूनचे ःनेह ौी.

झा यावर, सावरकर व भट हे एकाच खोलींत राहंू लागले.

ह र अनंत थ े (स या दादरला रहात असलेले सॉिलिसटर) यांना या दोघांनीं एकदां टमची फ
भर यासाठ ं ३९

पये उसने दले.

दोघांनीं ह आप या दै नं दनींत ह गो

शेवट ं तूट पडंू लागली ते हां या दोघांपैक ं ूत्येकान १९।।
टाकला !

िल हली नाह ं.

म ह या या

पये सोस याच ठर वल व हशेब पुरा क न

ौी. थ े यांनीं पैसे परत आणून दले ते हां दोघांना ह त्यांची चूक कळली.

सावरकर

कॉलेज या वसितगृहांत

राहंू

लागले

ते हांपासून

त्यां याभ वतीं

िमऽप रवार गोळा होऊं लागला व हा प रवार पुढपुढ तर चांगलाच वाढला.

‘सावरकर-कँप’ म य ूमुख होती.

स यां बडोद येथ असलेले ूिस

त्यांचा

ःवतंऽ

ौी. भट व थ े ह जोड

वक ल व सा ह त्यक ौी. दाजी

नागेश आपटे , जु नरचे वक ल ौी. ग.वा. जोगळे कर, स यां सोलापूर येथ असलेले ठे केदार ौी. ग. व.
रानडे व सोलापूरचे वक ल ौी. मोहोळकर ूभृित मंडळ त्या वेळ या आठवणी सांग याला सुदैवान
आप याम य आहे त.

लोकमा य टळकांचे दवंगत िचरं जीव व नाथपंत, ूो. िश.म. परांजपे यांचे

दवंगत िचरं जीव कृ . िश. परांजपे, मुंबईचे कै. द. ा.तखडकर वगैरे या कँपांतली कांह ं मंडळ यापूव च
इहलोक सोडू न गेली आहे !

व-हाड या हं दमहासभे
चे पुढार ौीमंत बाबासाहे ब खापड यांची ह ओळख
ु

हो याला फारसा काळ लागला नाह ं.
१९०२

या जानेवार म ह यांत कॉलेजम य नांव दाखल के यावर सावरकर हे वसितगृहांत राहंू

लागले व त्यांनीं आप या जेवणाखा याची
टा कली.
दसत.

१९०२
या

या स टबर या

यवःथा प ह या

सुमारास या

लबची

लबच सदःयत्व पत्क न लावून

यवःथा सावरकर यां या हाती असावी, अस

लबच एक हःतिल खत मािसक चाल व यांत येत असे.

फ युसन कॉलेजच ऽैमािसक

या वेळ ं िनघाल नस यामुळ, सावरकर व त्यां या बरोबर चे व ाथ यांना आपले चांगलेचांगले लेख या
हःतिल खत मािसकांतच िलहावे लागत.

सावरकर यांनीं

प ह या

लबची

िल हलेली एक क वता उपल ध आहे .

यवःथा सावरकरांकडे होती त्या अवधींत

गीित छं दांत रचले या २८ ओळ ं या या

क वतत कवीन एका ठकाणीं या हःतिल खत मािसका या लेखक वगाचा उ लेख केला असून, आपण
आप या
प ह या

‘

लब ’ला रामराम

वाचकांची सेवा अढळपण केली अस याच समाधान ह त्यान

य

केल आहे .

सावरकरांचे त्या वेळचे

सहकार या ओळ मोठया ूेमभरान वाचतील, अशी ूःतुत लेखकाची क पना आहे ः
‘ गणपित ’ला ‘ ौीकृ ंणा ’ ‘ मोहिनराजा ’स ‘ व नाथा ’ला ।
सावरकर-च रऽ
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मा या लेखकवृंदा िशव दे मागेन व नाथाला ।।
पुनर प िनमल दय वाचकवृंदािस ह असो नमन ।
सेवेपासुिन

यां या सत्यिच ढळल कदा प ह न मन ।।

या क वतेचा रचनाकाळ २१-९-०२ असा आहे .
सोडला व ते चौ या

लबांत जाऊं लागले.

यानंतर लौकरच सावरकर यांनीं प हला

लब

सावरकरांना ह ःथानांतर कां कराव लागल ह धारवाडचे

ौी. यंकटराव अलूर यां या श दांच सांगण श य आहे .

ौी. अलूर िल हतातः†

Mr. Savarkar had some differences with his Marathi friends. So he approached me as
the Superintendent of the fourth club for taking him and his friends into my club. I took
them in. Since then, we became intimate friends and we have remained so to this day.
(सावरकरांचा त्यां या महारा ीय िमऽांशीं कांह ं बेबनाव झाला. मी चौ या लबचा सुप रं टडट होत ;
हणून सावरकर मजकडे आले.

चौ या

लबांत ू व

सावरकरांच

क न घेतल.

हणण

ते हांपासून आ ह

मा य क न मी त्यांना व त्यां या िमऽांना

जवाभावाचे िमऽ बनल व ह मैऽी आजवर

कायम रा हली आहे .)
सावरकरांनीं प हला

लब सोडला व ते चौ या

सु वातीस घडली असावी.

कारण, चौ या

लबांत गेले ह घटना १९०२

लब या

सावरकरांनीं पांच िमिनटांत रचले या पुढ ल प पं

मंडळ ं या आमहाव न १०-१०-०२ रोजीं

उपल ध आहे तः

अ यायास ह ये जगीं जय ज
जे

यायाूित र

या ऑ टोबर या

धैया धरोनी तदा ।

यािस धजती सोसोिनह आपदा ।।

ऐशा ध य नरामणींसह घडे आ हांूती संग हा ।
झाल ध य अ ह सुन दयुतह , झाली दवाळ पहा ।।
महारा ीय मंडळ ंशीं सावरकरांचा बेबनाव झाला अस ौीं अलूर यांनीं
आहे .

या बेबनावाची हक कत ह मोठ मनोरं जक आहे .

लबांतील मंडळ ंच भोजन चालल होत.

यापूव थोडे

हटल आहे त बरोबर

या वषात या वजयादशमी या दवशीं प ह या
लबांतील एक सदःय ौी. मोहनीराज

दवस

ूधान यांनीं एक
†The History of the Deccan Education Society : Part II : pages I62-63.
क वता िल हली

होती.

सागरतरणाच साधन

हणून ौी. ूधान यांनीं भ प यांचा उ लेख केला होता.

सावरकरांना ह आवडल नाह ं व ‘ सागरतरणाच साधन भ पळा क ं बाहबल
’ असा वाद जेवतांजेवतां
ु
जोरावला.

वाद ववाद होतां होतां सावरकरां या अंगांत अिभिनवेश संचारला व पानाव न उठू न,

ूधानां या पानासमोर जेठा मा न, त्यांनीं आपल
या अितूसंगाची कागाळ

हणण ूधानां या गळ ं उतर व याचा ूय

ूं. परांजपे यां यापयत प च व यांत आली.

मािसकांत िल हलेला एक जळजळ त लेख ह या िनिम ान
त्यांनीं कॉलेजांतले

हायकोटाचे

ये

सावरकरांनीं हःतिल खत

ूं. परांजपे यां या अवलोकनांत आला.

व ाथ या नात्यान ौी. माधवराव िभडे (नु े च सेवािनवृ

झालेले पंजाब

यायमूित िभडे ) व ौी. रामभाऊ कािनटकर (व-हाडमधील बुलढाणा येथील वक ल व

टळकप ाचे एक िन ावंत नेते) या उभयतांची पंच
असतांनाच सावरकर हे प हला
सावरकर-च रऽ

केला.

लब सोडन
ू चौ या

हणून

योजना केली.

ह

चौकशी चालली

लबांत गेले, अस दसत.
८१

सावरकर-कँप प ह यापासूनच चांगला संघ टत होता व आप या कँपच सं याबळ वाढ व याचे

या गटाचे ूय

सतत चालू होते.

या कँपचा जीवनबम कांटेकोर िशःतींत वागणा-या व ा या या

ीन जरा ःव छं द पणाचाच ठर यासारखा होता.

ह

मंडळ

सावरकर कँपमध या कोणातर

सदःया या खोलींत राऽीं ग पा मारायला बसलीं क ं, त्या ग पांना कांह ं मयादाच राहात नसे.

कती

वेळ बोलत बसाव व कती मोठयान बोलाव याला कांह ं सुमारच रहात नस यामुळ, ग पा मारणा-या
या मंडळ ंना ‘ अ व दतगतयामा रा ऽरे व यरं सीत ् ’ हा अनुभव अनेक वेळां येत असे.

गलका फारच अनावर झाला

हणजे ौी. रामभाऊ कािनटकरांसार या

ये

या मंडळ ंचा

व ा याला

विचत ् ‘

ग पा आंवर याब लची-िनदान, त्या ग पांतला

घःत ’ घालीत खोलीपयत येण भाग पडत असे व

आवेश आंवर याब लची-सौ य सूचना दे याच कत य त्यांना पार पाडाव लागत असे.
िनझरा या गतीूमाण ःव छं दपण चालला पा हजे, असा या ग पीदासांचा कटा

ग पांचा ओघ
कोणी

असे.

ू
ओढनताणू
न वनोद कर त आहे अस वाटल अगर कोणी आप याच बोल याच च-हाट लांबवीत आहे
अस वाटल क ं, उरलेली मंडळ एक दलान त्याची खोडक

जर व याला चुकत नसत !

वसितगृहांत िमऽप रवारासह होणा-या या वाद ववादांूमाणच सावरकरांच वाद ववाद कर याच
आणखी ह एक ठकाण होत.

त ठकाण

हणजे शिनवारवाडयासमोर नद शेजार ं असलेला कोनकरांचा

वाडा. ‘ काळ ’कत ूो. िश.म. परांजपे हे या काळांत त्या वाडयांत रहात असत.

सावरकरांची पु यांत आ यावर थोडयाच

हसकरां यामुळ

दवसांत ‘ काळ ’कत्याशीं ओळख झाली. ‘ काळ ’कत्याचे

िचरं जीव कै. कृ ंणाजीपंत हे जवळजवळ सावरकरां याच वयाचे !

कॉलेजम य

टकड या घळ ंत भरणा-या सभा
त्यांचा व सावरकरांचा ःनेह जमला.

सावरकरांची उ ोग ूयता व बु म ा यांच ूो. परांजपे यांना

कौतुक वाटंू लागल व सावरकरां या क वता मधूनमधून ‘ काळ ’पऽांत ूिस
काळ ’कत्या या अवलोकनांत येऊं लाग या.
लागल.

होऊं लाग या अगर ‘

त्यामुळ सावरकरांच परांजपे यां याकडे जाणयेण वाढंू

त्यावेळ ं ‘ काळ ’पऽांत ःवातं यभावनेला चेतना दे णारे जे लेख ूिस

मोहनींत गुंगलेले सावरकर व आप या ठाक ठक या व व

होत असत त्यां या

ापूण संभाषणान सावरकरां या बांतीूवण

मनाला उ े जत करणारे परांजपे यांचे संवाद ूसंगीं राऽराऽ ह चालत असत, अशी ऐक व मा हती
ूःतुत लेखकाला

परांजपे यां या घरांतून िमळालेली आहे .

वंचूरकरां या वाडयांत राहणा-या लोकमा य

मानान टळकां या माग याप अिधक !
सतावूं लागल.
न हता.

होतक

पु यांत आ यावर कांह ं दवसांनीं सावरकर

टळकांकडे ह जाऊंयेऊं लागल.

पण, परांजपे यां या

त्यांतच, ताईमहाराजूकरणाच लफड टळकांना या सुमारासच

त्यामुळ, सावरकरांच टळक यां यापाशीं तासन ् तास संभाषण हो याचा फारसा संभव
त णांचा पा ठराखा

हणून ूिस

असलेला पुढार या नात्यान सावरकर टळकांकडे

ूसंग वशेषीं जात असत व त णां या तांडयांतला एक तडफदार व तेजःवी कायकता या

ीन

टळक ह सावरकरांकडे पाहत असत.
असे.

अशा ूासंिगक वाद ववादांखेर ज सावरकरांचा वेळ त्यां या मंडळ ं या सा ा हक बैठक ंत ह जात

पाऊस असला तर

ा बैठक बाहे र होत असत.

फ युसन कॉलेज या जमखा या या मागील

टे कड ंत जी एक भली थोरली घळ आहे त्या घळ ंत सावरकर-कँप या पुंकळ बैठक होत असत, अशी

सावरकर-च रऽ
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मा हती िमळते.

कत्येक वेळां पवती या माग या पठारावर ह या बैठक ंच काम चाले, अस समजत.

डे कन कॉलेज या वसितगृहांत ह

कांह ं गु

संचार के हां के हां होत असे.
आहे .

गांवांत होणा-या

ताईमहाराजूकरणांत

सावरकरां या वचाराचे त ण रहात होते.

ितकडे ह

सावरकरांचा

बैठक डे कन कॉलेजांत ह झा या असतील, असा संभव

वशेष ूसंगांकडे ह सावरकर व त्यां या बरोबरचे त ण यांच ल

असे.

टळकांवर भर यांत आलेला खटला ऐक यासाठ ं सावरकरूभृती त ण मंडळ
त्या वेळ ं घडले या एका ूसंगांच वणन सावरकर यांचे सहा यायी

एकदां कोटात गेली होती.

सोलापूरचे ौी. गणेश वंणू रानडे यांनीं पुढ लूमाण केल आहे ः
कोटाचा िशपाई

आ हांस

हॉलबाहे र रा हल .

सावरकर यांना

राहन
ू आ हांस अड वणा-या

सावरकर

आत

आंत गेले.

सोड ना.

आ ह

व इतर लोक तसेच कोटाचे

ह

पडल

नाह ं.

िशपाया या

नाझर

पसंत

अंगाव न, त्यास
भेटू न,

यांस

‘

च क

दरवाजांत
बाजूस

आ ह

उभा

सा न,

केवळ खटला

ऐक यास आल , आ ह गडबड करणार नाह ं, आ हांला आंत सोडलच पा हजे ’ वगैरे
मोठमोठयान बोलून, त्यांनीं नाझरकडन
ू सवाना ूवेश

िमळ वला.

कॉलेजमधील सा-या घडामोड ंत सावरकर पुढाकार घेत असत.
चा उ लेख यापूव कर यांत आला आहे त्या कंपू व

या Northwing Aristocracy

तबार क न सावरकर यांनीं ती तबार थेट

ू सपल परांजपे यां यापयत प च वली होती, अशी मा हती ौी. रानडे यांनीं िलहन
ू धाडली आहे .

कोणत्यातर तबार चा प रहार क न घे याला ूवृ

झाले या कांह ं व ा यानीं फ युसन कॉलेज या

वसितगृहांत या खु या व खाटा खालीं चौकांत िभरकावून द या होत्या, अशी आठवण* ौी. रामभाऊ
कािनटकर यांनीं नमूद क न ठे वली आहे .

या बंडांत सावरकरांच अंग नसेल, अस

हणवत नाह ं.

कॉलेज या जमखा या या वा षक िनवडणुक ंत वर या वगात याच व ा याची वण लागावयाची, असा
बम ठरलेला होता.

हा बम बंद

हावा व खाल या वगात या चांग या ब डापटंू ना जमखा या या

कारभारांतलीं अिधकारपद िमळावीं, यासाठ ं सावरकरांनीं खूप खटपट केली व ितला शेवट यश ह आल,

अशी मा हती िमळते.

सावरकरां या फ युसन कॉलेजमधील चार वषा या अ ययन-काळांत जीं वा षक

संमेलन झालीं त्यांत या दोन संमेलनूसंगीं झाले या नाटयूयोगांत सावरकरांनीं रं गभूमीवर काम केलीं,
अशी ह मा हती िमळते.

१९०२ सालीं जानेवार म ह यांत सावरकर कॉलेजांत दाखल झाले.

दोनच म ह यांनीं ‘ ऽा टका ’ नाटकाचा ूयोग कर यांत आला.
भूिमका वशेष मह वाची नसावी.

तो िथएटरांत

हा ूयोग चांगला वठ यामुळ,

त्यानंतर

या ूयोगांत सावरकरांनीं केलेली
कॉलेज

जमखा या या मदतीसाठ ं

फ न करावा अस ठरल व त्याूमाण द. १०-०४-१९०२ रोजीं आयभूषण िथएटरांत हा

ूयोग यशःवी र तीन क न दाख व यांत आला.

१९०४ सालीं संमेलनूसंगीं ‘ अथे लो ’ नाटकाची

मराठ ूितकृ ित ‘ झुंजारराव ’ ह बस व यांत आली होती.

या ूयोगांत सावरकर यांनीं आयागो या

खलनायकाच काम केल होत व त फार चांगल वठल, अशी मा हती िमळते.
सावरकर अशा अनेक भानगड ंत गढलेले असत ह खर असल तर
कर याब ल त्यांचा वशेष कटा
बम कधीं ढळला नाह ं.

होता.

कांह ं गो ी िनयमान

तालमींत जाऊन िनयिमतपण यायाम कर याचा सावरकरांचा

ते दररोज ३०० जोर व ३०० बैठका काढ त असत, अशी मा हती डॉ. व.म.भट

यांनीं पुर वली आहे . पुढ पुढ ते डं बे स ह कर त, अस ौी. गणपतराव जोगळे कर यांच

सावरकर-च रऽ

हणण आहे .
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मैदानी खेळांपैक ं फूटबॉल हा खेळ त्यांना कांह ंसा आवडे व

विचत ् ते या खेळांत सामील होत.

बकेटचा त्यांना फारसा नाद न हताच, अस दसत. बांितकारका या

*The History of the Deccan Education Society;Part II : P. I5I.
वःतृत अवांतर वाचन
जीवनाला अवँय
त्याूमाणच,

हणून नािशकला

पुण

येथ

असातांना,

याूमाण त्यांनीं पोहण, िभंती चढण वगैरे गो ींचा सराव केला,
ड गर

ू
चढन

जाण,

अवघड

ठकाण

चढ याउतर याचा सराव करण इत्या द गो ी त्यांनीं सा य क न घेत या.
मानान त्यांची छाती, दं ड वगैरे भरलेले

पाहन
ू

मु ाम

सावरकरां या पायां या

दसत, अस ौी. गणपतराव जोगळे कर यांच

डं बे स या यायामाचा हा प रणाम होय, अस ौी.

तेथून

हणण आहे .

जोगळे कर यांच मत आहे .

नािशक येथील बम तसाच पुढ चालू ठे वून सावरकर यांनीं या चार वषात आप या शार रक
वकासाकडे
चांगलच ल

याूमाण ल
पुर वल.

दल त्याूमाणच या काळांत त्यांनीं ःवत: या बौ क

वकासाकडे ह

सं याकाळचे वेळ ं इतर मंडळ कांह ंशा रकामटे कडे पणान फरावयास जात.

पण, सावरकरां या वेळापऽकांत ह वेळ अवांतर वाचनासाठ ं राखून ठे वलेली असे.

आ ण, कॉलेज या

वसितगृहांत राहणा-या सावरकरांसार या गो ीवे हाळ आ ण समाज ूय त णान अशा आडवेळांत
अवांतर वाचन केल नाह ं तर, वाचना या
नाह ं, ह गो
या

ारा मनो वकास साध याला त्याला फुरसतच िमळावयाची

वसितगृहांत या जीवनाची ओळख असणा-या कोणा ह गृहःथाला कबूल करावी लागेल.

अवांतर वाचनांत वृ पऽीय वाचनाला ःथान िमळत असे ह उघडच आहे . पण, यािशवाय कत्येक

भारदःत मंथांच वाचन ह सावरकर यांनीं या काळांतच केल.

दाभोळकर यां या मालत ूिस

पुंकळसे भाषांत रत मंथ त्यांनीं या काळात वाचून काढले.
इितहासावर ल रयासती या सुमारासच ूिस
क न टाकला.

झालेले

रावसाहे ब सरदे साई यां या भारतीय

होऊं लागले या होत्या.

त्यांचा ह अ यास सावरकरांनीं

कांह ं इं लश व संःकृ त महाका यांच अ ययन हं सावरकर यांनीं या चार वषात केल

असल पा हजे; कारण ‘ रामायण व ईिलयड ’ हा सावरकर यांनी िल हलेला िनबंध कै. ूो. वासुदेवराव
पटवधन यां या अवलोकनांत आला होता व त्यांनीं तो िनबंध िल हणा-या सावरकरांची मु कंठान
ःतुित केली होती, अशी मा हती डॉ. व.म.भट यांनीं ूःतुत लेखकाला पुर वली आहे .
इितहास यांच ह अ ययन सावरकरांनीं या काळांत केले.

सावरकर यांनीं चाल वले या या मनमुराद

अवांतर वाचनाची छाप त्यां या व ृ त्वावर पड यावाचून रहात नसे.
यांनीं कॉलेज या वादसभत एक या यान दल.
होते.

मेकॉलेचे िनबंध व

इटली या इितहासावर सावरकर

या ूसंगीं ूं. वैजनाथ कािशनाथ राजवाडे हे अ य

या यानांतील मा हती ऐकून त्यांना कौतुकच वाटल.

दे शी राजकारणाशीं जोड यांत आलेला संबंध त्यांना

पण,

चला नाह ं.

या याना या वषयाचा ूचिलत
यापुढ कॉलेज या आवारांत अशीं

या यान झालेलीं मला खपणार नाह ंत अस त्यांनीं या ूसंगीं बजावल, अशी मा हती नागपूर या ‘
महारा ा ’ चे संपादक ौी. गोपाळराव ओगले यांनीं ूःतुत लेखकाला सांिगतली.

अवांतर वाचना या

योगान सावरकरांचे या वेळचे वचार कती भारदःत बनले होते व त्यांची भाषा कशी ूौढ बनली होती

ह आणखी ह एका उदाहरणाव न दसून येत.

भोपटकरबंधूंनीं १९०५ सालीं ‘ भाला ’ पऽ सु

त्यांत ‘ रा ीय स पद ’ या नांवाचा एक लेख आला होता.

सावरकर-च रऽ

हा लेख ूिस

के यावर

हो यापूव कांह ं दवस,
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सावरकर यांनीं फ यूसन कॉलेजम य नेमक याच वषयावर अितशय बोधूद व ःफूितदायक या यान
दल होत.

या यान यां यामधील सा य केवळ काकतालीय

‘ भाला ’ पऽांतील लेख व सावरकरांचे

यायानच जुळल असेल, ह ह श य आहे .

ह मा य के यावर ह अस

हणण ूा

ठरत क ं, एका

भारदःत वृ पऽा या संपादकाला शोभेल इतक भाषावैभव, वचारवैभव क पनावैभव सावरकर यांनीं या
काळांत संपा दल होत.
इतके
वेळापऽक

व वध ूकारचे खटाटोप करणा-या सावरकरांना कॉलेजांत या मामुली अ यासाकडे

प तीन ल

दे तां येत नसे, ह सांग याच ह कारण नाह ं.

त्या वेळ या सवसामा य

व ा या या अ यासांत यत्यय आणणा-या लेगन ह या अवधींत पु याला चांगलाच ूसाद द यामुळ,
सावरकरांच वगातील

अ यासाकडे वशेषच दल
ु

होई.

स टबर म ह यांत लेगचा ूारं भ हावा आ ण

फेॄुवार पयत त्याची लांबण लागावी हा त्या काळ ं पु या या जीवनातील सामा य िशरःताच होऊन

झाल, क ं माच या अखेर स होणा-या वा षक संमेलनाची

गेला होता.

फेॄुवार म ह यांत कॉलेज सु

गडबड सु

होई; आ ण त्याची िनरवािनरव झाली क ं, उ हा या या सु ट चा वेध लागे.

सहामाह अशा र तीन िनघून गे यावर, पर
स टबर एवढाच !

त्या काळ ं मुंबई

ऑ टोबर-नो हबर या सुमारास पर
आरो यूद प त त्या काळ ं
बस यापूव उपा त्य पर

उपा त्य पर

ा

ेचा लकडा असे !

व ापीठा या पर

स यां कॉलेजमधील

ाव लागत नाह ं.
उपा त्य पर
इं टरची पर

व ापीठा या पर

त्या काळ या कॉलेज या

ेपयत त्या पर

ेस

व ा या यामाग

त अडकून न पड याइतक तयार
त ह उ ीण

हावयाच ह ोत

ा पास झा यानंतर त्यांनीं पु यांतच फःट एल ्

एल ्.बी. या ट स भर या व १९०४ साल या अखेर स ते या पर
बाक चे सव उ ोग साधून पर

ांचे िनकाल लागावयाचे ह

व ा याना

करावयाची व पुढ ल म हनाभरांत खूप अ यास क न व ापीठा या पर
सावरकरांनीं चार ह वष पुर केल.

हणजे जुलै ते

ा स यांूमाण उ हा यांत होत नसत.

हावया या आ ण डसबरम ये पर

ढ होती.

े ला त ड

े या अ यासासाठ ं खरोखर उरणारा वेळ

प हली

त ह ‘ पास ’ झाले.

ेपुरता अ यास ह पुरा करावयाचा ह ोत सांभाळतांना सावरकर

व त्यां यासारखे इतर व ाथ यांची कती ऽेधा उडत असे याच डॉ. व.म.भट यांनीं केलेल वणन फारच
बहार च अस यामुळ, त जस या तसच उ त
ृ करण ौेयःकर ठरणार आहे .

डॉ. भट िल हतात :

कॉलेजम य प हली टम बहते
ु क गॅद रं ग, नाटक, सभासंमेलन, ग पास पा
कॉलेजमध या ह जर ची टाळाटाळ
आ ण उरलीसुरली
वचार !

लेगचा ससेिमरा यांतच खलास होत असे.

दस
ु -या टमला मग अ यासाचा

पण, मग त्या तीनचार म ह यांत द ु पट वेळ अ यासाला

ावा

लागे.....सव

अ यास उरकावयास जे वषातले हजार-अकराश तास लागावयाचे ते सव मग दस
ु -या टम या
३-४ म ह यांत क बावयाचे !
अ यास पुरा करावा लागे.
तासांना गचांड

ावी लागे.

मग काय वचारता !

रोज बारा ते चौदा तास ह बैठक मा न

अथात ् इतके तास अ यास करावयाचा
आ ण त अप रहाय ह होत.

हणजे कॉलेज या कांह ं

कारण, प ह या टमम य झाले या

अ यासाचे पुढ ूा यापक जाणार व आ ह तर प ह या पासूनच सु वात करणार !
कांसवांची गांठ ूिलिमनर या वेळ ं पडली
सावरकर-च रऽ

या ससा-

हणजे भा य !
८५

वगात या हजेर ची ह

टाळाटाळ

पुंकळ वेळां ूा यापकां या

यानांत येई आ ण

आम यासार या चुकारत टंू ना हडक
यास ते अचानक रे िसडे सीम य अवतरत.
ु
सबबी सांगून वेळ मा न

यावी लागे.

यावर यु

हणून

मग कांह ंतर

कत्येक वेळां आ ह खोलींत

क डन
ू घेत असूं व कोणाला तर बाहे न कुलूप लावावयास सांगून िनवांत अ यास अ यास

कर त असूं.
वेळचे

कांह ं वेळां कोणीतर चुगली कर आ ण त ह कपट उघडक स येई !

ू सपल

सर

अ पासाहे ब

परांजपे

यांनीं

आ हांला

३-४

आमचे त्या

वेळां

तर

या

ू
चुकारत टपणाब
ल पकडलेल मला आठवत !
१९०४ सालीं डसबर म ह या या उ राधात लागले या फःट एल ् एल ्.बी.
१४६ व ाथ उ ीण झाले.

त्यांतला अवघा एकच व ाथ प ह या वगात उ ीण झाला.

१४५ व ा या या मािलकत सावरकरांच नांव आढळत.
व ाथ पास झाले ह गो

ल ांत ठे वली

ह ह त्यांना भूषणावहच आहे .
व ा या या

ीन

जा याये याला लागणारा वेळ
वक ल ौी.

यंकटराव हे

पर

उरले या

ेला बसले या २५४ व ा यातले १४६

हणाव लागत क ं, इतर अनेक भानगड ंत

हणजे अस

ां या अ यासाूमाणच या ह पर

गक झाले या सावरकरांनीं इतर पर
योजनेचा

या िनकालांत एकंदर

ेचा अ यास इतपत सांभाळला,

फःट एल ् एल ्.बी. या ट स त्या वेळ ं पु यांत भरतां येत असत.
उपयोग

फारसा

न हताच.

सं याकाळ ं

डे कन

त्या

कॉलेजपयत

यथ घाल वण इतकाच त्या योजनेचा सामा यत: अथ होता.

सरकार

या यान दे त त्या वेळ ं वगात काय चाले याच डॉ. भट यांनीं केलेल वणन

पुढ लूमाण आहे :
बचारे

यंकटराव !

तर ह, ूा

कत य

व ाथ

टवाळ

कर त ग पा मार त बसतात ह त्यांना

हणून ते त डाची वटवट चालूच ठे वीत.

त्यांनीं काढलेला तोडगा

व ा या या या हड
ू वृ ीवर

हणजे Roman Law आ ण Jurisprudence या

काढले या छापील ट पणी !

त्या ते दरवष वाट त आ ण त्या घेत या

भाषण न ऐकलीं तर चालत असे !

वषअखेर उपा त्य पर

दसत होत.

वषयावर त्यांनीं

हणजे यंकटरावांचीं

ेचा फास होई.

त्या वेळ ं, हवीं

तशीं िचऽ, रे घोटया, क वता-काय हवा तो टारगटपणा व ाथ पेपरवर कर त.

तर ह, सव

व ाथ ‘ पास ’ समजून, यंकटराव सवाना फॉम दे त !
त्या

वेळ ं

फ युसन

कॉलेजांत जी ूा यापक मंडळ होती त्यांत रँ लर परांजपे

यांची

यो यता
सवच

ींनीं अ तीय होती.

कॉलेजमधील छाऽवगाला

ःवाथत्याग, बु म ा,

ूय व आदरणीय वाटत.

खलाडपणा
, इत्या द गुणसमु चयामुळ ते
ू

सावरकर- कँपमधील

त णांपैक ं

कत्येकांना

अ पासाहे बां या ग णत या वषयाब ल जेमतेमच ूेम अस यामुळ, त्यांचा अ पासाहे बांशी वशेष िनकट
संबंध येत नसे.

ह खर असल तर , अ पासाहे बां या मनाचा ओढा राजकारणांत नेमःतपणाकडे आहे ह

माह त असून ह, या मंडळ ं या मनांत त्यां या वषयीं आदरभाव वसत असे.
वचारसरणीवर कडक ह ले चढ व याची सावरकरांची ूवृ

गोखले यां या राजक य

वसितगृहांत या कत्येक

आवडत नसे व त्यामुळ कत्येक वादूसंग चांगलेच गाजत असत.

ये

व ा याना

कै. वासुदेवराव पटवधन हे त्या

वेळ ं ूा यापक वगात दाखल झालेले होते; पण, वासुदेवरावांनीं पुढपुढ इं मजी वाङमयाचे अ यापक या
नात्यान जी लोक ूयता संपादन केली ती या वेळ ं त्यां या वांटयास आलेली न हती.

ूं. वैजनाथ

कािशनाथ राजवाडे यां या इं मजी वषया या अ यापनाचा, कै. वासुदेवशा ी अ यंकर यां या संःकृ त
सावरकर-च रऽ
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वषया या अ यापनाचा व कै.ूो. भानू यां या इितहास वषयावर ल ूेमाचा सावरकरांना बराच उपयोग
झाला.
मुळांतच खूप लांब असले या कॉलेज या सु टया लेगमुळ अिधकच लांब या

हणजे सावरकर

त्यापूव च त्यां या नािशक या ब-हाडाला राजकारणी अ डयाच ःव प आलेल होत.

ते कॉलेजम य

भगूर-नािशकला जात असत

व मधूनमधून ज हारला ह जात असत.

वशेषत: सावरकर सु ट ंत घर ं आले

गे यावर तर त्यां या ब-हाडाच ह ःव प चांगलच ठळक झाल.
हणजे त्यां या घरांत मंडळ ंची जी दाट
दे शभ ांची धमशाळा ’

हणून संबोधीत.

होत असे ती ल ांत घेऊन,

हणून बाबांनीं कांह ं पैसे उसनवार आणले होते.

अस यामुळ, या ूसंगीं वाटणार

या समारं भािनिम

करावया या खचाची

‘ तात्या या दै वांत सव गो ी भा या या

पैशांची नड कशी तर िनभेल ’ असा व ास त्यांना वाटत होता.

समारं भासाठ ं ठर वलेला दवस अगद ं जवळ येऊन िभडला.
मा न नेत होते.

लोक त्यां या घराला ‘

१९०३ साल या मे म ह यांत घरांत खूप मंडळ जमली होती

व कांह ं घरगुती धािमक समारं भ ठर व यांत आलेला होता.
योजना

सावरकर कॉलेजम य गेले

बाबा उस या ि यावर कशी तर वेळ

इत यांत, कांह ं क पना ह नसतां व डलां या मृत्यूपासून सराकारांत अडकून पडलेले

वषासना या नेमणुक चे पांच
वषासनाचे पैसे अचानक िमळाले
वषाचे १४५

पये अचानक हातीं आले व समारं भािनिम

हावया या सव गो ी यथा ःथत पार पड या.

वषासनाचे पैसे आप याला िमळावे अशी खटपट बाबांनीं केलेली न हती.
सावरकरां या कोणा हतिचंतकान ह

सरकार कचेर ंत असले या

खटपट परभारा केली व ती खटपट यशःवी झा यामुळ, एका

मह वा या ूसंगीं अवँय त ि यसाहा य अचानकपण िमळाल !
सु ट ंत सावरकर ज हारला जात ते हां त्यांना मोठया थाटांत व वैभवांत ठे व याची द ता
ौीमंत भाऊराव िचपळू णकर घेत असत.

सावरकरां या सासूबाई मनुताई यांचा ह आप या या होतक

जांवयावर मोठा लोभ होता. भाऊराव व मनुताई ह ं उभयतां असच समजत क ं आप या चार
मुलांूमाणच तात्या हे आपले पांचवे िचरं जीवच आहे त.
मृत्यु पावले.

त्यांचे िचरं जीव राजे कृ ंणशहा यांना १९०५

१९०५

या आरं भीं ज हारचे राजे पतंगशहा

या ए ूल म ह यांत अिधकारूाि

झाली.

त्यावेळ ं ज हार येथ जो समारं भ झाला त्याला सावरकर, त्यांची कुटंु बीय मंडळ व कांह ं िमऽमंडळ
उप ःथत होती.

घे याचा

ूय

ज हार या मु कामांत सावरकर यांनी के हांतर अ ारोहणाची व ा हःतगत क न
केला

असावा,

अस

त्यां या

अूकािशत

आत्मच रऽाव न

राजेसाहे बांना उ े शन
ू सावरकर यांनीं िल हलेली एक क वता उपल ध आहे .
द. ३-३-१९०५

या अंकांत ‘ वनायक ’ कवीची ‘ वृषो

दसत.

ज हार या

सा ा हक ‘ काळ ’ पऽा या

’ ह क वता ूिस

झालेली आहे .

घाट

चढतांना दमून गेले या बैलाकडे पाहन
ू सुचलेले या क वततले वचार सावरकरांना ज हारला जातांना
के हां तर सुचले, एवढच या ठकाणीं सांगून ठे वण पुरेस आहे .

कॉलेजमधील अ ययना या काळांत सावरकरांनीं का यरचना पुंकळच केली.
क वता तात्कािलक ूिस

या अभावीं आज उपल ध होऊं शकत नाह ं व कांह ं क वता पुढ सरकार

रोषाला बळ पड यामुळ आज
सावरकर-च रऽ

त्यांतली कांह ं

हावी तशी उपल ध होऊं शकत नाह ं.

बोअर लोकांचे पुढार बुगर हे
८७

द.१४-०७-१९०४ रोजी मृत्यु पाव यावर, सावरकर यांनीं त्यां यावर एक क वता पृ वी वृ ांत रिचली

होती.

ह

क वता फार सुंदर होती, अस डॉ. व.म. भट यांनीं िलहन
कळ वल आहे .
ू

हःतिल खत मािसकांत ह सावरकरांनीं

पुंकळच क वता िल ह या अस या पा हजेत.

एका क वतेचा उ लेख याच ूकरणांत यापूव कर यांत आलेला आहे .
या

लबांत होते त्या

अशा क वतांपैक ं

सावरकर फ युसन कॉलेज या

लबांत छऽपित ौीिशवाजी महाराज यांच छायािचऽ ला वलेल असे.

शुबवार ं या ूितमेच पूजन झा यावर, सामुदाियकर त्या आरती
होता.

लब या

हण याचा या

दर

लबांत दं डक पडला

ह आरती सावरकर-रिचतच आहे :
आया या दे शाव र

लछांचा घाला । आला आला सावध हो िशवभूपाला ।।

स दता भूमाता दे तुज हांकेला । क णारव भेदिन
ु तव

दय न कां गेला ? ।।

जयदे व जयदे व जयजय िशवराया । या या अन यशरणा आया ताराया ।।
२
ौीजगदं बा जीःतव शुभ
ं ा दक भ ी । दशमुख मदिन
ु जी ौीरघुवर संर ी ।।
ती पूता भूमाता

ल छांह ं छिळतां । तुज वण ितज िशवराया कोण दजा
ु ऽाता ।।
जयदे व जयदे व.।।
३

ऽःत अ ह द न अ ह शरण तुला आल । परवशते या पाशीं मरणो मुख झाल ।।
साधु प रऽाणा या दंकृ
ु ितनाशा या । भगवान भगव ता साथ कराया या ।।
जयदे व जयदे व.।।
४
ऐकुिनयां आयाचा धावा म हवरला । क णो

ःवग ौीिशवनृप ग हं वरला ।।

दे शाःतव िशवनेर ं घेई ज माला । दे शाःतव रायगड ं ठे वी दे हाला ।।
दे शःवातं याचा दाता जो झाला । बोला तत ् ौीमत ् िशवनृपक जय बोला ।।
जयदे व जयदे व.।।
कॉलेज या

लबांत

हटली जाणार

म ह यांतच रचली गेली असावी.

ह

ौीिशवरायाची आरती १९०२ सालीं फेॄुवार -माच

याच सालीं जुलै म ह यांत सावरकर यांनीं िल हलेली, ‘

आजव र शा त काय झाल ? ’ ह क वता सा ा हक ‘ काळ ’
पऽ यवहार ’ या सदरांत ूिस

झालेली आढळते.

या द. १८ जुलै १९०२

या क वतेचे एकंदर सहा

ूत्येका या शेवट ं ‘ व ांत आजव र शा त काय झाल ? ’ हा सूचक ू

व ांत

या अंकांत ‘

ोक असून, त्या

वचार यांत आला आहे .

पारसीकांच साॆा य, िशकंदराच साॆा य, रोमच साॆा य, वगैरे साॆा य उत्कषा या परमो च
बंदपयत
पोह चून शेवट ं लयाला गेलीं ह ऐितहािसक सत्य उदाहरणांसह सांग यासाठ ं कवीन या
ू

सावरकर-च रऽ
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क वतेचे तीन

ोक िल हले आहे त.

सांग यासाठ ं कवीन पुढ ल

उत्कष आ ण अपकष हा सृ ीचा अबािधत िनयमच आहे , ह

ोक िल हला आहे :
हा उ नती-अवनतीस सूय जातो ।
भाःवान ् रवी ह उदयाःत अखंड घेतो ।।
उत्कष आ ण अपकष समान केले ।
व ांत आजव र शा त काय झाल ? ।।

या क वतत या शेवट या

ोकांत या श दयोजनत कोणा ह

तत्कालीन प र ःथित नजरे समोर ठे वून तो

य

या नांवाचा उ लेख नसला तर ,

ोक वाचणाराला अस वाटण ःवाभा वक आहे क ं, ॄ टश

साॆा या या साम या या आ ण ऐ या या जा णवेमुळ उ म

बनले या कझनसार या दपाधाला या

क वतत टोमणा मारलेला
‘ वधवांचीं द:ु ख ’ : ब

साची क वता

असून, अशा दपाधा या दडपशाह मुळ लोकांनीं हताश हो याच कारण नाह ं अस आ ासन ह कवीन दल
असाव.

हा शेवटचा

ोक पुढ लूमाण आहे :
फारिच बला वत गववा ह ।

जे म
उ

न-मानस िनराश ह जे तयांह ं ।।

ह पा हजे ःवमिनं िचंतन िनत्य केल ।
ह व ांत आजव र शा त काय झाल ?
सावरकर यांनीं १९०२ सालींच िल हलेली दसर
एक क वता त्या काळ ंच ूिस
ु

चांग या ःथतींत उपल ध आहे .

ह क वता आयावृ ांत िल हलेली असून, ित या एकूण ओळ २०४

मुंबईचे नामदार सर भालचंि कृ ंण भाटवडे कर यांनीं हं द ु युिनयन

आहे त.

किमट माफत एक ब

स ला वल होत.

सावरकर ह क वता िल ह याला ूवृ

लबा या हे मंत

झाले.

. २० ब

स दे यांत येतील अस जाह र झा यामुळ,

किमट कडे पर

णासाठ ं १६ क वता आ या.

दापोलीचे ौी. ौीपाद नारायण मुजुमदार, बी.ए. व सावरकर यां या क वता गुण
क-मंडळान ठर वल.

मुळच

. २० च ब

नाह ं अस सिमतीला वाट याव न, सिमतीन ब
मुजुमदार व सावरकर यांना ूत्येक ं
क वता-लेखनाब ल ब

वाटली.
पृ

. १५ ब

स दले.

. १० ची भर घातली व ौी.

को हापूरचे ौी. मुकुंद गणेश िमरजकर यांना

मािसका या १९०४ साल या पुःतक ३४ म य
झा या आहे त.

झा या अस या तर , त्यांचा लेखनकाल १९०२ च ठरतो.
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या समान आहे त

स दे यांत आल नाह ं ह खर असल तर , सिमतीला त्यांची ह क वता चांगली

‘ व वध ान वःतार ’ या मुंबई येथील ूिस

या ‘ केसर ं ’ त

त्यांपैक ं,

स या दोघांना वभागून दे ण बरोबर दसणार

सां या रकमत

८५ ते ९४ वर या तीन ह क वता अनुबमान ूिस

१९०३

या यान

‘ वधवांचीं द:ु ख ’ या वषयावर िल हले या नवीन मराठ

क वतांम य जी क वता सव म ठरे ल ितला

अस पर

झा यामुळ

या क वता १९०४ सालीं ूिस

कारण, या ब

सांचा िनकाल द. ३-२-

जाह र झालेला आढळतो.

८९

‘ वधवांचीं द:ु ख ’ या वषयावर क वता िल हतांना सावरकर यांनीं दे शावर ओढवले या

लेग या आप ीपासून ूारं भ केला आहे .

मुंबईत पदापण के यापासून वषाभरा या आंत लेगन सगळा

दे श कसा पादाबांत केला ह सांग यासाठ ं सावरकर यांनीं पुढ ल आया िल हली आहे :
बहु काय वद ? केल ए या अ दांत दे शपयटना ।
पवनाहिन
जवन, न दमला हा क ं विचऽ विध-घटना ।।
ु
लेगम य प ी िनवत यामुळ हताश झाले या ित या पतीचा आबोश,

ू
लेगन आई-बापांना ओढन

ने यामुळ पोर या बनले या मुलाच रोदन, इत्याद ंच वणन के यावर सावरकर यांनीं

लेगांत पती

िनवत यामुळ असहाय बनले या बाल वधवे या द:ु ःथती या वणनाला आरं भ केला आहे .
आत हांकेला कोणी तर ‘ ओ ’

आप या

ावी यासाठ ं आतुर बनले या या बाल वधवे या भावनांना श दःव प

दे तांना सावरकरांनीं पुढ ल ओळ िल ह या आहे त :
दे त कां कोणी ओ अबले या या मद य हांकेला ।
बोला हो ! बोला हो ! धीराचा एक श द त र बोला ।
बाल वधवेचा पदोपद

होणारा अपमान, ःवक य-परक य अशा सग यांकडन
केला जाणारा ितचा
ू

ितरःकार, वारं वार ऐका या लागणा-या कठोर श दांमुळ ित या मनावर होणारे आघात, इत्याद ंच वणन
के यावर सावरकरांनीं दोनच ओळ ंत या अभागी बाल वधवे या मूत च वणन केल आहे , त चांगल
उतरल आहे :
नेऽ जल डवडवले, कोमल मृद ु गाल जाहले ओले ; ।
गेले खोल कपोल ह,
वयो ये

यसूचक पांडु रत्व बहु आल ।।

वधुर व बाल वधवा यां याकडे पाह याची समाजाची

कती पं

ूपंचाची व अ यायाची

आहे ह सुच वणा-या पुढ ल ओळ ल ांत ठे व यासार या आहे त :
साठ या जरठांनो ! वधुरांनो ! नववधू खुशाल वरा !।
ल ना या अ दनीं वधवा प र अ य ना वरो नवरा !
हा

याय कोण ? कां हो वधवा- वधुरांत भेद हा असला ? ।

कस या अपराधाचा अबलांना बुर दं ड हा बसला ? ।।
हं द ु समाजांत या बाल वधवांची द:ु ःथित पाहन
ू अ य समाजांना क णा वाटते; पण,

समाजाला त्यां याब ल कांह ं वाटत नाह ं, ह
असणार शा

व

हं द ु

ःथित ल जाःपद आहे , इतरां या बाबतींत सदय

ढ यांनीं या अबलां या बाबतींत कायमचा कठोरपणा पत्करला आहे , इत्या द मु े

मांड यावर कवीन बाल वधवां या वतीन धमगु ं ना पुढ ल वनंित केली आहे :
या द न बाल वधवा,

ा त्यांिस पुन ववाह-संमितला ।

हा सदय- दय सकृ प ज होइल मा य सत्य स ितला ।।
या बाल वधवां या िश णाची तर
क वते या शेवट ं
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यवःथा समाजान आपलेपणान केली पा हजे अस कवीन या

हटल आहे .

९०

राजक य बाबतींत बांितवाद

कर त असत.

अ याय

वचार ह त्याच प तीन

हटला क ं त्या यावर तुटू न पडावयाच-मग तो अ याय राजक य असो वा

सामा जक असो – ह त्यांची वृ
‘ ःवतंऽतेचे

असणारे सावरकर सामा जक ू ांचा

होती, ह या क वतेव न ःप

होत आहे .

ोत ’ ह क वता सावरकरांनीं १९०३ सालीं रिचली.

या क वते या ीुपदाचे दो ह

चरण संःकृ त आहे त :
जयोsःतु ते ौीमह मंगले ! िशवाःपदे शुभदे !
ःवतंऽते भगवित ! त्वामहं यशोयुतां वंदे ।।
िसंहगड व तानाजी
या ीुपदाला अनु प असच ःवतंऽतामाहात् य या क वते या पूवाधात व णलेल आहे :
मो -मु

ह ं तुझींच

प तुलाच वेदांती ।

ःवतंऽते भगवती योिगजन परॄ
ज ज उ म उदा

वदित ।।

उ नत मह मधुर त त ।

ःवतंऽते भगवती सव तव सहचार होत ।।
ौी ःवतंऽतादे वी अधम-र -रं जत आहे , सुजनपू जत आहे वगैरे गो ी सांगून झा यावर कवीन पुढ ल
चरण िल हले आहे त :
तुजसा ठं मरण त जनन ।
तुजवीण जनन त मरण ।।
तुज सकल चराचर शरण ।
भरतभूिमला

ढािलंगना किधं दे िशल वरदे ।

ःवतंऽते भगवित त्वामहं यशोयुतां वंदे ।।
ू

आमची भारतमाता सव यसंप न असून ह, ितला सोडन
ू ःवतंऽतादे वी इतरऽ कां गेली असा

वचारणारा क व िल हतो :

ह सकलौीसंयुता । आमुची माता । भारती असतां ।
कां तुवां ढकलुनी दधली ।
पूव ची ममता सरली ।
पर यांची दासी झाली ।
जीव तळमळे , कां तूं त्य जल उ र याच दे ।
ःवतंऽते भगवित त्वामहं यशोयुतां वंदे ।।
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९१

‘ िसंहगडचा पोवाडा ’ व ‘ ौी बाजीूभु दे शपांडे यांचा पोवाडा ’ हे दो ह पोवाडे सावरकरांनीं

याच काळांत िल हलेले असून एके काळ ं ते अनेक त णां या त ड ं खेळत असत.
सावरकर व त्यांचे कॉलेजमधील िनकटवत
सावरकरांच एक तेजःवी भाषण झाल.

ू घेतल त सुदैवान उपल ध आहे .
काढन

असावा.

१९०४ सालीं

िमऽ िसंहगडला गेले होते. िसंहगडावर ल मु कामांत

ह मंडळ िसंहगडाहन
ू परत आ यावर त्यांनीं आपल छायािचऽ

‘ िसंहगडचा पोवाडा ’ या सुमारासच के हां तर रिचला गेला

१९०५ साल या मे म ह यांत भगूर व नािशक येथील ौीिशवजयंत्युत्सवांत हा पोवाडा

हटला

गेला होता.†

‘ ौी बाजीूभु दे शपांडे यांचा पोवाडा ’ िसंहगड या पोवाडयानंतर वषाभरान िल हला गेला

२ चीं पुंप

हणून ौी. बाबा सावरकर यांनीं ूिस

असावा.

१९०६ साल या मे म ह या या

सुमारास हे दो ह पोवाडे अिभनव भारतमालेचीं बमांक १ व
केलीं.

िसंहगड व तानाजी ह ं नांव महारा ा या इितहासांत जोड न अजरामर
†केसर २३-५-१९०५
होऊन रा हली आहे त.

कै. ह र नारायण आपटे यांनीं ह ं अजरामर नांव आप या ‘ गड आला, पण िसंह

गेला ’ या कादं बर ंत ग वून टा कलीं आहे त.

तानाजीची यो यता एका अथ

ौीिशवरायां या

यो यतेइतक च थोर आहे अस सुच व यासाठ कै. राम गणेश गडकर यांनीं आप या ‘ महारा -गीतां ’
त
राय रचा तो कर रायगड जजाउचा ता हा ।
क ढा याचा कर िसंहगड मालुसरा ताना ।।
हे चरण िल हले आहे त.

‘ ध य िशवाजी तो रणगाजी, ध यिच तानाजी ’ या ठसकेबाज चरणान आरं भ

होणा-या पोवाडयांत सावरकरांनीं तानाजीचा पराबम व ःवाथत्याग यांच उ पक वणन केल आहे .
पारतं याचा नाश करणारे छऽपित िशवाजी महाराज व तानाजी यांच नात सूय व

करण यां या

नात्यासारख आहे ह सांगतांना या पोवाडया या प ह या चौका या शेवट ं कवीन पुढ ल ओळ िल ह या
आहे त :
मग आयदे शतारणा । अधममारणा । कराया रणा ।
परदाःयरा ऽनाशाला ।
िशवनेर ं ौीमान ् आला ।
ःवातं यसूय उदयाला ।
त्या सूयाचा करण रणांग णं तळपे तानाजी ।
ूेम आजी िसंहगडाचा पोवाडा गा जी ।।
आप या पराबमी पुऽान अनेक गड सर केले; पण, आतां त्या या पराबमाला जरा
आलेली दसते, क ढाणा सर झालेला नसतांनाच ह

ढलाई येण बरोबर नाह ं-ह ओळखून जजामातेन ‘

गड सर के या वण वरण ना अ न, शपथ तुजला
जजामातेला ध यवाद दे तांना क व

’ अशी िशवबांना शपथ घातली.

ाब ल

हणतो :

ध या, माता जजा, ितलाची िशवबा सुत साजे ।

सावरकर-च रऽ

ढलाई

९२

ःवतंऽ झा यावीण सुताला अ न ह दे ना जे ।।
तानाजीचा मुलगा रायाजी या या ल नांत अगद ं ‘ सावधान ’
िशवरायाचा दत
ू मंडपात आला.

हण याचा समय ूा

झाला असतांना

त्याबरोबर ल ना या सव गो ी जाग या जागी थबक या :

िशवराज-दत
ू पातले । ह ल न राहंु

ा भल । दे शाथ जनन आपुल ।

लहानमोठा िनघे मराठा पुढती तानाजी ।
ूेम आजी िसंहगडाचा पोवाडा गा जी ।।
िशवराय-तानाजी भेट च वणन करणारा सहावा चौक पुढ लूमाण आहे :
परमात् याशीं जीवात् याची त मयता झाली ।
वायुकुमर क ं रघु वरचरणीं िमठ पु हां घाली ।।१।।
िसंहगडावर ल यु ाची धुम ब
अ णिच क ं ौीजग मऽवर सूया आिलंगी ।
आिलंगी क ं तानाजी ौीिशवरायालागीं ।।२।।
भेट जाहली मसलत बसली राया धा डं मला ।
ूाण ह दे इन, घेइन गड प र, तानाजी वदला ।।३।।
ह पव ःवातं याच । शऽू िधरांच । ःनान मज साच
घडंु

ाव हो िशवराया ।।

दे शाथ पड

ा काया ।

जाईल ना तर वांया ।।
अखेर िनसटे िशवहःतांतुिन तीरिच तानाजी । ूेम आजी.।।
म यराऽीची वेळ साधून, सूयाजीवर सगळ

यवःथा स पवून, शऽूकडन
ू दल
ु

ू गेला व यु ाची धुम ब सु
तानाजी आप या तुकड सह दरड व न चढन

त अस एक ःथळ हे न,

झाली ह वणन १० व ११ या

दोन चौकांत पुढ लूमाण केलेल आहे :
दरड उभट बहु चढण मु ंकल घोरपड लाह ।
हणुिन पहारा जथ गडावर मुिळं न हता कांह ं ।।१।।
साधुिन संधी ह तानाजी ितथ नीट आला ।
स ज चढाया-न हे हवेमिधं उड याला झाला ।।२।।
कु ण गुणगुणला पाय घसरतां अहा काय होई ।
वदे शूर दे शाथ मरोिन ःवगा त र जाई !!! ।।३।।
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यशवंती सरसर चढतां । हष हो िच ा । सोल घे हातां ।।
ताना ज चढंू लागले ।
स ा य चढंू लागल ।
ःवातं य चढंू लागले ।
सांभाळ रे

लछा आला, आला तानाजी । ूेम आजी. ।।

एकामागुिन एक मराठा सरसर व र आला ।
दहा हजाराव र रपु असुिन ह चढ वित ते ह ला ।।१।।
कोण कोठु नी कती आणती कसे कुठ लढती ।
न कळे अंधार ं रपु अपसांमिधं झुंजुिन पडती ।।२।।
खालीं वरतीं माग पुढतीं आजूबाजूंनीं ।
सैरावैरा पळतां पा डित भाला भ सकुनी ।।३।।
तो सव मराठा गड । शऽूचीं मढ ं । हजार पाड ।
तुडवीत िचखल मांसाचा ।
पोहनी
पूर र ाचा ।
ु
घेमार क रत ये सांचा ।
क याणाच दार कडाडे । झाली रे बाजी । ूेम आजी. ।।
तानाजी लढतांलढतां धारातीथ पडला ह पाहतांच मराठयांचा धीर सुटला व ते रणांगणांतून पळ
काढ याचा बेत क ं लागले.

त्याबरोबर, चवताळले या सूयाजीन त्यांची िनभत्सना केली.

तो ूसंग

१३ या चौकांत पुढ लूमाण व णला आहे :
पडतां ताना आ ण मराठे बघूिन हटतांना ।
सूयाजीची िसंहगजना भय दे ते कणा ।।१।।
अरे चालला कोठ सांगा सव मराठे हो ।
भाला ठे वा भरा बांगडया मग पुढती जा हो ।।२।।
बाप मरोनी पडला तेथ तुमचा लढतांना ।
पळत जाउनी अवँय नरक ं ढकलां पतरांना ।।३।।
जाउं इ छतां काय धरोनी आ या दोराला ।।
अहो षंढ तो दोर मघांची तुटोिनयां गेला ।।४।।
िध:कार श द ऊठले । पु हा उलटले । मराठ भाले ।
घनघोर यु

चालल ।

वीरािस वीर तो िभडे ।
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दे शाथ मराठा लढे ।
त्यांना घुटके वीररसाचे ःवतंऽता पाजी ।।
व ासघातक उदयभानू आधींच म न पडला होता
त्या या र

ूेम आजी. ।।

हणून वजयी मराठयांनीं

ं िभजवुिन फडक केला झडा तो ।

।।
ःवातं याचा वजय वज तो अजुिन ितथ डलतो
ु
मराठयांचा प

वजयी झालेला पाहन
ू तानाजीन

ीण ःवरांत हरहर केला व मग त्यान आपले ूाण

सोडले अस सांिगत यावर, कवीन शेवटचा चौक पुढ लूमाण िल हला आहे :
मग त्या गडची भूमी ठे वी ताना जिस उदर ं ।
ते हांपासुिन र ाकर बहु तीचा

े ष कर ।।१।।

ःवतंऽते या रणांत लढतां ःवतंऽतेसाठ ं ।
त्या प ाचा कैवार ौीमुरहर जगजेठ ।।२।।
दे शाला हो धमाला हो ःवातं याला हो ।
बा तानाजी बा सूयाजी िशवबा आला हो ।।३।।
ध य मराठे पुनीत अ र िधरःनान ।
आ ण वनायक त्यां या िनमल यशःसुधापान ।।४।।
असो समा ी छऽपतीं या सरःवतीमाजी ।
‘ गड आला, प र िसंह चालला अमुचा तानाजी ।।५।। ’
ूेम आजी िसंहगडाचा पोवाडा गा जी
ौीबाजीूभु दे शपांडे यां यावर ल पोवाडयाचे एकूण १९ चौक उपल ध असून
‘ दे शिोह चांडाळांचा बाजार ’
या पोवाडया या आरं भीं ‘ ःवतंऽता दे वीच ःतोऽ ’ या क वततले संःकृ त चरण उ त
ृ कर यांत

आले आहे त.

ःवातं ययु ांत

मरण पाव यामुळ िचरं जीव झाले या िचतुरगड या रजपूत

या,

राणाूताप, तानाजी, संताजी-धनाजी, पािनपतचे रणझुंजार भाऊसाहे ब पेशवे इत्याद ंना या पोवाडया या
प ह या चौकांत आवाहन केलेल आहे .

छऽपित िशवरायाच ःवातं यकाय कर याला सगळे मावळे िस

झालेले दसले; पण, त्यांत बाजीूभु आढळले नाह ंत,

हणून िशवरायांनीं चौकशी चाल वली. बाजीूभु

ूितप ा या सेवत गुंत या या वचारांत आहे त अस कळतांच िशवरायाला उ े ग वाटला व त्यान आपले
दत
ं मन वळ व यासाठ ं रवाना केले.
ू बाजीूभूच

या दतां
ू नीं बाजीूभूंच मन वळ वतांना जो को टबम

मांडला तो पुढ ल चौकांत मंिथत कर यांत आलेला आहे :
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बाजीराया

ल छ

सबळ हा दोष न काळाचा ।

ना दे वाचा, ना धमाचा, कंवा निशबाचा ।।
दे शिोह चांडाळांचा भरला बाजार ।
गुलामिग र जे दे ती त्यांना िन ा वकणार ।।
तु ह ंच ना ःवातं य िच रयल या पोटासाठ ं ।
तु ह ंच ना रे भूमाते या नख दधल कंठ ं ।।
हो सावध बाजीराया । दा ःयं कां काया । झज वसी वांया ।
तुज भगवान ् ौीिशवराजा ।
ःवातं यूाि

या काजा ।

बोलावी ितकडे जा जा ।
दे शभ

ची सुधा पउिन घे ूाय

ाला ।

चला घालुं ःवातं य-संगर ं रपूवर घाला ।।
हा को टबम ऐकून प ा
ौीिशवरायाकडे धाडला :

झाले या बाजीूभूंच मन पालटल व त्यांनीं दतां
ू हातीं पुढ ल

िनरोप

जा सांग िशवभूपाला । अशा अधमाला । राजिन ेला ।
त्वां आधी शतशा िचरण ।
तुजकरवीं घडतां मरण ।
पावेन शु द मग मान ।
तु या कर ं या तरवार या घेइन ज माला । चला घालुं .।।
राजिन , नोकर ंतल इमान इत्या द क पना पार पालट यामुळ, बाजीूभूंनीं कोणते उ ार काढले
व त्यांच तेज कस तळपूं लागल ह पुढ ल चरणांत व णल आहे :
म े शिच माझा राजा ।
तो ूाण दे व तो माझा ।
मी शरण िशवा सांगा जा ।
राख उडाली ूद

बाजी वै ानर ठे ला । चला घालुं .।।

अफझुलखाना या वधाचा सूड उग व यासाठ ं त्याचा मुलगा फाझलखान हा िशवाजीवर चाल
क न आला, िशवाजीला जवंत धर याची ूित ा क न तो िनघाला, प हाळगड या वेढयांत त्यान

िशवाजीला क डल इत्या द हक कत सांिगत यावर, िशवाजी व बाजीूभु यां या संगनमतान शऽूला
गुंगारा दे याच कारःथान ठरल, ह हक कत सात या चौकांत सांिगतलेली आहे . शऽूकडे धाड यांत

आले या एका माव यान शऽूला काय िनरोप सांिगतला व त्या िनरोपान शऽूची दशाभूल कशी केली या
संबंधींच वणन पुढ लूमाण आहे :
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िशवा ज राजा जवंत येतो तुम या गोटाला ।
उ ां सकाळ ं क ं गड खालीं कळवीं तु हांला ।
ऐकुनी िस

बहु फुगला ।

रपूजन भुलला ।
परःपर वदला ।
अ ज खान खान खानाजी । हए
ु िशकःत मराठे आजी ।
फर लढते

य कर आजी । चले शराब उडाये ताजी ।

आप लेओजी,

आप लेओजी । आप गा ज आप तो रणगाजी ।

झंग वला अ रसप फुंकुनी पुंगी गुंग वला । चला घालुं .।।
कृ ंणप ांत या काळोखाचा पुरा फायदा घेऊन िशवबा व त्यांचे सहकार यांनीं िस
तुर

या हातावर

द या ह राःतच झाल-यांत दषणावह
अस कांह ंच झाल नाह ं-ह ठांसून सांगतांना कवीन नव या
ू

चौकांत पुढ ल ओळ िल ह या आहे त :
अॄ

यं यांत काय रे दोष कोणता तो ।

आला ठक ठकवाया उलटा भला ठक व त्या तो ।।
साप वखार दे शजनिनचा ये

याया चावा ।

अविचत गांठुिन ठकवुिन भुलवुिन कसा ह ठचावा ।।
िशवरायांनीं आतां तडक सुर

त असले या रांग यावर जाव अस सांगतांना बाजी ूभूनीं

कोणता को टबम लढ वला व िशवरायांनीं त्यावर कोणत उ र दल याच वणन करणारा दहावा चौक
संःमरणीय आहे :
पाया पडतो, हात जो डतो बा ज तुला राया ।
गड अवघड रांगणा ितथ तु ह जाण या समया ।
रा दे वचा हःत कुशल तूं त र लाख भाले ।।
अ हांसारखे िमळितल िचरितल चरचर रपु सारे ।
जाउं काय मी बा ज मृत्युमु खं ढकलुिन तु हांला ।।
‘ लढवूं खं डची तसूतसू भूमी ’
कधीं िशवा जाितचा मराठा मृत्यूला

याला ?

चढा गड तु ह यशोदाियनी तोफा पांच करा ।।
त व र लढवूं, गनीम अडवूं खंड क ं िनकरा ।
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वसुदेव तूंच िशवराया । कंस कपटा या । क िनया वांया ।
ःवातं यकृ ंणिच मुत ।
जा घेउिन अपु या हातीं ।
गडगोकुळांत नांदो ती ।
गड ं चालला िशव त

खं डं त द न श द उठला । चला घालुं.।।

बाजीूभूनीं व त्यां या शूर संवगडयांनीं शऽू या प ह या ह
खंड पार रे टल.

बाजीूभूनीं रांग याकडे

मूित त्यांना दसली.
भास झाला.

याला िनकरान त ड दल व शऽूला

वळ वली ते हां त्या गडा या वाटे न चाललेली िशवरायांची

शऽूचा दसरा
ह ला सु
ु

झाला.

बाजीूभूनीं त्यांना चेतावणी दली.

ते

बाजीूभूंचे लोक कंिचत ् कच खातात असा

ह रर न शऽूवर तुटू न पडले.

फ न माग पटाळल; पण, या वेळ ं पुंकळसे मराठे कामीं आले.
एक गोळ सूस
ं ूं कर त आली व ती बाजीला मम लागली.

शऽू या ितस-या ह

त्यांनीं शऽूला
या या वेळ ं

तर तो वीर कचरला नाह ं.

ौीबाजी व हल पडला ।
मागुतीं तत् णीं उठला ।
बेहोष वीरवर वदला ।
तोफेआधीं मरे न बाजी सांगा मृत्यूला ।चला घालुं.।।
मा या जखमेकडे ल

दे ऊं नका, िशवबां या तोफांचे आवाज ऐकूं येईपयत िनकरान लढत रहा

असा आदे श सैिनकांना दे णा-या बाजीूभूंचे ूाण कानांत गोळा झाले होते तर लढा चालू ठे व याची
त्यांची तळमळ लवमाऽ मंदावली न हती.

बाजीूभूं या या ःथतीच वणन करणारा पुढ ल चौक फार

सुंदर आहे :
“ काय वाजल ? ” “ बाजीराया ! बार न ग डं झाला ।
िशळा कोसळे , पान सळसळे , प ी ओरडला ”।।
लढा तर मग चला वीरहो रणांत घुसल मीं ।
र

मढवूं, लढवुं खं डची तसूतसू भूमी ।।

शपथ तु हांला वृ -प

-जल-िशला-तेज-वारे ।

आ ह पडतां तोफेपूव लढा तु ह सारे ।।
त बार धडाधड झाले । ूाण परतले । हाःयमुख केल ।
हा प हला बार िशवबाचा ।
हा दसरा
िनजधमाचा ।।
ु
हा ितसरा िनजदे शाचा ।
हा चवथा कत याचा ।
बार पांचवा धडाडला हर बोला जय झाला । चला घालुं.।।
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कृ तकाय झाले या बाजीूभूंना आप या रथांत घालून ःवतंऽता भगवती िनघाली ते हांचा दे खावा
कवीन पुढ लूमाण व णला आहे :
गंधव तनन थ क रती ।
दं द
।
ु भी
ु नभीं दमदमती
ु ु
ौीबाजी ःवगा जाती ।
कर चराचर व
बाजी

ूभूं या

र ा या

अिभषेकान

बा ज या जयजयकाराला ।चला घालुं. ।।
पावन खंड

पावन

झाली

हणूनच

पुढ

रायगडावर

ःवातं यवृ ाची जोपासना श य झाली अस सांगून व अशा ःवातं यूेमी व पराबमी पूवजां या परं परे ला
साजेल अस वतन स :कालीं कर या वषयीं सुचवून सावरकरांनीं हा पोवाडा पुरा केला आहे .
द. ३-३-१९०५
आहे .
काढले :

या ‘ काळ ’ पऽांत ूिस

झालेली ‘ वृषो

’ ह क वता चाळ स ओळ ंची

चढाला लागलेली गाड कशी तर क ान ओढणा-या बैलाला पाहन
ू एका

हं दन
ू पुढ ल उ ार

हा िधक् ! रे वृष, मान वांकवुिनयां तूं दाससा राबसी ।
मोठ जूं जड ह अस

भर हा, वौांितह ना तशी ।।

त ड ं ये बहु फस, श

नुरली, मार धनी हा तर ।

वाटे पापिच मूितमंत वृष रे ! त्व ज म हा अंतर ं ।।
हं दच
ू े हे श द ऐकून तो बैल रागावला नाह ं-त्याला मोठ मौज वाटली !

हं दन
ू ःवत: या

ःथतीचा नीट वचार करावा या हे तून या बैलान जे श द उ चारले त्यांतले पुढ ल श द मासला

हणून

ल ांत ठे व याजोगे आहे त :
त्वां त रा य अफाट आयजननी तैसी जया अ पली ।
दोहायास सुवणभू सतत तूं हःत जयाला दली ।।
लोखंड असतां ह कांचनमया केलीस य ू अरे ।
तो दे ई तुज काय वेतन तुझा ःवामी कथीं बा खर ।।
“ तुझा धनी तुझे ‘ आभार ’ मानतो, तुला ‘ जे.पी., ’ ‘ नामदार ’ ‘ सी.एस.आय. ’ वगैरे पोकळ
पद या दे तो, माझा धनी तस कांह ं ह कर त नाह ं ह खर; पण, तो मला हरव गवत खायला दे तो,

ःव छ पाणी पाजतो आ ण तो मा या िमठावर कर घेत नाह ं ” अस हं दला
ू सांगून, या बैलान ‘ जाःत
सुखी कोण ’ या ू ाच उ र दे याच काम त्या हं दवरच
स प वल.
ू
तु या मानेवर ल पारतं याच जोखड

मा या मानेवर ल जोखडापे ां

कती तर पट न जाःत जड आहे , मी तु यासारखा सवःवीं

िन:श
ग लेखनाचा नमुना
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बनल नाह ं इत्या द गो ींची जाणीव बैलान हं दला
ू

शेवटचे दो ह

या

ोकांत क न दली आहे ते या क वततले

ोक चांगले आहे त :

न ऽांहु िन ह असं य वसती अ याय
जाळ ज

याहन
ू आहे बर , ।

वलनाहनी
ु , यमपुर

नाशाचा जबडाच जो, अवदशा माहे र
दे ती

या अंतर ं ।

या मािनते ।

याूित पारतं य अिभधा, जूं वाहसी हाय त ।।

तूं िनःश

परं तु मी न अजुनी िनःशृग
ं झालो तर ।

या शृग
ं तुज फा डलिच असत, सोडोिन दे त पर ।।
गवा सोडिन
दे शभार हर या य ांिस आधीं कर ं ।
ु
हो

ईशपद ं सुलीन पुरवी, स हे तु तो ौीहर ।।

कॉलेजमधील अ ययना या काळांत सावरकरांनीं ग ह पुंकळ िल हल असेल, यांत संशय
नाह ं. पण, त्यांतल स यां उपल ध होऊं शकणार ग
करावे ? ’ या

पु या या

लेखकान

‘ ऐितहािसक पु षांचे उत्सव कां

वषयावर ल िनबंध सावरकरांनीं १९०२ म यच के हां तर

फडणीस-उत्सव सिमतीन या िनबंधाला ब ीस
सांपडते.

फार थोड आहे .

‘ काळ ’

पऽा या

िल हला असावा. नाना

दल अशी न द ३१-३-१९०३
द. १९-९-१९०२

या ‘ केसर ं ’

या अंकांत ‘ वनायक ’ या नांवा या

िल हलेला ‘ दलभं
भारते ज म मानुंयं तऽ दलभम
् ’ हा िनबंध आढळतो.
ु
ु

सावरकरांचाच आहे .

त

हा िनबंध

या िनबंधा या शेवट ंशेवट ं पुढ ल प र छे द िल ह यांत आलेला आहे :

अशा ूकारचे अनेक वचार मनांत आले व अखेर माझी खातर झाली क ं, हं दःथा
ु नचे

दा र यास व सव ूकारचे अनाःथेस कारण हं द ु लोक होत.
दवस हवे असतील तर त्यांनीं

हं दच
ू रा हल पा हजे.

परं तु जर कधीं त्यांना वैभवाचे

आपण केले या दंकृ
ु त्याच खापर

ददवावर
फोडन
हं दःथानचे
ू जर ते इं लंड या पोट ं जाऊं इ छतील तर “ लोह पर सा
ु
ु

सल,

सोनेपणासी मुकल ” अशी त्यांची अशरण ःथती होईल !

सावरकर यांनीं कॉलेजमधील अ ययनाला ूारं भ केला त्या सुमारास ई ज , चीन वगैरे पौवात्य
रा ांत नव चैत य कस िनमाण होऊं लागल होत याच द दशन या ूकरणा या ूारं भीच कर यात
आलेल आहे .

ते कॉलेजम य िशकत होते त्याच काळांत सु

रा ांत िनमाण झाले या या नवचैत यांत भरच पडली.

झाले या

सो-जपानी-यु

सो-जपानी-यु ामुळ पौवात्य
सु

झा यावर जपान या

वजया या वाता भराभर येऊं लाग यामुळ तर, सगळ ं पौवात्य रा े एका न या तरतर न जगाकडे पाहंू

लागलीं.

रिशया या अवाढ य स ेला जपानन चीत केल त केवळ ःवत: या साम यावर केल नाह ं,

रिशयाचा पराभव हो यांत

यांचा ःवाथ सांठ वलेला होता अशा रा ांनीं जपानला, ू छ नपण कंवा

उघडपण, श ा ांची मदत के यामुळच जपान यशःवी झाला आहे ह

कळणार

गो

सावरकरांनाह

कळत होती.

त्यांनीं बोअर-यु ा या हक कती वाच या होत्या व

त्यांव न ह त्यांनीं असच ओळखल होत क ं, इं लंड या शऽूंनीं
के यामुळच, बोअर लोकांना कांह ं वषपयत इं मजां व
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कोणा ह डोळस माणसाला

बोअर लोकांना श ा ांची मदत

लढा चाल वतां आला.

जगांत घडणा-या या

१००

घडामोड ंचा सावरकर न या व

सश

ीन वचार क ं लाग यामुळ, नािशकपासून त्यां या मनांत

यापक

बांतीची जी क पना खेळत होती ती

दे शःवातं य िस
कोणत्या
लागले.

ढ ह झाली आ ण यापक ह झाली.

क ं पाहणा-या भारतासार या िन:श

सश

बांित घडवून

दे शान आंतररा ीय राजकारणाकडे पाहतांना

ीचा अवलंब केला पा हजे यासंबंधींचे सावरकरांचे वचार या काळांत अिधकािधक ःप
‘ िमऽमे या ’

या

होऊं

या अनेक शाखा महारा ांत फै याव या होत्या त्यांच एकसूऽीकरण

कर याची आवँयकता वाटंू लाग यामुळ, १९०४ साल या मे म ह यांत सावरकरांनीं महारा ांतील
आप या समवयःक सहका-यांना नािशक येथे बोलावून घेतल होत.

या मंडळ ंशी पुंकळ चचा

के यावर ‘ िमऽमेळा ’ या संःथेच नामांतर क न ‘ अिभनव-भारत ’ ह नव नांव त्या संःथेला पुढ
दे यांत आल.

नािशक येथ

संःथेच ःमरण

या भागवतां या वाडयांत या संःथेची ूाणूित ा झाली, त्या वाडयांत या

हणून कांह ं तर राहाव अशी इ छा सावरकरां या मनांत अ ाप ह घोळत असते.

सावरकरूभृित त णांचे
तत्कालीन

हाईसरॉय

लॉड

वचार अशा मागान फ फावत होते त्याच अवधींत

कझन

मुिणःवातं यावर घाला घालून,

हे

सुिश

त

भारतीयांचा

पदोपद ं

पाणउतारा

हं दःथानचे
ु

कर त

होते.

व ापीठांच ःवातं य ख ची क न, रा याकारभारांतून सुिश

त

भारतीयांना हसक
ु ू न लावून अशा व वध मागानीं कझनसाहे ब आपल ौे त्व भारतीयांसमोर ूःथा पत
कर त होते आ ण भारतीयांना

खज वता येईल िततक

खजवीत होते.

त्यांनीं आप या या अरे रावी धोरणावर कळसच चढ वला.
ूांतांतील सुिश

तांनीं ज आंदोलन सु

परांजपे-भोपटकरूभृित नेत्यांनीं ठर वल.
झाले.

वंग-भंगामुळ बंगालसार या मह वा या

केल त्याचा पाठपुरावा कर याच धोरण महारा ांत या टळकव ा याचे पुढार

हणून सावरकर ह या आंदोलनांत सामील

यापूव ह ते सुट ंत िशवजयंत्युत्सवा या वगैरे कायबमांत जाह र

पण, वंग-भंगाची चळवळ सु

वंग-भंग कर याच ठरवून

या यान दे त असत, ह खर;

होतांच, आ ण त्या चळवळ ला ःवदे शीची व

ॄ टश मालावर ल

ब हंकाराची जोड िमळतांच, सावरकर यांनीं उघडपण व सातत्यान चळवळ ंत भाग घे यास ूारं भ केला.
१९०५ साल या स टबर म ह यांत जो गणेशोत्सव झाला, त्या गणेशोत्सवािनिम
कत ूो. परांजपे यांना नािशकला ने याच ‘ अिभनव-भारता ’

या मंडळ ंनीं ठर वल.

‘ काळ ’
‘ काळ ’

पऽांतील ःवातं यवाद व
वदे शी कपडयां या होळ ची क पना
बांितूवण लेखनामुळ िशवरामपंत परांजपे हे या सुमारास

वल ण लोक ूय झाले होते.

लेखणीूमाण त्यांची वाणी ह मोठ मोहक व ःफूितदायक अस यामुळ, त्यावेळचा समाज त्यांना एक
स यसाची नेता

हणून फार मानूं लागला होता.

या सहज िमळाले या मा यतेचा कांह ं लोकांनीं असा

अथ बस वला क ं, ‘ काळ ’ कत परांजपे हे लोक ूयते या व नेतत्ृ वा या बाबतींत लोकमा य टळकांशी
ःपधा क ं पहात आहे त.

ह भलतीच समजूत उराशीं बाळगून बसले या कांह ं फाजील उत्साह

मंडळ ंनीं परांजपे यांचा पाणउतारा केला होता.
आली होती.

घटना घडन
ते यापूव कनाटकांत गेले ते हां ह ददवी
ू
ु

ह ःमरण ताज अस यामुळ, नािशकच िनमंऽण ःवीकाराव क ं नाह ं या वषयीं परांजपे

यांचे मन ूथम साशंकच होत.

सावरकर यांनीं नािशक या प र ःथती वषयीं खुलासा के यावर ितकडे
ये याला परांजपे यांनीं मा यता दली.
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या गणेशोत्सवांत परांजपे यांचा मु काम नािशक येथ फ

दवसांत ूवचन व

या यान िमळू न त्यांचे सहा कायबम झाले.

विधंणु ’ असाच झाला व परांजपे यांची नािशक या
मु कामांत ‘ अिभनव-भारता ’

दोनच दवस होता; पण, या दोन

ूत्येक कायबम ‘ ूितप चंिलेखेव

त णांवर पुर छाप बसली.

परांजपे यां या या

या गणेशोत्सवातफ त्यांना मानपऽ अपण कर यांत आल.

मानपऽसमपणूसंगीं क व गो वंद यांचीं पद

या

याूसंगीं मु य भाषण सावरकरांच

हण यात आलीं.

झाल व ूो. परांजपे यांना मानपऽ अपण कर याच काम ह सावरकर यांचेवरच स प व यांत आल.
नािशकचा हा समारं भ उरकून सावरकर कोठु र येथ गेले होते.

सहकार ौी. बव यांचीं भाषण झालीं.

तेथील जाह र सभत सावरकर व त्यांचे

वंग-भंगाला संघ टत वरोध करणा-या बंगाली-बंधूंच या सभत

अिभनंदन कर यांत आल व सवानीं दे शी कापड वापराव असा ठराव या सभत संमत कर यांत आला.
सावरकर नािशकहन
पु यास परत आले त्या सुमारास वंग-भंगा या चळवळ न पु यांत
ू

चांगलेच ठाण मांडल होत.
कर यासाठ ं

या चळवळ ला पु यांतील

द. १-१०-१९०५ रोजीं सावजिनक सभे या

अ य तेखालीं जी सभा झाली त्यांत व ा याच
सावरकर होते.

व ा याची सहानुभूित आहे ह जाह र

दवाणखा यांत ौी. न.िच. केळकर यां या

हणण चारपांच व ा यानीं मांडल.

वदे शी मालावर ल ब हंकाराला ठसठशीत ःव प याव

या व ा यात

हणून वदे शी कापडाची होळ

कर यांत यावी ह क पना सावरकर यांनीं या वेळ या आप या भाषणांत लोकांपुढ मांडली.
कत ूो. परांजपे हे या सभेला उप ःथत होते.

त्यांनीं आप या

‘ काळ ’

भाषणांत व ा याच अिभनंदन केल

व वलायती कापडाची होळ कर या या क पनेचा त्यांनीं पुरःकार केला.
ौी. केळकर यांनीं सावरकरूभृित व ा याना बाजूला बोलावून घेतल.

सभा संप यावर सभा य

परदे शी कपडयांची होळ क न

ू टाकण ौेयःकर
ते फुकट घाल व यापे ां, ते गोळा क न अंध, पंगू, रोगमःत अशा बांधवांना त वाटन
होय, असा वचार त्यांनीं या त णांपुढ मांडला.
ह

सभा झाली त्या

दवशीं

टळक पु यांत न हते.

ते परत आ यावर सावरकरूभृित

व ा यानीं त्यांची भेट घेतली व वदे शी कपडयांची होळ कर याची आपली क पना त्यांनीं टळकांना
कळ वली.

सावजिनक सभे या

दवाणखा यांत सभा झाली त्या

दवशीं अ

न शु

तृतीया होती.

सावरकरूभृित व ा याच व टळकांच या होळ संबध
ं ीं बोलण झाल ते हां सीमो लंघनाचा ूसंग अगद ं
नजीक येऊन ठे पला होता.

टळकांनी या त णांच मनोगत ओळखल; पण, अशी होळ झा यामुळ

काय प रणाम होतील हा ह वचार त्यां या मनांत आला.
त्यांच कतृत्व व तळमळ यांची पारख कर यासाठ ं ते
दसतां कामा नये; गाड अध गाड भर तर

आहे .

व ा याना त्यांनीं नकार दला नाह ं; पण,
हणाले : होळ च करावयाची तर ती पोरकट

वदे शी कपडे गोळा कराल कर होळ कर यांत कांह ं अथ

सावरकरूभृित व ा यानीं ह ‘ पडत्या फळाची आ ा ’

कर याचा उ ोग त्यांनीं जोरान सु

केला.

मा य केली आ ण वदे शी कपडे गोळा

त्या काळ ं पु यांत ‘ महारा

भोपटकरबंधूंनीं चाल वलेली रा ीय बा याची एक िश णसंःथा होती.
कामीं सावरकरांना मदत केली.
एक

या यान ह दले.

या संःथतील

कपडे गोळा कर या या या मो हमेचा एक भाग

दस-याचा दवस उजाडला त

व ालय ’ नांवाची
व ा यानीं या

हणून सावरकर यांनीं

टळकां या मागणीूमाण भरपूर कपडे गोळा

झालेले होते.
सायंकाळ या सुमारास हे सव कपडे एका गाडयावर रच यांत आले.
हावयाच अस यान, त्यां या

सावरकर-च रऽ

ढगावर खूपसा गुलाल टाक यांत आला.

या कपडयांच बिलदान
ह

कपडयांची गाड ,
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ित याबरोबर वा , आगमाग नाग रकांचा ूचंड घोळका, अशा थाटांत ह िमरवणूक मंडईपासून िनघाली.
ूो. िश.म. परांजपे व भालाकार भोपटकर हे िमरवणूक ंत ूथमपासूनच सामील झालेले होते.

जसजशी लकड पुलाजवळ जात चालली, तसतशी लोकांची गद ह वाढंू लागली.
’

या आसपास असतांना,

टळक ह ित यांत सामील झाले.

लकड

िमळाली तर,

मांडला.

या

ठकाणीं फ

या यान करावयाचींच असतील तर तीं दसर
ु कडे करावीं, अस

पण, सावरकरांना ती गो

पसंत पडली नाह ं.

वदे शी वःतूंब लचा

होळ शेजार ं

‘ िचऽशाळे

पुला या पलीकडे गे यानंतर

िमरवणूक थांबली; आ ण गाड वर ल कपडे एका शेतांत रच यांत आले.
कर यांत यावी,

िमरवणूक

िमरवणूक

होळ

टळकांनीं सुच वल.

धगधगणा-या होळ ला रसरसणा-या व ृ त्वाची सांथ

े ष लोकां या मनांत प केपणीं

या यान करावयाची नाह ंत तर, मंडईपाशीं

जेल असा मु ा सावरकर यांनीं

या यान दे ऊन लकड पुलापलीकडे

होळ के यानह काम
धगधगणार होळ : रसरसणारे व ृ त्व
भागल असत असा कोट बम त्यांनीं आमहान मांडला.
टळकांनीं शेवट ं सावरकरांच

त णां या यो य भावनांना जोपासणा-या

हणण मा य केल.

लोकमा य टळकांच या ूसंगींच

यांनीं या ूसंगीं बहारच क न सोडली.

या यान फार तेजःवी झाल.

पण, ‘ काळ ’ कत परांजपे

ू
कपडयां या जळत्या ढगांतला न पेडलेला एक कोट काढन

त्यांनीं तो लोकांपुढ धरला; आ ण त्या कोटा या खशांची झडती घे या या भरांत,
खसे भरभ न हं दःथानची
संप
ु

कोट मी अ नसमपण करत अस
या यान, परांजपे यांच

लुटू न नेणा-या इं मजांची त्यांनीं हजेर घेतली !

यापारा या िमषान
असा हा पातक
टळकांच

हणून त्यांनीं तो कोट धगधगले या होळ ंत फकला !

या यान वगैरे सव कायबम आटोपून मंडळ परत फरली त राऽींचे नऊ

वाज याचा सुमार झाला होता.
पु यांत या या होळ चा ूकाश

कोणकोणतीं कुभांड रचील, याची

कती दरवर
पसरे ल, आ ण या होळ या िनिम ान सरकार
ू

टळकांना चांगलीच क पना होती.

पु यांत या या होळ मुळ

हं दःथानां
तले अँ लो-इं डयन पऽकार िचडन
ू गेले इतकच न हे तर, त्या वेळ ं द
ु

बॅ रःटर गांधी हे ह पु यांत घडले या या ूकारान

झाले.

आप या पऽांत गांधीजींनी या ूकाराब लची आपली नापसंती

ण आ ृकत असणारे

Indian Opinion या त्या वेळ या

य

केली होती, अस लोक सांगतात;

आ ण ब हंकाराब लचीं गांधीजींचीं सवसामा य मते पाहातां, ह ऐक व मा हती खर असेलस वाटत.
बंगालमधील ूमुख वृ पऽांचे ह डोळे या होळ मुळ दपून गेले.
रःत्यालगत, डे कन
पोिलस

त्या वेळ ं फ युसन कॉलेजकडे जाणा-या

जमखा या या समोर या भागांत, गवता या पुंकळशा गंजी रचले या असत.

कंवा त्यांचे हःतक या गंजींना हे तुपुरःसर आग लावून दे तील आ ण होळ

लोकांवर कुभांड रच याला ते कमी करणार नाह ंत, ह

टळकांनी ओळखल होत.

वसजन झा यावर, घर ं परत येतांना त्यांनीं सावरकरूभृित त णांना एक इषारा

पेट वणा-या
हणून सभा
दला

होता.

तुम यापैक ं कोणातर जबाबदार इसमान होळ पार वझून जाईपयत या ठकाणीं पहारा कर त बसल

पा हजे, अस टळकांनीं बजावल होत.

भट व थ े या आप या सहका-यांची या कामावर योजना क न

सावरकर कॉलेज या वसितगृहांत परत गेले, त अकरा वाजून गेलेले होते.

सावरकर-च रऽ

वदे शी कपडयांची होळ
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कर याची क पना मनांत येतांच, सावरकर यांनीं नािशक येथील आप या सहका-यांना ती क पना

कळ वली असली पा हजे.

कारण,

वजयादशमी याच

दवशीं तेथ ौी. दाजीसाहे ब केतकर यां या

अ य तेखालीं जाह र सभा होऊन दातार-गोसावी ूभृतींचीं भाषणे झा यावर, वलायती कपडयांची होळ
कर यांत आली, असा उ लेख त्या वेळ या ‘ केसर ं ’ त सांपडतो.
सावरकरांनीं वदे शी कपडयां या होळ ची चळवळ केली ह गो
वेळ या अिधका-यांना पट यासारखी न हती.
झाली

;

कॉलेज या वसितगृहांत राहणा-या

फ युसन कॉलेज या

त्या

या होळ ची हक कत कानीं येतांच अिधकार वगाची सभा

आ ण, त्या सभत सावरकरांना दोन ूकारची िश ा कर याच ठरल.

राजकारणांत भाग घेत याब ल त्यांना दहा

अस या जहाल

पये दं ड कर याच ठरल; आ ण, व ा याना बघड वणा-या

सावरकरांनीं वसितगृह सोडन
तत्काळ बाहे र पडाव, असा ह हक
ू
ु ू म काढ यांत आला.

कळ याबरोबर सावरकर हे वसितगृहांतील त्यांचे ःनेह ौी. जोगळे कर यां या खोलींत गेले.

नुकतीच मनीऑडर आलेली अस यामुळ जोगळे कर यांनीं दं डाचे पैसे दे ऊं केले.
ःवीकार याच सावरकरांना कारणच पडल नाह ं.
गोळा केला.

हा हक
ु ूम

जु नरहन
ू

पण, हे पैसे

त्यांचा दं ड भर यासाठ ं व ा यानीं ःवयंःफूत न िनिध

दं ड भर याला अवँय असणारे पैसे सावरकरांनीं या िनधींतून घेतले.

वःतुत: ह बाब

पयांचीच अस यामुळ, तेवढयासाठ ं त्यांना जमले या िनधीचा उपयोग करण ह आवँयक न हत.

दहा

पण, िनधीचा अ हे र करण
त्यांनीं िनधींतून दहा

सावरकरांवर श

हणजे लोकां या स ावनांचा उपमद कर यासारख ठरल असत;

पये घेतले व उरलेले पैसे पैसाफंडाला दे ऊन टाकले.

उगारल ह

टळकांना

अथातच

खपल

नाह ं.

कॉलेज या

हणून,

अिधका-यांनीं

द.१७-१०-१९०५ व द. २४-१०-

टळकांनीं
१९०५ या दनांकां या ‘ केसर ं ’ त ‘ हे आमचे गु च न हे त ’ हे झणझणीत अमलेख िलहन
ू
फ युसन कॉलेज या आिधका-यांचीं खूप िनभत्सना केली.

द. १६-१०-१९०५ रोजीं सावजिनक सभे या

दवाणखा यांत ूो. िश.म. परांजपे यां या अ य तेखालीं पु यांतील
झाली.

या सभत घमंडेबुवा,

गृहःथांचह भाषण झाल.

व ा याची चवथी जाह र सभा

भालाकार भोपटकर ूभृतींचीं भाषण झा यावर हरिनाथ िमऽ या बंगाली
िनिध गोळा क न

व ािथवगान सावरकरांचा दं ड भरला याब ल या

सभत पु यांतील व ा याच अिभनंदन कर यांत आल.
कॉलेज
बी.ए.

या उपा त्य पर

आलेली होती.
बम असे.
पर

आिधका-यां या अवकृ पेमुळ सावरकरांना
त उ ीण झाले होते.

वसितगृह सोडाव लागल.

व ापीठाची बी.ए. ची

या शेवट या दवसांतच वशेष अ यास क न, पर

पर

त्यापूव च ते

ा म हना दड म ह यावर

त उ ीण हो याचा सावरकरांचा

अ यासा या ऐन गद या वेळ ं वसितगृह सोडन
बाहे र पडाव लाग यामुळ, त्यांना
ू

तील यशाब ल िचंता वाटंू लागली.

आपण पर

त उ ीण झालो नाह ं तर ौी. भाऊराव

िचपळू णकरूभृित आ ांचा व हतिचंतकांचा हरमोड होईल या वचारामुळ सावरकरांच मन अःवःथ
होत होतच; पण, त्यां या अःवःथतेच खर कारण याहन
ू अिधक मह वाच होत.
व ाथ पर

त फार मोठया ूमाणांत अपेशी होत अस यामुळ, ‘ ब डापटु

समीकरण लोकां या मनांत ःथर होत, ह त्यांना मा हत होत.
बी.ए. पर

सावरकर-च रऽ

दे शभ

ब डा- ेऽांत रं गणारे

हणजे उनाडट पू ’ अस

या खेळांत रं गलेला आप या

ेचा िनकाल
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व ाथ पर

सारखा

त अपेशी झाला तर, राजकारणािभमुख

व ा यावर ूितकूल ट का करणा-या

लोकांची बाजू बळकट होईल, ह िचंता सावरकरांना वशेष अःवःथ कर त होती.
सोडन
ू

बाहे र

बी.ए. पर

राहंू

लाग यावर,

त्यांनीं

ेचा िनकाल जाह र झाला.

खूप

अ यास

केला.

सावरकर पास झा याब ल त्यांच अनेकांकडन
ू अिभनंदन

कर यांत आल याच कारण ह क ं, सावरकरांच यशापयश ह बाब वैय
ूकार सावजिनक मह व ूा

द. २१-१२-१९०५ रोजीं

त उ ीण होऊन, सावरकरांनीं ःवत:ची व राजकारणांत

ा पर

पडणा-या व ा याची बाजू खंबीर बन वली.

जोरान

हणून, वसितगृह

क उरली नसून, ितला एक

झाल होत.

या अवधींत सावरकरां या कौटंु बक प र ःथतींत ह कांह स प रवतन झालेल होत.
धाकटा भाऊ बाळ हा िमऽमे या या कायबमािनिम
तो चांगलाच सभाधीट बनला होता

बाबा नोकर बकर

पु यासार या अनेक ठकाणीं जाऊन आ यामुळ,

व त्याचा शाळतील अ यास ह

यव ःथतपण चाललेला होता.

कर त न हते; पण, गृहूपंच व दे शसेवा या कामांत ते त लीन झालेले होते.

सौभा यवती येसू व हनींना १९०३-०४

या सुमारास एक मूल झाल व गेल !

या बाळं तपणांत

व हनीं या ूकृ तीची पुंकळच आबाळ झालीं व त्यामुळ या धैयशाली व कतृत्ववान ्

जीवनावर फार ूितकूल प रणाम झाला.

झाला होता.

त्यांचा

ी या भावी

१९०५ सालीं सावरकरांचा प हला मुलगा ूभाकर याचा ज म

सावरकरांची ब हण माई यांना ह या सुमारास वसंत नांवाचा मुलगा झालेला होता.

सावरकर बी.ए. झाले त्या सुमाराचा

*

हणतां येईल क ं, मोठयाशा सुखांत

वचार केला तर अस

नांद याची सावरकर कुटंु बाची त्या वेळ ं प र ःथित नसली तर , सामा य समाधान मान याजोगी त्यांची
त्या वेळची प र ःथित होती.
सावरकर बी.ए. ची पर

ा उ ीण झाले त्यापूव महारा ांत या त ण वगाला त्यांच नांव

प रिचत झाल अस यामुळ, या सुमारास त्यांना ठक ठकाणचीं या यांनांचीं िनमंऽण येऊं लागलीं.

या

पुढ ल चारपांच म ह यां या अवधींत सावरकर यांनीं अहमदनगर, नािशक, िभवंड , पुण ूभृित ठकाणीं
या यांन दे ऊन, ःवदे शी व ब हंकार या कायबमाचा ूचार केला.

बी.

या दस
ु -या पर

े या अ यासासाठ ं मुंबईस जाऊन रा हले.

१९०६

या जानेवार ंत ते एलएल
् ्.

त्यांचे िमऽ ौी. व.म. भट हे त्या

े या अ यासासाठ ं व सन कॉलेजांत दाखल झालेले होते.

वेळ ं साय स या पर

हे दोघे िमऽ त्या

वेळ ं िगरगांव शॅ म टिमनस जवळ या ‘ सुखिनवास ’ नांवा या ‘ लॉज ’ म य रहात असत.

नािशक व

पुण येथील वाःत यांत
*सावरकरांचे भाचे डॉ. वसंतराव काळे हे
आहे .

यंबके र येथ राहतात.

१९-१२-०५ हा त्यांचा ज म दन

सावरकरांचा प हला मुलगा ूभाकर हा वसंतराव काळे यां याहन
ू सुमार वषान मोठा. ूभाकरचा

ज म १९०५

या जानेवार -फेॄुवार ंतला असावा.

सावरकरांनीं ज त णां या संघटनेच काम केल होत तच काय त्यांनीं मुंब त ह पुढ चाल वल.
ूिस स आले या
आले होते.

य

पुढ

पैक ं आचाय द ोपंत कालेलकर फ युसन कॉलेजम यच सावरकरां या क त

सावरकरां या मुंबई येथील अ पकालीन वाःत यांत ौी. बा.गं. अथात ् बाळासाहे ब खेर व

कै.डॉ.पां.दा. गुणे हे त्यां या क त आले, अशी मा हती ूःतुत लेखकाला िमळाली आहे .

मुंब त या या वाःत यांतच सावरकरांचा ‘ वहार ’ सा ा हकाशीं संबंध जडला.

फाटक नांवा या एका दे शूेमी गृहःथा या मालक च होत.

सावरकर-च रऽ

ह पऽ ौी.

या गृहःथांनीं सावरकर यांचा लौक क
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ऐकलेला होता. त्यांनीं सावरकरांना ‘ वहार ं ’ त िल ह याची वनंती केली व सावरकरांनीं ती मोठया
तत्परतेन मा य केली.

आपले ःवतंऽ

ू
िमळाल अस वाटन

वचार मांड याला अनायासच साधन

सावरकर ‘ वहार या ’ ूत्येक अंकांत लेख िलहंू लागले.

सावरकरां या लेखांस ‘ वहार ं ’ त हळू हळू

इतक ूाधा य िमळूं लागल क ं, कांह ं म हने सावरकरच ‘ वहार ’ चे वःतुत: संपादक होते अस
वधान एका ान केल तर त खर ठरे ल.
ःवातं यवाद

वगैरे सा ा हकांतील

या सुमारास बंगालम य िनघणा-या ‘ युगांतर ’, ‘ सं या ’

व बांितवाद

लेखांमुळ त्या पऽांची लोक ूयता जशी कमालीची

वाढली होती त्याूमाणच सावरकरां या लेखांमुळ ‘ वहार ’ सा ा हकाची लोक ूयता ह खूप वाढली.
सावरकरां या ‘ वहार ’ मधील लेखनाब ल डॉ. व.म. भट यांनीं पुढ ल मजकूर ःमरणपूवक िलहन
ू

पाठ वला आहे :

त्या वेळ या ‘ वहार ’

या फायली असतील तर त्यांत तात्यांची का यगंगा रा यबांती या

कना-या कना-यान दथड
भ न वाहत चाललेली आढळे ल. एक मोठा लेख तर सुंदर क वक पनांनीं
ु

इतका रसरसलेला होता क ं, त्याला ‘ वहार ’ चे ःतंभ ह अपुरे पडंू लागले होते.

भाग कमी करा ’

हणून चालकांनीं वनंित के याव न, तीनचार ःतंभांचा मजकूर तात्यांनीं फाडन
ू

टाकलेला मला आठवतो.

इतका सुंदर लेख फाड याब ल मी रागावल ह !

! हाच काय ? असे शकड
आत्म व ास होता.
डॉ. भट यांनीं

१८२८
ःतंभ

‘ त्यांतला कांह ं

लेख िलहन
दे ईन.
ू

पण, तात्या

हणाले : अरे

इतका त्यांचा (ःवत:

या) का यूितभेब ल

या लेखाचा उ लेख केला आहे तो लेख ‘ वहार ’

या चैऽ शु.।। २ शके

या अंकांतील ‘ वंदेमातरम ् ’ हा संपादक य लेखच असावा.

या लेखान ‘ वहार ’ चे पुरे सहा

या पलेले आहे त आ ण लेख वाचीत शेवटपयत गे यावर अस ःप पण भासत क ं, जागा अपुर

पड यामुळ लेखाचा शेवटचा भाग एकदम गाळू न टाक यांत आलेला आहे .

हा सबंध लेख या च रऽांत

उ त
करण श य नसल तर , सावरकरांची या वेळची भाषा-शैली, कांह ं मह वा या मु ांवर ल
ृ

सावरकरांचे या वेळचे वचार आ ण सावरकरां या क पनेचा मनोहर वलास इत्याद ंच द दशन

हाव

या हे तून या लेखांतील कांह ं अवतरण उ त
ृ कर यासारखीं आहे त.
हमालय व अमरावतींतील अ सरा
भारतमाते या हं दसं
ु तती या संतोषाखातर कांह ं अ हं दंन
ू ा भारतांत ःथान िमळाल असल तर त औदाय
होय, अ हं दंन
ू ा त ःथान ह कान िमळालेल नाह ं, अस पुढ ल उता-यांच ःप पण
तीस कोट लकरांनीं ( भारतमाता ) पुऽवती आहे .
खेळ यासाठ ं

इतर

हटलेल आहे :

यांचीं लकर आम याशीं

हणून आलीं असतांना, केवळ आ हा ल डवाळ पोरांचा आमह पाहन
या
ू

आयमातेन त्या परक यां या लकरांना उदार व स दय अंत:करणान जर कांह ं वेळ ित या
अंकावर आ हांबरोबर बसूं दल असल तर त केवळ औदायान होय, ह क
हमालयपवता या

स दयाच

वणन

करतांना

कािलदासापासून या

क पनतल उ मउ म अलंकार वैिश यानुसार खच घातले आहे त.

सावरकर-च रऽ

हणून न हे .
कवींनीं

आप या

सावरकरांनीं भारताच वणन
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कर या या ओघांत हमालया या वैभवाच ज वणन केल आहे त ह वैिश यपूण आहे .

हमालय

व भारतातील इतर पवत यां या थोरवीचे वणन करतांना सावरकर िल हतात :
सव जगतीतलावर पसरले या हजार भूभागांम य आयभूसारखी रमणीय भूिम दसर
ु

कोणती आहे , ह पहा यासाठ ं हमालय पवत उठू न उभा राहंू लागला.
व ांतील ूदे श

आढळे ना !

तर त्याला इतक रमणीयता अ यऽ कोठच

भूलोकावर ज याइतक रमणीयता नाह ं ित या समान ःवगलोकांत तर कांह ं

आहे क ं नाह ं
घुसला.

दसतील इतक उं च केल.

त्यान आपल डोक सव

हणून, जयान उत्साह पावलेला तो हमालय

ू आंत
ःवगाचीं कपाट उघटन

परं त,ु तेथ, हे आयभू, तु याइतक मनोरम वःतु सांपड या या ऐवजीं कांह ं िनराळाच

ूकार झाला !

हमालयाचीं तीं हमधवल सौधिशखर पाहन
ू इं िा या अमरावतींतील अ सरांची

एकच ऽेधा उडाली !

त्या सवजणी हमालया या ग यांत िमठया मा ं लाग या.

त्याग क न ते हांपासून त्या

हमालयावर

ःव छं दान

अमरावतीचा

वहार कर त असतात.... अशा त्या

हमालयान, हे आयभूिम, तूं संप न आहे स !.... सव जगाच जहाज केल असतां त ग च भ न
जाईल इतक सोन व इतक ं र , हे
ठे वलीं आहे स.

आयमाते, तूं शकड भुयारांतून आम यासाठ ं जतन क न

िशवाय, को हनुरांनीं भरलेली पेट

गोवळक डयाकडे आहे ती वेगळ च !

अप रिमत सुवणानीं सुशोिभत असले या ‘ सुवणभू ’ ला व अनंत को हनुरांनीं तेजोमय
झाले या आयवसुंधरे ला आमची ूणित असो !

भारतमाते या िनसगसंप नतेच व भारतमाते या पुऽां या कतृत्वाच वणन कर यासाठ ं
िल हले या ूःतुत लेखा या उ राधातला पुढ ल भाग संःमरणीय आहे :
जीम य भूिम सदासवकाळ सःयशािलनी आहे , जीमधील शेत नेहमीं धा या या मुठ
भरलेले आपले हात उं च क न डलतडलत
सव मनुंय जातीचा योग ेम चाल व यास आपण
ु
ु

समथ आह त अस यथाथ ःवािभमानान दश वत असतात,... जीमधील जलाशय फु लार वंद

असे असतात, जीमधील अ ां या पाठ परमात् या या हात या खरा-यांनीं पूत झाले या आहे त,
असतात-अशा त्या सुधा या व सुभगा भूदेवीला आमच वंदन
जीमधील गायी नेहेमीं दभत्या
ु
असो !....

परमे रान सव ःवाभा वक चा ता या आयभारतीला अपण केली असली तर ,

ित या स णां
ु ची व थोरवीची खर
पा हजे.

कसोट

ह

ित या ःवत:चे कतबगार व नच पहावयास

उ म नद ती क ं, जी अत्यंत गोड व

वमल पाणी दे ते; उ म शेत त क ं, ज

धा या या कणसांनीं सदै व आंदोलन घेत असत व उ म

वृ

मधुर व रसाळ असतात; त्याचूमाण, उ म दे श तो होय क ं,
असामा यता असते.

तोच क ं,

याचीं फळ अत्यंत

या या पुऽांचे अंगीं कांह ं तर

दे शभूमीची खर चा ता ित या ःवत: या मह वान जतक ूा

होते

ित या शतपट अिधक र तीन त्या दे शभूमी या पुऽां या कृ तीव न ठरत असते...सव जगाला

अजून वं
जगावर

असणा-या क पलमहामुनींनीं
कंवा,

चंि-मंगल-बुधा द

जला ‘ आई ’

महहो,

तुम या

हणून वंदन कराव अशी भूिम या

ितकडे

भाःकराचायानीं, आयभ टांनीं व वराहिम हरांनीं भूगोलाचे,

तर

एकाद

आहे

काय

?

योितषशा ाचे व ग णतशा ाचे

शोध या भूमींतील अ नसेवनान आले या तीोतेन ला वले. दशांशांचा शोध या भूमीचा आहे ,

सावरकर-च रऽ
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गु त्वाकषणाचा शोध या भूमीचा आहे , भूिमती या भूमींत ज माला आली...स सुरांचा उदय या
भूमी या कोमल कंठांतून झाला...जगताला याकरणशा ाची दे णगी या भूमीन दली.
‘ वहार ’

मधील

या

लेखांत

सावरकरां या

लेखणीची उदा ता, साम य व

आत्मूतीती हे तीन अपूव गुण उत्कटत्वान ूत्ययास येतात अस िशफारसपऽ िल ह यावर, नागपूरचे
ौी. बाळशा ी हरदास यांनीं अस

हटल आहे * क ं, ूत्य

सावरकरां या लेखणींतून िनघाले या

वाङमयांत ह या लेखाच ःथान अन यल य आहे .
मुंबई येथील कामाकडे सावरकरांच ल

आल.
वार

द.१७-२-०६ रोजीं अग य गु

वळत आहे त च त्यांना पु याच तातड च िनमंऽण

नांवाचे एक बुवा पु यांत आले.

क न आलेले अस यामुळ व त्यां या बोल यांत दे शभ

टळकांची ओळख यापूव च झालेली होती.

एकदां इं लंडची

हे बुवाजी पूव

ची छटा अस यामुळ, त्यांची िन

पु या या व ा यामधील जागृतीची जाणीव या बुवाजींपयत

या जागृतीचा ओघ आप याकडे वळवावा अशी इ छा बुवाजीं या मनांत

प चली होती, अस दसत.

उ वली व पु यांत या व ा यानीं दरडोई कांह ं वगणी दे ऊन
*भाई परमानंद यांच जीवनच रऽ : पृ

६०-६१.
सावरकर व ‘ अग य ’ गु

िनिध गोळा करावा, अस ह त्यांनीं सुच वल.

बोलेन, अस बुवाजी

हणाले.

त्यामुळ, व ा या या

भेटाव, अस सुच व यात आल.
आले. व ा यानीं ठर वलच होत
ऐकाव अस

पुढ काय करावयाच ह मी तुम या वचक ूितिनधींपाशीं

ूितिनधींचा पुढाकार घेऊन सावरकरांनीं बुवांना

सावरकरांकडे तार धाड यांत आली ते हां ते तांतड न पु यास िनघून
हणून सावरकर बुवांना भेटले. पण, बुवांनीं सांगाव व सावरकरांनीं

वशेषस कांह ं बुवांजवळ न हतेच !

पु यांत या सावरकरां या अनुयायांनासु ां बुवांच

मह वमापन करतां आल असत, नाह ं अस नाह ं ! पण, अंगाला

वभूित

उणपुर सोडन
हं डायला संवकलेला कंवा भगवीं पांघरणारा असा लोक वल ण
ू
दसला क ं,

ववेकबु

गवसणींत अडक व याची संवयच

चोपडलेला, कमरे च व
हणजेच व

माणूस

हं दमनाला
जडलेली अस याकारणान,
ु

पु यांक या तत्कालीन व ा याना सावरकरांना तार धाडावी लागली व या ‘ अग य ’ गु ं त वशेष
कांह ं नाह ं, ह पटवून

याव लागल !

सावरकर िन ‘ अग य ’ गु
इितवृ ांत या भेट चा
नसत.

यां या भेट ची हक कत अशा ूकारची आहे .

वपयास कर यांत आला नसता तर या भेट ला कोणी ह फारस मह व

‘ १९०५ साला या ूारं भीं महात्मा अग य गु नीं सु

सावरकरां या च रऽाची जी

कती िनराधार

आहे , ह

परे षा येथवर दे यांत आली आहे ित याव न कोणा या ह ल ांत येऊं

सावरकर इं लंडांत असतांना ‘ महात्मा अग य गु

परमहं स ’ हे ह इं लंडम य होते.

सावरकरांचा व त्यांचा या काळांत कांह ं संबंध आ याच आढळत नाह ं.

या परमहं स गु ं या लीलांची

दशा कांह ं वेगळ च असावी अस सुच वणारा ःवतंऽ पुरावा माऽ उपल ध आहे .
धाड यांत आ यानंतर, त्यां या िश े व
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दल

केले या आंदोलनांत वनायक सावरकर

सांपडला ’ अशा आशयाच Sedition Committee Report मधील वा य*
शकेल.

एका सरकार

टळकांना मंडालेस

ूी ह कौ सलकडे दाद माग यासाठ ं ौी. दादासाहे ब खापड
१०८

व सातारचे सुूिस

वक ल ौी. दादासाहे ब करं द कर असे उभयतां इं लंडला गेले होते.

ौी. दादासाहे ब

करं द कर यांनीं आप या ूवासांत व इं लंडमधील वाःत यांत आ े ांना व सातार या िमऽमंडळ ंना जीं
वःतृत पऽ धा डलीं तीं १९३५ सालीं Letters from England : I 908 या नांवान मंथ पान ूिस

*Before leaving India, Vinayak Savarkar had been drawn into a movement initiated early in I
905 by a person styling himself Mahatma Sri Agamya Guru Paramhansa, who toured in India
delivering lectures and speaking fearlessly against Government, telling his audience not to
fear Government.
- Sedition Committee Report : P. 5.
झालीं आहे त.
आहे .

या पऽांपैक ं बमांक पंचेचाळ ससस या पऽांत अग य गु ं चा उ लेख* कर यांत आला

हा उ लेख गु ं ना फारसा

२७-१०-१९०८ रोजीं िल हले या या पऽांत ौी. दादासाहे ब करं द कर

हणतात :

हे कारःथानी गृहःथ असावेत असा पोिलसांस संशय आला.

इं मजी रा या वषयीं

व

मजकूर फार येऊं लागला.

सजा झाली.
इितौी झाली !

याूमाण अग य गु ं नी जबाब दला.

नुकतेच,

त्यां या बोल यांच ह

अशा संधीस यांचे घर ं कोणी

मोलकर ण होती ितजवर यांनीं हात टाकला अशी त्या मोलकरणीन
बॅ रःटर लोकांचे स

मंगळवार द.

भूषणावह नाह ं, ह कोणा या ह सहज ल ांत येईल.

फयाद केली; व, इकड ल

त्यासरशीं त्यांस चार म ह यांची

हणजे सरासर १५ दवस झाले, ते सुटू न आले.

प ह या अंकाची

आतां त्यांचे पुढ ल बम ठरणार !

अग य गु ं ना भेटू न सावरकर पु याहन
मुंबईस परत आले त्यानंतर थोज याच
ू

दवसांनीं

त्यां या हातीं पं डत शामजी कृ ंणवमा यां या इं डयन सोिशऑलॉ जःट पऽाचा एक अंक पडला.
सावरकर पु यास कॉलेजांत होते ते हांच पं डत शामजी कृ ंणवमा यांच नांव त्यांनीं ऐ कल होत.

१९०५

साल या जुलै म ह यांत केसर ंत पं डत शामजी कृ ंणवमा यां या अनेक वध चळवळ व त्यांनीं लंडन

येथ सु

केलेल ‘ इं डया हाउस ’ यां यासंबंधींचा संपादक य लेख आला होता. त्याव न ह सावरकरांना

पं डतजीं या कायाब लची कांह ं क पना करतां आली असेल, यांत संशय नाह ं.
ता या अंकांत एका न या क पनेची

परे षा मांड यांत आली होती.

ःवतंऽ दे शांत राहन
ू राजक य त व ानाचा व
त णांना िशंयवृ या दे याचा आपला

होतक

पं डतजीं या पऽा या

व दे शािभमानी त णांना

यवहाराचा अ यास करतां यावा यासाठ ं, कांह ं िनवडक

वचार अस याच पं डतजींनीं जाह र केल होत.

हा मजकूर

वाच यावर, चालून आले या या संधीचा फायदा घे याचा वचार सावरकरां या मनांत घोळूं लागला.
पण, िशंयवृ ी
ठरणार होती.

हणून पं डतजींकडन
ू िमळणार र कम इं लंडमधील खिचक राहणी या मानान अपुर

अशा अपु-या मदती या आ ासनावर पर या दे शांत जाण दरदश
पणाच नाह ं ह
ू

ओळखून, सावरकरांनीं आप या

शुरांची भेट घेतली.

इं लंडमधील अ यासा या काळांत पुरवणीदाखल

जी मदत लागेल ती दे याच आ ासन ौी. भाऊराव िचपळू णकर यांनीं द यावर, सावरकरांनीं पं डत
शामजी कृ ंणवमा यांजकडे अज पाठ व याच ठर वल !

गेला

असला

पा हजे;

या योजना जुळवून आण यांत बराच

वेळ

कारण, सावरकर यांनीं द.

९-३-१९०६ रोजीं मुंबई येथन
ू पं डत शामजी कृ ंणवमा यांचेकडे जो अज धाडला, तो अगद ं अखेर या
तारखेस, वलायत या डाकेची घटका भरत
*पृ. २०७.
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ज हारचे अिधपित व सावरकर

आली

हणून, पे सलीनच खरडन
ू धाडला अस डॉ. व.म. भट यांनीं ःमरणपूवक िल हल आहे .

िचपळू णकर यांनीं

एकूण दोन हजार

पयां या मदतीच आ ासन सावरकरांना

त्यां या अजातच नमूद कर यांत आली आहे .

भाऊराव

दल होत, ह गो

भाऊराव िचपळू णकर हे ह र कम सवःवीं ःवत: या

जबाबदार वर दे णार होते क ं यांतला कांह ं अंश दे याच आ ासन ज हार या अिधपतींकडन
ू िमळाल

होत, ह त्या संःथान या अंतगत कारभारांतली नाजूक बाब अस यामुळ, ितचा उलगडा आतां तर होण
श य नाह ं !

ज हारचे अिधपित राजे कृ ंणशहा यांची व सावरकरांची भेट या सुमारास के हां तर

झाली होती, ह माऽ सावरकर यांनीं १९०६ सालीं रचले या एका क वतेव न ःप
क वतेचे एकंदर १८
जे नऊ

ोक आहे त. प हला

ोक तर शु

ोक आहे त, त्यांत वशेष अस कांह ं नाह ं.

संःकृ तांतच रचला आहे .

दसत आहे .

या

क वते या पूवाधात

राजे कृ ंणशहा, त्यां या कुटंु बांतील मंडळ , त्यांचा

प रवार, त्यांचे गुण, त्यांच वैभव इत्याद ं या वणनांत हे

ोक खच

पडलेले आहे त.

या

ूभुरामचंिा या कृ पेमळ
ु इतर राजांूमाणच आपण ह जगद श झालांत, त्या रामचंिा या च रऽाच रहःय
आपण अहिनश मनांत िचंतीत असाव अस सुच व यासाठ ं या क वते या उ राधात जे आठ
िल हले आहे त, ते माऽ सूचक आहे त.

राघवाच च रऽ उ ोधक, उ ेजक व सांकेितक आहे अस

सावरकरांनीं या च रऽाच रहःय पुढ ल

ोकांत गाियल आहे :

ोक

हणून

िसंधुमध रा सबेट लंका । दे रावणा ज म जगत ् कलंका ।।
गांजी बळ आय वसुंधरा ह । माता नृपा आपुिल सुंदरा ह ।।
भूबंदन राघवचापपाणी । सल ज आणी नयनांस पाणी ।।
हणे ःवदे शािस गुलाम केला । िध: कार मा या त र जी वताला ।।
बट क आई असतां ह हाय । राजा मला मी

हणवीत काय ! ।।

छातीवर रावण हा ण लाथा । घालूं तर क ं मुकुटािस माथा ? ।।
शऽूवर ौीरघुनाथ घाला । घालावयाला िचर स ज झाला ।।
छाट अर या दशकंधरांह । कर ःवय मु

वसुंधरा ह ।।

राघवा या च रऽाच रहःय सूिचत के यावर सावरकरांनीं राजे कृ ंणशहा यांचेजवळ एक मागण मािगतल
आहे .

राजे कृ ंणशहा यांनीं आपल कांह ं ह कमी पडंू दलेल नाह ं अशी कबुली कृ त तापूवक द यावर,

आपली िन:ःवाथ पणाची मागणी पुढ ठे वतांना सावरकर िल हतात :
हणोिन ए या क रं मागणीत ।
ःवाथाथ कांह ं न लगे मला त ।
कमी तु ह ं त मज काय केल ।
हाव तर म मन ह भुकेल ? ।
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परं तु क ं आय वसुंधरा ह ।
माता नृपा आपुिल सुंदरा ह ।
गेल ितच त ितज
झटे न
सावरकर यांनीं

ावयात ।

ा दे वचनािस मात ।

द. ९-३-१९०६ रोजीं पं डत शामजी कृ ंणवमा यांचेकडे जो अज धाडला, त्या

अजा या पूवाधात त्यांनीं आपली

वशेष लायक

हणून अनेक गो ींचे वणन केलेल आहे .

त्यांनीं ःवदे शी आंदोलनांत या आप या कायाचा ूामु यान उ लेख केला आहे .

त्यांत

या कायामुळ

कॉलेज या अिधका-यांची आप यावर अवकृ पा झाली ते हां ‘ केसर ’ व ‘ काळ ’ पऽा या संपादकांनीं
आप याब ल सहानुभूित
कत

परांजपे

यां या

केली होती या गो ीचा ह उ लेख सावरकरांनीं केला आहे .

य

अ य तेखालीं

आप या वषयीं सहानुभूित

य

झाले या

एका

जाह र

सभत

भालाकार

केली अस िल ह यावर, राजिोहा या गु

‘ काळ ’

भोपटकर

यांनीं

ाब ल भालाकार स यां

कारावास सोशीत आहे त या गो ीचा सावरकरांनीं ःमरणपूवक उ लेख केला आहे .

आजवर या आप या

जीवनांत दे शःवातं याचा वचार आपण कती तळमळ न केला आहे ह पं डत शामजी कृ ंणवमा यांना
पटावे

हणून सावरकरांनीं या पऽांत पुढ ल वा य *िल हलीं आहे त :
(Independence and liberty) I look upon as the very pulse and breath of a nation.

From my boyhood, dear Sir, upto this moment of my youth, the loss of Independence of my
country and the possibility of regaining it form the only theme of which I dreamt by night
and on which I mused by day.
(

ःवातं य ह रा ाची नाड आहे , त रा ाच िन िसत आहे , अस मी समजत आल आहे .

बालवयापासून मा या ता

यांतील या

णापयत मी जर झ पत कशाचीं ःव न पा हलीं असतील आ ण

जागृतावःथत कशाचा वचार केला असेल तर तो एकाच वषयाचा केला आहे .

दे शा या ःवातं याची

झालेली हािन आ ण त ःवातं य परत िमळ व याची श यता हा एकच मा या िचंतनाचा वषय झाला
आहे .)
‘

वहार

ा अजाचा प ा लेख

हणून सावरकरांनीं जो मजकूर िल हला आहे त्याव न अस दसत क ं,

’ पऽा या संपादकमंडळांतील ौी. िचपळू णकर हे ह या वेळ ं एकाद

इं लंडला जा याचा वचार कर त असावे.

िशंयवृ

िमळवून

सावरकरांनीं हा अज केला त्या वेळ ं दे .भ.लाला लजपतराय

यांनासु ां सावरकरांच नांव माह त झालेल होत, अस ह या प ा लेखाव न दसत.
*Mahratta : 23-5-I94I.

टळकांचे ूश ःतपऽ
सावरकरांनीं अज घाईघाईन पाठवून

त्यांनीं मागाहन
ू केली, अस दसत.

.

दला व अवँय तीं ूश ःतपऽ पाठ व याची

‘ काळ ’ कत परांजपे

दे शभ ांनीं सावरकरांना ूश ःतपऽ दलीं होतीं.

व लोकमा य टळक या दोघा ह

टळकांनीं आपल ूश ःतपऽ िल हल त्या वेळ ं त्यांना

अशी मा हती िमळाली होती क ं, आप याला िशंयवृ

सावरकर-च रऽ

यवःथा

िमळावी

हणून पं डतजींकडे अज धाडणारांची

१११

सं या द डश या आसपास गेलेली आहे .

सावरकरांची

िशफारस

करणार

द.
१६-३-१९०६ रोजीं िल हल.

पऽ टळकांनीं पु याहन
ू

या पऽांतील पुढ ल भाग* उ त
ृ कर याजोगा आहे :

When there is rush like that, it is no use to recommend any one particularly to your
notice. But, still, I may state that, among the applicants there is one Mr. Sawarkar from
Bombay who graduated last year and whom I know to be a spirited young man, very
enthusiastic in the Swadeshi cause, so much so that he had to incur the displeasure of the
Fergusson College authorities last year. He has no mind to take up Government service at
any time and his moral character is very good.
(अजदारांची अशी गद अस यामुळ, कोणा एका ा विश
तुमच ल

वेधाव, ह मोठे स उपयु

क ं इ छत .

या

सालीं पदवी-पर

ठर यासारख नाह ं.

अजदाराब ल वशेष कांह ं िलहन
ू त्या याकडे

अस असल तर , मी एका गो ीचा उ लेख

अजदारांम य मुंबईचा सावरकर यां नांवाचा एक त ण आहे .

त उ ीण झाला.

हा त ण गे या

हा त ण मोठा तडफदार आहे आ ण ःवदे शी या कायातील त्याचा

उत्साह इतका वल ण आहे क ं, त्या या िनभ ड व ृ त्वामुळ गे या सालीं त्यान फ युसन कॉलेज या
अिधकार वगाचा रोष ःवत:वर ओढवून घेतला होता.
त णाचा बाणा आहे .

सरकार नोकर कधींच करावयाची नाह ं हा या

त्याच शील वाखाण यासारख आहे .)

सावरकरांचा अज रवाना झा यावर व

टळक-परांजपे या जोड चीं िशफारसपऽ मागःथ झा यावर सावरकरां या मनांत एक संशय उभा
आपण सरकार नोकर करणार नाह ं अस लेखी आ ासन त्यांनीं यापूव च पं डतजींकडे

रा हला.

पाठ वल होत.

पण काय ाचा अ यास क न व कली अगर बॅ रःटर कर या या मागाला लागण ह ह

सरकारला मदत कर यासारखच आहे , अशी
बाबतींतल आपल

व

कोणी तर

पणाची शंका

काढ यामुळ, या

हणण पं डतजींना खुलासेवर कळ वण सावरकरांना अवँय वाटल.

हा खुलासा

कर यासाठ ं
--------------------------------------------------------------*Mahratta : 26-7-I936.
सावरकर यांनीं द. १-५-१९०६ रोजीं पं डत शामजी कृ ंणवमा यांना एक पऽ िल हल.
सावरकरां या अजाला

वःतुत: कांह ंच ज र न हती.
िशंयवृ

या िशंयवृ या दे याच पं डतजींनीं जाह र केले होत त्यांतली िशवाजी

सावरकरांना दे यांत आ याच वृ

असल पा हजे.
एक

मे म ह या या आरं भींच

सावरकरांना दर सहा म ह याला ४००

या िशंयवृ ी या
नांव

टळक-परांजपे या दे शभ ांचा पा ठं बा अस यामुळ अशा खुलाशाची

करार

ारा िमळावयाचे होते.
क न

ावयाचा

िशंयवृ
असे.

हं दःथानां
त येऊन पोह चल
ु

पये या दरान पांच ह यांत िमळू न २०००

पये

ःवीकार याचे वेळ ं ूत्येक अजदारान पं डतजीं या

द.

२०-५-१९०६ रोजीं सावरकर यांनीं या करारावर पुण येथ ःवा र केली.

ौी. दाजी नागेश आपटे व

ौी. कृ ंणाजी ूभाकर खा डलकर यांनीं सा ीदार
आढळतात.

हणून या करारना यावर आप या ःवा -या केले या

सावरकर व पं डतजी यां या दर यान कांह ं बेबनाव झाला तर बेबनावाच सव ूकरण

ऽयःथ

नात्यान

याव

या

सावरकर-च रऽ

टळकांकडे

स प व यात

अस ह एक

कलम या

करारांत

आढळत.
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सावरकरांनीं हा करार पुरा के यावर, टळकांनी द. २५-५-१९०६ रोजीं पं डत शामजी कृ ंणवमा यांना
पुढ ल पऽ िल हल :
According to your instructions, I have paid Rs. 400 (the cheque) to Mr. Savarkar
who leaves by to-morrow’s mail steamer. I enclose herewith the agreement on stamped
paper signed by him as per your draft.
The other gentleman, Mr. M.Ahamed, has not come here nor informed me of his
whereabouts. I have written a letter to him, inquiring what he intends to do. I hope to get
his reply soon. ( आप या सूचनांूमाण मी चारश पयांचा चेक सावरकरांना दला आहे . उ ां या
टपाल बोट न ते मुंबईहन
िनघत आहे त.
ू
करारावर सावरकरांची सह झाली आहे .

तु ह

धा डले या मसु ाबरहक
ु ू म ःटँ पावर िल हले या

तो कागद मी या पऽासोबत धाड त आह.

दसरे
त ण इकडे आलेले नाह ंत व त्यांनीं ःवत:ब ल कांह ंच मला कळ वल नाह ं.
ु
काय आहे ह कळाव यासाठ ं मी त्यांना पऽ धाडल आहे .

िम. अहं मद हे

त्यांचा वचार तर

लौकरच त्याच उ र येईल, अस वाटत.)

द. २६-५-१९०६ रोजी सावरकर मुंबईहन
ू िनघतील अस टळकांनीं िल हल खर; पण, सावरकर

त्या दवशीं िनघणा-या ‘ मॅिसडोिनया ’ बोट न िनघूं शकल नाह ंत.

ते नािशकहन
ू िनघाले ते हां त्यांना

िनरोप दे यासाठ ं भिकालीचे दे वळांत ौी. ह रशा ी गग यां या अ य तेखालीं मोठ थाटाची जाह र

सभा
‘ पिशया ’ बोट न वलायतेस ूयाण
भर व यांत आली.

ते िनघणार त्या सुमारास त्यांचीं भावंड, त्यां या व हनी, त्यांची प ी, भाऊराव

िचपळू णकरां या घरांतली

ूयाणापूव

सव मंडळ , अनेक इ िमऽ वगैरे

कत्येत वेळां सावरकर आप या

कती तर मंडळ मुंबईस आली होती.

शुरांबरोबर सरदारगृहांतच उतरत असत.

आप या या

तेजःवी जामातांची बडदाःत उ म ूकार ठे व यांत भाऊराव िचपळू णकर यांना एक ूकारचा अिभमानच
वाटत असे.

आपले जामात तीनचार

वषानीं बॅ रःटर होऊन परत येतील; मग कदािचत ् ते आप या

ज हार संःथानांतच एका ा उ चपद ं वराजमान होतील अगर ःवतंऽपण बॅ रःटर क न वैभव व क ित
हःतगत करतील, अशीं सुखःव न या वेळ ं भाऊराव िचपळू णकर यां या
सावरकर यां या

ीसमोर

ीसमोर या वेळ ं बहधा
वेगळ ंच ःव न खेळत असतील !
ु

तरं गत असतील !

फ युसन कॉलेजम य

िश ण घेतांघेतां आपण सा-या महारा ांत या त णांचीं मन ःवातं यिभमुख व बांितूवण बन वलीं !

इं लंडमध या वाःत यकाळांत आप याला सा-या हं दःथानां
तून इं लंडला जाणा-या िनवडक त णां या
ु
गांठ भेट घेतां येतील-त्यांच ह मानिसक प रवतन आपण घडवूं शकल तर आप या
ीन ती गो
असेल !

फार उपयु

येयिस

दं ग झाल
ठरे ल, अशा वचारां या तंि ंत सावरकरांच मन या वेळ ं बहधा
ु

आप या आ े ांचा िनरोप घेऊन ते द.९-६-०६ रोजीं

‘ पिशया ’ बोट वर चढले- आप या

ूय मातृभूमीपासून कांह ं काळपयत दरू राह यासाठ ं त्यांनीं या बोट वर पाय ठे वला.

त्या वेळ ं

भ वंयकाळासंबंधीं या कतीतर अःफुट क पना त्यां या मनांत वावरत असतील !
* * * * * * * *

सावरकर-च रऽ

या
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सावरकर-च रऽ
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४ पं. शामजी कृ ंणवमा िन सावरकर
तेजो यःय युगप

यसनोदया याम ् ।

लोको िनय यत इवात्मदशांतरे षु ।।
- कालीदास.
सावरकर

या बोट न इं लंडला िनघाले त्या बोट ंतूनच इं लंडला िनघाले या हं द ूवाशांची जी

नामावळ त्या वेळ या वृ पऽांतून ूिस
यांच नांव आढळत.

सरकार सेवतून िनवृ

असा िनधार क नच ता
झाली.

झाली आहे .

त्यांत ूिस

हं द दे शभ

ौी. रमेशचंि द

झालेला हा गाढा पं डत व सरकार सेवत िशरावयाच नाह ं

या या उं बरठयावर ूवेश करणारे सावरकर यांची या बोट वर ूथम ओळख

यापुढ ल दोनतीन वषा या अवधींत या दोन दे शभ ां या इं लंडम य अनेकवार भेट हो याचा

योग या ूवासांतच ठ न गे यासारखा झाला.
बोट वर ल एक उता

ौी. हरनामिसंग या नांवाचे एक पंजाबी त ण या

हणून सावरकरां या प रचयाचे झाले.

घर सोडन
ू ूवासासाठ ं बाहे र पड याचा

परत जाव असा मोह त्याला होऊं
अनुभवच या त णाला नस यामुळ, अ या वाटतूनच हं दःथानास
ु

लागला होता.

सावरकरांनीं समजुती या अनेक गो ी सांगून हरनामिसंगजींचे मन खंबीर बन वल व

परत फर या या त्यां या संक पापासून त्यांना परावृ

केले * ूवासांत जमलेला या दोघा भारतीय

त णांचा ःनेह यापुढ ल अनेक अवःथांतरांतून
* Life of Barrister Savarkar by Chitra Gupta या पुःतकांत पृ. ३४ – ३५ वर सावरकरांचे श द
जसे या तसे वणून सांग याचा ूय

केलेला आहे .

सावरकर ौी. हरनामिसंग यांना उ े शन
ू

हणाले :

Look here , friend, how unmanly our race is daily growing. Not a couple of centuries
have yet passed when Maratha women not only sailed the waters of Bombay but even
commanded flotillas……..We, young men tremble to sail even amidst these luxurious
conveniences……No! No! you must not go back. You say your mother is rich and cares not
a jot for a Barrister’s practice. But, friend, the Mother of our mothers – our Motherland – is
not so rich.
(Continued on page 125)
She wants her sons to go to foreign lands for a while that they may learn what the
world is like, what the strength of their foes and what the weaknesses of themselves. She
wants them to grow strong, manly and daring.
( िमऽा, दवस दवस आपला हा वंश कती पौ षह न बनत चालला आहे पहा !

महारा ांत या

म हला मुंबई या आसपास समुिांतून नावा चालवीत इतकच न हे तर त्या नौसमूहाच आिधपत्य ह
कर त !

या घटनेला अजून दोन शतक ह पुर ं

झालीं नाह ंत.....अशा आरामशीर सोई असून ह

जलूवास कर याला आपण त ण आज घाबरत !..छे ! तूं परत जातां

कामा नये !

‘ मा या

मातोौी सधन आहे त, बॅ रःटर क न मी िमळ वले या पैशांची त्यांना काड माऽ कंमत नाह ं ’ अस तूं
हणतोस ; पण िमऽा, तु या – मा या सग यां या मातांची माता अशी जी आपली रा माता ती

सधन नाह ना !

सावरकर-च रऽ

कांह ं काळपयत आप या लकरांनीं परदे शांत रहाव, तेथील वाःत यांत त्यांनीं जग
११५

कस आहे ह पाहन
ू

याव, शऽूच बळ कशांत आहे , आपल दौब य कशांत आहे ह िशकून

आप या मायभूची इ छा आहे .

याव, अशी

आप या लकरांनी सबळ हावस पौ षसंप न हाव, धाडसी हाव अशी

आप या मायभूची अपे ा आहे .)
ूवासांत सुचलेली क वता
िनभावून जाऊन अ ाप कायम टकलेला आहे ह, सावरकरांनीं नुकताच काँमीरांत दौरा काढला होता
त्या वेळ ं िस

झाल.

या ूवासांत ‘ पिशया ’ आगबोट सुवेज या काल यांत िशर यावर, वर तारां कत नभांगण व
खालीं शांत जलाशय अस

ँय सावरकरांना

क पकता ( Fancy ) जागृत झाली.
‘ शेले ’

दसल.

त मनोहर

या जागृतीमुळ त्यांना जी क वता ःफुरली ती अितशय र य आहे .

या ‘ ःकायलाक ’ म य कंवा द

क वं या ‘ व ािमऽी या काठ ं ’

या क वतेम य क पकतेचा जो ःवछं द वलास आढळतो.

ूवासांत ःफुरलेली ह क वता सावरकरांनीं

काढली असली पा हजे आ ण ती आपले धाकटे बंधू
अखेर स िलहन
ू

१९०८ साल या फेॄुवार

नारायणराव यां याकडे धा डली असली पा हजे.

‘ वहार ’ सा ा हका या

अंकांत ‘ प हला जोहार ’ हा संपादक य लेख ूिस
आहे .

ँय पहातांच त्यांची खेळकर

झाला.

या लेखाच काऽण नारायणरावांनीं लंडनला धा डल.

द. १०-२-१९०८

या

तो नारायणराव सावरकर यांनीं िल हलेला
त वाच यावर सावरकरांना आ य वाटले ;

कारण, या लेखांतील एक क पना व सावरकरांनीं ूवासांत रिचले या क वततील एक क पना यांम य
वल ण सा य आहे .

िचतोड या पितोतांनीं केले या जोहाराचे वणन

करतांकरतां नारायणराव

सावरकर यांनीं पुढ ल क पना खेळ वली होती :
इत यांत अ लाउ नान

तेथ

येऊन सित पि नीचा शोध चाल वला. त च िचततून

र ाची एक िचळकांड अितशय उं च उडाली व लगेच एक तारका र वणा दसूं लागली.
सव

हणाले क ं, ह िचळकांड त्या महाभाग पि नी या र ाची आहे .

या तारकेवर उडाल

त र

ते हां

मंगल आहे .

त

हणून लोक ते हांपासून त्या तारकेला मंगलाची तारका अस नामािभधान

दे तात.
सावरकरांना ूवासांत ःफुरलेली क वता पुढ लूमाण आहे .

या क वते या पांच ट यांपैक ं

चौ या ट यांत सावरकरांनीं जी क पना खेळ वली आहे , ह कोणा या ह सहज ल ांत येईल.
योितषी भलेभले चकले !
आकाशींचे तारे साग रं ूित बं बत होती ।
कंवा आकाशीं हे चमकित साग रं चे मोती ।
पळवुिन जान क दशाननान नभ:पथ नेली ।
अौु बंद ु जे दे वी टपटप ढािळत त्या काळ ं ।
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११६

तेच रा हलां असा चकाकत जाण
तु हांस तारे

हणुिन

द य बळ ।

योितषी भलेभले चकले ! ।।१।।

पाहिनया
अ सरोगणांनीं वसुधेवर खालीं ।
ु
चमेिल, जाई, जुई, मोितया, मोग र बहु फुलली ।
अपु या नंदनवनीं असावीं ऐशीं का य फुल ।
पे िनयां त दल नभीं मग मधुर हाःय अपुल ।
सुरसुंद रहाःयास ऋतुंत त्या आलीं द य फुल ।
तयांिस तारे

हणुिन

योितषी भलेभले चकले ! ।।२।।

सुवणगौरा गौ रिस ौीहर सुरतम न झाले ।
थाप पडे त

ार ं ौीह र भेटाया आले ।

न ना िग रजा लगबग धांवे सांव ं शालूला ।
हसका बसला, हार ग यांितल त कन ् तो तुटला ।
ते हां त्यांितल मोती सैरावैरा ओघळले ।
तयांिस तारे

हणुिन

योितषी भलेभले चकले ! ।।३।।

नरकपतीचा ह ला आला िचतोडनगराला ।
दे वांना ह ःविग जल दन वद

ायाला ।

िस ा नींतुिन फ कन ् वाळालोळ नभीं उठती ।
िचतोडगडवािसनी दे व त त्याव र आ ढती ।
योितषी भलेभले चकले !
वाला ढा दे व द ु िन त्या चमकित तेजोबळ ।
तयांिस तारे

हणुिन

योितषी भलेभले चकले ! ।।४।।

आकाशा या मंथसंमहालयािस अ पयला ।
काल मंथ ूचंड व

इितहास जो िल हला ।

रौ यमु िकां कत त ागा अनुबम खिचल ।
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११७

तयांिस तारे

हणुिन

योितषी भलेभले चकले ! ।।५।।

ू
जुलै या ूारं भीं सावरकर लंडनला प चले व ‘ इं डया हाउस ’ म य आपल वाःत य थाटन
त्यांनीं आप या लंडनमध या
यथाथत्वान करतां यावी

दनबमाला व कायबमाला ूारं भ केला.

या कायबमाची क पना

संःथा, त्या संःथेते संःथापक पं. शामजी

हणून ‘ इं डया हाउस ’ ह

कृ ंणवमा व पं डतजीं या ूभावळ ंतलीव सहवासांतलीं कांह ं ठळकठळक मंडळ या सवाच

थोडकस

वणन या ठकाणींच क न ठे वण अवँय आहे . द. ४-१०-१८५७ रोजीं मांडवी (काठे वाड) येथ भनसाळ

समाजांत शामजी कृ ंणवमा यांचा ज म झाला. ते दहा वषाचे झाले तत्पूव च त्यांचे वड ल व मातुौी
ह ं मृत्यु पावलीं होतीं.
ूथमत: कांह ं

दवस

यानंतर थोड याच

दवसांत

शामजी हे इं मजी िश णासाठ ं मुंबईस आले.

व सन हायःकुलांत गे यावर ते पुढ ए फ ःटन हायःकुलांत जाऊं लागले.

इं मजी िश ण चालू असतांनाच शामजींचे संःकृ त अ ययन ह चालू होत व संःकृ त पाठशाळत जाऊन
ँयामजींनी जु या वळणाच संःकृ त पां डत्य पदरांत पाडन
ू घे याचा नेटाचा ूय
शेठ छ बलदास ल लूभाई यांचे िचरं जीव शेठ रामदास हे ँयामजींचे

प रिचत.

या प रचयाच पुढ आ पणांत

पांतर झाल.

केला.

परलोकवासी

ए फ ःटन हायःकुलांतील

शेठ छ बलदास ल लूभाई यांची मुलगी

भानुमती व शामजी कृ ंणवमा यांचा १८७५ सालीं ववाह झाला.
१८७६ सालीं शामजी कृ ंणवमा हे मॅ शक पर
पर

ेला बसतां आल नाह ं.

हं दःथानां
त आला होता.
ु

ेला बसावयाचे ; पण, डोळे बघड यामुळ त्यांना

या सुमारास ूो. मॉिनयर वुई य स हा संःकृ तभाषािभ

जु या प तीन संःकृ तच अ ययन केले या एका नविश

मॉिनयर वुई य सला गरज आहे असे कळ यावर, शामजींनी त्या दशेन य

आप या पां डत्याला समाजांत कांह ं मा यता आहे ह गो
माग

ता या मदतीची

चाल वले.

आप याला व

मॉिनयर वुई य सला पटवून दे याचा एक

हणून शामजींनी आयसमाजा या मतूचारकाची भूिमका पत्क न, १८७७ सालीं

दौरा काढला.

इं मज

हं दःथानभर
ु

या दौ-यांत शामजींनी नािशक, पुण, अहमदाबाद, बनारस, लाहोर वगैरे ठकाणीं संःकृ त

भाषत या यान दलीं.

कै. गोपाळराव ह र दे शमूख अथात ् लोक हतवाद यां याशीं ँयामजी कृ ंणवमा

यांचा प रचय यापूव च झालेला होता.

पैशांची जमवाजमव क न शामजी १८७९ सालीं माच म ह यांत इं लंडला गेले.

या मॉिनयर

वुई य स या आशेवर ते गेले होते, त्यान त्यांना मोठासा आधार दला नाह ं ; पण, त्यामुळ शामजी
िनराश झाले नाह ंत.

१८७९ सालीं ए ूल या शेवट ं त्यांनीं ऑ सफड येथील बेिलयल कॉलेजम य नांव

दाखल केल व १८८३ सालीं ते ऑ सफडचे बी.ए. झाले.

म यंतर या काळांत मॉिनयर वुई य सला

शामजीं या संःकृ त पां डत्याची कंमत कळू लागली होती.

मुंबईचे त्या वेळचे ग हनर सर रचड टपल

यांना मॉिनयर वुई य सन पऽ िल हल व टपलसाहे बांनीं रदबदली क न क छ संःथानची वा षक १००
प डांची िशंयवृ
पां डत्या या

शामजींना िमळवून

दली.

ेऽांत झळकूं लागली होती.

शामजीं या पां डत्याची ूभा यापूव च युरो पयन

१८८१ सालीं लेडन या रॉयल एिशया टक सोसायट पुढ

पं डतजींनीं ‘ भारतांत लेखनकलेचा उदय ’ या

वषयावर िनबंध वाचला. १८८१ सालीं बिलन येथ

झाले या व १८८३ सालीं लंडन येथ झाले या ूा य व ा वशारदां या प रषदे ला भारताचे ूितिनिध
हणून भारतमं यान पं डतजींना पाठ वल.
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१८८४

या अखेर स पं डतजी बॅ रःटर झाले व १८८५

११८

या

ूारं भी ते हं दःथानां
त आले.
ु
१८८५

कै. गोपाळराव ह र दे शमूख यांनीं ँयामजींसाठ ं खटपट के यामुळ,

सालीं फेॄुवार म ह यांत ँयामजींची रतलाम संःथानचे दवाण

हणून नेमणूक झाली.

यापुढ ल १०-११ वषाचा काळ पं डतजींनीं संःथानी नोकर ंत घाल वला. रतलाममधील नोकर

त्यांनीं १८८८ सालीं सोडली ; पण, तेथील संःथािनकाचा ँयामजींवर पूण व ास अस यामुळ, नोकर
सोडन
ू चालले या ँयामजींना त्याने ३२ हजार
पं डतजींनीं अजमीर येथ व कली

पये रोकड दले.

यापुढ ल दोनतीन वषाचा अवधी

कर यांत घाल वला व या धं ांत ह त्यांनी दाबून पैसा िमळ वला.

जवळचा पैसा कापडा या िगर यां या धं ांत गुंतवून ँयामजींनी या काळांत ःथायी उत्प नाची चांगली
सोय क न ठे वली.
स लागार

या अखेर पासून १८९५

१८९२

या ूारं भापयत पं. ँयामजी हे उदे पूर संःथानांत

हणून होते ; आ ण, येथे ह त्यांनीं आपल बःतान चांगलच बस वले होते.

फेॄुवार म ह यांत ँयामजींनी जुनागड संःथानची दवाणिगर ःवीकारली.
त्यांना

ॄ टश िस हल स हटां या

१८९५ सालीं,

ह नोकर कर त असतांना

ुि व उ ाम मनोवृ ीचा भरपूर अनुभव आला.

या लोकांची

अरे रावी व जुनागड संःथानांत या नागर समाजा या पुढा-यां या उलाढाली यांचा संयु
हणून, १८९६

प रणाम

या स टबर म ह यांत ँयामजींना नोकर व न दरू कर यात आले.

पं. शामजी कृ ंण वमा व टळक यांचा १८९६
टळक यांनीं पं. ँयामजींना िल हले या द. १०-१-१८९६

या सुमारास चांगलाच प रचय झालेला होता, ह
या एका पऽाव न ःप

होत आहे .

पु याचा

एक ॄा हण त ण एका ा संःथािनकाचा
पं डतजी व िथऑसफ
शर र क या नात्यान काम क ं

इ छतो ; अशी नोकर

िमळालीच नाह ं तर हा त ण एका ा

संःथानांत लंकर नोकर ह पत्कर ल, अस टळकांनीं या त णा वषयीं िल हल आहे .
शंका अशी येते क ं, ह िशफारस चाफेकरबंधूंपैक ं एका ाची असावी.
कामी मेकानक साहे ब व

त्याव न एक

ँयामजींना ःथानॅ

कर या या

हं दःथान
सरकारच ‘ पोिल टकल ’ खात यां या काय काय कारवाया
ु

चालले या आहे त हे ह टळकांना अवगत असाव ; कारण, मुंबई कौ सलचे सभासद
मुंबईस गेले असताना त्यांची व पं डतजींची एकदां तर

सम

हणून टळक

भेट झाली असली पा हजे, अस

सुच वणार टळकां या हातच एक पऽ उपल ध आहे .
संःथानी नोकर ंतून िनवृ

झाले या पं डतजींना आप या कळपांत ओढ याचा ूय

वेळ या िथऑस फःट मंडळ ंनीं ह केला, अस दसते.
ःवामी दयानंदजी झटले ती परं परा खरोखरच

या वै दक परं परे च पुन

जीवन कर यासाठ ं

ढ झाली व आयसमाजाचे अनुयायी ‘ ःवाराज व

साॆा य ’ या वै दक क पनांनीं उत्ःफूत झाले तर, हं दःथानां
त या ॄ टश वचःवाला ती गो
ु
ठरे ल ह मादाम

लॅ हॅ ःक , कनल अ काट ूभृित िथऑस फःट धुर णांना

आयसमाजाचे ूभावी ूचारक

हणून गाजलेले पं. ँयामजी म यंतर

दसत होत.

इं लंडच पाणी

अस यामुळ, ते िथऑसफ सार या नवो दत

मतपंथाकडे

मतपंथा या ूमुखांनीं खडा टाकून पा हला.

पण, त्याचा कांह ं उपयोग झाला नाह ं.

आयसमाजाकडे उत्साहान वळले नाह ंत.
केली नाह ं.

बाधक
एकदां

पऊन आले

झुक याचा संभव आह ह हे न, या

िथऑस फःट लोकां या

पं डतजी

हण याची त्यांनीं वशेषशी पवा ह

त्यांचीं मत जहाल राजकारणाकडे वळूं लागलीं होती. रँ ड-आयःट या खुनानंतर पु यांत

जी धरपकड झाली व सरकारन
सावरकर-च रऽ

त्या

टळकांना जी िश ा ठोठावली ित याव न पं डतजींनीं बराच बोध
११९

घेतला.

जहाल राजक य मतांचा ूचार कर या या

इं लंडांच अिधक सुर

तता आहे ह ओळखून, १८९७

ीन हं दःथानां
त जी सुर
ु

तता आहे ित यापे ां

म या या सुमारास पं डतजी ःवदे शाला

या

रामराम ठोकून इं लंडला गेले !
दयानंद

व

टळक

यां या

वचारसरणी या

प रचयामुळ

ँयामजींचे

मन

भारता या

ःवातं यूा ी या ूय ांकडे वळूं लागल त्याूमाणच, हबट ःपे सर या मंथां या वाचनान ह ँयामजी
ःवातं यवादाचा पुरःकार क ं लागले.
डा वन,

वचारावरच
आगरकरां या

िमल,

वचारावर ह

ःपे सर

एको णसा या शतका या ितस-या व चौ या चरणांत या एकंदर
ूभृतीं या

वचाराची

छाप

ूामु यान

पडलेली

आढळते.

छाप पड यामुळ, सामा जक, आिथक, राजक य अशा ूत्येक बाबतींत

मूलगामी सुधारणा झाली पा हजे या मताच ूितपादन आगरकर कस क ं

राजक य मतांतला पुरोगामीपणा

लागले, आगरकरां या

यांना मानवणारा न हता अशा पुंकळशा सुधारकबुवांनीं ‘ सामा जक

सुधारणा झा या वणा राजक य सुधारणा व राजक य ःवातं य अश य ’ असा टाहो फोडन
ू लोकांची
दशाभूल कशी केली, इत्या द मु े या च रऽमंथा या

आं ल त व ां या मताचा मागोवा घे याची ूवृ
सूिचत हो या या

ीन ूःतुत नसले तर , िमल, ःपे सर ूभृित

त्या वेळ या सुिश

ीन या मु ांचा िनदश टाळतां येत नाह ं.

तांम य कती ूबळ होती ह

Resistance to aggression is not

simply justifiable but imperative. (आबमणाचा ूितकार करण ह नुसत

य नसून, अवँय ह

आहे ) इत्या द सूऽमय वा य ःपे सर या मंथांतून जशीं या तशी उ त
ृ क न पं डतजी पुढ आप या

लेखांत भारदःतपणा व जहालपणा हे गुण कसे आणूं लागले व हबट ःपे सर या मृत्युसमयी त्या या
ःमरणाथ एक हजार प डांची दे णगी जाह र
टाकल ह ल ांत आल

क न पं डतजींनी

ॄ टश पं डतांना कस च कत क न

हणजे पं. ँयामजी कृ ंणवमा यांचा ःपे सर या मंथांचा सूआम अ यास व

ःपे सरवर असलेली त्यांची ौ ा यांची ओळख पटते.
१८८४

या सुमारास

ॄटनन शा स हालमधील बोअर लोकांना अंतगत कारभाराबाबत पूण

ःवाय ता दलेली होती ; पण, या मुलखांत सो या या खाणी सांपडू लाग याबरोबर, ॄ टश लोकां या
त डाला पाणी सुटल व ते बोअर लोकां या मया दत ःवातं याचा ह अपहार क ं लागले.
या सुमारास बोअर यु
बोअर यु

सु

सु

झाल.

यापूव च पं. ँयामजी कृ ंणवमा ह इं लंडांत येऊन रा हले होते.

हो यापूव च, त्या वेळचे बॅ रःटर मोहनदासजी गांधी हे द

होते. बोअर यु ांत आपली वैय

ण आ ृकत जाऊन रा हले

क सहानुभूित बोअर लोकां या बाजूची होती, अस गांधींनींच िलहन
ू

ठे वल आहे ; त्यामुळ त्या यावर व ास ठे वला पा हजे.

पण, सहानुभूित बोअर लोकां या बाजूकडे

असतांना, गांधी व त्यांचे सहकार यांनीं या यु ांत साॆा य सरकारला मदत केली.

आपली

यामुळ, १८९९

या बाबतींतली

वचारसरणी काय होती ह गांधीजींनीं पुढ ल श दांत* सांिगतले आहे :

My loyalty to British rule drove me to participation with the British in that war. I felt
that, if I demand rights as a British citizen, it was also my duty, as such, to participate in the
defence of the British Empire. I held then that India could achieve her complete
emancipation only within and through the British Empire.
* The Story of My Experiments with Truth: P.264.
पं डतजींचे नवे उपबम

सावरकर-च रऽ

१२०

( ॄ टश रा याब लची िन ा मा या मनांत जागृत अस यामुळ, या यु ांत ॄ टशां या बाजूला

राहण मला अवँय वाटल. ॄ टश नाग रक या नात्यान मी जर अिधकारांची मागणी करत तर, त्याच
नात्यान,

ॄ टश साॆा या या संर णकायात भाग घेण ह ह माझ कत य आहे , अस मला वाटे .

ॄ टश साॆा यांतच व ॄ टश साॆा यामुळच हं दःथानला
आपल पूण ःवातं य िमळे ल, अस मला
ु

त हा वाटत असे.)

गांधीजींची ह

वचारसरणी पं. ँयामजी कृ ंणवमा यांना मुळ ंच पसंत पडत नसे.

गांधीजींची वचारसरणी कूपमंडू क वृ ीची आहे , गांधीजी व त्यांचे सहकार बोअर लोकांचे िश याशाप

भारतीयांवर िनंकारण ओढवून घेत आहे त व ःवातं यूेमी जगा या

ीन ते भारताला उगीचच

हाःयाःपद ठरवीत आहे त, अशी ट का आप या िमऽमंडळ समोर क न, पं. ँयामजी कृ ंणवमा हे बॅ.
गांधींवर आग पाखड त असत.
कोणत्या ना कोणत्या तर

िनिम ान िशंयवृ या दे याची

यवःथा क न

युरोपांत ये याची संिध िमळवून दे याचा उपबम ँयामजींनीं १९०४ सालापासून सु

हं द

लोकांना

केला.

या वष

त्यांनीं हबट ःपे सर शॅ हिलंग फेलोिशप या िशंयवृ ीची घोषणा केली व यानंतर लौकरच त्यांनीं
ःवामी दयानंद सरःवतीं या नांवची िशंयवृ ी ह उ ो षत केली.

ूसंग उप ःथत होतांच िशंयवृ

जाह र कर याची ँयामजींची ह र त पुढ १९०९ सालापयत अ याहत चालली. ँयामजी इं लंडला आले
त्याच सुमारास इं लंडला बॅ रःटर या पर

ेसाठ ं आलेले काठे वाडमधील एका स मा य कुळांतले ौी.

सरदारिसंगजी राणा यांना ह ँयामजींच अनुकरण कर याची बु

झाली.

द.१२ नो हबर १९०५ रोजीं

ँयामजींना एक पऽ िलहन
ू राणाजींनीं अस कळ वल क ं, राणा ूताप व छऽपित िशवाजी महाराज या
दोघां

वभूतीं या नांव या दोन िशंयवृ या दे याची आपली इ छा आहे .

कोणातर

भारतांत होऊन गेले या
दे याचा आपला मानस

व यात मुसलमान रा यकत्या या नांवची ितसर ह एक िशंयवृ

राणाजींनीं

य

केला.

या िशंयवृ यांपैक ं िशवाजी िशंयवृ

बॅ रःटर या अ यासासाठ ं जा याच ठर वल, ह गो

िमळा यामुळ सावरकर यांनीं इं लंडला

यापूव सांग यांत आलीच आहे .

१९०५ सालीं ँयामजी कृ ंणवमा यांनीं मह वाचे असे दोनतीन उपबम केले.
इं डयन सोिशऑलॉ जःट ’ ह इं मजी मािसक काढल.
ठे व यांत आल होते.

वषारं भींच त्यांनीं ‘

या मािसकाच मािसक मू य केवळ एक पे स

द. १८-२-१९०५ रोजीं ँयामजींनीं आप या घर ं कांह ं हं द स हःथां
ना पाचारण
ृ

केल व ‘ इं डयन होम ल सोसायट

’ या नांवाची संःथा ःथा पली.

ँयामजीं या िनमंऽणाव न

उप ःथत असले या मंडळ ंत डॉ. मुथु, ौी.जे.एम ्. परे ख, डॉ. परे रा, ौी.जे.सी. मुकज व ौी. मुकुंदराव

जयकर यांचीं नांव आढळतात.
राजकारणाचा

यापूव , कॉंमेसची ॄ टश किमट ह इं लंडमधील एकच संःथा हं द

वचार कर त असे.

लोक ह त्या संःथेचे सदःय होते.

म
ू -वेडरबनूभृित धेड या संःथेमागे होती व राणापरे ख ूभृित

ँयामजींच या संःथेशीं पट यासारख न हते.

संःथा काढ याबरोबर ‘ ॄ टश किमट ’ कडे आकृ
वळूं लागले.

िशंयवृ यां या

वसितगृहाची !

िशंयवृ

त्यांनीं आपली नवी

होणारे हं द लोक इं डयन होम ल सोसायट कडे

क पनतून ःवाभा वकपण सुचणार

क पना

घेऊन इं लंडला येणा-या हं द त णांची राह याची

हणजे

व ा या या

यवःथा हावी

हणून ‘

इं डया हाउस ’ ह संःथा ःथाप याचा संक प पं. शामजींनीं मे म ह यांत जाह र केला व द. १-७१९०५ रोजीं ‘ इं डया हाउस या संःथेच उ ाटन झाल.
यापूव ,

हं दःथानां
तून इं लंडला जाणा-या
ु

व ा याचे इं लंडांत बरे च हाल होत असत.

इं मजां या मनांतली हं द लोकां वषयींची वण े षाची भावना, हं द

सावरकर-च रऽ

व ा या या मागात पसर व यांत येत

१२१

असलेले मोह, इं मजी िश ाचारांचा बागुलबोवा, इत्या द ूकारांमुळ
परूत्ययनेयबु

बनत.

हं द

व ाथ

भांबावून जात व

हा ूकार टळावा यासाठ ं ‘ इं डया हाउस ’ ह संःथा काढ यांत आली.

लंडन

शहरा या ‘ हायगेट ’ या वभागांतला एक आरो यूद भाग पाहन
ू शामजींनीं त्या ठकाणीं एक इमारत

खरे द केली.

या इमारती या आसपास मोकळ जागा भरपूर होती, ित या सभ वार सृ स दय चांगल

होत व रे वेचीं तीन ःटे शन, शॅ मच नाक इत्या द सोयी ह इमारतीपासून फार जवळ अस यामुळ,
इमारत सव

ींनीं सोयीची होती.

इमारत तीन मजली होती.

तळमज यावर सभागृह, मंथालय,

वाचनालय वगैरची सोय कर यांत आली व उरले या भागांत व ा याची राह याची, जेव याची वगैरे

सोय कर याच ठरल.
अवँय ती सव

ूारं भीं २५ व ा याची राह याची सोय होईल ; पण, हळु हळु ५० व ा यासाठ ं

यवःथा कर यांत येईल, अस शामजींनीं जाह र केल.

द. १९-५-०६

इं डया हाउसम ये सरासर १३-१४ व ाथ राहात असत व ौी. महे शचरण िसंह हे

या सुमारास

यवःथापक

हणून

काम पहात असत.
शामजीं या या योजनांकडे व हालचालींकडे सुिश
होते व पहात रा हल, याच

त हं द मुसलमान कोणत्या

द दशन करणारा कांह ं अःसल पुरावा उपल ध आहे .

ीन पहात
जमनीत या

ग टं जेन या गांवाहन
झयाउ न अहं मद यांनीं अ द ु ला सु-हावद यांना िल हलेलीं दोन पऽ ूःतुत
ू

लेखकान वाचलेली आहे त.
आहे .

प हल पऽ २४-३-०५ रोजीं िल हलेल असून, दसर
६-४-०५ रोजी िल हलेले
ु

दस
ु -या पऽांतला पुढ ल भाग मह वाचा आहे :

You know that we have a definite political policy at Aligarh, i.e. the policy of Sir
Syed….. I understand that Mr. Krishnavarma has founded a society called ‘ Indian HomeRule
Society ’ and you are also one of its vice-presidents.
पं डतजी व िश

त मुसलमान

Do you really believe that the Mahomedans will be profited if Home Rule be granted to India
? …. There is no doubt that this Home Rule is decidedly against the Aligarh policy ….. What
I call the Aligarh policy is really the policy of all the Mahomedans generally – of the
Mahomedans of Upper India particularly.
( आ हां अलीगडवा यांच एक ठाम राजक य धोरण आहे व त धोरण सर स यद अहं मद यांनीं
आंखून

दल आहे , ह तुला ठाऊक आहे च.

....... ौी. कृ ंणवमा यांनीं इं डयन होम ल सोसायट

नांवाची संःथा काढली असून तूं त्या संःथेचा एक उपा य

आहे स, अस समजत.

होम ल दे यांत आल तर मुसलमांनांच हत होईल, अस तुला खरोखरच वाटत का ?
अिलगड धोरणा या िन

तपण व

आहे , यांत शंकाच नाह ं.....मी

हं दःथानला
ु

..... ह होम ल

याला अिलगड धोरण

हणत

तच सवसामा य मुसलमानांच धोरण आहे – उ र हं दःथानां
त या मुसलमानांच तर तच धोरण आहे .
ु
)

द लीचे बॅ. असफअ ली हे १९०९ सालीं पं. शामजी कृ ंणवमा यां या कृ पेची अपे ा करणारे
गृहःथ होते.

‘ रा ीय ’ लोकांशीं मी संबंध ठे वला तर ती गो

मा या मु ःलम िमऽांना खपत नाह ं ;

त हा मला आपला मा या मागान जाऊं

ा अस सांगणार, असफअ लींनीं पं. शामजी कृ ंणवमा यांना

िल हलेल पुढ ल पऽ ह मासलेवाईक आहे .

पऽ लंडनहन
ू िल हलेल आहे .

आहे :
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I am staying with some Muslim friends who do not like me to associate with
nationalists ; and, to save many unpleasant consequences, I do not want to irrtate
them unnecessarily.
( मी कांह ं मुसलमान िमऽां या सहवासांत रहात आह.
त्यांना खपत नाह ं.

अनेक अिन

मी ‘ रा ीय ’ लोकांशीं संबंध ठे वण

प रणाम टळावे यासाठ ं, मी त्यांना उगीचच

क ं

इ छ त नाह ं.)
‘ इं डयन सोिशऑलॉ जःट ’ मािसका या ए ूल १९०५

या अंकांत एक जुन ूिस क

पुनमु ित
क न शामजींनीं

या वचाराला चालना दली तो वचार पुढ अनेकांना मह वाचा वाटला.

या घटनेला

१८५७ च बंड अगर ‘ िशपायांचे बंड ’ अशी सं ा दे यांत येते ती घटना हं द िशपायांनीं िमरत येथील

गो-या पलटणींवर ह ला केला तेथपासून सु

होते.

हा ह ला १० मे १८५७ रोजीं कर यांत आला.

या

बंडाचा मोड झा यावर, ॄ टश सरकारन द. १ मे १८५९ हा दवस ूाथना दन ( Thanks giving Day)
हणून सगळ कडे पाळला.

या ूाथना दना या थोडे

म ह यांत – डॉ.

रचड कॉ मे ह या लंडन येथील

बंडखोर बनले या

हं द

सै यावर

दवस अगोदर

हणजे १८५९

या ए ूल

वचारवंतान एक खरमर त पऽक ूिस

वजय िमळ व यावर इं मजांनीं मोठ

फुशारक

केल.

मारावीं अस या

वजयांत कांह ं ह नाह ं, अस बजावून सांगणार ह पऽक पुढ लूमाण आहे :
Believing the cause of the British in India to be unjust, that of the Hindus just – as
the legitimate effort of a nation to shake off an oppressive foreign yoke, believing,
consequently the English success to be the triumph of force over right –
Considering, secondly, that even had our cause been just, it has been disgraced at
home by fraudulent misrepresentation, by the exhibiting of a ferocious spirit of vengeance
and disgraced in India by atrocious cruelties, that we have been demoralised and lowered in
the eyes of all nations –
Considering, lastly, that the English victory is but the source of many evils to us as a
nation, involving a further pressure on the already overtaxed and suffering industrial poor of
this country and the sacrifice of the lives of English soldiers drawn from the same class –
I hereby do all that is in my power as a private Englishman to clear my self and
induce others to reflect :
In the name of humanity, I publicly protest against the Thanksgiving 1st of May as
an act at variance with the national professions as a free people, repugnant to the spirit of
Christianity which the nation yet recognises and an outrage on all higher feelings of
mankind.
( गोषवारा :
झुगा न दे याचा

हं दःथानां
त
ु

ॄ टशांचा प

विधसंमत रा ीय ूय

त्यामुळ मला अस वाटत क ं, इं मजांचा जय
आमचा प

अ यायाचा आहे ; जुलमी, परक

करणा-या

हं दंच
ू ा प

हणजे आसुर श

ला

स ेच जोखड

यायाचा आहे , अस मी मानत .
यायावर िमळालेला जय होय.

यायाचा असता तर त्याला लांछन लागल आहे ; अस ह मला वाटत.

लबाड न,

गैरसमज कर यांत आ यामुळ आ ण भयंकर खुनशीपणामुळ इं लंडच राजकारण लांिछत झाल आहे .
हं दःथानां
त आ ह
ु

बेसुमार बूरपणा के यामुळ, तेथील रा यकारभाराला ह लांछन लागल आहे .

यामुळ, आ हा इं मजांचा नैितक अध:पात झालेला असून, सव जगा या

सावरकर-च रऽ
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पं डतजींनीं क न ठे वलेली तयार
शेवटचा

हणून आणखी ह एक वचार मनांक येतो.

इं मजांना िमळाले या या वजयामुळ, रा

हणून इं लंडवर ओढवणा-या अनेक आप ींचा ूारं भ झाला आहे . या दे शा या औ ोिगक जीवनांत
राबणारे गर ब कामाठ

वप न ःथतींत आहे त – ते करभाराखालीं वांकून गेले आहे त.

त्यां यावर ल त्यां यावर ल भार वाढलाच आहे .

या वजयामुळ

याच वगातून इं लश सैिनकांती भरती केली जाते.

ीन, या वगाला आपले जीव अिधक ूमाणांत धो यांत टाकावे लागणार आहे त.

त्या ह

या सव भानगड ंतून ःवत:ची मोकळ क
हणून, मी या ूिस का या

ारा श य तो वैय

हावी व इतरांना
क ूय

वचार कर याला ूवृ

कर त आहे .

द.१ मे रोजीं साजरा होणा-

या आभारूदशन दनाचा मी सा-या मानवजाती या नांवान जाह र िनषेध करत .
आपण

कराव

ःवतंऽ रा

या रा ीय बढाया मारत त्यां याशीं असा दन साजरा करण ह वसंगत आहे .

हणून

जो भःतीधम

अ ाप या रा ाकडन
ू स मािनला जात आहे , त्या धमा या त वांशीं या कृ तीचा वरोध आहे व मानव
समाजांत नांदणा-या सग या उ च भावनांचा या कृ तीन उपमद होणार आहे .)
हं डमनसार या इं मजाशीं संधान जुळवून शामजी आप या मतांचा व आप याला इ
मतांचा ूसार करत होते.
आय रश
होती.

त्या वेळ ं

यूयॉक येथून ूिस

रप लकन प ा या वृ पऽांतून ह आपलीं

हव त िनिम

होत असले या Gaelic American या

मत ूसृत

हावीं अशी

यवःथा त्यांनीं केली

ू
काढन
हं द त णांना युरोपला आणावयाच व त्यांची राजकारणी

कणखर बन व यासाठ ं झटावयाच हा छं दच पं डतजींना लागला होता.
आप या ूभावळ ंत नांद व यासाठ ं ह पं डतजी झटत असत.

वाटणा-या

यापक व

इं लंडला आले या त णांना

लोकमा य टळकांनीं इं लंडला याव असा

अत्यामह पं डतजींनी या सुमारास चाल वला होता.
सावरकर हं दःथान
सोडन
ू इं लंडला जावयास िनघाले त्या सुमारास,
ु

राजकारणा या मतूचाराची इतक तयार झालेली होती.

पं डतजीं या माफत हं द

बु मान ्, उत्साह , त्यागी अशा त णांच ज

मंडळ पं डतजीं या भोवतीं हळु हळू गोळा होऊं लागल होत त्याचा ह अ पसा प रचय आप याला या

ठकाणीं क न घेतला पा हजे. कै. व ठलभाई पटे ल, भाई परमानंद, ौी. धमवीर वगैरे मंडळ १९०६
या मे म ह यांत इं लंडम य होती ; पण, या मंडळ ंचा पं डतजीं या ूभावळ ंत अंतभाव करण बरोबर

नाह ं.

पंजाबमधील कायःथ समाजांतले एक बु मान ् त ण, लाला हरदयाळ हे * यापूव च ऑ सफड

व ापीठांत व ा यासासाठ ं

*हरदयाळ यां या व डलांच नांव गौर सहाय अस असून, ते द ली ूांतांत िशरःतेदार होते अशी मा हती
७।४।१४
आले होते.

या ‘ केसर ’ पऽांत दलेली आढळते.
ते इं लंडला सहकुटंु ब आले होते.

भाई परमानंद हे हरदयाळचे एके काळचे गु

गु चा आप या िशंया या बु म ेवर व उदा

भावनावशतेवर चांगलाच

व ास होता.

होते व या
भाईजी,

धमवीरजी या पंजाबी मंडळ ंमुळ, लाला हरदयाळ हे ह हळु हळू ‘ इं डया हाउस ’ म य येऊंजाऊं लागले

व पं डतजींशीं त्यांचा प रचय वाढंू लागला.
यापूव च इं लंडला आले या होत्या.

िमसेस ् िभकाजी रःतुम कामा या नांवा या पारशी बाई

दादाभाई नौरोजी हे पालमटांत िनवडन
ू गेले त्या वेळ त्यांनी

त्यां या वतीन खूप काम केल होत ; पण, हळु हळू नेमःत राजकारणाला कंटाळू न, त्या पं. शामजींनीं
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ःथा पले या इं डयन होम ल सोसायट कडे वळ या होत्या.
िशंयवृ

िमळवून १९०४ सालीं इं लंडला गेलेले महारा ीय त ण ौी. पांडु रं ग महादे व बापट यां यावर
गमावून बस याचा ूसंग ओढवला होता.

जहाल राजकारणी मतांमुळ िशंयवृ
हणजे

मुंबई व ापीठाची सर मंगळदास नथुभाई

रा ा या

सु

श

चा

अंश

ह

भावना

बाळगणा-या

लो.

ूत्येक होतक

टळकांनीं

त ण

पं डतजींना

ौी.

बापटां या वषयीं पुढ ल िशफारस* यानंतर कांह ं म ह यांनीं केली : As for Mr. Bapat, something
ought to be done there to enable him to complete his course. He is a promising young man.
( ौी. बापट यांचा तेथील िश णबम पूण हावा यासाठ ं कांह ंतर यवःथा होण अवँय आहे . बापट
हे एक होतक

त ण आहे त.)

एडन येथ कांह ं काळ घाल व यावर इं लंडला गेलेले व ‘ पिशयन जाणणारा

येऊंजाऊं लागले होते.
हं द ु पं डत ’

अशा प र ःथतींत असलेले ौी. बापट ह या सुमारास इं डया हाउसम य

हणून थोड याच अवधींत लंडन येथील पिशयन व कलातींत घुसलेले जबलपूरचे ौी.

यानचंद वमा हे ह इं डया हाउसम य हळु हळू डोकावूं लागले होते.
९ जून १९०६ रोजीं मुंबईहन
ू िनघालेले वनायकराव सावरकर २-३ जुलै या सुमारास इं लंडला

जाऊन प चले असावे.
दसते.

त्या काळ ं ूवासाला लागणा-या अवधीचा वचार केला तर ह च गो

संभा य

द. १४-७-१९०६ रोजीं लंडन येथील ःटँ डड लाइफ अशुअर स कंपनी या यवःथापक मंडळातफ

पं. शामजी कृ ंणवमा यांना धाड यात आलेल एक पऽ ूःतुत लेखकान पा हल आहे .
दसत क ं, द. १४ जुलैपयत

त्याव न अस

सावरकरांचा वमा उतरला गेला न हता, इतकच न हे तर, सावरकर

इं लंडला आले अस याची ठाम मा हती ह कंपनी या

यवःथापक मंडळाला िमळालेली न हती.

सावरकर इं लंडला प च यावर त्यांचे प हले १०-१५ दवस सवसामा य

यवःथत जाण अगद ं श य

अस यामुळच, १४ जुलैपयत त्यांचा वमा उतर याच काम लांबणीवर पडल असाव.

द.

२०-७-१९०६

रोजीं भारतमंऽी लॉड मोल यांनीं पालमटसभत हं द अंदाजपऽकावर भाषण केल.

सावरकर यांनीं ‘

काळ ’ पऽाला धाडले या प ह याच बातमीपऽांत या भाषणाचा उ लेख
*१४-१२-१९०६ रोजीं लो. टळकांनीं शामजींना िल हलेल पऽ (अूकािशत).
िन:श
कर यांत आलेला आहे .

ूितकार व गु मंड या

द. २० जुलैपूव सावरकरांनीं इं लंडमधली आपली ूाथिमक

केली होती व भ वताल या घडामोड ंकडे जाग कपण पहावयाला ते िस
बॅ रःटर या अ यासाकडे तां ऽक ल

यवःथा पुर

झाले होते.

पुरवून उरलेला वेळ व उरलेली श

रा काया या

व वध ूकारांत खच करावयाची हा उ े श अमलांत आण याची सु वात सावरकरांनीं इं लंडांत

आ याबरोबर केली.

पालमटमय य होणा-या

हं द अंदाजपऽकावर ल चचूमाणच इतरऽ चालणा-या

चचाकडे त्यांच ल

वळल, याचा पुरावा ह प ह याच बातमीपऽांत आढळतो.

चंडास हॉलम य सु

झाले या एका

द. २२-७-१९०६ रोजीं

या यानमालेचा उ लेख या पऽांत आलेला आहे .

परवश रा ांनीं

ःवातं यूा ीसाठ ं कोणते उपाय योजण अवँय आहे या वषयींची चचा त्या काळ ं अनेक दे शांतून
चालली होती.

हं दःथानां
त
ु

ब पनचंि पाल ूभृित रा भ

ूितकारा या मागाचा पुरःकार कर त होते.

या अूत्य

सत्यामह ’ काढ याचा काढ याचा उ ोग बॅ. गांधी द
सावरकर-च रऽ

Passive resistance कंवा अूत्य

ूितकारावर ःवत:चा छाप मा न त्यांतून ‘

ण आ ृकत कर त होते.

ितकडे रिशयांत गु
१२५

मंड यांची जाळ ं वणलीं जात होतीं.

या गु

मंड यांना कोणते वळण लागणार ह सुच वणार एक

कृ त्य वर ल तारखेनंतर ४-६ दवसांतच- हणजे, सावरकर ह बातमीपऽ िलह त होते त्या सुमारासच
घडल.

द. २८-७-१९०६ रोजीं दहा रिशयन बांितकारकांनीं उता ं या एका रे वेगाड वर ह ला के याची

वाता वॉसा येथून

ूसृत झाली.

द. २२-७-१९०६ रोजीं झाले या चंडॉस हॉलमधील सभत हाव

नांवा या एका व त्यान ‘ साव ऽक िन:श
ववेचन केल.

ूितकार ’ व ‘ गु

मंड यांची ःथापना ’ या मागाचे

सावरकर यां या लेखणींतन
ू उतरलेल या ववेचनाच ःव प पुढ लूमाण आहे * :
गुलामिगर ंत

आण याइतक

पडले या

तयार

रा ाची

हा

बहधा
झालेली नसते.
ु

अूत्य

ूितकार

जालीम

र तीन

अमलांत

कोणी ह सरकारला मदत न कर याची बु

उत्प न हो यास व त्याूमाण सवाकडन
वतन घड यास समाज राजक य िश णान फारच
ू
सुसंःकृ त केलेला पा हजे.

अश य झालेल असत.
गु

त राजक य िश ण पर यां या करडया स ेखालीं ःप

हणून ूथम दसरा
उपाय यो जला जातो व तो Secret Societies (
ु

मंड या ) हा होय.

हं द राजकारणाशीं संबंध असणा-या अशा बार कसार क गो ींकडे सावरकर ल
खर असल तर , त्यां या अमयाद उत्साहाच एवढयान समाधान हो यासारख न हत.
काम

हणून, िन

र तीन दे ण

दे ऊं लागले ह
आपल मु य

त काळांत पुरा करावयाचा

*लंडनची बातमीपऽे : पृ. ३.
कांह ं तर उ ोग आंखून घेत यािशवाय त्यांना बर वाट याचा संभव न हता.

हणून त्यांनीं इं लंडांत

येऊन रा ह यावर थोडयाच दवसांनीं एक उ ोग ःवत:मागे लावून घेतला.

इं मजींतल मॅ झनीवर ल

वाङमय वाचून मॅ झनीच त व ान ःवत: समजून

याव व ह त व ान आप या अनुयायांना व इतर

िश

तांना समजाव या हे तून या वषयावर एक पुःतक िलहाव अस ठरवून, त्यांनीं त्या दशेन वाचन

सु

केल.

यापूव मराठ ंत ूिस

इटलीचा इितहास इत्या द

झालेल ौी. ल. गो. घाणेकर यांनीं िल हलेल मॅ झनीच च रऽ,

वषयांवर भाषणे ह झालीं होती ; पण, अिधक अ यास क न या

ःवातं यमंऽि यांच च रऽ गाव, अस त्यां या मनान घेतल.
सुिश

मॅ झनी, गॅ रबा ड , का हर
ू ूभृित इटॅ िलयन दे शभ ां या च रऽाची छाप आधुिनक

तां या मनावर चांगलीच पडलीं आहे .

मराठ ंत ूिस

हं द

या इटॅ िलयन दे शभ ांपैक ं बहते
ु कांचीं लहानमोठ च रऽ

झालीं असून, त्यांची लोक ूयता अ ा प ओस न गेलेली नाह ं.

या िचमुक या दे शान

ऑ ःशयन साॆा या या मगरिमठ ंतून अगद ं अलीकडे आपली सोडवणूक क न घेतली व थोड या
काळांत

यान जगांत या ूमुख स ाधार रा ां या मांड ला मांड लावून बस याचा मान िमळ वला त्या

रा ांत या पु षौे ांब ल ःवातंऽे छु

लोकांना आदर व

ज हाळा वाटला नसता तर तच

पण, त ममत्व कांह ंस मया दत असे.

राजिन ा, ॄ टश साॆा याचा दरारा

आ यकारक ठरल असत.

च रऽाब ल ममत्व वाटे .

नविश

हं द
त

हं द

इत्या द वषयांसंबंधींच ज त व ान त्या पढ ंत

दे शभ ां या प ह यादस
ु -या

पढ ला ह मॅ झनी या

ढ होत त्या त व ाना या मयादांनीं ह ममत्व कस

वे त झाल होत ह कै.सुरिनाथ बानज यांनीं आप या आत्मच रऽात्मक मंथांत पुढ ल श दांत ःप
केल आहे : †
It was Mazzini, the incarnation of the highest moral forces in the political arena,
Mazzini, the apostle of Italian unity, the friend of the hyman race that I presented to the
सावरकर-च रऽ
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youth of Bengal. Mazzini had taught Italian unity; we wanted Indian unity. Mazzini had
worked through the young; I wanted the young men of Bengal to realize their potertialities
and to qualify themselves to work for the salvation of their country, but, upon lines instinct
with the spirit of constitutionalism. I lectured upon Mazzini but took care to tell the young
men to abjure his revolutionary
† A Nation in Making : P.43.
सावरकरांचा मॅ झनी
ideas and to adopt his spirit of self-sacrifice and devotion in the paths of constitutional
development.
( मी बंगाली युवकांपुढ मॅ झनीच ज िचऽ रे खाट ंत गेल
राजकारणा या
शकत.

विश

ेऽांत अत्यु च नैितक ूेरणांचा ूभाव कती असतो ह मॅ झनी या

ूकारच होत.

पान सा ात ् कळूं

मॅ झनी हा इटली या ऐ याचा पुरःकता होता व तो मानवजातीचा िमऽ होता.

मॅ झनीचा ठसा त ण मनावर उमटावा यासाठ ं मी झटत अस.
दली होती ; आ हांला भारतीय ऐ य इ
ूभावी

त एका

क न दाख वल होत.

वाटत होत.

या ूकार या

मॅ झनीन इटॅ िलयन ऐ याची िशकवण

त णां या मदतीन मॅ झनीन आपल काय

बंगाल या त णांना आप या सु

दे श वमोचना या कायासाठ ं लागणार पाऽता त्यां यांत उत्प न

साम याची ओळख पटावी,

हावी ; पण, ह काम करतांना त्यांनीं

घटनात्मक कायप तींत अंतभूत होणा-या त वांचा व मागाचा आौय करावा, अशी माझी इ छा असे.
मी मॅ झनीवर
बांितकारक

या यान दे त अस ; पण, तीं दे तांना मी त णांना अस सांगत अस क ं, त्यांनीं

येयांचा त्याग करावा व त्यागाची वृ

आ ण घटनात्मक ूगतीचे माग यांचा त्यांनीं

अवलंब करावा.)
मॅ झनी या च रऽाकडे पाहतांना वर ल ूकार या कोणत्याच मयादा घाल याची आवँयकता
सावरकरांना वाटली नाह .
सावरकरांना एक विश

मॅ झनी या आत्मच रऽाच

काय साधावयाच होत.

ऽखंडात्मक

ववेचन कर या या िनिम ान

ूबल पर या स े या दडपणामुळ अगितक झाले या

परतंऽ रा ान दे शःवातं यूा ी या कामांत कोणकोणत्या

व वध मागाचा अवलंब करावा ह त्यांना

आप या महारा ीय सहका-यांना व बांधवांना सांगावयाच अस यामुळ, सुरिबाबूं या मनांत उ वलेले
विधिनषेध त्यां या मनाला मःत करतील, हा संभवच न हता.
जो

याला

दसत.

सव माग

ीसमोर असावे, त्यांतला

चेल वा पचेल त्याचा त्यान अवलंब करावा, अशी या बाबतींतली त्यांची वृ

असावी, अस

मूळ आत्मच रऽाच ऽखंडात्मक भाषांतर व त ण इटली या संघटनेची मा हती या दोह साठ ं

या पुःतकाचे प हल चार भाग खच पडले असून, खं जराची उपप , गिनमी का याचे िनयम व दे शवीर
बंड एरा या तीन वभागांचा िमळू न पांचवा भाग कर यांत आला आहे .
भाग हा जो या मंथाचा गाभा त्यान मु ित २५७ पृ

मॅ झनीची ूःतावना व हे पांच

या पलीं आहे त.

सावरकर यांनीं मंथाला जोडलेली ूःतावना २६ पृ ांची आहे .

या मंथाचे भाषांतरकार

मूळ मंथ तर त्या वेळ ं महारा ांतील

लोकांना अूितम वाटलाच ; पण, ह ूःतावना त्या वेळ या महारा ीय वाचकांना अत्यंत ःफूितूद
वाटली.

त्या वेळ या त ण महारा ाला हा मंथ इतका आदरणीय वाटला क ं, एका ा धममंथाूमाण

त्याची िमरवणूक काढ यांत आली.
हणतात.

२६ पृ ांची ूःतावना तर अनेकांनीं मुखो त केली होती, अस

या ूःतावने या शेवट ं २८ स टबर १९०६ हा दनांक घातलेला आहे .

सावरकर-च रऽ

याव न ह ःप
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दसत क ं, सावरकरांनीं सरासर अड च म ह यांत भाषांतराच व ूःतावनालेखनाच काय पुर केल.

पुःतकाच हःतिल खत १९०६ सालीं

डसबर म ह या या

दनांक २७ रोजीं पु या या जगद हते छु

अिभनव भारतमाले या थोर या

छापखा यांत छाप यासाठ ं दे यांत आले. *

या

वभागांतल ह प हल

ूकाशन मान यांत आल व त लोकमा य टळक व लोकमा य ‘ काळ ’ कत परांजपे यांना अपण
कर यांत आल.

प ह या आवृ ी या दोन हजार ूती छाप यांत आ या होत्या. पुःतकाच मू य द ड

पया ठे व यांत आल होत.

मॅ झनी व त्याच राजकारणी त व ान यांचा सावरकर यां या मनावर

उमटलेला ठसा कशा ूकारचा होता ह बॅ. असफअ ली यांनीं िलहन
ू ठे वले या आठवणांमधील पुढ ल
उता-याव न † वाचकां या ल ांत येईल.

His mind was fully saturated with Mazzini’s teachings before he proceeded to England
and the free atmosphere of the British Isles served to nourish and ripen the lessons he had
imbibed. Mazzini’s life and teachings hourly fed the flame of his soul and seemed to inspire
his activity in the minutest details. His speeches at the Sunday meetings at India House
were liberally leavened with the revolutionary ethics of the Indian partiot.
( सावरकर हं दःथान
सोडन
ू इं लंडला िनघाले त्यापूव च मॅ झनीची िशकवण त्यां या मनांत
ु

पूणपण मुरली होती.

ॄ टश बेटां या खु या वातावरणामुळ मनांत मुरले या या िशकवणीच पोषण

झाल व ती िशकवण त्यामुळ प रणत ह झाली. मॅ झनीच जीवन व त्याची िशकवण यां यामुळ त्यां या
अंतयामीं तेजाची द ि
ःफूत चा उगम या

घटकोघटक वाढत होती.

त्यां या आचारांत या बार कसार क तपिशलां या

ठकाणीं असावा, अस वाटंू लागल होत.

भारतभवनांत दर र ववार ं होणा-या

सा ा हक सभांतून सावरकरांचीं जीं भाषण होत तीं या इटॅ िलयन दे शभ ां या बांितकारक त वूणालीन

चांगलींच माखलेलीं असत.)
एक कडे ह लेखनाचे काय सु
सावरकर यांनीं चाल वलेली होती.
प का झाला होता व या

होत त्याच वेळ ं दसर
ु ह एक काय िस

कर याची पूवतयार

लंडनम य ‘ अिभनव भारत ’ ह संःथा ःथाप याचा त्यांचा वचार

ीन वेगवेग या प रिचतांची पारख कर याला त्यांनीं सु वात केली होती. दर

र ववार ं सा ा हक
* नािशक या खट यांत झालेली ग धळे कर यांची सा .
लो. टळक यांना दाख वल होते.

दे .भ.गणेशपंत सावरकर यांनीं ह हःतिल खत

त वाचून पा ह यावर लो. टळक यांनीं त मु ित करण धो याच

आहे अस मत दल होत, अशी मा हती िमळते.
† Life of savarkar by Chitra Gupta : Page I26.
M. A. Cantab ची तबार
सभा करण, त्यांत एका ा राजनैितक वषयाची चचा करण, वगैरे काम लंडनम य येतांच त्यांनीं सु
केलीं व या िनिम ान जी त ण मंडळ एकऽ होऊं लागली त्यांची पर
सु
ूिस

केला.

व ाथ

नुसत्या लंडनम यच हं द

व ाथ

ा ह कर याचा उपबम त्यांनीं

व ाजन कर त आहे त अस नाह ं, ऑ सफड-क ॄज ह ं

व ापीठ सायरे ःटर येथील शेतक कॉलेज, ए डं बरो येथील िश णसंःथा या सवामधून हं द
िशकत आहे त, त्यां या

ठकाणीं ह राजक य जागृित झाली पा हजे, ह ओळखून सावरकर-

बापटूभृतींनीं त्या दशन जोरांत उ ोग सु
सावरकर-च रऽ

केले असले पा हजेत ; कारण, द. २८-९-१९०६ रोजीं –
१२८

हणज

या दवशीं सावरकरांनीं मॅ झनीची ूःतावना िल ह याच काम संप वल त्याच दवशीं – ूिस

झाले या ‘ लंडन टाइ स ’ या दै िनकांत M. A. Cantab. या टोपण नांवान कोणी तर िल हलेल एक पऽ
ूिस

झाल असून,

ॄटनमधील

हं द

व ा याम य राजक य असंतोष पसर व याच काम गु

मंड यांमाफत चालत, अशी तबार कर यांत आलेली आहे .
कर यासारखा आहे :

या पऽांतील पुढ ल भाग या ठकाणीं उ त
ृ

Something should be done to eounteract the visits of agitators whose sole object is to
inculcate a spirit of opposition to British Government in India….It is the systematic secret
propaganda of disloyalty carried on amongst the Indian students to counteract which every
effort should be made.
( हं दःथानां
त या
ु

ॄ टश रा याला

वरोध कर याची वृ

हं द

व ा या या मनांत

एकमेव हे तून कांह ं चळव ये या व ापीठांत वारं वार येत असतात.
कशी या
गु

ीन कांह ं तर ूय

होण अवँय आहे . हं द

बंब व या या

या चळव यांची ये-जा थांबेल

व ाथ राजिोह बनावे या हे तून चालणारा

ूचार मोठया प तशीरपण चालतो. तो रोखून धर यासाठ ं सव ूकारचे ूय

झाले पा हजेत.)

इं लंडम य येऊन रा हले या हं द लोकांम य ू ोभ उत्प न कर याचे हे ूय
ोभाला हळु हळू उकळ फुटंू लागली होती.

त्या अवधींत, हं दःथानां
त या
ु

िनघाले त्या या थोडे
हक
ु ू म काढला.

दवस अगोदर नािशक या

चालले होते

सावरकर इं लंडला जावयाला

ड.मॅ.न सावजिनक सभां या संबंधीचा एक विचऽ

तो मोडन
ू सभा भर व याब ल गणेशपंत सावरकरांना १०

. दं डाची िश ा सांग यांत

आली ; पण, ह ूकरण हायकोटात गे यावर गणेशपंत िनद षी ठरले व त्यांचा दं ड परत दे यांत आला.
या

िनकालामुळ नािशक या कायकत्याचा उत्साह वाढला व तेथील अिधकार

जळफळूं लागले.
ःवार नािशक

त्या वष या गणेशोत्सवांत –

मनांत या मनांत

हणजे स टबर म ह या या ूारं भीं – लो. टळकांची

ेऽीं गे यावेळ ं तेथील त ण मंडळ ंची संघटना व दे शूेम पाहन
ू त्यांना आनंद वाटला.

लोकमा य नािशक येथ असतांना जे अनेक कायबम झाले त्यांत अिभनव भारतांत या वचक मंडळ ंशीं
त्यांची झालेली गु

चचा हा एक मह वाचा कायबम होता.

या कायबमा या वेळ ं लोकमा यांनीं या

त णांच अिभनंदन कोणत्या मयादे पयत केल व त्यांनी त्यांना इषारा कोणता दला ह पुढ ल उतायाव न* समज यासारख आहे .

या ूसंगाच वणन करतांना डॉ. व.म.भट िल हतात :

लोकमा यांनीं आमच

हणण शांतपण ऐकून घेतल व सरळ रोकडा ू

क ं, तुम या तत्वमंडनांत कांह ं कसूर नाह ं ; पण, तयार
ममावरच घाला होता. .....आम याजवळ

कती आहे त सांगा.

श दसाममी ज यत होती.

लागणा-या ख-या साधनांचा माऽ आम याजवळ अभावच होता.
होणार नाह ं ; आ ह या सव गो ी क न भागल आह त.

वचारला

हा आम या

पण, ःवातं यूा ीला

“ करकोळ तयार न कांह ं
अनुभवान शहाणा होऊन मी

तु हांस सांगत क ं, जो माग तु ह चोखाळूं पहात आहां त्याची अ ा प वेळ आलेली नाह ं.
हणून दे श तयार होईपयत तु ह ं धीर धरा व सावधपण चाला.”
लोकमा यांनीं केलेला हा उपदे श त्यां या ौोत्यांपैक ं सवानाच पटला नसला, तर , त्या
उपदे शाच मम सरकारला चांगल समजल व नािशक या त णांची संघटना मोडन
ू काढ याचे त्यांचे ूय
यानंतर जोरानच सु

झाले.

या ूय ां या पोट ंच नािशक या ‘ वंदे मातरम ् ’ ूकरणाचा ज म झाला.

या ूकरणाची पा भूिम काय होती ह नािशकचे वक ल ौी.ौी.र.वतक यांनीं पुढ ल श दांत व णल आहे
: †
सावरकर-च रऽ
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नवराऽांत ौी कािलकेकडे जा याची लोक गद

सरकार अिधकार रहात असत.

झाली.

या मनाई हक
ु ु माला लोकांचा

या वरोधांतून कटकट िनमाण झा या व एका पोिलसाबरोबर लोकांची मारामार

या मारामार नंतर ौी. वामनरावजी अथात ् बाबासाहे ब खरे , गणेशपंत सावरकर व नऊ

व ाथ अशा अकरा जणांवर सरकारतफ खटला भर यांत आला.
ूिस

त्या बाजूस कांह ं

या अिधका-यांना ऽास होईल अशा भीतीन या भागांत ‘ वंदे

मातरम ् ’ हा घोष मोठयान कर याला म जाव झाला होता.
वरोध होता.

असत.

कर त

खटला होय.

या खट यानंतर नािशक या अिधकार वगान आप या श
केले ते फारच हाःयाःपद होते. नािशक शहरांत या

परवाने होते ते र

क न टाक यांत आल

तोच ‘ वंदे मातरम ् ’ चा

च ूदशन कर यासाठ ं जे उप

याप

या थोडया लोकांना हत्यार बाळग याचे सरकार

राऽींअपराऽीं लोकां या घरां या झडत्या होऊं लाग या.

या

झडत्यांच
* लोकमा य टळक : आठवणी व आ याियका : खंड १ : पृ. ७४-७५.
† वराम : पृ. ९०.

शांत्यिभषेक क ं रा यिभषेक ?
िनिम

ू सरकार अिधकार च िन पिवी नाग रकां या घरांत आ ेपाह वःतू टाकतात, अशा तबार
काढन

ऐकूं येऊं लाग या.
लोकांना पटाव

नािशक या बंडखोरांची रग जर व याची ज यत तयार आपण केलेली आहे अस

हणून, दे वळाली येथील लंकरांत या गो-या सो जरांची नािशक या ूमुख रःत्यांतून

िमरवणूक काढ यांत आली.
फसली.

या ूकारामुळ लोक दबून जातील ह सरकार अिधका-यांची अटकळ

लोकांची ूितकार मता वाढ याला या ूकारांची मदत झाली व आधींच उत्प न झाले या

लोक ोभांत या ूकारांमुळ भरच पडली.
ःवदे शी व वंगभंग या दोन आंदोलनांमुळ बंगाल व महारा
झालेले होते.

ढ

या वष उ हा यांत ौीिशवजयंत्युत्सवाचा ूसंग साधून, लोकमा य टळक, दादासाहे ब

खापड ूभृित मंडळ कलक याला गे यामुळ, हे संबंध अिधकच
क ं, बंगा यांतील हरएक

ढावले.

याचा प रणाम असा झाला

ोभाच ूित बंब महारा ांत पडंू लागल व महारा

ूांतांतला लोक ोभ चांगलाच ूखर बनूं लागला.

संघटना अस याचा संशय सरकारला
लागल.

यांचे परःपरसंबंध अगोदरच

िन बंगाल या दो ह ं

बंगालम य ‘ सोनेर बंगला ’ या नांवाची एक गु

या सुमारास येऊं लाग यामुळ, सरकार भांबाव यासारख वागूं

ए ूल म ह यांत झाले या बा रसाल प रषदे यावेळ ं ‘ वंदे मातरम ् ’

या घोषाला म जाव

क न सर ब फ ड फु लर या हःतकांनीं ज वादळ िनमाण केल होत, त्याची गजना आतां चांगलीच
उठू ं लागली होती.

सावरकर-च रऽ

ा वादळामुळ बंगाली त णांचीं मन ब फ ड फु लर व

कती

ु ध झालीं होतीं
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ह सुरिनाथ बानज यांनीं A Nation in Making या आप या आत्मच रऽात्मक मंथांत * सांिगतल आहे .
बनार पारा येथील लंकरांत या कांह ं लोकांनीं
गेलेले दोन बंगाली त ण एके

यांवर अत्याचार के याच वृ

दवशीं सायंकाळ ं सुरिबाबूं या भेट ला आले.

ग हनर या नात्यान बंगालमधील सव अिन

ूकारांची

जबाबदार

ऐक यामुळ खवळू न

पूवबंगालचा ले टनंट

सर ब फ ड फु लरवर पडत

अस यामुळ, त्या यावर पःतूल झाडन
ू त्याचा जीव घे याचा आपला संक प अस याच या त णांनीं

सांिगतल ; ते हां, “ राजीनामा द यामुळ मृतवत ् झाले या फु लरला मार यांत काय पु षाथ आहे ”
असा ू

वचा न, सुरिबाबूंनीं त्या त णांना आपला संक प सोडन
ू दे याचा स ला दला.

प रषदे पूव पासूनच सुरिनाथ बानज

बा रसाल

यांची लोक ूयता वाढलेली होती व त्या प रषदे नंतर सरकारन
राजेच मान यांत येऊं लागले.

त्यां यावर जे खटले भरले त्यांमुळ तर ते बंगालचे अनिभ ष

द.

७-८-१९०६ रोजीं कलक ा येथ वीसबावीस हजार लोकांची सभा होऊन, सुरिबाबूंवर ल ूेम
कर यासाठ ं लोकांनीं त्यां याूीत्यथ शांत्यिभषेक समारं भ केला.

य

या समारं भामुळ गांग न गेले या

सरकार अिधका-यांनीं घडले या
* पृ. २३३-३४.
ूकारचा वपयास केला.

बंगाली लोकांनीं सुरिबाबूंना रा यािभषेक केला, बंगालमधील ॄ टश स ा लु

झाली, असा कांगावा एकसारखा सु

झाला.

सुरिबाबूं या या रा यारोहणाची नवलकथा ूिस

झा याबरोबर इं लंडमधील वृ पऽांचा ग धळ

कसा उडाला ह सावरकर यांनीं ‘ काळ ’ पऽाला धाडले या एका बातमीपऽाव न ःप

होत आहे .

सावरकर इं लंडला गेले त्या सुमारास त्यां या मराठ लेखनशैलीवर कै. ूो. अ णासाहे ब परांजपे यां या
शैलीचीं छाप भरपूर ूमाणांत पडलेली होती, याचा पुरावा

हणून ह सदर बातमीपऽांतला पुढ ल उतारा *

ल ांत ठे व याजोगा आहे :
आज सकाळ

हं दःथान
आप या ता यांत होता व एका बारा तासांचे आंत तो एका
ु

बंगाली बाबू या ता यांत गेला ह ऐकून कोणास अ न
यापाराच काय होईल

चेना !

यापार

लोक आप या

हणून िचंतातुर झाले, पे शनर लोक आप या पे शनच काय होईल

हणून िचंतातुर झाले, सर हे ुी कॉटन व वेडरबन हे आतां हं दःथानच
काय होईल
ु

िचंतातुर झाले !

परं तु या इं लश लोकांतील िचंतेपे ा ॄ टश कॉंमेस किमट ंतील इं डयन

सभासदांना तर राऽभर झोप येईना.... बाबू सुरिनाथान ःवत: अिभ ष
रा याला झुगा न

हणून

दल !

होऊन ई रद

आतां ह जर ई रा या कानांवर गेल तर तो काय

इं मजी
हणेल ?

द:ु खात सुख इतकच क ं, इं लश लोक मूितपूजक नस यान त्यां या ई राला कान नाह ंत !
नाह ं तर यापूव च त्याला ह गो
त्याची वाट काय लावावी ?
हं दःथान
या
ु

ऐकूं गेली असती !

त्यांना ह

गो

परं तु, सर हे ुी कॉटनला कान आहे त

हं दःथानपासू
नच ऐकूं आली असेल.
ु

ते

हताकरतांच पण रागावले असतील ; व, हे ुी कॉटन रागावले असतां ई र

रागावला काय व न रागावला काय सारखाच !

ते हां सुरिनाथांच ह कती घोर पाप आहे !

या बंडा या उपशमाला अ ाप पुर ं प नास ह वष झालीं न हतीं व कॉंमस
ं सारखी संःथा
िनघाली

हणजे

सावरकर-च रऽ

या बंडा या क पनेचा पुरा बीमोड होईल अस

ूमूभृतींना वाटत होत त बंड पु हां

१३१

बोकाळले क ं काय, अशा भीतीन इं मजी वृ पऽांनीं त्या काळांत जे लेख खरडले त्यांचा मासला

हणून,

सावरकर यांनीं उ त
ृ केलेला The Standard या पऽांतला पुढ ल उतारा † वाचनीय आहे :
It appears that we areon the eve of an erruption which, though it might take a
different form, would be hardly less deplorable than the storm that was brewing half a
century ago. There is certainly an active and malignant agitation
* लंडनचीं बातमीपऽे : पृ. १२-१३.
† लंडनचीं बातमीपऽे : पृ. १५-१६.
ौी. द

यांचीं पऽे

against the Government. Sedition is openly preached and authority defied. To the cry ‘
India for Indians ’ has been added the watchword ‘ down with the master-foe ’. The
coronation of the Babu king cannot be overlooked.
(ःफोट हो या या समया या अगद ं नजीक आपण येऊन प चल

आह , अस वाटत.

अधशतकापूव जो ःफोट झाला त्यापे ां या वेळ या ःफोटाच ःव प कदािचत ् िभ न असेल ; पण,
त्याचे प रणाम पूव या ःफोटा या प रणामाइतकच उ े गजनक ठरतील.

चालली आहे ह िन

त असून, ती चळवळ नुसती जोमदारच नसून द ु पणाची ह आहे .

ूचार उघडपण केला जात आहे व सरकार

घोषवा याची त्याला जोड िमळालेली आहे .

त्यांनीं

ूिस

या बंगाली बाबूला राजा मानून लोकांनीं जो रा यािभषेक

झाल.
द

वकृ त केल जात आहे ह

गो

या वषयाच सत्यःव प इं लंडमधील लोकांना कळाव

द. ५-९-१९०६ रोजीं एक पऽ िल हल.
ौी. द

‘

करतां येणार नाह ं.)

यांना आवडली नाह ं.

झाल.

राजिोहाचा

‘ प ह या ूती या शऽूचा िन:पात होवो ’ या न या

सुरिबाबूंना कर यांत आले या शांत्यिभषेकाच ःव प
रमेशचंि द

चळवळ

अिधका-यांना धा यावर बस व यांत येत आहे .

भारतीयांसाठ ं भरतखंड ’ ह घोषवा य जुनच आहे .
केला त्या याकडे दल
ु

सरकार या व

लंडन टाइ स या

द. ७-९-०६

ौी.
हणून

या अंकांत ह पऽ

यांनीं याच वषयावर िल हलेल दसर
पऽ टाइ स या पुढ याच अंकांत ूिस
ु

ह ं दो ह ं पऽ खरोखर चांगलीं आहे त.

वंगभंगाचे प रणाम पुढ ल भाषत वणून सांगतांना ौी.

यांनीं चांगलच धैय दाख वल आहे :

The partition has caused a real and lamentable estrangement which is deepening and
broadening and is likely to deepen and broaden in the future – unless some consideration is
shown for the wishes of an a wakened people in the administration of our country.
वटे ल.

( वंगभंगामुळ लोक व रा यकत यांचे संबंध खरोखरच दरु ावले आहे त, याब ल कोणाला ह द:ु ख

हा दजाभाव
आधींच खोलवर जाऊन
ु

पुढ ह असाच वाढे ल, असा संभव आहे ,

तला आहे व तो चांगला ऐसपैस पसरला आहे .

हा ूकार

ह टाळावयाच असेल तर, जागृत झाले या लोकां या इ छे चा

कांह ं तर मान सरकारन राखला पा हजे व मायदे शाचा कारभार कांह ं अंशीं तर त्यां या इ छे ूमाण
चाल वला पा हजे.) ौी. द

एका सेवािनवृ

संतोषच वाटे ल.

सावरकर-च रऽ

यांनीं दलेला हा इषारा कोणा ह रा ीय पुढा-याला शोभ यासारखा आहे .

िस हल स हटान उघडपण इतका ःप ो
पण, सावरकरांचीं त्या वेळची मनोवृ

पूण इषारा

दला याब ल कोणाला ह

अशा ूकार या लेखनाच कौतुक करणार
१३२

न हती.

पऽाखालीं ःवा र करतांना ौी. द

घातले होते.

यांनीं ‘ सेवािनवृ

िस हल स हट ’ हे वणनात्मक श द

त्यांची थ टा करतांना सावरकर यांनीं जीं वा य िल हलीं आहे त तीं वाचतांना कोणाला ह

कै. अ णासाहे ब परांजपे

यां या कांह ं ूसंगी या कुत्सागभ िलखाणाच ःमरण होईल.

सावरकर

िल हतात * :
इतक िलहन
ू R.C. Dutt

हणून खालीं सह केली आहे .

पण, पु हां शंका आली क ं,

आप यावर इं लश लोकांचा व ास कसा बसेल ? अस काय आप या अंगीं आहे ? थोडा वेळ
वचार क न उ म तोड काढली व वर ल नुसत्या सह खालीं Late Civil Servant ‘ आपलाच
एक बंदा गुलाम ’

हणून असले या थोर पदवीन राजिन ा नॆतापूवक नमूद केली.

ोभजनक भारतीय घटनांकडे ल

दे याची प त सावरकरांनीं न यान सु

ँयामजी कृ ंणवमा ूभृतींनीं ती प त सावरकर इं लंडांत ये यापूव च सु

केली नाह ं.

केली होती.

पं.

द. ४-५-०६

रोजीं पं. ँयामजीं या होम ल सोसायट ची सभा झाली त्या वेळ ं, बा रसाल प रषदे या वेळ ं सरकार

अिधका-यांनीं अवलं बले या धोरणचा िनषेध कर यांत आला होता ; व द. ५-५-०६ रोजीं पॅ रस येथ
ौी. बँकर यां या अ य तेखालीं भरले या तेथील भारतीयां या सभेन ह सदर धोरणाचा िनषेध केला
होता. पं. ँयामजींनीं या सुमारास इ ज मधील रा वाद

कायकत्याशीं संधान बांधल अस यामुळ,

इ ज मधील वृ पऽांमधून ह सुरिबाबूं या अिभनंदनाचे व

ॄ टश

लागल.

राजनीती या िनषेधाचे लेख येऊं

व El Moayyad या इ ज मधील पऽांतन
ू या वषयाची चचा सु

The Lewa

भयभीत झाले या एका लेखकान िल हलेल एक पऽ ‘ लंडन टाइ स ’

ूिस

झाले आहे .

या द. ३-१०-०६

झा यामुळ
या अंकांत

हा लेखक मुसलमान असावा व त्या वेळ ं बीजावःथत असले या पॅन-

इःलािमझम या चळवळ चा ह तो पुरःकता असावा अस सदर पऽांत या पुढ ल उता-याव न दसत :
We cannot pretend to be astonished at the Lewa’s rashness; but, we say that it is
not wise to praise an agitator, and one who has done harm to our Mahomedan brothers in
India. The Mahomedans, alarmed at the success of this man’s movement, have requested
the Viceroy to grant them an audience in order to explain to him the sentiments of the 70
millions Muslims of India.
( लेवा पऽान दाख वले या अ वचार पणामुळ आ हांला आ य वाटल
*लंडनची बातमीपऽे : पृ. १३.
‘ गॅिलक अमे रकन ’ पऽाचा उपयोग
अस भास व याच ढ ग आ ह क ं शकत नाह ं.
न हे , अस माऽ आ ह

हणत .

पण, चळव या माणसाची अशी ःतुती करण बर

आ ण हा चळव या तर

आम या मुसलमान बांधवांची हािन केली असा एक इसम !
त्यामुळ िभऊन गेले या

आहे .

मुसलमानांनीं

हं दःथानां
त या ७ कोट
ु

हं दःथान
या
ु

कोण ? तर,

यान

हं दःथानमधील
ु

या सुरिबाबूं या चळवळ ला ज यश आल

हाइसरॉयची भेट िमळावी अशी

मुसलमानां या भावना काय आहे त, ह या भेट ंत

वनंती केली
हाइसरॉयला

सांग याचा या लोकांचा हे तु आहे .)

सावरकर-च रऽ

१३३

इ ज मधील रा वा ांचा पा ठं बा भारतीय रा ीय चळवळ ला िमळावा यासाठ ं कर यांत आलेले

हे ूय

ई ज पुरतेच मया दत न हते.

आयलडम य ह ॄ टश वरोधी भावना धगधगत आहे व ितचा ह

उपयोग ःवत: या कायासाठ ं क न घेतला पा हजे ह
ल ांत आलेली होती. आयलडमधील
सुमारास

पं. शामजी कृ ंणवमाूभृित मंडळ ं या

गो

ॄटन वरोधी प ान चाल वलेल Gaelic American हे पऽ या

यूयॉकहन
ू ूिस ल जात होत.

‘ केसर ’

या द, १३-११-१९०६

एका अंकांतला पुढ ल उतारा उ त
ृ कर यांत आलेला आहे .

या अंकांत या पऽा या

अमे रकन जगतांत ॄटन वरोधी भावना

फैलाव या या

ीन व भारताच मनोगत या न या जगांत या लोकांना समजावून दे या या

पऽ कती उपयु

ठरल असेल, ह पुढ ल उता-याव न ःप

ीन ह

होईल :

So far as the influence of the Gaelic American extends, it will be its duty to dissuade
Irishmen everywhere from entering the services of the British Government in any capacity in
India or from having any part in the robbery and oppression of her people.
( ‘ गॅिलक अमे रकन ’ पऽाच ज कांह ं वजन असेल त्याचा उपयोग एकाच दशेन केला जाईल.
कोठ ह रहात असले या आय रश माणसान कोणत्या ह नात्यान हं दःथानां
त ॄ टश सरकारची नोकर
ु

ू व त्यांची होणार लूट यांत भाग घेऊं नये ह
क ं नये अगर त्यान भारतीय लोकांवर होणारा जुलम

मत फैलाव याच कत य ‘ गॅिलक अमे रकन ’ पऽ बजावतील.)
‘ वनायक ’ या नांवान या पऽांत लेख िल ह याला सावरकर यांनीं १९०६

या अखेर या सुमारास

ूारं भ केला, अस समजत.
द

ण आ ृकत असलेले बॅ. गांधी यांच कांह ं ूसंगींच वतन पं. शामजी कृ ंणवमा यांना

कती नापसंत असे ह यापूव च सांग यांत आल आहे .

गांधीचे ूासंिगक वतन नापसंत असल – कंवा,

कांह ं मत ूितपाद त असतांना त्यां याकडन
ू जो अितरे क केला जाई तो ह त वत: अमा य असला –

तर गांधीजीं या नेतत्ृ वाखालीं द
पूण ल

असे.

ण आ ृकत चालले या भारतीयां या चळवळ कडे शामजीूभृतींच

गांधीजी व शामजी यांची यापूव ची वैय

क ओशख ह होती.

त्यामुळ, या सुमारास

गांधीजी जे हां इं लंडांत आले, ते हां ते शामजींकडे येऊं लागले व भारतभवनांत ह त्यां या खेपा होऊं
लाग या.

१९०६ साल या स टबर म ह यांत शा स हाल येथील

अमडमट ऑ डन स ’ नांवाचा कायदा संमत कर यात आला होता.
हं द नाग रकांना पराका ेचा अ याय कर यांत आला होता.
माग

विधमंडळांत ‘ एिशया टक

या काय ामुळ शा सवालमधील

या अ याया व

गांधीजी हे या िश मंडळाचे एक सदःय होते.

मोलसाहे बांनीं गांधीूभृतीं या िश मंडळाशी वाटाघाट केली.
दसत.

ॄ टश इं डयन

द. २२-११-१९०६ रोजीं

ह िश मंडळ डसबर या ूारं भी लंडनहन
ू

परत गेले अस, ३० नो हबर च गांधीजींचे पऽ ‘ लंडन टाइ स ’ म य ूिस
या

दाद माग याचा एक

हणून भारतमंऽी मोल यां याकडे एक िश मंडळ धाड याच शा सवालमधील

असोिसएशनन ठर वल होत.

लॉ

झाल आहे , त्याव न

गांधीजी लंडन येथील वाःत या या काळांत भारतभवनांत येत असत ह गो

ौी. इं दलालजी
ु

क यांनी िल हले या पं. शामजी कृ ंणवमा यां या च रऽांत नमूद कर यांत आलेली आहे . द.२०-

७-१९३७ रोजीं शेगांव येथून गांधींनी ौी. शं.द. दे व यांना धाडलेल एक पऽ दै िनक ‘ ऽकाळ ’

२९-७-३७

या अंकांत ूिस

झालेल आहे .

बॅ. सावरकर यांची व माझी लंडनम य ूथम भेट झाली

त्या वेळ ं आमचे संबंध कती ‘ मधूर ’ होते ह या पऽांतल वा य १९०६
भेट संबंधीच आहे , ह िन
प रणाम

या द.

या उ राधात झाले या

त. गांधीजी ‘ इं डया हाउस ’ मधील चच या वेळ ं उप ःथत असत व चचचा

हणून त्यां या मताचे लोक बमश: कमी होत, अशा आशयाचीं वधान बॅ. सावरकर यांनीं

सावरकर-च रऽ

१३४

१९३७ नंतर

कत्येक

या यानांतून उघडपण केलीं आहे त. ‘ इं डया हाउस ’ मधील चच या वेळ ं

गांधीजी आप या सत्यामहा या ‘ त व ाना ’ चा पुरःकार कर त असले पा हजेत ; व, या
वचारसरणींतले दोष व या त व ाना या मयादा ःप

क न सांग याच काम सावरकर कर त असले

पा हजेत, ह सावरकर यांनीं लंडनहन
ू ‘ काळ ’ पऽाला धाडले या बातमीपऽांच कालबमवार िनर

ण

के यास ल ांत येऊं शकेल.
द. ४-१-१९०७

या सा ा हक ‘ काळ ’ म य ूिस

झालेल लंडनचे बातमीपऽ १९०६

डसबर या ूारं भी लंडनम य िल हल गेले असल पा हजे. ‘ इं लंडांतील
ह या पऽाच शीषक आहे .

इं लंडांतील मतािभलाषी

या

या व हं दःथानां
तील पु ष ’
ु

यां या चळवळ च वणन करतांना

वषयाला

थोड शी सूटक कलाटणी दे ऊन, सावरकर यांनीं पुढ ल वा य िल हलीं आहे त * :
या जहाल प ांत ह दोन भेद झाले.

एक रड या ूितकाराचे

ूितकाराचे ( Passive Resostance ) अिभमानी व दसरे
लढाऊ ूितकाराचे
ु

ूितकाराचे अिभमानी.

कंवा अूत्य
कंवा ूत्य

हटला क ं तो रडन
ू

ूितकार

*लंडनची बातमीपऽे : पृ. ३८.
आय रश त णांचा िन य
कधी ह

करतां

यावयाचा

नाह ं.

अूत्य

ूितकाराला

ूत्य

ूितकाराचा

पा ठं बा

अस यािशवाय नेभ या प ाहन
ू त्यास जाःत यश कधीं ह येणार नाह ं.
िन:श

गांधीजी इं लंड सोडन
गे यावर ह त्यांचा सत्यामह –
ू

हणजेच

ब पनचंि पालूभृतींचा

ूितकार – लंडन या हं द त णां या मनांत डोकावत रा हला असावा व या त व ानाच खंडन

कर यासाठ ं सावरकर यांना वारं वार वाद ववाद कर याची आवँयकता भासली असावी, ह यानंतर या
दोनतीन बातमीपऽांत
वचारां या

य

झाले या

वचारांव न ःप

दसत.

आप या मनांत घोळत असले या

ारा मनुंय सभ वार या घडामोड ंचे उलगडे कसे लावीत जातो ह ह पुढ ल उतारे वाचतांना

ल ांत ये यासारख आहे ; कारण, प ह या उता-यांत* आलेल िन:श
अंशीं तर ूःतुत आहे .

दसरा
उतारा
ु

ूितकारासंबंधींच ववेचन कांह ं

या बातमीपऽांतून घेतला आहे त सव बातमीपऽ िन:श

ूितकारा या मागाच वैय य कंवा मया दत साम य वाचकांना पटवून दे या याच उ े शान िल हल आहे
क ं काय, असा भास होतो. प ह या उता-यांत सावरकर िल हतात :
या द:ु खदायक गुलामिगर चा पूण वैताग येऊन आयलडला जी वत द:ु सह झालेल आहे .

आतां ःवतंऽ होऊं कंवा म ं ; परं तु गुलामिगर ंत जवंत रहावयाच नाह ं, असा िन य त ण
लोक राजरोस र तीन क ं लागले आहे त.
सु

झाला आहे .

लोकांनीं दा

इत्या द िनरिनरा या
ूय

सु

ःवदे शी चळवळ जोरावत आहे .

अूत्य

पऊं नय, सरकार नोक-या ध ं नयेत, परका माल घेऊं नये

पान ःवदे श ःवतंऽ कर याचे ूय

केले तर , रा ःवातं य िमळण श य आहे काय ?

सु

झाले आहे त.

परं तु, हे सव

Passive Resistance अूत्य

ऊफ रड या ूितकारान जुलमी मदांधां या तावड ंतून आपल आयलड आपणांस मु
श य आहे काय ? “ आ ह कर दे त नाह ं जा ” “ आ ह अूत्य
सावरकर-च रऽ

ूितकार ह

करतां येण

ूितकार कर त आह त ;
१३५

खबरदार, आम या अंगाला हात लावशील तर,” अशा नुसत्या दरडावणीला शऽू भीक घालील

काय ?

वगैरे ू

लागल आहे .

आप या मनाला वचा न, आयलड या वषारं भाला कांह ं िनराळ ंच उ र दे ऊं

एक आय रश ूमुख पऽ

हणत :

That can only be done by physical force ; no matter how many little things
can be got by other
*लंडनची बातमीपऽे : पृ. ४५ – ४६.
means, there can be no substitute for force to achieve complete freedom.
( बार कसार क व उ े तुकडे जर

वनंत्यांनीं, लांगूलचालनांनीं

कंवा पोकळ गुरगुर यांनीं

िमळाले तर , पूण ःवातं य ह लढाईिशवाय कधीं ह िमळणार नाह ं.)
द

ण

ृा समधील

दा चे

मळे वाले

व

ृच सरकार

यां यामधील भांडण वकोपास जा याचा संभव दसूं लागला व त्या भांडणांत सत्यामह अथात ् िन:श

ूितकार या मागाचा उ लेख कर यांत येऊं लागला.

त्याबरोबर, ृा समधील या भांडणाचे ःव प

ःथािनक असून ह, सावरकरांनीं हा वषय फ न हातीं घेतला व ‘ अूत्य

ूितकाराचा जय व पराजय

’ ह ःवतंऽ व ठसठशीत शीषक दे ऊन त्यांनीं हा मह वाचा वषय फ न एकदां चांगलाच फुल वला ह
ल ांत ठे व यासारखे आहे . ‘ लंडनचीं बातमीपऽ ’ या पुःतकाचीं ६७-७३ पृ
या पलेलीं आहे त.

रा यबांतीच नव साधन

हणून अूत्य

ूितकाराच त व सवऽ वकल जात आहे

(पृ. ६८) अस या पऽा या पूव भागांतच सावरकरांनीं सांिगतल आहे .

अूत्य

ूितकाराचे िभ न

या गो ींचा िनदश केला आहे (पृ. ६९) त्यांत

िभ न माग कोणते याची क पना दे तांना सावरकरांनीं
स यां या भाषतील असहकार व करबंद

या एका बातमीपऽान

यांचा ह अंतभाव होतो, ह ल ांत ठे व यासारख आहे . ‘

रा ययंऽ बंद पाड यासाठ ं केलेला साव ऽक संप ’ अस अूत्य

ूितकाराच सुटसुट त वणन के यावर

सावरकरांनीं पुढ ल वा य * िल हल आहे :
या अूत्य

ूितकाराचा आौय ध न वाटे ल त्या सरकारला ता यावर आणतां येईल, अशीं

ह ली ब-याच लोकांची कत्येक दे शांम ये ूवृ
नव, अतएव अनुभविस

होत चाललेली आहे .

अूत्य

ूितकाराच ह साधन

नसलेल ; सबब त्याचा ूभावीपणा ह संशयाःपद, अस सुच वतांना

सावरकरांनीं पुढ ल वा य † िल हल आहे :
श

हातीं न घेतां, र ाचा एक थब ह न सांडतां, फार काय परं तु राजिोहाची जोखीम

अंगावर न घेतां, रा यबांतीसारख ूचंड कृ त्य कर याच अूत्य
साधन आपण शोधून काढल आहे , असा या

ूितकार ह एक अभूतपूव

वसा या शतकाला यथाथ गव वाटत असे ;

तथा प, या न वन साधनाचा उपयोग माऽ आजपयत अगद ं बेमालूम र तीन कोणी ह केलेला
नस यान, रा यबांित कर यास ह साधन

कती उपयोगीं पडे ल याचा

यावहा रक िनकाल

अजून लागलेला नाह ं.
* लंडनची बातमीपऽे : पृ. ६९.
† लंडनची बातमीपऽे : पृ. ६९-७०.

सावरकर-च रऽ
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नमुनेदार अूत्य
द

ण ृा सम य कर यांत आलेला अूत्य

ूितकार
ूितकाराचा ूयोग

कती सवागपूण होता ह

पुढ ल वणनांत सांिगतल आहे :
द

ण ृा समध या शकड शहर ं व खेडेगांवीं अूत्य

ूितकार सु

कारकुनांनीं नोक-या सोड या, मुलांनीं शाळा सोड या, शहरांतील
झा या.

सव द

णेतील

सरकार

पॅ रस या लोकसभतील द

युिनिसपािलटया मोक या

णेकडचे सभासद सभा सोडन
ू चालते

ब ले व प टे व अिधकारदं ड हजार नीं व लाखांनीं झुगा न दे यांत आले व

अशा र तीन एका तासांत ृा स या द

णेकड ल वःतीण ूांतांत रा यरचना नामशेष झाली !

पोिलस उरले नाह ंत, सै यान गो या घाल याच नाकारल !

अूत्य

ूितकाराची याहन
ू

चांगली अशी रचना करण, ह अगद अश य आहे .
इतका संघ टत अूत्य
हटल आहे क ं, अूत्य

ूितकार ह शेवट ं अपेशी कां ठरला ह सांगून सावरकरांनीं पुढ अस

ूितकाराच सार त व ानच असंभा य गो ी संभा य आहे त या चुक या

समजुतीवर आधारलेले आहे .

सावरकर िल हतात †

लंकर साम या या अभावीं अूत्य
चांग या र तीन िस

झालेल आहे .

ूितकार कसा लंगडा पडतो ह ृा सम य फार

अूत्य

ूितकारान सव काम होईल, अस वाटणा-या

पुढा-यांना दस
ू पकड यांत आल ; सव द
ु -या ूांतांतून आणले या लोकांकडन
गराडा पडला, लंकर कायदा सु

णेभर िशपायांचा

झाला, व ृ त्व व सभा बंद पड या व नुसत्या धाकदपटशान

सरकार गांगरे ल ह जी आशा लोकांना होती ती न
आप या अूत्य

हजार

शहरां या मु य मबरांनीं त्या ठरले या तासाला राजीना या या

तारा पॅ रसला धाड या व खु
झाले.

झाला.

झाली.

ूितकाराचा त्याग क न ते ूत्य

अथात ्, लोकांनीं ह श

उपसल,

ूितकाराकडे वळले ; व आतां दोन हात

होऊन शेवटचा िनकाल काय लागतो ह कळण ह त्या उभयतां या हातांतील जोरावर अवलंबून
राहणार !

हणजे, अूत्य

ूितकारा या मागे लंकर साम य असल तरच तो वजयी होतो,

नाह ं तर त्याचा ह – त्या अूत्य
केले गेल.

ूितकाराचा ह – दबलत्वान
पराजय होतो, ह सूयोग िस
ु

सरळ वचारप तीन ह हच िस

उदा

होत.

होईल, अस गृह त धरलेल असत.

मुळारं भ असतो.
उ च ःवाथ-परावृ

अूत्य

ूितकारांत एकूण एक मनुंय अत्यंत

सवजण सरकार

नोक-या सोडतील हा त्याचा

परं तु, दा र यान िनंकांचन झाले या लोकांत, इ छा असली तर ह, इतक
तोलून धर याती श

व

नसते.

दसर
गो
ु

अशी क ं, अूत्य

ूितकारांत

* लंडनची बातमीपऽे : पृ. ७१.
† लंडनची बातमीपऽे : पृ. ७१-७२.
प

ह उदा

आहे , ठर वलेले कायदे तो कधीं मोडणार नाह ं व नवीन जुलमी कायदे तो कधीं

करणार नाह ं अस गृह त ध न चाल यास आरं भ होतो.

जो लोकसंमती या व
सावरकर-च रऽ

परं तु, ह गो

सवःवी अश य आहे .

जा याइतका नीच असतो तो वेळेवर नवीन कायदे क न वा जुने
१३७

ू ती लोकसंमित व ितचा अूत्य
उक न काढन

ूितकार बळान दाबून टाक याइतका बूर ह

असतो.
वर ल

ता वक

ववेचन वाचकां या गळ ं पुरतेपणीं उतराव

हणून एक पौरा णक ूसंगाच ववेचन क न सावरकर यांनीं ह पऽ पुर केल आहे . *
आढे वेढे

व ािमऽ विस ाची कामधेनू मागूं लागला.

विस

घेतले.

ऐकेना

त्यानंतर ह

जे हां

व ािमऽ

ऋषींनीं ती न दे याब ल श य ते
ते हां

मग

विस ान

अूत्य

ूितकारा या त वाूमाण िनदान त्याला सहा य तर करावयाच नाह ं असा िन य केला.
तर मा या कामधेनूला जावयाला सांगत नाह ं, मी ितला

तपोधन मुिन ःवःथ उभा रा हला.

मी

सोडणार नाह ं, इतके सांगून तो

परं तु व ािमऽान ती कामधेनु सोड यासाठ ं ःवत: या

सैिनकांस आ ा दली. त्या वेळ ं,
दं ड ताडु िननेतां फोड ती धेनू फार हं बरडे ।
ते हां आौमवासी

ज-मृग-खग-दे वता कदं ब रडे ।।

परं तु, या दे वता दकां या रड या ूितकाराने काम भागेना.
सुततपःयािस

अखेर ‘ धेनुिमष त्या मुिनची

’ ज हा कोपली व त्या कामधेनु या अंगांत दबून बसले या हजार

ऽयांनीं

जे हां तलवार वर तलवार आदळ या ते हांच माऽ विस ांची कामधेनु विस ांना परत िमळाली !
वसा या शतका या आरं भीं जगांत या िभ न िभ न दे शांमधून जी राजक य बांतीिच लाट
उसळूं लागली ित यामुळ राजक य बांतीचे ूभावी माग कोणते यासंबंधींची चचा ह सवऽ सु

झाली.

हं दःथान
या एकंदर प र ःथतीचा वचार क न पुंकळशा, जहाल पुढा-यांनीं Passive Resistance हा
ु

माग साव ऽक ूचारा या

ीन ऊहापोह करणारे पं. शामजी कृ ंणवमा हे बांतीची भाषा बोलत ; पण,

त्यांना ह या वेळपयत असच वाटत होत क ं, इं मज र पातापयत पाळ
हं दःथानां
तली अिधकारबांित शांितमय मागानी घडे ल.
ु

गांधींनी द

पुढार पण ःवीका न या वचारसरणीला सत्यामहाचे ःव प दल.
गांधींचा माग िन:श

आणणार नाह ंत ;

ण आ ृकत या हं द नाग रकांच

ूितप ाला उपिव हो या या

ूितकारा या मागाइतका ह ूभावशाली ठर याजोगा न हता.

जबाबदा-या चळवळ करणा-या दिलतांवर टाक याच

ीन

सग या नैितक

गांधीमागातल वैिश य शेवट ं चळवळ करणा-

यांनाच खोडयांत टाकणारे होत.
* लंडनची बातमीपऽे : पृ. ७२-७३.
शामजी, गांधीजी िन सावरकर
सावरकरांनीं भारतभवनांत या आप या त ण सहका-यांसह पं. शामजी कृ ंणवमा, गांधीजी
इत्या द शांतताव ांबरोबर या सुमारास जी चचा चाल वली होती तीच वर ल बातमीपऽां या

पडलेली आहे , अस ःप

दसत.

या

ारा बाहे र

ीन पा हल तर, सावरकरांनीं िल हलेलीं ‘ बातमीपऽ ’ बातमीपऽ

ठरत नसून तीं ूचारपऽच ठरतात.
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शामजी कृ ंणवमा व त्यां या भ वतीं जमा झालेले सावरकरूभृित त ण यां या वचारसरणीची

छाप आप या कांह ं िमऽां या व

हतिचंतकां या मनावर बसत आहे ह गो

गांधींच मन या सुमारास अःवःथ झाल असाव.
बारकाइन पाह यासाठ ं येतजात असत.

यानांत आ यामुळ,

भारतभवनांत ते येत जात असत ते तेथील गो ी

भारतभवन, शामजी, सावरकर यांचे दशन घेत यावर गांधींना

अस दसल क ं, या बांितकारकां या मतां या आहार ं जात असले या आप या ऋणानुबंधी िमऽमंडळ ंचीं
मन तेथून परावृ

कर याला अवँय असणार साधन आप या हातीं आलीं आहे त !

अशा व ासाने

गांधींनीं डॉ.पी.जे.मेथा या त्यां या िमऽाला द. ३-१२-१९०६ रोजीं एक पऽ िल हल.

ौी. इं दलालजी
ु

नाईक यांनीं पं. शामजीं या च रऽांत उ त
ृ केलेल ह पऽ अनेक

ींनीं मह वाचे आहे .

गांधींची खोड आजची नसून ती जुनीच आहे , ह या पऽाव न ःप

होत आहे .

अिन

कोणती ह गो

ठर वतांना ितला धम वरोधी ठर व याची प

एका ावर ट केचे कोरडे

उड व यापूव गांधीजी त्या या अंगाला थोडफार ःतुतीच तेल चोपडतात, हा अनेकांना अलीकडे आलेला
अनुभव त्या काळांत ह पुंकळांना येत असावा, अस या पऽाव न िनंप न होत आहे .

एका ाला

अनाहत
ू प तीन उपदे श कर याचा आव आणावयाचा व हा आव ःवाथ नाह ं अस भास व यासाठ ं

त्याला कत यबु च अःतर लावावयाच, ह गांधीजींची लकब ह पुरातन आहे ह या पऽाव न िस
आहे .

अनेक

होत

ींनीं बोधूद ठरणा-या या पऽांतला मह वाचा भाग पुढ लूमाण आहे :

I understand that you have been copying Mr. S.K.Varma’s teaching. I had long
discussions with him and the result is that I recoil with horror from it. That in it which is not
new is all right. But it did not need Shyamji to restate the truth. That which is new is
positively repulsive. The attack on leaders is a part – and an essential part – of his
propaganda. This is most demoralising.
His methods are based on irreligion and a denial of God or an afterlife. It has been
said that these things have nothing to do with the goal he places before us. Such a thing is
impossible, seeing that his goal springs from his view of life. He cannot separate the one
from the other. I have watched the practical working of his teaching at the India House and
my humble opinion is that the atmosphere around that House is simply reeking with poison.
This is strong, but none the less true.
My opinion thus expressed does not diminish my esteem for Mr. Shyamji’s learning
and honesty of purpose. But, neither can serve the country if they lead him and us astrya. I
think I owe it to you to give you my views on the matter.
( तु ह शामजी कृ ंणवमा यां या िशकवणीच अनुकरण कर त असतां, अस मला कळल आहे .

मी त्यां याशी द घ काळपयत वाद ववाद केला आहे त.
सरल .

मी केले या वाद ववादांचा प रणाम हा असा झाला.

नाह ं तेवढा भाग ठ क आहे .
नाह ं.

मी त्या िशकवणीला

पण, तेवढा सत्यांश पुन

याल िन दचकून माग

त्या िशकवणुक ंतला जो भाग नवीन

कर याला अगद ं शामजीच पा हजे होते, अस

िशकवणुक ंतला जो भाग नवा आहे तो िन ववाद ओंगळ आहे .

पुढा-यांवर ह ले चढ वण ह

शामजीं या ूचारकायातल एक अंग आहे – चांगल मह वाच अंग आहे .

ह

ूवृ

अत्यंत ह न

ूकारची आहे .
शामजींचे माग अधमावर आधारलेले आहे त ; ई राच अ ःतत्व अमा य करण, पुनज म न

मानण या गो ी या मागात अगद ं मूलभूत आहे त.

शामजी लोकांपुढ ज

या असामा यतेचा कांह ं संबंध नाह ं, अस कांह लोक
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शामजींचीं जीवन वषयक

त्यांना

हच

हणताच येणार नाह ं.

शामजीं या

येया या मुळाशीं आहे .

शामजीं या िशकवणीच

इं डया हाउस ’ म य जाऊन पा हल आहे .
य

यावहा रक ःव प कस काय आहे ह मी ‘

माझ नॆ मत अस आहे क ं, भारतभवनासभ वती ज

वातावरण आहे त वषाने नुसत फणफणलेल आहे .
मी आपल मत अशा ूकार

या दोह म ये भेद आहे अस

ह वणन कडक आहे ; पण त अगद ं खर आहे .

केल याचा अथ असा माऽ न हे क ं, शामजींच पां डत्य व

त्यां या हे तूंचा ूामा णकपणा यां या वषयीं मला वाटत असलेला आदर ओसरला आहे .

पण हे गुण

जर शामजींना व लोकांना चुक या मागाला लावीत असतील तर त्यांचा दे शाला उपयोग होणार नाह ं.
यांसंबंधींचीं माझी मत मी तु हांला कळवावी ह कत यूा च आहे , अस मी समजत .)
सावरकरूभृित मंडळ ं या मतूचाराची लोक ूयता गांधीजींना इतक

जाणवली क ं, या

पंथापासून आपण िभ न आह अस जगजाह र करण त्यांना अवँय वाटंू लागल.

आ ृकत परत

गे यावर कांह ं म ह यांनीं गांधीजींनीं ‘ हं द – ःवरा य ’ ह
‘ हं द – ःवरा या ’ ची उत्प
पुःतक ूिस

क न * आप या दे शो नित वषयक क पना काय आहे त व त्या क पना िस

दाख व याचे आपले माग कोणते आहे त हे त्यांनीं लोकांपुढे मांडल.

एवढयान ह समाधान न झा यामुळ

गांधीजींनीं या सुमारास ‘ मारो काटो का पंथ ’ या नांवाच एक चोपड ूिस

क न बांितकारक प ावर

या सावरकरां या मतांब ल गांधीजीं या मनान इतक

ह ला चढ वला, अशी ह मा हती िमळते.

दहशत खा ली व

क न

या मतां या उ चाटणासाठ ं त्यांनी तत्काळ उ ोग आरं िभला त्या सावरकरांचे व

आपले संबंध ‘ मधुर ’ होते ह दं तकथा सत्यूेमी गांधींनीं १९३७ सालीं ूसृत करावी ह महदा य होय.
मुत्स ां या वाणींतून व लेखणींतून िनघणारे श द ूसंगीं
याला पटवून

यावयाच असेल त्यान या

कती उल या काळजाचे असूं शकतात ह

ठकाणीं वापर यांत आलेला ‘ मधुर ’ हा श द अवँय

ल ांत ठे वावा !
लंडनम य जाऊन रा ह यावर सावरकर यांना एकदोन गो ी पूव यापे ा जाःत ःप पण दसूं
लाग या.

त्यांतली प हला गो

हणजे ॄ टश साॆा या व

चार

दशांनीं उफाळलेला असंतोष !

या असंतोषाची क पना िनदान महारा ांतील लोकांना तर नीटपणीं असावी
ूसंगाचा फायदा घेऊन ‘ काळ ’ िन ‘ वहार ’

* १९३८ सालीं ूिस

झाले या ‘

या बातमीपऽां या

हणून त्यांनीं साधेल त्या

ारा या असंतोषाचे रसभ रत वणन

हं द – ःवरा य ’ या पुःतका या आवृ ींत या पुःतका या

उत्प ीसंबंधींचा गांधीजींनीं १९२१ सालीं िल हलेला लेख उ त
ृ कर यांत आलेला आहे .

या लेखांतला

पुढ ल उतारा वाच यासारखा आहे :

It was first published in the columns of ‘ Indian Opinion ’ of South Africa. It was
written in 1908 during my return voyage from London to South Africa, in answer to the
Indian School of Violence and its prototype in South Africa. I came in contact with every
known Indian anarchist in London. Their bravery impressed me but I feel that their zeal was
misguided. I felt that violence was no remedy for India’s ills, and that her civilisation
required the use of a different and higher weapon for self-protection.
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झाल.
गेल.

( साऊथ आ ृकत चालू असले या ‘ इं डयन ओ पिनयन ’ पऽांत ह पुःतक ूथम ूिस

१९०८ सालीं मीं लंडनहन
ू द

ण आ ृकेला परत चालल होत ते हां ूवासांत ह पुःतक िल हल

भारतीय हं सापंथाला व साऊथ आ ृकत या तत्सम पंथाला उ र

हणून मीं ह पुःतक िल हल.

लंडनमधील मु कामांत माझा ू यात अशा ूत्येक बांितकारकाशीं संबंध आला.

त्यां या शौयाची छाप

मा या मनावर पडली ; पण, त्यांचा उत्साह चुक या मागाकडे वळलेला आहे असे मला वाटत.
भारता या आप ीवर हं सा हा तोडगा न हे अस मला वाटत.
हं सेहू न िभ न व हं सेहू न ौे
कर याचा धडाका चाल वला.
वषयावर एक

या यान

भारतीय संःकृ तीच संगोपन हो यासाठ ं

अशा श ाची ज र आहे , अस ह मला वाटल.
िम. हं डमन या सोिशयािलःट नेत्यान The Rapids of Ravolutions या

दल.

त्याच इितवृ

बांतीचे ूवाह ’ ह बातमीपऽ या

िल ह या या िनिम ान सावरकर यांनीं िल हलेल ‘
बांित व उत्बांित यांतला भेद काय,

ीन वाच यासारख आहे .

स यां या जगांत रा यबांत्या व समाजबांत्या अप रहाय कां आहे त वगैरे वषयां या चचचा हं डमन या
या यानाशीं फार थोडा संबंध आहे , ह ल ांत ठे वून वाचकांनीं पुढ ल उतारा वाचावा :

काला या उतरणीव न अक पनीय जोरान आपटतआपटत कोसळणा-या ूपातांना बांित
हणतात व समूदे शावर वाहत असणा-या नद ूमाण
त्यांना उत्बांित
पान

कंवा

हणतात.....ूवाह ह

व वृ ीचे जे ूगमनात्मक मंदौघ

व ाची िनसगवृ ीच अस यान लौकर कंवा उशीरा, मूळ

पांतरान, पण गितशू यांना

चलन िमळूं लागत.

ा चलना या आरं भाला,

िनबधाला फोडन
ू बाहे र घुसणा-या ओघा या प ह या धडक ला, कंवा गितशू य मनुंया या

कुजूं

पाहणा-या

रा ा या

पायांना

व

ब

करणा-या शृंखला ूगती या घणाखालीं तुटत असतांना ताडकन ् होणा-या आवाजाला बांित असे
हणतात व हा ूित बयेचा वशेष वेग कमी होऊन मूळ व सामा य गित ूा

या गतीन होणा-या ूगमनास उत्बांित
उत्बांित सु

आहे .

हणतात.

झाली

हणजे

जगातील धमबांित संपून ह ली धमाची

परं तु जगा या राजकारणाची उत्बांित हो यास शकड आपमतलबांचे व

अ यायांचे बंधारे अडथळ कर ंत अस यामुळ अजून ब-याच रा यबांत्या व समाजबांत्या
अवँय आहे त.
एिशयांतील

बांितूवाहांच

हं डमनकृ त वणन सावरकरां या

लेखणीतून पुढ लूमाण उतरल आहे †
एिशयांत रा यबांित सु

झाली आहे .

आतां ितला कोणाला ह थांब वतां यावयाच

नाह ं....... ह मी नुसत्या अजमासान सांगत नाह ं ; ह जपान या आधारावर सांगत आह.

या

भातखाऊ बुट या रा ान मासखाऊ व अगडबंब रिशयाला चीत केला तो या रा यबांती या
जोरावर होय......जपानांतून िनघून तो ूवाह आतां चीनम ये िशरत आहे – न हे िशरला आहे .

मला खाऽीने असे माह त आहे क ं, चीनम य भयंकर जागृित उत्प न झाली आहे ..परं तु
रा यबांतीचा हा एकच ूवाह आहे अस नाह ं. चीनम य ःवातं य थोडयाबहत
ु ूमाणान कायम
होत व

हणून तेथ जागृित व बांित करणारा ूवाह कती ह जोरान वाहत असला तथा प तो

परतंऽांना ःवातं याथ चेतना दे णा-या ूवाहापे ां कमी जोराचाच असला पा हजे.

परं तु सुदैवान

एिशयाम य परतंऽांना ःवतंऽ
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* लंडनचीं बातमीपऽे : पृ. २७-२८.
† लंडनचीं बातमीपऽे : पृ. ३०-३१.
‘ सहानुभूित ःवीकार, मागूं नको ’
कर याची श
ूवाह

धारण करणारा असा एक रा यबांतीचा ूचंड ूवाह सु

झाला आहे .

हा

हणजे हं दःथानची
जागृित होय.
ु

कॉ झ ह टव अगर िलबरल प ा या कडे वर बसून हं दःथानला
आपली उ नित सा य क न
ु

घेता येणार नाह ं ; त्याूमाणच

हं डमनूभृित सोिशयािलःटां या ह कडे वर बसून ती सा य होणार

नाह ं, असा इषारा दे तांदेतां सावरकर यांनीं िल हलेला या बातमीपऽाचा शेवटचा भाग फारच सुंदर आहे
*:
लोकां या कडे वर बसून तुला चालतां ये याच िश ण संपादन करतां येणार नाह ं.
हं डमन असे बोलले

हणून हरळू
ु न जाऊं नकोस...... हं डमन कंवा कोणी ह महात्मा जर खर

सहानुभूित दाखवीत असेल तर ती साभार ःवीकार, सहानुभूित ःवीकार, पण मागूं नकोस.
स माननीय आमंऽण आ यास जेवावयास जा ; पण, आगंतुक माऽ क ं नकोस.
कतबगार क न अ न संपादन कर.

परमे रान तुला भरतभूसारखी शेती दली आहे .

ःवत:
या

वःतीण शेतीला गंगा, यमुना, गोदावर , कावेर , िसंधु व ॄ हपुऽा हे अखंड कालवे दे वान तयार
क न ठे वले आहे त.
न हे तर ूत्य

या द य शेतींत या अखंड काल यां या पा यान तु या पूवजान धा यच

सोन पक वल आहे ......तूंच ह शेती करशील तर ह ंत सोन पकेल.

दस
ु -याचा नांगर ह यावर फरला क ं ह ंत

मग हा नांगर बा फरचा असो

परं तु,

पकेल, पारतं य पकेल !
लेग पकेल, दंकाळ
ु

कंवा मोलचा असो.

ह

दे वाची शत तूं पाळलीस क ं,

हं दःथाना
, पुढ या हं गामांत तु या या द य शेतींत, पाऊस पडो कंवा न पडो – को हनूर
ु
पकतील, मयुरासन पकतील, कालीदास पकतील, िशवाजी पकतील !

मानवी

ूगमन

या

एकाच

हे तू या

िस साठ ं

सु

झाले या

सावरकरांनीं प ह या सहामाह ंत िल हले या बातमीपऽांतील एक आवडता
साॆा या या श

चा होत चाललेला

बांितूवाहांच
वषय आहे .

’ या वषयावर ल बातमीपऽांत आलेला पुढ ल उतारा † या

भरली आहे .

ॄ टश

‘ रा ीय त ण सेना

ीन मह वाचा आहे :

जो तो आपाप या पर न इं मजांची अश ता दरू कर यास काय यु
इं लश लोक आतां अगद ं घाबरले आहे त.

ई ज मधील चळवळ,

योजावी

ा

त्यांतून ह आयलडची चळवळ,

हं दःथानातील
चळवळ,.... वगैरे चळवळ ंनीं लंडन या उरांत धडक
ु

या आरमाराला व सै याला पाहतांच आपण हं द ु लोक गभगळ त होत त्या

आरमाराची व सै याची खर यो यता इं लंड या पूण

यानांत आलेला आहे .

* लंडनचीं बातमीपऽे : पृ. ३२-३३.
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हा

य व त्यामुळ ॄटनमधील वचार माणसांनी वाटत असलेली

ववंचना, हा याच काळांत िल हले या बातमीपऽांतला दसरा
आवडता वषय आहे .
ु

वचारांत आहे .

वणन,

१४२

† लंडनचीं बातमीपऽे : पृ. ७-८.
सभोवतीं सवऽच अशा ू ोभजनक घटना घडत अस यामुळ, सवा याच भाषणांत या काळ ं
िनभय वृ ीच ूित बंब पडलेल आढळे .
जाऊन प चले होते.

सावरकर इं लंडला गेले तत्पूव च ना. गोखले हे इं लंडला

‘ लंडनचीं बातमीपऽे ’ ह पुःतक

यांनीं वाचल असेल त्यांना, सावरकरांनीं

गोख यां या आशावाद पणाची व नेमःतपणाची ूारं भीं ूारं भ कती व कशी थ टा केली आहे ह सहज

आठवेल. ऑगःटअखेर स गोख यांनीं इं लंड सोडले व

द.१४-९-१९०६ रोजीं ते ःवदे शी परत आले.

गोखले इं लंडहन
ू िनघाले त्या या थोडे दवस अगोदर ‘ ऑ सफड युिन हिसट इं डया सोसायट ’ या
संःथत त्यांच एक

या यान झाल.

नेमःतामणी गोखले दे खील ूसंगीं

कती िनभयपणान व

िनभ डपणान बोलत असत हे त्यांनीं या ूसंगीं केले या भाषणांतील पुढ ल वा यांव न ल ांत
ये यासारख आहे :
If Indians ever had to choose between gratitude for the past and duty to their own
people, there could only be one advice in the matter, however painful that might be.
( इं मजांनीं गतकालांत केले या उपकारांब ल कृ त
पार पाडावयाचे असा

बनतोड ू

हं द

गत्यंतर उरल नाह ं तर, या बाबतींत फ

राहावयाच क ं ःवदे शबांधवां वषयींच आपल कत य

लोकांसमोर उभा रा हला व एकच एक उ र दे यावांचून
एकाच ूकारचा स ला दे तां येईल.

तो स ला कोणाला

कती ह द:ु खद वाटला तर त्याची फक र बाळग याच कारण नाह ं.)
गोख यां यासारखे नेमःत जर इतक ःप ो

पूण भाषण क ं लागले होते तर, हं डमनसारखा

इं मज हं दःथान
या आकां ांचा पुरःकार करतांना कोणती मजल मार त असेल ह काय सांगावयास हव
ु
? हं डमन या जळजळ ंत ःप ो

ची वानगी वाचकांना िमळावी एवढयाचसाठ ं पुढ ल उतारा दला आहे

:
If the Russians are justified, as justified they assuredly are, in taking matters into
their own hands, I, as a common Englishman, whose family inherits full share in the
subjugation and robbery of Hindustan, declare that Indians are still more justified in any
attempt they may make to shake off our infamous and ruinous foreign despotism.
( आपल भ वत य ठर व या या मागाच ःवे छे न संशोधन कर याला आपण ःवतंऽ आह ह रिशयन
लोकांची भावना जर समथनीय असेल – आ ण ती िन:संशय समथनीय आहे – तर इं मजांची परक ,
लांछनाःपद, घातक

व जुलमी स ा झुगा न

दे यासाठ ं भारतीयांनीं कोणते ह ूय

अिधकच समथनीय आहे त, अस मी जाह र करत .

केले तर ते

इतर इं मजांसारखा मी ह एक इं मज आह.

हं दःथान
ु
टळकांपे ा दादाभाई बरे !

जंक या या कामांत व हं दःथानला
लुट या या कामांत मा या कुटंु बान ह यथाूमाण भाग घेतलेला
ु

आहे .

या जा णवेमुळ मी वर ल गो
अशा

जाह र कर त आह.)

वचारां या मोहनींत गुंगून गेलेले इं लंडमधील

हं द

व ाथ

सर हे ुी कॉटनसार या

हं दःथान
या ‘ सहे तुक ’ िमऽाशीं कसे वागूं लागले होते याच द दशन सावरकरांनीं ‘ रा ीय सभे या
ु
सावरकर-च रऽ
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शे या ’ या बातमीपऽांत केल * आहे .

कै. बि ु न त यबजी यां या िनधनाब ल द:ु ख

य

कर यासाठ ं लंडन येथ सभा बोलाव यांत आली व त्या सभत सर हे ुी कॉटन यांच भाषण झाल.
ू सरसाहे ब
समोर बसले या हं द त णांना उ े शन

हणाले :

मा यापुढ त ण इं डयन बसले आहे त त्यांना माझ कळकळ च –
कळकळ च – सांगण आहे क ं, त्यांनीं या जु या महात् यांच अनुकरण कराव.
ह लीं अितरे क व अघोरपंथी लोक िनघाले आहे त त्यांच ऐकूं नका.
संपूण ःवातं य पा हजे –
अरे रे !

ते

हं दःथान
या
ु

हं दःथानां
त
ु

हणतात क ं, आ हांस

हणजे आमचा इं मजी हं दःथानवरचा
अंमल नाह ंसा करावयाचा !
ु

अस क ं नका बर !

रा ीय सभा मागते आहे त ठ क आहे .

नाह ंसा क न पूण ःवतंऽता िमळवावयाची ह

हणण अनथाच आहे .

पण, ॄ टशांचा अंमल

सभत आरोळ उठली : ‘

नाह ं, नाह ं.’ ‘ नाह ं काय ? त अनथाच आहे च आहे .’
हं डमनसार या

इं मजान

ठे व याबरोबर इं लंडांत या

रिशयन

हं द

लोकांच

उदाहरण

त णां या मनांत कोणते

समजाव एवढयाचसाठ ं या सुमारास रिशयात घडले या एका
आहे .

१९०६

कामिगर

पुढ
वचार –

वकार उ वले असतील ह

ोभजनक ूकाराचा उ लेख करण अवँय

या जानेवार म ह यांत मॉःको शहरांत जो लोक ोभ झाला त्याच उ चाटन कर याची

जनरल

िमन (Minn) या लंकर

पीटरहॉफ रे वे ःटे शनवर या जनरल िमनवर
मार याची बातमी १९०६

अिधका-यान मोठया मदमक
न पार पाडली होती.
ु
पःतुल झाडन
एका रिशयन त णीन त्याला ठार
ू

या स टबर या ूारं भीं इं लश वृ पऽांतून ूामु यान झळकत होती.

भ वतालच वातावरण अशा ूकारच अस यामुळ, १९०६

या

डसबर म ह या या शेवट ं

कलक ा येथे होणा-या इं डयन नॅशनल कॉंमेसच अ य पद टळकांना िमळूं नये, अशी कॉंमेसचीं सूऽे
हःतगत क न बसले या नेमःतामणींची मनापासून इ छा होती.

असा लोकमतांचा आमह होता यांत शंकाच नाह ं.

टळकच अ य

पण, टळकांना अ य पद लाभूं दल तर कॉंमेसचीं

सरकार दरबारांत असलेला ूित ा घटे ल या भीतीन नेमःतामणींना पछाडल होत.
दादाभाई नौरोजी हे ह मोठे से इ

झाले पा हजेत

ठर यासारखे न हतेच.

नेमःतां या

पण, ‘ दगडापे ा वीट मऊ ’ या

ीन
यायान

दादाभा ना पतकर याची त्यांनीं तयार केली.
* लंडनचीं बातमीपऽे : पृ. १९-२०.
दादाभा चे मनोगत खरोखरच काय आहे ह टळकांना चांगल माह त होत.
येतांच त्यांनीं त्याला आनंदान मा यता दली.

कलक ा येथील कॉंमेसच काम सुरळ तपण पार पडल.

अपशकुनी अँ लो-इं डयन पऽांचे अंदाज खोटे ठ न कॉंमेस
अ य ीय भाषणांत ‘ ःवरा या ’

ामुळ दादाभा चे नांव पुढ

दभं
ु गली नाह ं.

दादाभा नी आप या

या मागणीचा उ चार केला, अिधवेशनांत ःवदे शी, ब हंकार, रा ीय

िश ण इ. वषयांवर ल ठराव उभयप ां या संमतीन मा य झाले, इत्या द गो ींब ल टळकांना फार
समाधान वाटल.

नेमःतांनीं ह या ूसंगीं इतका समजूतदारपणा दाख वला याच एक मह वाचे कारण

अस होत क ं, कॉंमेसच ह अिधवेशन कलक ा शहर ं होत होत.
कती

ु ध झालेले असतील ह ःवागता य

वा यांव न ःप

होत आहे .

हं दःथान
ु

या वेळ ं बंगा यांत या त णांचे वचार

डॉ. राश बहार घोष यां या ःवागतपर भाषणांत या कांह ं
हणजे दसर
आयलड आहे अगर दसरा
रिशया आहे अस
ु
ु

हण याची पाळ रा यकत्यावर येऊं नये यासाठ ं रा यकत्यानीं शहाणपणान व उदारपणान वागल

सावरकर-च रऽ
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पा हजे, असा इषारा द यावर डॉ. घोष

हणाले : उगीच कांह ंतर धमक

भाषा वापर त आह, अस कोणी समजूं नये.
आण

ावीं एवढयासाठ ं मी अशी

बंगा यांतील त ण पढ या मनांतले वचार मी जाणत ;

हणूनच मी ह भाषा वापरली आहे .
मह ष दादाभाई नौरोजी यांच कलक यांतील भाषण ह भारतीय रा ीय जीवनांतल नव म वंतर

सु

झा याच ःप

ल ण

अिधवेशनांत गरम रा ीय

हणून संःमरणीय आहे .

१८९७ सालीं अमरावतीस झाले या कॉंमेस या

वचारूणालीचा ज म झाला ह खर असल तर , त्या

उघडउघड उचलून धर याच ौेय कलक याचे अ य

दादाभाई यांनाच

सावजिनक जीवनांत ूवेश के यापासून इं मजां या भलेपणावर

वचारूणालीला

दल पा हजे.

१८५३ सालीं

व ास ठे वून वागत आले या या

तपोिनधीन या भाषणांत वैतागान पुढ ल श द* उ चारले :
Since my early efforts, I must say that I have felt so many disappointments as would
be sufficient to break any heart and lead anyone to despair and even, I am afraid, to rebel.
(पूववयांत केले या या ूय ांपासून िनराशेचे इतके संग मजवर ओढवल आहे त क ं, त्यां यामुळ

कोणाच ह अंत:करण वद ण हाव.

या ूसंगांमुळ कोणी ह मनुंय वैतागेल, यांत नवलच नाह ं.

वाटत, या अनुभवामुळ तो बंडाला ह ूवृ

होईल.)

मला

दे शभर चळवळ कर याच मह व कती आहे , या

बाबतींत बंगाली बंधूंनीं कती आघाड मारली आहे , इं लंडांत ह चळवळ करण अवँय आहे वगैरे गो ींचे
ूितपादन के यावर दादाभा नी आप या भाषणांत ःवरा याचा मंऽ † सांिगतला :
* Speeches & Writings : P. 86.
† Speeches & Writings : P. I00.
दादाभा

या

ताच ववरण

In self government lies our hope, strength and greatness.
(आपली सार आशा, आपल बळ, आपल मह व या सव गो ी ःवरा याधीन आहे त.) अस उ ो षत
क न दादाभा नी अस जगजाह र केल क ं,

करकोळ ह क, फुटकळ सुधारणा इत्याद ंची मागणी

करणा-या दे शभ ांचे माग चुक चे असून, ःवरा य व ःवातं य यां यावर भर दे णा-या त णांची
वचारसरणीच दे श हताला पोषक आहे .

जाह र र तीन हे श द उ चारणा-या दादाभा

कोणती खळबळ चाललेली असेल ह क पनेन ह ओळखतां ये यासारख आहे .

या मनांत

पण, त्या खळबळ च

ःव प ःप पण द दिशत करणारा उ म पुरावाच उपल ध अस यामुळ, या बाबतींत तर , क पनेला
शीण दे याच कारण नाह ं.

१९०७

या जानेवार म ह यांत दादाभाई फ न इं लंडला गेले.

या िनिम ान मुंबईस त्यांचा ूचंड जाह र सभत सत्कार ह कर यांत आला.
मुंबईस गेले असले पा हजेत व त्यांनीं दादाभा
या चच या वेळ ं दादाभा नीं आपल

त

य

ते जाणार

याच सुमारास टळक

याजवळ मनमोकळे पणान चचा केली असली पा हजे.
केल व दे शांतली त ण मंडळ

अवलंब क ं पहात होती त्या मागाच त्यांनीं समथन केल.

पु याहन
ू

या न या मागाचा

द. २५-४-१९०७ रोजीं पं.

शामजी कृ ंणवमा यांना िल हले या पऽांत टळकांनीं पुढ ल वा य िल हलीं आहे त, त्यांचा दसराितसरा
ु
अथ होऊं शकतच नाह ं.

सावरकर-च रऽ

टळक िल हतात :

१४५

Dadabhai is clearly of opinion that if the British Government withholds the granting of
concessions any longer, things will grow worse and the younger generation will and must
take recourse to other means of accomplishing their object.
( लोकांना सवलती व अिधकार दे या या कामीं ॄ टश सरकार या हपुढ कंजूषपणा कर ल तर
प र ःथित अिधकच िचघळे ल, अस दादाभा च ःप

मत आहे .

आपला हे तू िस

हावा

हणून त ण

पढ अ य साधनांचा आौय कर ल असा त्यांचा अंदाज आहे आ ण त्यांनीं तसा आौय करावा, अस

त्याच मत आहे .)
कलक ा कॉंमेसच अ य

हणून दादाभाई िनवडले गेले त्या वेळ ं शामजींनीं त्यां यावर

ट केची झोड उठ वली होती, ह टळकांना मा हती होत.

दादाभा

शामजींना झालेली असली

या वषयीं यो य तो आदरभाव ःथर राह ल

हणजे त्यां या मनांत दादाभा

या ख-या वचारसरणीची क पना

अस वाट याव न टळकांनीं वर ल मजकूर िल हला असेल, ह श य आहे .

सावरकरूभृित त णांनी ह

त कळाव व त्यांनी आपले उ ोग जोरान चालू ठे वावे हा ह टळकां या मनांतला

दादाभा चे खरे

आणखी एक हे तू नसेलच, अस तर कोणीं सांगाव ?
इं लंडांत आ यावर सावरकर यांनीं प ह या तीनचार म ह यांत काय काय उ ोग केले याची
क पना यापूव दे यांत आलीच आहे .

ऐषआराम, छानछोक , सरकार अिधका-यांची खुशामत इत्या द

यवसायांत रं गून जाणा-या इं लंडमधील हं द त णांचे मानिसक प रवतन घडवून आण याचे त्यांचे

उ ोग चालू होते त्याचूमाण दे शासाठ ं सवःव पणाला लाव याला िस
गेलेले होते.
त णांच संशोधन कर यांत ह ते या काळांत गडन
ू

त णां या भारता या भ वत याब ल मनमुराद चचा होत.
उपबम सावरकर यांनी लंडनम य ह सु
यापूव च िस

झाले या होत्या.

केला.

असले या शेल या

असे सहकार

हं दःथानां
त सु
ु

अिभनव भारता या रचनेब ल या त्यां या क पना

‘ ब हरं ग मंडळ ’ व ‘ गु

मंडळ ’ असे अिभनव भारताचे दोन क पे

चालणार काम उघडपण चालावयाच अस यामुळ, या मंडळाची घटना िस

ब हरं ग मंडळामाफत

कर या या ह ते उ ोगाला

या उ ोगांतूनच Free India Society या संःथेचा हळु हळू ज म झाला.

कर या या

ीन सावरकरांनी प हला ूय

यानचंद वमा यां या टाचणांव न दसते.

याद ह वमाजींनीं

दली आहे .

हणजे या

केलेला सा ा हक बैठक ंचा

असले पा हजेत ह त्यांची क पना त्यां या बरोबर या पुंकळशा मंडळ ंना पटली.
लागले.

भेटले

हं द

गु

मंडळाची ःथापना

केला तो १९०६ साल या डसबर म ये केला, अस कै.

या ूसंगीं जी मंडळ ं गोळा झाली होती त्यांची नाविनशीवार

हरनामिसंग, खान, जयःवाल, सेन, मदनलाल िधंमा, कोरगांवकर,

म णलाल, हरदयाळ, भाई परमानंद, बाबा जोशी, बापट व महे शचरण िसंह इत या मंडळ ंशीं चचा
क न, १९०६

या डसबर म ह यात सावरकर यांनीं ‘ अिभनव भारता ’ चे ःथापनेचा वचार प का

केला असावा, अस दसत.
आपलेपणाचे झाले होते.

सावरकर व बापट यांचे संबंध तर पांचचार म ह यांचे अवधींत चांगलेच

अिभनव भारतांतील त णां या हं द संःथािनकां वषयीं या अपे ा काय आहे त

ह त्या वेळ ं लंडन येथ असलेले ौीमंत सयाजीराव महाराज गायकवाड यांना कळ व यासाठ ं

बापटूभृित मंडळ ंच एक िश मंडळ या सुमारास िनयु
यां या

ोकब

झाल होत, या मा हतीला सेनापित बापट

आत्मच रऽांत पुढ ल आधार * सांपडतो :
तेथ राजा एक होता आलेला भटकावया ।
त्यािस भेटु िन किथल, नवभारत-आशया ।।

सावरकर-च रऽ

१४६

“ नकोत आ हांिस राजे, पा हजे लोकशासन ”
“ मला ह वाटत तैस, भेटा भारितं आपण ।। ”
‘ लंडनचीं बातमीपऽे ’ या पऽमालत बमांक दोनच पऽ लंडनला द. ५-९-१९०६ रोजीं िल हलेल
आहे व बमांक १० च ‘ वषारं भ ’ ह पऽ १९०७

या जानेवार म ह यांतल आहे या दो ह पऽांत

नेमबाजी या िश णाच मह व
* सेनापित बापट वाङमय : समम मंथ : पृ. ११.
अ य ां या टे बलावर भरलेल पःतुल
व णलेल आहे .
असावे.

तीं

१९०६

या शेवटापूव ‘ इं डया हाउस ’ मधील त ण ःवत:जवळ पःतुल बाळगूं लागल

वापर याची

व ा

त्यांनीं

हःतगत

केली

असावी,

अस

सेनापित

बापट

यां या

आत्मच रऽांतील पुढ ल उ लेखाव न × अनुमािनतां येत :
ूबंध दसरा
होता पूवमामीय* वांिछत ।
ु
“ भारतीय ःथित पुढ वष झा यावर शत ।।”
ूबंधीं या ःप तेन माग जो का सनातन ।
ःवातं याचा तयाच मी केल होत िन पण ।।
ूबंधांतीं ू कालीं मेजावरित ठे वल ।
गोिलकायंऽ भरल † अ य
“

गरमावले ।।

यायमं द रं जा याच पडे ल...” बहु बोलले ।

पुढ पो ाचे मागान यंऽ त मज पावल ।।
मॅ झनी या च रऽाच लेखनकाय आटोपतांच वनायकराव सावरकर यांनीं १८५७

ःवतंऽ

या बांितयु ासंबंधींचा

ववेचनपर मंथ िल ह याच ठरवून त्यासाठ ं वाचनाला सु वात केली होती, ह

कर याला अवँय असणा-या खुणा ह ‘ लंडनचीं बातमीपऽे ’ या पऽमालत सांपडतात.
पऽांत १८५७

प ह या पांच

या घडामोड ंचा उ लेख मुळ ंच आढळत नाह ं ; पण, द. २-११-१९०६ रोजीं िल हले या ‘

याचा अथ काय ?’ या पऽांत या पुढ ल वा यांत ‡ हा उ लेख ःप
इं मजी पालमटचे ल

आतां

हं दःथानान
एकदां आक षल होत.
ु

श दांत केलेला आहे :

हं दःथानकडे
प ह यानच लागत आहे अशी दसर
एक
ु
ु

वेडगळ क पना आपणांत ूचिलत आहे .

१८५७

पण, आज आहे याहन
ू लाखोपट न जाःत ल

या वण याचा भयंकर चटका लागतांच इं लंड या

पालमटम यच काय, तर इं लंड या ूत्येक झ पड ंतसु ां
आहे त.

द दिशत

हं दःथानाब
ल ू ो र झालेलीं
ु

‘ वषारं भ ’ या बमांक नऊ या पऽांत ह या घटनेचा उ लेख पुढ लूमाण § केलेला आढळतो :

सावरकर-च रऽ

१४७

इं लंडच मत अनुकूल क न घे यास एकच उपाय आहे व तो हाच क ं, इं लंड या

मताची कवड ची ह पवा न करण ! १८५७ सालीं इं लंडम य कोणी डे युटेशन धाडलीं होतीं
कंवा कोणीं या यान दलीं होतीं ? परं तु ५७ सालीं इं लंडच जतके ल
होत त्या या शतांश ह ल

हं दःथानाकडे
वेधल
ु

× सेनापित बापट वाङमय : समम मंथ : पृ. १२.
* ए डं बरोची िमऽमंडळ .
† भरलेल पःतुल.
‡ लंडनचीं बातमीपऽे पृ. २६-२७.
§ लंडनचीं बातमीपऽे : पृ. ४४
गोख यां या हजार
आपण नको नको

या यानांनीं ह वेधल नाह ं.

आपण कृ ित क ं लागल क ं, इं लंडच ल

हटल तर आपणामाग धावत सुटेल.

सेनापित बापट यांनीं ए डं बरो येथील िमऽमंडळ ंपुढ २००७ मधील हं दःथान
या वषयावर ूबंध
ु

वाचला अस सूिचत

करणा-या प पं

यापूव च उ त
ृ कर यांत आ या आहे त.

हा ूबंध वाच याला

ए डं बरोपयत ःवत: जा याची सेनापतींची इ छा न हती ; पण, बापटांचे एक िमऽ डॉ.बऽा यांच पऽ
आल तु ह ःवत:च आल पा हजे.

इथे कांह ं रिशयन मंडळ आहे त.

त्यांचा िन तुमचा मी प रचय

क न दे ऊं इ छत . * डॉ.बऽा यांच पऽ वाच याबरोबर सेनापित ए डं बरोला जावयास िस

झाले.

रिशयन मंडळ ंकडन
ू बॉंब बन व याची व ा हःतगत कर या या बाबतींत बापटूभृित हं द त ण त्या

सुमारास कती उत्सुक झाले होते ह कळ या या

ीन ह हक कत उपयु

बापटांची एका रिशयन कुमा रकेशीं ओळख झाली.

आहे .

ए डं बरोला गे यावर

ह ओळख बांितकाया या ूसारा या कामांत पुढ

कशी उपयोगी ठरली ह सेनापित बापट यांनीं आप या आत्मच रऽांत पुढ ल श दांत † व णल आहे :
त्या दनीं ओळखी झाली एका

सी कुमा रची ।

व ािथनी वै काची होती, ध य असे ितची ।।
िमळाल हःतिल खत पुढ

सी मुनीकडे ।

त्याच ह या ौम झाल आं लभाषत चोपड ।।
पर

ा जवळ होती वज ती या ौमाथ ती ।

सहामाह बुड वली सेवाधमाथ ध य ती ।।
इं डयन नॅशनल कॉंमेस या कलक ा येथील अिधवेशनांत
यापूव च झालेल आहे .
केला.

वशेष काय घडले याच

द दशन

दादाभाई नौरोजी यांनीं आप या अ य ीय भाषणांत ःवरा यमंऽाचा उ चार

दांतां या क या के यान ःवरा य िमळणार नाह ं अस लोकांना वाटंू लाग यामुळ, ःवदे शी,

ब हंकार, रा ीय िश ण इत्या द ःवाधीन या उपायांचा अवलंब कर याच लोकांनीं ठर वल.
वृ ीचा इं मजां या मनावर वल ण प रणाम झाला.
हं द दे शभ ां या मनांत येत असली तर , आ ह

सावरकर-च रऽ

या न या

ू िनघ याची क पना
ॄ टश साॆा यांतून फुटन

हं दःथान
सुखासुखी सोडणार नाह ं अस बजाव याला
ु

१४८

त्यांनीं सु वात केली.

इं मजां या या वचारसरणीच ूित बंब ‘ लंडन टाइ स ’ न दनांक २-१-१९०७

रोजीं िल हले या संपादक य लेखांत पुढ ल श दांत पडल :
We have won India by the sword and in the last resort we hold it by the sword ; and
it is well for the small and
* आमचे सेनापित : पृ. ५२.
† सेनापित बापट वाङमय : समम मंथ : पृ. १२.

अपशकुनी ठरणारे वष

Highly educated classes which are alone represented at the Congress, that the British sword
stands between them and their native enemies.
( आ ह तलवार या जोरावर

हं दःथान
ु

जंकून घेतला आहे ; आ ण, िनवाणी या ूसंगीं,

आ हांला तलवार या जोरावरच तो हातीं ठे वावा लागेल.
सुिश

त लोक उप ःथत राहतात त्यां या

कॉमेसचे ूितिनधी

हणून जे अ पसं य व

ीन पा ह यास अस िनंप न होत क ं, ह अ पसं य लोक

व त्यांचे ःवदे शी शऽू यां या दर यान ॄ टश तलवार उभी आहे , हच त्यां या हताच आहे .)
न या प ा या उदयामुळ ‘ लंडन टाइ स ’ ला जळफळू न वर ल श द उ चारावे लागले.
पं. शामजी कृ ंणवमा यांना ःवाभा वकपणच अिभमान वाटला.

त्यां या इं डयन होम ल सोसायट ची सभा झाली.
दे णगी जाह र केली.

या

त्या प ाब ल

द. २३-२-१९०७ रोजीं लंडन येथ

या सभत पं डतजींनीं दहा हजार

पयांची एक

हं दःथानां
त राजकारणी महं तांची संघटना िनमाण कर यासाठ ं ह दे णगी जाह र
ु

केली जात आहे , अस पं डतजींनीं सांिगतल.

आप या योजनेचा तपशील ठर व यापूव आपण टळक,

ब पनचंि पाल, लजपतराय, खापड ूभृित पुढा-यांचा वचार घेणार आह , अस ह पं डतजींनीं सांिगतल.

या सभेनंतर लौकरच पं डतजींनीं या

पुढा-यांशीं पऽ यवहार सु

केला.

येथून िल हले या पऽांत टळकांनीं या योजनेवर ल आपला अिभूाय य

द. ४-४-१९०७ रोजीं िसंहगड

केला.

१९०७ ह वष उजाड याबरोबर इं मजां या मनांत एक नवीनच धाःती उत्प न झाली.
‘ बंड ’ झाल त्या गो ीला या वष अधशतक पुर होत होत.
भागांतून असंतोषा या ठण या उडंू लागले या होत्या.
मानान हा असंतोष
बन वल होत.

ुिच होता.

याच सुमारास

१८५७ च

हं दःथान
या कांह ं
ु

खर पा हल तर ॄ टशां या लंकर श

या

१८५७ नंतर इं मजांनीं मोठया धोरणीपणान हं द लोकांना िन:श

युरोपांत शा ीय

शा ांत मोठ बांित घडंू पहात होती.

ूजे या मानान इं मज भार च होते.

ानाची जी वाढ झपाटयान होत चालली होती ित यामुळ सैिनक
या िन:श
या बांतींत इं लंड अमभागी नसल तर ह, हं दःथान
ु
ह ल ांत ठे वून, इं मजांनीं

हं दःथानां
त उडणा-या असंतोषा या
ु

ठण यांचा ‘ पराचा कावळा ’ केला नसता तर चाल यासारख होत.

कंबहना
अस ह
ु

हणतां येईल

क ं, उगीचच भयमःत बनून गेले या इं मजांनीं दोर ला साप समज याची चूक केली नसती तर, पुढ
घडले या अिन

ूकारांपैक ं बरे चसे ूकार टळले ह असते.

पण, १९०७ ह वष आप याला अपशकुनी

ठरणार अस मानून, हं दःथानां
तील इं मज अिधकार साशंकपणान व अरे रावीन वागूं लागले यांत शंका
ु
सावरकर-च रऽ

१४९

नाह ं.

लाहोर या ‘ पंजाबी ’ पऽाचे ूकाशक लाला जसवंतराय व संपादक ौी. काशीनाथ कृ ंण

आठवले यांजवर १९०७

मुंबई या

वहार

‘

या आरं भींच भर यांत आलेला खटला व १९०७

’

पऽामागे

लाव यांत

आलेल

हं दःथानसरकार
या भीितमःत मनोवृ ी या िनदशक
ु

जािमनक ंचे

हणून िन द

या फेॄुवार

शु लका

या

म ह यांत

दोन

गो ी

कर यासार या आहे त.

अफझलखाना या वधा या ूसंगीं ौीिशवाजी महाराजांनीं वापरलेलीं वाघनख ‘ लंडन टॉवर ’
म य ठे वलेलीं आहे त हा समज खरा क ं खोटा ह ठरवून घे यासाठ ं सावरकरांनीं १९०७
के हांतर लंडन टॉवर पा हले असाव, अस दसत.
छऽपतींची वाघनख आढळली नाह ंत.

जी

या ूारं भीं

या ठकाणीं त्यांना टपूची तलवार आढळली ;

वाघनख आढळली त्यांचा छऽपतींशीं कांह ं ह संबंध न हता.

िशवाजी महाराजांनीं वापरले या वाघनखासारखीं वाघनख

है सूर ूांतांतले चोर-दरवडे खोर वापर त असावे

व त्यांतलीं कांह ं वाघनख लंडन टॉवरम य ठे वलेलीं असावीं, अस ‘ वहार ’ पऽा या िम. चैऽ शु.९

शके १८२९

या अंकांत ूिस

झाले या बातमीपऽांत या मजकुराव न दसत.

लंडन टॉवरम य न

दसले या या वाघनखांसंबंधींचे सावरकरांचे वचारतरं ग नमूद क न ठे व यासारखे आहे त :
हं दं ू या

पारतं याची

आंतड ं

या

वाघनखांनीं

ौीिशवछऽपतीं या करःपशान प वऽ झालीं तीं मराठ

उपसून

बाहे र

काढलीं

व

जीं

वाघाची वाघनख लंडन टॉवरम य

पडलेलीं पाह यास मी उत्सुक झाल असेन अस आप या वाचकांना वाटत असेल ; परं तु, मला
ती उत्सुकता मुळ ंच वाटे ना ! ौीकृ ंणा या व
होते तर

दे खील त्या या यान त्या

फक यास मा या
झाल

व

पाला पाह यास अजुनाला द य च ु दलेले

पाला पाहवेना.

ी

ा गुलामिगर या डो यांची कशी छाती होणार ? ... अशा धाःतींत मी गक

असतांनाच मला त्या वाघनखांचे ऐवजीं

दशनाबरोबर एक

मग, त्या वाघनखांकडे

वल ण संचार अंगांत संच ं

टपूची तलवार
लागला व

दसली.

त्या तलवार या

ा गुलामिगर ंत जग यापे ां

ौीछऽपित िशवाजी महाराजां या वाघनखांनीं मेलेलच फार बर असा माझा मह होऊं लागला.

यावा अस मला वाटू

××× त्या प वऽ वःतू या दशनास जा यापूव कांह ं तर नजराणा

लागल ; परं तु, त्यांना जो एकच नजराणा पा हजे आहे तो मला कुठ िमळे ल ?
र

पारतं याचे

त्यांना नजरा यादाखल दे यासाठ ं मी टपू या तलवार ची क णा भाकूं लागल ; परं तु,

ितन मला एकच जबाब दला क ं, टपूची तलवार स ज आहे ; पण, टपूचा हात कोठ आहे
?.... छऽपतींचीं वाघनख लंडन या
कांह ं वाईट नाह ं.
हं दःथानां
तच
ु

टॉवरम य बंद ंत पड यापे ां तीं मला न दसतील तर

तीं मला दस यासाठ ं लंडनला ये यापे ां मा या आयभूला दस यासाठ ं

असलेलीं

बर ं

!

वाघनख

ूदशनासाठ ं

नसतात

!

वाघनख

हं

नेहमीं

दस यासाठ ं नसतात ! त्यांना पारतं याचीं पोटे फाड याक रतांच काय त बाहे र काढण इ

आहे .
बंगालम य नोकरशाह या लीला
बंडाला अधशतक होत आहे त्याअथ

चालू सालीं

वशेष कांह ं तर

मनांत या मनांत गांग न गेलेले इं मज बाहे न मोठा धीराचा आव आणीत
रोजीं

लाइ हन

सावरकर-च रऽ

लासीची लढाई

जंकली व

ॄ टश

घडे ल या भीतीमुळ

होते.

२३ जून १७५७

साॆा याचा पाया घातला, या गो ीचा गौरव
१५०

हणून

लाइ हच ःमरण कर यांत याव ह क पना ह ते खेळवूं लागले होते.

पं डत शामजी कृ ंणवमा यांनीं एक नवीनच
वषयाकडे हळु हळू ल

पुरवाव लागल.

१९०७

या सु वातीलाच

वषय चचसाठ ं हातीं घेत यामुळ, इं मजांनी ह त्या

हं दःथानां
त उदयाला येणारा जहाल प
ु

व दे शी संःथान

यांचे सहकाय कस श य आहे , हा वषय चिच याला पं डतजींनीं सु वात केली ; त्याबरोबर कत्येक
इं मजां या मनांत कशी धाःती िनमाण झाली ह ‘ लंडन टाइ स ’ म य १९०७
ूिस

या जुलै म ह यांत

झाले या पुढ ल उता-याव न ल ांत ये यासारखे आहे :

Satisfactory as our existing relations with the Princes of India may be and fully as
they may recognise the justice of our rule, it is hard to believe that, if at any time of crisis in
our fortune, they should see a reasonable chance of throwing off our yoke and of
establishing an independent federation of native states, devotion to the British Crown would
cause them to stand by us instead.
( हं द

संःथािनकांशीं आमचे संबंध स यां समाधानकारक आहे त ह खर.

यायाची आहे ह ह ते पूणपण मा य कर त असतील.

आमची रा यप ित

अस असल तर , आ ह कधीं काळ ं गोत्यांत

आल आ ण आमच जोखड झुगा न दे याची श यता त्यांना दसूं लागली तर, संःथािनक हे ॄ टश
सॆाटावर ल िन ेमुळ आपलाच प

घेतील – दे शी संःथानांच ःवतंऽ संघरा य ःथाप या या उ ोगाला

ते लागणारच नाह ंत – असा व ास बाळगण सोप नाह ं.)
१९०७ सालीं

हं दःथानां
त कांह ंतर बंडाळ होईल, त्या वेळ ं दे शी संःथािनक सु ां राजिन
ु

राहतीलच अस नाह ं, वगैरे वचारां या आहार ं गेले या इं मज अिधका-यांनीं हं दःथानां
तील असंतोषाची
ु

पाळमुळ खणून काढ यासाठ ं नाना त-हे या यु त्याूयु त्या उपयोगांत आण याला सु वात केली.

बंगालम य – वशेषत बंगाली हं दंम
ु य – तीो असंतोष पसरलेला होता.
ूित त मुसलमानांना हाताशीं धर याचा उपबम त्यांनीं सु
हे मुसलमानी समाजांत मा यता पावलेले गृहःथ !
बंगालमधील नोकरशाह न सु
िश न धुडगूस आरं िभला.
सैल सोडन
ू ते

केली.

केला.

बंगालमधील डा का येथील नबाब

त्यांना चेतवून

हं दंच
ू ा छळ कर याची लीला

या नबाबसाहे बांनीं चारदोनश गुंडहःतकांिनशीं कोिम ला शहरांत

या नबाबसाहे बांचे िचटणीस कोणी पारशी गृहःथ होते.

हणाले, “ बंगाली लोक

आपली जीभ बर च

हणजे डकराची
प ले आहे त !” अगोदरच िचडन
ु
ू गेले या

कोिम ला येथील हं दंन
ू ा त्या पारशाचे हे श द फार झ बले.
घेतला.

त्याचा नायनाट कर यासाठ ं

त्यांनीं या पारशाचा खरपूस समाचार

दवशी एका बंगाली त णान नबाबसाहे बां या एका

हा ूकार झाला त्या या दस
ु -याच

अनुयायावर गोळ झाडली व त्याचा बळ घेतला.

बंगाली समाजांत पसरलेला असंतोष व अ यायाचा

ूितकार कर याची या समाजांत जागृत झालेली इ छा यांना याच सुमारास एक वेगळ वळण लागूं
लागल होत.

१९०७ साल या माच म ह या या शेवट ंशेवट ं कांह ं बंगाली त णांनीं कलक ा येथील

श ागारांतून कांह ं काडतुस व दा गोळा या वःतू चो न ने या.
१९०७

दसत होता.

या प ह या दोनतीन म ह यांत

हे दोन ूांत

हं दःथानां
तील दोनच ूांतांत असंतोष फैलावलेला
ु

हणजे बंगाल व महारा

असंतोषांत ूामु यान सामील झालेला न हता.

पण,

हे होत.

पंजाब ूांत अ ापपावेत तर या

द. १६-४-१९०७ रोजीं ‘ पंजाबी ’ पऽाचे संपादक

व ूकाशक यां यावर ल खट यांच अपील लाहोर या चीफ कोटात िनकालांत िनघाल व त्या िनिम ान
पंजाब ूांत या असंतोषांत सामील झाला.

चीफ कोटान या दोघांची स मजुर ची िश ा बदलली होती

व त्यांनीं साधी िश ा भोगावी, अस फमा वल होत.

सावरकर-च रऽ

तर ह, लाहोरमधील लोकां या

ीन या दोघा

१५१

आरोपींना अ याय झालेला अस यामुळ, त्यांची तु ं गाकडे पाठवणी होत असतांना लाहोर शहरांत बर च

गडबड झाली.

या गाड ंतून कै ांना तु ं गाकडे धाड यांत येत होते ती गाड

वाटत थांबवून

लोकसमूहान या दोघा कै ांना पुंपहार अपण केले ; रःत्यात सांपडलेला िचखल त्यांनी पोिलसां या
अंगावर फकला ;

या बाजूला इं लश लोकांचे बंगले होते त्या बाजूला िमरवत जाऊन, वाटत

आढळणा-या एकटयादकटया
इं माजावर या जमावाने ह ला केला !
ु

शेवट ं पोिलस म य पडले ते हां या

जमावाची पांगापांग झाली.

वाःत वक या ूकारामुळ अिधका-यांनीं
लोक ूय पुढा-यांब लचा आदर

य

वशेष भेद न

जा याच कांह ंच कारण न हत.

कर या या उत्साहा या भरांत लोकसमूहान कोठवर जाव याला ह

कां हं मयादा असा या ह खर असल तर , या मयादे चा अितबम झाला क ं लागलीच लोक बंडखोर
बनल अस मानण ह गैर आहे .

पण, बंड हो याचा संभव आहे या भयान अगोदरच मःत झाले या

अिधका-यांनीं लाहोर शहरांत घडले या या ूकारांत बंडाच बीज पा हल !

आजवर बंगाल व महारा

यां यापुरतीच मया दत रा हलेली वावटळ आतां पंजाबसार या ना या या ूांतांत ह फैलावूं लागली असा
समज क न घेतला होता ह ‘ लंडन टाई स ’
उता-याव न ःप

या द. २०-४-१९०७

या संपादक य लेखांतील पुढ ल

होत आहे :

Such an explosion of nati-British feeling in a great Indian centre
occurred since the days of the mutiny

has

hardly

मनगटा या ढलेपणावर उपाय
and its gravity is increased by the fact that the Punjab has only quite recently been invaded
by the agitation which has been chiefly centred hitherto in Bengal and in certain districts of
the Bombay Presidency.
(

हं दःथानां
तील एका ूमुख किांत
ु

काळांत बहधा
प हलाच असेल.
ु

ॄ टश वरोधी भावनेचा झालेला हा ःफोट बंडानंतर या

या ःफोटाच गांभीय एका गो ीमुळ

आजवर मु यत: बंगालम य व मुंबई इला या या कांह ं ज

वशेषच वाढत.

ह चळवळ

ांम य क ित झालेली होती ; ित या

क त पंजाब ूांत नुकताच झालेला आहे .)
लंडनमधील हं द त ण हं दःथानां
त घडणा-या या घटनांकडे कती उत्सुकतेने पहात असतील
ु

ह ‘ लंडनचीं बातमीपऽे ’ या पऽमालतील बारा या पऽांत या पुढ ल उता-याव न ःप

होत आहे :

‘ पंजाबी ’ पऽा या संपादकांस झालेली बूर व रा सी िश ा ऐकतांच त णां या रोषास
पारावार नाह ंसा झाला.

त्यांना आप या हतबलत्वाची लाज वाटंू लागली व मनगटा या

ढलेपणान आलेल हतबलत्व मनगट जोरदार के यास अजून ह िनघून जाईल, ह त्यांची खाऽी

पटंू लागली.

ज पयत कायदे करण व त्या काय ां या अंमलबजावणीसाठ ं तलवार लटकत

ठे वण ह फरं यां या ःवाधीन आहे त पयत नेमःतपणा काय, कंवा Passive Resistance चा
अूत्य

कंवा रडका ूितकार काय, सारखेच वफल होत, असे उ ार बहते
ू िनघूं
ु कां या त डन

लागले आहे त व खरा माग, यशदायी माग, इितहाससूिचत माग, कसा ःवीकारावा याचा हं द
अंत:करणांत ऊहापोह होत आहे .
तारा पाठ व यांत आ या.
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म यंतर ं येथून ‘ पंजाबी ’ ला सहानुभूित व आनंदूदशक

आनंद अशासाठ ं क ं, आप यावर असले उघड जुलूम कर याची

१५२

बु

अखेर मानभावी स ेस होऊं लागली.

नंतर ‘ पंजाबी ’ साठ ं एक फंड ह काढ यांत

आला....या सहानुभूती या तारा कंवा फंड यां याम य आतां वेळ न दवडतां कांह ंतर शेवटचा
केला पा हजे, अशी उत्कंठा सवास लागली आहे .

सो मो
१९०७

या पूवाधापासूनच इं लंडांतील हं द त णांम य ह जी राजक य जागृित

गोचर होऊं

लागली होती ितच ौेय पं. शामजी कृ ंणवमा, सावरकर, बापट, हरदयाळ इत्या द सवाना

दल पा हजे.

हं द त णांना लाभले या या न या

ीच वणन सावरकर यांनीं पुढ लूमाण केल आहे : †

* लंडनचीं बातमीपऽे : पृ. ६०-६१.
† लंडनचीं बातमीपऽे : पृ. ५९-६०.
ा जागृतीची ूत्यंतर येथ दर

णीं घडत आहे त.

हं दःथानसारखा
भा यवान ्,
ु

िनसगसुंदर व रमणीय दे श व हं द ु लोकांसारखे वेदूाचीन, नीितसंप न, ूेमळ व वीररसभाजन

आयलोक अशी जोड लाभण मह ा याच फल
आहे ........ःवदे शािभमानाची

होय, अस आतां

हं द ु त णांस कळूं लागल

योत जी मालवली गेली होती ती एकदां का पेटली क ं, त्या

ूकाशान आजपयत आपणांस अडखळू न पाड यासाठ ंच

या वःतू उत्प न झा या आहे त अस

ःवक य परशऽु आप यास सांगत आले त्याच गो ींच मनोरमत्व व पु यपावनत्व पाहन
ू जग

त डांत बोट घालील, ह त ण पढ स कळूं लागल आहे व इं लंडम य येण

हणजे ःवदे शाशीं

कृ त नपणा व इं लंड या साॆा याशीं राजिन ा धरण न हे , ह ह त्यांना हळु हळू समजून येत
आहे .
१८५७ साल या भारतीय उत्थानांत

या इं मजांनीं

वशेष मदमक
केली होती त्यांचा गौरव
ु

करावा, १० मे रोजीं या उत्थानांतला एकादा ूसंग नाटयूयोगा या

पान इं लश जनतेपुढ मांडावा

वगैरे क पना १९०७

द ली या काँमीर दरवा यावर

या माच म ह यापासून बोल या जात होत्या.

१८५७ सालीं कर यांत आलेला ह ला नाटयूयोगासाठ ं िनवड यांत आला अस याची वाता ह ऐकूं येऊं
लागली.

त्याबरोबर पं. शामजी कृ ंणवमा यांनीं इं मजां या या उत्साहावर उतारा

पऽ ूिस

केल.

आय रश नॅशनल कॉ फेडरे शनचे उपा य

इं लंडांतून हं दःथानां
त ह धाड यांत आल होत.
ु
द. २३-४-१९०७

ू ओ डोनेल यांनीं िल हलेल ह पऽ

ौी. ब पनचंि पाल यां या ‘ वंदे मातरम ् ’ पऽा या

या अंकांत त मु ित झाल आहे .

केले त्याची िनंकृ ित

हणून एक खरमर त

१८५७ सालीं इं मजांनीं हं दःथानां
त जे अत्याचार
ु

हणून तीन ठकाणीं ूाथना कर यांत या या, अस सुच वतांना या पऽांत पुढ ल

मजकूर िल हलेला आढळतो :
The scene of the first service of reparation should naturally be those arsenals at
Dum-dum where low caste men were employed to manufacture polluted cartridges that were
to dishonour and degrade hundreds and thousands of brave and gallant soldiers.
The second service should naturally be held at Meerut – the site of the cantonments
of the splendid third cavalry who were forced into insurrection by the sight of their bravest
comrades being led away chained and fettered to penal servitude for no cause except the
just defence of nationality and religion.
I would suggest that a third service of reparation could
व ाथ वगाची राजक य उपासमार
सावरकर-च रऽ

१५३

not be better held than at Delhi on the scene of the murders of the young princes of the
Imperial House who, though prisoners of war, were butchered in cold blood by the ruffian
Hodson of Hodson’s Horse.
( १८५७

या दंकृ
ु तीं या पापिनंकृ तीसाठ ं करावया या ूाथनच प हल ःथान डमडम येथील

दा गो यांची कोठार ह ःवाभा वकपण असाव.

काडतुस

याच काडतुसांमुळ शताविध िन सह ाविध शूर उमदे सैिनक

बन व यांत आलीं तीं याच ठकाणीं !
अवमािनत झाले व पदॅ

ह न दजा या माणसांचा उपयोग क न ॅ

झाले.

अशा ूाथनेच दसर
ःवाभा वक ःथान
ु

हणजे मीरत !

पलटणींत या वैभवशाली सैिनकांचा लंकर तळ होता.

याच ठकाणीं घोडदळा या ितस-या

शौयाचे मूितमंत पुतळ असे आपले सहकार

होऊन, िश ा व दाःय यांचा अनुभव घे यासाठ ं बलात्कारान नेले जात आहे त ह पाहन
ू

शृख
ं लाब

त्यांना ःवःथ बसवेना !

हणून त्यांना बंडाचा झडा उभारला.

ःवरा

व ःवधम यांच

या य संर ण

कराव इतकाच ह बंड करतांना त्यांचा हे तु होता.
अशा ूाथनेसाठ ं ितसर ठकाण िनवडावयाच तर द लीइतक समपक ठकाण िनवडतां येणार

नाह ं, अस मला सुचवावयाच आहे .

बादशाह वंशांत या बालराजपुऽांचा

आला त्या ठकाणीं ह ूाथना कर यांत यावी.

या ठकाणीं खून कर यांत

हे राजपुऽ यु कैद होते.

तर ह ‘ हॉडस स हॉस ’ या

घोडदळा या पलटणीचा ूमुख, बूरकमा हॉडसन यान त्यांचा अत्यंत अमानुषपण खून केला !)
१८५७

या रा ीय आंदोलनाची ःमृित जागृत कर याचे ूय

हं दःथानां
तला सरकार
ु

चांगलीच वाढली.
पडावी

प

व लोकप

यां यामधील तेढ ह १९०७

दे शभर पसरत चालले या असंतोषाची

दो ह बाजूंनी सु

झा यामुळ,

या मे म ह या या सुमारास

ठणगी मिाससार या

वःतृत ूांतांत ह

हणून ौी. ब पनचंि पाल हे १९०७ साल या ए ूल म ह या या शेवट ं त्या भागांत िशरले. *

राजमहि येथ त्यांच
पुकारला.

या यान झाल व त्यामागोमाग तेथील सरकार कॉलेजांत या व ा यानीं संप

मे म ह या या सु वातीला खु

मिास शहरांत त्यांचीं दोन

या याना या शेवट ं वदे शी टो यांची होळ पेट व यांत आली.
शेफा न गेलेले मैमनिसंग

ज

या यान झालीं.

दस
ु -या

सरकार अिधका-यां या ूोत्साहनामुळ

ांतल बंगाली मुसलमान या सुमारास मुितभंग कर यांत व

हं द ु

यांवर अत्याचार कर यांत रं गून गेले होते व त्यामुळ बंगाली त णांत अगोदरच िनमाण झालेला

ोभ तीोतर होत होता.

ाथ वगाची राजक य उपासमार केली क ं, चौफेर पसरत चाललेला असंतोषाचा

वणवा आपोआप वझेल अस व र
* Sedition Committee Report : P. I62.
सरकार अिधका-यांना वाटंू लाग यामुळ, त्यांनी याच सुमारास ‘ रःले स युलर ’ ह कुूिस

फमान

काढल.
‘ पंजाबी ’ पऽाचे ूकाशक व संपादक यांना झाले या िश ेमुळे पंजाब ूांतांत उ वलेला

दवस दवस वाढंू च लागला.
घटनेव न या

ोभांतली श

मे म ह या या अगद ं सु वातीसच रावळ पंड
कती जा व य होती, ह समजूं शकते.

अ य तेखालीं एक सभा हो याच जाह र झाल.
पुढार या सभत भाषण करणार होते.

सावरकर-च रऽ

ोभ

येथ घडले या एका
लाला हं सराज यां या

सरदार अ जतिसंग, लाला अमोसकरामूभृित त ण

सरदार अ जतिसंग यां यावर भाषणबंद चा हक
ु ू म बजाव यांत

१५४

आला व त्या हक
ु ु माची अंमलबजावणी

हावी

हणून सभाःथानीं ३०० पोिलस ठे व यांत आले !

हक
ु ु माचा भंग क न सरदारजी भाषण क ं लागले ; पण, त्यांना अटक कर याची पोिलसांना हं मत

झाली नाह ं !
लालाजी

हजर राह याची आ ा दे यांत आली.

या ूकारांनंतर लाला हं सराज यांना कोटात

कोटात गेले.

ःथिगत करावी लागली.
दकानां
ची लुटालूट केली.
ु

ु ध लोकांनी कोटात इतक ं गद केली क ं, लालाजींवर ल आरोपांची चौकशी
कोटातून परत

फरले या लोकसमूहान वाटत लागले या युरो पयनां या

ू टस ् असोिसएशनतफ भर व यांत आले या
यानंतर लौकरच लाहोर येथील ःटडं

एका जाह र सभे या वेळ ं अिधका-यांनीं काढले या एका हक
ु ु माची बर च
आले या लोकांनीं परत जातांना

युरो पयनां या बंग यां या

असून ह, नाग रकांनीं तो मानला नाह ं.

वटं बना झाली.

सभेला

दशेन जाऊं नये असा हक
ु ु म िनघाला

त्यामुळ पोिलसांनीं लोकांवर लाठ चाल वली.

पंजाबमधील या लोक ोभामुळ सरकार

अिधकार

कती धाःतावून गेले होते याची कबुली

Sedition Committee Report या सरकार इितवृ ांतच * दे यांत आलेली आहे .

त्या वेळचे पंजाबचे

ले टनंट ग हनर सर डे झल इबटसन यांनीं या सुमारास तयार केले या एका खिलत्यांत अमृतसर,
फरोजपूर, लाहोर, रावळ पंड , िसयालकोट व

यालपूर इत्या द शहरांतून चळवळ कशी फोफावली याच

काय याच ह ःप ीकरण केलेले आहे .

वणन केलेल असून, या चळवळ च उ

सरसाहे ब िल हतात :

Some of th eleaders look to driving the British out of the country, or at any rate from
power, either by force or by the passive resistance of the people as a whole ; and the
method by which they have set themselves to bring the Government machine to a stand still
is by endeavouring to stir up a strong feeling of racial hatred.
* पृ. ४१-४१
तोफखा यावर ल पठाणांचा संप
( श

या बळावर अगर लोकां या साव ऽक अूत्य

ूितकारां या जोरावर

ॄ टशांना

दे शाबाहे र हसक
ु ू न लावाव, िनदान त्यांना अिधकार युत कराव, अशी कांह ं पुढा-यांची मनीषा आहे .

रा ययंऽ बंद पाड याचा उपाय
भावना जागृत कर याचा ूय
ूांता या

ूमुख

करावयाला पा हजे होता.

हणून त्यांची कशावर िभःत असेल तर ती जातीय

कर यावर आहे .)

शाःत्यान

लोक ोभाच

ह िनदान

ठर व यापूव

रा हला – व

वचार

यामुळ ॄ टशांच हं दःथानां
तील रा य
ु

त्यावेळ ंच वलयाला गेल नाह ं – तो पंजाब ूांत आज इतका असंतु
शांत वृ ीन मीमांसा करावयास पा हजे होती.
स ु

अनेक गो ींचा

१८५७ साल या आंदोलना या वेळ ं सग या उ र हं दःथानभर
असंतोषाचा
ु

वणवा पसरत असतांना जो पंजाब ूांत ॄटनिन

अिधका-याला ह

े षाची ूबळ

सुचली नाह ं.

कां झाला याची या ग हनरन

पण, बंड होणार या भीतीमुळ गांग न गेले या या

बंडाला सु वात हो यापूव

पंजाबमधील सै य सव

सुस ज ठे वल पा हजे ह ओळखून, सरकार अिधकार त्या तयार ला लागले.

झेलम येथील तोफखा यावर असलेले पठाण असंतु
अस पाहन
ू त्यांनीं संप पुकारला होता.

झाले होते.

यापूव थोडे

ींनीं
दवस

आप या तबार ंचा प रहार होत नाह ं

ूांतांत बंड होणार अस दसूं लागतांच, सर सेनापित लॉड

कचनेर हे ःवत: पंजाबांत आले, त्यांनीं या पठाणांची समजूत घातली, हा संप मोडला ते हां ःवःथ

सावरकर-च रऽ

१५५

मनान ते परत द लीकडे वळले.

केला.

रावळ पंड

पंजाब सरकारन रावळ पंड शहरांत जवळजवळ लंकर अंमल सु

शहरावर तोफ रोखून ठे व यांत आ या.

लाला हं सराज, लाला गु दास, लाला

अमोलकरामूभृतींना कैद कर यांत आल व लाला लजपतराय यां यावर भाषणबंद चा हक
ु ु म बजाव यांत
आला.

हं दःथानां
तील असंतोष या थराला जाऊन प चला त्या सुमारास लंडनम य असले या
ु

सावरकरूभृित त णांनीं १० मे हा दवस आप या प तीन साजरा कर याचे ठर वल होत.

ारकादास यांच वसितःथान ‘ टळक हाउस ’ या

राहणारे शामजी कृ ंणवमाचे मेहु णे ौी. नीितसेन

नांवान ओळखल जात असे.

अँ टन येथे

या ठकाणीं गौर शंकर भाटनगर, द पचंद ज हे र , डॉ. ए ळकरूभृित १५-

२० मंडळ एकऽ जमली व त्यांनीं हा दवस साजरा केला.
यांनीं ःवीकारले होते व ौी.

या छोटया सभेच अ य ःथान सावरकर

यानचंद वमा यांनीं या ूसंगीं मु य व े

हणून भाषण केल.

यानंतर

एक वषान साजरा झालेला १० मे चा समारं भ जसा गाजला तसा हा समारं भ गाजला नाह ं व त्यामुळ
रौलेट रपोटात या समारं भाचा उ लेख कर यात आलेला नाह ं.
आला ह गो

िन

त आहे .

ौी. इं दलालजी
या
ू

च रऽांत या समारं भाब लची पुढ ल न द सांपडते :

ह खर असल तर हा समारं भ घडन
ू

क यांनीं िलहन
ू ठे वले या शामजी कृ ंणवमा या

The 10th of May, however, did not pass unnoticed in London. Vinayak Savarkar had
not spent a year at the India House in vain. He had already carried an intensive propaganda
among a iwde circle of Indians in London, just as he had carried on thorough – going
research in the events of the great war with the help of classical works on the subject. Fully
equipped with historical material on the subject, Savarkar held a private celebration of the
fiftieth anniversary which was attended by a small but determined group of young
enthusiasts at the India House.
( १९०७ सालचा १० मे हा दवस लंडन शहरांत दल
ु

त माऽ रा हला नाह ं.

वनायकराव

सावरकर यांनीं भारतभवनांत एक वष घाल वल होत, त कांह ं उगीच घाल वल न हत.

लंडन शहर ं

राहणा-या भारतीयां या वःतृत गटांतून त्यांनीं यापूव च जोराचा ूचार केलेला होता.

त्याूमाणच,

१८५७

होत.

या महान ् बांितयु ांत या घटनांच ूमाणभूत मंथां या आधार मूलमाह संशोधन ह त्यांनीं केल

या वषयावर ल ऐितहािसक मा हतीन सुस ज झालेले सावरकर हा दवस साजरा कर याला पुढ

आले व खासगी र तीन त्यांनीं तो साजरा केला.

या समारं भाला भारतभवनांतले थोडकेसे पण करार व

उत्साह त ण उप ःथत होते.)
हा समारं भ साजरा कर यांत आ याब लचा उ लेख सावरकरांनीं ‘
धा डले या एका बातमीपऽांत कर यांत आलेला आढळतो.
ूिस

वहार

’ सा ा हकाला

िमित वैशाख व. ३०, शके १८२९ रोजीं

झाले या ‘ वहार ’ पऽांत लंडन या बातमीपऽा या शेवट ं पुढ ल वा य आढळतात :
कानपूरच ःमरण फ

इं मजांनाच होत आहे , अस नाह ं.
हं द

त लंडनमधील

हं द

लोकांना ह होत आहे .

गे या मे ११ ला येथील

लोकांची सभा या स ावन या

ःवातं यसंमामाची सोनेर

यु बली कर यासाठ ं भरलेली होती व तींत या संमामांत पडले या

दे शवीरांच भजनपूजन कर यांत आल.
ह त ण मंडळ हा समारं भ साजरा क न मोकळ होत आहे त च, हं दःथानां
त घडले या एका
ु

मह वा या घटनेच वृ
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लंडनम य येऊन थडकल.

पंजाब सरकारन

द. ९ मे १९०७ रोजीं राऽीं

१५६

आक ःमक र तीन लाला लजपतराय यांना लाहोरमधून उचलल, व ॄ हदे श या िथबा राजाला
हं दःथानां
त आणून ठे व याची भरपाई कर यासाठ ं क ं काय, त्यांना ॄ हदे शांत मंडाले येथ नेऊन
ु

ःथानब
ौे

क न ठे वल ! हं दःथानां
त जो नवा प
ु

उदयाला येत होता त्या प ा या पुढा-यांपैक ं एका

व आदरणीय पुढा-याला सरकारन चौकशीिशवाय ह पार केल ह पाहन
ू सवानाच
बापटांच पॅ रसला ूयाण

मअदा य वाटल.

भारतभवनांत राहणा-या त णांवर या घटनेचा कोणता प रणाम झाला ह सेनापित

बापट यांनीं आप या आत्मच रऽांत पुढ ल श दांत * व णल आहे .
लाला उचिलल झाला हलक लोळ ग धळ ।
वचार कर या बैसे वचार जनमंडळ ।।
सूचना मां ड या कोणी, कोणी त्या उपसूचना ।
हटल मी मला कांह ं यांतील पटतच ना ।।
करा तु ह सभा सव हं द ंची आं लभूगत ।
नसे ितचा वरोधी मी ऐका माझ मनोगत ।।
यथ भाषा वषा रोष ओकण टाकण भल ।
भाषा सौ य ;

हणा लाला ऽमासांत करा खुल ।।

जर खुले न ते झाले खु या मं ऽवरावर ।
यंऽ माझ चालवीन यशायश हर – कर ं ।।
‘ नको ह ’ ठरल त्यांच माझ ह ठरल तदा ।
‘ नको भाषा ; मधुपुर ं जात , मज करा बदा ’ ।।
लंडन येथील ‘ अिभनव भारता ’

या सदःयांनीं द. ११ मे १९०७ रोजीं भर वले या सभेनंतर,

बापट हे लौकरच पॅ रसला जा या या तयार ला लागले.

पॅ रस येथ जाऊन बाँब तयार कर याची व ा

कोणीतर हःतगत करावी असा वचार या सभत पुढ आला ; आ ण पुढ बापटांनीं ह
येथ हःतगत

केली.

ौी. हे मचंि दास व िमझा अ बास या दोन िमऽांसमवेत ह

व ा ूथम पॅ रस

व ा हःतगत कर त

असतांना बापट यांना कोणते अनुभव आले ह त्यां याच श दांत † सांगण ौेयःकर ठरे ल :
तीन
वृ

सी व सेवा –

येयपूजक भेटले ।

त्यांच पाहनीयां
आ य बहु वाटल ।।
ु
सी वीर बांतीकार कशीं घ डित मंडळ ।

त वृ

किथल त्यांनीं जशी ौ ा तशीं फळ ।।

सी बांितमंडळा या घडणीची कथा िमयां ।
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ट पली ती पुढ आली छापुनी िनजदे िशं या ।।
*

*

*

सी ते वीर अ ात ूकार तेथ राहती ।
आ हांसी सांग या गो ी अपु या गृ हं बाहती ।।
एक आचाय त्यांतील संःकृ त
जमूं आ ह

तया घर ं ।

वचाराथ योजुनी यो य चातुर ।।

* सेनापित बापट वाङमय : समम मंथ : पृ. १३.
† सेनापित बापट वाङमय : समम मंथ : पृ. १४-१५.
संहार

रपुचा वैर ूितसंहारकारक ।

मंडळाचा मु य तेथ भेटला स वधारक ।।
*

*

*

िशंपी आचाय ितसरा ूितसंहारकामणी ।
सी हे तीन बसले खोल जाउिनयां मनीं ।।
खोल यांहू िनह बसे एक

सी महामुनी ।

जो सूिचपटु आ हांत ूेम भेट व आणुनी ।।
ठगणा ं द बां यान, दाढ ःव छ

वृ

ळ उर ं ।

तो युवकाऐसा उत्साह क र चाकर ।।
*

*

*

तेण आ हांिस दधली गोलककृ ित – पु ःतका ।
सी ती हःतिल खता सुटया त त प ऽका ।।
‘ अिभनव भारता ’ तील मंडळ ं या
मंडळ ंना ह यापुढ ल काय िन

वचारानच बापट या उ ोगाकडे वळले.

त ठर वण भाग होत.

लंडन या

द. ११ मे १९०७ रोजीं भरले या सभत

ूितमासीं बांितकारक पऽक िलहन
ू , तीं मु ित क न, चौफेर ूसृत कर याचा िन य कर यांत आला.
‘ ृ इं डया सोसायट
प ा या

’

या नांवाची संःथा ःथापन क न सा ा हक सभा कर याचा व बांितकारक

ीन ूचिलत राजकारणाचा ऊहापोह कर याचा िन य ह या सभत कर यांत आला.

इं डया सोसायट

’

या ूत्येक सदःयाच वाचन कांह ं एका

‘ ृ

कमान मयादे पयत झालच पा हजे,

त्यािशवाय राजक य मत बन व याची पाऽता त्या या ठकाणी िनमाण होणार नाह ं, असा ह अिभूाय
या सभत

य

कर यांत आला.

ौी.

यानचंद वमा यांची ‘ ृ इं डया सोसायट ’ चे िचटणीस

हणून योजना कर यांत आली.
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लजपतराय यांना ह पार के याबरोबर लंडनम य घडले या या घडामोड ं या हक गतीबरोबरच

आणखी ह एका घडामोड च वृ

या

ठकाणींच सांगून टाक यासारखे आहे .

ह पार चा

एक

मोठ

िनषेध

कर यासाठ ं

सोिशऑलॉ जःट डे मोबॅ टक पाट चे अ य
हावयाच होत.

जाह र
िम.

सभा

भर व याच

यानंतर

लौकरच

हं डमन यांच या सभत मु य व े

सभे या दवशीं पं.शामजी कृ ंणवमा यांना सभे या

पुर वतां आल नाह ं.

लजपतराय यां या

ठरल.

हणून भाषण

यवःथे या कामाकडे ःवत: ल

त्यांनीं ह काम ौी. यानचंद वमा यां यावर स प वल.

या ूसंगीं ौी. वमाजींची

िम. हं डमन यां याशीं जी ओळख झाली ितचा वमाजींनीं चांगलाच उपयोग क न घेतला.

रिशयांतून

ह पार झालेले ू स बोपॉ कन ्
* सेनापित बापट वाङमय : समम मंथ : पृ. १५.
वमाजी व ू स बोपॉ कन ्
हे या वेळ ं लंडन येथच राहात असत.
घेतली.

वमाजींनीं हं डमन साहे बां या माफत ू स बोपॉ कन ् ची भेट

या भेट नंतर अ वल दजाच रिशयन बांितकारक वाङमय ‘ इं डया हाउस ’ म य येऊं लागल.

ू स बोपॉ कन ् यांनीं पॅ रसम य असले या कांह ं रिशयन िमऽांना दे यासाठ ं प रचयपऽ ह तयार

केलीं व तीं वमाजीं या हातीं

दली.

पॅ रसला गेलेले बापट यां या पुढ ल उ ोगांत वमाजींनीं

पाठ वले या या प रचयपऽांचा उपयोग झालाच नसेल, अस

हणवत नाह ं.

लालाजीं या ह पार मुळ शामजीं या लेखनाची तार जाःतच वर चढली.
शामजींनीं ‘ लंडन टाइ स ’ ला िल हलेल एक पऽ या
ूिस

जून म ह यांत

ीन मोठ वाचनीय आहे . द. १९-६-१९०७ रोजीं

झाले या ‘ लंडन टाइ स ’ मधून या पऽांतील पुढ ल भाग घेतलेला आहे :

We are not aware of having advocated armed rebellion in any number of this journal
….but, at the same time, we may say that we are not opposed on principle to an armed
rebellion like some who denounce all revolutions, wrought by force of arms, holding as we
do that resistance to aggression is not

simply justified but imperative…. Each case must be judged on its own merits ; and we think
that Indians need not resort to arms in order to throw off alien yoke.
( इं डयन सोिशऑलॉ जःट या आम या मािसकांत आ ह के हां सश
असेल तर ती गो

आ हांला माह त नाह ं....पण, त्याबरोबरच आ ह

बंडाचा पुरःकार केला
अस

हणूं शकत

श साम यान घडवून आणले या बांतीचा िनषेध करणा-या इतर कांह ं मंडळ ंूमाण आ ह
सश
यच

बंडाला त वत: व
न हे

तर

नाह ं.

आवँयक ह

क ं,
कांह ं

कारण, आमच मत अस आहे क ं, आबमणाचा ूितकार हा नुसता
आहे .

.......अशा

बाबतींत

वचारांत

यावयाचा

ूत्येक

ू

प र ःथितूमाण ःवतंऽपणच वचारांत घेतला पा हजे ; आ ण, परक स ेचे जूं झुगा न दे यासाठ ं
हं द लोकांनीं श ांचा आौय कर याची आवँयकता नाह ं, अस आमच मत आहे .)

सावरकर-च रऽ
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शामजींूमाणच सरदारिसंगजी राणा हे ह या सुमारास कोणत्या ूकार या जहाल

खेळत होते ह समज याच एक साधन उपल ध आहे .
िल हला.

M.F. Deville या ृच आरमार

या लेखांत मा यतापूवक उ त
ृ केलेला आहे .

वचारांत

राणाजींनीं या सुमारास ृच भाषेत एक लेख

अिधका-या या एका लेखांतील एक उतारा राणाजींनीं
या उता-याच इं मजी भाषांतर पुढ लूमाण केलेल आढळत

:

Are the people ( Hindus ) happy and free ? I ask you, false philanthropists, who are
they that grind them down and enslave them ? O, you Englishmen, who wish to do a way
with slavery all over the globe ! Ah ! If the Indian could make himself heard ! If he could
only unveil to the world your perfidy and the deplorable state to which you have reduced
him, how eloquent would be that sight to the eyes of nations who still believe in your
fallacious policy ! But bent under the yoke, Indians, whom you have loaded with chains,
keep a gloomy silence. Fear lest they awake and break their irons ! When the day comes,
what will be your fate in the bosom of this same Asia, which is the witness of your cruelties
and upon which depends your unjust prosperity.
हं दंन
ू ा

( हं द लोक सुखी व ःवतंऽ आहे त काय ?

लट या भूतदये या क छपीं लागले या लोकांनो,

भरडन
कोण काढ त आहे आ ण गुलाम
ू

हणून त्यांना कोण राब वत आहे , असा माझा

तु हांला सवाल आहे .
वचार करा.

भूतलावर ल गुमालिगर नाह ंशी कर याची इ छा बाळगणा-या इं मजांनो, थोडा

भारतीयां या भावना श दःव पांत ूकट होऊन सवा या कानावर आदळत नाह ंत

हणूनच तुमचा हा सारा बकवा सहन केला जातो !

तु ह ं केलेले व ासघात आ ण तु ह भारतीयांना

या द:ु सह अवःथेूत नेऊन प च वल आहे ती अवःथा यांच आ वंकरण भारतीयांना करतां तर येऊं
ा ; तुम या ॅामक धोरणावर अ ाप ह

ःतिमत होतील !

व ास ठे वणा-या रा ांचे डोळे त्या दे खा यान एकदम

भारतीयां या पायांत तु ह

या शृख
ं ला अडक व या आहे त, त्यां या मानेवर तु ह

ज जोखड लादल आहे त्यामुळ भारावून गेलेले भारतीय लोक िनमूटपण द:ु ख सोसतात !
झाले व आपले पाश तोडंू लागले क ं तुमच मरण ओढवलच, ह ओळखून रहा.

तुम या बुर कृ त्यांकडे मुकाटयान पहात आहे .
अवलंबून आहे .

ते जागृत

आज आिशया खंड

या आिशया खंडावरच तुमची अ या य भरभराट

भारतीयां या जागृतीचा दवस उजाडे ल ते हां आिशयांत सांपडले या तुमची काय गत

होईल, याचा वचार करा !)
लालाजींना ह पार केल आ ण पंजाबांतील ूमुख शहर ं लंकर अंमल सु
बंद क न टाकली
साफ चुकला.
नाह ं.

हणजे पंजाबमधील बंडखोर ूवृ

क न सभा वगैरना

नाह ंशी होईल हा हं दःथान
सरकारचा अंदाज
ु

लालाजींना ह पार कर यांत आल ह गो

सौ य ूकृ ती या पुढा-यांना ह मा य झाली

ना.गोखले यांनी या ूकरणीं ‘ टाइ स ऑफ इं डया ’ ला एक पऽ िल हल.

लालाजींसार या

थोर
रा ीय ःवयंसैिनकांची संःथा
दे शभ ाला चौकशीिशवाय ह पार कर यांत आल ह
शोभणार नाह ं असा अिभूाय

मागणी गोखले यांनीं केली.

सावरकर-च रऽ

य

गो

इं लंडमधील उदारमतवाद

के यावर, सरकारन दोह पैक ं एक तर गो

मं ऽमंडळाला

केली पा हजे अशी

एक तर, लालाजींची उघड चौकशी झाली पा हजे ; अगर, त्यांनीं
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रा यबांित कर या या खटपट ं के याब लचा जो पुरावा सरकारपाशीं असेल तो तर सरकारन लोकांपुढ
मांडला पा हजे, अस िनिभड मत गोखले यांनीं
चालणा-या

ॄ टश कॉंमंस किमट न ह

य

केल.

कॉटन – वेडरबन ूभृतीं या तंऽान

हं दःथान
सरकार या या कृ त्याचा िनषेध केला.
ु

ए डं बरो,

लासगो वगैरे शहर ं ह या ूकरणांत िनषेधसभा भर व यांत आ या.
सरकार व

बोल याला सहसा ूवृ

व होणारे लोक ह सरकारला दषण
दे ऊं लाग याबरोबर,
ू

रा ीय चळवळ करणा-या लोकांना एक ूकार ःफुरणच चढल.
यांना ह पार कर याचा सरकारचा संक प होता.

लालाजींूमाणच सरदार अ जतिसंग

पण, सरदारजी फरार झा यामुळ त्यांना पकडाव कस

याच ववंचनत पंजाब सरकारला १५।२० दवस घालवावे लागले.

सरदार अ जतिसंगां या साहसा या

ख-याखोटया गो ी रोज न यान यान पंजाबभर पसरत होत्या.

द. २ जून १९०७ रोजीं

शेवट ं अमृतसर येथ पकडले गेले.
होत.

सरदारजी

तोपयत या नवलकथांनीं सा-या पंजाबच वातावरण ू ु ध झालेल

डा का येथील नबाबान केले या अत्याचारांना त ड दे याची िस ता बंगा यांत चाललेली होती.

मे म ह या या म या या सुमारास त्या ूांतांत रा ीय ःवयंसैिनकांची संःथा अ ःतत्वांत आलेली होती.
आप याला हकमी
मदत करणा-या नबाबाला कजमु
ु

िनल जपणा सरकार अिधकार कर त होते.

अशा आशयाच पऽ उघडपण ूसृत कर यांत
स युलर ’ मुळ
हजार

कर यासाठ ं लाख

पये खच कर याचा

नबाबा या उ छृंखलपणामाग सरकार अिधकार च आहे त.
बंगालमधील थोरथोर पुढार गुंतलेले होते.

व ाथ िभऊन जातील ह सरकारची अपे ा फोल ठरली होती.

व ा या या सभांमधून या स युलरचा उपमद कर यांत येत होता.

‘

इं डया

नांवा या

’

उद ू पऽाचे

संपादक

बंगालम य ह ‘ युगांतर ’, ‘ सं या ’, ‘ नवश

लाला

पंड दास

यां यावर

कलक ा शहरांत

सभ वारचा

नाह ं ह पाहन
ू गांग न गेलेल सरकार वृ पऽां या माग हात धुऊन लागल होत.

ोभ शमत

पंजाबम य िनघणा-या

खटला

भर यांत

कोकोनाडा

व ा यानीं ‘ वंदे मातरम ’ चा घोष के यामुळ तेथील िस हल सजनन

मारहाण केली होती.

आला.

’, ‘ वंदे मातरम ’ या पऽांना सरकार सतावूं लागल.

ब पनचंि पाल यांनीं मिास ूांतांत केले या जागृतीचा ह प रणाम ूतीत होऊं लागला.

येथील कांह ं

रःले

‘

यामुळ िचडन
ू गेले या व ा यानीं तेथील युरो पयन

व ा याना

लबावर ह ला चढ वला

होता व तेथ असले या कले टर या डो यावर सोडावॉटरची बाटली मारली होती !
लालजीं या उचलबांगड नंतर ह हं दःथानां
तील
ु

िचडले ह

ोभ शमत नाह ं ह पाहन
ॄ टश लोक कती
ू

द. १८-६-१९०७ रोजीं पालमट सभत ू ो र झालीं त्या वेळ ं चांगलच ूतीत झाल.

लजपतराय यां या ह पार ब ल अनेक सभासदांनीं मोल साहे बांना ू

दे तांदेतां उदारमतवाद

मोल साहे बां या त डाला चांगलाच फेस आला.

ह सट नांवा या एका ‘ सरा ’ ला अगद ं अस
लजपतरायवर ल रोष य

कर याचा एक माग

वाटली.

ू

वचारले व त्या ू ांची उ र
मोल साहे बांची ह

वचारणारांचा िनषेध

फजीित

हणून व

हणून हे सरसाहे ब पालमट सभत मोठयान ओरडले :

‘ Why not shoot him ?’ ( गोळ घालून
िनकाल कां लावीत नाह त्याचा ?)

मोलसाहे बांना वारं वार असे गैरसोयीचे ू

वचार यांत येतात ह

पाहन
ू होरे स र बो ड या इं मजाचे अंत:करण िवल व त्यान लंडन टाइ स या द.
या अंकांत एक पऽ ूिस

सावरकर-च रऽ

केल.

१५-७-१९०७

१९०७ ह वष बंडा या अधशतसांवत्स रक ःमृतीच वष आहे आ ण
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या वष

पालमट या सभासदांनीं भारतमं यांना गैरसोयीचे ू

नापसंित र बो डसाहे बांनीं य

वचार याला ूवृ

केली !

लालाजीं या ह पार चा पं. शामजीं या मनावर खोल प रणाम झाला.

खटला भर यांत आला त्या वेळ ं पं डतजींनीं कांह ं एक
अत:पर सुर

त नाह ं अस ओळखून ते इं लंडला आले.

ऊिम त्यां या मनांत उत्प न झाली.
वचारसरणी या
सुर

तते या

ीन

१८९७ सालीं टळकांवर

वचार मनाशीं केला व

हं दःथानां
त राहण
ु

त्यानंतर बरोबर दहा वषानीं लंडन सोड याची

हं दःथानपे
ां इं लंड
ु

ीन बरोबर असल तर , स यांची आपली

नाह ं ह त्यांनीं हे रल ; आ ण
ठर वले.

हाव याब लची

सुर

त ह

१८९७ साल या आप या

वचारसरणी इं लंडम ये हं मा य होणार

हणून, पॅ रस येथ जाऊन तेथच कायमची वःती कर याच शामजींनीं

लंडन सोडन
ू िनघाले अस माऽ

पॅ रस शहर ौेयःकर होय एवढा एकच वचार मनांत
हणवत नाह ं.

ठे वून पं डतजी

केवळ याच वचाराने पं डतजी लंडन सोडन
ू गेले अस

मानणा-या हरदयाळूभृित त णांनीं, या मु ावर भर दे ऊन, पं डतजींवर पुढ ह ले चढ वले ह गो

आहे .

खर

पण, पॅ रसला जा याचा पं डतजींनीं वचार ठर वला तो आणखी ह कांह ं कारणांमुळ ठर वला

असावा, अस मान याला जागा आहे .

पं डतजी पॅ रसला गेले त्या वेळ ं सावरकरूभृित त णां या

बांितकारक क पना व कायप ित यांचा प रचय त्यांना झालेला होता.

या त णां या गतीन

आप याला चालता येणार नाह ं ह पं डतजींनीं ओळखल असल तर त्यांत नवल कांह ंच नाह ं.
केवळ एवढयामुळच आपली ःथावर िमळकत लंडनम य सोडन
पं डतजी िनघून गेले
ू

पण,

असतील ह,

त्यां या ःवभावाचा वचार केला असतां, संभवनीय दसत नाह ं.
‘ इं डया हाउस ’ म य सावरकर येऊन रा हले त्या गो ीला आतां जवळ
पं डतजींच ःथानांतर
जवळ वष झाल होत.

कुशाम बु म ा, सतत उ ोग कर याची वृ , भ वतालीं हं द त ण गोळा

कर याची हातोट इत्या द गुणांमुळ सावरकरांनीं त्यांचा
पं डतजींनीं सावरकरांवर बार क ल

ठे वल होत.

व ास संपादन केला होता.

सावरकर ‘ इं डया हाउस ’ म य येऊन रा ह यावर

कांह ं म ह यांनीं एक इं लश त णी त्यां याकडे वारं वार येऊं लागली.
संशय उत्प न होऊं लागले.
ह

त्यामुळ कत्येकां या मनांत

वाःत वक यांत वशेष अस कांह ंच न हत ; अनेक माणस येत त्यांतच

त णी येत असे ; पण, होतांहोतां ह

चांगलाच संशयखोर होता.

या अवधींत

त्यांनीं ौी.

गो

शामजीं या कानापयत गेली. शामजींचा ःवभाव ह

यानचंद वमा यांना या ूकाराकडे ल

पुर व यास सांिगतल.

वमाजींनीं ती गोंय पतकरली व त्यां या ःवभावानुसार ते या ूकरणाचा प छा पुरवूं लागले.

ह

इं लश त णी एका इं मज गृहःथावर ूेम करते असा शोध वमाजींनीं लावला ; इतकच न हे तर, ह
त णी व ितचा

ूयकर यां या दर यान झालेला कांह ं पऽ यवहार हःतगत क न तोच त्यांनीं

पं डतजींपुढ आदळला.
घेतलेली होती.
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लंडन सोडन
ू आपण पॅ रसला

१६२

गेल तर , सावरकरां या नेतत्ृ वाखालीं ‘ इं डया हाउस ’ नीटपणीं चालेल, असा व ास पं डतजींना वाटंू
लागला होता.
पं. शामजी कृ ंणवमा लंडन सोडन
ू पॅ रसला का गेले असावे, यासंबंधींचा सर हॅ ले टाईन िचरोल

यांचा तक ह ल ांत ठे व यासारखा आहे . ‘ Indian Unrest ’ या पुःतकांत िचरोलसाहे ब िल हतात * :

In Paris, Krishna Varma has set up, since he migrated to the other side of the
channel, an organization for way-laying and indoctrinating young Indians on their way to
England so as to induce them to hold aloof from those, who would wish to be their friends
when they arrive in London.
(इं लश खाड ओलांडू न पॅ रसम य गे यापासून कृ ंणवमा यांनीं तेथ एक संःथा काढली आहे .

इं लंडला जाणा-या त ण हं द

व ा याना वाटतच पकडाव आ ण आपली मत त्यां यावर बंबवावीं,

असा ह संःथा काढ यांच कृ ंणवमा यांचा उ े श आहे .

लंडनला प च यावर कांह ं इं मज तुम याशी

िमऽत्वान वागतील, तु ह त्यां यापासून चार पावल दरू रहाव – अशी ूवृ

या व ा या या ठकाणीं

िनमाण हावी हा या संःथेचा हे तु आहे .)

लंडन सोडन
ू पं. शामजी कृ ंणवमा पॅ रसला कां गेले असावे या ू ाचा उलगडा करणार ं कांह ं

सूचक वा य िचऽगु िल खत सावरकर-च रऽ या मंथांत आढळतात.

पं डतजी इं लंडांत आ यावर

त्यांनीं जी Indian Home Rule
*P.I52.
Society काढली होती ती त्यांनीं आप या त्या काळांत या राजक य वचारसरणीचे ूित बंब
काढली होती.

हणूनच

आयलडमधील होम ल चळवळ या प तीची चळवळ करणे हा ितचा उ े श होता.

आयलड, ई ज ूभृित दे शांत या रा वाद दे शभ ांशीं पं डतजींचा प रचय वाढत गेला व ते हळु हळू
बांितकारक

वचारसरणीचा पुरःकार क ं

लागले.

पण, त्यांचा

व ास असा असे क ं, िन:श

ूितकार, अडवणुक या मागाचा अवलंब, इत्या द साधनांनीं बांित यशःवी होईल – सश
अगर र पाताचा अवलंब कर याला इं मज भारतीयांना भाग पाडणार नाह ंत.

म य येऊन रा ह यावर तेथील त णां या बांितमागा वषयीं या

मोक या मनान भाग घेत असत. या चचामुळ पं डतजींचा िन:श
व ास डळमळूं लागला.

सावरकर ‘ इं डया हाउस ’

या चचा होत त्यांत पं डतजीह

मागानीं घडणा-या बांतीवर ल

लालाजी व सरदार अ जतिसंग यांना उचलून हं दःथान
सरकारन ह पार केल
ु

या घटनेचा आघात पं डतजीं या मनावर होतांच, ते जोरान वचार क ं लागले.
या त णांचा

आप या वचारांपे ा

वचारच अिधक बरोबर आहे ह त्यांना मनोमन पटंू लागल. हे त ण

पुरःकार कर त आहे त ते माग कृ ित
राहन
ू त्यांना वचार

या ूोत्साहन

या आप याला

झाले.

य

या मागाचा

श: पेल यासारखे नसले तर, आपण दरू

ाव – िनदान त्यां या आड तर आपण येऊं नये, असा पो

वचार क न पं डतजींनीं ‘ इं डया हाउस ’ ची

पॅ रसला जा याला िस

मागाचा

यवःथा सावरकर यां यावर स प वली व ते ःवत:

अिभनव भारताची शपथ घेत यावर कांह ं दवसांनीं, १९०७

या मे

म ह या या १५-२० दनांका या सुमारास पं डतजींनीं ूत्य पण ःथानांतर केल.
Peaceful Evolution has a meaning and a sense, peaceful Revolution has neither,
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( शांततामय उत्बांित या श दूयोगाला कांह ं अथ आहे , त्यांत कांह ं ःवारःय आहे ;
शांततामय बांित या श दूयोगांत अथ ह नाह ं िन ःवारःय ह नाह ं.)
या सावरकरां या वा यांत * त य आहे ह पट यामुळ, ‘ इं डयन होम ल सोसायट ’ च

क न, पं डतजी पॅ रसला गेले.

आप याहन
ू अिधक तेजःवी काय क ं शकणार मंडळ

वसजन

दसतांच,

कंिचत ् माग राहन
ू या तडफदार मंडळ ंना मदत कर याच पं डतजींनीं ठर वल.

* Life of Barrister Savarkar by Chitra Gupta : P.36.

********
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५ सावरकर िन त्यांची ूभावळ
लोक बहत
ु शोधावे । त्यांचे अिधकार जाणावे ।
जाणजाणोन धरावे । जवळ दरु ।
*

*

*

अिधकार पाहोन काय सांगण । सा ेप पाहोन व ास धरण ।
आपला मगज राखण । कांह ंतर ।
दासबोध : द. ११, स.१०.
पं. शामजी कृ ंणवमा लंडन सोडन
ू पॅ रस येथ जाऊन रा हले आ ण सावरकरां या हातीं ‘ इं डया

हाउस ’ चीं सूऽ आलीं त्यानंतरचा कांह ं काळ सावरकरांनीं खाऽीचीं माणसे पारखून काया या दशेन
पुढ पाऊल कस टाकावयाच या वचारांत घाल वला असला पा हजे.
१८५७

अथात ्, ह काम चालू असतांना,

या ूसंगावर ल मंथा या लेखनासाठ ं मा हती गोळा करण, सा ा हक सभांतून

मधूनमधून ऑ ःफड, सायरे ःटरूभृित व ाजन – किांना भेट दे ऊन तेथील हं द
करण वगैरे काम ह ते कर तच होते.
येथील
होत.

हं द बांितकारकांच ल

या यान दे ण,

व ा याना संघ टत

पं. शामजी कृ ंणवमा लंडन सोडन
ू गेले त्यापूव च लंडन व पॅ रस

ऑगःटम य जमनींत होणा-या एका मह वा या प रषदे कडे लागल

या प रषदत राणाजींबरोबर ौीमती कामाबाई यांनी ह मह वाचा भाग घेतला.

राजकारणापासून सु वात करणा-या या बा
सालीं त्या अमे रकेची सफर क न आ या.
बांितवादाची

छाप

त्यां या

मनावर

बसूं

या मतांत अलीकडे

वल ण पालट झाला होता. १९०६

त्यांची व सावरकरांची भेट झा यावर सावरकरां या सश
लागली.

लालाजी

व

सरदार

अ जतिसंग

हं दःथानसरकारन
ह पार के याची बातमी ऐक यावर, या बा चे मन फार ू ु ध झाल.
ु

यांची ओळख पट या या

यांना

या ू ोभाचा

पगडा मनावर बसला असतांना, या बा नीं हं द लोकांना उ े शन
ू एक ूकट पऽ िल हल.
२४-५-१९०७ रोजीं पॅ रसहन
ू िल हलेल आहे .

नेमःत

ह पऽ द.

या बा चा मन: ोभ व त्यां या मतांतला जहालपणा

ीन या पऽांतल कांह ं उतारे वाचनीय आहे त.

या पऽांत कामाबाई िल हतात

:
If we all speak bravely like Lajpat Rai, how many forts and prisons must the
Government build before it can deport us all ?
( आपण सवानीं जर लजपतराय यां याूमाणच शूरपणाची भाषा वापर याला आरं भ केला तर,
आप याला ह पार कर यासाठ ं आ ण अटकत ठे व यासाठ ं सरकारला कती क ले बांधावे लागतील
आ ण तु ं ग िनमाण करावे लागतील, याचा वचार करा.) कामाबा नीं या ःप ो

पूण पऽांत रजपूत,

शीख, पठाण, गुरखे, मराठे , बंगाली, पारशी, जैन इत्या द सवाना चेतना दे याचा ूय

केला आहे व

भारता या ःवातं यासाठ ं झगड याची वनंित केली आहे .

He, who loses his liberty, loses virtue (

याच ःवातं य गेल, त्याचे स ण
ु ह लोपले ) ह जुनी

हण कामाबा नीं आप या पऽांत उ त
ृ केली

आहे .

लजपतरायांना मंडाले येथ डांबून टाक यांत आल हा अ याय आप याला कती अस

वाटतो ह

सांगतांना कामाबा नीं या पऽांत पुढ ल उ ार काढले आहे त :

सावरकर-च रऽ
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We are burning with rage at this gross injustice and I wonder how anyone in his
senses can expect us to take it lying down. I wish I could break open the very prison-doors
and bring out Lajpat Rai.
( या घोर अ यायामुळ आ हांला जो राग आला आहे त्यामुळे आम या अंगाची लाह लाह होत
आहे .

आ ह ं हा अपमान िनमूटपण िगळावा अशी अपे ा भानावर असलेला कोणी मनुंय कशी क ं

शकेल, हच मला कळत नाह ं.

तु ं गाचे दरवाजेसु ां फोडन
ू लजपतरायांना बाहे र आणतां आल असत

तर कती नामी झाल असत, हा वचार वारं वार मा या मनांत येतो.)
वचन कती कवड मोल असतात ह आप या दे शबांधवांना पटाव

पर या रा यकत्यानीं दलेली

हणून, या बा नीं आप या या पऽांत

पुढ ल वा य िल हलीं आहे त :
Do not depend upon the promises of foreign rulers, because they are in India not for
the purpose of aiding you but they are there for fleecing you
( परक रा यकत्या या वचनांवर वसंबून राहंू नका ; कारण,

हे रा यकत तु हांला मदत

कर यासाठ ं हं दःथानां
त आलेले नाह ंत ; ते तु हांला लुबाड यासाठ ं आलेले आहे त.)
ु
जमनींत होणा-या आंतररा ीय सोशॅिलःट कॉंमेसम य
जावा ह िन

हं दःथानसं
बंधीचा ठराव कोणत्या भाषत मांडला
ु

त कर याची कामिगर पं डतजींवर स प व यात आली.

या उभयतांनीं या कॉंमेसला हजर रहाव अस

हं द

सरदारिसंगजी राणा व कामाबाई

बांितकारकां या गोटांत ठर यावर, िम. हं डमन

यां याबरोबर ह ं दोघेजण ःशटगाट येथील कॉंमेसला गेलीं.

सोशॅिलःट कॉंमेसला जा यापूव च, राणाजी
त्या वेळ या ‘ लंडन टाइ स ’

व कामाबाई या दोघांनीं ‘ अिभनव भारता ’ ची शपथ घेतली होती.
पऽांत या कॉंमेसच ज वणन आलेल आहे त्या या
रा

वज : तीन रं गांचा अथ

आधार व ‘ इं डयन सोिशऑलॉ जःट ’ पऽांतील मा हती या आधार या कॉंमेससंबंधीं जी क पना करतां
येते ती पुढ लूमाण आहे :
द.१८ ते २० ऑगःट हे तीन दवस या कॉंमेसच काम ःशटगाट ( Struttgart ) येथ चालल.
या कॉंमेस या अ य ःथानीं जमन सोशॅिलःट पुढार हे र िसंगर हे होते.
िमळू न एक

हजार ूितिनिध या कॉंमेसला आलेले होते.

हं डमन, िम.रॅ से मॅ डोन ड, िम.पेटे

जगांत या सव दे शांतले

इं लंडमध या मजूरप ाचे पुढार

यूरन ् ूभृित लोक या कॉंमेसला उप ःथत होते.

हणून िम.

ृा समधून

जॉ रस, हं डमनूभृतीं या सहानुभूतीचा फायदा घे याच ठरवून, हं द बांितकारक प ान या कॉंमेसला
भारताचे ूितिनिध धाड याचा िन य केला होता.
या कॉंमेसम य घडले या कांह ं गो ी मोठया सूचक आहे त.
मैदानांत
सा यवाद

दले या एका
पुढार

ृच ूितिनिध जॉ रस यान खु या

या यानाला चाळ सप नास हजार ौोते उप ःथत होते.

हाव यांनीं श सं यासाचा पुरःकार केला ते हां, दस
ु -या एका पुढा-याशीं त्यांचा

चांगलाच खटका उडाला !

या कॉंमेस या शेवट या दवशीं

यान िन:सं द ध श दांत अस सांिगतल क ं, जमन

जमन सोशॅिलःट पुढार हे र फॉन हॉ कर

हणून आमचीं जीं कत य आहे त तीं आ ह ं ूथम

बजावूं ; आ ण मग जम यास सव मानव जातीवर ूेम क ं .

साव ऽक संप घडवून आण यान यु ांचा

नायनाट होईल ह क पना मूखपणाची आहे , अस ह हॉ कर यान ःप

सावरकर-च रऽ

ृा समधील

श दांत

सांिगतल.
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युरोपांत या िभ न िभ न दे शांतले सोशॅिलःट पुढार सोशॅिलःट त व ानाकडे यावेळ ं कसेकसे

पहात असत याची अंधुक क पना या कॉंमेस या ऽोटक वणनाव न करतां येते.
हं दःथानचा
ू
ु

या कॉंमेसम य

मांड याचा ूसंग आला ते हां रॅ से मॅ डोन ड ूभृित लोकांनीं त्याला वरोधच केला ;

पण, हं डमन, जॉ रस ूभृित लोकांचा हं द ूितिनधींना भरपूर पा ठं बा िमळा यामुळ, या आंतररा ीय
सोशॅिलःट कॉंमेसम य

हं दःथानसं
बंधीचा एक मह वाचा ठराव संमत झाला.
ु

मांड यापूव , कामाबा नीं हं दःथानचा
रा
ु

वज या ठकाणीं फडका वला.

’ ह ं अ र ःप पण िल हलेलीं होतीं ह कामाबा

या रा

या

वजावर ‘ वंदेमातरम ्

या िचऽाव न सवा या ल ांत येईलच.

या आठ ूांतांचीं िनदशक आहे त.
जीं आठ कमळ आहे त तीं हं दःथान
ु

आकृ ती काढले या आहे त.

हा ठराव कॉंमेसपुढ

या

या

वजावर

वजावर सूय-चंिा या

वजावर हरवा, केशर व तांबडा अशा तीन रं गांचे जे प टे काढलेले

होते ते जातींचे िनदशक न हते ; गुणांचे िनदशक होते.
वजयाचा िनदशक आहे आ ण

तांबडा वण श

चा िनदशक आहे , केशर रं ग

हरवा रं ग धैय त्साहाचा िनदशक आहे .

हा

वज हातांत घेऊन

कामाबाई कॉंमेसम य उ या रा ह या ते हां, जमले या सव ूितिनधींना अस वाटल क ं, ह कोणी तर
राजघरा यांतील त णी असली पा हजे.

डौलान हा

वज फडक व यानंतर कामाबा नीं पुढ ल ठराव

कॉंमेसपुढ मांडला :
The continuance of British Rule in India is positively disastrous and extremely
injurious to the best interests of Indians ; and lovers of freedom all over the world ought to
co-operate in freeing from slavery the fifth of the whole human race inhabiting that
oppressed country, since the perfect social state demands that no people should be subject
to any despotic or tyrannical form of Government.
(

हं दःथानां
त
ु

ॄ टशांची स ा चालूं राहण ह गो

घातक आ ण अत्यंत अपकारक आहे .
समाजा या एकपंचमांश इतके आहे त.

भारतीयां या

हता या

त्या दिलत दे शांत वाःत य करणारे लोक हे जगांत या मानव
या लोकांना दाःयमु

कर या या कामीं जगांत या सव

ःवातं यूेमी लोकांनीं सहकाय केल पा हजे ; कारण, जगाची सामा जक घड

प चवायची असेल तर, एक गो

ीन िन ववाद

अत्यंत अवँय आहे .

रा य यवःथे या अं कत असतां कामा नये, ह च ती गो

िनद ष

ःथतीूत

कोणता ह लोकसमाज जुलमी व अिनयं ऽत

होय.)

या ठरावावर कामाबा नीं जे भाषण केल त ह चांगलच खणखणीत होत. हं दःथानां
तल ि य
ु

लुटू न ूितवष अ जाविध प ड इं लंडम य येतात व त्यामुळ हं दःथान
दा रिया या परमावधीला जाऊन
ु

प चलेला आहे ह गो
पुढ ल रोखठोक ू

वःतारान मांड यानंतर, कामाबा नीं कॉंमेसला आले या ूितिनधींना उ े शन
ू

वचारले : You are discussing colonies all the time, but what about

या
dependencies ? ( उठ यासुट या तु ह लोक वसाहतीब लची चचा करतां ; पण, हं दःथानसार
ु
पराय

दे शाची वाट काय ?)

वनंित करतांना कामाबाई

सोशॅिलःट लोकांनीं हं दःथान
या ू ाकडे सतत ल
ु

हणा या : Take up the cause of justice and make it a point to bring

India to the front at every socialist congress. ( तु ह
ू
कॉंमेस या वेळ ं हं दःथानचा
ु
१९०७
हं द

यायाचा प

या आ ण ूत्येक सोशॅिलःट

ूामु यान पुढ मांडावयाचाच, असा िनधार करा.)

या ऑगःट म ह या या शेवट ं भारतमंऽी िम.मोल यांनीं ‘ इं डया कौ सल ’ वर दोघा

सभासदांची नेमणूक केली.

सावरकर-च रऽ

दल पा हजे अशी

हं द ु सभासद

हणून ौी. गु

यांची व मुसलमान

हणून
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ौी. बलमाणी यांची नेमणूक झाली. कौ सलांची सुधारणा कर याब लची मोलसाहे बांची योजना व या
दोघा हं द सभासदांची ‘ इं डया कौ सल ’ वर कर यांत आलेली नेमणूक या वषयींचा आपला अिभूाय

मोल व मुसलमानांच ःतोम
सावरकर यांनीं ‘ वहार ’ पऽांत या * बातमीपऽा या

ारा पुढ य

केला.

या बातमीपऽांत सावरकर

िल हतात :
इं लश लोक ःवत:करतां जीं त व अमलांत आणतात, तींच चे दस
ु -याकरतां उपयोगांत

आणतील, अशी आशा कर त बसण यथ आहे .

ह क आहे त ते

हे समानत्वाचे, ःवतंऽतेचे, सुरा याचे वगैरे जे

जवावर उदार होऊनच िमळवावे लागतात....ह लीं कौ सलां या सुधारणा

कर यासाठ ं खटपट चाल या आहे त.

पण, त्यांत हं दःथानला
खरा लाभ कांह ं एक होणार
ु

नाह ं अस िम.ओडोनेल यांच मत आहे .

ओडोनेलसाहे ब

हणतात क ं, कझनसाहे बां या

कारक द त कळसाला जाऊन प चले या अरे रावी अंमलाब ल हं दःथानां
त अनेक
ु
ओरड सु

गु

झाली ते हां, मोलसाहे बांनीं ह ‘ रफॉ स ’ ची यु

पान जे हां

पुढ आणली आहे ....पण, िम.

आ ण बलमाणी यांना इं डया कौ सलम य नेम याच आिमष दाखवून, इं डयन लोकां या

मह वाकां ा थांब व याचा हा जो उपाय कर यांत येत आहे तो मुळ ंच फलूद होणार नाह ं,
अस िम.ओडोनेल यांच मत आहे .....

( हे ) सभासद नेमतांना हं द ु आ ण मुसलमान हा जाितभेद िम. मोलसाहे बांनीं जागृत

केला आहे , ह ह ओडोनेलसाहे बां या मतान अितशय मोठ चूक आहे .
हणतात क ं,

वःतु ःथित दाख वतांना ओडोनेलसाहे ब

वाःत वक राजक य बाबतींत मुळ ंच िभ नभाव नाह ं.
मुसलमानांच ःतोम माजवीत आहे त

हं दःथानां
तील खर
ु

हं द ु आ ण मुसलमान यां याम य

××× अशी ःथित असतां, मोलसाहे ब

हणजे आपण होऊनच ते दा न भरले या कोठारावर उभे

राहात आहे त, अस िम. ओडोनेल यांच मत आहे .
रिशयन बांितकारकांशीं संधान जुळवून बाँब बन व याची

ौी.बापट यांनीं या अवधींत यश संपादन केल होत.
बिलनला ह जाव लागल होते.

ह

येथील बांितकारकां या गोटांत सु
कर यांत आलेल होत.

झाला.

मूळ रिशयन भाषत या चोपडयाच इं मजींत भाषांतर

त्या या कांह ं ूती तयार क न त्या

– फॉ युला ’ बरोबर घेऊन दोन माणस
आत्मच रऽांत या पुढ ल *

व ासू माणसांबरोबर

जवावी, असा वचार ठरला.

हं दःथानां
त
ु

अशा र तीन हा ‘ बाँब

हं दःथानां
त पाठ व यांत आलीं, ह सेनापित बापट यां या
ु

ोकांव न ःप

होत आहे :

* सावरकरांनीं िल हलेल बातमीपऽ ‘ वहार ’ पऽा या द.

सावरकर-च रऽ

ते या उ ोगांत असतांना, त्यांना एकदा

व ा हातीं लागतांच ितचा ूसार कर या या योजनांचा खल लंडन

धाडा या व अशा मागान ह नवी व ा ःवदे शांत
ोकब

व ा हःतगत कर या या कामीं

२५-१०-१९०७

या अंकांत ूिस

झाल.
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* सेनापित बापट वाङमय : समम मंथ : पृ. १६.
भाषांतरा या वेगान ूित कांह ं क िनयां ।
पाठवी या िमऽहःत येथेतेथ ःवदे िशयां ।।
िमऽां दोघां पाठवील भारतीं पु ःतकांसह ।
रा हल मी एकटािच कराया
या पु ःतका घेऊन

होतीलाल वमा हे होत.

हं दःथानकडे
िनघालेले दोघे गृहःथ
ु

यांतले ौी. हे मचंि दास हे १९०७

त येऊन दाखल झाले होते.
अिधवेशनापूव च हं दःथानां
ु

सरळ

ासंमह ।।

हं दःथानकडे
आले नाह ंत.
ु

१९०८

हणजे ौी. हे मचंि दास व ौी.

या अखेर स सुरत येथ झाले या कॉंमेस या

ौी. होतीलाल वमा हे युरोप सोडन
ू िनघाले ते

या स टबर म ह यांत ूयाग येथ ौी. होतीलाल वमा

यां यावर ल खट याच काम चालू असतांना, हॉंगकॉंग येथील एका सुभेदार मेजरची सा

झाली.

सा ींत या सुभेदार मेजरन अस सांिगतल क ं, आरोपी होतीलाल वमा यांनीं कांह ं

आप या

आठवडे पयत हॉंगकॉंग येथ मु काम ठे वला होता व त्या अवधींत ते पलटणींत या िशपायांम ये
पऽकांचा ूसार क न राजिोह फैलावीत असत.

सेनापित बापट १९०८

या पूवाधात हं दःथानां
त परत
ु

आ यावर त्यांची व लोकमा य टळकांची गायकवाडवाडयांत जी प हली भेट झाली ितच वणन ‘ आमचे
सेनापित

’†

या

पुःतकांत

कर यांत

आलेल

आहे .

‘

होतीलाल

वमा

यां याबरोबर

पाठ वलेल

बॉंबगो यासंबंधींच पुःतक आप याला िमळाले का ?’ या सेनापतीं या ू ाला लोकमा यांनीं होकाराथ
उ र द याच नमूद कर यांत आलेल आहे .
हं दःथानकडे
आले व १९०८
ु

ौी. होतीलाल वमा हे अमे रका, जपान, चीन या मागान

या फेॄुवार या सुमारास ते लोकमा यांना भेटले.

याव न अस िनंप न

होत क ं, बापटांनीं दलेली पु ःतका बरोबर घेऊन ौी. वमाजींनीं १९०७ साल या ऑगःट – स टबर या
सुमारासच युरोप सोडल असाव.
बॉंबची व ा हःतगत होऊन ितचा हं दःथानां
त फैलाव कर याचे अशा र तीन ठरल एवढयान
ु

लंडनमधील बांितकारकांच समाधान झाल नाह ं.

िमळालेली मा हती बरोबर आहे क ं नाह ं ह अनुभवान

व ूयोगान पारखून पाह याचा उ ोग त्यांनीं सु

केला. ‘ इं डया हाउस ’

खोलीजवळ ल अगद ं वर या मा यावर हे ूयोग चालत.
नसे.

या इमारतींत सावरकरां या

या ूयोगांची वेळ िन

त अशी ठरलेली

कत्येक वेळां तर, हे ूयोग घाईघाईन आटोपून प बक अँिसडन पवळे झालेले हात न धुतांच

सावरकर झटकन ् ‘ Free India Society ’
भाग अत्यंत महत्वाचा होता.

या बौ क वगा या बैठक ंत प बक अँिसड बन वण हा

ह अँिसड बन वतांना त्याचा कांह ं अंश कागदांना लागत असे व हे

कागद नाह ंसे कर याची द ता पुंकळ वेळां सावरकरांना ःवत:लाच

यावी

लागत असे.

ह द ता

घेत यावर ह
† पृ. ६६.
प बक अँिसडचे कागद व शेकोट

सावरकर-च रऽ
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अशा कागदांचे कांह ं तुकडे इकडे ितकडे पडन
ू रहात असत.
शेकोट पाशीं बसून अजाणतेपणीं असले
मोठा आवाज झाला िन जाळ ह झाला.
त्यांतून हा जाळ बाहे र िनघून गेला.

एकदां बापटांनीं ‘ इं डया हाउस ’ मधील

वालामाह कागद सहज शेकोट ंत टाकले.

‘ इं डया हाउस ’

त्याबरोबर बराच

या त्या मा याला उघड धुराड अस यामुळ,

‘ इं डया हाउस ’ मधील नोकरचाकर व शेजार पाजार ह दचकून

गोळा झाल ; पण, सावरकरांनीं या गो ीचा बॅा होऊं नये

हणून बेमालूम बतावणी केली.

अँिसडचे ूयोग कर या या वेळ ं अगद ं शेलक मंडळ च हजर असत.

हे प बक

अशा मंडळ ंपैक ं ौी. मदनलाल

िधंमा यांनीं एका ूसंगीं कती क पनातीत सोिशकपणा दाख वला याच वणन यापुढ ल एका ूकरणांत
कर यांत येईलच.
बॉंब बन व याची व ा हःतगत झाली अस दसूं लाग यामुळ, ौी. बापट हे

बनले होते ह त्यां या आत्मच रऽांत वणन कर यांत आलेल आहे .

यापूव त्यांनीं भारतमंऽी िम. मोल

यां यावर पःतुल झाड याचा वचार आप या सहका-यांपुढ मांडला होता.
लाग यामुळ, पालमट या सभागृहावर त्याचा ूयोग करावा हा धाडसी
ह वचार त्यांनीं सावरकरांना सांिगत यावर सावरकर काय

लागला.

एकंदर योजना काय होती – ह पुढ ल * प पं

व न ःप

कती अधीर

आतां ह नव अ

हातीं

वचार त्यां या मनांत खेळंू

हणाले – सावरकरांची या वेळची

होत आहे :

“ आं ललोकसभाःथानीं टाकावा रसगोलक ।
वाटे , पटे जर तु हां तु ह क ं मु य चालक ।”
“ नको ; जसा तुटे तारा चमके ; पुढती तम ;
तस होईल ह कम यथ ह ; हा नको ौम ।।
जा तु ह भारता आतां माथ शांत करा अित ।
ठर या र ितन चाला, नको यथ चमत्कृ ित ।।
ानूसार करण तसा गोलक – संमह ।
जागजागीं भारतांत पुढ येतील सु-मह ।।”
या ओळ ंत सूिचत झा याूमाण सेनापित बापट हे युरोप सोडन
हं दःथानला
यावयाला कधीं
ू
ु

िनघाले ह िन

त र तीन सांगतां येत नाह ं.

‘ आमचे सेनापित ’ या पुःतकांत † १९०८ साल या माच

म ह या या अखेर स सेनापित मुंबईस आले, पॅ रसहन
ू िनघतांना त्यांनीं आपल नांव बदलल होत, वगैरे

मा हती दलेली आढळते. ‘ वहार ’ सा ा हका या द.

लंडनहन
द. २१-२-१९०८ रोजीं धाडलेल बातमीपऽ ूिस
ू

९-३-१९०८

झालेल आहे .

या अंकांत सावरकर यांनीं

या बातमीपऽा या शेवट या

प र छे दांत पुढ ल वा य आहे :

“ गे या र ववार ं येथील ‘ ृ इं डया सोसायट ’ या संःथेन आतां लवकरच
* सेनापित बापट वाङमय : समम मंथ : पृ.१६.
† पृ. ६०.

सावरकर-च रऽ

१७०

हं दःथानां
त परत येणा-या दे . बापट व पंजाबच दे . परमानंद या दोन दे शसेवक पुढा-यांस मेजवानी
ु
दली.” या उ लेखाव न अस दसत क ं, बापट हे १९०८

या फेॄुवार म ह या या म या या सुमारास

लंडन सोडन
ू िनघाले व कांह ं दवस पॅ रस येथ वाःत य के यावर, एका इटािलयन बोट ंतून ते मुंबईस

येऊन प चले.

बापटांनीं ःवत:बरोबर कोणती संप

आणली होती ह त्यांनींच िल हले या पुढ ल †

ोकांत व णलेल आहे :
नामांतरे पातल मी दे शीं

मुंबापुर ं तदा ।

यंऽ दोन तशा पो या होती जविळ संपदा ।।
ौी. हे मचंि दास, ौी. होतीलाल वमा, ौी. बापटूभृित बांितकारकांनी भारता या िभ निभ न
भागांत बांितकारक

मंडळ ंची संघटना करावी, ःफोटकां या िन श ा िनिमती या

कराना, श य त्या मागानीं श ा ांचा गु

संमह करावा व बांितकारक ूवृ ी या त णांची गु

संघटना क न यो य वेळेची मागूती ा कर त रहाव, असा बेत ठ न ह सव मंडळ
धाड यांत आलेली होती.

िशंयवृ

व ेचा ूसार
हं दःथानकडे
ु

वगैरे झुगा न दे ऊन बांितकारकां या गोटांत यापूव च सामील

झाले या लाला हरदयाळजींना या सव गो ी माह त होत्या.

पंजाबांत ह अशा ूकारची संघटना करण

अत्यंत अवँय आहे , असा वचार त्यां या मनांत घोळूं लागला होता.

द.९-११-१९०७ रोजीं ौी. राणा

यांना धाडले या पऽांत लाला हरदयाळ यांनीं पं.शामजीं या ‘ होम ल सोसायट ’ ब ल िनराशेचे उ ार
काढले आहे त व जहाल प ा या संघटनेची आवँयकता ूितपा दली आहे .

या पऽांतील पुढ ल वा य

लालाजीं या या वेळ या मन: ःथतीवर ल ख ूकाश पाडणार आहे :
I do not know how matters stand in Maharashtra and Bengal, but I can say that
organization is absolutely necessary for the Upper Indian people.
( महारा

व बंगाल या ूांतांत वःतु ःथित काय आहे ह मला माह त नाह ं.

भारतांतील लोकांसाठ ं संघटना िनमाण करण अत्यंत ज र च आहे , एवढ माऽ मी
पऽ िल ह यानंतर थोड याच

दवसांत लाला हरदयाळ हे आप या आजार

प च व या या िनिम ान इं लंड सोडन
ू िनघाले असले पा हजेत.

द.

टळकांनीं पं.शामजी कृ ंणवमा यांना िल हलेल एक पऽ उपल ध आहे .

हरदयाळ यांची भेट झालेली होती, ह या पऽांत या पुढ ल

पण, उ र

हणूं शकत .)

प ीला

ह

हं दःथानां
त
ु

१४-२-१९०८ रोजीं लो.
ह पऽ िल ह यापूव

उता-याव न ःप

टळक व

होत आहे :

I saw Mr. Har Dayal and have given him my views regarding
† सेनापित बापट वाङमय : समम मंथ : पृ.१६-१७.
यंकट सुॄ

य अ यर

the work to be done in Punjab. He agreed with me generally and means to commence work
as soon as possible. I think he will soon develop into a nationalist leader in the Punjab and
will prove a tower of strength to the Nationalist party generally.
( माझी व हरदयाळ यांची भेट झाली.
त्यांना सांिगतले.

माझे

हणण त्यांना सवसामा य र तीन मानवल.

कर याचा त्यांचा मानस आहे .

सावरकर-च रऽ

पंजाबांत करावया या कायासंबंधींचे माझे वचार मी
श य ितत या लौकर काय सु

लाला हरदयाळ हे लौकरच पंजाबचे रा ीय पुढार

हणून पुढ येतील
१७१

इतकच न हे तर, सामा यत: रा ीय प ाचा एक भ कम आधार

हणून ते मा यता पावतील, अस

मला वाटत.)
१९०६ साल या अखेर पासून अगर १९०७ साल या ूारं भापासून इं लंडांत व ाजनासाठ ं येऊन

रा हले या

हं द

व ा या या वृ ींत व वतनांत जो फरक पडत चालला होता तो इं लंडमधील
इं लंडांत

अिधकार वगा या ल ांत आ यावांचून रा हला नाह ं. यापूव
व ाथ

इं लंड या संःकृ तीला ौे

व ाजनासाठ ं येणारे

हं द

मानीत, इं लश चालीर तींच अनुकरण कर यांत सारा पु षाथ

सांठ वलेला आहे अस त्यां या वतनाव न दसे आ ण

इं लश माणसाशी वागतांना अदबीन व आदरान

वागण ह आपल कत य आहे , या भावनेचा पगडा त्यां या मनावर बसलेला आढळे .

अलीकडे

हं द

व ा या या या भावना पार बदलून गे या आहे त, त्यां याम य एक वल ण ूकारचा ःवािभमान

जागृत झा याचीं ल ण दसत आहे त, इं लश

ी-पु षांशीं तुसडे पणान व अरे रावीन वाग याची वृ

त्यां यांत बळावत आहे , वगैरे गो ी इं लश अिधका-यां या ल ांत आ यामुळ, ‘ उ छृंखल ’ बनूं
पाहणा-या

हं द

मनान घेतल.

व ा याना ‘ माणसाळ व यासाठ ं ’ कांह ं तर योजना आंखली पा हजे, अस त्यां या
ह योजना आंख यासाठ ं भारतमंऽी िम.मोल यांनी जी सिमित नेमली त्या सिमतींत ‘

इं डया कौ सल ’ चे इं लश सभासद सर वुइ यम ली वॉनर आ ण िम.िथओडर मॉ रसन हे होते.

मोलसाहे बांचे राजकारणी स लागार सर कझन वायली यांची ह या सिमतीवर योजना कर यांत आलेली
होती.

तीनचार म हने वचार विनमय के यावर या सिमतीन १९०७

या शेवट ंशेवट ं आपल ूितवृ

मोलसाहे बांना सादर केल. *
हःतगत झालेली बॉंब बन व याची व ा ःवदे शांत

जावी या हे तून ह त ण मंडळ ं युरोप

सोडन
हं दःथानला
परत िनघाली त्या सुमारास इं लंडांत येऊन दाखल झालेले एक गृहःथ यापुढ ल
ू
ु

काळांत सावरकरांचे साहा यक
गृहःथांच लोकूिस

हणून व एकिन

नांव ह . ह .एस ्.अ यर ह आहे .

बांितवीर
या य

हणून फार मह वाला चढले.

च खर नांव यंकट सुॄ

या

य अ यर

* लंडन टाइ स : द. १-९-१९०८.
व कली या प र त उ ीण झा यावर ौी.अ यर यांनीं चारपांच वष ऽचनाप ली येथ व कली केली. ौी.
पशुपित अ यर नांवा या रं गून येथील आ ान ितकडे बोला व यामुळ, ौी.अ यर हे १९०७ सालीं व कली
कर यासाठ ं रं गूनला गेले.

तेथ कांह ं म हने व कली के यावर बॅ रःटर हो याची इ छा त्यां या मनांत

डोकावूं लागली. १९०७ सालीं ऑ टोबर म ह या या शेवट ं ौी.अ यर हे रं गूनहन
ू लंडनकडे रवाना झाले.
१९०७

या

डसबर म ह यांत ौी.अ यर हे ‘ इं डया हाउस ’ म ये सावरकरांना भेटले.

हो यासाठ ं इं लंडांत गेले या गांधीजींना
वषयांचे पाठ घेणे िश ाचारपालना या
या गो ी अवँय वाटत असत.

‘ हं द ु

बॅ रःटर

याूमाण आरं भीं नृत्य, इं मजी प तीच गायन इत्या द

ीन अवँय वाटल. * त्याूमाणच, ौी.अ यर यांना ह आरं भीं
हणवून घे यांत ौी.अ यर यांना कमीपणा वाटत असे ; आपण

इं मजी िश ण घेतले अस यामुळ, सामा य हं द माणसापे ां आपण ौे

आह , आपण भःती झाल

आह ’ अशा क पना ौी.अ यर यां या मनांत घोळत असत, अस ौी.एम ्.पी.ट .आचाय यांनीं िल हल

आहे ; † पण, ौी.अ यर यांचे च रऽकार ौीःवामी शु ानंद भारितयार यांनीं िलहन
ू धा डले या आठवणी
वचारांत घेत या तर, ौी.आचाय यांच वधान अितरं जत ठरत.

लंडनला प च यावर ौी.अ यर यां या

कानावर सावरकरांच नांव ूथम गेल ते हां ते त्यांना Fire brand (

सावरकर-च रऽ

वल जहाल ) समजूं लागले व

१७२

सावरकरांची भेट घे याला ौी.अ यर ूथम फारसे उत्सुक न हते, ह ौी.आचाय यांच

वधान माऽ

बरोबर असाव †
सावरकर व अ यर यां या प ह या भेट या वेळ ं जो ूकार घडला त्याच वणन िचऽगु िल खत

सावरकर-च रऽांत सावरकरां या लेखा या आधार कर यांत आल आहे . ‡
भारितयार यांनीं िल हलेल या ूसंगाच वणन यांम य

ह वणन व ःवामी शु ानंद

वल ण सा य आहे .

िशक याचा माझा वचार आहे हे ौी.अ यर यांचे श द ऐक यावर सावरकर आवेशान

नृत्यगायन वगैरे
हणाले :

Youthful energy must not be wasted now in such paltry things ; we have more
important things to do.
( त णांची कायश

आतां अशा

जाःत मह वा या गो ी करावया या आहे त.)

ुि ूकारांत वांया जातां कामा नये ; आतां आप याला
ौी.अ यर यांना सावरकरांच

हणण ताबडतोब पटल

नाह ं ; पण, सावरकरां या वषयींचा अनुकूल मह बरोबर घेउन ते ‘ इं डया हाउस ’ मधून बाहे र पडले.
ते ‘ इं डया हाउस ’ मधील या यानांना वारं वार जाऊं लागले.

Are we obliged to British Rule ? (

ॄ टश रा याप तीन आप यावर उपकार केले आहे त काय ?)
* The Story of My Experiments with Truth : PP. 70-71.
† Reminiscences of a Revolutionary : Mahratta, 27-8-37.
‡ P. 120.
िन ःसम अनुयायी िन सहकार
ह सावरकरांच

या यान ऐक यावर त्यांच पूण मतप रवतन झाल व ते हांपासून ते सावरकरपंथांत

कायमचे सामील झाले, अशी मा हती िमळते.
रहावयाला आले.

थोड याच दवसांत ौी.अ यर हे ‘ इं डया हाउस ’ म य

ौी.अ यर हे ‘ इं डया हाउस ’ मधून चालले या भानगड ंत सावरकरांच उजवे हात

होते अस Sedition Committee Report म य सांग यांत आल आहे . †

पुढ अलीपूर कटा या

खट यांत ूिस स आलेले व अंदमानमधील वाःत या या अवधींत सावरकरांचे चाहते बनलेले ौी.
उ हासकर द

यांचे बंधु ौी.सुखसागर द , ौी. ब पनचंि पाल यांचे िचरं जीव ौी. िनरं जन पाल, नाभा

संःथानांतले एक बॅ रःटर

हणून पुढ लोकांना माह त झालेले िम.खान, केरळ ूांतांतले ौी.गो वंद मेनन

व मिास या कॉंमेस मं ऽमंडळांतल एक मंऽी डॉ.राजन ् इत्या द मंडळ ह या सुमारास सावरकरां या

िनःसीम अनुयायांत िन सहका-यांत गणली जाऊं लागली.

वंगभंगापासून बंगा यांत ज एक नव चैत य उत्प न झाल होत त्याचा या काळांत उत्कष होत
होता.

बंगाली वृ पऽांतून या सुमारास कोणत्या ूकारचे लेख ूिस

होत असत याचा मासला

Sedition Committee Report म य ‘ युगांतर ’ पऽा या द. १२-८-१९०७

हणून

या अंकांतील पुढ ल उतारा

‡ दे यांत आलेला आहे :
There is another very good means of acquiring strength of arms. Many people have
observed in the Russian Revolution that there are many partisans of Revolutionaries among
the Czar’s troops. These troops will join the revolutionists with various arms. This method
succeeded well during the French Revolution. The revolutionists have additional advantages
where the ruling power is a foreign power, because the latter has to recruit most of its
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troops from among the subject people. Much work can be done by the revolutionists very
cautiously spreading the gospel of independence among these native troops. When the time
arrives for a practical collision with the ruling power, the revolutionists not only get these
troops among their ranks but also the arms with which the ruling power supplied them.
Besides, all the enthusiasm and courage of the ruling
† P. 164.

‡ P.22.

power can be destroyed by exciting a serious alarm in its mind.
(श श
पुंकळां या ह

संपाद याच आणखी एक चांगल साधन आहे .

ण करणा-या

यानांत आल आहे क ं, झार या सै यांत बांितकारकांचे प पाती लोक पुंकळ आहे त.
घेऊन हे सैिनक बांितकारकांना िमळतील.

व वध श

रिशयन बांतीचे िनर

यशःवी ठरली.

ृच रा यबांती या वेळ ं ह

प त फार

या ठकाणी राजस ा परक असते तेथ तर अिधकच गो ी बांितकारकां या बाजू या

असतात ; कारण, परक
अवलंबून रहाव लागत.

स ेला सै यभरती करतांना गुलामिगर ंत नांदणा-या ःथािनक लोकांवरच
दे शी सै यांत ःवातं याच वार जपून पसर व यान, बांितकारकांना फार मोठ

काम करतां येईल. राजस ेशीं ूत्य

संघष घड याचा ूसंग येईल ते हां ह सै य बांितकारकां या

बाजूला वळत इतकत न हे तर, राजस ेन पुर वलेलीं श ा

ह बांितकारकां या हातीं लागतात.

राजस े या मनांत वल ण भीित िनमाण क न ितचा उत्साह व धैय न

करतां येत, हा ह फायदा

ल ांत घे यासारखा आहे .)
कसे

‘ युगांतर ’ पऽासार या वृ पऽांतून रिशयन बांती या व बांितकारकां या उ ोगांचे दाखले

दले जात असत ह वर ल अवतरणाव न वाचकां या ल ांत येईलच.

सावरकर ह या सुमारास रिशयांतील घडामोड ंकडे वशेष ल

लंडनम य असलेले

पुरवीत होते व त्या घडामोड ंपासून यो य

तो बोध घे याची सूचना ते आप या दे शबांधवांना दे त होते ह ‘ वहार ’ सा ा हका या द. २२-१११९०७

या अंकांत ूिस

असतांना

झाले या लंडन या बातमीपऽाव न उघड होत आहे .

ह बातमीपऽ वाचींत

णभर असा भास होतो क ं, सावरकरांनीं ‘ इं डया हाउस ’ म य िनवडक मंडळ ंसमोर

दले या एका ा

या यानाचा गोषवारा या बातमीपऽा या

पान ूिस

Black Hundred ऊफ ‘ कौ ट यशतक ’ अस या बातमीपऽाच शीषक आहे .
‘ भेदा आ ण नांदा ’ या त वाचा अवलंब कसा केला जातो या मु ाच
बातमीपऽांत ःवरा यायु
क प यांत आले आहे त.
ऑःशे िलयाूभृित रा

रा , ःवतंऽ रा

व परतंऽ रा

रा

सव जुलमी स ाधा-यांकडन
ू

वशद करण झा यावर, या

असे जगांत या रा ांचे तीन ूकार

इं लंड, अमे रका, रिशयाूभृित रा

ःवरा ययु

कर यांत आला असावा.

ःवतंऽ रा

होत ; कॅनडा –

होत अस सांिगत यावर या बातमीपऽांत पुढ ल वचार

य

कर यांत आलेले आहे त :
आयलड, हं दःथान
, इज
ु

या दभागी
दे शांत ःवरा य ह नाह ं व ःवातं य ह नाह ं ; या दे शांना
ु

गुलामिगर बहाल कर यांत आलेली आहे ........परक सुरा यापे ां ःवदे शी जुलमी ःवरा य ह
चांगल अस नामां कत राजक य वै

सांगत

झार व जागृत रिशयन त ण
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आलेले आहे त.

या बाबतींत रिशयन रा

आपणांपे ां भा यवान ् आहे ; कारण त्यांना जुलमाच

का होईना पण ःवरा य आहे .

अशा जुलमी ःवरा यांत नांदणार रिशयन जनता जागृत होऊं लाग याबरोबर, ितचा पाडाव

कर यासाठ ं रिशयांत या राजस ेन कोणते ूय

चाल वले आहे त याच वणन या बातमीपऽांत

पुढ लूमाण कर यांत आलेल आहे :
ःवातं यो मुख

रिशयन

जनतेचा

पाडाव

कर यासाठ ं

झार या

अिधका-यांनीं

जातीजातींत, वणावणात, धमाधमात दहु माजवून दली आहे ....रिशयांत स यां घडंू लागले या

बांती या चळवळ पूव

‘ रिशयन ऐ यसमाज ’ या नांवाची संःथा मवाळपण काम कर त

असे.... आप याकडे ःवदे शी आ ण ब हंकार यांची लाट उसळतांच ‘ नोटे ब स ’ आ ण ‘ मवाळ
’ यांची सरकारला गरज भासूं लागली, त्याूमाण या रिशयन ऐ य समाजाची अिधका-यांना

गरज भासूं लागली....या संःथेमाफत ःपृहणीय, महनीय, प वऽ आ ण उदा
दाबून टाक याचे ूय

कर यांत येऊं लागले.

मह वाकां ा

दे शभ ांचे गळे काप याच खाटकाच काम ह

संःथा चालवूं लागली....या ित या बूर ःव पानच ितला ‘ Black Hundred ’ ह यथाथ नांव
लोकांकडन
ू िमळाल आहे ....या पूतनेची रा ाचे पुरःकत, रा ाचे मेढे – न हे रा ाच चैत य – जे
त ण त्या त णांवर फार बूर

ी आहे .

एका ा त णाचा यदाकदािचत ् त्यांना नुसता संशय

आला क ं पुरे, हे भयंकर लोक त्यांना जलसमािध दे तात, त्यांचे खून पाडतात आ ण त्यां या

सरसहा क ली करतात....अशी
क न पुढ नेत आहे त.

ःथित आहे तर पण, रिशयाला रिशयाचे त ण आत्मय

रिशया ःवातं य – मकरं दान प र लुत असले या कमलवना या अगद ं

कांठावर उभा रा हला आहे ; आ ण तो के हां त्या कमलवनांत ःवातं यमकरं दाची माधुर
चाख यांत गुंग होईल याचा नेम नाह ं. पण,

हं दःथाना
! ददवी
ु
ु

हं दःथाना
! तु याकडे ‘
ु

Black Hundred ’ ला न जुमानणारे लोक आहे त का ?
वृ पऽांतून ूिस
जोरान सु

केलेला होता.

होणा-या अशा लेखांना आळा घाल याचा ूय
१९०७

सरकार अिधका-यांनीं खूप

या जुलै म ह या या शेवट ं बंगालमधील ‘ युगांतर ’ पऽा या

संपादकाला एक वष कारावासाची िश ा सांग यांत आली.

‘ युगांतर ’ पऽाचा छापखाना ज

के यावर ह त पऽ बंद पडल नाह ं, ह पाहन
िचडन
गेले या सरकार
ू
ू

संपादकांमाग खट यांचा ससेिमरा ला वला.

अिधका-यांनीं या पऽा या

‘ वंदे मातरम ् ’ पऽांत या कांह ं लेखांब ल ऑगःट

म ह यांत बाबू अर वंद घोष यांना अटक कर यांत आली.
या ‘ ह र कशोर ’ पऽावर खटला भर यांत आला.
बातमीपऽे पाठ वत असत त्या ‘ वहार ’ पऽांत ूिस

या सुमारासच यवतमाळ येथ ूिस

सावरकर

या ‘

वहार

झाले या ‘ वॉलेसच

संपादक ौी. भाःकर वंणु फडके यांना ऑ टोबर म ह यांत पकड यांत आल.

होणा-

’ पऽासाठ ं लेख व
येय ’ वगैरे लेखांब ल
ौी. फडके यां यावर ल

खट याच काम स वा म हना चाल यावर, नो हबर म ह या या शेवट ं त्यांना दोन वष कैदे ची िश ा
सांग यांत आली.
दे शांतील असंतोष अनेक त-हांनीं

य

होत अस यामुळ आ ण हा असंतोष दडपून टाक याच

खंबीरपणाच धोरण सरकारन िनधारपूवक चालू ठे व यामुळ, या वष नाताळांत होणा-या कॉंमेसकडे
सवाचेच ल

लागून रा हल होत.

ह कॉंमेस नागपुरास भरावयाची अस पूव पासून ठरलेल होत.

कॉंमेसच अिधवेशन नागपुरास झाल तर तेथ ितला अिन

सावरकर-च रऽ
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वळण लागेल अशा भीती या आहार ं गेले या
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मेथाूभृित कॉंमेसधुर णांनीं आप या अिधकारांत कॉंमेस अिधवेशनाची जागा बदल याच ठर वल.

ःथलांतरा व

या

दे शांतील त णवगान व या वगा या पुढा-यांनीं खूप ओरड केली ; पण, ितचा कांह ं

उपयोग झाला नाह ं. कॉंमेस या ःथलांतराचा हा वाद चालू असतांना नो हबर म ह या या ूारं भींच
सरकारन लाला लजपतराय व सरदार अ जतिसंग यांना मंडाले येथून बंधमु

सुटू न आ याबरोबर दे शांत या जहाल लोकमताला
कॉंमेसच अ य पद लाला लजपतराय यांना
लागली.

केल. हे दोघे दे शभ

फ न एक नवी भरती येऊं लागली व सुरते या

ाव, अशी जोराची मागणी टळकप ाकडन
ू केली जाऊं

मेथाूभृित अरे रावांनीं या रा ीय मागणीला वाटा या या अ ता लाव यामुळ, सुरते या

कॉंमेसम य नेमःत व जहाल प ांम य खडाजंगी उडणार ह ठ न गे यासारख झाल.
सुरते या कॉंमेसम य घडले या सव गो ी सांगत बसण अगर त्या गो ींची गुणदोष

करण ह ूःतुत पुःतका या क ेबाहे रच आहे .

सुरते या कॉंमेसची फलौुित

या चचा

हणून अस सांगतां येईल

क ं, दे शांत उदय पावूं पाहणारा नवा प

कॉंमेसमधील जु या प ाशीं िनदान तु यबल तर आहे ह

सुरतेस घडले या ूकारांव न िस

सुरते या कॉंमेसम य जो पुणेर जोडा ूिस

झाल.

मम अस होत क ं, िभ ांदे ह क न दे श ःवतंऽ क ं
लोकमत ूभावशाली झालेल होत.

झाला त्याच

पाहणा-या प ाला जोराचा आघात करणार

या न या प ा या संसगामुळ आपल सरकारांतील वजन घटत व

सरकार आप यावर ह व ास ठे व याला तयार होत नाह ं, अस मानणा-या नेमःतामणींनीं सुरतेस –
हणजे फरोजशहा मेथां या बाले क
येथ नवा प

यांत – कॉंमेस नेली ते हां

णभर असा भास झाला क ं,

सुरत

अगद ं िनंूभ ठरे ल ! पण, अस कांह ं न घडतां, या प ाचा ूभाव सुरत येथील

ूकारांमुळ ऽखंडांत गाजला.
सुरत येथील कॉंमेसला जी त ण मंडळ गेली होती, त्यांत ‘ अिभनव भारता ’ तील पुंकळच
मंडळ होती. खु

नािशकहन
ू पुंकळच मंडळ गेली होती व त्यावेळ ं बडोदे येथ जी ‘ अिभनव भारतां ’

तली मंडळ होती ती ह मोठया जमावान सुरतेस गेली होती.
ूःतुत वषया या

ीन
महारा

गैरलागू आहे त.

सुरत येथ जे जाह र कायबम झाले ते

िन बंगाली बांितकारक

पण, या ठकाणीं ठक ठकाण या बांितकारकांची जी

बैठक ंत या चचच वणन करण माऽ अवँय आहे .
बंगा यांत जी धरपकड सु

गु

बैठक

झाली,

त्या

१९०८ साल या ए ूल – मे म ह यापासून

झाली ित यानंतर कांह ं बंगाली दे शभ ांनीं िल हले या वृ ांतांमधून या गु

बैठक चा िनदश कर यांत आला आहे .
महारा ांतील तयार संबंधीं अितशयो

महारा ांतील बांितकारक त णांनीं सुरत येथील चच या वेळ ं

पूण क पना क न दली व त्या क पनेवर वसंबून रा ह यामुळ

आमची फसगत झाली, अशा आशयाच ह िलखाण आहे . † यश पदर ं पडल

हणजे ूत्येकजण त यश

आप या करामतीमुळ लाभल, अस ूितपादं ू लागतो ; त्याूमाणच, अपेश पदर ं पड यानंतर दस
ु -या

कोणा या तर चुक मुळ ूय

अपेशी झाला, अस

हण यास मन ूवृ

होत.

ह मनुंयःवभावाला

ध नच आहे . महारा ीय बांितकारकांनीं मारले या बढायांना बंगाली दे शभ ांनीं पुढ जीं दषण
दलीं तीं
ू
अशा अथान सहज असलीं तर , त्या दषणां
त सत्याचा अंश फारसा नाह ं, ह माऽ ल ांत ठे वल पा हजे.
ू

बंगाली बांितकारकांनीं कांह ंशा घाईन जीं कृ त्य केलीं तीं कोणत्या कारणाःतव केलीं ह ःप
पुरावाच उपल ध आहे .

सावरकर-च रऽ

१९०८

करणारा

या माच म ह यांत सेनापित बापट युरोपांतून हं दःथानां
त परत आले,
ु
१७६

ह गो

गेली.

यापूव च सांगून झाली आहे .

परत आ यावर थोडयाच दवसांनीं सेनापतींची ःवार कलक यास

पूवयोजना योडन
ू आपले सहकार भलत्याच मागाला लागले आहे त, ह पा ह याबरोबर सेनापित

व ःमत झाले.
पुढ ल* प पं

बंगाली बांितकारक व सेनापित बापट यांचा या ूसंगीं जो संवाद झाला तो सेनापतींनीं

ंत नमूद क न ठे वला आहे :

भेटलो तेथ िमऽांसी पा हलीं

गु मंडळ ।
मग कािलपुरा गेल पाह या काय चालल ।।
तेथ मा या पूविमऽ पूविन

त योजना ।

टाकुनी चालवीलीशी दसली अ य क पना ।।
बहु िमऽ दजे
ु तेथ िमऽाचे मज भेटले ।
त्या सवाचिच दसल कांह ं िन

त घाटल ।।

“ ह कस ?” मी पुस िमऽा “ बर ह न दसे मला ”
“ कराव काय ?” तो बोले “ दा वण पडत कला ” ।।
“ कला घेउिन आलां ती दाखवा कां हं शी अ हां ।
अ यथा सा
“ ऐस

ना मागा आ हांसी ह करा

हणित दातार सा ाचे ; सा

न चालेल कला कांह ं

मा ” ।।

संपता ।

हणुनी माग हा अतां ” ।।

† राजनैितक कारःथान : ूथम खंड : पृ. २२.
* सेनापित बापट वाङमय : समम मंथ : पृ .१७.
कलक या या ‘ युगांतर ’ पऽावर एका पाठोपाठ कर यांत येत असलेले खटले, ‘ युगांतर ’
पऽाूमाणच लोक ूय झाले या ‘ सं या ’ पऽाचे संपादक ॄ बांधव उपा याय यांना तु ं गांत आलेला
मृत्यु इत्या द घटनांमुळ सुरतेस होणा-या कॉंमेस अिधवेशनापूव लोकांचीं मन ू ु ध झालीं होती.
पण, या ू ोभावर वीरनवाली ूकरणान कळसच चढ वला होता.
हणून शांत मनान

वचार करणा-या

हं द माणसाला आज ह चीड यावी आ ण इं लश माणसाला

आज ह शरम वाटावी, अस ह वीरनवाली ूकरण होत.
अबला होती.

या गतगो ीचा केवळ इितहास

वीरनवाली ह सुमार १७-१८ वषाची एक हं द ु

सासर या मंडळ ंशीं कांह ं बेबनाव झा यामुळ, ती एकट च सासर या घराहन
ू िनघाली

आ ण म यराऽीं या सुमारास रावळ पंड ःटे शनवर उतरली.

या ःटे शनचा अँ लो इं डयन ःटे शनमाःतर

िम.मूर व त्या या हाताखालचा एक मुसलमान नोकर या दोघांनीं या बाईवर पशुवत ् बलात्कार केला.
ह ूकरण कोटात गेल ते हां मूर यान ःवत: या बचावासाठ ं जी जबानी
वृ ीवर पांघ ण घालणार असली तर , सग या हं द ु

होती.

चारदोन आ यांचे पैसे

दसतांच ह

दली ती त्या या पाशवी

यां या पा व यसंप नतेला कािळमा लावणार

बाई आपली इ छा पूण कर याला संमित दे याइतक

अधोगत झालेली होती, अस भर कोटात सांग याला मूरला शरम वाटली नाह ं.
यापे ां आ याची गो
त्याला िनद षी
सावरकर-च रऽ

अशी क ं, मूर या या िनरगल उ ारांवर व ास ठे वणा-या

हणून सोडन
दल !
ू

यायमूत नीं

बचा-या वीरनवालीला शीलॅ तेचा कलंक लागलेलाच होता.
१७७

पण, त्या शीलॅ तेला आपली संमित होती अस एका नीच माणसान जाह रपण

त्या गो ीवर

हणाव,

यायालयान

व ास ठे वावा आ ण आप या शीलावर असे िशंतोडे उड वणा-या इसमाच पा रपत्य

कर याच कसल ह साधन उपल ध असूं नये, या गो ीची वीरनवाली या मानी मनाला फार चीड आली.
१९०७

या नो हबर म ह या या सुमारास या ःवािभमानी

ीन आप यावर झाले या अ यायाची दाद

माग यासाठ ं ई राकडे जा याच ठर वल व आत्महत्या केली.
ॄ टशां या

या बाईच धैय, मूरचा हलकटपणा व

यायप तींतला प पातीपणा या गो ींची चचा वृ पऽांतून एकसारखी चाल यामुळ, या

सुमारास राजक य कारणांमुळ ू ु ध झालेल लोकमत फारच संत
युरोपांत रिशयाम य जी बांितकारक ूवृ
इतर दे शांत ह पडत होत. १९०७

उफाळत होती ितच ूित बंब मधूनमधून युरोपांतील

या ऑगःट म ह या या शेवट ं बेलफाःट येथ घडले या एका

ूकाराव न आयलडम य बांितकारक मनोवृ
हक
ु ूम

झालेल होत.

कती फैलावली आहे , ह उघड झाल.

व र ांनीं कांह ं ह

दले तर आ ह आम या दे शबांधवां या अंगाला हात लावणार नाह ं, अस बेलफाःट येथील

आय रश पोिलसांनीं ःप पण सांिगत यामुळ, शहरांतील शांतते या र णासाठ ं तेथील
सावरकर िन लोकस ाकप ित

सरकारला लंकर बोलवाव लागल होत. आयलडम य घडले या या घटनेचा उ लेख सावरकर यांनीं ‘
काळ ’ अगर

जानेवार

‘

वहार ’ या पऽांना धा डले या बातमीपऽांतून आढळत नाह ं ; पण, १९०८

म ह या या शेवट ं पोतुगालम य घडले या एका

सावरकरांनीं केलेला आढळतो.

ोभजनक बांितकारक घटनेचा ऊहापोह

द. ३१-१-१९०८ रोजीं िलःबन शहरा या भर रःत्यांत पोतुगालचा राजा

व राजपुऽ यां यावर बॉंब फक यांत आ यामुळ, ते दोघे जाग याजागीं गतूाण झाले.
पऽा या द. १०-२-१९०८

या

या अंकांत या घटनेचा ऊहापोह केलेला आहे .

‘ वहार ’

वरवर वाचणाराला सकृ शनीं

अस ह वाट याचा संभव आहे क ं, या ूकरणावर ल ित ह ःफुट सावरकर यांनीं िल हलेलीं असावींत.
सावरकर यांची वचारप ित व या ःफुटांची वचारप ित यांम ये वल ण सा य असल तर , ह ं ःफुट
सावरकरांचीं नाह ंत, ह िन:संशय खर आहे .

त्या वेळ ं वलायतचीं पऽ एअरमेलन येऊं शकत नसत.

१० फेॄुवार या अंकांत वर ल घटनेसंबंधींचा मजकूर ूिस
पाठवून नंतर ूिस
अंकांत ूिस

झाला असेल, ह गो

झाला, तो सावरकरांनीं लंडनहन
ू िलहन
ू

श यचा नाह ं, ‘ काळ ’

पऽा या द. २८-२-१९०८

या

झाले या ‘ ूकाश आ ण काळोख ’ या बातमीपऽांत सावरकरांनीं पोतुगालमधील या

ोभजनक घटनेचा वःतारान ऊहापोह केला आह.

पोतुगाल या राजान लोकांचे अिधकार मया दत

क न ृँको नांवा या ूधाना या हातीं एकतंऽी स ा स प वली ह

गो

लोकांना न

च यामुळ,

त्यां यापैक ं एकान राजाचा व राजपुऽाचा वध केला अशी या घटनेची मीमांसा सावरकरांनीं ला वली
आहे . ‘ पोतुगालम य जी गो

घडन
ू आली ित या मुळाशीं लोक व लोकशऽु यां या िचरकालीन

ं ाचा

संबंध आहे , अस आ हांस वाटत,’ ह * सूचक वा य सावरकरांनीं या मीमांसे या ओघांत िल हल आहे .
या

ववेचना या भरांत सावरकरांनीं लोकस ात्मक रा यप तीसंबंधींचे

ल ांत ठे व यासारखे आहे त.
लोकस ात्मक

या मु ासंबंधान िल हतांना सावरकर
प ित

य

केले आहे त, ते

हणतात : †

हणजे अगद ं िनद ष अशी सामा य जनांची समजूत असते.

असा िस ांत वाटला तर तो चुक चा होईल.

सावरकर-च रऽ

वचार

लोकांना – बहजनसमाजाला
– पूणपण कळत क ं,
ु
१७८

लोकस ाप तींत ह दोष आहे त.

कारण, िनद ष प ित या दोषिमौ मानवी ःवभावा या

यवहारांत िमळावयाची नाह ं, ह ह लोकांना माह त आहे .

सग यांत कमी दोषयु

अस अस यान, अनेक शासनप तींत

प ित आजिमतीला कोणती आहे ह ठरवून ितचा पुरःकार करावयाचा,

अस सामा य जनांच मत त्यांना नेहमीं सांगत असत.
* लंडनची बातमीपऽ : पृ. ७५-७६.
† लंडनची बातमीपऽ : पृ. ७५.
बॉंब तयार कर याची व ा हःतगत क न ौी. हे मचंिदास बंगा यांत परत आ यावर लवकरच
या

व ेचे ूयोग कर याचा ूारं भ झाला, अस Sedition Committee Report ‡ म य

मा हतीव न दसत.
दोन अयशःवी ूय

१९०७

या ऑ टोबर म ह यांत बंगाल या ग हनरची गाड

कर यांत आले.

ळाव न पडली.

ं द चा व पांच फूट खोलीचा ख डा पडला.

या बॉंब या ःफोटामुळ जिमनींत पांच फूट

द. २३-१२-१९०७ रोजीं, पूव

डा का येथ

मॅ जःशे ट असलेले िम. अँलन यां यावर डा का आ ण कलक ा यां या दर यान
पाठ ला जखम

होऊन िम. अँलन हे या ूसंगांतून िनभावले.

ूेिसडे सी मॅ जःशे ट असलेले िम.

ळाव न पाड याचे

द. ६-१२-१९०७ रोजीं िमदनापूरजवळ बॉंबचा उपयोग कर यांत

आला व त्यामुळ ले. ग हनरची गाड

आल.

दले या

कं जफड यांची

पूव

ड ःश ट

पःतुल झाड यांत
कलक ा येथ चीफ

बहारम य मुझफरपूर येथ बदली कर यांत

आ यापासून बंगाली बांितकारकांचा त्यां यावर डोळा होता.

एका पुःतका या आंत या बाजूला पोकळ

बनवून, त्यांत बॉंब ठे वून, त पासल िम. कं जफड यां याकडे पाठव याचा उ ोग बंगाली बांितकारकांनीं
१९०८ साल या फेॄुवार – माच म ह या या सुमारास केला असावा. िम. कं जफड यांनीं ह पुःतकाच
पासल यो य वेळ ं उघडलच नाह ं व त्यामुळ पासलांतील वःतूमुळ होणा-या अपायांतून त्यांची मु ता
झाली. *
बंगालमधील जहाल त णां या आचाराला ह वळण लागत होत त्या काळांत मिासमधींल जहाल

त णां या वचारांचा कडवटपणा
ौी. िचदं बरम

या यानां या

पान

य

होऊं लागला होता. † ौी.सुॄ

य िशव व

प ले यांनीं १९०८ साल या फेॄुवार म ह या या शेवट ं व माच म ह या या आरं भीं

तुितकोर न व ितनेवे ली येथ जीं भाषण केलीं, त्यां याब ल त्यां यावर पुढ खटल भर यांत आले व
त्यांना िश ा दे यांत आ या.

ौी.सुॄ

य िशव व ौी. िचदं बरम प ले हे आप या भाषणांतून वदे शी

मालावर ल ब हंकाराचा व िनभळ ःवातं याचा पुरःकार कर त असत.
जहाल पुढा-यांना अटक कर यांत आ यावर दस
ु -या

दं गेखोरांनीं सरकार

मालम ेचा सरास

३-१९०८ रोजीं कोईमतूर ज

दवशीं ितनेवे ली येथ फार मोठा दं गा झाला.

व वंस केला, सरकार

इमारतींतील सामानसुमानाची जाळपोळ केली.

द. १२-३-१९०८ रोजीं यो दोघा

इमारतींवर ह ला केला व त्या

त्यांनीं कांह ं सरकार इमारतींना ह आग लावली.

ांत का र येथ ौी. कृ ंणःवामी यांनीं एक भाषण केल.

घडले या गो ींचा ूशंसापूवक उ लेख क न त्यांनीं आप या
का र येथ एक लहानशी पलटण होती.

ितनेवे ली येथ

ौोत्यांना तस कर यास सांिगतल.

या पलटणींतील लोकांनीं इं मजांना मा न मातृभूमीची

‡ Pp. 31-32.
* Sedition Committee Report : P.32.
† Sedition Committee Report : P. 163.
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१७-

१७९

प हला ूाणघातक बॉंब
सेवा का क ं नये, असा ू
ौी. िचदं बरम

वचार यापयतची मजल ौी. कृ ंणःवामी यांनीं मारली.

प ले व ौी.सुॄ

या गृहःथांना ह

य िशव यां याूमाणच पुढ िश ा सांग यांत आली.

ॄ बांधव

उपा याय यांचा मृत्यु, ौी. िचदं बरम प ले यांच ूकरण वगैरे घटनांकडे सावरकर ःवािभमान वृ ीन
पहात होते ह ‘ लंडनची बातमीपऽ ’ या पुःतकातील कांह ं वा यांव न † उघड होत आहे .
या

१९०८

या माच-ए ूल या सुमारास सावरकरांच मंथलेखनाच काय पूण झाल असाव.

ःवातं ययु ाचा

ऑ टोबरपासून सु

साधार

इितहास

केला होता.

िल ह याचा

उ ोग

त्यांनीं

१९०६

साल या

१८५७

स टबर

–

या मंथा या लेखनासाठ ं अवँय असणा-या मंथांच प रशीलन

कर या या कामीं व या मंथांतून िमळाले या मह वा या मा हतीचीं टांचणे – टपण कर या या कामीं
सावरकर यांनीं नऊदहा म हने तर
घाल व यावर या मंथाच ूत्य

सहज घाल वले असले पा हजेत.

लेखन त्यांनीं सु

इतका काळ अ ययनांत

केल असल पा हजे.

हा मंथ मराठ ंत िल ह याच

काम सावरकर कर त होते त्याच अवधींत, त्यां या भ वतालची कांह ं मंडळ ं, सावरकरांनीं जम वले या
मा हती या आधार, आपले लहानलहान मंथ सजवीत होती, अस दसत.

डॉ.राजन ् यांनीं तामीळ भाषत

‘ राणी लआमीबाईच च रऽ ’ िल हल * त या कालांतच िल हल गेल असाव.

बंगालमधील बांितकारकांनीं बाँबचा उपयोग कर याचे जे उ ोग चाल वले होते ते यापूव
ूत्य त: ूाणघातक ठरले न हते.

द. ११-४-१९०८ रोजीं चंिनगर या मेयर या घरांत फक यात

आलेला बाँब दे खील ूाणघातक ठ ं शकला न हता. ‡ पण, मुझफरपूर येथ गु वार द. ३०-४-१९०८
रोजीं फक यात आलेला बाँब अखेर स ूाणघातक ठरला ; व त्यामुळ, ःवातं यूा ीच साधन

हणून

उपयोगांत येत असले या या न या साधनाकडे व त साधन वापरणा-या हं द बांितकारकांकडे सार जग

टवका न पाहंू लागल.
यां यावर

मुझफरपूर येथ पडलेला बाँब तेथील

हणून फक यांत आलेला होता.

ड ःश ट मॅ जःशे ट िम.

कं जफड

तो राऽीं साडे आठ वाज या या सुमारास फक यांत आला.

िमसेस ् केनेड व त्यांची मुलगी अशा दोघीजणी

लबमधून घर ं परत जात असतांना त्यांची गाड िम.

कं जफड यां या बंग यासमोर आली, त्या वेळ ं हा बाँब फक यांत आला.

या गाड च िम. कं जफड

यां या गाड शीं वल ण सा य अस यामुळ, बाँबचा तडाखा िम. कं जफड यांना न बसतां तो या दोन
यांना बसला. िमसेस केनेड या जाग या
† पृ. ८७.
* ह . ह .एस ्.अ यर यांचे च रऽलेखक ःवामी शु ानंद भारितयार यांनीं धाडलेली मा हती.
‡ Sedition Committee Report : P.32.
जागीं गतूाण झा या व त्यांची मुलगी कांह ं वेळानंतर मरण पावली.

बाँबचा ःफोट झा यानंतर

त्याचा आवाज तीन मैलपयत ऐकूं गेला !
मुझफरपूर येथ घडले या या ूकारानंतर मुझफरपूरपासून २४ मैल अंतरावर असले या एका
रे वे ःटे शनवर खुद राम बसू या बंगाली त णाला अटक कर यांत आली.
वषाच होत.
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या त णाच वय १८-१९

आपण व आपला िमऽ दनेशचंि † यांनीं मुझफरपूर येथील ूकार केला, अस खुद रामन
१८०

कबूल केल. बाँब फक यावर खुद राम व

दनेशचंि ह वेगवेग या

दशेन पळत सुटले.

हा ूकार

के यावर खुद राम रातोरात चोवील मैल अंतर तोडन
ू गेला ! दनेशचंि याला पकड यांत आ यावर तो

पोिलस या हातांतून िनसटला व जवळच पःतुल ःवत:वर झाडन
ू घेऊन त्यान आत्महत्या केली.

या

कं जफड साहे बांना मुझफरपूर येथ राहण ह धो याच वाटंू लागल.

ूकारामुळ घाब न गेले या

त्यामुळ ते तत्काळ मसुर येथ हवा पालट यासाठ ं िनधून गेले !
मुझफरपूर येथ झाले या या ूकारानंतर पोिलसतपासाच चब सु

झाल.

त्यांनीं कलक ा येथील मा णकतोळा बागत या चौतीस त णांना पकडल.

द. २-५-१९०८ रोजीं

या त णांत बार ंिकुमार

घोष, उपिनाथ बानज , हे मचंि दास, इं दभू
ु षण राय चौधर , वभूतीभूषण सरकारूभृित मंडळ होती.

पोिलसांनी मा णकतोळा येथील बागत कसून झडती घेतली ते हां त्यांना तेथ एक मंथालय आढळल.
वालामाह पदाथ तयार कर या या कृ तींची अनेक पुःतक या मंथालयांत ठे वलेलीं होती.

जानेवार या अखेर स राजाचा व राजपुऽाचा

िलःबन येथ

खून झाला ते हां जे बाँबगोळे वापर यांत आले होते

त्यांचीं वणन व िचऽ असलेले वतमानपऽांचे अंक ह या मंथालयांत सांपडले.

ौी. अर वंद घोष यांना ह

अटक कर यांत आली.
मे चा

हं दःथानां
त या घटना घडत होत्या त्या वेळ ं ‘ इं डया हाउस ’ मधील सावरकरूभृित त ण १०
ु
दवस मोठया थाटान साजरा कर याची तयार

कर यांत गुंतले होते.

आठवडयांत या मंडळ ंनीं लंडन येथ प हला ौीिशवोत्सव साजरा केला.

मे

या प ह या

‘ ृ इं डया सोसायट ’ तफ

साजरा कर यांत आलेला हा िशवोत्सव ‡ शिनवार द. २-५-१९०८ रोजीं साजरा झाला असावा.

या

उत्सवांत भाग घेणा-या मंडळ ंत ौी. ये ळकर हे यहद
गृहःथ, ौी. माःटर हे पारशी गृहःथ वगैरे
ु
िभ नधम मंडळ होती.

† ूफु

चंि

या उत्सवाची खटपट करणा-या मंडळ ंच नागपूरचे ौी.

चाक ह या त णाच खर नांव.

* ह . ह .एस ्.अ यर यांचे च रऽलेखक ःवामी शु ानंद भारितयार यांनीं धाडलेली मा हती.
‡ लंडनची बातमीपऽ : पृ. ७८.

मराठ भात्यांतले बाण
दे शमूख व मिासचे ौी.र भू हे ूमुख होते. † या ूसंगीं ौी.
हणून भाषण झाल. ौी.

अ यर यांनीं या ूसंगीं

य

ह . ह .एस ्.अ यर यांचे मु य व े

केले या

वचारांचा गोषवारा ‘ लंडनचीं

बातमीपऽ ’ या पुःतकांत पुढ लूमाण दे यांत आलेला आहे . †
िशवाजीसार या वभूतींचे ज म
ज र तर त्याहन
ू ह जाःत चैत यान यु
त्या वेळेस मुसलमानां व
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आहे अस ूिथत करणार गजना होय.

लढला तोच िशवाजी

कारण, िशवाजीच लढण ह विश
आहे , त गुलामिगर व

हणजे आमची आयजाित अजून वेदकालाइतक च व

आहे .

जाती व
या मराठ

जो िशवाजी

यायी मुसलमानां या वतीन लढला असता.

नसून त अ याया व

आहे , त दाःया व

भात्यांतून हा बाण

िनघाला, त्याच मराठ

१८१

भात्यांतून आणखी असले बाण कधीं िनघतील
महारा भूमीकडे अपे ा व हलतेन पहात आह .
सावरकर हे या सभेचे अ य

होते.

हणून आ ह सव हं दःथानवासी
िशवाजी या
ु

िशवच रऽा या र य कथा व त्याचा बोध यांच

ौोतृसमाजास त लीन करणार कथन त्यांनीं के यानंतर िशवजयघोषांत व ःवातं यलआमी या जयनादांत
ह सभा बरखाःत झाली. *
द.१०-५-१९०८ रोजीं स ावन या ःवातं ययु ाचा वाढ दवस साजरा कर याची क पना सावरकर
यां या मनांत ए ूल म ह यांतच के हां तर िन

त ठरली असली पा हजे.

लंडन येथील ौीिशवोत्सव

द. २ मे रोजीं साजरा झाला असला पा हजे ह वर सांग यांत आलच आहे .

या िशवोत्सवाची हक कत

िलहन
ू ती सावरकरांनीं ‘ काळ ’ पऽाकडे व ‘ वहार ’ कडे धाडली.

२९-५-१९०८ रोजीं ूिस

‘ काळ ’ पऽांत ह हक कत द.

झाली व ‘ वहार ’ त ती द. २५-५-१९०८ रोजीं ूिस

झाली.

१० मे चा

उत्सव टोलेजंग होणार अस याची बातमी या दो ह पऽांतून आगाऊच दे यांत आलेली होती.

अगर चार मे रोजीं िल ह यांत आले या ‘ काळ ’
आमंऽणप ऽका व कायबमप ऽका ह
आमंऽणप ऽका

व

कायबमप ऽका

व ाजनकिांत रहाणा-या

दलेली आहे .
छापून

व ा याकडे

तयार

तीन

या बातमीपऽांत सदर उत्सवाची छापील

याव न अस
झालेली

होती

दसत क ं, ए ूल अखेर लाच ह
व

ती

रवाना कर यांत आलेली होती.

ॄटनम य
ह

िभ निभ न

आमंऽणप ऽका व

कायबमप ऽका पुढ लूमाण आहे :
† लंडनची बातमीपऽ : पृ. ७९. * लंडनची बातमीपऽ : पृ. ७९.
* वहार : २५ मे १९०८.
* BANDE MATARAM.
To commemorate
The Anniversary of the
INDIAN NATIONAL RISING OF
1857
A
Meeting of Indians in England will be held
at India House, 65 Cromwell Avenue, Highgate N.
ON
Sunday, the 10th of May, 1908,
at 4 p.m. precisely.
You and all your friends are cordially invited to be present.
Programme
1. National Song ; 2. National Prayer ; 3. Tributes to the sacred memory of Emperor
Bahadur Shaha, Shrimant Nana Saheb, Rani Lakshmibai, Maulavi Ahmad Shah, Raja Kuvar
Sing and other Martyrs ; 4. Declaration of self-denial, 5. President’s speech, 6. Distribution of
Prasad, 7. National songs.
* वंदे मातरम ् ।
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१८२

१८५७

या भारतीय रा ीय उत्थानाचा

वष दन साजरा कर यासाठ ं
र ववार द. १० मे १९०८ रोजीं दपार
ं बरोबर ४ वाजतां
ु
‘ इं डया हाउस ’ ६५ बॉमवेल ए हे यू, हायगेट नॉथ या ठकाणीं
इं लंडमधील भारतीयांची सभा होईल.
आपण आप या भारतीय िमऽांसह या ूसंगीं उप ःथत
रहाव, अशी हा दक वनंित आहे .
कायबम
(१) रा गीत ; (२) रा ीय ूाथना ; (३) बादशहा बहादरशहा
, ौीमंत नानासाहे ब, राणी लआमीबाई,
ू

मौलवी अहमदशहा, राजा कुंवरिसंग, इत्या द हतात्
यां या पावन ःमृतीला वंदन ; (४) तपःयेची
ु

घोषणा ; (५) अ य ीय भाषण ; (६) ूसाद ; (७) रा गीत.

भारतांतील घटना व लंडनमधील उत्सव

सावरकर व त्यां या ूभावळ ंतील मंडळ यांनीं हा समारं भ अशा ूमाणावर साजरा कर याचे
ठर वल याच कारण ‘ लंडनची बातमीपऽ ’ या पुःतकांत सांग यांत आलेल आहे . *
इं लंड या रं गभूमीवर ‘ बंडाच नाटक ’ या नांवाचा एक ूयोग कर यांत येत असे.
बंडवा यां या गु

सभा दाख व या जात असत.

दाख वल जात अस.

कानपूरची क ल, बंडवा यांनीं

हं

ँय

ा ’ या उपदे शान
ँय ह या ूयोगांत

फरं यांचा केलेला पाठलाग व नाश, ःवतंऽ

हं दःथान
या िनशाणासह बंडवा यांनीं काढले या िमरवणुक , इत्या द
ु

येत असत.

या ूयोगांत आरं भीं

‘ फरं यांना हं दःथानां
तून हसक
ु
ु ून

बंडाचा ूारं भ झा याच व बंडवा यांनीं बहादरुशहा या मःतकावर मुकुट ठे व याच
ँय ह

रं गभूमीवर दाख व यांत

दसतांच संतापा या आरो या ठोकूं लागणारे इं मज ूे क ूयोगा या शेवट ं

आनंदान टा यांचा गजर कर त असत ; कारण, अनेक लढाया होऊन बंडवाले पाडाव
त्यांना तोफे या त ड ं

या सुमारास

द याच

ँय ूयोगा या शेवट ं रं गभूमीवर

दसत असे.

झा याच व

इं लश जनते या

मनावर अशा ूयोगामुळ घडणा-या प रणामाला कांह ं तर उतारा िमळण अवँय आहे , अशा क पनेन
सावरकरूभृित

हं द

त णांनीं खु

लंडन शहरांतच हा समारं भ भ य ूमाणावर साजरा कर याच

ठर वल. समारं भ साजरा हो याचा दवस उगव या या सुमारास हं दःथा
ु नांत रोमहषण घटना घड याच
वृ

ऐकूं आल ; त्यामुळ हा समारं भ साजरा कर या-या त णांचा मूळचा उत्साह वृ ं गत झाला असेल,

ह अगद ं श य आहे .

या समारं भाच अ य ःथान दे .भ.राणा यांना दे यांत आल होत व राणाजी या

कायासाठ ं मु ाम पॅ रसहन
ू लंडनला आले होते.

कामाबाई या ूसंगीं पॅ रसहन
ू येऊं शक या नाह ंत ;

पण, त्यांनीं राणाजींबरोबर लेखी संदेश समारं भा या वेळ ं जाह रपण वाच यांत आला.

कामाबा नीं

धा डलेला हा संदेश पुढ लूमाण * होता.
Youths of India, you stand between the past and the future. Work up the cause for
the principles though it may be our destiny not to reach the promised land, but only to hail it
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in, dying and from afar off. Remember, freedom is a conquest and never a bequest. Open
you eyes ! I beseech you to open your eyes ! Listen the cry of millions eager to advance !
Glory be to those patriotic men who are suffering martyrdom in the motherland. We cannot
help feeling for these brave men who have put their all in all, their very life, on the altar of
Mother.
* पृ. ७९ – ८०.
* वहार : १ जून १९०८.
( भारतीय त णांनो, भूत व भ वंय यां या संिधकालापाशीं तु ह उभे आहां.
होऊन तु ह भारतीय ःवातं यप ा या उत्कषासाठ ं झटा.
भा य कदािचत ् आप याला लाभणार नाह ं ;

दु न

येय हःतगत झालेल पाह पयत जग याच

दसणार

येय मरतांमरतां पहाव आ ण त्याच

ःवागत कराव एवढच कदािचत ् आप या भा यांत िल हलेल असेल ! ःवातं य श
त दे णगी

आहे .

त वूेमान ूे रत

न िमळवाव लागत ;

डोळे उघडा, डोळे उघडा अशी माझी तु हांला वनंित

हणून िमळत नसत, ह ल ात ठे वा.

येया या दशेन ूगित कर यासाठ ं उत्सुक झाले या ल ाविध लोकांचा श द ऐका !

या दे शभ ांनीं हौतात् य पत्करल आहे ते ध य होत !

ःवदे शांत

मातृभम
ू ी या ःथं डलावर या शूर बांधवांनीं

आप या सवःवाच – आप या ूाणांच – बिलदान केलेल आहे .

त्यां या वषयीं तळमळ वाट यािशवाय

आप याला कस रहावेल ?)
या समारं भासाठ ं इं लंडांत असलेले शकड

हं द

व ाथ व इतर नाग रक गोळा झाले होते.

या समारं भाची जागा कोणत्या प तीन शृग
ं ार यांत आली होती याच सावरकरांनीं केलेल वणन *
पुढ लूमाण आहे :
‘ इं डया हाउस ’ चा हॉल या कायाक रतां फारच सुंदर र तीन शृग
ं ारलेला होता.

ौोतृसमाजा या समोर ल बाजूला एक भ य र व

लावलेल असून, त्यावर पुंपमालां या पं

गुं फले या होत्या व त्या नाना वध रं गां या पुंपमंडपांत, अधा फूट जाड या अ रांनीं सोनेर ,
हर या,

ेत व गुलाबी रं गांत राजा बहादरशाहा
, ौीमंत नानासाहे ब, राणी लआमीबाई, मौलवी
ु

अहमदशहा, राजा कुंवरिसंग व १८५७ सालीं झुंजलेले आणखी कांह ं यो े या सवाची नांव
अिभनंदनाथ ःमरण

हणून को न िल ह यांत आलेलीं होतीं.

या भ य ःमृितपटाचे भ वतीं

िनरिनरा या दे शभ ां या तस बर ह लावले या असून, त्या हॉलम य मनोहर पुंपां या लहान
झाडां या कुंडया सवऽ खु या ठे वले या होत्या.

उदब यां या सुवासाचा एकच दाट प रमळ

येऊन, पेट या सुःवर ःवरांनीं व दे .भ.वमा यां या रा गीतगायनान

सवऽ उदा

ःफूत चा

संचार झाला होता.
१० मे

या ८ – १०

दवस पूव पासून लंडनम य मोह यामोह यांतून

लहानसहान सभा भ न व ‘ स ावन ’
हं द

लोकां या

या बांितयु ाचे ःव प लोकांना समजावून दे ऊन,

त णांनीं या उत्सवाची पूवतयार चांग या ूकार केली होती.
हाउस ’ म य

हं द

त्यामुळ उत्सवा या दवशीं ‘ इं डया

ी-पु षांचा फार मोठा जमाव गोळा झाला होता.

सायरे ःटर, रे डं ग वगैरे सव ठकाणीं राहणारे

हं द

लंडन, ऑ ःफड, क ॄज,

व ाथ या ूसंगीं गोळा झाले होते.

गद मुळ

सभाःथान अपुर
* लंडनची बातमीपऽ : पृ. ८२.
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ूसादादाखल चपात्या
पडल व लोकांना रःत्यांवर ह उभ राहाव लागल.

आरं भीं ौी. अ यर यांनीं रा ीय ूाथना

हटली.

सावरकर यांनीं बहादरशहा
व नानासाहे ब पेशवे यां या ःमृितगौरवाथ भाषण केल व ‘ स ावन ’
ू

घटनांच सत्य ःव प त्यांनीं लोकांना वशद क न सांिगतले.
स ावन ’

या

या वेळ ं सव समाज उभा रा हला व ‘

या त्या शह दां या गौरवाःतव लोकांनीं ऽवार कृ त तापूवक जयघोष केला ; दे .भ. खान

यांनीं राजा कुंवरिसंग यां या ःमृतीचा गौरव केला ; दे .भ. दास यांनीं राणी लआमीबा चा ःमृितगौरव
केला ; दे .भ.माःटर, दे .भ. ये ळकर व दे .भ. रायपेन ( भ न ) इत्या द व त्यांनीं ‘ स ावन ’

या

बांितयु ातील इतर दे शवीरां या ःमृतीचा गौरव केला. दे .भ. राणा यांनीं कामाबा चा संदेश वाचून
दाख वला व समारोपाच भाषण केल.
स ावन ’

कामाबा नीं राणाजीं या बरोबर पंचाह र

या यु ांतील दे शवीरां या ःमृतीसाठ ं िनघणा-या िनधीसाठ ं

पाठ वली होती.

पये धा डले होते. ‘

हणून त्यांनीं ह

र कम

कामाबा ची ह दे णगी जाह र के यावर राणाजींनीं आपल मे म ह याच सव उत्प न

या िनधीला अपण के याच सांिगतल.
तपःयामासांतील शपथा घे यांत आ या.

यानंतर १० मे ते १० जूनपयत पाळ यांत यावया या
कोणी म हनाभर उपास कर याच जाह र केल, कोणी म पान

सोड याच जाह र केल, कोणी धूॆपान सोड याच जाह र केल आ ण कोणी नाटक – िसनेमा न
पाह याच जाह र केल !
घेत या.

अशा र तीन वांचलेला सव पैसा या िनधीसाठ ं दे या या शपथा लोकांनीं

सभाःथानीं जमले या सव लोकांनीं, या ूसंगीं मु ाम काढ यांत आले या वीरःमृितमुिां

धारण के या होत्या.
सभत ठरला.

या मुिा तपःयामासांत सतत पोषाखावर धारण करावया या असा संकेत या

या शपथ वधीनंतर िमसेस द

या वदषीन
रा गीत गाइलीं.
ु

१८५७

या बांितयु ांत

बांतीचा गूढ संदेश दे शा या या ट कापासून त्या ट कापयत प च व याच काय चपात्यांनीं केल होत.
गो ींच ःमरण

या

हणून, या ूसंगीं ूसादादाखल चपात्या वांट यांत आ या. * या ूसंगासाठ ं मु ाम

िल ह यांत आलेल व छापून घे यांत आलेल Oh Martyrs !
* Indian War of Independence by Savarkar : Part 1 : Pp. 86-7 : आगामी बांतीचा संदेश
पसर व यासाठ ं चपात्यांचा उपयोग कर याची प त १८५७ पूव वेलोर या बंडा या वेळ ं उपयोगांत
आण यांत आलेली होती.
आला.

१८५७ सालीं कांह ं इं मजांना इतःतत: पसरणा-या या चपात्यांचा संशय

कांह ं इं मजांनीं या चपात्यांचा भुगा केला ! त्यांनीं आपल डोक खूप खाजवल ; पण, चपात्यांचा

अथ त्यांना उलगडला नाह ं.

खेडयांत आले या चपात्या ूसाद

ूसाद भ ण करणा-यांनीं मनोमन बांतीची शपथ

हणून गांवभर वाटावया या ; हा

यावयाची व आ या ितत या न या चपात्या बनवून

त्या पुढ ल गांवा या चौक दाराकडे पाठवावया या, असा संकेत १८५७ सालीं पाळ यांत आला होता.
हे हतात्
यांनो ) ह पऽक या ूसंगीं वांट यांत आल.
ु

(

ह पऽक व Grave Warning † या नांवाच दसर
ु

पऽक ह ं ‘ इं डया हाउस ’ म य येणा-या लोकांना यानंतर मोफत दे यांत येत असत अस वधान
Sedition Committee Report ‡ म य कर यांत आलेल आहे . OH Martyrs ह पऽक पुढ लूमाण आहे
:
OH MARTYRS !!
The battle of freedom once begun
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And handed down from sire to son
Though often lost is ever won !!
•

th

Today is the 10 of May ! It was on this day, that in the ever memorable year of
1857, the first campaign of the war of Independence was opened by you, oh Martyrs,
on the battlefields of India. The Motherland, awakened to the sense of her
degrading slavery, unsheathed her sword, burst forth the shackles and struck the first
blow for her liberty and for her honour. It was on this day that the war-cry ‘ Maro
Firungee Ko !’ was raised by the throats of thousands. It was on this day that the
sepoys of Meerut, having risen in a terrible uprising, marched down to Delhi, saw the
waters of the Jumna glittering in the sunshine,
* गोषवारा
आज १० मे हा

दनांक आहे .

संमामांतील प हली मोह म सु
आप या या मातृभूमीला
झा यामुळ, मायदे शान त्या

हतात्
यांनो ! भारता या रणांगणावर तु ह ं ःवातं य –
ु

केली ती १८५७ या िनत्यःमरणींय वष याच

दवशीं सु

केली.

या दाःयामुळ अवकळा आलेली होती त्या दाःयाची जाणीव िनमाण
दवशीं आपल ख ग

यानांतून बाहे र काढल, त्यान आप या शृख
ं ला

ताडकन ् तोडन
टाक या आ ण ःवातं य व ःवािभमान यां या ूीत्यथ त्यान प हला घाव घातला.
ू
सह ाविध लोकां या कंठांतून “ मारो

फरं गी को ” हा रणनाद िनघाला तो याच

दवशीं िनघाला.

मीरत येथील सैिनक उठावणी क न, भीषण उत्थाना या उत्साहान द लीकडे िनघाले.

सूयूकाशांत

चमकणार यमुनाजल त्यांनीं पा हल.
† यापारा या

ेऽांत जमनी हा इं लंडचा जबरदःत ूितःपध अस यामुळ, इं लंडची पत कमी

होत चालली आहे ह ‘ गंभीर इषारा ’ या पऽकांत द दिशत कर यांत आल होत.

हं द लोकांनीं आपले

पैसे व सोनेनाण इं मजां या बकांतून ठे वल तर त्यां या हातीं अखेर स कागदा या िचठो-यांिशवाय कांह ं
राहणार नाह ं असा इषारा या पऽका या

ारा दे यांत आला होता.

‡ Page 8.
‘ भगवान ् िन भारतवष ’ : ॄीदवा य
caught one of those historical moments which close past epoch to introduce a new one, and
“ had found, in a moment, a leader, a flag, and a cause, and converted the mutiny into a
national and a religious war ” *
All honour be to you, oh Martyrs ; for it was for the preservation of the honour of the
race that you performed the fiery ordeal of a revolution, when the religions of the land were
threatened with a forcible and sinister conversion, when the hypocrite threw off his friendly
garb and stood up into the naked heinousness of a perfidious foe breaking treaties,
smashing crowns, forging chains, and mocking all the while our merciful Mother for the very
honesty with which she believed the pretensions of the white liar, then you, on Martyrs of
1857 awoke the Mother, inspired the Mother, and for the Honour of the Mother, rushed to
the battlefield, terrible and tremendous, with the warcry ‘ Maro Firungee Ko ’ on your lips,
and with the sacred mantra “ God and Hindusthan ” on your banner ! Well did you do in
rising ! For otherwise,
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जुना मनू व नवा मनु यां या संिधकालावर उभा असलेला ऐितहािसक
त्यांनीं आपला नेता, आपला

वज व आपला प

रा संमामाच व धमसंमामाच ःव प ूा
तु ह

यांची िन

झालांत ते आप या वंशाचा ःवािभमान

ित केली आ ण त्यांनीं बंडाला

टकावा

बांती या जळत्या द यांतून जा याला
हणून झालांत.

चालले या धमातरां या संकटांत आप या या दे शांतील धम सांपडले होते.
बुरखा फकून

दला होता.

णांत

क न दल – त सव याच दवशीं घडल.

हतात्
यांनो ! तु हांला सव ूकार ध यवाद आहे त.
ु

िस

ण नेमका हे न एका

व ासघातक

स ेन व द ु ा यान

ढ गी परःथांनीं मैऽीचा

शऽू या नीच ःव पांत उघडउघड पुढ स न या परःथ

ं ला जखड व याची आ ण
लोकांनीं तहनामे मोड याची, राजमुकुटांचा भंग कर याची, परदाःया या शृख
आप या या कृ पाळू मायदे शाला

खज व याची सु वात केली होती.

आण ह

खज वण कशासाठ ं

चालल होत ?

असत्यभाषी गो-या लोकां या ग पांवर ूामा णकपण व ास ठे वला यासाठ ं त चालल

होत.

या हतात्
यांनो ! अशा समयीं तु ह ं दे शमातेला जागृत केलत, ितला उत्ःफूत केलत
ु

१८५७

आ ण ित या ःवािभमान – र णाथ तु ह ं समरांगण गांठलत.
उ चार त आ ण ‘ भगवान ् आ ण भारतवष ’

‘ मारो

फरं गी को ’ हा रणनाद

ा ॄीदवा यान अं कत असलेला

* Justice Mc Carthy, “ History of Our Own Times ” Vol. III.
although your blood might have been spared, yet the stigma of servility would have been the
deeper, one more link would have been added to the cursed chain of demoralising patience,
and the world would have again contemptuously pointed to our nation saying “ She deserves
slavery, she is happy in slavery ! For, even in 1857, she did not raise even a finger to
protect her interest and her honour !”
This day, therefore, we dedicate, oh Martyrs, to your inspiring memory ! It was on
this day that you raised a new flag to be upheld, you uttered a mission to be fulfilled, you
saw a vision to be realized, you proclaimed a nation to be born !
We take up your cry, we revere your flag, we are determined to continue that fiery
mission of “ away with the foreigner !” which you uttered, amidst the prophetic thunderings
of the Revolutionary war - Revolutionary , yes,
वज हातीं धर त तु ह ं रणावेशान िनघालांत ते हां तु ह ं शऽूला कसे भयंकर आ ण ूचंड

दसले

असाल ! तु ह अशा र तीन उठलांत ह फार चांगल झाल ! तु ह अस केल नसत तर तुमचा जीव
बचावला असता ह खरे ; पण, त्यामुळ दाःयाच लांछन माऽ जाःत वळलेप झाल असत, मनाची उभार
नाह ंशी

करणा-या सहनशीलपणामुळ शृख
ं लेचा एक पाश माऽ अिधक घ ट झाला असता आ ण

जगान आप या दे शाकडे तु छतेन बोट दाखवून

हटल असत, “ दाःयांत रहा या या लायक चाच हा

दे श आहे स गुलामिगर ंत तो सुख मानीत आहे ; आप या हता या र णासाठ ं व माना या र णासाठ ं

या दे शान १८५७ सालीं सु ां काड ची ह हालचाल केली नाह ं.”
हतात्
यांनो ! याच कारणांसाठ ं आजचा हा दवस तुम या ःफूितदायक ःमृतीचा दवस
ु

आ ह ं साजरा कर त आह त.

जो सतत फडकत रहावा असा

या या पूत त ध यता वाटावी, अशा

हणून

वज तु ह ं या दवशीं उभारलात ;

येयाचा उ चार तु ह ं या दवशीं केलात ; ज ःव न सत्यसृ ींत

उतर यांत ध यता वाटावीं असे ःव न तु ह ं या दवशीं पा हलत ; रा

हणून आपण अवतीण होत

आह ह सत्य तु ह ं या दवशीं उ ो षत केलत.
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करत .

तु ह ं केले या घोषणेचा आ ह ःवीकार करत ; तु ह ं उभारले या

वजाचा आ ह ं स मान

त केलत त पुढ चाल व याचा आमचा िनधार आहे .

तु ह ं केले या यु ाला

बांितयु ा या धुम ब ंत तु ह ‘ मारो फरं गी को ’ हे ूे षताला शोभतील असे श द उ चा न

ज दाहक काय िन
बांितयु

हटल त अगद ं बरोबर आहे .

तो १८५७ चा संमाम !

बांती या आगमनापयत तो थांबणार

भारतीय रा ाच अऽु टत सातत्य
it was a Revolutionary war. For the war of 1857 shall not cease till the revolution arrives,
striking slavery into dust, elevating liberty to the throne. Whenever a people rises for its
freedom, whenever that seed of liberty gets germinated in the blood of its fathers, whenever
that seed of liberty gets germinated in the blood of its martyrs, and whenever there remains
at least one true son to avenge that blood of his fathers, there never can be an end to such
a war as this. No, a Revolutionary war knows no turce, save liberty or death ! We, inspired
by your memory, determine to continue the struggle you began in 1857, we refuse to
acknowledge the armistice as a truce ; we look upon the battles you fought as the battles of
the first campaign – the defeat of which cannot be the defeat of the war. What ? Shall the
world say that India has accepted the defeat as the final one ? That the blood of 1857 was
shed in vain ? That the sons of Ind betray their fathers’ vows ? No, by Hindustan No ! The
historical continuity of the Indian nation is not cut off. The war began on the 10th of May of
1857 is not
नाह ं.

बांतीचा समय आला क ं गुलामिगर धुळ स िमळे ल आ ण ःवातं य िसंहासनािध त होईल.

जे हां जे हां रा

ःवातं याथ उठत, जे हां जे हां ःवातं यक पनेच बीज त्या

रोमरोमांत िभनत, जे हां जे हां ह बीज त्या रा ांतील हतात्
यां या र ांत
ु

रा ांत या

य

ं या

जत आ ण जे हां जे हां

पूवजांवर झाले या अ यायाचा सूड घे यासाठ ं तळमळणारा एक तर सुपुऽ त्या रा ांत िश लक असतो,

ते हां ते हां ःवातं ययु ाचे सातत्य टकलेलच असत. बांितयु
यां या

ारा त वराम पावत.

झाल क ं, ःवातं य अगर मृत्यु

तुम या ःफूत न उत्ःफूत झालेले आ ह ं, १८५७ सालीं तु ह ं चालू

केलेला संमाम पुढ चालू ठे व याचा िन य करत .
या गो ीला आ ह मा यता दे त नाह ं.

तु ह ं

स यां लढाई थांबलेली असली तर , तह होत आहे

या लढाया खेळलांत त्या आप या ःवातं यसंमामांत या

प ह या मो हमत या लढाया होत्या, अस आ ह ं समजत .

संमामांतील अखेरचा पराभव न हे .
१८५७ सालीं सांडलेले र

सु

त्या लढायांतील पराभव

भारतवष कायमचा पराभूत झाला अस जगान

यथ सांडल अस जगान मानावयाच

हणजे या

हणाव क ं काय ?

क ं काय ? पूवजांनीं केले या

ूित ांना भारतपुऽांनीं हरताळ फासला असा मह जगान करावयाचा क ं काय ? छे ! भारताला सा ी
ठे वून आ ह
रोजीं सु

हणत , छे ! भारतीय रा ाच ऐितहािसक सातत्य ऽु टत झालेल नाह ं.

झालेला संमाम १० मे १९०८ रोजीं संपलेला नाह ं.

१० मे १८५७

कोण या

over on the 10th of May 1908, nor shall it ever cease till a 10th of May to come sees the
destiny accomplished, sees the beautiful Ind crowned, either with the luster of victory or
with the halo of martyrdom !
But, O glorious Martyrs, in this pious struggle of your sons, help ! O help us by your
inspiring presence ! Torn in innumerable petty selves, we cannot realize the grand unity of
the mother. Whisper, then, unto us by what magic you caught the secret of Union. How the
Firungee rule was shattered to pieced and the Swadeshi thrones were set up by the common
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consent of Hindus and Mahomedans. How, in the higher love of the Mother united the
difference of castes and creeds, how the venerated and venerable Bahadur Shah Prohibited
the killing of cows throughout India, How Shrimant Nana Saheb, after the first salute of
thundering cannon to the Emperor of Delhi, reserved for himself the second one ! How you
staggered the whole world by uniting under the banner of Mother and forced your enemies
to say “ Among the many lessons the Indian mutiny conveys to the historian and
administrator, none is of greater importance.
तर सालीं १० मे हा दवस असा उजाडे ल क ं त्या दवशीं भारताच भा य िन
तर स दयसंप न भारता या डो यावर

वजयाचा दै द यमान मुकुट तर

त झालेल दसेल – एक
दसेल अगर हौतात् याच

दसेल – तोपयत हा लढा थांबणार नाह ं.

तेजोवलय तर

पण हे थोर हतात्
यांनो ! या प वऽ झगडयांत तु ह ं तुम या या संततीला साहा य करा ;
ु

तुम या ःफूितूद सहवासान आ हांला साहा य करा.
झा यामुळ मातृभूमी या ऐ याची

ुि ःवाथाचे असं य क पेक पे िनमाण

वशाल क पना आ हांला आकलनच करतां येत नाह ं.

ऐ यभावना तु ह ं कोण या गूढ मंऽान िनमाण केली ह आ हांला हळू च सांगा.
शीण कशी झाली आ ण
आ हांला सांगा.

ह

फरं यांची राजस ा

हं द-ु मुसलमानां या संमतीन दे शी रा य कशीं िनमाण कर यांत आलीं ह

मातृभम
ू ीवर ल ूेमा या उ च भावनेन िभ न जाती व िभ न पंथ एक कसे झाले,

पू य बहादरशहान
सग या भारतवषभर गोवधाला बंद कशी केली, तोफांची सलामी दे याघे याचा ूसंग
ु

उप ःथत होतांच, ौीमंत नानासाहे ब पेशवे यांनीं प हली सलामी द ली या बादशहाला कशी दली व
ःवत:चा बम त्यानंतर कसा ठर वला, ह तु ह आ हांला सांगा.

त डन
पुढ ल श द वद वलेत : ॄा ण व शूि, मुसलमान व
ू
बांितयु

सु

करण

या ूसंगीं तु ह आप या शऽू या

हं द ु यांनीं एकऽ येऊन इं मजां व

दे शूेम िन धमूेम : उमदा िमलाफ
than the warning that it is possible to have a Revolution in which Brahmins and Shudras,
Mahomedan and Hindu were united against us and that it is not safe to suppose that the
peace and stability of our dominion in any great measure depends on the continent being
inhabited by different races with different religious systems, for they mutually understand
each other and respect and take part in each other’s modes and ways and doings.” *
Whisper unto us the nobility of such an alliance of Religion and Patriotism, the true
patriotism which secures the freedom of religion !
And give us the marvelous energy, daring and secrecy with which you organised the
mighty volcano ; show us the volcanic magma that underlie the green thin crust, on which
the foe is to be kept lulled into a false security ; tell us how the Chapati – that fiery Cross of
India, few from village
ह गो

श य आहे हा इषारा या बंडान आपणाला

बंडापासून अनेक गो ी िशक यासार या आहे त.
आहे .

दला आहे .

इितहासकार व मुत्स

यांनीं या

अशा सव गो ींत भारतीयांची ह एक अत्यंत बोधूद

भरतखंडांत िभ निभ न वंश नांदत आहे त आ ण िभ निभ न धािमक पंथांमुळ त्यांची वभागणी

झालेली आहे .

भारतांतील आप या अिधरा याच ःथैय व आप या रा यांतील शांतता या गो ी या

भेदभावांवर पुंकळ अंशीं अवलंबून आहे त अस आपण आजवर मानीत आल ; यापुढ तस मानण
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बरोबर नाह ं.

कारण, हे लोक परःपरांच

परःपरां या जीवनबमाशीं सहकाय करतात.

त जाणतात, परःपरां वषयीं आदर बाळगतात आ ण

शऽूला ह कबुली

ावयाला लावून आ ण रा

सवाना संघ टत क न तु ह ं सा-या जगाला ध का कसा दलात, ह आ हांला सांगा.

वजाखालीं

खर धमूेम

दे शूेमा या बाजूच असत आ ण खर दे शूेम धमःवातं याची शा ित िनमाण करत ह त व ओळखून,
तु ह ं दे शूेम व धमूेम

यांचा उमदा िमलाफ कसा घडवून आणलात ह ह तु ह ं हळू च आ हांला

सांगा.
एका ा ूचंड

वालामुखीशीं

या अ तीय उत्साहामुळ,
साहसीपणा व

याच सा ँय क पतां येईल अशी ह

या साहसामुळ व

तो गु पणा हे गुण तु ह ं आ हांला

या गु तेमळ
ु
घड वतां आली तो उत्साह, तो
ा.

वरपांगीं हरवळ न आ छादले या भूप ृ ा या

आंत दडले या, त रसा छा दत दगडांची घडण घडवून तु ह ं शऽूला सुर
कस गुंग वल, त तु ह आ हांला सांगा.

वालामाह घटना तु हांला

तते या खोटया क पनेन

भारतीय ःवातं याच दाहक िच ह अस

या चपात्यांच

* Forrest G.W. : “ State Papers,” Vol.II.
to village and from valley to valley, setting the whole intellect of the nation on fire by the
very vagueness of its message and then let us hear the roaring thunder with which the
volcano at last burst forth, with an all-shattering force, rushing, smashing, burning and
consuming into one continuous fiery flow of redhot lava-flood ! Within a month, regiment
after regiment, prince after prince, city after city, sepoys, police, zemindars, pundits,
moulvis, the multiple-headed Revolution sounded its tocsin and temples and mosques
resounded with the cry “ Maro Firungee Ko !” Away with the foreigners ! Meerut rose, Delhi
Rose, rose Benares, Agra, Patna, Lucknow, Allahabad, Jadagerpoor, Jhansi, Banda, Indore –
from Peshawar to Calcutta and from the Narbada to the Himalayas, the volcano burst forth
into a sudden, simultaneous and all – consuming conflagration !!
And then, oh Martyrs, tell us the little as well as the great defects which you found
out in our people in that
वणन करतां येईल त्या चपात्यांचा ूसार खेडयापाडयांतून व

द-याखो-यांतून कसा झाला आ ण या

चपात्यांनीं आप या अःफुट संदेशानच रा ाची सार बु म ा कशी भडकवून दली ह ह तु ह आ हांला

ःप

क न सांगा.

शेवट ं, हा

वालामुखी कसा भडकला आ ण त्याची गजना कशी घुमूं लागली, या

वालामुखी या धडा यापूढ सग या गो ींचा च काचूर कसा झाला, या
गेला, त्यान सा-या वःतू कशा जमीनदोःत के या, आप या त
वःतूंचा

संहार कसा केला, ह ह तु ह

आ हांला सांगा.

वालामुखीचा वेग कसा वाढत

रसा या दाहक ूवाहांत त्यान सव

एका म ह यांत पलटणीमागून पलटणी,

संःथानाकामागून संःथािनक, नगरामागून नगर, िशपाई, पोिलस, जमीनदार, पं डत, मौलवी या सवावर

या घटनेचा ूभाव कसा पडला, आ ण, या सह शीष बांती या घटना घुमूं लागतांच त्यांचा पडसाद
मं दरांतून व मिशद ंतून उमटंू लाग यामुळ, ठकाणा ठकाणांतून ‘ मारो फरं गी को ’ हा

उमटंू लागला ह ह तु ह

आ हांला सांगा.

मीरत शहरांत उठावणी झाली,

विन कसा

द ली शहर उठल,

बनारसम य चढाई झाली, आमा, पाटणा, लखनौ, अलाहाबाद जगद शपूर, झांशी, बांदा, इं दरू,

पेशावरपासून कलक यापयत आ ण नमदे पासून हमालयापयत या

वालामुखीचे लोळ एकदम अनपे

र तीन भडकूं लागले व त्या दाहांत सवाचा संहार होऊं लागला.
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त

आ ण हे हतात्
यांनो ! तु ह ं हा जो ूयोग केलात तो कर त असतांना तु हांला आप या
ु

लोकां या अंगीं असलेले जे लहानमोठे दोष आढळले ते ह तु ह आ हांला सांगा.

अ य दोषांपे ां तु ह ं

एकाच ूमुख दोषाच ःप ीकरण करा.
भारतामुळच भारताचा पराभव
great experiment of yours. But above all, point out that most ruinous, nay the only material
drawback in the body of the nation which rendered all your efforts futile – the mean selfish
blindness which refuses to see its way to join the Nation’s cause. Say, that the only cause
of the defeat of Hindustan was Hindustan herself ; that shaking away the slumber of
centuries the Mother rose to hit the foe ; but while her right hand was striking the Firunge
dead, her left hand struck, alas, not the enemy but her own forehead ! So she staggered
and fell back into the inevitable swoonof 50 years !
50 years are past, but oh restless spirits of 1857, we promise you with our hearts’
blood, that your Diamond Jubilee shall not pass without seeing your wishes fulfilled !! We
have heard your voice and we gather courage from it. With limited means you sustained a
war, not against tyranny alone but against tyranny and treachery together. The Duab and
Ayodya, making a united stand, waged a war not only against the whole of the British power
but against
हा दोष रा ा या घटनत अत्यंत मह वाचा असून तो रा ाला अत्यंत हािनकारक ठरणारा आहे .
ःवाथ आंधळे पणामुळ

कत्येक लोकांनीं तुम या अंगीकृ त रा कायात तुम याशीं सहकाय केल नाह ं

त्यामुळच तुमचे सारे ूय

कारण

या

वफल ठरल क ं काय, ह तु ह आ हांला सांगा.

हं दःथानच
होय, ह खर ना ?
ु

या ू ाच उ र आ हांला

ा.

हं दःथान
या पराभवाच
ु
आपली ह

मातृभूिम

शतकानुशतकां या िनितून जागी झाली होती व ती शऽूवर आघात क ं लागली होती ; पण, ितचा
उजवा हात फरं याला मरे त मार त होता त्याच वेळ ं ितचा डावा हात शऽूवर आघात कर याऐवजीं
ःवत: या मःतकावरच आघात कर यांत ददवान
गुंतला होता.
ु

यामुळ आपला हा मायदे श कोलमडन
ू

पडला आ ण त्याला प नास वषाची अप रहाय मू छा आली.
१८५७

या ःवातं यसंमामांत पुढाकार घेणा-या हुतात् यां या दद
ु य आत् यांनो, तु ह ं केले या

ूय ाला प नास वषाचा काळ होऊन गेलेला आहे .

अस असल तर , आ ह ःवत: या र ाला सा

ठे वून तु हांला अस अिभवचन दे त क ं, तुम या ूय ा या ह रकमहोत्सवाची वेळ येईल ते हां तर
तुम या इ छा तृ

झाले या असतील.

तुमची हांक ऐकून आ हांला धैय आल आहे .

केला त्या वेळ ं तुमची साधन – साममी मया दत होती.
यां या युती व

झगडा केलात.

तु ह संमाम

अस असून ह, तु ह ं जुलूम आ ण व ासघात

दआब
आ ण अयो या या ूांतांनीं आपली एकजूट घडवून आणली.
ु

त्यांनीं जो संमाम केला तो नुसत्या ॄ टश स े व

the rest of India too ; and yet you fought for three years, and yet you had well – high
snatched away the crown of Hindustan and smashed the hollow existence of the alien rule.
What an encouragement this ! What the Duab and ayodya could do in a month, the
simultaneous, sudden and determined rising of the whole of Hindustan can do in a day !
This hope illumines our heart and assures us of success. And so we avow that your
Diamond Jubilee, the year of 1917, shall not pass without seeing the resurging Ind making a
triumphant entry into the world !
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For, the bones of Bahadur Shah are crying vengeance from their grave ! For, the
blood of the dauntless Laxmi is boiling with indignation ! for, the shahid Peer Ali of Patna,
when he was going to the gallows for having refused to divulge the secrets of the
conspiracy, whispered defiance to the Firungee said in prophetic words “ You may hang me
today, you may hang such as me everyday, but thousands will still rise in my place – your
object will never be gained.”
नसून उरले या सग या भरतखंडा व

ह होता.

अस असून ह, ह हतात्
यांनो, तु ह ं तीन वषपयत
ु

संमाम चाल वलात आ ण तु ह ं हं दःथानचा
राजमुकुट जवळजवळ हःतगत केला होतात आ ण परक य
ु

स ेच पोकळ अ ःतत्व तु ह ं जवळजवळ उ छ न केल होतत.

तुम या या कतृत्वाच ःमरण कती

उत्साहदायक आहे बर ! दआब
आ ण अयो या यांनीं एक म ह यांत ज केल त सगळा
ु
एकदम, आक ःमकपण व िनधारान उठे ल तर एक

दवसांत सा य होईल.

हं दःथान
ु

आमची अंत:करण या

आशेन ू विलत झालीं आहे त आ ण या आशेमुळच आ हांला वजयाची खाऽी वाटत आहे .
हणून, आ ह ं अस ूित ापूवक सांगत
पुनर

आण

क ं, १९१० सालीं तुमचा ह रकमहोत्सव होईल ते हां,

जी वत भारतवष जगांत डौलान ूवेश के यािशवाय

रहाणार नाह ं.

कारण, थड यांत पडन
ू

असलेलीं बहादरशाहाची
हाड ‘ सूड, सूड ’
ु

हणून ओरडत आहे त ; िनभय लआमीबाईच र

त्याला फांशीची िश ा सांग यांत आली.

त्याला फांशी दे यासाठ ं ने यांत येत असतांना त्यान

उकळत आहे ;

रागान

पाट या या शह द पीरअ ली यान कटांतील गूढ फोड याला नकार दला व त्यामुळ

फरं यांचा िध कार केला आ ण एका ा भ वंयवा ाला शोभेल अशा त-हे न त्यान पुढ ल श द उ ारले :
तु ह ं मला आज फांसावर लटकावूं शकाल ; कदािचत ् मा यासार यांना तु ह ं ूत्यह ं दे खील फांसावर

चढवूं शकाल ; पण माझी जागा भ न काढ यासाठ ं सह ाविध लोक पुढ सरसावतील ; तुमचा हे तु
कधींच सफल होणार नाह ं !
‘ ह ं मुल उलाढालीं आहे त ’
Indians, these words must be fulfilled ! Your blood, oh Martyrs, shall be avenged !!
Bande Mataram
सावरकरूभृित त ण हा समारं भ साजरा कर यांत गुंतले होते त्याच

योगायोगान इं लंडम य येऊन प चले.
हजर होते.

दवशीं ना. गोखले

गोख यां या ःवागतासाठ ं ःटे शनवर फ

दोघेच हं द लोक

ह पा ह यावर गोख यांनीं सव गो ींची चौकशी केली व सावरकरूभृित त णां या ूवृ ीची

त्यांनीं ओळख क न घेतली.

ह ओळख पट यामुळ गोखले मनांत

दादासाहे ब करं द कर यांनीं ‘ Letters from England ’ या

व णल आहे .

आप या

कती अःवःथ झाले होते ह
पुःतकांत

*

सहजगत्या

द.

१८-१०-१९०८ रोजीं गोखले व दादासाहे ब करं द कर यांची लंडनम य भेट झाली त्या वेळ ं या दोघांच ज
संभाषण झाल त्या या आधार दादासाहे ब करं द कर यांनीं पुढ ल मजकूर िल हला आहे :
गोपाळराव हे या खेपेस मुलां यासंबंधान फार उ
िशकणा-या मुलांनीं ‘ १८५७ साल ’ ची

यु बली केली.

लंडन टाइ स ’ पऽकार अ ा प हांका मार तच आहे त.
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न झाले आहे त.

येथ ब-याच

त्यास आज चार म हने झाले तर ‘
त्या कायास १०० व ाथ हजर होते.

१९२

ता. १० मे रोजीं गोपाळराव आले त्याच

दवशीं इकडे समारं भ चालला होता.

त्यां या

आगमनाथ ःटे शनावर या वेळ ं दोनच एत े शीय व खरे अँ लो इं डयन (?) हजर होते.
त्या या मागील खेपेस चाळ सवर लोक होते.

असो. या व अनेक कारणांनीं त्यां या मनान

अस घेतल आहे क ं, ह ं मुल फार उलाढालीं आहे त !
मुझफरपूरला खुद राम बसून जो गोळा फकला त्याचा आवाज त्या वेळ ं तीन मैलपयत ऐकूं
गेला, ह वर सांिगतलच आहे .

पुढ तर त्या गो याचा आवाज हजार मैल अंतरावर ऐकूं येऊं लागला !

सहा हजार कोसांव न भारतांत या कोटयविध मढयांना हांक याच काम करणा-या मढपाळां या गोटांत
या गोळयांमुळ काय प रणाम झाला, ह पाह यासारख आहे .

‘ लंडन टाइ स ’ न द. ४-५-१९०८ रोजीं

िल हले या संपादक य लेखांत मुझफरपूर या ःफोटानंतर कलक यांत बॉंब तयार कर याचे गु
सांपडले, याब ल भीित

य

कारखाने

१८९७ सालीं पु यांत रँ ड – आयःटचा वध झाला त्यापे ां

केली आहे .

स यांच ूकरण जाःत िचंताजनक आहे अस कबूल के यावर, ‘ टाइ स ’ न मोठया गुम त पुढ ल
वा य िल हलीं आहे त :
भारतीयांनो ! हे श द खरे ठरले पा हजेत.
-

हतात्
यांनो ! तुम या र ाचा बदला घेतला जाईल.
ु

वंदे मातरम ् –

* Page 158.
Bombs will not terrify the government into unwise concessions. Even though war
may rage at the gates and apostles of anarchy may plot within, the great work of governing
and developing India must be doggedly prosecuted.
( बॉंब गोळे उडतात यामुळ िभऊन जाऊन सरकार भलत्याच सवलती व भलतेच अिधकार
दे णार नाह ं.

सरह पाशीं शऽू येऊन िभडला आ ण अराजक माजवूं पहाणा-यांनीं दे शांत कट केले तर

हं दःथानवर
रा य कर याच व हं दःथानचा
वकास कर याच मह काय नेटान पुढ चाल वल पा हजे.)
ु
ु
बॉंबचे ूत्य

ःफोट बंगा यांत होत असले तर इं मजां या तीआण याण ियाला त्या ःफोटांचा

उगम महारा ांत कुठ तर
वा यांतून * य

असावा, असा वास येत होता.

इं मजां या मनांतला हा संशय पुढ ल

झाला आहे :

If Bengal has been chiefly conspicuous in its resort to destructive methods, the
cunning brains that conceived and fostered the movement are probably to be found for the
most part in Western India……An equally grave question is raised by the announcement that
persons charged in the present conspiracy include men who have had the advantage of
education in Europe.
( व वंसक मागाचा अवलंब के यामुळ बंगाल ूामु यान लोकां या नजरे समोर आला आहे , ह
खर.

पण,

या लबाड लोकां या डो यांत या चळवळ ची क पना ूथम उ वली व

चळवळ च संगोपन केल ते लोक मु यत: प

म भारतांतले आहे त.....स यां या कटांत

यांनीं या

यां यावर

आरोप ठे व यांत आले आहे त त्यांतले कत्येक लोक युरोपांत जाऊन िश णसंप न होऊन आले आहे त
अस ूिस

झाल आहे .

या मा हतींतून ह एक गंभीर ू

उत्प न होतो.)

पॅ रस येथील ‘ Le Temps ’ या पऽान द. ७-५-१९०८ रोजीं आप या संपादक य लेखांत या
ूकरणाचा उ लेख केला.
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अ जी रया, टयूिनस वगैरे ृचशािसत भूभागांत अशा भानगड

उत्प न

१९३

झा या ; त्याबरोबर ृच सरकारन औदाय दाखवून त्यांचा िनकाल ला वला अशी ूःतावना के यावर,
या लेखांत इं मज मुत्स ांना पुढ ल उपदे श कर यांत आलेला आहे :
We do not presume to give advice to a friendly government. We confine ourselves to
recalling what experience has taught us. The arbitrary system of colonial administration,
which
* London Times : 7-5-1708.
भारतीय रा वादाच होडक
in days gone by was necessary and fruitful, would seem to have served its time.
( इं लंडचे व आमचे संबंध ःनेहभावाचे आहे त.
आण याची आमची इ छा नाह ं.

अशा ःनेह रा ा या सरकारला उपदे श कर याची ऐट

आ ह अनुभवान शाहणे झाल अस यामुळ, त्या अनुभवाच ःमरण

क न दे ण इतकाच आमचा हे तु आहे .

अवँय ह होत व फायदे शीर ह होत.

वसाहतींचा रा यकारभार अिनयं ऽत प तीन चाल वण ह पूव

आतां माऽ त्या प तींत बदल करण अवँय झाल आहे .)

मौलवी िलयाकत हसे
ु न, िचदं बरम ् प ले, ‘

चळवळ दडपून टाक याचा ूय

पूव झालाच होता.

वहार

’ चे फडके इत्याद ंना िश ा ठोठावून

त्याच धोरणाला फ न चालना िमळाली !

ठाण

येथील ‘ अ णोदय ’ पऽाचे संपादक ौी. ध डोपंत फडके व ‘ वहार ’ चे नवे संपादक रामभाऊ मंडलीक
यांना द. १५-५-१९०८ रोजीं अटक कर यांत आली !

तुफान दयातून सरसरत चालले या होड याला

जो अनुभव येतो तोच अनुभव भारतांत या रा वादाला येऊं लागला !

ूबळतम अशा एका साॆा याची

स ा भारतीय रा वादाच होडक गाडन
ू , गडप क न टाक यासाठ ं झटंू -झुंजूं लागली !
डोहांतच उड

िभरकावून कृ ंणान कािलया – मदन केल !

ूितकारसाधनांची जुळवाजुळव
मदन

कर याचा

क न,

भारतीय

त णांनीं

कािलया या

ॄ टश साॆा या या मु य किांतच

ॄ टश

साॆा यस े या

उ मादाच

ूय

चाल वला !
**********
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६ लंडनमधील रहःयागार
करण असेल अपाये । तर बोलोन दाखवूं नये ।
परःपर िच ूत्यये । ूिचतीस आणावा ।।
*

*

*

*

राजकारण बहत
ु कराव । परं तु कळ च नेदाव
दासबोध, द. ११, स.५.
मे म ह या या १०

या तारखेस सावरकर व त्यांचे सहकार यांनी ‘ भारतभवनां ’ त साजरा

केलेला उत्सव पुढ बरे च दवसपयत गाजत रा हला.
पऽक जसजस चौफेर ूसृत होऊं लागल, तसतस

या ूसंगीं वाट यांत आलेल ‘ ह हतात्
यांनो ’ ह
ु

त पऽक इं मजां या ट केला कारणीभूत होऊं लागल.

या ूसंगीं तयार कर यांत आले या वीरःमृित – मुिा पोषाखावर धारण क न हं द त ण समाजांत

वाव ं लागले त्याबरोबर, त्या मुिांचा अथ इं मजां या ल ांत येऊं लागला व त्या मुिांवर ल त्यांचा राग
अनेक ूकारांनी य

होऊं लागला.

या मुिा धारण क न हं द

व ाथ आगगाडयांतून वगैरे हं डत ;

ते हां त्यां या दशनामुळ खवळू न गेले या इं मजांशीं बाचाबाची कर याचा ूसंग त्यां यावर ओढवे.
इं लंडमधील कांह ं कॉलेज या अिधका-यांना या मुिांचे दशन अस
कॉलेज या ूमुखा यापकान ह
गािलूदान केल.

वाटल.

सायरे सटर येथील शेतक

मुिा पाहन
ू ौीमंत नानासाहे ब पेशवे व झांशी या राणीसाहे ब यांना

ह सहन न झा यामुळ, त्या कॉलेजांत िशकत असलेले ौी. हरनामिसंगजी व

िम.आर.एम ्.खान या दोघा त णांनीं त्या कॉलेजला रामराम ठोकला ! या त णां या बाणेदारपणाचा

गौरव कर यासाठ ं लंडन येथील हं द लोकांनीं एक जंगी मेजवानी दली. * धनदे वी नांवा या पंजाबी
म हले या अ य तेखालीं हा समारं भ साजरा झाला.

ूो.गोकुळचंद नारं ग यांनीं या ूसंगीं फार उ म

भाषण केल.

या ूसंगीं लंडन या हं द मंडळ ंनीं या उभयतां त णांना ‘ यार – ए – हं द ’ ह पदवी

अपण केली.

वीरःमृितमुिा धारण क न ौी.मदनलालजी िधंमा हे कॉलेजम य गेले असतांना, त्यां या

एका ःने ान चे ेन ती मुिा दरू फकून दली.

त्याबरोबर िधंमाजी इतके चवताळले क ं, एक सुरा

घेऊन त त्या िमऽा या अंगावर तुटू न पडले. †

* लंडनची बातमीपऽ : पृ. ८५.
† लंडनची बातमीपऽ : पृ. १३५.
पऽकाची ‘ ओजःवी भाषा ’
‘ ह हतात्
यांनो ’ या पऽकाचा ूसार सु
ु

झा यावर व १० मे या समारं भाची हक कत ूिस

झा यावर, इं लंड या सरकार गोटांत जी भावना उत्प न झाली ती ‘ लंडन टाइ स ’
१९०८

या अंकांत

सावरकर-च रऽ

य

झाली.

या द. २३-५-

या लेखांत पं. शामजी कृ ंणवमा यांचा उ लेख कर यांत आ यामुळ,

१९५

पं डतजींनीं पॅ रस येथून द. २८-५-१९०८ रोजीं ‘ लंडन टाइ स ’ कडे एक पऽ धाडल. पं डतजींनीं या
लोकांच समथन केल असून, त्या समथनाला आधार

पऽांत समारं भ साजरा करणा-या हं द

त्यांनीं डॉ. रचड कॉ मे ह यां या पऽकांतील † उतारे उ त
ृ केले आहे त.

‘ ह हतात्
यांनो ’ या
ु

हं दःथानां
त रवाना कर यांत आ या होत्या.
ु

पऽका या ूती समारं भानंतर लौकरच

प च याबरोबर हं दःथान
सरकार या गोटांत जी खळबळ उडाली ती ‘ लंडन टाइ स ’
ु
१९०८

या अंकांत ूिस

झाले या िसमला येथील वृ ा या

पान य

ओजःवी (glowing) आहे , अस ूश ःतपऽक ‘ लंडन टाइ स ’

या

या ूती

द. २३-६-

झाली आहे . या पऽकाची भाषा

या िसम या या वाताहरान दल आहे .

‘ काळ ’, ‘ वहार ’ वगैरे पऽांतून १० मे या समारं भाचीं वणन ूिस
वाताहरान केला आहे .

हणून

झालीं या गो ीचा उ लेख ह या

अशा पऽकांचा ूसार थांब व याची योजना आंखली पा हजे अस सरकारला वाटत

आहे , ह मा हती दे खील या वाताहरान पुर वली आहे .

यांनो ’ या पऽकाचा
या वाताहरान ह ‘ ह हतात्
ु

संबंध पं. शामजी कृ ंणवमा यां याशीं नेऊन िभड व यामुळ, पं डतजींनीं ‘ लंडन टाइ स ’ ला फ न
एक पऽ धाडल.

ह पऽक िल ह याचा आप यावर ल आरोप िनराधार आहे , आपण कोणता ह मजकूर

िननांवी अगर टोपण नांवान िलह त नाह ं वगैरे मु े ःप

के यावर, पं डतजींनीं या पऽांत * पुढ ल

वा य िल हल आहे :
This does not prevent me from frankly admitting that I am in full sympathy with the
chief objects of the leaflet.
( या पऽका या ूमुख हे तूंब ल मला पूण सहानुभूित वाटते, ह मोकळे पणान कबूल कर याला मला
कसली ह हरकत वाटत नाह ं.) शेतक कॉलेजमधील व ाथ हरनामिसंग व खान यां या ूकरणाचा
ूित विन द. २५-६-१९०८ रोजीं ॄ टश पालमटम य उमटला.

Rees (र स) या सभासदा या ू ाला

उ र दे तांना, द ु यम भारतमं ऽ िम. बुकानन यांनीं अस सांिगतल क ं, वीरःमृितमुिा धारण केलेले
व ाथ

बंगाली न हते व त्यांना सरकार

िशंयवृ

ह िमळत न हती.

कॉलेज या मुखािधका-यान ज वतन केल त िशःतपालना या

या

व ा या या बाबतींत

ीन अवँय होत, अशी समथनपर

पुरवणी ह सरकारतफ जोड यांत आली.
द. १० मे रोजीं झाले या समारं भा या वेळ ं तपःयामास पाळ याचा
† यापूव पृ. १३४ वर पऽक दल आहे .
* ‘ लंडन टाइ स ’ : द. २९-६-१९०८.
िन य ह जाह र कर यांत आलेला होता.
आली.

हा िन य अमलांत आण याची योजना तत्काळ आंख यांत

या तपःयामासांत ःवत:ची वगणी

दे त असत. †

िभ निभ न

स प व यांत आलेल होते.

ठकाणीं

हे त ण

हणून सावरकर व अ यर हे दर आठवडयाला २५ िशिलंग
हं डू न वगणी गोळा कर याच काम वेगवेग या त णांकडे

या पेटया घेऊन हं डत त्या पेटयांवर ‘ १८५७

’ अशा अथाचे इं मजी श द िल हलेले असत.

या हतात्
यांसाठ ं
ु

लंडनम य असले या ूित त हं द लोकांना भेट याच

काम सावरकर, अ यर व डॉ.राजन ् या ऽयीकडे होत.

ह ऽयी ौी. रमेशचंि द

व ना. गोखले यांना

भेटली होती. †

हे त ण ौी. रमेशचंि द
ूामु यान झाली.

सावरकर-च रऽ

यांना भेटले त्या वेळ ं १८५७

या ूसंगाच ःव प रा ीय न हत अस

या ूसंगा या ःव पाब लची चचा

हणणा-या ौी. रमेशचंि द

यांना सावरकर

१९६

यांनीं ‘ अमूक ूांत या उत्थानांत सामील झाला होता ना ?’ अस एकामागून एक वचार याला सु वात
केली. ौी. रमेशचंि द

यांना भारतीय इितहासाकडे ःवत्विन

ीन पहा याची यापूव पाळ च आलेली

नस यामुळ, या उत्थाना या ख-या ःव पा वषयीं त्यांचे समज बरोबर न हते ; पण, त्यांच भारतीय
इितहासाच अ ययन चांगल झालेल अस यामुळ, सावरकरांच
पडले नाह ंत.

हणण पट याला त्यांना फारसे ूयास

या उत्थानांत जवळजवळ सारा म य भारत, उ र भारत, पूव भारत सामील झालेला

होता त्या उत्थानाला रा ीय ःव प िन

त आहे , अस ौी.द

यांनीं शेवट ं कबूल केल.

ह ऽयी ना. गोखले यां या िनवासःथानीं गेली ते हां गोखले यांनीं ूाथिमक ःव पाच बोलण
ितघांशीं नेहमीं या बैठक ंत बसून केल ; पण आतां राजकारणी बोलण सु

होणार अस

गोखले यांनीं सावरकर व अ यर या दोघांनाच वर या मज यावर बोलावून नेल.
पूव चे व ाथ

हणून, एक होतक

महारा ीय त ण

दसतांच,

फ युसन कॉलेजचे

हणून आ ण लंडनमधील हं द त णांचे पुढार

हणून गोखले यांनीं या ूसंगीं मु यत: सावरकरांशीं चचा केली.
झाला ते हां गोखले यांनीं ‘ मी इितहास िशक वला आहे ’ अस

१८५७
हटल.

या ूसंगा वषयीं वाद सु

ते हां सावरकरांनीं ःवत्विन

ीन इितहास वाच याच, िल ह याच व िशक व याच मह व काय आहे , ह गोखले यांना सांिगतल.
या वषया या चचव न गोखले झटकन ् ूचिलत राजकारणाकडे वळले.
राजकारणांत ःवातं याची मागणी करण अश य आहे व तु ह

स यां या प र ःथतींत हं द

या साधनांचा व मागाचा पुरःकार

करतां तीं साधन व ते माग अ यवहाय आहे त, अस गोखले यांनीं सांिगतल.
गोखले यां या मागाचे ह वैय य त्यांना पटवून दल.

ते हां सावरकर यांनीं

उभयतांचे ह माग व साधन ह ं स :प र ःथतींत

अ यवहाय आहे त अस
† ःवामी शु ानंद भारितयार यांनीं पाठ वलेली मा हती.
चतुभुजचा शपथ विध
मानल तर, आपणा उभयतांना ह एकच गो
वचारासाठ ं यो य

करण ूा

येय त्यां यापुढ ठे वण व त्या

आहे , अस सावरकर

हणाल.

येया या ूा ीचे इितहासिस

लोकां या

माग कोणते ह

लोकांना पटवून दे ण हच स यां या पढ ंतील वचारवंतांच काम आहे अस सावरकरांनीं सांिगत यावर,

इटली या इितहासा या आधार या उभयतांम य कांह ं चचा झाली.

गोखले यांनीं िनधीसाठ कांह ं दल

नाह ं ; पण एवढया थोर पुढा-याशीं चचा क न आपलीं मत त्या यापुढ मांडतां आलीं ह
ूचारकाया या

गो

ीन फार मह वाची झाली अस समाधान मानून, सावरकर व अ यर गोखले यांचा

िनरोप घेऊन िनघाले.
तपःयामासाच काय अशा र तीन चालू होत त्या सुमारासच, सावरकर ‘ ह हतात्
यांनो ’ ह ं
ु

पऽक टपालान

हं दःथानां
त वेगवेग या
ु

ठकाणीं धाड यांत गुंतले होते.

१९०८

या मे – जून या

सुमारास चतुभुज या नांवाचा एक गुजराथी इसम ‘ इं डया हाउस ’ म य आचार

हणून काम कर त

होता. सावरकरांनीं हळु हळू त्याला व ासांत ओढल व थोड याच दवसांत त्यांनीं त्याला ‘ अिभनव

भारता ’ ची शपथ

दली.

शपथदानाचा

विध कसा झाला ह चतुभुज यान पुढ आप या जबाबांत

सांिगतल * ‘ इं डया हाउस ’ मधील सावरकरां या खोलींत िशवरायांची तसबीर होती.
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या तस बर पुढ
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नीरांजन जळत ठे व यांत येत असे. सावरकरांनीं सांिगतलेली शपथ चतुभुजन या तस बर समोर
उ चारली व या उ चरणानंतर सावरकरांनीं ‘ तूं गु

कटाचा सभासद झालास, कट पृ वी या चार

ु
सांिगतल. †
खंडांत आहे व मी त्याचा पुढार आह ’ असे चतुभजला
घडया क न त टपालामाग धाड याला िस
काम सावरकर ःवत: कर त नसत.
सावरकरांनीं अस सांिगतल क ं,

‘ ह हतात्
यांनो ’ या पऽका या
ु

कर याचा उ ोग राऽीं चाले.

या पऽकावर प े िल ह याच

एकदां चतुभुजन त्यांना या बाबतींत ू

वचारला ; ते हां

हं दःथानां
तील ूमुख सरकार अिधका-यांना माझ हःता र माह त
ु

अस यामुळ, या पुड यांवर मी प े न िल हण ह ौेयःकर आहे .

ह ं पऽक पोःटांत टाकतांना दे खील

बर च द ता घे यांत येत असे. ‘ इं डया हाउस ’ लंडन या हायगेट वभागांत अस यामुळ, हायगेट

पोःट ऑ फसांत ह ं पऽक टाकण ौेयःकर नाह ं ह ओळखून, सावरकरांनीं चतुभुजला अशी सूचना दली
होती क ं, हायगेट पोःट ऑ फस सोडन
ू इतर ठकाण या पोःट ऑ फसांत ह ं पऽक टाक यांत यावींत.

सव पऽक एकाच पोःट ऑ फसांत टाक यांत येऊं नयेत, तीं थोडथोड ं अनेक पोःट ऑ फसांतून रवाना
हावीं, असा ह इषारा सावरकरांनीं दलेला होता.
* द. ५-५-१० रोजीं चतुभुजन मॅ जःशे टपुढ दलेला जबाब.

† नािशक कट शोधून काढणा-या पोिलसांनीं चतुभुज वगैरे लोकांकडन
जे जाबजबाब घेतले त्या
ू
जाबजबाबांत सत्य व क पना यांच िमौण झालेल आहे , ह वाचकांनीं ल ांत ठे वाव.
लंडनमधील तपःयामासानंतर सावरकर हे एकवार पॅ रसला जाऊन आले, अशी मा हती ौी.
इं दलाल
या
ु

क यांनीं पं.शामजी कृ ंणवमा यां या च रऽांत िलहन
ू ठे वली आहे . ौी. या

क यांनीं

िलहन
ू ठे वलेलीं वा य पुढ लूमाण आहे त :

He even went to Paris, and – incredible as it might seem and all that Shamji wrote on
the subject notwithstanding - scored such a personal triumph, that he actually persuaded
hard – headed Indian businessmen to take solemn vow in the service of his new society. He
further secured the manuscript of a Bomb – Manual that Hemachandra Das had secured with
the help of some Russian Revolutionaries.
( सावरकर पॅ रसलाह गेले.

शामजींनीं पुढ या वषयीं कांह ं ह िल हलेल असो आ ण सावरकरांनीं

ू गेले या
केले या गो ी सकृ शनीं कती ह अ व सनीय वाटोत, उ ोगधं ांत गढन

यवहारकठोर अशा

पॅ रस येथील हं द लोकांना ‘ अिभनव भारता ’ ची शपथ घे याला सावरकरांनीं ूवृ
आहे .

य

श: सावरकरां या

ीन हा मोठा वजय होता.

केल, ह सत्य

ौी. हे मचंि दास यांनीं कांह ं रिशयन

बांितकारकां या मदतीन िमळ वले या बॉंब या चोपडयाची सुधारलेली हःतिल खत ूत सावरकरांनीं
पॅ रसमधील या मु कामांत हःतगत केली.) सावरकर पॅ रसहन
परत आ यावर त्यांनीं
ू

मॅ युअल ’

या ूती साय लोःटाइलवर छापून घेत या.

कागदांच एकेक पुःतक बन व यांत आल.

साय लोःटाइलवर छापले या िभ निभ न

ह पुःतक वास पानांच होत.

त्या खोलीशेजार या मा यांत या पऽका या छपाइ वगैरेच काम चाले.
अमर द

या नांवाचे एक गृहःथ असत.

सावरकरांनीं तीन राऽींत पुर केले.

ा ‘ बाँब

सावरकरां या खोलींत अगर

त्या वेळ ं तेथ चतुभुजिशवाय

ह ं पऽक साय लोःटाइलवर छापून घे याच काम

ह ं पऽक तयार झा यावर त्यांची टपालमागान पाठवणी कर याची

िस ता कर यांत आली. * चतुभुजन

‘ ह हतात्
यांनो ’ या पऽका या बाबतींत जी द ता घेतली
ु

होती तीच द ता या ह पुःतकां या बाबतींत चतुभुजकडन
ू घे यांत आली.

सावरकर-च रऽ
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आला.

मुझफरपूर येथील बॉंब या ःफोटानंतर बंगालम य ‘ मा णकतोळा ’ बागतील कट उघडक स

या कटा या शोधांत असले या पोिलसांनीं अनेक बंगाली त णांना पकडल व बंगा यांत

पकडापकड व झडत्या यांचा धुमाकूळ सु
नाह ंत.

झाला. पण, यामुळ बंगा यांत होणारे बॉंबःफोट कांह ं थांबले

द. १५-५-१९०८ रोजीं कलक ा शहरांत मे ःश ट भागांत बॉंबचा ःफोट झाला ; या ःफोटामुळ

चार माणस जखमी झाली ; १९०८ साल या जूनपासून डसबरपयत या काळांत कलक या या आसपास
रे वेम य बॉंब टाक याचे चार ूसंग घडन
ू आले – वगैरे मा हती
* चतुभुज याचा जबाब.
टळक – परांजपे यांना िश ा
Sedition Committee Report

म यच † दे यांत आलेली आहे .

या ूकारांना आळा घाल या या

हे तून हं दः
ु थान सरकारन द. ८ जून १९०८ रोजीं दोन नवे कायदे पास केले.
उपयु

बॉंबगोळे बन व याला

अशी सामुमी जवळ बाळगणा-या इसमाला ज मठे पेची िश ा दे यांत येईल, असा एका

काय ाचा आशय होता.

खुनासार या गु

ांना ूोत्साहन दे णा-या लेखांब ल वृ पऽकारांना जबर िश ा

सांग यांत येईल, अस बजावणारा दसरा
कायदा होता.
ु
मुझफरपूर या बॉंब ूकरणावर िल हले या लेखांब ल मुंबई सरकारन ‘ काळ ’ कत ूो.परांजपे
यांना द. ११ जून १९०८ रोजीं अटक केली.

‘ काळ ’ कत्यावर ल खटला मुब
ं ईस सुमार तीन आठवडे

चालून, द. ६ जुलै १९०८ रोजीं ूो.परांजपे यांना १९ म हने स मजुर ची िश ा सांग यांत आली.

‘

काळ ’ कत्याना अटक होऊन त्यां यावर ल खट याच काम चालू असतांना लो. टळक मुंबईस गेले.
द. २३ जून १९०८ रोजीं त्यांना ह पकड यांत आल.

त्यांना

टळकां या खट याच काम म हनाभर चालून

द. २३ जुलै १९०८ रोजीं सहा वष का यापा याची िश ा सांग यांत आली.

महारा ीय वृ पऽां या माग सरकार हात धुऊनच लागले होत.

या सुमारास

मुंबईचे ‘ वहार ’ पऽ व ठा याच ‘

अ णोदय ’ पऽ यां या संपादकांना अटक कर यांत आ याची मा हती यापूव दे यांत आलेली आहे .

‘

वहार ’ चे संपादक ौी.रा.ना.मंडिलक व ‘ अ णोदय ’ चे संपादक ौी.ध डोपंत फडके यांना जबर िश ा
सोलापूर येथ त्या काळ ं ‘ ःवरा य ’ नांवाच पऽ िनघत असे.

सांग यांत आ या.

ौी. बलवंत शंकर िलमये यांना जून म ह यांत अटक कर यात आली.

त्या पऽाचे संपादक

नागपूर या ‘ दे शसेवक ’ पऽाचे

संपादक ौी.अ युतराव को हटकर व ‘ हं द केसर ’ या पऽाचे संपादक ौी. माधवराव सूे यांना ह
सताव याला सरकारन कमी केल नाह ं.
बॉंबची व ा हःतगत क न युरोपांतून हं दःथानां
त आले या मंडळ ंपैक ं ौी. हे मचंि दास यांना
ु

मा णकतोळा कटा या खट यांत अटक झाली होती.
कर यांत आली.

मा णकतोळा कटा या खट यांत

ौी. होतीलाला वमा यांना जून म ह यांत अटक

या मंडळ ंना पकड यांत आल होत, त्या मंडळ ंपैक ं

नरि गोःवामी हा माफ चा सा ीदार बनला व त्यान इतर अनेक नांवांबरोबर सेनापित बापट यांच

नांव ह ग वून दल.

सेनापतींनीं गोःवामीकिथत वृ

वृ पऽांत वाचल व त्याचा पुढ प रणाम काय

होईल ह अचूक हे न, त्यांनीं जून म ह या या शेवट मोठया िशताफ न पुण शहर सोडल.
कत्येक वषाचा

सावरकर-च रऽ

काळ

सेनापतींनीं

हालअपे ांत

व अ ातवासांत

काढला.

यापुढ ल

लाला हरदयाळ
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हे

सेनापतीं या पूव च हं दःथानां
त आले होते.
ु

जुलै – ऑगःट या सुमारास त्यां या ह माग पोिलसांचा

ससेिमरा

† Page 33.
लागला.

* यानंतर थोडयाच दवसांनीं लाला हरदयाळ यांनीं हं दःथान
सोडल व ते युरोपांत गेले.
ु
जून म ह यापासून ‘ अिभनव भारता ’

घे याचा वचार क ं लागली, अस दसत.
ूवेश िमळ वला.

या लंडन येथील किांतील मंडळ नेमबाजीच िश ण

ह िश ण घेता याव

डॉ. राजन ् यांनीं थोडे दवस या

हणून डॉ. राजन ् यांनीं एका

लबांत िश ण घेतल.

पण, ‘ तु ह

लबांत

हं द गृहःथ

अस यामुळ तु हांला हे िश ण दल जाणार नाह ं ’ अस त्यांना सांग यांत आ यामुळ, त्यांना या
लबाला रामराम ठोकावा लागला. †

१९०८

या जुलै म ह यांत ‘ अिभनव भारता ’
या वेळ ं ौी.

येथील किांत या अंतगत मंडळाची एक सभा झाली.
ःश टम य रहात होते.

घेऊन शपथेचे श द
असले या

त्यां या िनवासःथानीं ह सभा झाली.

हटले व इतर सभासदांनीं या

सभासदां या

मािलकत

मदनलाल

िधंमा,

यानचंद वमा हे वॉ रक

ौी. वमा यांनीं हातांत र हॉ

शपथेचा उ चार केला.
कोरे गांवकर,

हरनामिसंग, खान, जयःवालूभृित मंडळ ंचीं नांव आढळतात.

या लंडन
हर

या ूसंगीं उप ःथत

सावरकर,

बाबा

सावरकर यांची ूमुख

जोशी,

सेन,

हणून या सभत

फ न िनवड कर यांत आली.
‘ काळ ’ कत परांजपे व लो. टळक यां यावर ल खटले चालू असतांना कांह ं गो ी या ठकाणीं
सांगण ूःतुत ठरणार आहे .
येऊन रा हले होते.

परांजपे यां यावर ल खटला चालू असतांना, बाबाराव सावरकर हे मुंबईस

नािशक या ूमुख मंडळ ंवर सरकारच अलीकडे चांगलच ल

असे.

१९०७

साल या उ राधात व १९०८ साल या प ह या तीनचार म ह यांत िमळू न नािशकचे ौी. बाबासाहे ब खरे

यांना तेथील कले टर जॅ सन यांनीं दोनतीन वेळां पाचा रल होत व राजिोह भाषण न कर याब ल

त्यांना इषारा दला होता.

बाबाराव सावरकर हे या वेळ ं मुंबईस आले आहे त ह पाहन
ू , त्यांना गोत्यात

आण याला कांह ं अिधकार टपूनच बसले होते.

रःत्यांतील गद त बाबाराव सामील झाले असतांना,

कांह ं पोिलस अिधका-यांनीं गद हट व या या िनिम ान अितूसंग केला.

या ूसंगीं बाबाराव व

पोिलस अिधकार यां याम य जी बाचाबाची झाली ितचा फायदा घेऊन, पोिलस अिधका-यांनीं बाबाराव

सावरकर यां यावर खटला भरला.

या खट यांत बाबाराव सावरकर यांना एक म हना स

मजुर ची

िश ा सांग यांत आली.
लो. टळक यां यावर ल खटला चालू असतांना, सरकारला लोकप ाची फार भीित वाटत होती.
यामुळ हा खटला चालूं असतांना
संदेशांची दे वाणघेवाण चाललेली असे.

हं दःथान
सरकार व
ु

वलायत सरकार यां याम य मह वा या

मुंबईस असले या ‘ अिभनव भारतां ’ त या कत्येक मंडळ ंनीं

या संदेशांवर टे हळणी
* केसर : द. ११-८-१९०८.

† केसर : द. ७-७-१९०८.
टळकांची िश ा व लोक ोभ

सावरकर-च रऽ
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ठे व याच ठर वल.

ह संदेशवहनाच काम अपराऽीं चालत असे व

इं डयनांची योजना कर याची द ता घेतली जात असे.

या कामावर खास अँ लो –

सरकारचा इतका कडक बंदोबःत असून ह ‘

अिभनव भारतां ’ त या कांह ं मंडळ ंनीं या सरकार योजनतला भेद काढ या या कामीं यश िमळ वल.
ना. गोखले व भारतमं ऽ िम. मोल यां या दर यान झाले या एका संभाषणाचे

ारा वलायत सरकारला

जी मा हती िमळाली होतीस ती हं दःथान
सरकारला कळ व यासाठ ं एक संदेश धाड यांत आला होता.
ु
बापट व सावरकर यांचा टळकांशीं वशेष संबंध अस याच गोख यांनीं सांिगतल, अशा आशयाचा हा

संदेश होता.

हं दःथान
सरकारला ह मा हती िमळा यावर थोडयाच दवसांनीं सावरकरां या नािशक
ु

येथील घराभ वतीं पोिलसपहारा बसला.
अस यामुळ, या

वलायतेहू न आले या संदेशाची आगाऊ मा हती िमळालेली

पोिलसपहा-याच कोणाला कांह ं वाटल नाह ं.

द. २३ जुलै १९०८ रोजीं टळकांना सहा वष का या पा याची िश ा सांग यांत आ यावर,
हं दःथानभर
जो
ु

लोक ोभ

य

झाला त्याचा

वलायत या वतमानपऽांत उमटलेला

सावरकरांनीं धाडले या एका बातमीपऽांत ःप पण उमटलेला आढळतो.

विन

द. २१-९-१९०८ रोजीं ूिस

झाले या ‘ काळ ’ पऽांत या बातमीपऽा या † ूारं भींच सावरकर िल हतात :
महारा ा या

वभूषणाला,

आयधमा या

अिभमानाला,

नीितम े या

िनपुणतेला

व

ःवदे शूीती या उ वाला – त्या बाल गंगाधर ितलकाल – का यापा यावर धाड याची िश ा
झा यापासून

या या

दयांत त्वेष आलेला नाह ं व

झालेला नाह ं असा ख-या अंत:करणाचा एक ह

या या मःतकांत भयंकर खळबळाट

हं द ु आढळण दिमळ
आहे .
ु

यापा-यांनीं

आपलीं दकान
बंद ठे वलीं, िगरणीवा यांनीं िगर या बंद ठे व या, व ा यानीं शाळा सोड या,
ु
नाग रकांनीं उपवास केले, दे शा या रं ीारं ीांतून सहानुभूतीचाच न हे तर अकृ ऽम कृ त तेचा
संचार सु

झाला.

मुंबईसार या बकाल वःती या शहरांत व राजकारणांत अनिभ

लोकांनीं संप केले, त्यांचीं मन
युरो पयनांवर ह ले क ं

ु ध झालीं, ते रागान वेडे होऊन व

असणा-या

जवाची पवा सोडन
ू

लागले व गो यां या प ह या फैर सरशीच आप या िन:श तेन

आले या दौब यासह घराचा रःता न सुधारतां, सतत आठ

या ूाणघातक
दवस बंदकां
ु

गो यांशीं दगडांचा सामना क ं लागले ! या सव ूकार या ू ोभाचे वृ ा त रोज तारे ने येत
अस यान, येथील समाजाला ःतिमतता आ यासारखी झालेली होती.
लो. टळकांना दे यांत आले या िश ेचा िनषेध कर यासाठ ं लंडनमधील हं द लोकांची सभा
कॅ ःटन हॉलम य ौी. परे ख यां या अ य तेखालीं बोला व यांत
† लंडनची बातमीपऽे : पृ. ९१-९२.
आली होती.
कमानप

ना. गोखले यांनीं या सभेच अ य पद

ःवकाराव, िनदान त्यांनीं या सभत बोलाव,

हणून त्यांनीं सभेला उप ःथत रहाव अशी वनंित कर यांत आ यावर ह, गोखले यांनीं ती

अमा य केली.

या गो ीचा प रणाम वणन क न सांगतांना सावरकर िल हतात * :
दे .भ. गोपाळराव गोख यांसंबंधीं अजूनपयत जी कांह ं पू यबु

योगान लोक त्यां या हजेर – गैरहजेर स मह व दे त असतात.
वचाराला व मनोवृ ीला

टळकां या

लोकांत आहे , ित या

परं तु, सव रा ा या ःवयंःफूत

ह पार सार या अत्यंत कोमल ूसंगीं असा िनरथक

अडथळा क न, त्यांनीं काय मह वाची दे शसेवा बजावली त गोपाळरावांच गोपाळरावांना माह त
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!

बाक सवाना त्यां या त्या सं द ध व अूःतुत वतनाचा वीट येऊन त्याच कॅ ःटन हॉलांत

भरले या सभत गोख यां या या कत यपराङमुखतेचा िनषेध कर याचा ठराव पास कर यांत
आला.

टळकांना झाले या िश ेचा िनषेध दे शभर होत होता ; पण, त्यामुळ सरकार या वृ ींत कांह ं ह
बदल झाला नाह ं.

दाद िन पयोगी ठरली व शेवट ं हा बंगाली त ण
खुद राम बसूं या पाठोपाठ

द.

११-८-१९०८ रोजीं धैयान फांसावर चढला.

या बंगाली त णांना मा णकतोळा बागे या कटा या ूकरणांत अटक

कर यांत आलेली होती, ते त ण या सुमारास अलीपूर तु ं गांत होते.
आप या

झाले होते.

माग यांत आलेली

खुद राम बसू यांना सांग यांत आले या दे हांता या िश े व

या त णांपैक ं नरि गोःवामीन

सहका-यां वषयींची सव मा हती सरकारला द यामुळ, इतर बंगाली त ण त्या यावर
या त णांपैक ं ौी. क ह यालाल द

फस व याच ठर वल.

व सत्यिनाथ बोस या दोघांनीं नरिाला

नरि गोःवामी आप या भुलावणीला पुरा फसला ह खाऽी पट यावर, या दोघा

त णांनीं, चो न तु ं गांत आणले या
गोःवामीचा खून केला.

र हॉ

हरांचा उपयोग क न,

हा खून व त्या खुनानंतर क ह यालाल द

द. ३१-८-१९०८ रोजीं नरि

व सत्यिनाथ बसू यांना दे यांत

आलेली फांशीची िश ा या गो ींमुळ भारतीय वातावरण कांह ं काळ अत्यंत ू ु ध झाल.

झाले या िश े व

ूी ह

कौ सलकडे दाद माग यासाठ ं ौी. दादासाहे ब खापड व

करं द कर ूभृित मंडळ ंनी इं लंडला जाव अस ठरल.
१९०८ रोजीं मुंबईहन
ू इं लंडला जावयास िनघाले.

टळकांना

दादासाहे ब

त्याूमाण ौी. दादासाहे ब खापड हे द. १५-८-

ौी. दादासाहे ब करं द कर त्यां या मागून म हनाभरान

मुंबईहन
ू िनघाले. नरि गोःवामी या खुनाची बातमी लंडन शहर ं प चली, त्या दवशीं ौी. दादासाहे ब
खापड लंडनला प चले. † दादासाहे बां या आगमनाची बातमी लंडन येथील

आगमनापूव

फ

तीन तासच िमळाली होती.

हं द

त णांना त्यां या

इतका अ प अविध असतां ह शकड

हं द

त ण

दादासाहे बांचे
* लंडनची बातमीपऽे : पृ. ९३-९४.

† लंडनची बातमीपऽे : पृ. ९७.
लंडन टाइ स व हं द

व ाथ

ःवागतासाठ ं ःटे शनवर उप ःथत होते व त्यांनीं दादासाहे बांचे ःवागत अत्यंत उत्साहान केल.

या

ःवागतासंबंधीं सावरकर यांनीं पुढ ल उ ार काढले आहे त : *
या दवशीं गोखले ःटे शनवर आले त्या दवशीं तीनचार हं द लोक व बाक अँ लो –
इं डयन सामोरे गेले व
लागला.

या

दवशीं खापड आले त्या

त्यांत एक ह अँ लो – इं डयन

दवशीं सव

दसला नाह ं.

लंडनचा

हं द समाज दाट क ं
हं द

समाज कोणत्या

येया या भजनीं आहे , याच ह आणखी एक ूत्यंतर !
इं लंडांतील हं द

व ाथ

बथरत चाल याचा सुगावा लाग यामुळ भारतमं यांनीं या व ा याना

माणसाळ व यासाठ ं योजना आखलीं व या कायासाठ ं त्यांनी ली वॉनर यां या अ य तेखालीं एक
सिमित नेमली, ह यापूव या ूकरणांत सांगून झालच आहे .
सरकार अिभूाय द. १-९-१९०८
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झाला.

इं लंडांत आलेले हं द
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व ाथ अ यास सोडन
ू राजकारणी वाद ववाद कर यांत आप या उत्साहाचा अप यय करतात आ ण या

वाद ववादा या ूसंगीं ते हं दःथानला
कर यांत आले या का पिनक अ यायांवर भर दे तात, अस या
ु
अिभूायांत

यासाठ ं

हटलेल आहे .

या संःथांनीं ूय

व ा या या लागले या वृ ीला लागलेल ह अिन

हं द

चाल वले त्या ‘ नॅशनल इं डयन असोिसएशन ’ व ‘ नॉथॄुक सोसायट ’

या संःथांना या अिभूायांत ध यवाद दलेले आहे त.

असे ूय

चालले असून ह, त्यांचा पुरेसा उपयोग

होत नाह ं अशी कबुली द यावर, ‘ लंडन टाइ स ’ मधील या लेखांत अस
भावना

क नह

हं द

व ा या या मनांत

बंब व याचे व

हटल आहे क ं, वण े षाची

हं से या मागाचा अवलंब करावा लागला तर तो
दे याचे उ ोग फार नेटान चाललेले आहे त.

ॄ टश रा य उलथून पाड या वषयीं िशकवण

ए डं बरो, ऑ ःफड, क ॄज, बिमगहॅ म, मचेःटर, सायरे ःटर इत्या द सव
चारपांचश हं द

वळण बदलाव,

ठकाणीं िमळू न सुमारे

व ाथ िभ निभ न ूकारच िश ण घेत आहे त, लंडनमधील हं द

व ा यापैक ं फार

मोठा वग बॅ रःटर या अ यासांत गुंतलेला आहे वगैरे मा हती नमूद के यावर, ‘ लंडन टाइ स ’ न
द. १० मे

या समारं भाच ःमरण केल आहे व या ूसंगीं ठक ठकाणचे हं द

गोळा झाले याब लची भीित ह
म य ूिस

झाल. †

केली आहे . ‘ लंडन टाइ स ’ म य हा लेख ूिस

य

सावरकरांनीं ‘ काळ ’ साठ ं ज

झा याबरोबर

बातमीपऽ िल हल त ‘ काळ ’ पऽा या द. २५-९-१९०८

* लंडनची बातमीपऽे : पृ. ९८.

या अंकांत

व ा याबाबत केले या सूचनांचा िनंकष काढतांना व

‘ लंडन टाइ स ’ न हं द

त्या सूचनांचा समाचार घेतांना सावरकरांनीं या बातमीपऽांत पुढ ल वचार य

†

व ाथ मोठया ूमाणांत

केले आहे त $ :

लंडनची बातमीपऽे : पृ. ९७.

$

लंडनची बातमीपऽे : पृ. ९४ - ९८.
‘ टाइ स ’ न इतर पुंकळ मु ांच ववरण केल आहे व शेवट ं सव हं द
एका क डवाडयात क डन
त्यांवर इं लशांची स
ू
दलेली आहे .

लौकरच सुट

क ड यात येईल, ह िन

संपतांच इं डयन

त आहे .

ज िन

व ा याना

दे खरे ख ऊफ पहारा ठे वावा अशी

सूचना

व ा याना या राजिन े या क डवाडयात

त नाह ं त ह क ं, अशा क डवाडयांनीं कधीं

अंत:करण वळतील काय ?
इं लंडमधील

अिधकार वग

ू गेला होता.
आंख यांत गढन
म न झाले होते.

इं लंडमधील

हं द

व ा याचा

बंदोबःत

कर या या

योजना

त्याच सुमारास पं.शामजी कृ ंणवमा हे या त णांना उ े जत कर यांत

१९०८ साल या स टबर म ह यांत ूिस

झाले या ‘ इं डयन सोिशऑलॉ जःट ’

या

अंकांत त्यांनीं ‘ The Ethics of Dynamite and British Despotism in India ’ ( डायनामाइटच नैितक

समथन व भारतांतील ॄ टश जुलूम ) हा लेख ूिस

केला.

हं दःथानचा
रा यकारभार चाल वणा-या
ु

ॄ टश लोकां या ूितिनधींना उ े शन
ू पं डतजींनीं या लेखांत ‘ The most organised gang of robbers
and murderers of the Indian people ’ (
अत्यंत सुसंघट त टोळ

हं द लोकांना लुबाडणार व त्यांच ूाणहरण करणार

) हा श दूयोग वापरला आहे .

अशा लोकांशीं वागतांना

हं द

लोकांनीं

कोणत्या कमाल मयादे पयत जावयाला हरकत नाह ं या ू ाच उ र दे तांना पं डतजींनीं इं डयन पीनल

कोडांतील आत्मसंर णा या काय ाच

ववरण केल आहे .

एका आय रश रा वा ाचे पुढ ल उ ार

पं डतजींनीं या लेखांत उ त
ृ केले आहे त :
We cannot be fastidious as to the methods by which our cause may be promoted.
We will not say : you should alone use dynamite or the knife or the rifle or parliamentary
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agitation. We hold no Indian true who will not use all and each method, as the opportunity
presents itself.
( आम या प ाची ूगित हो यासाठ ं आ ह ं कोणतीं साधन वापरावीं या बाबतींत चोखंदळपणा

क न आमच चालणार नाह ं.
चळवळ चालवावी, अस आ ह

तु ह ं माऽ डायनमाईट

कंवा सुरा

कंवा रायफल

कंवा पालमटर

संधीची अनुकुलता पाहन
ू जो सग या कंवा एकेकटया

हणणार नाह ं.

साधनाचा उपयोग करणार नाह ं तो खरा भारतीयच न हे , अस आ ह समजत .)

नेपाळचे त्यावेळचे ूधान महाराज चंिसमशेर जंगबहादरू हे १९०८

आरं भीं लंडनला गेले होते.

सावरकरूभृित

कर त त्या वेळ ं, नेपाळ या ःवतंऽ

या मे म ह या या

हं द त ण भारता या भ वत यासंबंधी आपापसांत चचा

हं द ु रा याच मह व त्यां या ल ांत आ यावाचून रहात नसे.

नेपाळ या ूधानां या लंडनमधील मु कामांत त्यां या िनवासःथानावर फडकत असलेला एकमाऽ
हं द ु वज
नेपाळ या ूधानांना पऽ
पाहन
‘ अिभनव भारतां ’ त या त णांना ध यता वाटत असे.
ू

चालतांचालतां या त णांनीं नेपाळ या ूधानांना एक पऽ धाड याच ठर वल.

नेपाळ वषयक चचा

हे पऽ * पुढ ल आशयाच

होत :
हं दःथान
या
ु

ःवातं यसंगरांत

आपण

ूकट

पुढाकार

याल

तर

हा

भारतीय

साॆा याचा दै द यमान मुकुट नेपालािधपतींचे मःतकावर वराजूं लागेल ; आपण हं दःथानचे
ु
ह टर इमॅ युअल हाल ! साहस तेवढे करा !

या पऽकावर बांितकारकांनी ःवा -या कशा करा या असा ू

िनघाला.

ा ःवा -या र ान

केले या असा या अस ठरताच, मदनलाल िधंमा यांनीं आप या बोटावर आघात क न घेतला.
मदनलालजीं या र ा या शाईन बांितकारकां या
ूधानां या
होत.

िनवासःथानीं नेऊन दे यांत आल.

ःवा -या

कर यांत आलेल ह पऽ नेपाळ या

ह पऽ घेऊन जा याच काम ह मदनलालजींनींच केल

या पऽाच उ र माग यासाठ ं धाड यांत आले या गृहःथास नेपाळ या ूधानां या

दस
ु -या

दवशीं पुढ ल उ र

दल : पऽ प चल ;

धाड यांत आले या या पऽाचा िन

पाहारे क-यान

ई र कर ल त खर ! † नेपाळ या ूधानांना

त काळ ठर वण श य नसल तर , ह पऽ १९०८ सालीं ऑगःट –

स टबर या सुमारास धाड यांत आल असाव, अस समज यांत मोठ शी चूक होईल, अस वाटत नाह ं.
टळकां या िश े व

ूी ह

कौ सलकडे दाद माग यासाठ ं ौी. दादासाहे ब खापड व ौी.

दादासाहे ब करं द कर ह लंडनला प चले त्याच सुमारास ौी.
ूभृित रा ीय वृ ीच पुढार ह लंडनम य दाखल झाले होते.

ब पनचंि पाल, ौी.रामभुजद

चौधर

सावरकरूभृित त ण या मंडळ ं या

गांठ भेट वारं वार घेऊ लागले व या मंडळ ंपैक ं कांह ं मंडळ ‘ इं डया हाउस ’ म य जाऊन तेथील
त णांच

त समजावून घेऊं लागली.

या मंडळ ंपैक ं ौी. दादासाहे ब करं द कर यांनीं आप या

सातार या िमऽांना त्या वेळ ं जीं पऽ धाडलीं तीं ूकािशत झालेलीं आहे त.
बॅ रःटर चा अ यास कर त असलेले ( स या द

वामनराव फडके हे ौी. दादासाहे ब करं द कर यांच आ
सावरकर-च रऽ

ण आ ृकत बॅ रःटर

त्या वेळ ं लंडनम य

कर त असलेले ) ौी.

अस यामुळ, दादासाहे ब करं द कर ‘ इं डया हाउस
२०४

’ म य वारं वार जात असत.
लंडनमधील

हं द

ःवत: दादासाहे ब हे

त णां या आचरणांतील

दादासाहे ब करं द कर हे

िच कत्सक सनातनी ूवृ ीचे अस यामुळ,

कत्येक गो ी त्यांना फारच चमत्कार क वाटत ! ौी.

द. १२-१०-१९०८ रोजीं ‘ इं डया हाउस ’ म य गेल असतांना, भोजनूसंगीं

सावरकरांनीं त्यांना अंडे खा याब ल सुच वल.

चातुमाःयांत ःवत:समोर कांदा फोड यांत आला

त्यामुळ ग धळू न गेले या दादासाहे बांनी त्या ूसंगाच ज वणन केल आहे , त वाचल

हणजे

सावरकरांनीं केलेली अंडयाब लची
* नेपाळ आंदोलनाचा उपबम : ूःतावना पृ. ४.
† नेपाळ आंदोलनाचा उपबम : ूःतावना पृ. ५.
सूचना ऐकून दादासाहे बांना काय वाटल असेल, ह सहज समजत.
वनोद वणन या

ीन ह ल ांत ठे व यासारख आहे .

दादासाहे बांनी केलेल कां ाच वणन,

द. १८-१०-१९०८ रोजीं ‘ इं डया हाउस ’ म य

गे या वेळ ं घडले या हक कतीचे वणन िल हतांना दादासाहे ब

हणतात : *

इतक दे वाण घेवाण कर यांत आ हांस नाक मुठ ंत ध न, चातुमास संप यापूव च,
उभा कापला तर शंख, आडवा कापला तर चब याची ओळख जवळू न तर
पण, तेवढयावरच िनभल

यावी लागली.

हणावयाच !

अशा कांह ं गो ी असंमत अस या तर , दादासाहे ब करं द कर

‘ इं डया हाउस ’ मधील

त णां या भावनांशीं तात्पुरते तर तदाकार होत असत, ह पुढ ल उता-याव न ःप

होत आहे † :

इत यांत ‘ इं डया हाउस ’ मधील मॅनेजर वामनराव फडके हे मला व माधवराव यांस
जेवावयास बोलाव यास आले.

तेथ भोजनास जाण

हणजे मला व कदािचत ् बोलावणारास ह

संकट ! परं तु गे यावांचन
ू , त्या मुलांत िमसळ यावाचून, त्यांच
......त्यांस आम या प ती वषयीं मा हती झालेलीच होती.

त समज याच नाह ं !

संसारांतील जबाबदार अंगावर न

पडलेलीं, त ण, होतक , व ामं दरांत यथे छ संचार क न त्यांतील आशयान भांबावून गेलेलीं,
प र ःथतीसंबंधान तीोता जागृत झालेलीं, मुमु त्व (दे श) ोताचा अंिगकार केलेलीं

कंवा

कर या वषयीं लालसा असलेलीं, एकमेकांशीं केवळ कोणत्या ह ूकारचा आडपडदा न ठे वतां
दे शा वषयीं बोलतांना ऐकून तदाकारवृ

होऊन, मला दे खील मी त्यांचेइतकाच त ण बनल

आहे क ं काय, असा ॅम पडे .
हं दःथानां
त बॉंब पडंू लाग यामुळ, वलायततले
ु

वणन दादासाहे बांनी पऽलेखना या ओघांत एके

यापार

कती भयच कत झाले होते याच ह

ठकाणीं केले आहे .

दादासाहे ब व त्यांचे ःनेह

गेले असतां, हे हं द गृहःथ व तो इं मज यां याम य
माधवराव हे एका इं मज फोटोमाफर या दकानी
ु
जो संवाद झाला तो वणन करतांना ‡ दादासाहे ब िल हतात :

त्या फोटोमाफरला माधवरावांनीं वचारल : तु ह मुंबईस जाऊन धंदा कां कर त नाह ं
? त्या युरो पयनान उ र दल : कोठ इतक लांब जाऊं ? व िशवाय आतांसे बॉ ब उडतात ;
ते हां कोणी आपला जीव धो यांत घालावा ? बॉंबचे भूत या लोकांपावेत

येऊन प चल

हणावयाचे !

सावरकर-च रऽ
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ह

हं द पुढार मंडळ लंडनम य येऊन रा ह यामुळ, ‘ ृ इं डया सोसायट ’ तफ भरणा-या

जाह र सभांना वशेष तेज चढंू लागल.

द. १६-१०-१९०८ रोजीं

* Letters from England : P. 161.
† Letters from England : P. 160.
‡ Letters from England : P. 102.
ब पनबाबूं या व ृ त्वाची छाप
कॅ ःटन हॉलम य लाला लजपतराय यां या अ य तेखालीं ‘ वंगभंग – दन ’ साजरा कर यांत आला.
वंगभंगा या िनिम ान रा ीयत्वाची भावना ज म पावली अस यामुळ, हा दवस
वाढ दवस होय अस लालाजींनीं आप या भाषणांत सांिगतल.

दादासाहे ब करं द कर,
नीितसेन

या सभत डॉ. कुमारःवामी, ौी.

ौी. दादासाहे ब खापड इ. मंडळ ंचीं ह भाषण झालीं.

ारकादास यांनीं ‘ र ाबंधनाचा ’

विध केला.

हणजे रा ीयत्वाचा

या भाषणानंतर ौी.

या वेळ ं सभत जे श द गीताूमाण

हण यांत आले ते पुढ लूमाण ‡ होते :
येन ब ो बली राजा दानविो महाबली
तेन त्वाम ् ूितब नािम र
*

मा चर मा चर ।।

*

*

एक दे श एक भगवान ्
एक जाित एक मन:ूाण ।
भाइ भाइ एक ठाियं
भेद नाह ं भेद नाह ं ।।
र ाबंधना या कायबमानंतर ौी. ब पनचंि पाल यांच व ृ त्वपूण भाषण झाल.

त्याचा आशय

सावरकर यांनीं पुढ लूमाण ¶ दला आहे .
ब पनबाबूंनीं सांिगतल क ं, मी गे या वष या वेळेस तु ं गांत होत व आज वनवासांत
आह.

परं तु, माझ सव अंत:करण ितथ तु ं गाम य अर वंद घोष बसलेले आहे त ितथ रा हलेल

आहे , जेथ बाल गंगाधर आहे ितथ – त्या दे शितलकापाशीं – गुंतलेल आहे .

या दोन नांवांच उ चारण हो यास तीस – चाळ स िमिनट लागलीं.

अर वंद व ितलक

कारण, ूत्येक नांवासाठ ं

टा यांचा कडकडाट व वंदे मातरमचा गजर पंधरा िमिनटांवर सतत चालला होता !
ब पनबाबूंनीं

नंतर

या त णांनीं रा ासाठ ं अमयाद यातना सोसून दे हा या ममतेला ठार मारल,

त्यांच ःमरण केल आ ण पु हां सव हॉलभर टा यां या िशवाय कांह ं ऐकूं येत नाह स झाल.
त्या ूचंड कडकडाटांतून वंदे मातरम ् हा

सभेला युरो पयन

विन माऽ सवाहन
ू वर चढत जातांना ऐकूं येई.

रपोटस व इतर इं मज ह आलेले होते.

त्यां या मुखावर

ब पनबाबूं या

व ृ त्वाची छाप हबे
ु हू ब पडलेली होती.

सावरकर-च रऽ

२०६

याच

कर यासाठ ं,

दवशीं कॅ ःटन हॉलम यच द

हं द

ण आ ृकत या

लोकांची एक सभा भर व यांत आली होती.

हं द

जनते वषयीं सहानुभूित

य

दादाभाई नौरोजी यां या मागून

पालमटम य गेलेले सर मंचरजी भावनगर हे
‡ Letters from England : Pp. 149-50.
¶ लंडनची बातमीपऽे : पृ. १०७.
या सभेचे अ य

होते.

या सभत लाला लजपतराय, सावरकर, सकलातवाला, ब पनचंि पाल, खापड

ूभृतींचीं भाषण झालीं.
लंडनमधील

हं द

त ण व

हं द

रा ीय पुढार

यांची युित घड यामुळ, लंडनमधील

हं द

लोकां या चळवळ ला ज तेज चढल त द. ३-११-१९०८ रोजीं झाले या एका सावजिनक सभे या वेळ ं
चांगलच ूकट झाल.
होती.

ह सभा ‘ ईःट इं डया असोिसएशन ’ तफ कॅ ःटन हॉलम ये भर व यांत आली

मुंबईचे माजी ग हनर लॉड लॅिमं टन हे या सभे या अ य ःथानीं होते.

किांत आणण व त्यां याच

हतासाठ ं त्यां या चळवळ ला दाबांत ठे वण

हं द

व ा याना एका

कती अवँय आहे याच

ववरण करणारा िनबंध डॉ.पोलन या गृहःथांनीं या सभत वाचला. या सभत कांह ं चचा झा यावर

ब पनचंि पाल ह बोलावयास उभे रा हले.
व ा या या उत्साहाला भरत आल.
भावना बोलून दाखवूं लागले.
होतीच.

त्याबरोबर सभाःथानीं उप ःथत असले या

पालबाबूं या भाषणानंतर मुंबईचे वेिलणकर वक ल हे राजिन े या

पोलन साहे बां या िनबंधवाचना या वेळ ं

ौी. वेिलणकर बोलत असतांना ह गडबड आणखीच वाढली.

वेळ या ‘ डे ली बॉिनकल ’ पऽांत ूिस
बातमीपऽांत उ त
ृ केला आहे .

हं द

हं द त णांनीं गडबड केली
या सव ूकाराच वणन त्या

झाल असून त्यांतील कांह ं भाग

सावरकर यांनीं एका

तो भाग पुढ लूमाण आहे : *

A demonstration of disloyalty on the part of the Indian students was witnessed
yesterday.
Lord Lamington referred to the King’s Proclamation and said that the
Proclamation – that very great Document, which was promulgated yesterday (Loud hissing
and derisive laughter) stated our feelings towards them. We do wish them well. (Booing
and laughter by the students and cheers by the Britishers.) When an Indian student
affirmed that there must be awakening in the Indian students first and foremost of a sense
of loyalty to theEnglish throne and to the person of the King, the hissing and derisive
laughter were tremendous and the chairman had call for order !
[ हं द

व ा या या ठकाणीं वसत असले या राजिन े या अभावाच ूदशन काल रोजीं झाल.

लॅिमं टन यांनीं

राजेसाहे बां या जाह रना याचा उ लेख केला व ते

राजेसाहे बांचा जाह रनामा ूिस

झाला आहे , त्याच मह व फार आहे .

हाःय ) हं द

लॉड

हणाले : काल रोजीं जो

( हश
ु ! हश
ु ! व िनंदा यंजक

अयो येचा बेगमचा जाह रनामा
लोकां वषयीं आम या भावना काय आहे त ह त्या जाह रना यांत ःप
मनांत

हं द लोकां वषयीं स ावना आहे त.

इं मजांकडन
ू टा या !) एक हं द

सावरकर-च रऽ

(

हं द

कर यांत आलेल आहे .

आम या

व ा याकडन
उपहासगभ आरो या व हं शा व
ू

व ाथ ( मुंबईचे ौी. वेिलणकर ) उभा रा हला. ‘ हं द

व ा याम य
२०७

इं लंड या राजिसंहासनाब ल व राजेसाहे बांब ल िन ेची भावना ूथम जागृत झाली पा हजे ’ अस तो

जोरजोरान ूितपादं ू लागला.

( त्या वेळ ं सभत हश
ु ! हश
ु ! असे आवाज आ ण उपहासगभ हं शा यांची

पराका ा झालीं आ ण सभा य ांना सभत शांतता ूःथा पत करावी लागली.)]
वर ल अवतरणांत राजेसाहे बांचा जाह रनामा
द. २-११-१९०८ रोजीं ूिस

हणून

कर यांत आला होता.

याचा उ लेख आला आहे तो जाह रनामा
कंपनी सरकारकडे असलेली

हं दःथानची
ु

रा य यवःथा इं लंड या राजान ःवत:कडे घेतली या गो ीला प नास वष झालीं, या ूसंगा या
ःमरणाथ हा जाह रनामा काढ यांत आलेला होता.

हं दःथानचे
ु

हाइसरॉय लॉड िमंटो यांनीं जोधपूर

येथ बडा दरबार भरवून हा जाह रनामा भारतीय ूजेला कळ वला.
प ाकडन
तत्काळ उ र दे यांत आल.
ू

अयो ये या बेगमन त्या जाह रना याला उ र
उ े शन
ू काढला होता.
काढला.

१८५७

या जाह रना याला बांितकारक

१८५८ सालीं राणीचा जाह रनामा ूिस

झा याबरोबर

हणून एक वःतृत जाह रनामा अयो ये या ूजाजनांना

बांितकारक प ान अयो ये या बेगमचा हा जुना जाह रनामा या वेळ ं छापून

या बांितयु ावर ल सावरकरांच मराठ पुःतक हं दःथानां
त छापण अश य आहे अस
ु

ठर यामुळ, त्या पुःतकाची हःतिल खत ूत लंडनला परत आलेली होती.
वामनराव फडके हे बॅ रःटर या पर

द. १३-१०-१९०८ रोजीं ौी.

े या कामांतून मोकळे झा यामुळ ते व ौी. कोरे गांवकर यांनीं

िमळू न या पुःतकाच इं मजी भाषांतर कर याला या सुमारास सु वात केलेली होती.

अयो ये या

बेगमचा हा जाह रनामा ‘ Indian War of Independence ’ या सावरकरां या पुःतकांत समा व

आलेला

आहे . †
खुद राम बसू, क ह यालाल द , सत्यिनाथ बोस ूभृतींना फांशी या िश ा दे यांत आ या व
मा णकतोळा बाग कटा या खट यांतील त ण आरोपींना जबरदःत िश ा ठोठा व यांत येणार ह खाऽी
दसूं लागली तर , बंगालमधील त णांच बांितकारक धोरण बदलल नाह .
त णान द.

रॉय चौधर

नांवा या

७-११-१९०८ रोजीं बंगालचे ले. ग हनर सर अँसयू ृेझर यां यावर गोळ झाडली.

पण नेम चुक यामुळ सर अँसयू ृेझर यांचा जीव बचावला.

खुद राम बसू यांना पकडणारे गु

पोिलस

खात्यांतील सब इ ःपे टर ौी. नंदलाल बॅनज हे द. ९ नो हबर रोजीं एका बांितकारका या गोळ ला
बळ पडले.

बंगालम य

* Part II : Pp 132-135.
घडत चालले या या घटनांचा पं डत शामजी कृ ंणवमा यां या मनावर कोणता प रणाम झाला व
लंडनम य असले या ूौढ भारतीयांवर या ूकारांचा कोणता प रणाम झाला ह ौी. दादासाहे ब करं द कर
यांनीं द. २९-११-१९०८ रोजीं िल हले या पऽांत या

उता-याव न ःप

होत आहे .

ौी. दादासाहे ब करं द कर व ना. गोखले यांची बॅ. पारे ख यां या घर ं भेट झाली.

त्या ठकाणीं या दोघां

महारा ीयांच ज संभाषण झाल त्याचा सारांश या पऽांत † दे यांत आलेला आहे .

डे ली मेल ’ म य ूिस
केला.

या दवशीं

त्या दवशीं या ‘

झाले या एका मह वा या पऽाचा ना. गोखले यांनीं या संभाषणांत उ लेख

बंगालमधील त णांच काय सतत ःमरणांत राह ल अशीं कृ त्य कर यासाठ ं

जीवन वा हल आहे , अशा त णांच आौयःथान

यांनीं आपल

हणून ‘ इं डया हाउस ’ ह ठकाण यापुढ चालू राह ल,

अशा आशया या पं डतजीं या लेखाचा उ लेख ह गोखले यांनीं केला.

लंडनमधील

हं द

त ण

उ मागगामी बनूं नयेत या हे तून सरकार कांह तर बंदोबःत कर या या वचारांत आहे , अस ह गोखले
यांनीं या संभाषणूसंगीं सूिचत केल.

सावरकर-च रऽ
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या सुमारास पं.शामजी कृ ंणवमा यां या मनांत जे

वचार घोळत होते ते ‘ इं डयन

सोिशऑलॉ जःट ’ पऽा या १९०८ साल या डसबर या अंकांत य

झाले. खुद राम बसू, ूफु ल चाक ,

व सत्यिनाथ बोस या चार त णांचा वतनबम िनभळ िन:ःवाथ पणाचा होता, अस

क ह यालाल द

पं डतजींनीं या लेखांत

हटल होत. या चार त णांच ःमारक होण अवँय आहे , अस ूितपादन

कर या या ओघांत पं डतजींनीं पुढ ल वा य * िल हलीं होतीं :
Their deeds which the enemies of India have called crime must be regarded as
patriotism and virtue by all Indians, who really love their country.
(भारता या शऽूंनीं या त णां या कृ त्यांच ‘ गु हा ’ या श दाच वणन केल आहे .

भारतावर

खर ूेम करणा-या सव भारतीयांनीं त्यां या कृ त्याला उ े शन
ू दे शूेम व स ण
हे श द ला वले
ु
पा हजेत.)

या ववेचनानंतर पं डतजींनीं या त णां या ःमारकासाठ ं
अस याच जाह र केल.

हणून आपण पांच हजार

पये दे त

या रकमेपैक ं कांह ं भाग खुद राम बसू या आईबापांना दे यांत यावा, उरले या

रकमतून या चौघां त णां या नांव िशंयवृ या दे यांत या या व या चौघांची नांव ‘ इं डया हाउस ’

मधील एका ःमरणिशलेवर (tablet)

न द व यात यावीं, अशी योजना पं डतजींनीं या लेखा या

ारा

जाह र केली.
या साल या डसबर म ह या या उ राधात लंडनमधील हं द त णांनीं
† Letters from England : Pp. 338-39.
* द. १३-२-१९०९

या ‘ लंडन टाइ स ’ मधील उता-याव न.
ःवरा या या ठरावावर सावरकरांच भाषण

सभाप रषदांचे पुंकळच कायबम पार पाडले.
झाला.

शुबवार

द.१८ व १९ रोजीं कॅ ःटन हॉलम य दे .भ.

या यानांना माणशीं अड च

डसबरपासून या कायबमांना ूारं भ

ब पनचंि पाल यांचीं

पये दराचीं ित कट ठे व यांत आली होतीं.

व इं मज ौोत्यां या झुंड या झुंड लोटंू लाग या.
या यान झाल.

द.१८

त्यांनीं आपला आवडता रा

उभे रा हले व ‘ वंदे मातरम ् ’

पालबाबूं या

या यान झालीं.

तर दे खील या यानांना हं द

या यानांबरोबर कामाबा च ह एक

वज सभाःथानीं फडक वला ; त्याबरोबर सव सभासद

या गजनांचा वषाव सु

झाला.

ह

या यानमाला चालू असतांनाच,

द. २० डसबर रोजीं इं लंडमधील हं द लोकांची रा ीय प रषद लंडन येथ भर व यांत आली.

बैठक ला कामाबा ूमाणच बॅ. राणा हे ह उप ःथत होते.
खापड यांना दे यांत आलेल होते.

या

या

प रषदे च अ य ःथान ौी. दादासाहे ब

या प रषदत अ य ां या ूाःता वक भाषणानंतर, डॉ.कुमारःवामी

यांनीं ःवरा याचा ठराव मांडला व सावरकर यांनीं त्या ठरावाला पा ठं बा दला.
सावरकर

या

आप या भाषणांत

हणाले : *
ःवरा याचा सत्य अथ पूण ःवातं य हाच असून इत या ःप

तु ह संमित दे त आहां.

परं तु ती संमित दे यापूव त्या श दांचा खरा अथ ल ांत बाळगा.

या अंितम सा याला संमित दे यापूव

सावरकर-च रऽ

उ चारान या सा याला

तु ं गा या िभंती व अंधारा या गुहा इत्या दकांचीं िचऽ

२०९

डो यांपुढ आणा ; त्या िचऽां या भयानक दे खा यांत तु हांला आकषण करणार मनोहरत्व
दसत आहे क ं नाह ं, त पहा.

वःतवा या िनखा-यावर पाय ठे वून, तो मृद ु गाद वर

ठे व याूमाण अचंचल पडत आहे क ं नाह ं, ह िन

त करा व मग

ा य ांत आनंदान

बिलदान कर याची ूकट इ छा होत आहे , अस जर तु हांला वाटत आसेल तरच या ठरावास
आज संमित

ा ; नाह ं तर घाई कर यांत कांह ं हं शील नाह ं.

ःवरा य ह द य आहे व द य

अंत:करणांतच त वृ ं गत होऊं शकत.
या प रषदत ‘ बॉयकॉट ’
त्या ठरावाला पा ठं बा

दला.

या ठरावावर कामाबा च भाषण झाल व ौी.

यानचंद वमा यांनीं

तुकःथान या लोकांनीं आपली रा यप ित लोकस े या त वावर

ने याब ल एका ठरावान त्यांच अिभनंदन कर यांत आल.

या ठरावावर ौी. ह . ह .एस ्.अ यर यांनीं

भाषण केल व आगाखान महाशयांनीं या ठरावाला पा ठं बा दला.

द. २० डसबर रोजीं झाले या .

या प रषदत लाला हरदयाळ यांनीं ब हंकारा या ठरावावर बोलाव अस सुच व यांत आल होत.
लालाजींनीं ह सूचना झडकारली. द. २१ रोजीं ौी. ब पनचंि पाल यांच ई ज वषयक या यान झाल
त्यावेळ ं डॉ. कुमारःवामी यांच नांव अ य पदासाठ ं सुच व यांत आल.

ह

सूचना मांड यांत

आ याबरोबर सभाःथानीं उप ःथत असलेले हरदयाळजी अकःमात ् सभात्याग क न िनघून गेले.

लागोपाठ

* लंडनची बातमीपऽे : पृ. ११३.
दोन

दवस घडले या आप या वतनबमाचा खुलासा करणार हरदयाळजींच द.२२-१२-१९०८ च पऽ

ूःतुत लेखकान पा हल आहे .

लालाजीं या ःवभावाची ओळख पट या या

ीन या पऽांतील पुढ ल

वा य सवानाच बोधूद वाटतील.
I at once refused to appear on the same platform with a person who was a Hindu,
but who has been converted to Christianity since his arrival in England, under circumstances
which are known to all ……… The list of speakers at this meeting included men who have
married English women and Mohamedans who are so patritoc as to eat beef………Dr. Coomar
Swami is an Eurasian, has married an English woman although he possesses a n Indian
name and wears a turban,
( ज मत: हं द ु असले या पण इं लंडांत आ यावर सवाना माह त झाले या प र ःथतींत भ न

धमाचा ःवीकार केले या इसमा या खां ाला खांदा िभडवून, यासपीठावर उभ राहन
या यान दे याला
ू

मीं तत्काळ नकार दला....या सभत भाषण करणा-या व त्यांची याद मी पा हली.
ववाहब

झालेले लोक व

यां या दे शभ

इं लश

यांशीं

ची मजल गोमांस खा यापयत गेलेली आहे असे मुसलमान

यांचीं नांव मला या याद ंत आढळलीं.... डॉ. कुमारःवामी हे युरेिशयन आहे त.

ते हं द नांव लावतात

व डो याला पागोट घालतात ह खर असल तर , त्यांनीं एका इं मज बाईशीं ल न केल आहे .)
या वष

डसबर या २९ तारखेस कॅ ः न हॉलम य ौी. गु

उत्सव भ य ूमाणावर साजरा कर यांत आला.
दे यांत आल होत.

या समारं भाच अ य ःथान ौी. ब पनचंि पाल यांना

समारं भा या ूारं भीं ‘ आमार दे श ’ व ‘ ूयकर हं दःथान
’ ह ं अनुबम बंगाली व
ु

मराठ गीत गा यांत आलीं.

गोकुळचंद नारं ग यांनीं गु

सावरकर-च रऽ

गो वंदिसंहां या ज मितथीचा

गु

नानकां या मंथांतील धािमक ूाथना

हण यांत आ यावर, ूो.

गो वंदिसंहां या च रऽासंबंधीचा आपला िनबंध वाचून दाख वला.

२१०

लाला

लजपतराय व सभा य

ौी. ब पनचंि पाल यां या भाषणानंतर सावरकर हे ौोत्यां या आमहाव न

बोलावयास उठले. * ते

हणाले :

नाह ं.
गु

िनशाणा या वरतीं िल हलेले तीन श द दे ग, तेग, फ े यांचा अथ पुंकळांना कळणार

शीख धमाची व गु

गो वंदिसंहां या च रऽाची ह तीन श दांची फुली आहे व ती ौी.

गो वंदिसंहांनींच उ चारली आहे .

दे ग

हणजे त व होय, तेग

हणजे तलवार होय व फ े

हणजे वजय होय.
* लंडनची बातमीपऽ : पृ. ११७.
तलवार वांचून त व पंगु
तलवार वांचून त व ह पंगू पडत अस पाहन
ू , गो वंदिसंहांनीं तलवार उपसली आ ण

हं द ु प

शेवट ं वजयी झाला.

या ूसंगीं सावरकरांनीं ज या यान दल त्याहन
ू अिधक
प रणामकारक

या यान एका ा शीखाला ह दे तां आल नसत, अस ूशःतीपऽक ौी.एम ्.पी.ट .आचाय

यांनीं दल आहे † सावरकरांच या ूसंगींच भाषण इतक प रणामकारक वठल याच कारण अस क ं,
सावरकरांनीं या सुमारास

शीख पंथांतील धममंथांचा अ यास बारकाइन चाल वला होता.

हं द

सै यांतील शीख सैिनकांना चेत वण हे बांितकारक प ा या कायबमाच एक मह वाच अंग आहे ह
ल ांत आ यामुळ, सावरकर यांनीं १९०८ साल या सु वाती या सुमारासच गु मुखी भाषे या अ यासाला
आरं भ केला होता.

ह

भाषा हःतगत झाली अस वाटंू लाग याबरोबर, सावरकरांनीं आ द मंथ,

पंथूकाश, सूयूकाश, विचऽ नाटक वगैरे शीख पंथांतील मंथ वाचून काढले व गु मुखी भाषत थोडफार
िल ह याइतपत तयार केली.

सावरकरांनीं शीख सैिनकांना उ े शून िल हलेलीं हजार पऽक वलायततून

रवाना होऊं लागलीं, ती पंजाबमधील पलटणींतून वाटलीं जाऊं लागलीं

आण वर

अिधका-यांनीं

पकड यावर ह तीं पऽक सैिनकांकडन
ू वाचलीं ह जाऊं लागलीं. *
द.२९-१२-१९०८ रोजीं झाले या ौी. गु
ह मराठ प

गो वंदिसंहां या ज मोत्सवूसंगीं ‘ ूयकर हं दःथान
’
ु

हण यांत आल त सावरकरांनींच रचलेल असाव.

इं लंडमधील मु कामांत १९०८ सालीं

सावरकरांनीं दोन क वता रच या, असा शोध लागतो.

यांपैक ं एका क वतेच नांव ‘ हं द सुंदरा ती ’ ह

असून दसर
’ अस आहे .
ु च नांव ‘ सुंदर हं दःथान
ु

‘ वहार ’ मधील ‘ वंदे मातरम ् ’ या लेखाचा

उ लेख यापूव या एका ूकरणांत कर यांत आलेला आहे .

क वतांम य मंिथत कर यांत आले या आहे त.

या लेखांतील का यमय क पना या दोन

यापैक ं एकाद क वता द. १० मे

या उत्सवाूीत्यथ

रच यांत आली होती क ं काय व दसर
क वता द. २०-१२-१९०८ रोजीं झाले या रा ीय प रषदे या
ु

िनिम ान रचली होती क ं काय, असा ू

एका ा या मनांत सहज उ व यासारखा आहे . ‘ सकल

जगामधीं छान । अमुच ूयकर हं दःथान
’ या चरणांनीं ‘ सुंदर हं दःथान
’ या क वतेची सु वात
ु
ु
झालेली आहे .

क वतत, ‘ पु यभूिम तूं । पतृभूिम ह तूं । तूं अमुचा अिभमान । ’ ह चरण आलेले

आहे त, ह गो

ल ांत बाळग यासारखी आहे .

सावरकर-च रऽ
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पॅ रसम य खरे द कर यांत आलेली बर चशीं ॄाउिनंग

र हॉ

हस, काडतुसां या कांह ं पेटया

वगैरे ज नस सावरकरां या हातीं नेमके के हां पडले ह सांगण अवघड असल तर , १९०८
म ह यांत अगर १९०९
†

या डसबर

या जानेवार

Mahratta : 27-8-1937.

* नेपाळ आंदोलनाचा उपबम : ूःतावना पृ. ४.
म ह या या ूारं भीं हे
होत.

ज नस ‘ इं डया हाउस ’ म य आले असले पा हजेत, अस अनुमानान िस

चतुभुजबरोबर सावरकरांनीं धाडलेलीं र हॉ

हस पॅ रसम य खरे द कर यांत आलेलीं होतीं व तीं

सावरकरांनीं ःवत: खरे द केलेलीं न हतीं, अस इं लंड या गु

पोिलस खात्यांतले अिधकार िम. पाकर

यांनीं नािशक कटा या खट यांत झाले या त्यां या सा ींत पुढ सांिगतल.

ह ं र हॉ

हस पॅ रसम य

कोणीं, के हां व कोणत्या दकानीं
खरे द केलीं व खरे द कर यांत आले या सव र हॉ
ु

हसचे बमांक

कोणकोणते ह मा हती इं लश पोिलस खात्याला आहे , अस ह िम. पाकर यांनीं सांिगतल ; पण, ह

मा हती खट यांत पुढ आली नाह ं.
मुंबईस येऊन प चला.

र ववार

द. ७-३-१९०९ रोजीं चतुभुज एका इटािलयन बोट न

१५-२-१९०९ रोजीं तो इं लंड सोडन
ू िनघाला होता व त्यान हं दःथानला
ु

द.

जा यासाठ ं बोट ंत पाय ठे वला तो

जनोवा येथ ठे वला.

या सव गो ी चतुभुजन ःवत:च पुढ

सांिगत या. † चतुभुज द.१५-२-१९०९ रोजीं इं लंडहन
ू िनघाला त्यापूव कांह ं दवस, र हॉ
जा याला त्यान तयार
घेत याब लच ब

स

हाव

हणून सावरकर त्याच मन वळवीत होते.

हणून सावरकरांनीं चतुभुजला पांच प ड

िमळू न, मु ाम बन वले या पेट ंत पःतुल वगैरे सव वःतू नीट

दले.

हस डसबर

संमत

ह सव

त्या अथ , पॅ रस येथ खरे द

दसत.

पा कट दल होत व त्या पा कटावर मुंबईचे दोन प े दलेले होते.

िशरावर

सावरकर व अ यर यांनीं

म ह या या शेवट ं अगर जानेवार

सावरकरां या हातीं पडलीं असलीं पा हजेत, हच यु

कामिगर

यव ःथत र तीन भर या.

तयार होऊन चतुभुज द.१५-२-१९०९ रोजीं तो इं लंड सोडन
ू िनघाला

कर यांत आलेली र हा

ह

हस घेऊन

म ह या या सु वातीला

सावरकरांनीं चतुभुजजवळ एक

ह र अनंत थ े, १२० िमंट रोड, हा

या प यांपैक ं एक प ा होता. चतुभुज मुंबईस येऊन प च यावर त्याची तपासणी झाली ह खर ; पण
या पेट ंत या वःतू भरले या होत्या ती पेट बेमालूम र तीन बन व यांत आलेली अस यामुळ, चतुभुज

या सव वःतू घेऊन मुंबई येथ सरदार गृहांत जाऊन उतरला.
कोणी तर

िनघाला आहे ह

सावरकरांनीं धाडलेलीं ह

सावरकरां याकडन
र हॉ
ू

मा हती पोिलस खात्यामाफत मुब
ं ईस येऊन प चली असली पा हजे.

र हॉ

हस बाबा सावरकर यां याकडे रवाना होतील असा प का संशय

मुंबई या पोिलसांना आ यामुळ, र हा

हस मुंबईला येऊन प च यापूव च बाबा सावरकर यांना अटक

कर याची तत्परता मुंबई सरकारकडन
ू दाख व यांत आली असली पा हजे.

बाबा सावरकर यांना नािशक या
अटक कर यांत आली.

हस घेऊन

द.

२८-२-१९०९ रोजीं

ड ःश ट मॅ जःशे ट या वॉरं ट या आधार मुंबई येथ माधवाौमांत

ह अटक हो या या सुमार पंधरा दवस आधीं सावरकरांचा मुलगा ूभाकर हा

नािशक येथ दे वीन मरण पावला होता. कुटंु बावर
† द. ५-५-१९१० रोजीं िम.मॉंटगॉमर यां यासमोर झालेला जबाब.
कोठु र येथील बॉ ब

सावरकर-च रऽ
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हा द:ु खाचा ूसंग ओढवला असून ह, बाबा सावरकर तांतड न मुंबईस आले याच कारण अस दसत क ं,

चतुभुज या आगमनाची व त्या याबरोबर येत असले या सामानाची त्यांना क पना होती व त सामान
हःतगत क न त्याची व हे वाट लाव याला आपण वेळेवर हजर असल पा हजे या गो ीची जाणीव
त्यांना झालेली होती.
बाबा सावरकर यांना मुब
ं ईस अटक झा यावर त्यांना नािशक येथ ने यांत आल.
वंणू महादे व भट हे ह त्यां याबरोबर नािशकला गेले होते.
वशेषस ल

त्या वेळ ं

ूवासांत बरोबर असले या पोिलसांच

नाह ं अस पाहन
ू , भट यांनीं बाबा सावरकरांना कांह ं ू

वचारले.

सरकार या

ीन

आ ेपाह ठरणा-या कांह ं वःतू कोठ असतील तर त्यांची मा हती बाबांनीं आप याला सांगावी अशी भट
यांची इ छा होती.

पण, बाबा सावरकर यांनीं या ूसंगीं वशेष अशी कांह ंच मा हती सांिगतली नाह ं.

एकदोन दवस नािशक येथ रा ह यावर भट मुंबईस परत आले. द. ७-३-१९०९ रोजीं चतुभज
ु मुंबईस
येऊन प च यावर त्यान ूथम थ े यांची भेट घे याचा ूय
चतुभुजन आपला मोचा माधवाौमाकडे वळ वला.

केला.

थ े भेटले

नाह ंत

तेथ त्याची व भट यांची भेट झाली.

हणून
चतुभुज

या याबरोबर आले या वःतू गोपाळराव पाटणकर यां या ःवाधीन कर यांत या या अस ठर यावर,
चतुभुज पाटणकर यां या ब-हाड ं गेला. पाटणकर व चतुभुज या दोघांवर ह पोिलसांची टे हळणी होती.

अस असून ह गोपाळराव पाटणकर यांनी चतुभुजन आणले या जोखमी या वःतू पोिलसांना हलकावणी
ु
दे ऊन आप या ब-हाड ं आण याच !

थोडयाच दवसांनीं त्यांनीं त्या वःतू पेणला पाठवून द या.

चतुभुजबरोबर लहानमोठ ं िमळू न एकंदर

२१

र हॉ

चतुभुजन ःवत:साठ ं ठे वून घेतल आ ण उरलेली

हस आलीं होतीं.

र हॉ

त्यांतल एक

र हॉ

हर

हस व इतर सामान त्यान गोपाळराव

पाटणकरां या ःवाधीन केल.
होते.

बाबा सावरकर यांना पकडन
ू मुंबईहन
ू नािशकला नेल ते हां ौी.गणपतराव जोगळे कर हे मुंबईस

ते त्या वेळ ं एलएल
् ्.बी.चा अ यास कर त होते.

लासम य आपली हजेर मांडावी अशी

इरा ान जोगळे कर मुंबईहन
ू िनघाले.

आप या गैरहजेर ंत आप या एका िमऽान लॉ

यवःथा के यावर, उ याउ या नािशकला जाऊन ये या या

नािशकला प चताच त्यांनीं येसून हनींची भेट घेतली.

कोठु र

येथील बव यां या घर ं कांह ं बॉ ब तयार क न ठे व यांत आलेले आहे त, पोिलसांची झांप पड यापूव
बव यांना इषारा दला पा हजे, नािशक या खाऽी या माणसांपैक ं कोणाला कोठु -यास धाडल तर त्या
प रिचत माणसाचा पोिलस सावलीूमाण पाठलाग करतील, नािशकबाहे र या माणसामाफत कोठु र येथ
िनरोप धाडला पा हजे – अशा

त्यां यापुढ येऊन उभे रा हले.

ू गे या आहे त त च गणपतराव जोगळे कर हे
वचारांत व हनी गढन
कोठु -यास जा याची कामिगर

व हनींनीं जोगळे करांना सांिगतली.

जोगळे कर हे नािशक ूांताशीं अप रिचत अस यामुळ, त्यांना सोबत
दे यांत आला.

हणून एक अ पिश

त त ण

त्या मुलाला घेऊन ौी. जोगळे कर कोठु -यास गेले व तेथील सव कामिगर बजावून ते

परत मुंबईस गेले.

पुढ नािशक कटाचा तपास लाव यासाठ ं पोिलसांचे ूय

पोिलसांनीं ौी. जोगळे कर यांचा प छा पुर वला.
लागलेली ःवत:ची हजेर

पुरावा

सु

झाले ते हां पु या या

ते हां जोगळे कर यांनीं त्या दवशी लॉ

लासम य

हणून पुढ आणली आ ण त्यामुळे जोगळे कर या ूकरणांतून

शीरसलामत बाहे र पडले...
बाबा सावरकर यां यावर ल खट याच काम चालून त्यांनीं ‘ अिभनव भारत ’ मालत ूिस
केले या क वता आ ेपाह ठर व यांत आ या.

सावरकर-च रऽ

या क वता ूिस

क न बाबा सावरकरांनीं राजाशीं यु

२१३

कर याचा ूय

केला असा आरोप िस

िश ा दे यांत आली.

ध न त्यांना पुढ दनांक ८-६-१९०९ रोजीं का या पा याची

बाबा सावरकर क

या कैदत होते, त्या काळांत त्यांचे बंधु नारायणराव हे

त्यां यासाठ ं अ न वगैरे घेऊन जात असत.

एकदां नारायणराव बाबांना भेटावयास आले असतां,

ःवत:जवळ असले या तां यावर कांह ं तर िलहन
ू , बाबांनीं त नारायणरावांना दाख व याचा ूय
असा पोिलसांना संशय आला.

गो ी डांचत आहे त असा संशय

या कै ा या मनांत कांह ं तर गु

आ याबरोबर, पोिलसांनीं आपल जाळ पसर याला सु वात केली.

केला,

नारायणराव सावरकर बाबांना फ न

एक वेळ भेटले त्या वेळ ं, आसपास पोिलस नाह ंत अस समजून, बाबा सूचक भाषत नारायणरावांशीं
बोलूं लागले.

‘ घरांत कौलाराखालीं अमुक

वळचणीला अमुक

ठकाणीं पांच

पयांची नोट ठे वलेली आहे व िभंती या

ठकाणीं अमुक औषध ठे वलेली आहे त ’ ह या बंधूंच संभाषण पोिलसांनीं चो न

ऐकल ! त्यांनीं तत्काळ घराची झडती घे याचा हक
ु ू म िमळ वला.

प चले न प चले त च, पोिलसांची धाड घरावर जाऊन पडली.
होतीं.

तेथ जाऊन त्यांनीं हात घातला.

नारायणराव सावरकर घर ं जाऊन

नेमक ं ठकाण त्यांना मा हत झालेलींच

या झडतींत ‘ बॉ ब मॅ युअल ’

छापले या कत्येक ूती, सावरकरां या ‘ मॅ झनी ’

या साय लोःटाइलवर

या दडश ूती आ ण ‘ अिभनव भारत ’ संःथे या

िभ निभ न शाखांतील सभासदांची नांविनशीवार याद या वःतू पोिलसां या हातीं लाग या.

नािशक

कटा या खट यांत जे लोक पकडले गेले त्यांतले पुंकळसे लोक जॅ सन – खुनानंतर पकडले गेले ह
खर असल तर , या झडतींत पोिलसां या हातीं लागलेली मा हती पोिलसांना फार उपयोगी पडली असली
पा हजे, यांत शंका नाह ं.
पॅ रसमधून िमळणार बांितकारक वचारांची सूचना, बांितकारक कृ त्यांसाठ अवँय असणा-या
साधनांचा लंडनमधून होणारा पुरवठा व हं दःथानां
त घडणार बांितकारक कृ त्य यांची सांधेजोड पाहन
ु
ू
भांबावून गेले या इं लंडमधील सरकार

जमन कारखानदार व हं द त ण
अिधका-यांना युरोपमध या बांितकारकां या कांह ं हालचालींमुळ अिधकच भय वाटाव, अशी प र ःथित
या सुमारास िनमाण झालेली होती.

लंडनमधील सावरकरूभृित त ण आय रश रा वा ांशीं संधान

जुळ व या या कामांत पुंकळच यशःवी झालेले होते.
; कोणा तर

हं द त णाला तेथ पाठवून ह

मंडळ ं या मनांत या काळांत घोळत होता.

बे जमम य पःतुल फार चांगलीं तयार होतात

व ा हःतगत क न

यावी, असा वचार लंडनमधील

पॅ रसम य जाऊन रा हलेले शामजी कृ ंणवमाूभृित हं द

ू गेलेले असतात, ह गो
चळव ये ई ज मधील रा वा ांशीं संधान जुळ व या या उ ोगांत नेहमीं गढन
ॄ टश सरकारला माह त होती.
वृ ीमुळ ॄ टश
लागलीं.

जमन माला या आबमणामुळ व

यापार ओहोट ला लाग याचीं ःप

ल ण ॄ टश सरकारला १९०८

त्यामुळ त्यांनीं या बाबतींत खोल चौकशी चाल वली.

बिलन येथील ‘

जमन कमिशअल

हं दःथानां
तील ब हंकारा या
ु

यूरो ’ न दोघां

हं द

या आरं भीं दसूं

ते हां त्यांना अस आढळू न आल क ं,

त णांना नोकर ला ठे वल आहे .

हं द

लोकां या आवड िनवड ूमाण कोणता माल कसा बनवावा याब ल या सूचना जमन कारखानदार या
त णांपासून िमळवीत असतात, अस ह या चौकशींत िनंप न झाल. *
हं द

त ण कोणकोणत्या उ ोगांत गढलेले असतात,

सावरकर-च रऽ

हं द

अशा िमषान जमनींत घुसलेले

बांितकारकां या

ॄटन वरोधी भावना व

२१४

ूत्येक बाबतींत ॄटनपे ां ौे

ठरणा-या जमनीची मह वाकां ा यांचा िमलाफ कोठ होतो क ं काय,

वगैरे गो ींची टे हेळणी कर त राह याचा एक नवाच उ ोग ॄ टश हे रखात्याला या काळांत हातीं
तुकःथानांत या बांितकारकांची एक गु

लागला.

या िनिम ान

पॅ रसला जमले या तुक

के या नसतीलच, अस

बैठक १९०८

या ूारं भीं पॅ रसम य झाली होती.

बांितकारकांशीं तेथील

हणतां येणार नाह ं.

यावा

हं द

बांितकारकांनीं कांह ं गुजगो ी

‘ गॅिलक अमे रकन ’ पऽामाफत अमे रकत सु

कर यांत

आलेला ूचार व लंडन या अिभनव भारतीय किांतून हं द लंकरांत ूसृत केलीं जाणार ं पऽक यांचा
प रणाम या काळांत हळु हळू होऊं लागलेला होता.

अमे रके या ूशांत सागरा या बाजू या वभागांत

हं द लोकांची राजिोह चळवळ चालू आहे , अशा आशयाच वृ

वाताहरान द.२० मे १९०८ रोजीं धा डल त ‘ लंडन टाइ स ’
झालेल आढळत.

अमे रकत या

‘ लंडन टाइ स ’

या हॅ कू हर येथील

या द.२५ मे १९०८

या अंकांत ूिस

यू वेःटिम ःटर या मह वा या शहरान जक असले या िमलसाईड या

गांवांतून या चळवळ चीं सूऽ हल वलीं जातात, शीखांना इं मजी िशक व यासाठ ं

हणून चाल व यांत

येणार एक शाळा ूत्य पण बांितकारक क पनांचा फैलाव कर त असते, एक पंजाबी गृहःथ व दोघे

बंगाली गृहःथ अशा ितघां हं द गृहःथां या हातीं या शाळे चीं सार सूऽ आहे त, अशा आशयाच ह वृ
आहे .

द.२३-११-१९०८ रोजीं हॅ कू हर

* लंडन टाइ स : द.२७-३-१९०८.
येथच ूो.ताजािसंग नांवा या एका िशखान एक या यान दल अस वृ
११-१९०८

या अंकांत ूिस

‘ लंडन टाइ स ’

झाल आहे . ूो.ताजािसंगजीं या भाषणाचा आशय

या द.२४-

हणून ‘ लंडन टाइ स ’

या वाताहरान पुढ ल मजकूर धाडलेला आढळतो :
If, he said, the just rights of the people of India were not granted, a leader would
arise to direct the cause in open warfare…..The Sikhs were getting their eyes opened and all
India demanded justice.
(आप या

या यानांत ूो.ताजािसंगजी

हणाले : भारतांतील लोकांचे

या य ह क मा य

कर यांत आले नाह ंत तर भारताची बाजू उघड यु ा या मागान ूःथा पत करणारा पुढार उदयाला
आ यािशवाय राहणार नाह ं......शीखांचे डोळे उघडंू लागले आहे त.

उभा हं दःथान
ु

कर त आहे .)

या सुमारास

यायाची मागणी

या मोल-िमंटो सुधारणांचा गाजावाजा केला जात होतात्या सुधारणा इं मजां या

स ावनेमुळ िमळाले या नाह ंत, बॉ बचा उपयोग कर याच धाडस कांह ं हं द त णांनीं दाख वल नसत
तर, इं मजांनीं या सुधारणा ह द या नसत्या अशी त्या वेळ ं लोकांची
हॅ लटाईन िचरोल यांनीं मुब
ं ईहन
ू ‘ लंडन टाइ स ’ ला द.

पुढ ल उता-याव न * ःप

ढ भावना झालेली होती, ह सर

८-१-१९०९ रोजीं धाडले या पऽांतील

होत आहे :

I detect a very general tendency to ascribe these lavish gifts to the vigorous actions
of the extremists. ‘ If it had not been for the bombs, we should not have had these boons ’ ,
was a remark which roughly summed up the popular opinion in this aspect of the subject.
( मोल-िमंटो सुधारणां या

पान ॄटनन हं दःथानला
ु

या दे ण या उधळे पणान द या आहे त

त्या जहालां या ूभावी कृ तीमुळ िमळा या आहे त, अस मान याची सवऽ ूवृ
आढळत.

अस याच मला

‘ अहो, बॉ ब पडले नसते तर यांतले कांह ंच आम या हातीं लागल नसत ’, ह भाषा

यासंबंधींच लोकमत सामा यत: य
सावरकर-च रऽ

कर याला पुरेशी आहे .)
२१५

हं द लोकांचा बॉ बसार या साधनांवर ल व ास वाढत चालला आहे ह सुल ण नाह ं ह ल ांत

आ याबरोबर, हं दःथान
सरकारन जी उपाययोजना सु
ु

केली, ितचा एक भाग

हणून १९०८ सालीं

कायदे मंडळांत पास झाले या ‘ समर ज ःटस बला ’ चा िनदश

डसबर या म या या सुमारास व र

करण अवँय आहे .
* लंडन टाइ स : द.२५-१-१९०९.
कटाला त ड दे याचा ूसंग
पण, ह

उपाययोजना ख-या अथान उपयु

हावयाची तर

हं दःथान
सरकारूमाणच
ु

वलायत

सरकरान ह इं लंडांत जाऊन रा हले या हं द लोकांचा बंदोबःत केला पा हजे, अशी मागणी हळु हळू सु
झाली.

‘ लंडन टाइ स ’

पऽा या द.

१२-२-०९

या कलक ा येथील खास ूितिनधीन त्या पऽाला धाडलेल बातमीपऽ त्या

या अंकांत ूिस

झाल आहे .

ह बातमीपऽ व याच अंकांत ‘ लंडन टाइ स ’

न या वषयावर िल हलेला संपादक य लेख यांचा सूर ल ांत घे यासारखा आहे .

भारतीय बांितकारकांचे

पुढार हळु हळू लंडन – पॅ रस इत्या द ठकाणीं आौयाला जाऊन राह याची प त
भ वंय वत व यावर,

हं द बांितकारकां व

सु

कर यांत आले या मो हमतली आपली जबाबदार

वलायत सरकारनह उचलली पा हजे, अस ‘ लंडन टाइ स ’
टाइ स ’

ढ करतील अस

या वाताहरान सुच वल आहे .

या संपादकान आप या वाताहरा या मताला पा ठं बा दे तांना पुढ ल वचार

य

‘ लंडन

केले आहे त

:
They should be taught that the English Police can detect and the English Courts can
punish treason and conspiracy to murder, with effect……We are face to face with a
conspiracy which may be limited inextent and power, but which is unquestionably fraught
with very serious danger.
(इं लश पोिलसांना गु
करणारांना इं लश

ांचा तपास लावतां येतो व राजिोह आ ण खून कर याचे कट

यायालय भरपूर िश ा दे ऊं शकतात, ह या लोकांना समजल पाह जे....... कटाला

त ड दे याचा ूसंग आपणावर आलेला आहे .

या कटाचा

याप व साम य ह ं कदािचत ् मया दत

असतील ; तर ह, या कटाच प रणाम फार भयंकर आहे त, यांत संशय नाह ं.)

‘ लंडन टाइ स ’ न

फ न द. १६-२-१९०९ रोजीं याच वषयावर एक संपादक य लेख िल हला आ ण इं लंडम य असले या

हं द

व ा याची गु

चळवळ कडे ूवृ

कशी वाढत चाललेली आहे , याच द दशन केल.

‘ इं डया हाउस ’ ह अनेक भानगड ंच उगमःथान आहे , असा संशय इं लंडमधील गु
हे रखात्याला यापूव पासूनच येऊं लागला होता.
झाले या जाह रना याला उ र
जाह रनामा ूिस
पऽक तयार केल.

केला व हे दोना जाह रनामे िमळू न त्यांनीं ‘ Two Historic Documents ’ या नांवाच
या पऽका या शकड ूती हं दःथानां
त जाऊन प च याचा बोभाटा लंडनमधील ‘
ु

वलायत सरकारचा ूय

या फेॄुवार

म ह यांत केला.

अशा राजिोह

पऽकांचा बंदोबःत

वफल ठरला आहे असा शेरा मार यावर, या पऽान आप या

मनांतील जळफळाट पुढ ल श दांत † य

सावरकर-च रऽ

या नो हबर म ह या या आरं भीं ूिस

हणून सावरकरूभृित मंडळ ंनीं अयो येचा बेगमेचा १८५८ सालचा

ःटँ डड ’ नांवा या पऽान १९०९
कर याचा

१९०८

केला :

२१६

It is beyond question that a few of the highly intelligent Indians in our Universities
and reading for the Bar are striving their utmost by such means, particularly to accustom the
monds of the young rising generation to the idea of an armed revolt.
(इं लश

व ापीठांतून िशकत असले या व बॅ रःटर चा अ यास करणा-या

व ा यापैक ं कांह ं जण अत्यंत कुशाम बु चे आहे त.

सश

यांत शंका नाह ं.)
महारा ातील गु

अशा साधनांचा उपयोग क न त णांची मन

हावीं यासाठ ं त्यांचे वशेष व पराका ेचे ूय

बांती या क पनेशीं प रिचत

हं द

चाललेले आहे त,

या सुमारासच सर हॅ लटाईन िचरोल यांनीं मुंबईहन
ू ‘ लंडन टाइ स ’ ला धाडलेल,
झाल.

चळवळ ंच वणन करणार, एक पऽ ूिस

बंगाली बांितकारकांपे ां महारा ीय

बांितकारक हे जाःत अबोल व जाःत खोल अस याची तबार के यावर सर हॅ लटाईन िचरोल यांनीं या
पऽांत ‘ The Deccan is honeycombed with secret societies ’ (महारा ांत गु
झालेला आहे ,)

अस गा-हाण मांडल आहे .

संःथांचा बुजबुजाट

िचरोल साहे बांनीं नािशक व सोलापूर हे दोन ज हे या

कामीं अमग य अस याच कबूल केल आहे .
लंडनमधून चालणा-या ूचारा व

सावरकर यां यामाग असलेला गु
त्यांचे सहकार यां या गु

पोिलसांचा ससेिमरा ःवाभा वकपणच वाढंू लागला.

सावरकर व

सावरकरूभृित त णां या पाळतीवर

ठकाणीं सांगण अवँय आहे .

पोिलस खात्यांतले लोक सावलीूमाण त्यांचा पाठलाग कर त ते हां या हे रांना हलकावणी
ु

दे याचा एक माग या त णांनीं ठरवून ठे वला होता.
एकट शी भाडयाची टॅ सी रःत्यांत उभी आहे अस

रःत्यान बोलतबोलत कांह ं अंतर जावयाच,

दसतांच चपळाईन टॅ सींत बसून रःत्याला

लागावयाच व, दसर
टॅ सी नस यामुळ, बरोबर आले या गु
ु
हा या त णांचा एक अगद ं साधा उपाय असे.

पोिलस खात्यांतील लोकांची ये – जा सु
ठे वूं लागले.

झा यामुळ, ‘ इं डया हाउस ’ व

पोिलसांशीं झाले या झटापट ंच स वःतर वणन करण श य नसल तर ,

यासंबंधीं या कांह ं गो ी या
असलेले गु

अशी एकसारखी ओरड सु

पोिलसाची मित गुंग क न टाकावयाची,

‘ इं डया हाउस ’ म य खु

सावरकरां या खोलींत गु

झाली ; ते हां सावरकर आपली खोली अगद ल ख क न

या खोलींत या एका ा खुच या कापडांत माऽ ूसंगीं एकादा बॉ ब ठे वलेला असे.

चौकस बु च समाधान
कर यासाठ ं खोलींत िशरले या इसमा या वांटयाला ह खुच आली व

विचत ् ःफोट झाला तर फाजील

† लंडनची बातमीपऽे : पृ. १२०.
हे रखात्यांत हं द बांितकारक
चौकस बु चा ूसाद गु

पोिलस खात्यांतले लोक वाताहरा या वेषान सावरकरां या भेट ला येत.

तुम या संपादकान मला पऽ िलहाव,

फार वाढल ते हां, ‘ इं डया हाउस ’ मधील ूमुख मंडळ ंनीं इं लंड या गु
घुसड याची खटपट केली व कांह ं काळपयत तर त्यांचा हा ूय
एम ्.पी.ट . आचाय हे १९०८ साल या शेवट ं लंडनला आले.
प रचय होता.

सावरकर-च रऽ

हणून

हणजे मी त्यांना काय त लेखी उ र धाड न ’ अस

सावरकर छ वेषधार वाताहरांची पुंकळ वेळां बोळवण कर त असत.

गु

‘

हे रखात्याच ह शु लका

हे रखात्यांत आपली माणस

अत्यंत यशःवी र तीन चालला.

ौी.

ौी. ह . ह .एस ्. अ यर यांचा त्यां याशीं

कांह ं दवस ‘ इं डया हाउस ’ मधील काम क न त्यांनीं ःवत: या खचाची

यवःथा

२१७

केली.

घेतली.

यानंतर, ौी.अ यर यां या सूचनेव न इं लंड या गु

पोिलसखात्या या ूमुखाची त्यांनीं गांठ

‘ इं डया हाउस ’ म य काय भानगड चालतात याची ब ंबातमी कळ व याच ौी. आचाय

यांनीं या अिधका-याला आ ासन दल व आचाय यांना दरमहा पांच प ड वेतन िमळूं लागल.

गु

हे रखात्या या ूमुखाला आचाय यां यातफ जी टांचण पुर वलीं जात तीं अ यर यां या तपासणीनंतर,
त्यां या संमतीनच सादर केलीं जात ! आचायजींचा हा बम १९०९

या जुलै म ह यापयत अ याहत

चालला होता.
‘ इं डया हाउस ’ मधील त ण इं लंडमधील गु

हे रखात्यावर मात कर या या उ ोगांत गढले

होते त्याच सुमारास क ितकर या नांवाचे मुंबईचे एक गृहःथ ‘ इं डया हाउस ’ मधील भेद काढ यासाठ ं
मुंबई सरकार या ूेरणेन खु

‘ इं डया हाउस ’ म यच तळ दे ऊन रा हले होते.

हायकोटात भाषांतरकाराच काम केल होत.

या गृहःथांना सहा िभ निभ न भाषा येत असत.

गृहःथ दं तवै क िशक याचा बहाणा क न इं लंडला आले होते.
सावरकरांवर छाप पाड याचा ूय
ऐकत.

केला.

या गृहःथांनीं मुंबई

महारा ीय या नात्यान त्यांनीं

‘ इं डया हाउस ’ मधील

या यान ह ते मोठया त मयतेन
हे गृहःथ

या गृहःथां या वतनावर डॉ.राजन व ौी.अ यर हे बारकाईन नजर ठे वूं लागले.

अपराऽींपयत बाहे र भटकत रहात असत.
त्यां या खोलींत िशरले.

हे

ते खोलींत नाह ंत अस पाहन
ू , अ यर व डॉ.राजन ् हे एकदां

क ितकरां या खोलींत कांह ं कागद सांपडले.

‘ इं डया हाउस ’ मधील

घडामोड ं या अत्यंत वपयःत अहवाल त्या कागदांत िलहन
ू ठे वलेला होता. ौी.अ यर यांनीं त कागद

सावरकरांना दाख वल.

दस
ु -या दवशीं म यराऽीं या सुमारास, क ितकर खोलींत झ पले आहे त अस

पाहन
ू , ौी.अ यर यांनीं खोलीच दार ठोठाव याला सु वात केली.
क ितकर आपला अपमान झा याचा बहाणा क ं लागले.

ूकार करण सावरकरांना भाग पडल.
धरतांच, क ितकर गभगिळत झाले.

आद या

सावरकर सौ यपणान बोलूं लागले.

ते हां ‘ हा सूय आ ण हा जयिथ ’ असा

दवशीं हःतगत झालेले कागद सावरकरांनीं समोर

अ यर खोलींत आले होते ते पःतुल बरोबर घेऊनच आले होते !

अ यर यांनीं पःतुल रोखतांच, मां ऽकासमोर भूत बोलूं लागत त्याूमाण, क ितकर सव गो ी कबूल
क ं लागले.
ह

पणान वचार केला.
क ितकरांची ह शोभा झा यावर, अ यर व सावरकर यांनीं दरदश
ू

याद येथून काढली तर दसर
ु

याद माग लागेल ; त्यापे ां तावड ंत सांपडले या क ितकरांसच

राबवून घेण ौेयःकर ठरे ल, असा वचार या दोघांनीं प का केला.

यापुढ कांह ं दवसपयत क ितकर ‘

इं डया हाउस ’ म यच होते. क ितकरांतफ सरकार अिधका-यांकडे जाणारा ूत्येक कागद अ यर यां या

नजरे खालून गेलाच पा हजे, असा संकेत या वेळ ं ठरला.
‘ इं डया हाउस ’ मधून चालणारा राजिोह
लागणार गु

ूचार व लंडनमधील

हं द

पोिलसांच लफड या वषयीं पालमटांत ू ो र हो यापयत मजल प चली.

१९०९ रोजीं ओ मेड नांवा या सभासदान गृहखात्या या अिधका-यांना एक ू
हं द

व ा या या माग

व ा या या माग गु

वचारला.

द.

२-३-

लंडनमधील

पोिलसांचा ससेिमरा लाग यामुळ त्यांना आपलीं िनवासःथान सोडावीं

लागतात, ःथलांतर कराव लाग यामुळ या त णांचे फार हाल होतात, ते हां गु

पोिलसांचा ससेिमरा

व ा या या माग लावतांना ववेक कर यांत यावा, अस ओ मेड यांनीं आप या ू ांत सुच वल होत.

यावर सरकारतफ
आलेल होत.

ज उ र दे यांत आल त्यांत, पोिलस किमशनरच पूणपण समथन कर यांत

लंडनम य बसून आ ेपाह मतूचार करणा-या लोकांचा बंदोबःत कर यासाठ ं अवँय

असणार सव खबरदार पोिलस किमशनर घेत आहे तच, ह खबरदार घेतांना ते यो य तो
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ववेक
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दाखवीत आहे त, असा सरकार उ राचा आशय होता.

िम. हे नांवा या सभासदान द. १२-३-१९०९
जाणा-या राजिोह पऽांचा ःप पण

रोजीं वचारले या ू ांत ‘ इं डया हाउस ’ मधून ूसृत के या
उ लेख कर यांत आलेला होता.

‘ इं डया हाउस ’ म य जाणा-या हं द

व ा या या माग गु

लाव यांत आले ते कोणत्या अहवालां या आधार लाव यांत आले, असा ह ू
‘ इं डया हाउस ’ मधून

या पऽकांचा ूसार होतो त्यां याकडे सरकारच ल

पोिलस

िम. हे यांनीं वचा रला.
आहे अस या ू ा या

एका भागाला उ र दे यांत आल.
मोलभ वतीं हे रांच वलय
पोिलसांमाफत जी उपाययोजना कर यांत येत आहे , ितची वा यता करण ौेयःकर नाह ं अस ह
सरकारतफ सांग यांत आल.

हं द

व ाथ लॉड मोल यांना कांह ं अपाय करतील अशी भीित वाटंू

लाग यामुळ, मोल साहे बां या भ वतीं गु
यांनीं वचा रला.

पण, हा पुरवणी ू

उ र दे यांत आल नाह ं.

पोिलसांच वलय असत क ं काय, असा पुरवणी ू

गैरलागू आहे असा िनणय अ य ांनीं द याकारणान या ू ाच

लंडनमधील हं द

माच म ह या या शेवट ंशेवट ं िस

व ा यावर दे खरे ख कर याची सरकार योजना १९०९

एक बातमीपऽ ‘ काळ ’ पऽा या द. ९-४-१९०९
पोिलसांचा स

सावरकरांनीं द. १९-३-०९ रोजीं िल हलेले

या अंकांत ूिस

झाल आहे . * ‘ इं डया हाउस ’ वर

पाहारा बसला आहे , अस सावरकरांनीं या पऽांत िल हलेल आहे .

इ हिनंग ःटँ डड ’ पऽान राजिोह , बंडखोर वगैरे वशेषण लावून लंडनमधील हं द

कर याला ूारं भ केला, अस या पऽांत
खु
आहे .

या

झाली व लंडन या युिन हिसट कॉलेजमधील अँरे बकचे ूोफेसर

थॉमस अना ड यांचा या कामावर नेमणूक कर यांत आली.
राऽं दवस गु

िम. हे

हटल आहे .

‘

व ा यावर ह ला

‘ इ हिनंग ःटँ डड ’ पऽान पुढ आडपडदा सोडन
ू

सावरकरांवरच दोषारोप कर याचा उ ोग कसा आरं िभला याच ह वणन सावरकरांनीं या पऽांत केल
सावरकरांवर ल या आरोपांना त्यां या एका िमऽान झणझणीत उ र द यावर या पऽाचा एक

ूितिनिध ‘ इं डया हाउस ’ म य येऊन सावरकरांना भेटू न गेला.

कँपेल मीन हा ह या सुमारास सावरकरांची भेट घेऊन गेला.

‘ संडे बॉिनकल ’ पऽाचा ूितिनिध

त्यान पुढ आप या पऽांत ‘ इं डया हाउस

’ व सावरकर यां यासंबंधीं जो मजकूर िल हला त्यांतील कांह ं भाग सावरकरांनीं या पऽांत उ त
ृ केला
आहे .

त्यांतील मह वाचीं वा य पुढ लूमाण आहे त :

It may be that my eyesight is not good ! It is a house of mystery !.......The shadow
of Krishana Verma is on India House. That is to be fair and to say the least….. I had an
opportunity of a long, friendly discussion with Mr. V.D.Savarkar who seems to be not only
the spokesman for the students, but the spokesman for Mr. Shamji Krishna Verma…….If I
mistake not, Mr. Savarkar will go far – I hope he will go far in the right direction.
(मला कदािचत ्

ॅम झाला असेल.

यांची छाया या ःथानावर पसरलेली आहे .

‘ इं डया हाउस ’ ह एक रहःयागार आहे .

ह वणन अगद ं

आहे ........सावरकर हे केवळ व ा याचे ूितिनिध
मनोगत ह ते ःप

क न सांगतात.

यायाच

हणून व कमान

कृ ंणवमा

हणून केलेल

हणून वागतात अस न हे तर, शामजी कृ ंणवमाच

मला सावरकरांशीं िमऽत्वा या नात्यान बराच वेळ चचा कर याची

*लंडनची बातमीपऽे : पृ. १२८-३४.
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संिध िमळाली.

त्यामुळ माझा हा मह बनला आहे ......आप या मनाूमाणे वाग या या भरांत सावरकर

कोणत्या ह थरापयत जातील हा माझा समज चुक याचा संभव नाह ं.

सावरकर यो य त्या दशेन

जातील अशी मला आशा वाटते.) ‘ संडे बॉिनकल ’ मधील आप या लेखांत कँपेल मीन यांनीं
सावरकरांच मत

हणून पुढ ल वा य िल हल आहे :

India has nothing for what to thank the English, unless it be the denationalisation of
the Hindus.
(इं मजांनीं

हं दंन
ू ा रा ीयत्वा या भावनेपासून ॅ

असतील, तर गो

वेगळ ! या

लोकांनीं इं मजांचे आभार मानावे.)
केल.

यित र

केल याब ल त्यांचे आभार मानावयाचे

अशी एक ह गो

नाह

क ं ित यासाठ ं

या मुलाखती या वेळ ं सावरकरांनीं हे रां याब ल एक

हं दःथानां
तील
ु
यथ

वधान

या वधानामधील ममभेदक वनोदाची ूशंसा कर त कँपेल मीन यांनीं त वधान आप या लेखांत

उ त
ृ केल आहे .

सावरकरांच ह वधान पुढ लूमाण होत :

We do not mind detectives watching outside and following us, if the climate suits
them !
(‘ इं डया हाउस ’

भ वतालच वातावरण इं लश हे रांना मानवत असेल तर त्यांनीं खुशाल

आम यावर टे हळणी करावी व आमचा पाठलाग करावा ; आमची त्याला ना नाह ं.)
उ ले खलेला हा ‘ संडे बॉिनकल ’ मधील लेख ूिस

झाला त्याच सुमारास,

सावरकरांनीं

हणजे १४ माच १९०९

रोजीं ‘ संडे डःपॅच ’ नांवा या पऽांत ‘ House of Mystery ’ (रहःयागार) या नांवाचा एक लांबलचक
लेख ूिस

झाला होता.

‘ इं डया हाउस ’ च राजिोह वातावरण व सावरकरांची बांितकारक ूवृित

यां यावर या लेखांत खूप झोड उठ व यांत आली होती.
पं.शामजी कृ ंणवमा यां या लेखांब ल व मतांब ल अलीकडे खूप गवगवा झालेला अस यामुळ,
बॅ रःटर

ू घे याचा वचार ‘ इनर टपल ’
हणून त्यांना जी मा यता दे यांत आलेली होती ती काढन

या अिधकार

वगाम य सु

झाला.

द. २३-४-१९०९ रोजीं या अिधकार वगाची सभा झाली.

बॅ रःटरां या याद ंतून शामजी कृ ंणवमा यांच नांव कमी कर यांत आल आहे , हा िनणय या मंडळ ंनीं
द. १-५-१९०९ रोजीं जाह र केला.

या पूव च,

हणजे माच म ह या या आरं भींच, ऑ ःफड

व ापीठान शामजींनीं दलेली ‘ ःपे सर ले चरिशप ’ बाबतची दे णगी परत क न टाक याचा िनणय
केला होता.
बॅ रःटर

या वष मे म ह यांतच ‘ मेज इन ’

हणून मा यता दे याचा ू

वगाचा मानस होता.

आला.

या अिधकार वगापुढ सावरकर व हरनामिसंग यांना

तूत या दोघांना ह मा यता दे ऊं नये, असा या अिधकार

या ूकरणीं चौकशी क न मग िनणय

यावा ह इ

वाट याव न त्या अिधकार

वगान जुलैम य या ूकरणाची चौकशी कर याच ठर वल.
ली वॉनर िन भ टाचाय
इं लश लोकांनीं उ ामपणान केले या अ यायांकडे व अपमानांकडे शेळपटपणान
कानाडोळा करावयाचा नाह ं, अशा अ यायांचा व अपमानांचा श य त्या व श य ितत या ूभावी
मागानीं ूितकार करावयाचा ह वृ
ेऽांत

हं द लोकां या मनांत वाढत चाल याचीं जीं ल ण राजक य

दसत होतीं, त्यांचच ूित बंब या सुमारास अ य

पान ह पडंू लागल.

पॅ रस येथ

हं द

लोकांचा एक राजिोह कट आहे , अशी मा हती रं गवून िल ह या या भरांत इं लंडमधील ‘ मॉिनग पोःट

सावरकर-च रऽ
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’ पऽान सरदारिसंगजी राणा व त्यांची जमन प ी यां या वषयीं िनंदा यंजक मजकूर खरडला.

त्याबरोबर राणाजींनीं सदर पऽा या संपादकाला चांगलीच तंबी दली.

ह तंबी िमळतांच

ा पऽा या

िशवराळ संपादकाची पांचावर धारण बसली व राणा याची सपशेल माफ मागून हे शूर संपादक मोकळे
झाले. * १९०९ सालीं फेॄुवार म ह या या प ह याच तारखेला कुंज वहार भ टाचाय नांवा या बंगाली
त णान भर दपार
एक वाजतां लंडनमधील अँथेिनयन
ु

बडया धडा या ौीमुखांत लगावली.

लबाशेजार ं राजरःत्यावर ली वॉनरसार या

मोल साहे बांनीं हं द पुढा-यां या ह पार ला मा यता दली ती ली

वॉनरसाहे बां या ूेरणेन दली, असा समज त्या वेळ ं

ढ झालेला होता.

लंडनम य असले या बंगाली

त णांकडे संशयमःत नजरे न पाह याची त्या काळ ं पुंकळच इं मजांना संवय लागलेली होती.

ली

वॉनरसाहे ब व बंगाल या पोिलस खात्यांत इ ःपे टर जनरल या हु ापयत चढलेले एक इं मज अिधकार

या जोड न अशा बंगाली त णांना इं लंडबाहे र हांकलून दे याचा स ला गृहखात्या या सेबेटर ला दला
होता, अशी ह मा हती त्या वेळ ं बाहे र आलेली होती.

अशा कांह ं कारणांमुळ, ली वॉनरसाहे ब त्या वेळ ं

लंडनमधील हं द त णांना फार अ ूय झालेले होते.

हं द त णां या वाटे स जाण ह आतां पूव सारख

सोप रा हलेले नाह ं ह इं लश लोकांना पटवून दे यासाठ ंच, कुंज वहार भ टाचाय यान ली वॉनर या

ौीमुखांत दली, असा समज त्या वेळ ं पुंकळ हं द लोकां या मनांत वावरत होता.

या ली वॉनरन

हं दःथानां
त असतांना राजेरजवाडयांना आप या दरा-यान भयभीत क न सोडल होत, त्या ली वॉनरची
ु

अशी शोभा झालेली पाहन
ू इं लंडमधील सव लोक ःवाभा वकपणच ःतिमत झाले !
कुंज वहार

भ टाचाय यान ली वॉनरवर हात टाकला ; पण, तस करतांना त्यान जी

भूिमका घेतली ती बर चशी सो

वळ होती.

हा त ण ली वॉनरकडे अज घेऊन गेला व आपण हा

अज मोल साहे बांकडे धाडा अस तो आमहाआमहान
वॉनरसाहे ब रःत्यान चालूं लागले.

साहे बाचा

प ूकोप झाला व ह

बाचाबाची सु

झाली.

हणूं लागला.

या त णाला

तर ह त्यान साहे बाचा प छा पुर वला.

जोड

अथेिनयन

झडका न ली

या िनगरग टपणामुळ

लबासमोर रःत्यावर उभी असतांना, त्यांची

ह बाचाबाची चालली असतांना, ली वॉनरन त्या त णाला उ े शन
ू

*लंडनची बातमीपऽे : पृ. १२०.
‘ चल, हट जाव िनगर ’ असे श द वापरले.

त्याबरोबर हा त ण खवळला, त्यान ली वॉनरचा हात

खचला व बोधायमान होऊन त्यान ताडकन ् ली वॉनर या ौीमुखांत लगावली. *

पोिलस धांवपळ क ं

लागले त्यापूव च ली वॉनर पांच सहा याड माग ढकलला जाऊन जिमनीवर कोलमडन
ू पडला होता.
पोिलसांनीं भ टाचायाच नांवगांव वगैरे िलहन
ू घेतले ; पण, त्याला पकडल माऽ नाह ं.

आप याला ह

कृ त्य कर याला ूेरणा कोणापासून िमळाली ह भ टाचायान कबूल कराव यासाठ ं पोिलसांनीं खूप धडपड
केली ; पण, या धडपड चा कांह हे उपयोग झाला नाह ं. भ टाचायावर फयाद केली तर आपलीच शोभा
होईल

हणून ली वॉनरन फयाद या भानगड ंत न पड याच ठर वल.
एका भ टाचायाच ह ूकरण कसबस िमटत न िमटत त च दसरे
एक भ टाचाय पुढ आले.
ु

या गृहःथांच नांव वासुदेव भ टाचाय अस असून ते एके काळ ं बंगालमधील ‘ सं या ’, ‘ युगांतर ’
ूभृित पऽां या संपादकमंडळांत होते. † कुंज वहार भ टाचायाची हक कत वतमानपऽांत ूिस

ती वाचून या गृहःथांना फार राग आला.
श द उ चार याब ल ली वॉनरन माफ

एका हं द इसमाला ‘ हट जाव िनगर ’ असे उपमदकारक

मािगतली पा हजे, अशा आशयाच एक पऽ या गृहःथांनीं

िल हल व त पऽ ली वॉनरला ःवत: नेऊन दे याच त्यांनीं ठर वल.
सावरकर-च रऽ
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वाचतांच ली वॉनर साहे बाचा पारा चढला व त्यान वासुदेव भ टाचायजींना ‘ सुवर का ब चा ’ ह िशवी

हांसडली.

त्याबरोबर

भ टाचायजींनीं

भ टाचायजींना ट च याचा ूय

केला.

त्याला

धमक

दली.

ली

वॉनरन

हातांत या

छऽीन

त्याबरोबर भ टाचायजींनीं हातांतली लाठ गरगर फर व याला

आरं भ केला व जाग या जागीं ली वॉनरला कांह ं र टे लगावले.
रःत्यांत घडलेला हा ूकार मोल साहे बांना कळतांच त्यांनीं आप या हातांतील स ेचा उपयोग
क न भ टाचायजींवर सरकार र तीन

फयाद लाव याची

फयाद चा बो ःश ट पोिलस कोटात िनकाल सांग यांत आला.
ठे व याब ल ूत्येक १०
िश ा सांग यांत आली.

प ड ूमाण दोन जामीन

यवःथा केली.

द.१०-२-१९०९ रोजीं या

भ टाचायजींनीं सहा म हनेपयत स तन

ावे अगर एक म हना कारावास भोगावा, अशी

कामाबाई, चौधर , रॉय ूभृित मंडळ भ टाचायजींना जामीन राहावयास तयार

असून ह, भ टाचायजींनीं तु ं गवास पत्करला.

भ टाचाय ूकरणामुळ बसलेला ध का

कांह ंच न हे अस एक ूकरण हं द त णांनीं या सुमारास िशज वल.
आपले उ ोग चालू ठे व याची करामत या त णां या ठकाणीं होती
*लंडनची बातमीपऽे : पृ. १२१.

या या तुलनेन

पाताळयंऽीपणान व िशताफ न

हणूनच त ूकरण िशजूं शकले.

†लंडनची बातमीपऽे : पृ. १२३.

** * * * * * * * *
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७ मदनलाल िधंमा िन सावरकर
एकेक अलौ कक मूित
क र कत याची पूित
िमळवी शा त जी क ित
त्या नर – र ांचा दाता – एक काळ ऐसा होता ।।
- कै. द.ु आ. ितवार
इं लंडांत जाऊन रा हले या
सरकार

ूय

हं द

व ा याना माणसाळ व याचे

कंवा राजिन

नेटान चालले असून ह, भ टाचाय ूकरणासारखीं ूकरण

बन व याचे

ॄ टश साॆा या या

राजधानींतच घडतात व ली वॉनरसार या इं मज िश ाची राजरःत्यांत अूित ा होते, ह पाहन
ू ग धळांत

पडले या इं मजांना चांगलाच जबरदःत ध का दे णार एक ूकरण या सुमारासच घडल.

जगभर

गाजले या या ूकरणांतील सूऽधार मदनलाल िधंमा यांनीं आप या वतनान सा-या जाणत्या जगताला
हं दःथान
या आकां ांकडे पाहावयास ला वल .
ु

या ूकरणाची हक कत नीटपणीं समज यासाठ ं

मदनलाल िधंमा यांची पूवपी ठका या ठकाणीं दे ण अवँय आहे .
िधंमा ह हं द ु

ऽय घराण मूळ पंजाबांतल.

मदनलालजींचे वड ल संप न ःथतींत होते.

ड .एस ्.पी. अस यामुळ * सरकारदरबारांत ह त्यांना मोठा मान असे.
इं मज अिधका-यांची ओळख क न घे याची संिध त्यांना लाभत असे.

असे दोघे ह बंधु

ते

हं दःथानां
त या अनेक बडया
ु

मदनलालजींचे थोरले व धाकटे

व ाजनासाठ ं ःवत: या खचान इं लंडांत गेले होते.

मदनलालजींचे थोरले बंधु

हं दःथानां
तच डॉ टर चा अ यास पुरा क न, पुढ ल अ ययनासाठ ं कांह ं दवस इं लंडांत जाऊन रा हले
ु

होते.

द.२६-५-१९०६ रोजीं मुबईहन
ू िनघ याचा वनायकराव सावरकरांचा बेत अचानक बदलला नसता

तर, ‘ मॅिसडोिनया ’ बोट वर ल एक हं द ु ूवासी

हणून डॉ. िधंमा त्यां या प रचयाचे झाले असते.

ू व परत ये यापूव शार र व ान (Physiology) या वषयावर ल
जवळजवळ दोन वष इं लंडांत काढन
एक ूबंध ूिस

क न, डॉ टरमहाशय १९०९

या ूारं भींच परत

* मदनलालचे वड ल अमृतसर येथ िस हल सजन होते : राजनैितक नौसरबाज, पृ.१५.
ःवदे शीं प चले होते.

मदनलालजीं याहन
ू लहान भाऊ १९०९ सालीं इं लंडम यच व ाजन कर त होता.

डॉ. िधंमा इं लंडांत प च यावर थोडयाच दवसांनीं मदनलालजी ह इं लंडला जाऊन प चले.
मदनलालजींनीं ःवदे श सोडला ते हां त्यांच वय सरासर २१-२२ वषाच होते.
संसार बनल होते.

ते इं लंडला गेले तत्पूव त्यांना एक मुलगा झाला होता.

उ छृंखलपणाब ल मदनलालजी बालवयांत बरे च ूिस
वड ल िस

न हते.

पण, हड
ू व ह ट

मदनलालजीं या वृ ींत होता.

ते यापूव च

हडपणाब
ल कंवा
ू

अस यामुळ, त्यांना इं लंडला धाड याला त्यांचे

हं द ु त णांत या कांह ं जणांत जो करार पणा

असतो,

तो ह

व डलां या संमतीची वाट न पाहतां व व डलां या आिथक

साहा याची अपे ा न बाळगतां, त्यांनीं आपले बेत ःवत:च िस स ने याची खटपट चाल वली.
इं लंडला जाणा-या एका बोट वर आगवा या या मदतिनसाच काम पत्क न, ह

सावरकर-च रऽ

ःवार १९०६
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या

ऑ टोबर - नो हबर या सुमारास इं लंडांत जाऊन दाखल झाली !

इं लंडांत गे यावर थोडयाच

दवसांत मदनलालजींनीं इं जिनअर हो या या उ े शान लंडन येथील युिन हिसट कॉलेज या संःथत

आपल नांव न द वल.

इतर अनेक भानगड करणा-या िधंमांच अ यासाकडे दल
ु

होत नसाव ; कारण,

त्यां या शेवट या वषा या अ यास वषयक ूगतीब ल िल हतांना, सावरकर यांनीं पुढ ल उ ार त्याच
काळांत काढलेले आढळतात :
तो पर

मदनलाल डं गरा याचा कॉलेजांतला अ यासबम फारच उ म होता व

त प हला आलेला होता. †
सावरकर व त्यां या ूभावळ ंतले

हं द

व ाथ

यां याशीं िधंमांचा िनकट संबंध नेमका

के हांपासून येऊं लागला ह इत या वषा या अवधीनंतर ठर वण जवळजवळ अश य आहे .
यासंबंधाचा काळ ःथूल मानान ठर वण माऽ अश य नाह ं.

भारतभवनांत १९०७

तथा प,

या उ राधापासून ज

नव वार खेळंू लागल त्याचा ूभाव मदनलालसार या उत्साह व भावनाूधान त णावर झा यािशवाय
रा हला नाह ं.

१९०८

या मे म ह यांत भारतभवनांत जो उत्सव दनांक १० रोजीं भ य ूमाणावर

साजरा कर यांत आला, त्यांत मदनलालन ह आत्मीयतेन भाग घेतला होता.

या उत्सवा या

गा यांतील रहःयाशीं मदनलालजींची कती एकामता झालेली होती ह सावरकर यांनीं िलहन
ू ठे वले या
पुढ ल वा याव न * ःप

होत आहे : गे या सालीं यांनीं ह इतरांूमाण आप या कोटावर १८५७ ची

वीरःमृितमुिा धारण केलेली होती.

परं तु, कॉलेजम य कोणी एका ःने ान चे ेन मुिा दरू फकली.

पाहतांच हा त ण इतका चवताळला क ं, तो एक सुरा घेऊन त्याचे अंगावर तुटू न पडला.
हरदयाळ यां याूमाणच िधंमाजीं या वृ ींत ह जा
ोत्प ीस आलेल होत.

या दोघा पंजाबी

ह

लाला

व य हं दत्वािभमान
नांदत अस याच सावरकरां या
ु

† लंडनची बातमीपऽे : पृ. १५१.
* लंडनची बातमीपऽे : पृ. १३५.
िधंमाजींचा हं दत्वािभमान
ु
त णांत या बाबतींत भेद असला तर तो इतकाच होता क ं, मुसलमानां या
करतांना हरदयाळजी पुंकळच ूौढ व भारदःत श द वापर त असत.
जी भाषा वापर त ती अगद ं रांगड , रोखठोकपणाची असे.
किा या अंतगत मंडळांत सावरकरांनीं कांह ं अ हं दंन
ू ा समा व
मनापासून मा य केली नाह ं.

वषयींचा संशय

य

‘’आपले संशय ूकट करतांना

‘अिभनव भारता ’
केल ह गो

या लंडन येथील

मदनलालजींनीं के हांच

‘ अरे यार,’ या आप या आवडत्या संबोधनश दांनीं आपणाला सु वात

क न, ते सावरकरांना वारं वार अस बजावीत क ं, हे लोक - वशेषत: यांतले मुसलमान – के हां दगा
दे तील, याचा नेम नाह ं.
सावरकरूभृित त णांनीं ःथापन केले या ‘ ृ इं डया ’ सोसायट या

या यानां या वगैरे

कायबमांना िधंमाजी मधून मधून उप ःथत असत ह खरे असल तर , सवसामा य
हणावयास ूत्यवाय नाह ं क ं,

या यान, चचा वगैरे गो ींचा मदनलालजींना कंटाळाच असे.

भारतभवनांत होणा-या सा ा हक बैठक ंना तर मदनलालजी फारसे उप ःथत नसतच.
िनरितशय ौ ा अस यामुळ, मदनलालजी त्यां या

सावरकर-च रऽ

ीन अस
सावरकरांवर

या यानांना अगद ं नेमान उप ःथत असत व
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त्यांच

या यान ते एकामपणान ऐकून ह घेत असत.

पण, बैठक ंत

या यान दे णारे इतर पुंकळसे

लोक केवळ बडबडयेच आहे त, अशी त्यांची समजूत झालेली अस यामुळ, या
असे व या बैठक ंची थ टा कर याला ह ते चुकत नसत.

दल
ु

या यानांकडे त्यांच

अशा कायकत्याचीं टर उड वणारा

मदनलाल कत्येक ूसंगीं कती कणखरपणान वागतो ह सावरकरां या ल ांत आलेल होत.

जपानी

लोकां या शौयाब ल या गो ी बोल या जात असतांना, कोणी तर इसमान हं द ु रा ाब ल अिध ेपाचे

उ ार काढ याबरोबर िधंमा चवताळू न उठला होता, हा ूसंग सावरकरां या

यानांत होता. “ माझ हं द ु

रा ह िततकच शूर व साहसी आहे व लवकरच आम या ह धाडसाची लोक क ित गाऊं लागतील ” हे

श द िधंमान त्या ूसंगीं उ चारले होते.
डौल आहे ; शर रक

ते श द ऐकून इतर हं द त ण

व दे शवीरत्व यांत आमचे लोक अढळ राहात नाह ंत.

हणाले होते : हा पोकळ
शेवट ं हा वाद पैजेवर

हं द ु लोकां या साहसाची चुणूक पाह याच ठरल ; व एक टांचणी घेऊन

येऊन

ट च यास आरं भ झाला.
गेली व र

डं गरा या हातावर

डं गरान तो हात जसा या तसा अढळ ठे वला होता. टांचणी सव आंत र वली

बाहे र उसळल ;

तर ह

डं गरान हात हल वला न हता. *भारतभवना या

ितस-या

मज यावर असले या एका मा यासार या खोलींत बॉंब तयार करण, बॉंबसाठ ं लागणार ं रसायनि य

बन वण, इत्या द काम गु पण चालत.

एकदां अपराऽीं ह काम चालल असतांना सावरकरां या अस

ल ांत आल क ं, तापत चाललेल कांचेच भांड आगीव न खालीं उत न घे याची तर वेळ झाली आहे व
त उतर याचा िचमटा तर आपण जवळ
* लंडनची बातमीपऽे : पृ. १३५.
घेतलेला नाह ं.

उंणतेची आंच अिधक लागली तर भांड फुटे ल व रासायिनक ि यांचा एकदम ःफोट

होऊन सवच बंग बाहे र येईल, अशी भीित होती.

हा ूसंग टाळ यासाठ ं काय यु

योजावी हा ू

सावरकरां या मनांत घोळत आहे त च, मदनलालन बेडरपण हात पुढ काल व भांड घ ट ध न त्यान
त चटकन ् खालीं उत न ठे वल.
ल

न हत.

तळहाताची कातड पोळू न िनघाली तर मदनलालच त्याकडे काड माऽ

या ूसंगाच ःमरण सावरकरांना चांगलच होत.

हडपणा
व हे कटपणा कर ितकडे ते ूाय: दल
ु
ू
१९०८

हणून, मदनलाल पुंकळ वेळां जो

कर त असत.

या अखेर या काळांत या एका र ववार ं मदनलालन शथच केली !

आंत या बाजू या खोलींत सा ा हक बैठक ंतलीं

या यान चालू असतांना, या बहा रान सडकेलगत

असले या खोलींत मामोफोन या तबकडया लाव याचा धडाका चाल वला.
अ लड पोर ंचा घोळका जमलेला,
गेलेले व ूेयसीला उ े शन
ू
पुन

सडकेकड ल

खडक बाहे र

खडक पाशीं उभे असलेले मदनलालजी तबकडया लाव यांत रं गून

हटले या एका गा या या

विनमुितून िनघणारे ूेमालाप घोळघोळू न

होत असलेले – अशा त्या हु चपणा या व हाःय वनोदा या रं गढं गांमुळ आंत या

चांगलेच तीन तेरा वाजले !

या यानांचे

या यान ऐकत असले या सावरकरांना ह कळे ना क ं हा ऽास कोण दे त

आहे ! ते बाहे र आले िन पाहतात त मदनलाल !

काय !

भारतभवना या

ते हां मदनलालजींना उ े शन
ू ते

कृ ती या आ ण हौतात् या या गो ी बोलतोस आ ण त्या गो ी ौे

हणाले ! ह रे

हणून बैठक िन चचा

टाळतोस ! या पोर ंचा घोळका िन या गा यां या ललका-या ह ं काय कृ तीचीं िन हौतात् याचीं ल ण ?
तुला बैठक ला येण पटत नसल तर येऊं नको ; पण, िनदान इतरांना ऽास होईल अस तर कांह ं कर त
जाऊं नको.

सावरकरांचे हे श द ऐकून मदनलालजी फारच खजील झाले.

एकदम आव न ते जे तेथून अ ँय झाले ते तीन चार

सावरकर-च रऽ

मामोफोन वगैरे पसारा

दवसपयत भारतभवनाकडे नुसते

फरकले
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दे खील नाह ंत !

सावरकरांनीं उ चारलेले वर ल श द ऐकून दसरा
कोणी अहं म य कसा वागला असता
ु

याची क पना करण अवघड नाह ं.

सावरकरांनीं आपला चारचौघांदेखत अपमान केला या तबार चीं

वाण वाट त तो भटकत बसला असता.
नाह ंसे ह झाले असते.

प ह या ूासंिगक ऊम नंतर पुंकळां या मनांतून हे श द पार

सावरकर हे एक महािश

आहे त अस समजून, त्यां याकडे जाण – येण

टाळ यापलीकडे त्या या हातून वशएष कांह ं झाल नसत.

‘ अतृणे पिततो व ह: ःवयमेवोपशा यित

’ असा ूकार घडन
ू , हे श द ितथ या ितथच संपु ात आले असते !
पण, मदनलालजीं या मनांत हे श द सारखे घोळत रा हले.
– सतत बोलत – त्यांत कांह ं अथ होता क ं नाह ं, असा ू

आपण हौतात् या या गो ी बोलल

ते ःवत:ला वचा ं लागले. ःवत: या

जीवावर उदार होऊन कांह ं कृ ित
हौतात् य गाज व याची वेळ
करावयाची

हटली तर , ती आंधळे पणान हवी तशी करण यु

’ अशा कांह ं मयादा घालण ौेयःकर ठरे ल, या ू ां या
मरणमारणाचे ू

ठरे ल क ं ितला ह ‘ दे शे काले च पाऽे च
यासान त्यांच मन अःवःथ होऊन गेल.

मनांत घोळूं लागले क ं मनाची जी कालवाकालव होऊन जाते ितचा अनुभव

मदनलालजींना येऊं लागला.
कळा

या लाग या जीवा । मला क ं ई रा ठा या ।

कुणाला काय हो त्यांच ।
हे क वौे

कै.तांबे यांचे चरण मदनलालजींना सुचण श य नसल तर , त्या चरणांत सूिचत केले या

अवःथत त्यांनीं तीनचार अहोराऽ मोठया क ान काढले.
क न

कुणाला काय सांगा या ? ।।

यावी अस त्यां या मनाला वारं वार वाटे .

सावरकरांनाच भेटू न आप या शंकांची िनवृ ी

ू , ते
पण, त्यांना आपल त ड कस दाखवाव अस वाटन

आप याशींच वचार कर त, तीनचार दवस, ःवःथपणा या अःवःथतेचा अनुभव घेत रा हले.
काळ गे यावर, सावरकरांना बाजूला गांठून आप या शंकांच िनवारण क न

इतका

यावयाच असा िन य

क न, मदनलालजींची ःवार भारतभवनाकडे वळली !
सावरकरांना अगद ं एक कडे गांठावयाच असा

भारतभवना या एका कडे या

वचार मनांत अस यामुळ, मदनलालजींना

वभागांत कांह ं वेळ वाट पहावी लागली.

सं याकाळ ं जेवणाआधीं

मुखमाजन क न, सावरकर आप या खोलीकडे जा यासाठ ं िनघणार त च, त्या एका त भागीं मदनलाल
त्यां यापुढ उभे रा हले.

पूव या भेट चा ूसंग व त्या वेळ ं आपण केलेला हडपणा
यांच ःमरण अ ाप
ू

बुजल नस यामुळ, मदनलाल कांह ं

ण खालीं मान घालूनच उभे होते.

त्या ूसंगामुळ सावरकरांचा

आप यावर ल लोभ उणावलेला नाह ं अशी खाऽी पटतांच, मदनलालजी सावरकरांपाशीं मोक या मनान

बोलूं लागले !

Do you think the time for martyrdom has really come ? ( हौतात् य गाज व याची

वेळ खरोखरच ूा

झाली आहे , अस वाटत का तु हांला ?) या मदनलालजीं या ू ाला, If a martyr is

determined and ready, that fact by itself generally implies that the time for martyrdom must
have come. ( हतात्मा
मनान खंबीर व िस झालेला असेल तर, त्यांत ह ह ूाय: गिभत असत क ं,
ु
हौतात् य गाज व याची वेळ ूा

झालेली आहे .) ह उ र सावरकरांनीं दल.

आपण

ढिन य केला

आहे अस मदनलालजींनीं सावरकरांना कळ व यावर, दोघे ह सावरकरां या खोलींत गेले व तेथ त्यांच
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कांह ं वेळ संभाषण झाल.
असत.

यानंतर कांह ं

दवसपयत िधंमा सावरकरां या खोलीवर बरे च वेळां येत

या दोघां या संभाषणा या वेळ ं ौी. कोरे गांवकर ह हजर असत.

कोरे गांवकर हे ह

इं जिनअ रं गचाच अ यास कर त अस यामुळ, त्यांची व मदनलालजींची चांगली ओळख होती. या
ऽवगानीं इं डया हाउसम य काय चचा केली असेल ती असो ! इतक माऽ खर क ं, या चचनंतर
मदनलालजीं या वतनाला एक नवच वळण लागूं लागल !
या न या वळणाची
नाह ं, ह ददव
आहे .
ु

पुढ

दशा िन

त कर याला आवँयक तेवढ मा हती उपल ध होऊं शकत

यायालयांतून जे जाबजबाब व सा ीपुरावे झाले त्यांतून ूकट झाले या

मा हतीची गुंफण क नच या

दशेचा अंदाज बसवावा लागतो, या गो ीला नाइलाज आहे . पण, हा

अंदाज फारसा चुक चा ठ ं नये इतक मा हती या मागान बाहे र आलेली आहे , ह सु ां स ा यच

समजल पा हजे.

सावरकर व कोरे गांवकर यां याशीं चचा के यानंतर थोडयाच

दवसांनीं िधंमांनीं

हरचा परवाना आप या नांव िमळावा अशी खटपट केली व हा परवाना िमळतांच, द.२६-१-१९०९

र हॉ

रोजीं गमेज (Gamage) कंपनी या दकां
ु नातून त्यांनीं एक सहा बार को ट र हॉ

िशिलंग कंमत दे ऊन, वकत घेतल.

ह र हॉ

संपाद या या उ ोगाला िधंमांनीं सु वात केली.

चौकशी कर याला सु वात केली.

हर, तीन प ड पांच

हर हातीं आ यावर, त वापर या या व त ूावी य

ह िश ण राजरोसपण

यावयाच अस ठरवून त्यांनीं

जॉन ःटँ टन मोल या नांवाचे गृहःथ टॉटे नहॅ म कोट याड या ठकाणीं

नेमबाजीच िश ण दे तात अस कळ यावर, िधंमांनीं फेॄुवार – माच या सुमारास या िश णाला र तसर
सु वात केली.

आठवडयांतून दोन वेळां १२-१५ गो या झाडावया या – कांह ं गो या थोडाफार वेळ

म यंतर घालवून झाडावया या – असा रवाज िधंमांनीं पाडला.
ठकाणीं सहा पे स

बारा गो या वापर याब ल त्यांना या

ावे लागत असत.

पूव चा इं जिनअ रं गचा अ यासबम तसाच चालू ठे वून, िधंमांनीं या न या अ यासाला ूारं भ
केला.

पण, एवढयान ह आपली कायिस

पूणाशान होणार नाह ं अस वाट याव न, त्यांनीं आप या

उ ोगांना आणखी एक दशा दाख वली.

बड बड मंडळ

आपणांला सहज ूवेश िमळ वतां यावा

हणून काय केल पा हजे या वषयींचे वचार चालू असतांना,

या ठकाणीं सहज जमतात अशा ठकाणीं

िधंमांना ‘ नॅशनल इं डयन अँसोिसएशन ’ या संःथेच ःमरण झाल.
या संःथे या िचट णसाच काम पहात असत.
घेतला.

िमस ् एमा जोसे फन बेक या बाई

त्यां याशीं िधंमांनीं माच म ह यांत प रचय क न

या संःथत वारं वार कोण लोक येतात, या संःथे या सभासदांचे वग

कती, वेगवेग या

वगात या सभासदांचे अिधकार काय, बार कसार क गो ींची मा हती िमळवून ए ूल म ह या या
सुमारास िधंमा हे या संःथेचे Associate Member झाले.
सु

झा यावर कांह ं क पक इं मजांनीं हं द

सु

केला होता.

व ा यासाठ ं

हं द

व ा याना माणसाळ व याची मोह म

हणून हा सभासदत्वाचा ूकार बु

वा षक पांच िशिलंग ह सवलतीची वगणी दे णा-या हं द

याच

व ा याना या वगात ूवेश

िमळत असे व नेहमीं या सभासदांचे बहते
ु क अिधकार त्यांना उपभोगावयास सांपडत असत.
मदनलालवर फतुर चा आरोप
बडयाबडया इं मजांचा व ास संपादन कर या या कामीं यश िमळाव
वतीन हं द
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िल हले या

मदनलालजींचे

द.१३-४-०९
ये

या

एका

पऽाचा

उ लेख

पुढ

खट या या

बंधु डॉ. िधंमा यांनीं कझन वायलींना िल हले या एका पऽाचा

करतां येत नसला तर , त पऽ ए ूल म ह या या शेवट ं अगर मे
दसत.

कामांत

कर यांत

आला.

दनांक िन

त

या ूारं भीं िल हल असाव, अस

या पऽाव न असा िनंकष िनघ यासारखा आहे क ं, मदनलालजी

या हे तून वागत होते तो

हे तु हळु हळू सफळ होत चालला होता व कझन वायलींसार या बडया धडाला मदनलालजींब लच ममत्व
वाटंू लागल होते. ए ूल म ह यांत मदनलालजी हे आपल पूव च िनवासःथान सोडन
ू दे ऊन, िमसेस मेर

हॅ रस या बा

या घर ं रहावयास गेले.

त्या वेळेपासून तर

त्यां या वषयीं जाःतजाःतच संशयमःत बनूं लागले होते.
पूव पे ां पुंकळच कमी झाल होत.
वाःत य संप वल व

जाऊन रा हले.

भारतभवनांतल पुंकळसे

मदनलालजींच भारतभवनांतल येणजाण ह

द.३ ए ूल रोजीं सावरकरांनीं ‘ इं डया हाउस ’ मधील आपल

ब पनचंि पाल यां या िनवासःथानीं चालणा-या

व ा या या वसितगृहांत ते

मे म ह या या शेवट ं अगर जून या ूारं भीं ‘ ृ इं डया सोसायट ’

सदःयांकडन
मदनलालजीं व
ू

रदबदली केली.

‘ मदनलाल

व ाथ

या कांह ं

ठराव मांड यांत आला ; ते हां सावरकरांनीं मदनलालजीं या वतीन
फरला, मदनलाल

फतूर झाला, सबब त्याला आप या संःथे या

सभासदां या याद ंतून कमी कराव ’ असा ठराव कांह ं सभासदांनीं मांडला.
असा ठराव यावा व तो आपणांसम

ते हां सावरकरांची मोठ

मंजूर हावा ह त्यांना मुळ ंच इ

पंचाईत झाली.

मदनलाल व

वाटत न हत.

बर, त्या ठरावा या बाजून जीं कारण मांड यांत आलीं होतीं त्यांच िनराकरण करण ह

त्यांना या वेळ ं श य न हत.

हणून त्यांनीं म यम माग ःवीकारला व वेळ मा न नेली.

दवस आपणांबरोबर वागले या मदनलालसार या सहका-या व

आपण आणखी कांह ं

“ इतके

एकदम असा ठराव करण बर न हे ;

दवस थांबूं व काय घडत त पाहंू ; मी ह त्या यावर बार क नजर ठे वत ;

त्या या वतनांत फरक होत नाह ं अस दसल तर, या अवधीनंतर आपण काय त क ं ,” अस आप या
सहका-यांना सांगून त्यांनीं ूसंग िनभावून नेला.

द.७-१०-१९०९ रोजीं वेःट िम ःटर पोिलस कोटात मदनलालजी िधंमा यांजवर ल खट याच
काम चालल असतांना एका सा ीदारान असे उ ार काढले क ं, द. १ जुलै रोजीं मदनलालजींनीं कझन
वायलीचा ूत्य

वध केला तत्पूव कांह ं दवस त्यांच मन वचारम न झालेल दसत होत व कांह ं

तर भयंकर कृ त्य कर याचा वचार त्यां या मनांत एकसारखा घोळत अस याच त्यां या वतनाव न
दसत होत.

या सा ीदाराचे हे उ ार केवळ क पना अगर तक यां यावर आधारलेले नसावे.

हं द

बांितकारकां या हालचाली व बेत यांचा सुगावा काढण ह एक नव व मह वाच काम लंडन या गु
पोिलस खात्या या माग हात धुऊन लागल होत, ह यापूव
आहे .

दले या कांह ं घटनांव न ःप

झालेलच

या खात्यामाफत लंडनमधील कांह ं बडया अिधका-यांना कोणता इषारा दे यांत आला होता व

हं द बांितकारक आप या कारःथानांच जाळ कती सूआमपणान व यापकपणान वणीत चालले होते ह
सांगणारा ‘ लंडन टाइ स ’

या संपादक य लेखांतला * पुढ ल उतारा ल ांत ठे व यासारखा आहे :

More than a year ago, some public men of great prominence were privately warned
that the question of removing them was under the consideration of Indian anarchists. It is
understood that certain continental anarchists, approached with a view to securing their cooperation, declined to give any aid on the ground that such action might prejudice the
asylum they now obtain in England…….In the course of the Bhattacharya affair, Mr. Muskett,
prosecuting solicitor stated that there was more in the matter than appeared on the surface.
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( हं द बांितकारकां या मनांतून तुमचा कांटा काढावयाचा आहे असा इषारा कांह ं उ चपदःथ

पुढा-यांना सुमार वषापूव दे यांत आलेला होता.
िमळाव

हणून ूय

युरोपांत या कांह ं बांितकारकांच या कामांत सहकाय

कर यांत आला, अस ह समजत.

आपण अशा कामीं सहका रता केली तर,

स यां इं लंडम य िमळत असले या आौयाला आपण मुकूं ह कारण सांगून, या बांितकारकांनीं
कस या ह ूकारची मदत दे याला नकार दला......भ टाचाय – ूकरण चालू असतांना, फयाद तफ
काम पाहणारे सॉिलिसटर िम.मःकेट यांनीं असे उ ार काढले होते क ं, ह ूकरण वरपांगीं दसत िततक
त साध नाह ं ; त्यांत बराच गूढाथ भरलेला आहे .)

या लेखांतला गिभताथ व जून म ह या या

ूारं भापासून मदनलाल िधंमां या वृ ींत दसूं लागलेला पालट यांचा मेळ घातला

हणजे असा एक तक

संभवनीय वाटंू लागतो क ,ं द.८-६-१९०९ रोजीं लॉड कझन यां या अ य तेखालीं ‘ रॉयल कलोिनयल
इ ःटटयूट ’

या वतीन सर बॅ फ ड फु लर यांनीं ‘ Indian Aspirations ’ या वषयावर

दल त्या वेळ ं, कझन अगर फु लर यां यावर
उ ोग चाल वला असावा.

र हॉ

या यान

हर झाड या या उ े शान िधंमांनीं कांह ं तर ं

गणेशपंत सावरकर यांना ज मठे प का यापा याची िश ा झाली ती दनांक

८-६-०९ रोजींच ! तारखांचा हा मेळ पाहतां अस वाटंू लागत क ं, या कठोर िश ेचा ूितशोध

हणून

तत्काळ कांह ं तर
* London Times : 3-7-09.
कझन वायली व मदनलाल
कर याचा ूय

िधंमांनीं केला असावा. दनांक १ जुलै रोजीं िधंमांनीं सर कझन वायली यांना ठार केल

; त्या दवशीं िधंमा हे समारं भा या सु वातीलाच सभे या ठकाणीं उप ःथत झाले होते.

याव न असा

िनंकष काढतां येतो क ं, ८ जून रोजी कझन व फु लर हे सभाःथानीं प चतांच सभाःथानाचे दरवाजे

थाडकन बंद झा यामुळ िधंमांना बाहे रच ताटकळत राहाव लागल व त्यांची त्या दवशीं िनराशा झाली !
अशी िनराशा फ न पदरांत पडंू नये

हणून, १ जुलै रोजीं िधंमांनीं कती खबरदार घेतली होती, ह पुढ

समजेलच.
डॉ.िधंमा यांनीं ले. कनल सर व यम कझन वायली यांना एक पऽ िल ह याचा उ लेख वर
कर यांत आलाच आहे .

या पऽांत डॉ.िधंमा यांनीं मदनलाल या अनावर वतनाचा उ लेख केला होता व

मदनलाल वारं वार भारतभवनांत जातो याब लची नापसंती ह त्यांनीं

य

केली होती.

डॉ.िधंमांच ह

पऽ िमळा यावर कझन वायलींनीं मदनलालला एक पऽ धाडल व इं डया ऑ फसम य येऊन आपली

भेट घे या वषयीं सुच वल. मदनलालजींनीं कझन वायलीची भेट इं डया ऑ फसम य घेतली नसावी ;
पण, अ य

ठकाणीं भेटू न त्यांनीं वायलीसाहे बांशीं चांगलच संधान जुळ वल असाव, अस

अलीकडे आपण भारतभवनापासून दरू अंतरावर राहत
काढ यासाठ

व भारतभवनांत जात

दसत.

ते हं तेथील बातमी

जात , अस वायलीसाहे बांना भास व या या ूय ांत मदनलालजींना चांगलच यश येत

चालल असाव ; कारण, ःवत: सावरकरां या त डन
ू ऐकलेली बातमी कंवा सावरकरांनीं पूव संकेतानुसार

टे बलावर ठे वलेल एकाद पऽ मदनलालजी वायलीसाहे बांना सांगूं कंवा दाखवूं शकत होते.

भारतभवनाचा

भेद काढ याच उ म साधन आप या हातीं आल अशा आनंदांत सर कझन वायलीसाहे बांनीं थोडे दवस

सावरकर-च रऽ
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घाल वले ! इत यांत ‘ नॅशनल इं डयन असोिसएशन ’ या संःथेचा वा षक समारं भ १ जुलै रोजीं राऽौ ‘
इं पी रयल इ ःटटयूट ’

या जहांगीर हॉलम य साजरा होणार अस याची घोषणा केली.

या समारं भाला कोणकोण मंडळ

येणार आहे त, िनमं ऽत अ यागतांच ःवागत कर याची

कामिगर कोणावर स प व यात आली आहे , िनमं ऽतांत

हं द पाहणे
कोण असतील,
ु

िनमं ऽतांना पोषाखासंबंधीं कांह ं सूचना दे यांत आ या आहे त क ं काय, समारं भ सु
तो के हां संपेल इत्या द मा हती मदनलालजींनीं मोठया ज ासूपणान िमळ वली.

हं द व इं मज

के हां होईल व

त्यांनीं इं पी रयल

इ ःटटयूट या िचटणीस िमस ् बेक यांची ओळख पूव च क न घेतली अस यामुळ, त्यांना ह मा हती

िमळ व या या कामीं मोठ शी अडचण ह भासली नाह ं.

या समारं भा या आद या दवशीं सायंकाळ ं

मदनलालजींची ःवार ौी. ब पनचंि पाल यां या िनवासःथानीं गेली होती.

सावरकरांना भेटण हा

त्यांचा हे तु होता ; पण, सावरकर अ यऽ कोठ तर गेले अस यामुळ, या वेळ ं त्यांची व सावरकरांची
भेट होऊं शकली नाह ं.

या ूसंगीं मदनलालजी कसे दसले याच वणन त्या वेळ ं तेथ उप ःथत

असले या एका हं द बांितकारकान िलहन
ू ठे वल आहे * :
The evening before when he came to look up Savarkar I found him happy like a bird.
He was always of a brooding temperament when he was in India House, but not so that
evening. But it is true that he spoke very little, so that one could have no inkling of what
was going on in his mind.
( आद या

दवशीं सायंकाळ ं ते सावरकरांना भेट यासाठ ं आले ; ते हां त्यां या वृ ींत

चंडोलाचा उ हास दसत होता.
त्या सं याकाळची त्यांची वृ

ते भारतभवनांत असत ते हां त्यांची सततची वृ

तशी न हती.

िचंतनपर असे.

आप या मनांत काय चालल आहे याचा सुगावा कोणाला

लागूं नये यासाठ ं ते फारसे कांह ं बोलले नाह ंत, ह माऽ खर.)

‘ इं पी रयल इ ःटटयूट ’ मधील

समारं भाला िधंमा हजर राहणार आहे त ह सावरकरांना २९ जूनपूव च माह त झालेल दसत ; कारण,
सावरकरां या सहका-यांपैक ं कै.

यानचंद वमा यांनीं तयार केले या कालबमवार

टपणांत २९ जून

१९०९ या दवसासंबंधींची पुढ ल न द सांपडते :
Chief Savarkar asked G.C. not to leave London and told to attend function at Imperial
Institute.
(‘ अिभनव भारता ’ चे ूमुख सावरकर यांनीं जी.सी. ( यानचंद वमा) यांना लंडन न

सोड याची सूचना दली. इं पी रयल इ ःटटयूटमधील समारं भाला हजर राह या वषयींचा आदे श ह त्यांनीं
वमा यांना दला.)
द. ३० जून रोजीं सायंकाळ ं मदनलाल व सावरकर यांची भेट झाली नाह ं.
राऽीं झाली क ं दस
ु -या दवशीं सकाळ ं झालीं क ं मुळ ंच झाली नाह ं.

ती त्या दवशीं

ह समजण फार अवघड आहे .

द.१ जुलै रोजीं राऽौ कझन वायलीचा वध झा यावर मदनलालजींची झडती घे यांत आली त्या वेळ ं,

हातांत या र हॉ
र हॉ

हरिशवाय आणखी दोन र हॉ

हस त्यां याजवळ अस याच आढळल.

या सहाबार

हरन मदनलालजींनीं वायली व लालकाका यांना परलोकचे ूवासी बन वल त

बे जमम य बन वलेल होत.
उज या अंग या आंत या
कोटा या एका खशांत होत.
धाड याच

यायालयान िस
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२६ जानेवार रोजीं खरे द केलेल र हॉ

र हॉ

हर

हर मदनलालजीं या कोटा या

खशांत होत व यािशवाय ३२ बोअरच ॄाउिनंग

र हॉ

हर ह त्यां या

पुढ जॅ सन ूकरणांत या ॄाउिनंग पःतुल वनायकराव सावरकर यांनींच
मानल.

या गो ीकडे ओढ घेणार मन अस मान याला ूवृ

होत क ं,

२३१

* Reminiscences of a Revolutionary : Article V : Marhatta : 3rd, September 1937.
िधंमाजी पंचहत्यार बनले
मदनलालजींजवळ जीं तीन र हॉ
अस मान याला पुरेसा ूत्य

हस सांपडलीं त्यांतल एकाद सावरकरांनीं त्यांना दल असेल ! पण,

पुरावा समोर नस यामुळ, हा मु ा अिनण त

हणून तसाच सोडन
ू दे ण

भाग आहे .
द. ५-७-१९०९ रोजीं सर कझन वायली व डॉ. लालकाका यां या ूेतां या तपासणी या वेळ ं
या सा ीदारां या जबा या झा या त्यांत मदनलालजींची घरमालक ण िमसेस मेर हॅ रस या बाईची
जबानी झाली. द. १०-७-१९०९ रोजीं िधंमा यां यावर ल खट याची ूाथिमक चौकशी वःट िम ःटर
पोिलस कोटात झाली त्या वेळ ं िधंमांना नेमबाजीच िश ण दे णारे मोलसाहे ब यांची जबानी झाली.

दोन जबा यांचा एकऽ वचार केला
केल याचा नकाशा रे खाटतां येतो.

या

हणजे दनांक १ जुलै रोजीं दपारनं
तर मदनलालजींनीं काय काय
ु

सं याकाळ ं जेवायच नाह ं अस सांगून व मध या वेळच खाण

नेहमीपे ा अगोदर मागवून, दपार
दोन वाज या या सुमारास मदनलालजी आप या ब-हाडांतून बाहे र
ु

पडले.

सहा वाजेपयत ते बाहे रच होते.

नेमबाजी या शाळत गेले.

मध या तीनसाडे तीन तासां या अवधींत ते मोलसाहे बां या

बारा बार उडवून झा यावर मदनलालजींनीं मोलसाहे बां या हातावर सहा

पे स टक वले ; ते हां मोलसाहे बांनीं

हटल : तु ह आमच नेहमीच िग-हाईक ; यापुढ बारा बारांचे

असतांना मदनलालजींनीं आपल र हॉ

हर साफसूफ क न मािगतल व र हॉ

सहा पे स न घेतां, सवलत

हणून चार पे सच घेत जाऊं तु हांपासून ! अशा त-हे चे संभाषण होत

त हातीं आ यावर, मदनलालजी तेथून बाहे र पडले.
आ यावर ते आप या खोलींत गेले.

हरची साफसुफ होऊन

सहा वाज या या सुमारास

ब-हाड ं परत

‘ इं पी रयल इ ःटटयूट ’ म य समारं भाला उप ःथत राहणा-या

हं द इसमांनीं एक तर ःवदे शी प तीचा पोषाख क न याव, अगर इं मजी समाजांत राऽींचा
विश

हणून जो

पोषाख घालतात तो तर घालून याव, अस सुच व यांत आलेल असून ह, मदनलालजींनीं त्या

सूचनेकडे दल
ु

केल.

सोबत या छायािचऽांत मदनलालजीं या अंगावर

तशाच प तीचा पोषाख त्यांनीं अंगावर चढ वला.

ित ह

र हॉ

या ूकारचा पोषाख आहे

हस नीट भ न, तीं

जाग या जागीं ठे वून, नुकताच िमळ वलेला खंजीर व बारा इं च लांबीचा सुरा या िचजा
व त्या ह यो य त्या

खशांतून ठे वून, पंचहत्यार

सायंकाळचे सात वाजून गेले होते.

खशांतून

यानांत घालून

बनून मदनलाल बाहे र पड याला िस

झाले त

अगद ं िनघ या या वेळ ं त्यांनीं अःमानी रं गाची पंजाबी पगड

डो यावर चढ वली व डो यांवर ऐटबाज चंमा ह चढ वला.
‘ नॅशनल इं डयन असोिसएशन ’ चा यंदाचा वा षक समारं भ मोठया थाटांत साजरा होणार
अस जाह र झाल असून, शेल या दोनश मंडळ ंना या समारं भाचीं िनमंऽण धाड यांत आलीं होती.
कावसजी जहांगीर, ू सेस सो फया धुिलपिसंग, फाझलभाय कर मभाय इॄा हमूभृित हं द
या समारं भाला िनमं ऽत

हणून उप ःथत राहणार होते.

ीपु ष

सर चालस लायल व त्यांच कुटंु ब अशीं दोघ

जण ूवेश ारापाशीं उभीं राहन
ू अ यागतांच ःवागत कर त होती.
आंतील सव

सर

संःथे या िचटणीस िमस ् बेक या

यवःथा पाह यांत व आले या मंडळ ंशीं आपलेपणान बोल यांत गक झाले या होत्या.

सर कझन वायली व त्यांच कुटंु ब यांना फाझलभाय कर मभाय इॄा हम यां याकड ल भोजनाच िनमंऽण
अस यामुळ, से हॉय हॉटे लमधील हा भोजनसमारं भ उरकून ह जोडप व ःवत: फाझलभाय हे थोडया
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उिशरां समारं भाला येतील, अस

यवःथापकांना कळ व यांत आलेल होत.

म यराऽींपयत समारं भाची

गंमत चालेल, अशी सवाची अपे ा होती.
मदनलालजी िधंमा हे समारं भा या

समारं भा या िनमं ऽतांना

या ूवेशप ऽका दे यांत आ या आहे त त्यांतली ूवेशप ऽका आप यापाशीं

नाह ं, ह त्यां या ल ांत आल.
आठवल.

ठकाणीं आले त आठ वाज याचा सुमार झालेला होता.

या अडचणीचा प रहार करण फारस अवघड काम नाह ं ह ह त्यांना

यां या ूवेशप ऽका गहाळ झा या असतील अशा लोकांनीं एका न दणीबुकांत ःवा र

करावयाची व ूवेश िमळवावयाचा असा संःथेचा ूघात अस याच त्यांना माह त झालेल होत.
त्याूमाण त्या न दणीबुकांत ःवा र

क न, मदनलालजींनीं जहांगीर हॉलम य ूवेश िमळ याची

खाऽीची

ह

यवःथा

क न

टाकली.

मनमोकळे पणान ग पा मा ं लागले.

यवःथा

ते

आंत

िशरले

व

अनेक

मनांत उ व यामुळ, पुंकळसे समारं भिश

त्यां याकडे पहातच होते ; व त्यांची ज ासा दबावी

पर

ज ासेन

हणून मदनलालजी आपण होऊनच अनेकांशीं

िचटणीस िमस ् बेक या तर त्यां या चांग याच प रचया या

!

त्यां याशीं बोल याची

संिध तर मदनलालजींनीं दोनतीन वेळां साधली ! ‘ ःवदे शी परत के हां जाणार ’ असा ू
वचारला.

लोकांशीं

इतरांना लागूं कर यांत आलेला पोषाखा या बाबतींतला िनयम न

पाळणारा हा अविलया कोण, असा ू
बोलत होते.

होतांच

ते हां मदनलालजींनीं अगद लहजपणान उ र

या बा नीं

दल : युिन हिसट कॉलेज या शेवट या

त उ ीण झाल क ं ऑ टोबरम य िनघणारच !
९-९।। वाज या या सुमारास बहते
ु क िनमं ऽत मंडळ समारं भःथानीं गोळा झाली.

जमले या

मंडळ ंचे रं गीबेरंगी पोषाख, त्यां या चयवर ल हाःयोत्साह व जहांगीर हॉलमधील ूकाशा या ःवैर लीला
यांचा मेळ सुंदरच जम यामुळ, सव मंडळ आनंदांत िनम न झाली होती.

संगीताचे

विन सारख हवत

वनींत या रं गेल मंडळ ं या गोड ग पांची गुणगुण िमसळत अस यामुळ,

उमटत अस यामुळ व त्या
वातावरणाची ूस नता मोठ

रमणीय वाटत होती.

समोर या पदाथा या

वातावरणा या र यपणांतच मनान तरं गत रहाव, असाच तो दे खावा होता.

चकरपणापे ां या

या आनंदाचा उपभोग

घे यांत मंडळ िनम न झालेली आहे त त साडे दहा वाज याचा सुमार झाला.

‘ बॉंबे िमल ओनस

असोिसएशन ’ चे चेअरमन फाझलभाय कर मभाय
डो याचा नेम धरला
इॄा हम व त्यांचे किन
सभाःथानीं येऊन प चले.

बंधु असे उभयतां सर कझन वायली व त्यां या प ी यां यासमवेत
त्याबरोबर सवाच ल

या नवागतांकडे लागल.

आप या िम ठास

ःवभावाला अनुस न सर कझन वायली हे उप ःथत मंडळ ंपैक ं अनेकांशीं संभाषण कर यांत रं गून गेले.
अकराचे ठोके पडतांच मंडळ हळु हळू पांगूं लागली.

कांह ं मंडळ रगाळत रगाळत हॉलमधून

बाहे र पडत होती, कांह ं हॉल या दरवा याबाहे र या जागत उभी असून हळु हळू रःत्याला लागत होती
तर कांह ं

जना उत न खालीं गेली होती.

ू
अंगावरचे जड कपडे काढन
ठे व यासाठ ं

सोियःकर खोली खाल या मज यावर राखून ठे वलेली होती.
आपले कांह ं कपडे ठे वले होते.

त्यांत कझन वायलीसाहे बां या प ीन

ते घे यासाठ ं त्या पुढ सरक या व ूितहार

कर मभाय इॄा हम हे त्यां यासमवेत गेले.

हणून एक

हणून फाझलभाय

हॉलमधील कांह ं हं द मंडळ ंशीं बोल याची संिध कझन

वायलीसाहे बांना यापूव या गद त साधतां आली नस यामुळ, ते त्या मंडळ ंशीं दोन श द बोल यांत
सावरकर-च रऽ
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थोडा वेळ घालवीत होते.

इतर मंडळ दरू सरकली अस पाहन
ू मदनलालजी पुढ सरकले.

वायलीसाहे बांचा व मदनलालजींचा प रचय

कझन

ढावलेला अस यामुळ आ ण मदनलालजींनीं आपली भेट

यावी अशा आशयाच एक पऽ कझन वायलींनी नुकतच धाडल अस यामुळ, वायलीसाहे बांना
ःवाभा वकपण

अस

वाटल

असाव

क ं,

त्या

पऽांत या

वषयाब लच

कांह ं

तर

बोल याची

मदनलालजींची इ छा असावी ! वायलीसाहे बांशीं आप याला ज बोलावयाच आहे त फारच नाजूक
वाट यामुळ असो अगर अ य कांह ं हे तून असो,

ःव पाच आहे असा मह उत्प न करण इ

मदनलालजींनीं आपला आवाज आणखीच हलका क न बोलण चालू ठे वल !

बोलण नीट ऐकतां याव

हणून कझन वायलीसाहे ब मदनलालजीं या चांगलेच जवळ आले ! मदनलालजीं या त डाला कझन

वायलीसाहे बांचा कान िभडला, अस ह

हणावयास हरकत नाह ं !

आपण हे र त असलेली संिध एकदांची आली, आपल सावज आतां पुरतेपणीं आप या तावड ंच
सांपडल, आतां पळाचा ह वलंब न लावतां झेप घातली पा हजे ह ओळखून, मदनलालजींनीं आप या
जवळच बे जम र हॉ

हर झ कन ् बाहे र काढल व

प हला बार उड वला मदनलालजीं या हातांत र हॉ
माग

र हॉ

सरकले

असले

पाह जेत

हरमधील प हली गोळ

;

पण,

ह

कझन वायलीं या डो याचा नेम ध न त्यांनीं
हर पाहतांच कझन वायलीसाहे ब पांचचार पावल

त्यांची

हालचाल

होत

असतांनाच

मदनलालजीं या

त्यां या शर रांत घुसली होती ! वेगवेग या अंतराव न अचूक नेम

मार यांत तरबेज बनले या मदनलालजींनीं लागोपाठ दसर
ु , ितसर व चौथी गोळ झाडली ! त्याबरोबर

वायलीसाहे ब गतूाण होऊन धरणामाते या चरणीं वलीन झाले ! प हले दोन बार ऐकतांच ऐकतांच
डॉ.कावस लालकाका हे त्या जागेकडे धांवून आले.
महा िान चार गो या झाड या होत्या.
पोलोिनयस

हा

िन पिवी

जीव

जसा

ते समोर येऊन प च याआधींच, त्या भीम पी

हॅ लेट व त्याचा चुलता यां या दर यान लुडबूड करणारा
हॅ लेट या

मदनलालजीं या पांच या गोळ ला बळ पडला !

समशेर ला

बळ

पडला

तसा

डॉ. लालकाका

कुठ शांघाय िन कुठ लंडन ! पण, त्या बचा-या

शांघाय या पारशीं डॉ टरच मरण लंडनमधील या ठकाणीं िल हलेले होत त्याला तो तर काय करणार
!

र हॉ

हरमधील शेवटची

इरा ान मदनलालजींनीं

र हॉ

हणजे सहावी गोळ

ःवत:वर उडवून घेऊन आत्महत्या कर या या

हर आप या डो या या र खान धरल !

र हॉ

हर उलट वापराव

लाग यामुळ चापावर पुरेसा दाब पडला नाह ं ! नुसता टक् असा आवाज झाला ; गोळ चालली नाह ं ;
इत यात –

सर लेःली ूो बन यांनीं मागून त्यांचा उजवा हात पकडला.

र हॉ
डा या हातान दसर
ु

हर

ू त्याचा ूयोग कर याचा वचार मदनलालजीं या मनांत आला व त्यांचा हात खशा या दशेन
काढन
हलू लागला.
हात ह पकडला.

ूो बनसाहे बां या बु ला या हालचालीचा अथ कळला व त्यांनीं मदनलालजींचा दसरा
ु
मदनलालजी व ूो बनसाहे ब यांची झटापट सु

ू िनघाल व त्यावर चांगलीच सूज आली.
मनगट पळवटन

र

झाली.

या झटापट ंत या साहे बांच

बेभान बनले या मदनलालजींनीं दले या

यामुळ त्यां या दोन बरगडया पंजून िनघा या आ ण त्यां या अंगांतील शटचा छातीचा भाग र ान

माखून गेला.

मदनलालजीं या
अवघड आहे .

मदनमोहनिसंह हा

हं द

व ाथ

खशांत उरले या

र हॉ

हरना आणखी

कती लोक बळ

पडले असते, ह सांगण

सर लेःली ूो बन व मदनमोहनिसंह या दकलीपु
ढ आतां आपला इलाज चालणार नाह ं
ु

अस पाहन
ू मदनलालजींनीं ूितकार थांब वला.

सावरकर-च रऽ
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घेतल व त्यांना जिमनीवर उताण पाडन
ध न ठे वल.
ू
हं सतहं सत

अशा

ःथतींत असतांना मदनलालजींनीं

हटल : तेवढा चंमा घेऊं दे ना मला ! शेजार या खुच जवळ पडलेला चंमा घेऊन

मदनलालजींनीं तो डो यावर चढवून दला.
र हॉ

हरचे प हले बार उडाले ते हां फाझलभाय कर मभाय इॄा हम कझन वायली यांची

बायको अशीं दोघजण वायलीसाहे बांची वाट पहात तळमज यावर उभीं होतीं.
बळ पडला अशी ओझरती खबर त्यांना िमळाली ते हां कर मभाय
त पाहन
ू येत .

गोळ बाराला कोणीतर

हणाले : मी जात िन काय झाल

त िनघाले िन बाईसाहे ब ह त्यां या मागोमाग िनघा याच !

पडला आहे अस कळतांच त्या
माणसाचा चेहरा फारच

हणा या : गर ब

विप
ु झालेला होता.

कोणीतर इं मज म न

बचारा ! असा अवसानी मेला हं ! पडले या
तर ह, खालीं वाकून

बाईसाहे बांनीं आप या यजमानांना ताबडतोब ओळ खल.

याहाळू न पा ह याबरोबर

त्यांना जोराचा हंु दका आला व ‘ मी कशी हो

अंतवर झाल ’ असा हं बरडा त्यांनी

पोिलस चौक तली गाढ झ प
आतःवरान

फोडला.

कझन

वायलीसाहे बांचे

नेहेमींचे

डॉ टर

जवळच

रहात

असत.

त्यांना

बोलाव याब लची सूचना क न, बाई आप या यजमानां या शर राशेजार ं बस या ! अजून कांह ं
धुगधुगी आहे क ं काय ह पाह या या इरा ान त्या अभागी

शटचा छातीचा भाग बाजूला सारला.

ीन मोठया आशेन नव-या या अंगावर ल

बाहे र बारा वाजायला अ ाप थोडा अविध होता ; पण, कझन

वायली या शर रांत या चैत याचे बारा के हांच वाजून गेले होते. ‘ दोन श द तर बोला ना हो ’ अस
हणून बा नीं आबोश सु

केला, तो पाहन
ू कोणाला ह ‘ अ प मावा रो दत्य प दलित वळःय

या भवभूती या वचनाच ःमरण झाल असत !

डॉ.जॉन बुकानन व डॉ.थॉमस ने हल या दोन

वै राजांनीं कझन वायली व लालकाका यांना तपासल !
न हत ! लालकाका धुगधुगी ध न होते ;

पण, हॉ ःपटल

हणून

दयम ् ’

वायलीसाहे बां यांत तपासायला कांह ंच उरल

त्यांना सट जॉजस हॉ ःपटलम य धांड यांत आल !

दस यापूव च लालकाकांचा आत्मा त्यां या न र दे हांतून िनघून गेला होता !

इत यांत पोिलस ह आले.

पोिलसांनीं

याूमाण मदनलालजींजवळ या ूत्येक वःतूचा तपास केला,

तसाच डॉ टरनीं ह त्यां या नाड चा तपास केला.

हा सव ूकार पा ह यामुळ ःवत: डॉ टरांची ह नाड

बथरली होती ; पण, या सव ूकाराचे सूऽधार मदनलालजी यांची नाड अगद ं शांतपणान चालली

होती, अस ःवत: डॉ टरांनींच पुढ सा ींत सांिगतल.
ःटे शनवर नेल.
त्यां या

पोिलसांनीं मदनलालजींना वॉ टनःश ट पोिलस

त्यां या जवळची हत्यार जशीं पोिलसांनीं आप या ःवाधीन क न घेतलीं तसच

खशांत सांपडलेले बार कसार क कागद ह त्यांनीं हःतगत केले.

ह ज टं ग काडस ् ’ होतीं.

आपला संक प िस

झा यावर

या कागदांत पुंकळशीं ‘

यायालयांत आपल

हणण

सांगावयाच ह आगाऊ ठरवून, मदनलालजींनीं त एका कागदावर िलहन
ू काढल होत.

कोटा या एका खशांतून
दला.

बाहे र आला.

हणून काय
तो कागद ह

पोिलसांनीं हा कागद मोठया बंदोबःतान कुलुपबंद पेट ंत ठे वून

पोिलस ःटे शनांत गे यावर थोडयाच वेळांत मदनलालजींना सुंदर झ प लागली ! मदनलालचे

साहा यक

हणून कोरे गांवकरांची योजना झाली होती व या योजनेूमाण कोरे गांवकर हे ‘ इं पी रयल

इ ःटटयूट ’ मधील समारं भाला ‘ तयार ’ िनशीं गेले होते.
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ऐक यावर थोड याच वेळांत कोरे गांवकर

ब पनचंि पाल यां या िनवासःथानीं गेले व ज कांह ं

सांगावयाच त त्यांनीं सावरकरांना सांगून टाकल.
ःवतंऽपण समारं भाला गेले होते.

आपल ूितवृ

ते दस
ु -या

ौी.

बहार

िमऽांसह

दवशीं अगद ं उजाडत सावरकरांना भेटावयास गेले.

त्यांनीं ह आप या नेत्याला सांिगतल.

गु वार

म यराऽीनंतर घडले या या भीषण ूकाराच दस
ु -या

वृ पऽांतून ज वणन आल त बरचस ऽोटक होत.
णापयतची बातमी श य त्या
फारशी

यानचंद वमा हे कांह ं

दवशीं सकाळ या लंडन या

याच एक कारण अस क ं, अगद ं अखेर या

वःतारान दे याची दै िनक वृ पऽांची स यांची तत्परता त्या काळ ं

वकास पावलेली न हती.

लंडन शहरासाठ ं ःवतंऽ मुिण क न आप या दै िनकाचा अंक

काढ याची प त ‘ लंडन टाइ स ’ न िधंमा ूकरणा या थोडे दवस अगोदर नुकतीच सु

केली होती.

शुबवार सकाळ ं जी ऽोटक बातमी िमळाली ती वाचून लंडन शहरांत खळबळ माऽ खूपच उडन
ू गेली !

आद या राऽी या समारं भाला जे लोक हजर होते त्यांपैक ं अनेकांना गांठून त्यांनीं दले या ‘ च ुव
सत्यं ’ हक कती िमळ व यासाठ ं वाताहरांची धांवपळ सु

झाली.

कोण, या वषयींची लोकांची

ूकार करणारा हा िधंमा आहे तर

िधंमाब लची ह मा हती िमळ व याचे ूय

सु

झाले.

खु

लंडन शहरांत असा साहसी

ज ासा पुर वतां यावी

हणून

त्या वेळ ं लंडन शहरांत असले या कै.

सुरिनाथ बानज ना या वाताहरांनीं कस सतावून सोडल व सुरिबाबूंनीं त्यांना कोणत उ र दल याच
वणन ‘ A Nation in Making ’ या सुरिबाबूं या आत्मच रऽात्मक मंथांत कर यांत आलेल आहे .
या नांवाव न हा इसम
मोकळे झाले. *

िधंमा

बंगाली नसावा अस दसत, अस अकरणात्मक उ र वाताहरांना दे ऊन सुरिबाबू

या दवशीं दपार
ं मदनलालजींना वेःट िम ःटर पोिलस कोटात उभ कर यांत आल.
ु

आरोपी या पंज-यांत उभे रा हलेले मदनलालजी अत्यंत शांत दसत होते.

खशांत होत क बून ऐट ंत

उ या असले या त्यां या गंभीर चयकडे पाहणा-याला, या इसमान आद या राऽीं एका ाचा वध केला

आहे ह वधान व ासाह ह वाटल नसत.

िनको स नांवा या कॉ ःटे बलन सव हक कत सांिगतली व

दोघांचा खून के याचा या गृहःथांवर आरोप आहे अस
कॉ ःटे बलला कांह ं ू

वगैरे वचार या या भानगड ंत न पडतां ते

जाणूनबुजून खून केला नाह ं, इतकच मला
मला

धर यासाठ ं

ते

हटल ; ते हां मदनलालजी नुसते हं सले.

पुढ

सरसावले

मदनलालजींना एक आठवडाभर क

हणावयाच आहे .

ते हां

हणाले : डॉ. लालकाका यांचा मी

माझी व डॉ टरांची ओळख ह न हती.

आत्मर णासाठ ं

मी

त्यां यावर

गोळ

झाडली.

या कैदत ठे व याचा कोटान हक
ु ू म दला. मदनलालजींना कोटात

उभे केल त्यापूव च से पर नांवा या हे रखात्यांत या इ ःपे टरन त्यां या िनवासःथानाची झडती घेतली
मदनलालजीं या खशांत ज व

य सांपड याचा उ लेख पूव कर यांत आलेला आहे त्याची एक

ूत या झडतींत से पर यांना सांपडली.

कुलुपबंद पेट ंत सांपडलेली ह ूत त्यांनीं ःवत:जवळ घेतली व

होती.

य जस बंदोबःतान ठे व यांत आल होत त्याूमाण त्याची ह ूत ह मोठया बंदोबःतान

प हल व

ठे व यांत आली.
त्यांचा

कझन वायली या वधाची हक कत इं मज

हं द

व ा यावर ल रोष भडकूं लागला.

ी – पु षांना जसजशी कळत चालली तसतसा

‘ इं डया हाउस ’ व सावरकर यांच नांव यापूव च

सवतोमुखीं झाल अस यामुळ, कत्येक ू ु ध मंडळ
P. 274.
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िनषेध करणारांची धांवपळ
सावरकरांचा शोध कर त ब पनचंि पाल यां या घराभ वतीं जमा झाली.

सावरकर ःवत: बंदोबःतान

वागतच होते ; त्यामुळ ू ोभा या ूदशनापलीकडे या ूसंगीं अिधक कांह ंच घडल नाह ं.
ू ोभाचा एक प रणाम लौकरच दसून आला.

पण, या

सावरकर हे आप या येथ रहात असल तर त्यांचा व

आपला तसा कांह ं संबंध नाह ं – पैसे दे ऊन वसितगृहांत राहणारे एक व ाथ यापलीकडे त्यांची आपली
वशेष ओळख ह नाह ं – अस ौी. ब पनचंि पाल यांनीं जाह र क न टाकल.
घडले या ूकाराचा िनषेध करणा-या लोकांची आतां धांवपळ सु

झाली.

मदनलालजीं या

व डलांनीं िमंटोसाहे बांना तार केली व आप या िचरं जीवां या वतनाब लची कडक नापसंती आ ण

झाले या ूाणहानीब लची हळहळ या भावना त्यांना

य

के या.

दनांक २ जुलै रोजीं इं लंडचे

पंतूधान अँ ः वथसाहे ब यांना एका सभत बोल याची संिध िमळाली ; त्याबरोबर त्यांनीं िधंमा –
ूकरणाचा उ लेख केला व घडले या ूकाराचा संबंध एका ा कटाशीं असला पा हजे, अस वधान ठोकून
दल.

द.३ रोजीं ‘

सभा झाली.

खूप गद

यू रफॉम

लब ’ म य लंडनम य असले या ूमुख हं द नाग रकांची िनषेध –

या सभे या अ य ःथानीं सुरिबाबूंची योजना कर यांत आली होती.

लोटली होती.

सावरकर व त्यां या बरोबर चे

व ाथ

सभेला व ा याची

सभाःथानीं हजर होते, अस

सुरिबाबूं या आत्मवृ ांत िल हलेल आहे ; * पण, ःवत: सावरकर हे या सभेला गेले न हते ; त्यांनीं
आप याबरोबर या व ा याना माऽ धाडन
दल होत. सुरिबाबूंनीं घडले या ूकाराब ल नापसंित
ू

केली ; पण, पंतूधानांनीं लावले या कटा या शोधावर त्यांनीं जोराचा ह ला केला.
ब पनचंि पाल यांच भाषण झाल.
अिनण त आहे , त्याब लच मत तूत
गु

या सभत कै.

घडलेला ूकार राजक य हे तूमुळ घडला क ं काय हा ू
य

न करण बर, अस सांिगत यावर ते

ाचा भारतांत या रा ीय चळवळ शीं संबंध जोड याचा कोणी ूय

य
अ ाप

हणाले : अशा

केला तर त्याचा कडक िनषेध

होण अवँय आहे .
लोकमा य

टळकांना झाले या िश े व

अपील कर याक रतां

मंडळ ंपैक ं ौी. दादासाहे ब खापड यांनीं अ ाप लंडन सोडल न हत.
याहाळू न पा हला व श दांमागील सूचनेकडे ल

दादासाहे ब

ौी. पारे ख यांनीं मांडले या

दे तांना दादासाहे बांनीं या सभत ज भाषण केल त मोठ मासलेवाईक होत.

ठरावाला पु
नीट

हं दःथानां
तून आले या
ु
ूत्येक श द

दल तरच त्या भाषणाच रहःय कळूं शकेल.

हणाले :

Those who have made a study of natural history know that of the 800 classes of
crawling things which bear likeness to snakes, only two are poisonous. The rest are really
harmless and innocent. Yet, whenever anyone sees a snake, the natural impulse is to beat
it and, if possible, to kill it. Unfortunately, Indians are in a similar position. They would be
blamed as a body for the mad act of a bad man. Even the Prime Minister, keen lawyer as he
is, has fallen into that error.
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( जीवसृ ीचा अ यास करणारांना ह माह त आहे क ं, सपासमान

दसणा-या सरपटणा-या

ूा यां या ८०० जाती अस या तर , त्यांत या अव या दोनच जाती वषार आहे त ; बाक या जाती
वःतुत: गर ब व िन पिवी आहे त.

अस असल तर , सरपटणारा ूाणी दसला क ं त्याला धोपट याला

व श या तर त्याला जव मार याला माणसाच मन ूवृ
आहे .

होत.

ददवान
भारतीयांची ःथित अशीच
ु

एका वाईट माणसा या वेडगळ कृ त्याब ल भारतीयांना सामुदाियकर त्या दषण
दे यांत येतील.
ू

इं लंडचे पंतूधान हे मोठे त लख बु चे वक ल आहे त ; तर ह त्यांनीं ह चूक केली आहे .)
सोमवार
तपासणी झाली.

दनांक ५-७-०९ रोजीं कझन वायली व लालकाका यां या ूेतांची कॉरोनर कोटात
क

या कैदत असणा-या मदनलालजींना या तपासणी या वेळ ं कोटात हजर राहतां

आल असत ; पण, त्यांनीं तस कर याला नकार दला.

या तपासणी या वेळ ं

या सा ी झा या

त्यांतून िनंप न झालेला एक मु ा नमूद कर याजोगा आहे . दनांक २ रोजीं, मदनलालजी वॉ टन
ःश ट पोिलस ःटे शनम य होते ते हां, इ ःपे टर चालस ् लास यान त्यांना एक सूचक ू

होता.

‘ तुम या कोणा इ िमऽांना कांह ं िनरोप बरोप धाडावयाचा आहे का ?’ हा ू

मदनलालजीं या ल ांत त्याच मम आल होत.

वचारला
ऐकतांच

सहज कांह ं िमऽांचीं नांव आपण उ चा न गेल तर,

पोिलस त्यांतून हवे ते िनंकष काढतील व त्यामुळ आप या िमऽांना ऽास होईल ह ओळखून
मदनलालजींनीं उ र दल : आज तर तस कांह ं कर याची मला आवँयकता दसत नाह ं ; त्यांना

हळु हळू सव कळे लच.
लास ’

मदनलालजी ःवत: ह क चे नाह ंत व ते क

या गु चे चेले नाह ंत हा ूकाश ‘

म य पड याला ह उ र पुरेस होत !
याच

दवशीं झाले या हाउस ऑफ कॉम स या बैठक ंत ू ो रां या वेळ ं िधंमा ूकरणाचा

ूित विन उमटला.

कझन वायली या खुनासंबंधींची सव मा हती

यायालयांत पुढ येईलच अस

सरकारतफ सांग यांत आ यानंतर हं , कॅ टन बेग या सभासदान पंतूधानांनीं कांह ं व
सुच वल,

ते हां अँ ः वथसाहे ब

य कराव अस

हणाले :

The profound horror which this crime has excited has
कॅ ःटन हॉलमधील िनषेधसभा
Already received universal expression. I cannot at this moment make any further statement.
( या गु
य

ामुळ जी गंभीर ःव पा या भीतीची लाट उसळली आहे ती यापूव सह मुखांनीं

झाली आहे ; स यां मला अिधक कांह ं सांगावयाच नाह ं.) पं.शामजी कृ ंणवमा यां या ‘ इं डयन

सोिशऑलॉ जःट ’ पऽांत राजक य खुनांचा

माबु न वचार केला जातो व अशा खुनांना सदर पऽांत

ूोत्साहन दलेल असत इत्या द तबार क न, सर हे ुी बेग या सभासदान अँटॉन जनरल सर रॉ सन
यांना अस सुच वल क ं, या खटयाळ पऽाचा

कांह ं तर

जनरलसाहे बांनीं आप या पृ छकाला अभयदान

दल.

बंदोबःत होण ज र च आहे .

अँटॉन

‘ इं डयन सोिशऑलॉ जःट ’ पऽांत या

िलखाणामुळ ह वादळ उठल होत त िलखाण सदर पऽा या अगद ं ता या अंकांत ूिस

या

झालेल होत व

त्यांतील मह वाचीं वा य पुढ लूमाण होतीं :
At the risk of alienating the sympathies and good opinion of almost all our old friends
and acquaintances……..we repeat that political assassination is not crime…All unprejudiced
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men treat political assassins not as criminals in any way, but often regard them as
benefactors of their race.
( आमचे जुने ःनेह व प रिचत इसम यां यापैक ं बहते
ु कांची सहानुभूित व अनुकूल मत यांना

मुकाव लागेल हा धोका दसत असून ह,......आ ह

फ न

हणत क ं, राजक य खून हा गु हा होत

नाह ं.....िन वकार बु चे सव लोक राजक य खून करणारांना कोणत्या ह ूकार गु हे गार मानीत नाह ंत
; उलट, पुंकळ वेळां ते त्यांना आप या जातीचे उपकारकतच मानतात.)
याच

दवशीं सायंकाळ ं कॅ ःटन हॉलम य जी िनषेधाची सभा भरली ती अनेक

संःमरणीय ठरली.

कॅ ःटन हॉल या

ींनीं

या भागांत ह सभा कर याच मुळांत ठरल होत ती जागा

अगद ंच अपुर वाटंू लाग यामुळ, या सभागृहाच मोठयांत मोठ दालन िनवड यांत आल.

लोकांना जागा िमळतां िमळतां पंचाईतच पडली. आगाखान हे या सभेचे अ य

आले या बडया मंडळ ंत कुच बहारचे महाराजकुमार, स यद हसे
ु न

आ ण तर ह

होते व सभेला

बलमाणी व के.सी.गु

हे इं डया

कौ सलचे सभासद, सर दनशा पे टट, फाजलभाय कर मभाय इॄा हम, सभेचे िनमंऽक सर मंचरजी
भावनगर , सुरिनाथ बानज ूभृित लोक होते.
इतर

व ाथ ह

खूप

ह . ह .एस ्.अ यर हे

मोठया

जमावान

या सभेला जावयाच सावरकरूभृतींनीं ह ठर वल होत.

सभेला

आले

होते.

सावरकर,

यानचंद

वमा

व

यासपीठा या समोर या भागांत शेजार ं शेजार ं बसले होते व त्यां या माग या

रांकत सावरकरां या मागील जागेवर ौी.एम.पी.ट .आचाय हे बसलेले होते.
दाख व यावर भावनगर ंनीं प हला ठराव मांडला.

सभेला आलेले संदेश वाचून

अमीरअ लींनीं या ठरावाला पा ठं बा दला.

कझन

वायली व लालकाका यां या आ ांना झाले या द:ु खात या सभेचे सभासद ह सहभागी अस याब लचा हा

ठराव होता. या ठरावावर बोलतांना कोणाला ह मदनलालजींवर ट का कर याच वशेषस कारण न हत ;
पण, भावनगर ंना ट का के यािशवाय राहवल नाह ं.

ट का करतांना ह त्यांनीं फार मयादाितबम केला.

अमीरअ ली ह वाहवले ; पण, त्यांनीं भावनगर ं याइतके तारे
मदनलालजीं या िनषेधाचा ठराव अ य

ःवत:च वाचूं लागले.

तोडले नाह ंत.

हणजे

इत यांत, मदनलालजीं या धाकटया

भावाचा हात ध न ‘ इं डया कौ सल ’ चे एक सदःय िथओडर मॉ रसन हे
लागले.

दसरा
ु

यासपीठावर चमकूं

आप या भावान सर कझन वायलींना मा न कुलाला कलंक ला वला आहे , वगैरे पढ वलेलीं

वा य छोटया िधंमान उ चारलीं.

ह ं वा य ःवत:ःफूत न उ चा न त्यान

ये

बंधू या कृ त्याचा

िनषेध केला असता तर ौोत्यांवर जो प रणाम होणे श य होत त्याहन
ू अगद ं िभ न प रणाम वर ल

ूकारामुळ झाला.
ूकार पाहन
ू

सभत होणा-या ठरावा व

यांनीं एर ह ं तबार केली नसती अशीं माणस ह हा

झाली.

सभत िनमाण झाले या अःवःथतेचा वास अ य ां या तीआण याण ियाला आ यामुळ, वेळ
नाह ं या सबबीवर, ःवत:च वाचून दाख वलेला ठराव त्यांनीं मताला टाकला.
हात हवत उभारलेले

दसतांच, ठरावाच चटौा

संमितदशक पुंकळसे

उरकून ःवत:ची सुटका क न घेऊं पाहणारे

अ य महाशय उ ारले : All
(सवानुमत संमत ) ! त्याबरोबर सावरकर आप या ःथानाव न जोरान
(सवानुमत नाह ं, व

मत ह आहे त.)

एवढया मोठया सभत छातीठोकपण

हणाले : No, not all !

अशा ठरावाला संमित न दे णारा व संमित दे त नाह ं अस

हणणारा हा महाभाग कोण असा ू

ूत्येका या मनांत उप ःथत

झाला. ‘ हा होण संूित नवा पु षावतार ’ या ू ान अं कत झालेली आपली नजर जो तो सावरकरांकडे

सावरकर-च रऽ
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वळवूं लागला.

‘ सावरकर, सावरकर ’ अशी कुजबूज उ या सभागृहांत ऐकूं येऊं लागली.

नांव यापूव अनेकांनीं ऐकलेल अस यामुळ व आज या या सभत त्यांनीं जी िनभय वृ

सावरकर हे

दाख वली

ित यायोग त्या नांवांतल मम त्यां या अिधकच ःप पण ल ांत आ यामुळ, सावरकर आतां काय
करतात इकडे अनेकांच ल

वेधून रा हल.

आपला वरोध कां आहे ह ःप

आप या जागेवर सावरकर उभे रा हले होते व ठरावाला

क न सांग याचा ते ूय

कर त होते.

आपण बोला वले या सभत गोधळ होणार अस पाहन
ू गेले व
ू मंचरजी भावनगर फार िचडन

लॅटफॉमव न खालीं उड मा न ‘ धरा, पकडा ’

हणून कंचाळूं लागले.

अ य

आगाखान यांना

भावनगर ंचा हा अितरे क पसंत पडला नाह ं.
सावरकरां या डो याला जखम
सभत गोधळ होऊन खु या उचल या जाऊं लाग या व काठया सरसाव यांत येऊं लाग या.
बांितकारक प ाचे हं द त ण उप ःथत आहे त या जा णवेन पछाडले या कत्येक आं ल

सभत

यांना अशी

धाःती वाटंू लागली क ं, या सभाःथानीं आतां पःतुल झाड यांत येऊन कांह ं इं मजांचे ूाण जाणार !

या भीती या आहार ं गेले या या
तेथ दडन
ू राहंू लाग या.
क ं लागलीं.

या कंचाळूं लाग या व बाकांखालीं, खुच माग जेथ जागा सांपडे ल

सांपडे ल त्या मागान बाहे र िनसट याची ह घाई

कत्येक मोठमोठ माणस

इत यांत पामर नांवाचा एक बॅ रःटर सावरकरां या अंगावर धांवून आला.

त्यान

सावरकरां या डो यालगत ूहार केला ; तर ह सावरकरांनीं आप या जागेव न आपल मत ठरावा व
सावरकरां या डो याला जखम होऊन ित यांतून र

अस याच सांग याचा सपाटा चालूच ठे वला.

भळभळा वाहंू लागल ; ह पाहन
ू अनेक मंडळ ू ु ध झाली.

पाहन
ू सुरिनाथ खूप रागावले व िनषेध

सावरकरांवर हात टाक यांत आला ह

हणून ते सभा सोडन
गेले.
ू

सावरकरां या माग बसलेले

ौी.ित मलाचाय यांनीं आप या लाठ चा एक तडाखा पामरा या डो यावर लगावला.
एक शीख गृहःथ आचायाचा गळा पकडंू लागला.

इत यांत कोणी

ू पामराचा
ौी.अ यर हे तर खशांतल पःतुल काढन

परामष घे या या वचारांत होते ; पण, सावरकरांनीं त्यांना डो यांनीं दाब यामुळ, त्यांनीं तस कांह ं
केल नाह ं.

डो याला मलमप ट बांधलेला पामर यासपीठावर उभा रा हला व

defended the Empire, with blood from my own head.
मी साॆा याचा बचाव कसा केला पहा ! )
त्याला ह कळल असत क ं,

माग जी ूितकारूवृ

हणाला : See ! How I

( ःवत: या डो यांतल र

खच घालून

या पामरा या डो यांत र ाूमाण अ कल ह असती तर

या काठ या तडा यान त्याच डोक र बंबाळ केल होत त्या काठ या

होती तीच साॆा याचा न ा उतर व याला खरोखर कारणीभूत होती.

त्यां या डो यांत या चुळकाभर र ान वाहन
ू जा याइतक ती ूितकारूवृ
हळु हळू पोिलसांनीं सभाःथान आप या ता यांत घेतल.
आप या ता यांत ठे वल.

मंडळ

घरोघर िनघून जाऊं लागली.

आ ण,

लचीपेची न हती.

सावरकरांना ह त्यांनीं कांह ं वेळ
वातावरण जरा शांत झा यावर

पोिलसां या जवांत जीव आला व सावरकरांशीं सामोपचाराची भाषा बोलून ते आप या मागाला लागले.
सावरकरां या ःने ांनीं त्यांना सभागृहाबाहे र नेल व घर ं प च वल.

पराबम केला होता त्यावर िचडन
ू पामर त्यां यामाग फयाद च शु लका
चच या ओघांत िनघाला.
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ौी. आचाय यांनीं सभत जो

लावील क ं काय, असा वषय

फयाद – आयाद ची कटकट िमट व याची एक यु
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शोधून काढली.

आप या वतनाच ःप ीकरण करणार पऽ आपणच वृ पऽांकडे ूिस साठ ं धाडल तर

फयाद कर या या वचारांत असलेला पामर ःवत:च पचांत सांपडे ल व हा वचार त्याला शेवट ं सोडन
ू

ावा लागेल अस अनुमान बांधून, सावरकरांनीं त्या राऽीं पड यापड या पुढ ल पऽ िल हल व त

ताबडतोब वृ पऽांकडे धाडल.

दनांक ६-७-०९ रोजीं ूिस

झाले या ‘ London Times ’ ूभृित पऽांत

ह पऽ पुढ लूमाण छापलेल आढळत :

* To the Editor of the Times,
Sir,
In fairness to me, will you kindly insert the following lines in the next issue of your
valuable paper ?
In reference to the unfortunate incident which happened in the meeting held at
Caxton Hall this evening in order to express horror at the murder of Sir Curzon Wyllie, it is to
be feared that my attitude would be open to misinterpretation.
The fact is that, when the President put the resolution before the meeting and asked
those in favour of the same to raise their hands, he acknowledged the right, in accordance
with the invariable practice in all public meetings of everyone who was present to vote
according to his choice. The resolution was explained by those who proposed and seconded
it, so as to presume the criminality of the man who is accused of having committed the
murder. It seemed to me an encroachment upon and assumption of the authority of the
Law Courts to declare a man, who is still under trial, to be a criminal.
*( संपादक, टाइ स यांस,
महाशय, आप या मू यवान ् पऽा या येत्या अंकांत पुढ ल मजकुराला कृ पा क न ःथान दे ऊन,

आपण मज वषयींची िन:प पातबु

य

कराल का ?

सर कझन वायली यां या खुनाब लचा ितटकारा

य

व यासाठ ं आज सायंकाळ ं कॅ ःटन

हॉलम य भरले या सभत जो शोचनीय ूकार घडला त्याब ल वचार करतां, मा या धोरणाचा वपयास
होण श य आहे , अशी शंका मला येत आहे .
अ य

महाशयांनीं ूःताव सभेपुढ मांडला व त्याला अनुकूल असले या लोकांनीं हात वर

करावे अस सांिगतल.

सावजिनक सभांना उप ःथत असणा-या ूत्येक इसमाला ःवत: या इ छे ूमाण

मत दे याचा अिधकार आहे ह िनरपवाद
ठराव

यांनीं मांडला व

ढ त्यांना मा य अस यामुळच त्यांनीं अस केल.

यांनीं त्याला अनुमोदन दल त्यांनीं ठरावाच ःप ीकरण अशा ूकार केल क ं,

या गृहःथावर खून के याचा आरोप ठे व यांत आला आहे त्याची गु हे गार
धरलेली होती.

त्या ूकारांत गृह त

याची चौकशी अ ाप चालू आहे असा मनुंय
सावरकरांच ‘ टाइ स ’ ला पऽ

सावरकर-च रऽ
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The man accused of the murder has made no confession. So, it seemed to me more just
and appropriate to omit the words ‘ crime ’ and ‘ criminals ’ from the resolution. As per
proceedings had advanced too far to effect this, I simply voted against the resolution as it
stood and wanted to bring to the notice of the President the fact that the resolution could
not be declared as passed unanimously. I was perfectly within my rights as a voter and the
only proper way for the President was to count the votes against and for and declare the
result. But, some excited spirits forgot themselves so much as to shout ‘ eject him ’ etc. and
even went so far as to threaten me with physical force. I stood perfectly calm, simply
asserting my right and without giving the least provocation. In a minute or two, one man
Mr. Palmer by name reached to the place where I was standing and attacked me while I was
actually in the act of explaining the meaning of my opposition in clear terms, though they
were drowned in the
गु हे गार अस याच जाह र वधान करण

हणजे

यायालया या आिधकारावर अितबमण करण व तो

अिधकार ःवत: या हातीं घेऊन वागण होय, अस मला वाटल.
आला आहे त्यान कबुलीजबाब दलेला नाह ं.
श द वगळण जाःत
आण या या
मी फ

यायाच व यु

यामुळ, ूःतावांत असलेले ‘ गु हे ’, ‘ गु हे गार ’ वगैरे

वादाच ठरे ल, अस मला वाटल.

ीन सभेच काम फार पुढ गेल होत ;

मत दल.

हणून,

ूःतावांत हा बदल घडवून

या ःव पांत ठराव पुढ आला त्या व

ठराव एकमतान संमत झाला अस जाह र करतां येणार नाह ं, ह गो

नजरे स आण याची माझी इ छा होती.
बलकूल उ लंिघली न हती.

ठरावा व

मतदार

अ य ां या

हणून मला जे अिधकार होते त्यांची क ा मी

व ठरावाला अनुकूल कती मत आहे त त्यांची मोजदाद क न

िनकाल जाह र करण हा एकच माग अ य ां या
इतक न

या यावर खुनाचा आरोप ठे व यांत

ीन यु

होता.

पण, कांह ं ऽःतात् यांच दे हभान

झाल क ं, ‘ त्याला हाकलून काढा ’ वगैरे श द उ चार यापयत त्यांची मदल प चली.

इतकच न हे तर मला मारहाण कर याची धमक दे याचा अितरे क ह त्यांनीं केला ! माझा अिधकार
काय आहे इतकच ठांसून सांगत, कस या ह ूकार दस
ु -याला चीड येऊं नये अशी खबरदार घेत, मी

जागेवर अगद ं शांतपण उभा होत .
आला.

मा या

एक दोन

णांत पामर या नांवाचा एक माणूस मा या जागेजवळ

वरोधाच कारण काय ह मी ःप

क न सांगत होत .

लोकां या आरडाओरड ंत माझे श द अ य ांपयत प चत न हते.
केला. ‘ माझ

हणण ऐकून तर

ू ु ध झाले या मूठभर

इत यांत या पामरान मजवर ह ला

या, नाह ं तर मला बाहे र

cry of the excited few. The man who committed this unprovoked assault upon one who
simply insisted upon either being heard or ejected will soon be brought before the Courts.
Meanwhile, I hasten to write this letter to you to explain my conduct at the meeting and to
prevent any misunderstanding or misinterpretation. Thanking you in anticipation,
I am
140 Sinclair Road, July 5.

yours faithfully,
V.D.Savarkar

या पऽा या ूती भराभर तयार कर यांत आ या व ौी. यानचंद वमा यांनीं त्या ूती रातोरात

व हातोहात टाइ स, डे लीमेल, डे ली पोःट,

यूज, डे ली टे िलमाफ इत्या द पऽां या संपादक य कायालयांत

नेऊन द या. मंगळवार दनांक ६ रोजीं ूात:काळ ं बहते
ु क सव पऽांतून ह पऽ ूिस

झाल.

त्या

दवशीं सारा दवसभर वक ल – बॅ रःटरां या अडयांतून या पऽांत या मु ांची चचा चाललेली होती व

पऽांत या बनतोड को टबमाच कौतुक केल जात होत.
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इत्या द मंडळ ंनीं कॅ ःटन हॉलमधील सभा बोलाव यांत पुढाकार घेतला होता ; त्यांना अशी धाःती

वाटंू लागली क ं, िधंमा या बाबतींत आपण ‘ मरणाआधीं सरण ’ असा ूकार क न बसल ; याब ल

िधंमान कोटात तबार केली तर ह सार ूकरण आप यावर शेक यािशवाय राहणार नाह ं.
कांह ं क ं नये अशी

वनंती ह या लाचार मंडळ ंनीं केली. * मरणाला िमठ

झालेला मदनलाल त्या पामरा व

अगर या पामरां व

न हताच ; पण, या पऽा या ूिस मुळ एक चांगली गो
कर याची पामराची क पना जाग या जागीं
हण याची पाळ

या ूकरणीं जीं व
तर काढा ’
लौकरच

अशी कांह ं तबार कर ल असा फारसा संभव
घडन
ू आली.

ौी.ित मलाचायजींवर फयाद

व ‘ भीक नको, पण कुऽ आवर ’ अस

य केलीं त्यांतून त्यांनीं िधंमा या

असा साधा आमह धरणा-या मा यावर

आप याकडे ूिस

मार यासाठ ं उत्सुक

ॄ टश साॆा या या त्या र कावर आली ! सर हे ुी कॉटन ूभृित मंडळ ंनीं यानंतर

यायालयासमोर खच यांत येईल.

जाऊं नये

जरली !

िधंमान अस

यथ धाड त आह.

हणून ह पऽ धा डल आहे .

या इसमान िनंकारण ह ला केला – त्याला

सभतील मा या वतनाचा खुलासा करणार ह पऽ तूत

मा या वतना वषयींचा गैरसमज होऊं नये अगर वपयास केला
आगाऊच आपले आभार मानणारा,
आपला

१४०, िसं लेअर रोड, ५ जुलै

व.दा.सावरकर

* यानचंद वमािल खत राजनैितक नौसरबाज : पृ. १९.
गोखलेकृत िनषेध
िनषेधाचा श द ह काढला नाह ं, ह ल ांत ठे व याजोग आहे .

गु

पोिलसांचे हःतक

हणून काम

करणा-या ौी. ित मलाचायानीं या सभत जो पराबम गाज वला होता त्यामुळ त्यांचा तो बहाणा यापुढ
टक यासारखा न हता ; इतकच न हे तर, पोिलस खात त्यांना आतां सतावून सोड याचा ूय
असा ह

ढ संभव होता.

कर ल,

ह ओळखून व आचायाना ृा सला धाडल तर त्या रःत्यावर टे हेळणी करणा-

या इं लश पोिलसां या ते हातीं लागतील ह समजून, इं लंडमधील एका दरू या बंदरांतून त्यांना

लौकरच जॄा टरकडे धाडन
ू दे यांत आल.
िधंमां या िनषेधकांची खु

लंडनम य अशी धांवपळ चालली होती त्याच वेळ ं

हं दःथानां
त
ु

त्यांचा िनषेध केला जात होता. कॅ ःटन हॉलमधील सभे या आद याच दवशीं कै.ना.गोपाळराव गोखल
यांनीं पुण येथ कझन वायलीं या खुनाचा िनषेध क न टाकला.
गोखले यांनीं अत्यंत धा याचीं अशी दोन वधान केलीं.

डे कन सभत या आप या भाषणांत

ःवातं या या क पनांतून अत्याचाराचा ज म

होण अप रहाय अस यामुळ या क पनांचा उ छे द कर यासाठ ं सरकार कडक उपायांचा आौय
करणारच, ह गोखले यांच प हल वधान होत.

दसर
वधान तर याहन
वल ण होत.
ु
ू

सरकार या गु

ू क ं काय,
पोिलस खात्याला मा हती पुर व याची जबाबदार ःवत:वर येऊन पडली आहे अस वाटन
गोखले यांनीं अस वधान केल क ं, इं लंडांत असले या हं द

व ा यापैक ं ४० – ५० जणांच टोळक

बांितकारक मतां या ूभावान पसाट बनून गेल आहे ; आ ण श यत वर सव ूकार या सावजिनक
ूसंगीं ह टोळक आपला ूभाव दाख व याला चुकत नाह ं.
सावरकर-च रऽ
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इं डयन पऽांना ह
लागली.

चले नाह ंत.

पुंकळ नेमःत पऽांना ह या उ ारांब लची नापसंित

य

करावी

बंधि
ु ोह करणा-या बभीषणाशीं गोख यांची तुलना क न कलक या या ‘ कमयोगी ’ पऽान

तर त्यांचे वाभाडे च काढले !

त्या वेळ या ने ट ह जनरल लायॄर ंत –

हणजे स यां या नगर –

वाचनमं दरांत – पु या या नाग रकांची सभा सरदार नौरोजी पदमजी यां या अ य तेखालीं शुबवार
दनांक ९ रोजीं झाली.
होत.

या सभत दवाणखा यांत टळकां या वाढ दवस समारं भाला हजर रहावयाच

ौी.केळकर यांनीं त्या वेळ या प र ःथतींत या सभत ज भाषण केल त्याचा स वःतर अहवाल ‘

मराठा ’ सा ा हका या द. ११-७-१९०९ रोजीं ूिस

झाले या अंकांत दे यांत आला आहे .

त्यांतील

मह वाचा भाग पुढ लूमाण आहे :
*Mr. President and gentlemen,
It is a disgraceful deed which we have here assembled
* अ य

महाशय आ ण स य गृहःथहो :
या कृ त्याचा िनषेध कर यासाठ ं आपण जमल आह त कृ त्य ला जरवाण

To condemn and it certainly deserves to be condemned from every point of
view………Madanlal Dhingra is, I am sorry to say, an Indian ; and we, Indians, are,
therefore, bound to express, in the strongest manner, our sense of detestation of his
crime……..The London police have declared that the outrage was the result of a private and
imaginary grievance. The crome has thus no political significance and we feel certainly
grateful that the good name of Indian politics is not likely to be imperilled thereby………The
doctrine of violence, if at all it exists as a doctrine, is confined to stray individuals. But,
gentlemen, we must unite and uproot it, though its dimensions may be howsoever meagre.
It is a poison tree which must not be allowed to grow, even in neglected corners.
शिनवार दनांक १०-७-०९ रोजीं वेःटिम ःटर पोिलस कोटात मदनलालजी िधंमा यां यावर ल
खट याची ूाथिमक चौकशी झाली.
शांतपणान कोटात बसले होते.

फयाद प ातफ सा ीपुरावा चालू असतां, मदनलालजी अगद ं

आप या कृ त्याच वणन खून या श दान केल जात आहे अस पाहन
ू ,

त्यांनीं एकदां त्या श दाला हरकत घेतली.

दाख व यांत आली ते हां मदनलालजी उसळू न

मदनमोहन िसंह या

य केल * :

ीन वचार केला तर त िन:संशय िनषेधाह आहे ....मदनलाल िधंमा हा एक हं द

इसम आहे अस सांगतांना मला फार द:ु ख होत आहे .
ाब लचा ितटकारा जाःतींत जाःत कडक श दांत

कत यच आहे ......वैय

य

तो

हं द

ामुळ हं द राजकारणाच सो

याचाच अथ असा क ं, या गु

लोक

हणून आपल

ाचा ज म झालेला आहे , अस
ाला राजक य ःव प नाह ं, या

याि

हं सा त व ह त व

नाह ं.

हणून अ ःतत्वांत असलच तर कांह ं

पण स हःथहो
, या त वाच ूमाण कती ह अ प असल
ृ

तर , आपण सवानीं एकजुट न त्याचीं पाळे मुळ खणून काढलीं पा हजेत.
अगद ं दल
ु

हं द

वळ नांव संकटांत सांपड याचा संभव नाह ं याब ल आपणा सवाना

खाऽीन समाधान वाटत असल पा हजे.
भुरटया माणसांपिलकडे त्याची

इसम अस यामुळ त्या या

करण ह

क ःव पा या व का पिनक तबार ंतून या गु

लंडन या पोिलसांनीं जाह र केल आहे .
गु

वाचून

य पोिलसकडन
ू दाबून टाकल जात आहे

अस पाहन
ू मदनलालजींनीं या दवशीं कोटात पुढ ल नव व

गु

व ा याची सा

हणाले : This man is a traitor to my country ! ( हा

इसम दे शिोह आहे .) आप या खशांत सांपडलेल लेखी व
असून कोणत्या ह

हं द

हा वषवृ

आहे ; आ ण

ले या सांधीक प-यांत ह या वृ ाला वाढंू दे तां कामा नये.)
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* London Times : 11-7-09.
मॅ जःशे टपुढ नव व

य

* I do not want to say anything in defence of myself but simply to prove the justice
of my deed. As for myself, no English Law Court has got any authority to arrest and detain
one in prison or pass sentence of death on me. That is the reason I did not have counsel to
defend me.
And I maintain that if it is patriotic in an Englishmen to fight against the Germans if
they were to occupy this country, it is much more justifiable and patriotic in my case to fight
against the English. I hold the English people responsible for the murder of eighty millions
of Indian peoplein the last 50 years and they are also responsible for taking away £.
100,000,000 every year from India to this country. I also hold them responsible for the
hanging and deportation of my patriotic countrymen who did just the same as the English
people here are advising their countrymen to do. And the Englishman who goes out to India
and gets, say £. 100 a month, that simply means that he passes a sentence of death on a
thousand of my poor countrymen, because
* ( य
ह िस

श: मा या बचावासाठ ं मला कांह ं ह

हणावयाच नाह ं ; पण माझ कृ त्य

कर यासाठ ं मीं कांह ं गो ी सांगूं इ छत .

क ं, मला अटक क न कारावासांत ठे व याचा
कोणत्या ह इं लश

यायालयाला नाह ं.

य

या य कस ठरत

श: मा या वषयीं माझ अस

हणण आहे

कंवा मला दे हांताची िश ा सांग याचा अिधकार

मा या बाजून काम कर यासाठ ं मी कोणी विध वशारद दला

नाह ं, याच कारण हच होय.
जमनांनीं इं लंड दे श पादाबांत के यास त्या आबमणा व
ठरणार असेल तर मी इं मजां व

केलेला झगडा अिधकच

हणण आहे .

गे या ५० वषात ८ कोट

हं द

डो यावर बसत,

अस माझ मत आहे .

इं मज

दे शबांधवांनीं

हं दःथानां
तून ूितवष
ु

दहा कोट

प ड इं लंडला

येथ इं लश लोक आप या दे शबांधवांना ज

कराव, अस उपदे िश याब ल

दे शािभमानी बांधवांना फांसावर लटक व यांत आल व
याची ह जबाबदार

या य व दे शािभमानाचा आहे , अस माझ

लोकांचे खून झाले ; या खुनांच पाप इं मजां या

आणतात याब ल ह मी इं मजांना जबाबदार धरत .
करावयाला सांगतात तच आप या

झगडणारा इं मज जर दे शािभमानी

मा या

कत्येक

कत्येकांना ह पार ची िश ा दे यांत आली.

इं मजांवर आहे , अस माझ मत आहे .

एक इं मज उठतो व इं लंड सोडन
ू ,

हं दःथानां
त जाऊन, मािसक १०० प ड िमळवूं लागतो ; याचा साधा अथ असा आहे क ं, तो इं मज
ु

मा या हजार गर ब दे शबंधूंना

those thousand people could easily live on this £. 100 which the Englishman spends mostly
on his frivolities and pleasures.
Just as the Germans have no right to occupy this country, so the English people have
right to occupy India ; and it is perfectly justifiable on our part to kill the Englishman who is
polluting our sacred land. I am surprised at the terrible hypocrisy, the farce and the
mockery of the English people. They pose as the champions of oppressed humanity – the
peoples of the Congo and the people of Russia – when there is terrible oppression and
horrible atrocities committed in India ; for example, the killing of two millions of people every
year and the outraging of our women. In case this country is occupied by Germans and an
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Englishman, not bearing to see Germans walking with the insolence of conquerors in the
streets of London goes and kills one or two Gemans and that Englishman is held as a patriot
by the people of this country, then certainly I am prepared to work for the emancipation of
my Motherland. Whatever else I have to say is in the paper before the Court. I make
मृत्यूची िश ा सांगतो.

कारण, हा इं मज

या १०० प डांची चांदरात उड वतो त्या १०० प डांत त्या

हजार लोकांचा च रताथ सुखान चालला असता.
जमनांना जसा इं लंड दे श आबमून राह याचा अिधकार प चत नाह ं त्याूमाणच इं मजांना ह
हं दःथान
दे श आबमून राह याचा अिधकार नाह ं.
ु

इं मजाला हं द लोकांनीं मारण ह गो

आप या पावन मायभूमीला द ू षत करणा-या

संपूणपण समथनीय आहे .

इं मज लोकांनीं चाल वलेल अमानुष

ढ ग, त्यांनीं चाल वलेला तमाशा व वडं बन या गो ी पाहन
ू मला आ य वाटत.

कांगोमधील लोक व

रिशयांतील जनता यांचा कैवार घेऊन बोलणारे हे लोक पददिलत मानवसमाजाचे पाठ राखे

हणून

िमरवतात ! पण, त्यां या या ग पा चालू असतांना, हं दःथानां
त माऽ भीषण जुलूम चाललेला असतो व
ु

भयंकर अत्याचार सु

असतात.

ूितवष होणार २० ल

लोकांची हत्या व हं द

अत्याचार यांचा िनदश उदाहरणादाखल करतां ये यासारखा आहे .

यांवर होणारे

हा इं लंड दे श जमनांनीं पादाबांत

केला, वजेत्यां या दमाखान जमन लोक लंडन या रःत्यांतून िमरवूं लागले आ ण त

वाटंू

ँय अस

लाग यामुळ एका ा इं मजान पुढ होऊन एकाददस
ु -या जमनाचा ूाण घेतला तर त्या इं मजाला इं लश
लोक दे शभ

समजतील.

याच

झाल आह, अशी माझी िन

यायान मी मा या मातृभूमी या वमोचनाच काय कर याला िस

ित आहे .

या यित र

मला ज कांह ं

हणावयाच आहे त कोटापुढ ल

सावरकर िन ‘ मेज इन ’ चे ूमुख

this statement not because I wish to plead for mercy or anything of that kind. I wish that
English people should sentence me to death, for ; in that case the vengeance of my
countrymen will be all the more keen. I put forward this statement to show the justice of
my cause to the outside world and especially to our sympathisers in America and Germany.
मदनलालजींनीं हा जबाब
ूामु यान लोकांपुढ मांडला.
एकसारख लटकलेल होत.

दला त्या

दवशीं या सं याकाळ या वृ पऽांनीं तोच एक

वषय

लंडन शहरा या िभंतीिभंतींव न व दकानादकानां
व न िधंमाच नांव
ु
ु

“िधंमाचा वल ण जबाब ”, “ िधंमा

घेतीलच ”, “िधंमा ःवसमथनांत

हणतो मी दे शभ

हणतो माझा सूड माझे दे शबांधव

आह ” , “ िधंमा हं दःथान
या अ युदयासाठ ं
ु

मरतो ” वगैरे पऽक मोठमोठया टाइपांत छापून िभ निभ न वृ पऽां या जा हरातीसाठ ं एकाच रांगेन
सव शहरभर – न हे सव इं लंडभर – लटकत होतीं ! िधंमांनीं केले या बुर खुनान केली नाह ं इतक
उत् ोभक चळवळ त्यांनीं इं लंडांत आप या कोटातील जबाबान केली आहे . *
िधंमा – ूकरण, कॅ ःटन हॉलमधील सभा व त्या सभतल
प रणाम सावरकरां व
बॅ रःटर या पर

ू

‘ मेज इन ’

सावरकर-च रऽ

पूव च सु

सावरकरांच वतन या गो ींचा

कर यांत आले या एका ूकरणावर अप रहायपण झाला.

त उ ीण झाले असले तर , त्यांना बॅ रःटर

या ूमुखांनीं यापूव च उप ःथत केला होता.

हणून मा यता

ावी

सावरकर

क ं काय असा

बुधवार दनांक १४ जुलै रोजीं या

२४६

ू ाची शहािनशा सु

झाली.

या दवसापूव ह ूकरण कस िशज व यांत आल होत याची मा हती

सावरकरांनीं ःवत:च त्या वेळ ं िल हले या ‘ लंडन या बातमीपऽां ’ त † सांपडते :
सावरकर दोघां बचसची िशफारस मागावयास गेले ते हां त्यांनीं त्यांना सांिगतल : आ ह

हं द

लोकांस जी िशफारस दे त ती यापुढ इं डया ऑ फस या
कागदांत
नाह ं.

मी ह ज सांिगतल त दयेची याचना कर या या हे तून सांिगतल

हण यांत आलेल आहे .

तसा ूकार मुळ ंच नाह ं.

इं मज लोकांनीं मला दे हांताची िश ा

कारण, तस घडल क ं, मा या दे शबांधवांची सूडबु

त माझा प

यायाचा आहे अस बा

आहे त, त्यांना – समजाव

तीोतर बनेल.

ावी, अशीच माझी इ छा आहे .

मीं हे ज

हणण कोटापुढ मांडल

जगाला - वशेषत: अमे रकत व जमनींत आमचे जे हतिचंतक

हणून मांडल आहे .)

* लंडनची बातमीपऽ : पृ. १४१ – ४२.
† लंडनची बातमीपऽ : पृ. १४३.
अिधका-यांनीं परवानगी द यािशवाय दे णार नाह ं.
करत व उ ां तु हांला न क काय त कळ वत .

तुम याब ल आज त्या इं डया ऑ फसकडे तपास
ह क ड फोडन
ू सावरकरांनीं िशफारसपऽ िमळ वलीं.

ते हां त्यां यावर उघड आरोप करण मेज इन या ूमुखांना अवँय वाटल.
हं दःथान
या पूण ःवातं याची महित गाण, र पात व यु
ु

“ रा यबांित करण,

यांचा अवलंब कर यास उ ेजन दे ण ”

वगैरे काय ांत सांपडणारे सव भयंकर श द एकऽ क न, सावरकरां यावर आरोप ठे व यांत आले व
खट याच काम अधमुध झा यावर ह पुरवणी

हणून कांह आरोप जोड यांत आले. गणेशपंत सावरकर

यांजवर ल खट यांत सरकारन उपयोगांत आणलेला कांह ं पुरावा व त्याच ूसंगीं सरकार अिधकायां या हातीं आलेले कांह ं कागदपऽ यांचा या चौकशीचे वेळ ं उपयोग कर यांत आला.

पुरा या या

मा ामा ते वषयींचे सगळे िनयम या चौकशीचे वेळ ं धा यावर बस व यांत आले ! सावरकरांची कसून
त ःव पाचा आरोप ठे व याला अवसर िमळे ना.

तपासणी घेत यावर ह िन

ते हां कॅ ःटन

हॉलमध या सभत घडले या ूकराचा उपयोग क न घे याचा खटाटोप कर यांत आला.
सावरकरांनीं टाइ समधील पऽ तांतड न ूिस
खटाटोप ह

बॅ रःटर

यथ ठरला.

पण,

कर याचा दरदश
पणा दाख वला अस यामुळ, हा
ू

दनांक १४ रोजीं बचसनीं शेवट ं अस ठर वल क ं, तूत तर सावरकरांना

हणून मा यता दे यांत येऊं नये.

पुढ लॉड बकनहे ड

हणून नांवाजलेले – पण, या वेळ ं

िम.एफ.ई. ःमथ या सा या नांवान लोकांना माह त असलेले – गृहःथ या मा यते या ूकरणीं
सावरकरां या व

िनकरान झगडले अशी मा हती ौी.

या आप या पुःतकांत नमूद क न ठे वली आहे .
त्यांच ह या ूकरणांत अंग होतच.

भारतमंऽी मोलसाहे ब हे ह एक बचर अस यामुळ,

कॅ ःटन हॉलमधील सभे या वेळ ं उप ःथत नसलेले ौी.

चटोपा याय यांनीं ‘ टाइ स ’ म य ःप ो
त्यां यावर ह ‘ िम ल टपल ’

यानचंद वमा यांनीं ‘ राजनैितक नौसरबाज ’

पूण पऽ िलहन
ू सावरकरां या वतनाच समथन के यामुळ,

या बचसची अवकृ पा झाली.

ू घेऊन,
“ तुमचे मबरिशपचे ह क काढन

तु हांला या संःथतून बाहे र कां घाल व यांत येऊं नये,” असा ू
चटोपा याय यांना

वचारला ; व कांह ं

या संःथे या ूमुखांनीं ौी. वीरि

दवस लोट यावर, ौी. चटोपा याय यांना या संःथे या

सभासदां या याद ंतून कमी कर यांत ह आल.

सावरकर-च रऽ
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द.५-७-०९ रोजीं पालमटमधील ू ो रां या वेळ ं ‘ इं डयन सोिशऑलॉ जःट ’ पऽाचा उ लेख

कर यांत आला होता वगैरे गो ी कळतांच, पं डत शामजी कृ ंणवमा यांनीं पॅ रसहन
ू ‘ लंडन टाइ स ’
दल.
कडे एक पऽ ूिस साठ ं धाडन
ू

खुनाला ूोत्साहन दे याचा पं डतजींवर आरोप कर यांत आला

होता त्याच त्यांनीं या पऽांत वःतारान खंडन केल.

मदनलाल िधंमांनीं ज कृ त्य केल त्या याशीं

आपला कोणत्या ह ूकारचा संबंध नाह ं, अस ह त्यांनीं िन न
ू सांिगतल.
‘ िधंमा ले चर

पण, शेवट ं या पऽांत

दे ने लगा ’

पुढ ल वा य िल ह याला ह पं डतजींनीं कमी केल नाह ं : I frankly admit, I approve of the deed
and regard its author as a martyr in the cause of Indian Independence. ( ह कृ त्य मला मा य
आहे व त कृ त्य करणारा इसम हा भारतीय ःवातं या या कायातला हतात्मा
आहे अस माझ मत आहे ,
ु

ह गो

मी खु या दलान कबूल करत .)

द. १७-७-०९ रोजीं ‘ लंडन टाइ स ’ म य ह पऽ ूिस

झा यावर ‘ इं डयन सोिशऑलॉ जःट ’ पऽाचे मुिक िम.आथर हॉःल यांना नुकतीच मे म ह यांत एकदां
ताक द दली असून ह, ‘ सोिशऑलॉ जःट ’

या जुलै या अंकांतला आ ेपाह मजकूर त्यांनीं छापला या

मु ावर त्यांना दनांक १७ रोजींच अटक कर यांत आली. िम. हॉःल यां यावर ल खट याची तार ख
ठर व यांत येऊन त्यांना जािमनावर खुल कर यांत आल.
बेली या ूिस

दनांक १९ व २० या दोन दवशीं ओ ड

कोटात िधंमा – ूकरण व सोिशऑलॉ जःट ूकरण या दो ह ूकरणांची चौकशी

होऊन, दनांक २३ रोजीं या ूकरणांतील आरोपींच काम सेश सम य चालेल, अस जाह र कर यांत
आल.
मदनलालजींना

तु ं गांत

ठे व यांत

आ यावर

व ाथ वगापैक ं कोणालाच त्यांची भेट घेतां येत न हती.

िमऽांना त्यांना भेटतां येऊं लागल.
जाणा-याचा ूथम स

प हले

कांह ं

दवस

त्यां या

बरोबर या

पुढ थोडया दवसांनंतर, ूत्यह ं एकदोघा

या भेट या वेळ ं बंदोबःत अथातच ् फार कडक असे.

झाडा घे यांत येत असे ; तु ं गांत िधंमाबरोबर

“ आंत

हं द भाषत न बोल याची

ताक द दे यांत येत असे व मग इं मजी पहारे क-यांचे अगद ं स नध िधंमाबरोबर भाषणाची संिध
दे यांत येत असे ;

िधंमाला हःतःपश करण वा िमठाई वगैरे कोणत ह अ न दे ण ह जर स

र तीन बंद कर यांत आल होत, तर बाक सव गो ी कर यास मुभा होती. ” * द. ५ जुलै रोजीं ौी.
यानचंद वमाजी हे मदनलालजींना भेटावयास गेले असतांना काय ूकार घडला ह ौी. वमाजींनीं

ःवत:च नमूद क न ठे वल अस यामुळ, तो हं द उतारा † जसा या तसा दे णच इ

आहे .

वमाजी

िल हतात :
म जब िधंगरा के पास चौथे या पांचवे दन फर गया तो िधंगरा ने मुझसे पूछा कं
म तु हार िलये

या कर सकता हँू ।

म घबरा उठा

य

क मैन इस

श स क तो होनेवाली हे फांसी व मुझसे पूछता है क म तु हारे िलये

याल कया क इस
या क ं ।

मैने उस

बात का कुछ जबाब न दया और मैने कहा क आपने मुझको ४।५ दन के बाद बुलवाया था
इस िलये मै आया हँू ।

िधंगरा मुझको जोर जोर से ले चर दे न लगा और कहा क मने

कुबानी भारतमाता के िलये क है ।

* लंडनची बातमीपऽ : पृ. १४६.
सावरकर-च रऽ
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† राजनैितक नौसरवाज : पृ. १९.
‘ लंडनची बातमीपऽ ’ या पुःतकांत सावरकर यांनीं सांिगतलेली मदनलालजीं या
वृ ीची हक कत बहधा
या भेट ंतच घडली असावी.
ु

“ िधंमा इतका िनभय व उ हासी होती क ं, त्यान

मािगतले या जनसांम य एक आरसा ह मािगतला होता.

नाह ं, तर एक छानदार आरसा ह धाडन
ू दे ’

हणून तो

‘ मला से स कर यासाठ ं येथ एक आरसा
हणाला. *” मदनलालजींना एकवार भेटू न

त्यांना ध यवाद दे याची सावरकरां या मनांत बरे च दवसांची इ छा होती.
रोजीं ते ॄःटन जेलम य जाऊन आप या िमऽाला भेटले.
काळांत चांगलाच प रचय

वनोद

त्याूमाण दनांक २२ जुलै

या कारागृहवासाचा सावरकरांना यापुढ ल

हावयाचा होता त्याचा प हला ौीगणेशा या भेट ंत िगर वला गेला.

पोिलसां या पहा-यांत भेट होणार अस याकारणान, िधंमांच उघड अिभनंदन आप याला करतां येणार
नाह ं.

ह ओळखून, िधंमाला आपल मनोगत कस कळवावयाच या वषयींचा

सावरकर आलेले होते.

वचार मनाशीं ठरवून,

मी आप या ‘ दशना ’ साठ ं आल आह हे श द सावरकरां या त डन
ू िनघतांच,

मदनलालजींनीं आप या गु च मनोगत ओळ खल.
बहमा
ु नवाचक श द सावरकर वापर त आहे त.

नेहमींचा

संबंध

वस न, ‘ दशन ’ हा

त्या अथ तो श द आप या हौतात् या या गौरवपर

श द आहे , ह मदनलालजींनीं ओळ खल व मग या दोन थोर य

ंच संभाषण अखं डतपण चालू झाल.

उ ां आप याला मृत्युची िश ा सांग यांत येणार या गो ीची मदनलालजींना जशी खाऽी वाटत
होती त्याूमाणच आपली व सावरकरांची इहलोकांतील ह अखेरची भेट आहे ह ह ते पुरतेपणीं ओळखून
हणून आप या अखेर या इ छा काय आहे त ह सावरकरांना सांग याची संिध त्यांनीं या

होते.

भेट या ूसंगीं साधून घेतली.

आपली उ र बया हं दधमाूमाण
झाली पा हजे व कोणा ह अ हं दंच
ु
ू ा व

आप या भावाचा ःपश आप या ूेताला होऊं नये, ह मदनलालजींची प हली इ छा होती.
ॄा णान आप या ूेताला मंऽा न

ावा ह त्यांची दसर
इ छा होती.
ु

कोणातर

आप या खोलींत असलेले

कपडे , पुःतक व इतर सामानसुमान यांचा िललांव क न जे पैसे येतील ते लंडनमधील हं द लोकांनीं
चाल वले या रा ीय फंडाला दे यांत यावेत, ह त्यांची शेवटची इ छा होती. † िथओडर मॉ रसनसार या
एका पर या माणसा या नाद ं लागून आप या पाठ या भावान

कॅ ःटन हॉलमधील जाह र सभत

आप या कृ त्याचा िनषेध केला या गो ीची मदनलालजींना इतक भयंकर चीड आली होती क ं, के या
गो ीचा तीो प ा ाप झा यानंतर ह या भावाची भेट घे याला त्यांनीं साफ नकार दला. ¶
शुबवार दनांक २३ जुलै रोजीं िधंमावर ल खट याच काम सु

झाल.

त्यावेळ ं

* लंडनची बातमीपऽ : पृ. १४०.
† लंडनची बातमीपऽ : पृ. १४७.
¶ लंडनची बातमीपऽ : पृ. १४६.
‘ मला त आठवत नाह ं ’

कोटाबाहे र

व ाथ

व इतर िमळू न शंभरावर

कोटात ये याची परवानगी दे यांत आली नाह ं.
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अगद ं िनंकाळजीपणान व िधटाईन वागत होता.

आरोप मा य क ं अमा य ह आरोपीन सांगाव

यासाठ ं आरोपपऽ वाचून दाख व याच तंऽ पार पाड यांत आल ; ते हां मदनलालजी
आरोप पऽकांतले श द मला मुळ ं लागतच नाह ंत, अस मला प ह या ूथम
कांह ं केल त दे शभ
आहे त मा या व

पायीं केलेल कृ त्य होत ; अतएव त समथनीय होत.
यांत

हटलेल आहे .

त व

हणाले : या

हणावयाच आहे .

मी ज

मला ज कांह ं

हणावयाच

य तुम यापाशीं आहे , अस मी समजत .

तूत इतर

कांह ं न सांगतां, ‘ आरोप मा य क ं अमा य ’ इतकच सांगा अस सुच व यांत आ यावर मदनलालजी
हणाले : मा या वचारसरणीूमाण पाहतां मी िनद षी आह.

नमूद केल आहे .
मांड यांत आली.

यायमूत नीं िधंमाला बस या वषयीं सूचना

त्यानंतर

माझ

हणण मी आप या व

द यावर,

फयाद

यांत

प ातफची बाजू

यायमूित व मदनलालजी यां या दर यान पुढ ल ू ो र झालीं :

यायमूित : तु हांला कांह ं सा ीपुरावा

ावयाचा आहे का ? ःवत: तु हांला कांह ं सांगायच

आहे का ?
मदनलाल िधंमा : मला कांह ं ह सांगावयाच नाह ं.
सगळा सा ीपुरावा अगद ं खरा आहे .

माझ व

मी ह कृ त्य केल ह मी कबूल करत .

हा

य वाचून दाख व यांत याव, अशी माझी इ छा आहे .

यायमूित : पोिलस कोटातल तुमच व

य वाचल जाव अशी तुमची इ छा आहे , होय ?

िधंमा : होय.
(व

य वाच यांत आ यावर )

यायमूित : कांह ं सा ीपुरावा दे याची तुमची इ छा आहे काय ?
िधंमा : नाह ं ; माझ व
यायमूित : आणखी कांह ं

य वाचल जाव ह माऽ माझी इ छा आहे .
हणायच आहे ?

िधंमा : फूलःकॅप कागदावर िल हलेल आणखी एक व
यायमूित : आणखी कांह ं व

य आहे .

य असेल तर त तु ह ःवत:च केल पा हजे.

िधंमा : पण, मला त आठवत नाह ं ना ?
यायमूित :

यूर ला कांह ं सांगावयाच असेल तर त आतांच सांगा.

िधंमा : मा या खशांत या इतर कागदपऽांूमाणच त व

य ह ने यांत आल आहे .

यायमूित : तुम या खशांत काय होत ह पाह याच मला कांह ंच कारण नाह ं.
काय िलहन
ू ठे वल होत ह पाह याच आ हांला कांह ं ह कारण नाह ं.
सांगवयाच असेल तर त आतांच सांिगतल पा हजे.

अिधक कांह ं

तु ह पूव

यूर ला उ े शन
ू तु हांला कांह ं

हणावयाच आहे का तु हांला ?

िधंमा : नाह ं.
या ू ो रांनंतर

यूर ंतले ‘ स य गृहःथ ’ आरोपी दोषी क ं िनद षी ह आपसांत ठर व यासाठ ं

एक कडे जाऊन बसले.

त्यांनीं आरोपी दोषी अस याब लचा आपला अिभूाय एकमतान ूकट

के यावर, मदनलालजींनीं पुढ ल उ ार काढले :

सावरकर-च रऽ
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या

यायालयाचा अिधकार मी मानीत नाह ं ह

तु हांला हव असेल त तु ह क ं शकतां.
त्यावेळ ं आ ह सवौे

मी वारं वार सांिगतली आहे .

तु ह मला दे हांताची िश ा दे ऊं शकता ; पण, मला

पण ह माऽ ःमरणांत असूं

त्याची कांह ंच पवा नाह ं.

गो

ा क ं, एक काळ असा ह येईल क ं,

स ाधार बनूं ; आ हांला हव असेल त त्यावेळ ं आ ह हं क ं .

मला

याहन
ू जाःत कांह ं सांगावयाच नाह ं.
या

भाषणाचा

विधसंमत

बचाव

सांग या या तयार ची खूण

हणून

हणून

कांह ंच

उपयोग

यायमूत नी काळ

होणार

नस यामुळ,

दे हांताची

टोपी डो यावर चढ वली.

ते

िश ा

हणाले :

मदनलाल िधंमा, मा या कोणत्या ह बोल याचा तु यावर य त्कंिचत ह प रणाम होणार नाह ं, ह मी
तुजवर खून के याचा आरोप शाबीत झालेला आहे व

जाणून आह.
येत आहे .

यानंतर धमािधका-यान र तीूमाण ‘ परमे र तुला

मदनलालजी पंज-यांत ताडकन ् उभे रा हले व हं द प तीन

मी आपला फार आभार

आह.

हणून तुला फांशीची िश ा दे यांत

मा करो ’ हा मंऽ

हटला.

इत यांत

यायमूत ना ूणाम क न ते

हणाले :

मृत्युची मला पवा वाटत नाह ं.

कर याचा मान मला िमळाला याब ल मला अिभमान वाटत आहे .

मा या मायदे शासाठ ं बिलदान
इतक बोलून, आप यावर ल तीन

पहारे क-यांसह मदनलालजी हं सतहं सत पंज-यांतून िनघून गेले.
मदनलाल िधंमा यां या वतनांतील धीरोदा पणाचा कांह ं इं मजांवर ह इतका वल ण प रणाम
झाला क ं, असा िनधडया छातीचा दे शभ

ूाणाला मुकावा ह त्यांना बर वाटे ना.

चे संपादक ःटे डसाहे ब हे अशा सदगृहःथांपैक ं ूमुख होते.
कारावासाची िश ा हावी अशी खटपट त्यांनीं सु
खटपट सु

केली होती.

कती ह ूय

केली.

‘ र

ू ऑफ र

ू ’

मदनलालजींना दे हांताऐवजी ज मठे प

इकडे मदनलालजीं या िमऽांनीं एक वेगळ च

मदनलालजीं या खशांत जो जबाब होता तो दाबून टाक याचा पोिलसांनीं

केला तर िनदान सवौे

यायमं दरांत दनांक २३-७-०९ रोजीं तर तो वाचला जाईल,

मग तो जगभर ूिस ह होईल, अशी त्यांची समजूत होती ; पण, मदनलालजींना दे हांताची िश ा
सांगणा-या

यायमूत नीं ह त्यां या आमहाकडे दल
ु

केल ह पाहन
ू , या िमऽमंडळ ंना फार वाईट वाटल.

पोिलसांची ह कारवाई हाणून पाडतां येईल का, - सत्याचा खून

व

या या ूिस ची योजना

क न त स पाताळांत दडपून टाकल तर त शेवट ं आपल डोक

ू उजळ मा यान वाव ं
वर काढन

लागतच ( Truth will come to light murder cannot be hid long.) हा धडा द ु

अिधका-यांना

िशकवावयाचा असेल तर काय केल पा हजे, याचा वचार ते क ं लागले.
हा जबाब मदनलालजींनींच िल हलेला आहे अस भासाव

मदनलालजीं या

खोलींत या

पेट ंत ह

ठे व यांत

पोिलसखात्याच ऽःत समंध शांत झाले व दो ह

आलेली

होती.

हणून
ह ह

खशांत या जबाबाची ूत
ूत

हातीं

आली

ते हां

ूती आतां आप याजवळ कुलूपबंद अस यामुळ,

आप याला आतां या जबाबापुरती तर ‘ सुखं च मे शयनं च मे ’ अशी ूाथना करावयास हरकत नाह ं,
सावरकर-च रऽ
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अस ते मानूं लागले.
प हला खडा पडला.

पण, त्यां या या मन:ःवाः या या
त्या

ीरसागरांत दनांक १० जुलै रोजीं िमठाचा

दवशीं मदनलालजींनीं वेःट िम ःटर कोटात ज व

य केल त्याची

याची भाषासरणी यांत मुळांतच मह वाचा फरक

भाषासरणी व पोिलसां या ता यांत असले या व

अस यामुळ, पोिलसखात्याला अशी मळमळ वाटंू लागली क ,ं आपण मोठया ऐट ंत असल

तर ,

आप या हातीं आलेला जबाब हा मूळ लेखी जबाब नसून, जबाबा या केवळ ूतीच आप या हातीं
आ या अस याचा

ढ संभव आहे .

िल हला असेल, असले ू

अस असेल तर मूळ जबाब कोठ असेल, तो खरोखर कोणी

पोिलस अिधका-यां या डो यांत घोळूं लागले. ौी.

यानचंद वमा यांनीं

क न ठे वले या टांचणांत अस न दन
ू ठे व यांत आल आहे क ं,

दनांक २९-७-०९ रोजीं –

पुढ Challenge या नांवान ूिस स आले या मदनलालजीं या व

या या ूिस

हणजे

मदनलालजींना दे हांताची िश ा सांग यांत आ यावर सहा दवसांनीं – सावरकर ॄायटनला िनघून गेले.
त्यांनीं वमाजींना ह ॄायटनला बोलावून घेतल.

योजना कर यासाठ ं

पॅ रस येथ जाऊन गु पण ‘ चॅलज ’ या पऽका या ूती

छापून घे याच काम वमाजींनीं अंगावर घेतल. ःवीकृ त काय पार पाड याची वमाजींची हातोट

सावरकरांना पूणपण माह त अस यामुळ, वमाजी पॅ रसला गेले ते हां सावरकरांना असा व ास वाटंू
लागला क ं, ह पऽक ूिस

झा यािशवाय आतां खाऽीन राहात नाह ं.

अमे रका, जमनी वगैरे दे शांत या पऽांतून ूिस

कर याची खाऽीची

या व

या या ूती क न, त्या

यवःथा झा यावर,

उरला. मदनलालजींना दे यांत आले या दे हांत िश ेची अंमलबजावणी हो यापूव
ऑगःटपूव – आपल व
ू

य ूिस

–

एकच ू
हणजे १७

झालेल पाह याच समाधान त्यांना लाभूं शकेल क ं काय, इतकाच

आतां अिनण त रा हला होता. पॅ रसम य बसून वमाजींनीं आपला उ ोग इत या कौश यान चालू

ठे वला क ं, पं.शामजी कृ ंणवमाूभृित मंडळ ंना ह त्याची दाद लागूं शकली नाह ं.

इं लंडमधील खटपट

जुळतांजुळतां शेवट ं Daily News या दै िनका या एका सहसंपादकाचा उपयोग होईल, अस दसूं लागल.
या आय रश सहसंपादकान मोठ साहस कर याची िस ता दश वली.
करतांना आप या अिधकारांतच ह व

य छापून मोकळ हो याच त्यान ठर वल व त्याूमाण द.१५

रोजीं राऽीं या साहसी गृहःथान – हा साहसी गृहःथ डे ली
मदनलालजींच ह सुूिस

व

राऽपाळ च सहसंपादकाच काय

यूज या संपादकाचा भाचा होता –

य छापखा यांत या जुळ णसां या ःवाधीन केल. द.१६ रोजीं सकाळ ं –

हणजे मदनलालजीं या दे हांत िश े या अंमलबजावणी या सुमार २८ – ३० तास आधीं छापून Daily News पऽाचा अंक लंडन शहरांत

ह व

य

वकला जाऊं लागला ते हां पोिलसखात्यांत या

अिधकार वगाला व सामा य वाचकवगाला आ याचा ध का बसला असला तर नवल नाह ं.

या

पऽा या संपादकमहाशयांना ह ह नवल काय व कस झाले ह न कळ यामुळ बराच वेळ ग धळ यासारख
झाल.

इतक खळबळ उडवून दे णार ह व

य पुढ लूमाण होत :
Challenge

I admit, the other day, I attempted to shed English blood as an humble revenge for
the inhuman hangings and deportations of patriotic Indian youths. In this attempt I have
consulted none but my own conscience; I have conspired with none but my own duty.
I believe that a nation held in bondage with the help of foreign bayonets is in a
perpetual state of war. Since open battle is rendered impossible to a disarmed race, I
attacked by surprise; since guns were denied to me, I drew forth my pistol and fired.
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As a Hindu, I feel that a wrong done to my country is an insult to God. Poor in
health and intellect, a son like
पःतुल कां झाडल ?
myself has nothing else to offer to the Mother but his own blood and so I have sacrificed the
same on her altar. Her cause is the casue of Shri Ram, Her services are the services of Shri
Krishna. This war of independence will continue between India and England so long as the
Hindu and the English races last, ( if this present unnatural relation does not cease.)
The only lesson required in India at present is to learn how to die and the only way
to teach it is by dying ourselves. Therefore I die and glory in my martyrdom. My only
paryer to God is : may I be re-born of the same Mother and may I re-die in the same sacred
cause till the cause is successful and She stand free for the good of humanity and the glory
of God.
Bande Mataram –

आ हान : परवां एका इं मजाच र

दे शािभमानी
याब लचा

हं द

केला ह

ह

हा

गो

मला मा य आहे .

त णांना िनदयपणान फांसावर लटक व यांत आल व िनवािसत कर यांत आल

अःपसा

सदस वेकबु

सांड याचा मी ूय

सूड

यित र

हणून

मी

कृ त्य

केल.

ूय

करतांना,

ःवत: या

अ य कोणाचा ह मी वचार घेतला नाह ं ; ःवत: या कत यबु िशवाय अ य

कोणाला मी या कटांत सामील होऊं दल नाह ं.
िन:श

परक श ा ां या साहा यान दाःयांत जखडन
ू टाकलेल रा

ह िनरं तरच यु

यमान रा

असत.

जातीला उघडउघड रणांगणांत उत न सामना दे ण अश य होत अस यामुळे, मी दबा ध न

ह ला चढ वला.

मला तोफा वाप ं दे यांत आ या नाह ंत ;

हणून मी माझ पःतुल काढल व त

झाडल.
होय.

हं द ु

हणून माझी भावना अशी आहे क ं, मा या दे शाचा अपमान हा परमे राचाच अपमान

याची ूकृ ित अशीतशीच आहे

व

याची बु

सामा यच आहे , अशा

भारतपुऽाजवळ मायदे शा ूत्यथ दे तां येईल अस कांह ं असलच तर त ःवत:च र
मातृभूमी या ःथं डलावर अ पल आहे !
मातृभूमीची सेवा

मा या मातृभूमीचा प

हणजे ूभु कृ ंणाची सेवा होय.

त वर, भरतखंड व इं लंड यां या दर यान सु

मजसार या

होय ! त र

हा ौीरामचंिजींचा प

मी

आहे ; मा या

हं द ु वंश व इं लश वंश हे दोन वंश हयात आहे त

झालेला हा ःवातं यसंमाम चालूच राह ल.

( आज या

दोन दे शांत जे अःवाभा वक संबंध आहे त ते संपले िन हा संमाम संपला तर कोणास ठाऊक ?)
आत्मबिलदान कस कराव ह एकच िशकवण स यां

दे याचा एकच एक माग

हं दःथानां
त दे यायो य आहे . ह िशकवण
ु

हणजे ःवत:च बिलदान क न मोकळ होण हा !

या जा णवेन ूेर त होऊन

मी ूाणापण कर त आह व मा या हौतात् याचा मला अिभमान वाटत आहे .
हणून मला पुनज म ूा
ूाथना आहे .

याच भारतभूच संतान

होवो व याच प वऽ कायात माझा दे ह पु हां पडो इतक च ईशचरणीं माझी

भारतीय ःवातं याचा प

वजयी होऊन, मानवजातीच क याण व ई राच वैभव यांचा

पुरःकार करणारा ःवतंऽ भारतवष जगांत आत्मतेजान तळपूं लागेपयत मा या ज ममृत्युच ह चब
असच चालू रहाव अशी माझी परमे राला ूाथना आहे .
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‘ डे ली

यूज ’

पऽांत

झा याबरोबर इं लंड या सरकार

वंदे मातरम ् –

िधंमांचा

हा

जबाब

ूिस

गोटांत कोण धांवपळ सु

झाली ! पोिलस खात्यांतले ूमुख

परःपरांकडे साशंक मुिेन पाहंू लागले ! आनंद बाईन ‘ ध ’ चा
नारायणरावां या वधा वषयींचा हक
ु ूम
असून ह, तो शेवट ं

दला होता.

‘ मा ’ क न गार ां या हातीं

त्या हक
ु ु माचा कागद ताइतांत घालून ठे वलेला

यायमूित रामशा ी ूभुणे यां या हातीं लागला.

ह पाहन
ू ग धळू न गेले या

गार ांूमाण लंडनचे घाशीराम कोतवाल या जबाबा या ूिस मुळ ग धळू न कसे गेले इत्या द गो ींची
क पना वाचकांना नीटपणीं करतां यावी

हणून ‘ लंडनची बातमीपऽ ’ या पुःतकांतला खु

सावरकरां या लेखणींतून उतरलेला या वषयींचा उताराच उ त
ृ करण ौेयःकर ठरणार आहे .

सावरकर

िल हतात * :

पोिलसां या ितजोर ंत दाबून टाकले या एकुलत्या एक दःतऐवजाची चोर होऊन को या
एका हं दन
ू तो छापून ूिस

केला. – त्या या हजार ूती रःत्यांत हातोहात वांट या जाऊं

लाग या ! पोिलसांना तर त ड बाहे र काढवेना !

त्यां या ितजोर ंतली ूत तशीच त्यांचेपाशीं ;

मग ह दसर
ूत कशी पैदा झाली ! अनेक शंका !
ु
तर हं द लोकांना फतूर नाह ं ! कोणी

ॄ टश तु ं गांतील कोणी गोरा अिधकार

हणे, डं गराच ह कृ त्य एका गु

असल पा हजे ; त्यािशवाय त्याची ह जबानी

कटाचच अंगभूत

दस
ु -यास कशी मा हती असणार ?

कोणी

हणाले : कट आधीं नसावा ; पण, तु ं गांत असतांना त्याचे कपडयांची ने आण होत असतांना
ह ूत छपवून बाहे र धाडली असावी ! एकच ग धळ चाललेला आहे .
‘ डे ली

यूज ’ न छापून ूिस लेल िधंमाच आ हान िधंमाच न हे अस पोिलस खात्याच

हणण असेल तर त्यांनीं िधंमाच व

य मूळ ःव पांत ूिस

कराव अस ूित – आ हान ‘ डे ली

िमरर ’ पऽान द यामुळ तर पोिलसखात्यावर त ड दाबून
* लंडनची बातमीपऽ : पृ. १५४.
त ड दाबून बु

बु

यांचा मार खा याची चांगलीच पाळ आली.

सावरकर यांनीं केलेल वणन वर दल आहे .
द.२०-८-०९

या अंकांत ूिस

यांचा मार

या व

या या ूिस मुळ कसा ग धळ उडाला याच

त जस वाचनीय आहे त तच ‘ लंडन टाइ स ’

या

झालेल पुढ ल वणन ह ल ांत ठे व यासारख आहे :

There is every reason to believe that Dhingra did not compose the statement but that
it was composed by those who egged him on to commit murder. The statement found in
Dhingra’s room was at once taken possession of by the police ; it remains in their possession
and it has been shown to none outside the official circle. Yet, none the less, copies of the
statement have been given to various persons and to one newspaper. These circumstances,
it is pointed out, afford proof that the statement found in Dhingra’s room was the copy of a
document, the original of which is in the hands of others. Moreover, the style of the
composition of the statement is entirely unlike the style of Dhingra’s statement before the
सावरकर-च रऽ
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magistrate. Copies of the document, it is stated, have been received by some persons in this
country from Paris.
( ह व

य ःवत: िधंमान िल हल नसाव ;

यांनीं खून कर या या कामीं िधंमाला घोडयावर

बस वल त्यांनीं त िल हल असाव, अस मान याला जागा आहे .

िधंमा या खोलींत सांपडलेल व

पोिलसांनीं तत्काळ ता यांत घेतल, अ ाप त त्यां याच ता यांत आहे आ ण सरकार
असले या कोणा ह इसमाला त दाख व यांत आलेल नाह ं.

तर

य ह मूळ

याव न ती न कल कर यांत आली तो मूळ कागद दस
ु -या कोणा या

हातीं असावा ह या सव प र ःथतीव न िसदध होत, असे सूिचत कर यांत आल आहे .

यािशवाय ह एक मु ा मह वाचा आहे .
व

गेटाबाहे र

या या ूती कत्येक

िधंमा या खोलींत सांपडलेल व

इसमांना व एका वृ पऽाला पुर व यांत आ या आहे त.
नसून ती न कल असावी व

अस असून ह, या व

य

िधंमान मॅ जःशे ट कोटात केले या व

याची भाषासरणी व या

याची भाषासरणी यां याम य कांह ंच सा य नसून फार िभ नता आहे .

लोकांकडे या व

या या ूती आ या त्या पॅ रसहन
ू आ या, अस ह

हटल जात आहे .)

या लेखांत सूिचत झाले या अनेक मु ांचा परामष घे याच काम तूत
एका प वऽ व महनीय कायासाठ ं थोडा वेळ पे टे

इं लंडमध या कांह ं
ीआड क न आप याला

हली तु ं गाकडे वळल पा हजे.

आज मदनलालजींना झालेली दे हा ताची िश ा अंमलांत येणार !

दनांक १७ ऑगःट.

ूभातकाळ ंच या तु ं गांत गडबड उडालेली आहे .
लौकरच मदनलालजींचा दे हा त होणार

अलौ कक वतनाचा

मदनलालजींनीं शांतपणान घेतला.

हणून

वष ण झालेलीं त्यांचीं मन

हणून तु ं गांत िघरटया घालीत आहे त !

यां या मनावर भलाबुरा कांह ं तर

आतुरतेन तु ं गाबाहे र उभे आहे त.

मदनलालजीं या

प रणाम झाला, असे दोनतीनश इं मज ह

सकाळचा फराळ कै ांना दे यांत आला ; त्यांतला फराळ

नऊ या ठो याला घंटेचा घणघण आवाज होऊं लागला.

धमाचे एक उपदे शक मदनलालजीं या जवळ आले ; पण, आप या
येणारा मृत्यु ह हं द ु प तीनच यावा, असा त्यांनीं आमह ध रला.

त्यांचा उघडा, उ नत शीषभाग त्यां या उदारमनःकतेची सा
वाह दे त आहे त !

भःती

हं दत्वाचा
अखेरपयत अिभमान
ु

धारण करणा-या मदनलालजींनीं त्यां या त डचा श द ह ऐकून घे याला नकार

पावल त्यां या अचल िच वृ ीची

झालेले आहे त.

हणून द:ु खत झालेले त्यांचे अनेक दे शबंधु तु ं गा या बाहे र

आपल शर र आंत जाऊं शकत नाह ं

मदनलालजींच शेवटच दशन घडाव

त्यामुळ

आद या राऽीं लागले या गाढ झ पतून जागे झालेले

मदनलालजी उ म ूकारचा पोषाख क न, आप या परलोका या ूवासासाठ ं िस
घ टाळत आहे त.

आज मंगळवार

दला ! आप याला

पहा, ते वधःतंभाकडे िनघाले !

दे त आहे !

खंबीरपणान पडणार ं त्यांचीं

ते पहा, मदनलालजी वधःतंभावर चढंू लागले.

ू ह गेले ! झाले !
अ ँय अशा क ितवधूखेर ज इतर कोणा या ह हाताची अपे ा न धरतां ते चढन
पाशांत त्यांचा गळा गुंतला ! ठोकळा उडाला ! मदनलालजी मृत्यू या दारांतून मु

या साॆा यांत

या नाटकाचा पाया गे या जानेवार पासून भरला जात होता व

या नाटकांतला

ू व ह झाले !!

अत्यु च बंद ु १ जुलै रोजीं म यराऽीं या सुमारास गांठला गेला होता त्या नाटकाचा शेवटचा पडदा अशा
र तीन १७ ऑगःट रोजीं सकाळ ं ९ वाजतां पडला !
‘ भाऊबंदक

’ नाटका या प ह या अंकांतच नारायणराव पेश यांचा वध होतो, पण,

नारायणरावांच भूत इतर सग या अंकांवर आपला अिधकार गाजवीत राहते.
वधानंतर त्यांची आठवण इं मजांना भेडसावीतच रा हली !

त्याूमाणच, िधंमा या

दनांक १७ रोजींच अमे रकत या ूमुख

पऽांनीं मदनलालजींच आ हान ूिसदध केल. बडयाबडया श दांची धूळफक क न जगाची वंचना करणासावरकर-च रऽ
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या इं लंडची अमे रकेन फटफजीती केली ! त्यांचाच धडा आय रश वृ पऽांनीं पाठोपाठ िगर वला.

जमनी, ृा स वगैरे दे शांनीं ह हं दःथानां
त या चळवळ चा पाठपुरावा क न, इं लंडची छ :थू कर याचा
ु
ू , इं लंडची कशी घाबरगुंड
एका इटॅ िलयन पऽान तर एक मोठ सूचक िचऽ काढन

सपाटा चाल वला.

उडाली आहे ह जगजाह र केल.

या िचऽांत एक मोठा कडा काढलेला होता व त्या या पायाशीं

हं दःथान
त्यावर ई ज , सोमालीलँड वगैरे वटा, त्यावर वसाहती व त्यावर इं लंड बसलेल
ु
‘ घाबरलेला जॉन ् बुल ् ’
आहे असा दे खावा दाख वला होता.
हं दःथानला
खंडार पडत.
ु

इत यांत ःफोट होतो व ‘

हं द ु नॅशनॅिलःट ’ बार उड वतो.

सव कडा डळमळूं लागलेला पाहन
ू घाबरलेला जॉन बुल

हणतो : अरे हा

वाडा ढांसळला ! याचा पायाच प खरला गेला ! माझे अंगास कोण कापर भरल आहे ! †
िधंमा, िधंमा – ूकरण, ‘ आ हान ’ इत्या दकां वषयीं
मदनलालजीं या कांह ं

कत्येक इं मज मंथकारांनीं, तसच

सहका-यांनीं, जे उ ार काढले आहे त ते मदनलालजीं या वतना वषयींच मत

ःवतंऽ बु न ठरवूं पाहणा-या वाचकांना मागदशक ठरणारे आहे त.
ूकरण संप व यापूव एक दोन मु ांचा परामष घेण अवँय आहे .
या अंकांतला जो उतारा वर दे यांत आलेला आहे त्यांत अस

िधंमाला घोडयावर बस वला व

पण, ते उ ार उ त
ृ क न ह

‘ लंडन टाइ स ’

या द. २०-८-०९

हटलेल आहे क ं, कोणीतर मदनलाल

हणून तो खून कर याला ूवृ

झाला ! अस

लेखकाला मानवी मनाची मुळांतली घडणच समजलेली नाह ं, अस

हणण ूा

वधान करणा-या

आहे .

सु ःथतींत

असलेला मदनलाल िधंमासारखा ह ट त ण मरणमारणा या मागाकडे वळला तो केवळ कोणी नाकांत
काडया घात या

हणून वळला अगर कोणी घोडयावर चढ वला

हणून वळला, ह श य नाह ं.

अशा

गो ी हातून घडावया या तर त्या क ं पाहणा-या इसमाच मन ःवयंिस पणच िन यी व खंबीर असल

पा हजे.

कोणी खून करावयाला ूोत्साहन

द यामुळ खून होत नाह ंत व कोणा खुनासार या ‘

हं सात्मक ’ मागाचा िनषेध ‘ उ वबाहु वरो येष:’ अशा

प तीन कर याच कंकण बांधल तर जगांतल

खून थांबत ह नाह ंत ! ते हां ‘ egged on ’ हा श दूयोग क न, सदर लेखकान मदनलालजींना भाडोऽी
अगर परूत्ययेन बु

या सदरांत ढकल याचा ूय

हो यासारखा नाह ं, अस ःप पण

हणण ूा

आहे .

केला असला तर , तो बु वादाला संमत

‘ Challenge ’ या व

या या भाषासरणीब ल

सदर लेखकान जे िनंकष काढले आहे त ते माऽ ब हं शीं ःवीकार याजोगे आहे त.
द.१०-७-०९ रोजीं वेःट िम ःटर कोटात ज व

त्याची

भाषासरणी

व

वचारसरणी

यांची

वचारसरणीशीं केली तर कोणाला ह अस
नाह ंत.

मदनलालजींनीं

य केल त यापूव संपूणतया दे यांत आलेल आहे .

तुलना

Challenge

या

व

दसून येईल क ं, ह ं दोन व

फुलःकॅप कागदावर िल हलेल माझ व

या या

भाषासरणीशीं

य करणा-या

य

व
एक

य पोिलसांनीं दाबून टाकल आहे अशी तबार

के यावर, मदनलालजींनीं सेश स कोटात एकदां ‘ मला त्यांतील मजकूर आतां आठवत नाह ं ’ असे

उ ार काढ या वषयींची मा हती यापूव

दे यांत आलेलीच आहे .

िनघ यासारखा आहे क ं, कोणाजवळू न तर िलहन
ू घेतलेल व

या उ ारांव न असा िनंकष

य मदनलालजींनीं

† लंडनची बातमीपऽ : पृ. १५६.

सावरकर-च रऽ

२५६

मुखो त केल असाव व १ जुलैनंतर घडत गेले या गो ीं या गद मुळ त्या व

यांत या श दांच त्यांना

आयत्यावेळ ं वःमरण झाल असाव.
Challenge ह व

झा यावर एक नवा ू

य मदनलालजीं या हातचे नाह ं अस गृह त धर याजोगी प र ःथित िनमाण

उप ःथत होतो तो असा क ं, Challenge ह व

य जर मदनलालजींच न हे

तर त कोणी िल हल असाव ! अंतगत पुरा याचा वचार के यावर ूःतुत लेखकाच अस मत बनल
आह क ं, ह व

दल असाव. *

य सावरकरांनीं मदनलालजींना िलहन
ू

या पऽका या ितस-या

प र छे दांत ौीरामचंि व ौीकृ ंण यांचा उ लेख कर यांत आलेला आहे . सावरकरांनीं यानंतर कांह ं
म ह यांनीं रिचले या ‘ प हला ह ा ’ या क वतत या ‘ सारथी जचा अिभमानी । कृ ंणजी अ ण राम
सेनानी ।।’ या चरणांतील उ लेख व हा उ लेख यांतील सा य तोलून पाह यासारख आहे .

प र छे दांत इं लंड व भारतवष यां यामधील अखं डत संमामाचा िनदश कर यांत आलेला आहे .

त्याच

१८५७

या ःवातं यसंमामातील वीरामणींना उ े शन
ू सावरकरांनीं १९०८ साल या मे म ह यांत ‘ Oh martyrs ’
या नांवान ज पऽक ूिस

केल त यापूव दे यांत आल आहे .

ःप पण येऊन गेलेली आहे .

Altar, वेद , ःथं डल ह

मृत्युपऽ ’ या ओजःवी क वतत ह आलेली आहे .

अस मान याला ूवृ
समज याला उत्सुक

क पना या व

यांत याूमाणच ‘ माझे

Challenge ह पऽक मदनलालजींनीं िल हलेल नसाव

झालेली कोणा ह वाचकाची बु

हावी इतक ं ःप

त्यांत ह या अखं डत संमामाची क पना

गमत.

त पऽक सावरकरांनीं िल हल असाव अस

सावरकरांच या सुमाराच िलखाण व Challenge

यां याम य िनदान ूःतुत लेखकाला तर आढळतात.
‘ Indian Unrest ’ या ूिस

मंथाचे लेखर सर हॅ लटाइन िचरोल यांनीं सदर मंथांत † ‘ काळ ’

चे बातमीदार ौी.सावरकर यांनीं कझन वायली यांना ‘ सेबेटर ऑफ ःटे ट फॉर इं डया ’ चे ूत्य
नयनच *

हट याब ल सावरकरांवर ट का केली आहे .

ह ट का पुढ लूमाण आहे :

Savarkar, the London correspondent of the Kal, magnified the success of the plot by
describing its chief victim as the eye of the Secretary of State. There is some reason to
believe that Dhingra expected to find at the reception another Anglo-Indian official whom
the extremists were particularly anxious to remove and, only in his absence struck, at Sir
Curzon Wyllie.
† P. 148.
* लंडनची बातमीपऽ : पृ. १३५.
‘ कटा ’ च यश िन िचरोल
(‘ काळ ’ पऽाचे लंडनचे बातमीदार ौी.सावरकर यांनीं या कटांत बळ पडलेले ूमुख गृहःथ
सर कझन वायली यांच ‘ भारतमं यांचे नयन ’ अस वणन क न या कटाच यश फुगवून दाख वल.
दस
ु -या एका अँ लो-इं डयन अिधका-याला उडवाव अशी जहालांची फार इ छा होती.
ठकाणीं हा अिधकार सांपडे ल अशी िधंमांची अटकळ होती.

सर कझन वायलीवर गोळ झाडली.)
ूय

ूःतुत लेखनान केला आहे .

या ू ाच काय उ र
सावरकर-च रऽ

समारं भा या

तो अिधकार न आढळ यामुळ, िधंमान

िधंमा – ूकरणाची साधार व सा ंत मा हती येथवर दे याचा

ह मा हती वाच यावर, या ूकरणामाग एकादा कट होता क ं काय,

ावयाच त वाचक ःवत:शीं ःवतंऽपण ठर वतीलच.

सावरकरांनीं या कटाच यश
२५७

फुगवून दाख वल क ं काय व दस
ु -या एका ा अँ लोइं डयन अिधका-या या ऐवजीं सर कझन वायलींचा

बळ घेतला गेली क ं काय, या ू ांचीं उ र ूःतुत लेखका या मत पुढ लूमाण आहे त : द. ८ जून

१९०९ रोजीं ‘ कलोिनयल इ ःटटयूट ’ तफ लॉड कझन यांचे अ य तेखालीं सर बॅ फ ड फु लर यांनीं
िनबंध वाचला.

हा ूसंग साधून या दोघांपैक ं एका ाला कंवा दोघांना उड व याचा िधंमांचा प हला

संक प असावा, ह यापूव सूिचत कर यांत आलले आहे .
केली ित यांत
पुरा याव न ःप

फस यामुळ िधंमान पुढ जी तयार

हा ूय

वक पाला कांह ं जागाच िश लक ठे व यांत आली न हती, अस पुढ आले या
दसत. कोणकोण बड ं माणस ‘ इं पी रयल इ ःटटयूट ’ मधील समारं भाला दे णार

आहे त वगैरे ूत्येक बाबीची तपशीलवार मा हती िमळवूनच िधंमान आपला संक प िस स नेला ह

ःप

दसत अस यामुळ, “ दस
ु -याच कोणाला तर उड व याचा बेत होता ; तो फस यामुळ सर कझन

वायलीला मारल ” ह िचरोलच
वायलीला ‘ भारतमं यांचे ूत्य

हणण कोणाला ह पट यासारख नाह ं.

नेऽ ’ अस

हटल.

सावरकरांनीं सर कझन

त्यावर िचरोलची द ु

आप या कटाच यश फुगवून दाख व यासाठ ं सावरकरांनीं अस िल हल !

उभारणी व अंमलबजावणी अत्यंत बेमालूमपणान झाली, यांत शंकाच नाह ं.

म लनाथी अशी क ं,

कट फसलाच तर त्याची

त्याचे यश फुग व यासाठ ं

एका ा साहे बा या वणनांत दोन उणे – आगळे श द घाल याची ज र वाटावी, इतक ते यश फुसक
खास नाह ं.
असच

बर, यश फुगून दसाव यासाठ ं सावरकरांनीं सर कझन वायलीला ूमाणाबाहे र गौर वल

णभर मानल तर

वाग याच

त्यांतून काय िनंप न होईल ? ‘ मनणांतािन वैरा ण ’ या

पढ जाद वळण सावरकरां या

मे याबरोबर त्या या वषयींच वैर

यायान

हं द ु वृ ीला लागलेल अस यामुळ, सर कझन वायली

वस न सावरकरांनीं त्या याब ल गौरवान िल हल ! हा िनंकष

सावरकरांना कमीपणा आणणारा नाह ं, थोरवीच दे णारा आहे ! पण, कटवा यांच यश कमी ूतीच ठराव
हणून िचरोल साहे बांनीं कझन वायलीच मह व कमी लेख याला ूवृ

हाव हा माऽ, ःवत:च नाक

कापून दस
ु -याला अपशकून कर यांतलाच एक ूकार आहे . कझन वायली हे भारतमं यांचे नेऽ नसले

तर कण असतील ! अलंका रक भाषत केले या या वणनाचा अथ इतकाच आहे क ं, ते भारतमं यां या
कचेर ंतले एक बडे अिधकार होते.

पालमटर प ती या कारभारांत भारतमंऽी वगैरे लोक ूत्येक

िनवडणुक या वेळ ं पालटणारे अस यामुळ, कचेर या धोरणांतल व कामांतल सातत्य टक व यासाठ ं,
अशा ःथरपद अिधका-याच मह व वशेष असत, ह गो

सवमा य आहे .

अनेक भारतीय संःथानांतून

रे िसडटच काम क न ःवदे शीं परत आलेले सर कझन वायली हे भारतमं यांचे Political A.D.C. होते,
अस वणन

१९०६ सालपासून या िलखाणांतून सतत आढळत.

इं लंडातील भारतीय

व ा याचा

बंदोबःत कर या या योजना आंखतांना व पार पाडतांना वायलीसाहे बांना ज मह व न चुकतां दे यांत
यात होत त्याचा अथच असा होता क ं, हं द प र ःथतीचा द घकालीन प रचय, वरपांगी सहानुभुतीच

धोरण दाखवून साखरपेरणी कर याची त्यांची कला, इत्या द गुणांब ल त्यांची चांगलीच

याित होती.

असा एक बडा िन कतबगार अिधकार आक ःमत र तीन मेला यामुळ तर थेट राजेसाहे बांपासून सवानीं
द:ु खूदशन व अौु वमोचन केल !

िचरोल साहे ब सुच वतात त्याूमाण कझन वायली हे भारतमं यांचे

कोणीच नसते – ते कोणी तर एक फालतु इसम असते – तर खु

द:ु खूदशन केल असत काय ? कोणा ह धो या या अगर भडभुज
ं ा या

राजेसाहे बांनीं त्यां या मृत्युब ल
मृत्युब ल इं लंडचे राजेसाहे ब

सावजिनक र तीन हळहळत असतात, अस हं दःथानां
त या लोकांना तर माह त नाह ं !
ु
िधंमाला फांशी दल त्या दवशीं लंडनमध या सव हं द

िधंमाचे ूेत हं द
सावरकर-च रऽ
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करण श य झाल नाह ं.
िधंमाच ौा

केलच !

तर ह, त्या या मृत्यू या दहा या दवशीं ौी. यानचंद वमा यांनीं

िधंमाच गुणगान हा तर हं द

ौर क न

व ा याचा एक आवडता वषयच होऊन बसला !

या दवशीं िधंमाला फांसावर चढ व यांत आल त्याच दवशीं सकाळ ं लंडनमधील हं द बांितकारकांनीं

ू ूसृत केल होत :
िधंमा वषयींच पुढ ल पऽक काढन

† This day, the morning of 17th August 1909, will remain engraved in red letters in the heart
of every Indian who loves his Motherland. This is the morning that our great patriot, our
beloved Dhingra, is swinging to and fro with his sacred neck in the grip of the execution
ropes in
† द. १७ ऑगःट १९०९ चा हा दवस – या दवसाचा हा ूात:काल – मातृभूमीवर ूेम करणा-या
ूत्येक भारतवासीया या िच ावर र ा रांनीं कोरलेला राह ल.
आमचा ूय िधंमा, पे टे

या ूात:काळ ं आमचा थोर दे शभ ,

हली तु ं गांत फांसावर चढत आहे – त्याची प वऽ मान फांसांत अडकली

आहे ! त्याचा
‘ आ ह श

मान ् होऊं ते हां - ’

Pentenville prison. His high soul is rising from his earthly body, giving more spirituality to
the cause on whose altar he is sacrificed. This great patriot is not more with us in his earthly
body but in spirit he is with us, will remain with us, will guide us in the battle of the freedom
of our Motherland and his name, written in the history of India, will go down to posterity.
The alien oppression on his Motherland he could not bear and he decided to help the
movement, which is engaged in freeing Her, by giving his life.
“ I told you that the English Court has no authority over me. I do not care for my
life. You are all powerful. You can do what you like. But remember, that one day we shall
be powerful and then we shall do what we like,” – were his words when the English judge,
who must have been feeling demoralized in his inner heart told him that his life would be
taken…… And now our enemies have killed him. But let them remember that they will
never, never succeed in suppressing or killing the movement.
उदा

आत्मा त्या या पािथव शर रांतून िनघून वर जात आहे व या उत्बमणामुळ,

वेद वर त्यान आपल बिलदान केल त्या प ा या आ या त्मकतत भर पडत आहे .
शर र आतां आम या स नध नाह ं.

िधंमाच पािथव

पण, त्याचा आत्मा आम याभ वतीं आहे , तो आम या भ वतींच

राह ल आ ण मातृभू वमोचना या संमामांत तो आमच मागदशन कर ल.

िल हलेल त्याच नांव उ ां या भारतीय संततीपयत जाऊन प चेल.
छळ िधंमाला अस

या प ा या

वाटला ; आ ण, मायभू या

भारता या इितहासांत

पर यांनीं चाल वलेला मायभूचा

वमोचनासाठ ं चालू झाले या चळवळ ला साहा य

हणून ूाणापण कर याचा त्यान िनधार केला.
“ इं लश

यायालयाचा मा यावर कसला ह अिधकार नाह ं ह मी आप याला सांिगतलच आहे .

मला मा या ूाणांची पवा नाह ं.
पण, जे हां आ ह श

तु ह सवश

मान ् आहां ; मनांत येईल त तु ह ं क ं

मान ् होऊं असा ह एक काळ येईल ह वस ं नका.

क ं ” – मनांत वरमून गेले या इं मज

शकता !

त्या वेळ ं आ ह ह हव त

यायािधशान दे हांताची िश ा सांिगतली ते हां िधंमान हे श द

उ चारले....... आम या शऽूंनीं आतां िधंमाचे ूाण हरावून घेतले आहे त ; पण, ह के यान त्यांना

सावरकर-च रऽ
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आमची चळवळ दाबून टाकतां येणार नाह ं अगर मा न टाकतां येणार नाह ं, ह त्यांनी नीट

यानांत

धराव.
Moral force, like gentle tides at the rouch of storm sweeps away hills and lands. The
act of a patriot comes like storm to the moral waves of human society, and, sweeping away
barriers, leads the cause to success.
द. १०-९-१९०९ रोजीं ूिस

झाले या ‘ वंदे मातरम ् ’ पऽा या प ह याच अंकांत लाला

हरदयाळ यांनीं िधंमाजींना पुढ ल ःतुितसुमन वा हलीं :

Dhingra, the immortal has behaved at each stage of his trial like a hero of ancient
times. He has reminded us of the history of mediaeval Rajputs and Sikhs, who loved death
like a bride. England thinks she has killed Dhingra ; in reality, he lives forever and has given
the deathblow to English sovereignty in India.
In time to come, when the British Empire in India shall have been reduced to dust
and ashes, Dhingra’s monuments will adorn the squares of our chief towns, recalling to the
memory of our children the noble life and nobler death of him who laid down his life in a faroff land for the cause he loved so well.
(

यायालयांतील चौकशीच काम चालू असतांना ूत्येक ूसंगीं िधंमाजी – अमर झालेले

िधंमाजी – हे ूाचीन काळ या एका ा शौयशाली महापु षाूमाण वागले आहे त.
इितहासांत ूिस

पावलेले रजपूत व शीख हे मृत्यूवर आप या ूेयसीूमाण ूेम कर त. िधंमाजींनीं

आप या वतनान या शूरांच ःमरण जागृत केल आहे .
टा कल !

म ययुगीन

इं लंडला वाटत आहे क ं, आपण िधंमाला मा न

वःतु ःथित अशी आहे क ं, िधंमा िचरं जीव झाले आहे त व त्यांनीं इं मजां या भारतीय

आिधपत्याला ूाणघातक तडाका लगा वला आहे .
भ वंयकाळ ं

या वेळ ं भारतांतल

ॄ टश साॆा य मातींत िमळू न जाईल त्या वेळ ं,

भारतांत या ूमुख नगरांत चौकाचौकांतून िधंमांचे पुतळ वैभवांत तळपूं लागतील.
भारतीय बालकांना िधंमां या उदा

जीवनाच व उदा तर

हे पुतळे पाहन
ू

सागरावर ल भरती या लाटा सामा यत: सौ य दसतात ; पण, तुफानी वा-या या तांडवाचा
ःपश होतांच त्यांना अस साम य येत क ं, त्यापुढ टकडया व भूभाग धुऊन िनघतात.
समाजांत खेळणार नैितक बळ ह या लाटांसारखच असत.
सौ य नैितक बळांत एका न या श

चा संचार होतो.

च काचूर होतो आ ण मग त्या दे शभ ाचा प

मानवी

दे शभ ा या कृ तीचा ःपश लाभतांच या

या न या श

मुळ सा-या अडथ यांचा

यशालाभाूत प चतो.)

‘ महाभाग िधंमा तो हाच ’
मरणाच ःमरण होईल.

आप या ूय कायासाठ ं दरु या एका दे शांत ूाणांची आहित
दे णारा महाभाग
ु

ू भारतीय िधंमा तो हाच, ह आठवण काढन
ू भारतीय बालक या
िधंमा तो हाच, ह आठवण काढन
वभूतीपुढ आपला माथा नम वतील.)
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आ हक

Secret History of The English Occupation of Etypt या मंथाचा लेखक W.S. Blunt या या
(Diary) चे दोन खंड ूिस

झालेले आहे त.

कै. दादासाहे ब खापड यां यापाशीं

लंटचा

िधंमा वषयीं झालेला सं द २४-७-१९०९ या दनांका या आ हक ंत पुढ ल श दांत * न दलेला आढळतो :
No Christian martyr ever faced his judges more fearlessly or with greater dignity. I
discussed his case with Khaparde who is here for the week-end, his first country-visit in
England. He is as full of admiration as I am of Dhingra’s courage. We agreed that if India
could produce five hundred men as absolutely without fear, she would achieve her freedom.
It was recorded in the medical evidence at the trial that, when arrested, Dhingra’s pulse
beat no quicker than was normal nor from first to last he shown any sign of weakening.
( भ न धमात या त वां या अिभमानान हौतात् य पत्करणा-या लोकांनीं

रा ह यावर िनभयपणा व उदा पणा हे गुण
गुणांपे ां ौे

होते अस

य

हणतां येणार नाह ं.

केले. पण, त्यांनीं

य

यायासनासमोर उभ

केलेले हे गुण िधंमाजीं या

या स ाहा या अखेर ला ौी.खापड येथ आले आहे त.

इं लंडम य आ यापासून मामीण वःतींत ते ूथमच येऊन रा हले, अस मला वाटत.
िधंमा-ूकरणाची चचा केली.
वाटत आहे .

त्यां याशीं मी

िधंमाजीं या धैयाब ल मला जतक कौतुक वाटत आहे िततकच त्यांना ह

िधंमाजीं या चौकशी या वेळ ं

या डॉ टरांची सा

झाल आहे क ं, िधंमाजींना अटक झा यावर त्यांची नाड

नेहमीं यासारखी संथपणान चालली होती.

झाली त्यांनीं अस सांिगत याच नमूद

तपासली त्या वेळ ं ती नाड

अथपासून इितपयत, दौब याच िच ह

अगद ं

हणून त्यां या

वतनांत दसल नाह ं.)
लंटचा Challenge या व

यावर ल अिभूाय ह † मािमक आहे .

* Part II, Pp. 267-68.
† Part II, Pp. 276.
No greater fortitude was ever shown by a martyr for any faith. With such men to
love her, Mother India must succeed. But the British public is so besotted with its own selfsatisfaction that it refuses to acknowledge this martyr’s death, endured so calmly, as
anything but a murderer’s wish for notoriety. The day of reckoning, however, cannot be
long delayed.
(धमासाठ ं आत्मबिलदान करणा-या कोणत्या ह हतात्
यान िधंमाजींहू न ौे
ु

दाख वलेल नाह ं.

ूतीच धैय

या भारतमातेवर अशा सुपुऽांच ूेम आहे ती भारतमाता यश ःवनी झालीच पा हजे

; पण, अहं कार समाधानामुळ धुंदावले या ॄ टश जनतेला ह कांह ं कळतच नाह ं.

िधंमाजींनीं इत या

धीरोदा पणान मृत्युला िमठ मारली यांत कांह ं वशेष आहे ह मा य कर याला ॄ टश जनता नकार
दे ते.

खुनी मनुंयाची लौ ककाची इ छा इतकाच त्या कृ त्याचा अथ होय, अस ितला वाटत.

अशा मुदाड मनोवृ ीचा जाब दे याचा ूसंग फार दवस टाळतां येणार नाह ं.)

**********
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८ अटकेपूव या उलाढाली
इं डया हाउस सोडन
ू सावरकर ए ूलपासून

यापूव या ूकरणांत उ ले ख यांत आलीच आहे .
सावरकरांचा चांगला ःनेह जमला होता.

ब पनचंि पाल यां या येथ राहंू लागले ह गो

पालबाबूंचे िचरं जीव ौी.िनरं जन पाल यांचा व

त्यामुळ व इतउ र ‘ इं डया हाउस ’ चालूं ठे वण अवँय नाह ं

अस वाटंू लाग यामुळ, ते पालबाबूं या आमहाव न त्यांचे घर ं – पण र तसर पैसे दे ऊन – राहंू लागले.
कर यांत आली होती तो हे तु संपूणपण िस

झाला आहे ,

अस यामुळ आतां ‘ इं डया हाउस ’ ह नांव धारण करणार एकाद संःथाच चाल वली

पा हजे अस

‘ इं डया हाउस ’ ह संःथा

लंडनम ये जेथजेथ

हं द ु

या हे तून सु

व ाथ

राहतात त्या ूत्येक ःथळ ं एकेक ‘ इं डया हाउस ’ चालू झाल

नाह ं, संःथा चालू ठे वली तर ूसंगीं पोिलसां या तडा यांत अनेक माणस व वःतू सांपडतील व
त्यामुळ कायाला जाःत धोका येईल वगैरे कोट बमाचीं पऽ सावरकर पं. शामजी कृ ंणवमा यांना
पाठवीत होते.

पण, संःथा ःथापणा-या अनेकांची जी गत होते तीच शामजींची ह झाली होती

हे तू या िस साठ ं संःथा िनघाली त्या हे तूच काय झाल हा ू
जणीं ूधान हे तु होय, अस संःथाचालकांना वाटंू लागत.

आड क न, संःथा चाल वण हाच

त्यामुळ हे तुिस

बाजूलाच राहन
ू , िनज व

ठरले या संःथा अडगळ सार या ऽासदायक ठरतात व हळु हळू हाःयाःपद होऊं लागतात.
हाउस ’ या

संःथेवर असा कांह ं ूसंग आला नाह ं.

लागतांच ह संःथा िनज व झाली.
झाली.

थोड याच

पुढ िधंमा ूकरणाचे वादळ वारे वाहंू लागतांच ह संःथा बंद

संःथेूीत्यथ खच केलेला पैसान ् पैसा त्यांनीं वसूल केला.
य

पण, िधंमा ूकरण सु

कर यासाठ ं पसाळले या इं मज

‘ इं डया

पण, ए ूल म ह यांत सावरकर बाहे र राहंू

दवसांनीं पं. शामजी कृ ंणवमा यांनीं संःथेची इमारत ह

पालबाबूंकडे राहंू शकले.

या

वकून टाकली व

िधंमा ूकरणाची आग भडकेपयत सावरकर

झा यावर, सावरकरूभृित बांितकारकांवर ल रोष

ीपु षांचे जमाव पालबाबूं या िनवासःथानाभ वती गोळा होऊं

लागले, त्याबरोबर पालबाबू वचारांत पडले.

त्यांनीं वृ पऽांतून एक पऽ ूिस

केल व सावरकर हे

आप या वसितगृहांतील एक Paying guest आहे त, या पलीकडे त्यांचा व आपला अथाअथ कांह संबंध
नाह ं, अस जाह र क न ते मोकळे झाले ! पालबाबूंच घर सोड यावर दोनतीन दवसपयत सावरकरांचे
अितशय हाल झाले.

ब-हाडासाठ ं

हणून जागा पहावी व तेथ सामानसुमान घेऊन जाव त

पोिलसांचा लकडा घरमालका या वा घरमाल कणी या माग लागे, व नाइलाज होऊन, सावरकरांनीं जागा
सोडन
ू जाव अस सांग याचा त्या बापडयांवर ूसंग येत असे.

एकदां तर त्यांना ऐन म यराऽीं या

सुमारास एका हॉटे लमधून चंबूगबाळ आंव न बाहे र पडाव लागल व ‘ श या भूिमतलं दशोs प वसनम ्

’ या प तीन काळ कंठावा लागला. दोनतीन दवसपयत असा लपंडाव चाल यावर, त्यांना एके ठकाणीं
मोठया क ान जागा िमळाली.
वेळ ं व

ये

बंधूंना नुकतीच झालेली ज मठे पेची िश ा, १४ जुलै रोजीं मेज इन मधील चौकशी या

पुरावा

हणून सांग यांत आलेली हं दःथानमधील
घडामोड ंची मा हती, िधंमा ूकरण सु
ु

झा यापासून पडत गेलेला कामाचा मनःवी ताण, कॅ ःटन हॉलमधील सभत झालेला
त्यानंतर

कत्येक

प रणाम झाला.

सावरकर-च रऽ

ूकार व

दवसपयत सोसावा लागलेला मनःताप या सवाचा सावरकरां या ूकृ तीवर फार
त्यांत ह, लंडनम ये भाडयाची जागासु ां िमळण क ठण झा यामुळ, कांह ं दवस तर

२६३

ःथानांतर करण अवँय झाल.

लंडनपासून

वशेष दरू नसले या ॄायटन या समुिकांठ या र य

ठकाणीं वौांतीसाठ ं जाऊन राह याच सावरकरांनीं ठर वले व त्याूमाण द.

यानचंद वमा यांना ॄायटन येथ बोलावून, िधंमा या Challenge या व

ॄायटनला गेले.
ूकाशनाची

२९-७-१९०९ रोजीं ते

यवःथा सावरकरांनीं या ठकाणीं असतांनाच केली.

दवसच होते.

सावरकर या ठकाणीं एकूण १०-१२

त्यां या सहवाससुखाचा जाःतींत जाःत लाभ िमळावा

लंडनहन
वारं वार तेथ जात असत.
ू
हं डावयास गेले होते.

हं सतखेळत होते.

हे दोघे िमऽ एकदां सायंकाळ

आनंदांत कलबमणा करणा-या इं मज

हणून ौी. िनरं जन पाल हे
ॄायटन या समुि कना-यावर

ीपु षांचे थवे या थवे भ वतालीं

अशा त्या जनसंमदात हे दोघे समवयःक त ण सावरकरांवर ओढवूं पाहणा-या

राजक य आप ी वषयीं बोलत होते.
एका त ह जनसंमद

या या

बोलतांबोलतां सावरकरांची तंि लागली ! ‘ क रशी एकांतीं गद ।

’ हा गडक-यांनीं ‘

वचार ’ या क वतत व णलेला अनुभव सावरकरांना येऊं

लागला व समोर पसरले या सागराशीं त्यांची वृ

तादात् य पावली !

या ूसंगीं सावरकरांना ‘

सागरास ’ ह सुंदर क वता कशी ःफुरली याच वणन * करतांना िनरं जनबाबू िल हतात :
Presently he commenced to hum a song – he sang as he composed. It was a
Marathi song, describing the pitiable serfdon of India. Forgetful of all else, Savarkar went on
singing. Presently tears began to roll down his cheeks. His
* Marhatta : 27-5-1938.
‘ सागरा ूाण तळमळला ’
voice became choked. The song remained unfinished. Savarkar began to weep like a child.
( इत यांत सावरकरांनीं एक गाण गुणगुणावयाला सु वात केली – ते एक कडे गाण रचीत होते
व एक कडे त

हणत होते.

गाण मराठ असून, त्यांत भारता या द नवा या दाःयाच वणन होत.

आत्म वःमृती या पूणावःथत जाऊन सावरकरांच गीतगान चालल होत.

इत यांत त्यां या डो यांतून

अौू घळघळा वाहंू लागले ; त्यांचा कंठ ःतंिभत झाला ; गाण अपुरच रा हल ; एका ा िनंपाप

लेकरासारख सावरकर कंठ मोकळा क न रडंू लागले.)

अशा या प र ःथतींत रचली गेलेली ‘ सागरा ूाण तळमळला ’ ह क वता का य या
कती ौे

ीन ह

दजाची आहे ह ूत्येक रिसकान ःवत:च ठरवाव, स यां गांधीजीं या ूभावळ ंत असणारे –

व सावरकरां या संगतींत फ युसन कॉलेजांत कांह ं
कालेलकर यांनीं ह क वता ‘ मराठ भाषेच लेण

दवस

असलेले – ौी.द ोपंत अथात ् आचाय

हणून मराठ सा हत्यांत कायमच ःथान िमळवून

बसली आहे ’ अस ूश ःतपऽ दल आहे . * कै. अ पाशा ी रािशवडे कर यां यासार या पं डतवराला व
रिसकौे ाला ह या क वतेन हल वल होत आ ण या क वतेला उ र

हणून शा ीबुवांनीं एक संःकृ त

क वता रिचली होती, अशी मा हती ूःतुत लेखकाला िमळाली आहे . † ह सुंदर क वता समम दे ण
अवँय अस यामुळ, क यापुढ जशी या तशी दली आहे :
सागरास

सावरकर-च रऽ
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ने मजसी ने परत मातृभूमीला । सागरा ूाण तळमळला ।। धृ. ।।
भूमाते या चरणतलां तूं धूतां । मीं िनत्य पा हला होता ।
मज वदलासी अ य दे िशं चल जाऊं । सृ ची व वधता पाहंू ।
त जननी
माग

वरहशं कत ह झाल । प र तुवां वचन ितज दधल ।

ःवय मीच पृ ं वाह न । त्व रत या परत आणीन ।
गंभीर त्वदाकृ ित बघुनी ।। मी ।।
व सल या तव वचनीं ।। मी ।।
‘ जगदनुभव-योग बनुनी ।। मी ।।
तव अिधक श

उ दरणीं ।। मी ।।’

‘ येईन त्वर ’ कथु िन सो डल ितजला । सागरा ूाण तळमळला ।।१।।
शुक पंज रं वा ह रण िशरावा पाशीं । ह फसगत झाली तैशी ।
भू वरह कसा सतत साहंु या पुढतीं । दश दशा तमोमय होती ।
* ूितभा : १५-१-१९३६.
† नािशकचे कै. वामनशा ी दातार यां या त डन
ू ह मा हती िमळाली.
गुणसुमन मीं वेिचयलीं या भाव । क ं ितन सुगंधा

याव ।

ज र उ दरणीं यय न ित या हो साचा । हा यथ भार व ेचा ।
ती आॆवृ वत्सलता ।। रे ।।
नवकुसुमयुता त्या सुलता ।। रे ।।
तो बाल गुलाब ह आतां ।। रे ।।
फुलबाग मला हाय पारखा झाला । सागरा ूाण तळमळला ।।२।।
निभं न ऽ बहत
ु एक प र यारा । मज भरतभूिमचा तारा ।
ूासाद ितथ र य पर मज भार । आइची झ पड

यार ।

ितजवीण नको रा य मज ूय साचा । वनवास ित या ज र विनंचा ।
भुल वण यथ ह आतां ।। रे ।।
बहु जवलग गमत िच ा ।। रे ।।
तुजस रत्पते । जी स रता ।। रे ।।
त रहाची शपथ घािलत तुजला । सागरा ूाण तळमळला ।।३।।
या फेनिमष हं सिस िनदया कैसा । कां वचन भंिगसी ऐसा ।
त्वत्ःवािमत्वा संूित जी िमरवीते । िभउिन का आं लभूमीत ।

सावरकर-च रऽ
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म मातेला अबल

हणुिन फसवीसी । मज ववासनात नेसी ।

ज र आं लभूिम-भय भीता ।। रे ।।
अबला न मा झ ह माता ।। रे ।।
किथल ह अग ःतस आतां ।। रे ।।
णं तुज याला । सागरा ूाण तळमळला ।।

जो आचमिनं एक

४।।

आप या ूय मातृभूमीच दशन आप याला फ न होईल क ं नाह ं अशा साशंक वृ ीचा अंमल
मनावर बसलेला असतांना िनघालेले हे उ ार क णाजनक तर आहे तच ; पण, त्या क णाजनक
उ ारांत ह, मातृभूमीची सेवा कर याचा कवीचा िनधार

झालेला आहे .

य

पा हल

कवीला अगःती या समुिूाशनाची पौरा णक कथा सहज आठवली ह

ःवसंःकृ ितिन ेब ल आदर वाटंू लागतो.

अशा मन: ःथतींत ह

या क वते या पुंकळशा चरणांत -

ीुपदांत – द घःवरांचा भरणा भरपूर आहे .

कवी या मनाची आत अवःथा

हणजे कवी या
वशेषत: क वते या

य

कर याला या

भर याच साहा य चांगलच होत.
सावरकर ॄायटनहन
लंडनला परत आले त्या वेळ ं िधंमा ूकरणांत या सव घटना पु-या
ू

झाले या न हत्या.

िश

क रा हले या घटनांकडे सावरकरांना पुंकळच ल

या घटनांिशवाय आणखी ह एका गो ीकडे ल

ाव लागत होत.

पुर वण त्यांना या सुमारास ूा

झाल.

पण,
या

१८५७

ःवातं यसंमामा वषयींचा मंथ सावरकरांनीं १९०८ म य मराठ ंत िल हला होता, ह यापूव च सांग यांत
आल आहे .

अनेक अडचणींना त ड दे ऊन या मराठ पुःतकाच इं मजी भाषांतर
पुःतका या ूकाशनांत या अडचणी
१० मे १९०८ रोजीं भारतभवनांत जो उत्सव साजरा कर यांत आला व त्या

मु ित कर यांत आल.

उत्सवा या िनिम ान मागाहन
ू जो

ोभ उत्प न झाला त्यामुळ सरकारला सावरकरांनीं िल हले या या

पुःतकाची कुणकुण लागली होती.
ठर वल होत.

ह पुःतक सुखान ूकािशत होऊं

ावयाच नाह ं अस सरकारन

सरकार या या संक पाला न जुमानतां या पुःतकाची ूिस

वचार सावरकर व त्यांची िमऽमंडळ यांनीं ह ठर वला होता.

मुिणाच काम संपत आ याची वाता या सुमारास

कशी करावयाची याचा

अशा धांवपळ त चाललेल या पुःतका या

हं दःथान
सरकारपयत येऊऩ प चली असावी.
ु

कारण, या बाबतींत हं दःथान
सरकारन जो एक खास हक
ु
ु ू म का ढला त्याची मा हती ‘ मराठा ’ पऽा या
द. १ ऑगःट १९०९

या अंकांत दलेली आढळते.

कलमा वय काढ यांत आलेला असून, त्यांत अस
िल हले या मराठ

पुःतकाची ूत

कर यांत आलेल आहे .

१९०९

हा हक
ु ुम

‘ सी कःट स अँ ट ’

िनघाले या या सरकार

सावरकरांनीं ऑगःटम ये लंडनहन
ू धाडलेल एक पऽ ‘ काळ ’ पऽांत १९०९
ूिस

झाल. *

या

हटल आहे क ं, ौी. व.दा.सावरकर यांनीं बंडासंबंधीं

कंवा त्या या इं मजी भाषांतराची ूत

या जुलैअखेर

या १९

हं दःथानां
त आणण मना
ु
हक
ु ु माला उ र

हणून

या स टबर म ह यांत

या हक
ु ु मांत मा या नांवाशीं पुःतकाचा संबंध जोडलेला असला तर , या अजात

पुःतकाशीं अगर तशा ःव पा या कोणत्या ह पुःतकाशीं मा या नांवाचा अथाअथ कांह ं ह संबंध नाह ं,
अस सावरकरांनीं या पऽा या
सावरकर-च रऽ

ारा जगजाह र क न टा कल.

अूकािशत असले या पुःतकावर
२६६

राजिोह पणाचा आरोप ठे वण कतपत

या य आहे , एका ा आ

पुःतकाशीं एका ा

य

च नांव

िनग डत कर यापूव , मंथकतृत्व खरोखर कोणाच आहे याची चौकशी करण सरकारच कत य आहे , वगैरे

अनेक मु े सावरकरांनीं या पऽांत उप ःथत केलेले आहे त.

हं दःथानसरकारन
काढले या हक
ु
ु ु मांत

पुःतकाच ज नांव दल होत त मु ित पुःतका या नांवाहन
ू िभ न अस यामुळ, सावरकर यांना सरकार
हक
ु ु मा व

हे आ ेप घेतां आले.

१९०६

या अखेर पूव च सावरकरांनीं लंडन येथ मॅ झनीवर ल मराठ पुःतक िलहन
ू पुर केल व

त्याच हःतिल खत आप या थोर या बंधुंकडे
झा याबरोबर सावरकर १८५७

धाडन
ू

दल.

या पुःतका या कामांतन
ू
मोकळे

या ःवातं ययु ासंबंधीं या मंथाची तयार जोरान क ं लागले.

इं डया

ऑ फस या लायॄर ंत असलेले अनेक मह वाचे मंथ प रौमपूवक वाचून, टांचण क न, मंथाची सुसंगत
जुळणी क न, तो िलहन
ू काढ याच काम बरच ौमाच होत व या कामाला वेळ ह बराच लागला.

मे १९०८ रोजीं भारतभवनांत १८५७

१०

या ःवातं ययु ाचा ःमृती दन मोठया ूमाणावर साजरा कर यांत

आला ; त्या सुमारास या मंथाच मराठ हःतिल खत पुर झाल असाव ; ‘ मॅ झनी ’ ूमाणच ह ह
पुःतक मराठ ंत
* लंडनची बातमीपऽ : पृ. १५६-५७.
ूिस

कर याचा सावरकरांचा मूळचा संक प अस यामुळ, हःतिल खत तयार झा याबरोबर त ौी.

गणेशपंत सावरकर यांजकडे धाडन
ू दे यांत आल.
मुिणालयाकडे धाडल.

कस कराव, हा ू
होती.

यवःथापकांनीं हःतिल खत परत केल.

तपण फ न वनायकराव सावरकरां या हातीं आल.

हं दःथानां
तून ह
ु

ते हांपासून ह पुःतक मु ित

सावरकरां यापुढ होता.

ह पुःतक इं लंडमध या एका ा मुिणालयांत छापून घे याची क पना सवःवीं अ यवहायच

ृा स, जमनी वगैरे दे शांतून मुिणाच काम क न

फार मोठ अडचण होती.

यावयाच तर दे वनागर टाइपाचा अभाव ह

टाइप पाडन
ू घे यापासून सगळा खटाटोप कर याला एकादा मुिक तयार

झाला तर , या टाइपांत जुळणी कर याच
प रहार

हणून सोलापूर या एका

सरकार या ह ःतिल खता या शोधांत आहे व मुिणालयाची झडती हो याचा

संभव आहे ह ओळखून, मुिणालया या
हःतिल खत सुर

त्यांनीं त छाप यासाठ ं

ान ह त्या दे शांत कोणाला न हत ! या सव अडचणींचा

हणून मूळच मराठ पुःतक इं मजींत भाषांत रत कर याच ठरल.

ौी.कोरे गांवकर या महारा ीय त णांनीं ह काम अंगावर घेतल.
मुिणासाठ ं लागणा-या ि याची योजना काय करावी हा ू

ौी.वामनराव फडके व

भाषांतराच काम सु

होतांच

सावरकरां या पुढ उभा रा हला.

ह काम

सावरकरांनीं कस केल याच वणन ौी.ित मलाचाय यांनीं आप या आठवणींत पुढ ल श दांत * केल
आहे :

At last Savarkar collected sufficient money to start printing this historical work. Many
of the students who did not sympathise with his views of independence or even were afraid
of associating with him were willing to contribute funds for the publication. I do not know if
some Government scholars or even high officials did not subscribe for a copy of the book.
Savarkar knew how to approach them and induce them to subscribe.
( शेवट ं या ऐितहािसक पुःतका या मुिणाच काम सु
केले.

पुंकळसे हं द

सावरकर-च रऽ

व ाथ असे होते क ं,

कर याला पुरेसे पैसे सावरकरांनीं गोळा

यांना सावरकरां या ःवातं यावादाब ल सहानुभूित न हती
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अथवा जे सावरकरां या सा या सहवासाला ह भीत असत.
ूकाशनासाठ ं पैसे दे याला तयार झाले.

सरकार िशंयवृ

पण, असे

व ाथ सु ां या पुःतका या

िमळवीत असलेले कांह ं व ाथ – इतकच

काय, कांह ं बडे सरकार नोकर – यांनीं ह आगाऊ पैसे दे ऊन पुःतकाची ूत िमळ याची यवःथा केली
क ं काय, न कळे ! अशा मंडळ ंना गांठाव कस व गटवाव कस हे शा
होत.)

सावरकरांना चांगल माह त

१९०८ साल या अखेर पयत इं लंडांत

* Marhatta : 3-9-1937.
हॉलंडम य मुिण सु
असलेले ौी.दादासाहे ब करं द कर आ ण दादासाहे ब खापड यांनीं ह या पुःतका या मुिणासाठ ं कांह ं
र कम दली होती.

याव न असा िनंकष िनघतो क ं, १९०८

या शेवटपयत पैसे जम व याचे काम

चालू होत.
मुिणासाठ ं अवँय असणा-या ि याची योजना झाली तर
िमट यासार या न हत्या.

कंबहना
अस ह
ु

तेवढयान कांह ं सा-या अडचणी

हणतां येईल क ं, ख-या अडचणी यानंतरच यावया या

असल पुःतक मु ित कर याला इं लंडांतल एकाद मुिणालय िस

होती.

बाहे र दे शांत या एका ा मुिणालयान ह काम अंगावर घेतल तर या बाबतींत करावया या

करारावर कोणाची तर ःवा र होण अवँय होत.

ःवा र चा ू

िनघाला

धाःती वाटे क ं, या ूकरणीं आपण गुंतल तर गु पोिलसांमाफत ह गो
आप या पर

हणजे ूत्येकाला अशी

सरकारपयत जाऊन प चेल व

ेच अगर भावी आयुंयांत या उत्कषाच त्यामुळ मातेर होईल.

इं लंडबाहे न कोठू न तर

मु ित क न आण याची तयार

करणा-या एका जमनान ह काम अंगावर घेतल.
दाख वल.

होईल ह गो

क पनातीतच

होत्या.

झाली.

शेवट ं ह पुःतक

अशा बाबतींत अडत्याच काम

या अडत्यान पुःतकाच हःतिल खत एका व कलाला

‘ असलीं पुःतक छापणार फम असा आम या फमचा दल
ु कक झाला तर आमचा धंदा

रसातळाला जाईल ’ अस सांगत हा अडत्या परत आला.
माणसान एक गो

तर

चांगली केली.

पण, एका अथ कुचराई करणा-या या

हॉलंडमध या एका मुिणालया या मालकाची व

हं द

बांितकारकांची त्यान गांठ घालून दली व अशा र तीन या पुःतका या छपाईच काम शेवट ं हॉलंडम य
सु

केल.

झाल. * या छापखा यांतून येणार ं मु ित तपास याच पुंकळस काम ौी.वमा व आचाय यांनीं
पण, या सव घालमेलींकडे पोिलसखात्याच चांगलच ल

अस यामुळ – व ह पुःतक कती

वालामाह असेल याची त्यांना उ म क पना अस यामुळ, – या पुःतकाचा ूसार हं द लोकांत होऊं
नये यासाठ ं कडे कोट बंदोबःत कर याचा उ ोग त्यांनीं सु

केला.

१९०९ सालीं जुलै म ह या या

सरकारन काढलेला वशेष हक
शेवट ंशेवट ं हं दःथान
ु
ु ु म हा या बंदोबःतांतलाच एक भाग होता.
ह ं पुःतक इं लंडम य आलीं तर
कत्येकां या मनांत नांदत होती.

वशेष कांह ं करणार नाह ं अशी वेड

आशा

पण, १५० ूतींचा एक ग ठा मालकाला िमळ या या ऐन वेळ ंच

पोिलसांनीं हःतगत के यामुळ, ह आशा न
मागान केला पा हजे अस

सरकार

झाली व या पुःतकाचा ूसार करावयाचा तर तो अ य

दसूं लागल. या पुःतका या

कत्येक ूती पुढ पॅ रसमाग पॉं दचर

ितनेवे ली येथ धाड यांत
सावरकर-च रऽ
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व

* ौी. आचाय यांनीं ूिस

केले या हक कती या आधार ह मा हती दली आहे .

ौी.

यानचंद वमा

यांच ःमरण अस होत क ं, या पुःतका या छपाईच काम ःवत्झलडम य झाल.
आ या * व नंतर या पुःतका या ूती हळु हळू बंगाल, पंजाब, आंी वगैरे भागांत पसर या.
पुःतका या ूती हं दःथानां
त धाड याची आणखी ह एक यु
ु

शोधून काढ यांत आली.

या

‘ प वक

पेपस ’, ‘ वे हल ’ अशा लोक ूय कादं ब-या, शे स पयरचीं शोका त नाटक इत्या द पुःतकां या मु ाम

छापून घेतले या सुंदर पु

यांत ह ं पुःतक प केपणीं वे ू न तीं

लोकांबरोबर धाडन
दे यांत आलीं.
ू

अशी कांह ं पुःतक पंजाबचे

हयातखान यां या सामानांतून ह पुढ हं दःथानां
त सुर
ु
‘ गदर ’ पऽ सु

दवंगत पंतूधान सर िशकंदर

तपण आलीं, अशी मा हती िमळते.

भारतीय बांतीकारक प ांत या ूमुखांनीं या पुःतकाला ‘ सश
मािनल आहे .

हं दःथानां
त जाणा-या अनेक
ु

बांती या त व ानाची गीता ’

कर या या वचारांत असले या लाला हरदयाळजींनीं द.१४-५-१९१२

रोजीं राणाजींना िल हले या पऽांत या पुःतका या दोन ूती तर धाडन
ू दे याब लचा आमह केला आहे
याच कारणच अस क ं, अमे रकत असले या

हं द-ु शीख र हवाँयांना बांितमंऽाची द

ा दे याला या

पुःतकांत या उता-यांचा नामी उपयोग होईल, अशी हरदयाळजींची बालंबाल खाऽी होती.

हरदयाळजी

या पऽांत िल हतात :
We have formed here a ‘ Friends of India Association ’ of American sympathisers with
the cause. So kindly ask Mme. Cama to send me as much literature as she can spare and
also at least two volumes of Savarkar’s book.
( भारतिमऽ संघ ह

संःथा आ ह

येथ ःथा पली आहे .

भारतीय ःवातं यवाद

सहानुभूित बाळगणा-या अमे रकन लोकांचा या संःथत समावेश कर यांत आलेला आहे .
कामाबा ना माझा एक िनरोप सांग याची कृ पा करा.

िमळावी

हणून १००-१५०

हं द

र हवाँयांपैक ं

घेतल.

सर

ाव.)

या पुःतकांतला श द िन श द

कत्येकांनीं या पुःतकाची दिमळ
ूत
ु

पये ह खच कर याला मागपुढ पा हल नाह ं !

साम य समजून आ यामुळच, ौी.भगतिसंगजींनीं १९२७-२८

हणून,

धाडतां येईल िततक ूचारवाङमय व

सावरकरां या मंथा या कमान दोन ूती एवढ त्यांनीं पाठवून
बांितगभ अस यामुळच, अमे रकत या

प ाशीं

या पुःतकांत असलेल ह

या सुमारास या मंथाच पुनमुिण क न

हॅ ले टाईन िचरोल यांनीं या पुःतकाचा अंतभाव ‘

वालामाह वाङमय ’ या वणना या

लेखनांत केला असून, या पुःतकाला पुढ ल ूश ःतपऽ † दल आहे :
A very remarkable history of the mutiny combining
* ौी.ःवामी शु ानंद भारतीयार यांनीं धा डले या ह . ह .एस ्.अ यर यां या आठवणी.
† Indian Unrest : Pp. 149.

लंडनम य वजयादशमीचा उत्सव

Considerable research with the grossest perversion of facts and great literary power with the
most savage hatred.

सावरकर-च रऽ
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( बंडाचा इितहास

हणून ह पुःतक चांगलच ल ांत ठे व याजोग आहे .

वःतु ःथतीचा कमालीचा वपयास यांचा िमलाफ या पुःतकांत झालेला आहे .
सा ह त्यक श

व अगद ं रानट

त-हे चा

भरपूर संशोधन व

त्याूमाणच, ौे

दजाची

े षभाव यांच ह या पुःतकांत िमौण झालेल आहे .)

ौी.राजगोपाळाचा रयर यां यासारखा सावरकर – त व ान – पराङमुख असणारा मुत्स

ह अस

उघडपण सांगतो क ं, आप या राजकारणी ःफूत चा उगम या मंथाशीं जाऊन िभडलेला आहे ! दिमळ
ु

झालेल ह पुःतक सर चालस ्

ली हलंडजवळू न मागून घेऊन त वाच याचा मोह मरहम
मौलाना
ू

महं मदअ लींना अनावर झाला, अशी मा हती बॅ.असफअ ली यांनीं आप या आठवणींत नमूद क न
ठे वली आहे † ज मापूव पासूनच ूितप ाला

या पुःतकांत या तेज ःवतेचा दरारा वाटला व आज

३४-३५ वष लोटलीं तर ह ूितप ा या मनांतली
पुःतकाचा ूत्य

या पुःतका वषयींची भीित मावळली नाह ं त्या

प रचय आज या समाजाला क न घेतां येत नाह ं, ह दद
ु व होय.

िधंमा ूकरणापासून लंडनमधील

हं द

व ाथ

व

हं द

नाग रक यां या उघड सभा

चळवळ दडप या गे या. ‘ इं डया हाउस ’ सारख उघड कि ह बंद झाल.
संःथेला या बाहे र ल उघड चळवळ ंचा
पु हां धीर चढावा

याप फारच उपयु

वाटे .

ू
काढन
कोणत्या

हणून कांह ं ना कांह ं िनिम

‘ अिभनव भारता ’

वजयादशमीचा

या गु

याःतव िन सामा य हं द वगाला
तर ूसंगीं या लोकांना एकऽ

आणण व त्यांचा उत्साह टकवून धरण सावरकरांना अवँय वाटंू लागल.
अथत: उत्साहदायक असणारा

कंवा

ःव पत: िन पिवी पण

दवस जवळ येत आहे अस पाहन
ू , सावरकरांनीं तो

मोठया थाटान साजरा कर याच ठर वल व आप या सहका-यांसह ते या ूसंगा या तयार ला लागले.
या ूसंगी

वी सरोड हॉलम य मेजवानी, या यान वगैरे कायबम साजरा झाला.

जाःत
पये ठे व यांत आली असून ह, त्याला शंभरहन
ू

हं द

त्याची वगणी तीन

ीपु ष उप ःथत होते. समारं भाच

अ य ःथान ःवीकार याला बडया हं द मंडळ ंपैक ं कोणी तयार होईना.

बॅ. मोहनदास करमचंद गांधी

ण आ ृकतून इं लंडांत आलेले होते.

त्यांना या बाबतींत वचा न पहाव अस

सुच व यांत आ यावर कांह ं मंडळ ंनीं त्यांची भेट घेतली.

या भेट ंत िधंमा ूकरणाची बर च चचा

हे त्या सुमारास द
झाली.

सभेचे यवःथापक व गांधी या दोन प ांपक
ै ं कोणत्या ह प ान िधंमा ूकरणीं भलेबुर कांह ंच

बोलूं नये अशी तडजोड ठर यावर, गांधीजी या सभेच अ य पद ःवीकारावयास तयार झाले.
† Life of Savarkar by Chitragupta : P. 180.
समारं भा या सु वातीस गांधींनीं ज भाषण केल त्यांत ते

हणाले : समारं भांतील सव काम

ूोफेसर, डॉ टर वगैरे दजा या ःवयंसेवकांनीं केलेलीं पाहन
ू , आम या लोकांत वाढत चालले या
लोकसेवा – तत्परतेची एक ूिचतीच मला िमळाली.

यापूव खर ह वाटल नसत.
येतात ह

हा समारं भ हं द ु असून ह, मुसलमान, पारशी वगैरे दे शबंधू ह येथ ूेमान

यानांत घे यासारख आहे .

उ नतीला वेळ लागणार नाह ं.
पुंपांजिल अपण केली.
सुच वतांना गांधीजी

लंडनम य असला समारं भ होत असेल ह मला

ौीरामाचे स ण
ु आप या रा ांत पु हां उतरतील तर आप या

गांधीजींचे सहकार

अ ली हझीझ यांनीं ह या सभत मातृभूला

सावरकरांनीं ौीरामचंिास पुंपांजिल अपण करावी व भाषण कराव अस

हणाले :

कांह ं मतिभ नता असली तर मला दे .
अिभमान वाटत आहे .

सावरकरांस नध बस याची संिध िमळाली याब ल

त्यां या ःवाथत्यागाचीं व दे शभ

चीं मधुर फळ आप या दे शाला

िचरकाल लाभोत.
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सावरकरांनीं आप या भाषणांत भारतभू या वैभवकाळाच वणन केल.

ते

हणाले :

त्या काळांत कािलदास क वता कर त, गौतम उपदे श दे त, वबम िसिथयनांना व चंिगु

मीक

लोकांना जंक त, राम रा य कर त व वा मी क वीरका य गात.
ौीरामच रऽाच ववेचन करतांना सावरकर

हणाले :

जे हां रामचंि वरवर आप या पत्या या वचनासाठ ं पण मु यत: र : यासाठ ं रा य सोडन
ू
वनवासांत िशरले ते हां त्यांच त कृ त्य महत ् होत.

रामचंिांनीं लंकेवर चाल केली व अप रहाय

व ध य यु ाला स ज होऊन रावणाला मारल ते हां त्यांच त कृ त्य मह र होत.
शु नंतर ह सीतेला ‘ आराधनाय लोकःय मुंचतो ना ःत मे यथा ’ अस
दली, ते हां त्यांच त अवतारकृ त्य मह म होत.
ज पयत तु ह
आशा आहे .
राहणार

दयांत धराल त पयत,

ौीराम जोपयत

आहे .

हं दःथानचे
ु

ढतेन

ौीरामाचा

दय आहे .

परं तु, जे हां

हणून वनांत सोडन
ू

रामाच अवतारकृ त्य व ौीरामाची मूित

हं दंन
ू , तुमची अवनती सहज न

हं दःथानां
त आहे त पयत
ु

वसर पडला क ं

हो याची

हं दःथानची
उ नित सहजल ध
ु

हं दःथानां
तला राम नाह ंसा झाला.
ु

हं द ु

तथा प, इं िधनुंयांत जस खर स दय रं गां या अनेकतेन न बघडतां त

अिधकच खुलत तसच मुसलमान, पारशी, यहद
ु

वगैरे जगांतील सव सुधारणांचे उ मांश

िमसळू न घेऊन हं दःथान
ह काला या आकाशांत अिधकच खुलेल. *
ु
सावरकरां या या उ पक भाषणानंतर गांधीजी समारोपादाखल थोड बोलले.

व य

रावण आप या अंत:करणांत आहे † वगैरे कांह ं मु े त्यांनीं मांडले ह खर असल
* लंडनची बातमीपऽ : पृ. १५६-५७.
† जगांतलीं कोणी माणस आपलीं शऽू
असा गांधीजीं या

हणून व य नसून, आप या मनांतील पापवासना व य होत,

हण याचा आशय असावा.
िमंटो या दौ-याचा कायबम

तर , खर ःफूितदायक व ृ त्व काय असत याचा अनुभव आज आपण घेतला, ह ह त्यांनीं कबूल केल.
वजयादशमीचा समारं भ व मेजवानी यांचा हं द लोकांचा उत्साह टक या या
उपयोग झाला.

द.

२४-१०-१९०९ रोजीं हा समारं भ झा यावर थोड याच

ान यो य तो
दवसांनीं पंजाबी

लोकांना मेजवानी दे याचा संक प जाह र केला.

दे शभिगनी धनदे वी यांनीं लंडनमधील

हं द

मेजवानी शेवट ं दवाळ या सणािनिम

दे यांत आली.

ह

मेर िलबोन ःकूल या व ालयांत ह मेजवानी

दे याच ठ न या जागेला लताप लवा दकांनीं शोभा आण याच काम सावरकरां या ूभावळ ंत या
त णांवर आल.

१८५७

या ःमृित दनासाठ ं

या वजयपताका तयार कर यांत आ या होत्या त्या या

ू टाकावयाच असा आमह
ूसंगीं लावावया या व व ालया या आवारांत असलेल ‘ यूिनयन जॅक ’ काढन
कत्येक मंडळ ध ं लागली.

दस
ु -या या जागत आप याला समारं भ करावयाचा आहे तर त्यांनीं

ला वलेल ‘ यूिनयन जॅक ’ काढू न टाक याचा आमह धरण गैर दसेल ; ‘ यूिनयन जॅक ’ असूं

ा ;

पण, आप या वजयपताका अवँय लावा, अशी तडजोड सावरकरांनीं सुच व यावर ती सवमा य झाली.
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या तडजोड नंतर जो समारं भ झाला त्यांत

ब पनचंि पालूभृित व त्यांनीं आप या भाषणांत या

वजयपताकांवर त डसुख घेतलच ! ह त ण मंडळ १८५७

यु

या उत्थानाचा रा ीय ःवातं याथ झालेल

असा जो अथ ला वतात तो आप याला संमत नस याच पालबाबूंनीं या ूसंगीं सांिगतल !
इकडे ह

मंडळ

हं दःथानां
त ऐन
ु

लंडनम य

दवाळ या गद तच एक

नायनाट कर या या सरकार
झा याकारणान त्यांनीं

वल ण घटना घडन
आली.
ू

धोरणाला यश आल आहे
त अस यामुळ,

गुजराथम य जहाल राजकारण फारस

अिधका-यांची समजूत
मु काम कर या या

जलेल नस यामुळ, गुजराथमधील ूमुख नगर

हाइसरॉयसाहे बांची ःवार

ःवीकार यास जावयाची होती.

खु

यापी मंडळ

अशी सरकार

हाइसरॉयसाहे बांनीं रजपुता यांतील संःथानांत बरे च

अहमदाबाद येथ मु काम क न
उप

ितकडे

दडपशाह न असंतोषाचा

हाइसरॉय लॉड िमंटो यां या दौ-याचा कायबम आंखला.

ीन हं द संःथान अिधक सुर
दवस काढले.

दवाळ चा सण अशा र तीन साजरा कर त आहे त

बडोदा शहर ं गायकवाडांच आदराित य

गुजराथत जहाल राजकारण नसल तर , पु यामुंबईकड ल

अहमदाबादे स येऊन कांह ं करतील अशी धाःती अिधका-यांना

वाटत होती.

बडो ाची कांह ं मंडळ व पु याकड ल व नािशककड ल कांह ं मंडळ यांनीं चाल वलेली ‘ अिभनव भारता
’ ची शाखा बडो ास अस यामुळ, सरकार
गंगनाथ भारतीय

ह

भीित यथाथच होती.

बडो ा या

व दत अस यामुळ, हा बंदोबःत कर यांत आला असावा.

हाइसरॉय

व ालयाशीं संबंध असलेली पुंकळ ूमुख मंडळ

झालेली आहे ह सरकारला
अहमदाबादे स

गोटांत वाटणार

ये याआधीं

७-८

दवस

मुंबई

–

पु याकड ल

अहमदाबादे स तळ दे ऊन बसले होते व त्यांना जी माणस उप
नजर ह होती.

अिभनव भारतसंःथत सामील

गु

पोिलसखात्यांतले

अिधकार

यापी वटात होती त्यां यावर त्यांची

याच दौ-यांत हाइसरॉयसाहे ब मुंबईस येतील ते हां त्यां यासाठ ं बॉ ब तयार कर याची

योजना ॄ हिगर बुवा ूभृित मंडळ आंखीत होती, अशी हक कत पुढ नािशक कटा या खट यांत बाहे र
वचार केला तर, अहमदाबाद येथील

आली ; ितचा

हाइसरॉयसाहे बां या मु कामांत ह कांह ं अिन

ूकार घडंू शकेल अस हे न, अिधका-यांनीं जी द ता दाख वली ती अःथानीं होती, अस

हणतां येत

नाह ं.
पण, गु

पोिलसांनीं इतका बंदोबःत ठे वला असून ह, शेवट ं ज हावयाच त झालच ! द.१३-

११-१९०९ रोजीं बडे लाट अहमदाबाद या राजरःत्यांतून िमरवत चालले होते त्या वेळ ं कांह ं तर पदाथ
त्यां यावर फक यांत आला.

पुढ

या बॉ ब या ःफोटामुळ अहमदाबाद

असलेला एक भंगी जखमी झाला तो बॉ ब

युिनिसपािलट या नोकर ंत

हाइसरॉयवर फक यांत आला होता क ं काय ;

हाइसरॉयवर खरोखर बॉ ब फकला तर होती क ं नाह ं इत्या द ू

के हांच समाधानकारक र तीन

सुटले नाह ंत ह खर असल तर , घडले या ूकाराचा फायदा घेऊन पोिलसांनीं धरपकड ला माऽ जोरांत
ूारं भ केला.

या वेळ ं सावरकर या नुःत्या नांवाची ह सरकारला वशेष धाःती वाटत अस यामुळ,

वनायकरावांचे धाकटे बंधु नारायणराव यां यावर अटकत पड याचा ूसंग आला ! या सुमारासच
हणजे

दनांक २१-११-१९०९ रोजीं गणेशपंत सावरकरांना झालेली ज मठे प का यापा याची िश ा

होयकोटा या
लागले.

यायािधशांनीं अ पलांत कायम केली. या सव ूकारांमुळ व हनींना फारच

अशा असहाय

त्यां याकडन
ू गेलेल ओंवीब

ःथतींत सांपड यामुळ, व हनींनीं
उ र ूिस

आहे .
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‘ सांत्वन ’ या नांवान ूिस

क वता १९०९ साल या डसबरांत लंडन येथ िल हलेली असावी.

लेश होऊं

असलेली सावरकरांचीं ह

व हनींसार या भा वक, अ पिश
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त

ीला ह क वताब

पऽ िलहावयाच अस यामुळ, या पऽांत

ौीधरमह पित इत्या द महारा ीय संतां या लेखनांतून

ीप रिचत असा ओवीछं द वापरला आहे व

यांना प रिचत झालेले पौरा णक दाखलेच या

कवनांत ूामु यान दलेले आहे त ; व हनीं या अंगीं असले या ौे

गुणांचे उत्कटत्वान केलेले उ लेख

व लेखका या वृ ींत बाणले या गुणांची अःफुट सूचना हे या कवनाचे वशेष आहे त.
सांत्वन
जयासी तुवां ूितपािळल । मातेच ःमरण होऊं न दल ।।
ौीमती व हनी वत्सले । बंधु तुझा तो तुज नमीं ।।१।।
आशीवाद पऽ पावल । ज िल हल त

यानीं आल ।।

मानस ूभु दत झाल । ध यता वाटली उदं ड ।।२।।

‘ ती अमर वंशलता’
२
ध य ध य आपुला वंश । सुिन य ई र अं

।।

क ं रामसेवा पु यलेश । आपु या भा यीं लाधला ।।३।।
अनेक फुल फुलतीं । फुलोिनयां सुकोिन जाती ।।
कोणीं त्यांची महती गणती । ठे वली असे ।।४।।
पर ज गजिशुंडेन उप टल । ौीहर साठ ं मेल ।
कमलफूल त अमर झाल । मो दायी पावन ।।५।।
त्या पु य गजिासमची । मुमु ु ःथती भारतीची ।
क णारव ती याची । इं द वर शामा ौीरामा ।।६।।
ःवे ानीं ितन याव । आपु या फुलास भुलाव ।।
खुडोिनयां अपण कराव । ौीरामचरणां ।।७।।
ध य ध य आपुला वंश । सुिन य ई र अं

।

ौीरामसेवा पु य लेश । आपु या भा यीं लाधला ।।८।।
३
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अशींच सव फुल खुडावीं । ौीराम चरणीं अपण हावीं ।
कांह ं साथकता घडावी । या न र दे हाची ।।९।।
अमर होय ती वंशलता । िनवश जीचा दे वांक रतां ।
दगंतीं पसर सुगंिधता । लोक हतप रमलाची ।।१०।।
सुकुमार आमु या अनंत फुलां । गुंफोिन करा हो सुमनमाला ।।
नवराऽीं या नवकाला । मातृभूमी वत्सले ।।११।।
एकदां नवराऽ संपली । नवमाला पूण झाली ।
कुलदे वी ूकटे ल काली । वजयालआमी पावन ।।१२।।
४
तूं धैयाची अससी मूत । माझे व हनी माझे ःफूित ।
रामसेवाोताची पूित । ॄीद तुझ आधींच ।।१३।।
महत्कायाच कंकण ध रल । आतां मह मत्व पा हजे बाणल ।
ऐस वतन पा हजे केल । क ं ज पसंत पडल संतांना ।।१४।।
अनेक पूवज ऋषी र । अजात वंशजांचे संभार ।
साधु साधु गजतील । ऐस वतण या काला ।।१५।।
व हनींच अशा ूकार सांत्वन क नस कौटंु बक संकटांचीं तीआण टोक ब थट बन वण ह

वनायकरावांच या सुमाराच अप रहाय कत यच होत.

कारण, त्यांनीं व त्यां या सहका-यांनीं

ू
टाक याचा व उधळू न लाव याचा
ूितप ाला संऽःत कर यासाठ ं जे डाव टाकले होते ते उलटन
पराका ेचा ूय

या सुमारास

ॄ टश स ेन सु

केला होता.

भारतांतले संःथािनक हे ःवक यच

अस यामुळ, त्यां या कतृत्वःवातं यावर जीं बंधन आहे त ती सांभाळू न कां होईना, ते अखेर या ूसंगीं
भारतीय ःवातं याचे पा ठराखेच ठरतील, अशी ौ ा वनायकरावां या मनांत पूव पासून असावी, अस
दसत.

ज हार या संःथािनकाला उ े शन
ू
वनायकरावांनीं १९०६ सालीं एक क वता िल हली होती ह

यापूव सांग यांत आल आहे .
राजाचे मांडिलक

हं द संःथािनक हे प र ःथित – शरण बनून स यां ःवत:ला इं लंड या

हणवीत असले तर , आपली ‘ नृपाल ’ ह पदवी ई रद

संःथािनकांनीं राघवाच उ ोधक, उ ेजक व सांकेितक च रऽ

आहे ह ल ांत ठे वून,

यािसल व अ यािसल पा हजे अस सांगून

झा यावर, वनायकरावांनीं या संःथािनकापाशीं ज एकच एक मागण मािगतल, त पुढ लूमाण आहे :
परं तु क ं आयवसुंधरा ह । माता नृपा आपुिल सुंदरा ह ।।
गेल ितच त ितज

ावया त । झटे न

ा दे वचनािस मात

।।

संःथािनकांचे व भारतीय ःवातं यासाठ ं झटणा-या लोकांचे मनोमन संबंध नीट असतील तर संःथान
ह ं ःवक य श
असतात.

कि आहे त हा िस ांत वनायकराव अलीकडे हं द ु संःथानांना उ े शन
ू वारं वार उ ो षत

भारतीय मुसलमानां या व िनजामासार या मुसलमान संःथािनकां या इःलामी व हं द ु वरोधी
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मनोगतांच उ चारण व आचरण पूव स यां या इत या सातत्यान व अ टाहासान होत नस यामुळ,
सवच हं द संःथान ह ं ःवक य श

कि आहे त अस मान याचा वनायकरावां या मनाचा १९०९-१०

या सुमारास र ख होता, अस समज यांत कोणतीच चूक हो याचा संभव नाह ं.
बापटूभृित

कायकत

१९०७

संःथािनकां या गांठ भेट घेत.

सालापासून

व

असणा-या

गायकवाडांसार या

त्या वेळ ं या संःथािनकांचे मनोगत

या ूकार

य

ूकार ह वर ल समजुतीला पोषकच असावा.

लंडनम य

येणा-या

‘ अिभनव भारता ’ चे

िधंमासारखा बांितकारक जगता-वांचता तर, पर

झा याबरोबर त्याची एका हं द ु संःथानांत चांग या पगारावर नेमणूक झाली असती.
जहाल बांितकारकाला नोकर दे याच अिभवचन एका संःथािनकान

संःथािनकां वषयींची ममत्वबु

होत असे तो

वृ ं गत करणार च होती.

ा उ ीण

िधंमासार या

या तत्परतेन दल ती तत्परता ह

आय रश लोकांनीं नेमबाजीच िश ण कस

याव या वषयाची चचा कर या या िमषान सावरकरांनीं एका बातमीपऽांत पुढ ल वा य * िल हल
आहे .
या अथ आयलडम य सश

संःथान नाह ंत त्या अथ त ण लोकांनीं अमे रकत जाऊन नेम

मार यास िशकाव.
या अवतरणांतले जाड ठशांतले श द

यथ असून, ते श द वाचणा-या मराठ वाचकांच ल

हं द

संःथानांकडे वळाव असा लेखकाचा अिभूाय असला पा हजे ; असा
* लंडनची बातमीपऽ : पृ. ४७.
संःथािनकांना कंठ फुटला !
ूःतुत लेखकाचा तक आहे .
िनजामह चा उपयोग

नािशक – कटाची उभारणी

करणा-या त ण मंडळ ंनीं भ वताल या

कती व कसा क न घेतला होता ह यापुढ ल एक ूकरण वाचीत असतांना

वाचकांना तकान समजूं शकेल.
सावरकरांची संःथानां वषयींची वृ
घडंू लाग या होत्या क ं, त्यां याकडे दल
ु

कशी ह असो, १९०९

करण सावरकरूभृित बांितकारकांना अश य वाटंू लागल.

हाइसरॉयसाहे ब दौ-यावर िनघाले व राजपुता यांत िशरले.

बाबतींत या उलाढाली आंत या आंत िशजत होत्या.
पुःतक सज वणा-या सर

या शेवट शेवट ं अशा कत्येक घटना

सरकार

त्यापूव

तीनचार म हनेपयत

ा

गोटांतली मा हती िमळवून आपल

हॅ लटाइन िचरोलन या उलाढालींची सु वात नेमक कोणत्या तारखेला झाली,

हच सांिगतल आहे . Indian Unrest या पुःतकांत मंथकारान पुढ ल मजकूर * िल हला आहे :
On August 6, 1909, the Viceroy took the unususal step of communicating direct with
all the principal ruling princes and chiefs of India on the subject of the active unrest
prevalent in many parts of the country and invited an exchange of opinion ‘ with a view to
mutual co-operation against a common danger ’.
( द.६ ऑगःट १९०९ रोजीं

हाइसरॉयसाहे बांनीं एक अपूव पायंडा पाडला.

दे शा या पुंकळ

भागांतून जो जागता असंतोष नांदत होता त्यासंबंधींचीं पऽ सव ूमुख राजेरजवाडयांकडे धाड यांत
आलीं.

या असंतोषाचा धोका ॄ टश रयासत व संःथानी रयासत या दोघांना ह सारखाच तापदायक

अस यामुळ,
सावरकर-च रऽ

त्याचा

ूितकार

कर या या

कामीं

परःपर सहकाय

कस

करतां

येईल

या वषयीं
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वचार विनमय कर याच पाचारण या पऽ ार दे यांत आल होत.)

बडया लाटांकडन
ू ह पऽ येतांच

एकेका संःथािनकाला कंठ कसा फुटंू लागला ह ह िचरोलसाहे बांनीं वःतारान सांिगतल आहे .

िनजामाने

िल हल †:
Once the forces of lawlessness and disorder are let loose, there is no knowing where
they will stop. It is true that compared with the enormous population of India, the
disaffected people are a very insignificant minority ; but, given time and opportunity, there
exists the danger of this small minority spreading it stentacles all over the country
* Pp. 190-191.
† Indian Unrest : Pp. 191-92.
and inoculating with its poisonous doctrines the classes and masses hitherto untouched by
this seditious movement.
( बेिशःतपणाचे व बंडाळ चे हे ूवाह एकदां मोकळ सुटले
सांगतां येणार नाह ं.
दल
ु

हणजे ते कुठवर जाऊन िभटतील, ह

हं दःथानां
तली अफाट जनसं या पाहतां या ूवाहांत सांपडले या लोकांच ूमाण
ु

कर याइतक अ प आहे ह खर ; पण, वेळ व संिध िमळाली तर, हा अ पसं य वग आपले पाश

पसर ल व आजपयत

या वगाना व बहसं
ु य समूहाला या लाटे चा ःपश झालेला नाह ं, त्या

वगाम य ह या वषाच आरोपण होईल, असा धोका आहे ह माऽ खर !)

या धोरणांमळ
ु संःथानां या

ितजोर ला फटका बसतो अशीं धोरण हं दःथान
सरकार परःपर आंखत – त्या वेळ ं आप याला एका
ु
श दान ह वचार यांत येत नाह ं – याब ल मनांतून
आज

ॄ टश सरकार एका बाबतींत आपला स ला

असले या संःथािनकांना अस वाटंू लागल क ं,

वचार त आहे ; यावेळ ं धोरणीपणान वागून,

ू बसेल व ूत्येक
सावभौम सरकार या सुरांत सूर िमसळू न दला तर आपल मह व कायमचच वाढन
मह वाच धोरण ठर वतांना आपला स ला

वचारला जावा, असा आमह ह आप याला हळु हळू धरतां

येईल.

यांनीं साॆा य सरकार या धोरणाचा पुरःकार कर याला

ःवाथा या या गळाला

बलगून

सु वात केली त्यांत िनजामाूमाणच उदे पूर, रतलाम वगैरे राजःथानी संःथानांचे नरे श, को हापूरचे
महाराज वगैरे हं द ु संःथािनक ह होते.

सावभौम सरकार या ूेमाची ह जी साव ऽक लागण झाली

ित यांतून बडोदा नरे श कै. सयाजीराव महाराज हे माऽ शीरसलामत िनभावले !
त्यांनीं ह

हाइसरॉयसाहे बांना आ ासन

साॆा यसरकारला जी मदत

दल ; पण, नव वार दडपून टाक या या कामीं

ावयाची ती दे तांना साॆा य सरकार या सयु

क मागणीचाच आपण

अनुकूल वचार क ं , अस ह बजाव याला ते चुकले नाह ंत !
हाइसरॉयसाहे बांनीं आप या दौ-यांत उदे पूर मु कामीं नो हबर या ूारं भीं ज भाषण केल
त्यामुळ त्या वषयाची जाह र चचा सु
संःथािनकांना एकवार माऽेचे चार वळसे

केली.

सावभौम सरकार या पंखाखालीं जाऊं पाहणा-या या

दले पा हजेत अस लंडनमधील बांितकारक त णांना वाटंू

लागल व बांितकारकांत संःथािनकांसंबंधींच धोरण ःप

करणार Choose, O Indian Princess ! ( हं द

संःथािनकांनो, काय पत्करता सांगा ) ह पऽक तयार कर यांत येऊन त्या या शकड छापील ूती
सवऽ ूसृत कर यांत आ या.

या समम पऽकाची ूत ूःतुत लेखकाला िमळूं शकली नाह ं.

तथा प,

िचरोलसाहे बांनीं ‘ Indian Unrest ’ या पुःतकांत * या पऽकांतील जे दोन उतारे अंशत: उ त
ृ केले
आहे त त्यां या साहा यान व ौी. इं दलालजी
या
ु

क यांनीं पं.शामजी कृ ंणवमा

* Pp. – 195-196.
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ःवतंऽ भारतांतील संःथािनक
यां या च रऽांत या पऽकांतला जो आणखी एक उतारा
पुंकळशी ःप

दला आहे त्या या मदतीन, या पऽकाची

क पना क न दे ण ब-याच अंशीं श य आहे .

संःथान व संःथािनक यांची

यवःथा

ःवतंऽ भारतांत कशी करावयाची ह बांतीकारकांनीं अ ाप दोर सूदपणान ठर वल नाह ं अशी ूःतावना
के यावर, या पऽकांत पुढ ल वचार य

कर यांत आले आहे त :

No one but the voice of the Mother herself will and can determine when once She
comes to Herself and stands free what constitution shall be adopted by Her for the guidance
of Her life after the revolution is over…….Without going into details, we may mention this
much that whether the head of the Imperial Government of the Indian Nation be a President
or a King depends upon how the revolution develops itself…….The Mother must be free,
must be one and united, must make Her will supreme. Then it may be that She gives out
this Her will either wearing a kingly crown on Her head or a Republican mantle round Her
sacred form.
( भारतमाता एकदां ःवत्वसंप न झाली व ःवतंऽपण नांदं ू लागली क ं, बांत्यु र कालांत आपल

जीवन कस चालाव ह ठर व यासाठ ं अवँय असणार घटना ित याच श दानुसार ठरे ल ; त
कोणी ह ती घटना ठरवूं शकणार नाह ं..... हं द रा ा या सावभौम सरकारचा ूमुख

यित र

हणून अ य

काम

कर ल क ं त काम राजा पाह ल ह बांतीचा वकास कसा होईल, यावर अवलंबून राह ल ; त्या या
तपिशलांत आज ल
अ वभ

घाल याच कारण नाह ं........ भारतमाता ःवतंऽ झाली पा हजे, ती एक प व

रा हली पा हजे व ितची इ छा सवौे

राजमुकुट

धारण

करणा-या

ःव पांत

य

शासनप तीचा िनदशक असा झगा असले या
सारखच आहे .)

ठरली पा हजे.

होवो

अगर

इतक घड यावर, ितची इ छा

ःवत: या

पावन

मूत वर

लोकाय

पांत ितचा अ वंकार होवो, कांह ं ह घडल तर

त

स यां या रा ीय लढयांत संःथािनकांनीं आत्मसमपण कराव, त साधत नसेल तर

त्यांनीं बाजूला होऊन तटःथपणा ःवीकारावा अशी सूचना द यावर, ह पऽक संःथािनकांना बजावून
सांगत :
Forget not, O Princes ! that a strice account will be asked of your doings and nondoings and a people newly born will not fail to pay you in the coin you paid. Every one who
shall have actively betrayed the trust of the people, disowned his fathers and debased his
blood by arraying himself against the Mother – he shall be crushed to dust and ashes…..Do
you doubt our grim earnesstness ? If so, hear the name of Dhingra and be dumb. In the
name of that martyr, O Indian Princes, we ask you to think solemnly and deeply upon these
words. Choose as you will and you will reap what you sow. Choose whether you shall be
the first of the nation’s father or the last of the nation’s tyrants.
( हं द

संःथािनकांनो, तु ह

काय केल व काय करावयाच टाळल याचा
तुम याशीं जशास तस या

मािगतला जाईल, ह वस ं नका.

नवजात हं द रा

चुकणार नाह ं.

प ांत सामील होऊन

मातृभूमी या व

यान

हशोब बारकाईन
यायान वागावयाला

यान ूत्य पण लोकांचा व ासघात

केला असेल, आप या पूवजांच नांव टाकल असेल आ ण ःवत: या शर रांतल र

मिलन केल असेल

त्या ूत्येकाचा च काचूर कर यांत येईल.....आम या घोर तळमळ ब ल तु ह साशंक आहां काय ?

तस असेल तर िधंमाच नांव ऐका व ग प बसा.

सावरकर-च रऽ

हं द संःथािनकांनो, त्या हतात्
या या नांवाची
ु

२७७

आठवण तु हांला दे ऊन आ ह तु हांला सांगत क ं, आम या या
वचार करा.

हण याचा गंभीरपण व खोलवर

काय पत्करतां त ठरवा ; पण, जस कराल तस भराल ह माऽ वस ं नका.

या रा ाचे

प हले ज मदाते हो याची तुमची इ छा आहे क ं त्याचे शेवटचे पीडक ठर याची तुमची तयार आहे , ह
एकदांच ठरवून टाका.)

वेळ ंच दे यांत आले या या इषा-याकडे संःथािनक दल
ु

करतील तर काय

घडे ल याच ववेचन पुढ ल उता-यांत केलेल आहे :

But, if in spite of this clear warning, failing to realise the mighty forces that are
working underground and which have already revolutionized the modern worlf of Indian
thought, you try to ally yourself with the enemy and array yourself to stop the eruption of
this fire – emitting volcanowith your thumbs, then, look unto you, O Princes of India. When
the mightiest of empires is trembling at the very birth pangs of this revolution, you, weak as
you are, cannot hinder its onward march or smother its birth any more than you can change
the force of gravitation or the rotundity of the earth.’
( हं द संःथािनकहो, तु हांला ःप

इषारा दे यांत आलेला आहे .

त्या याकडे दल
ु

कराल,

ू गेल आहे ह
वचारांच स याच जग पार पालटन

गु पण काय करणा-या ूचंड ूवाहांमुळ हं द

यानांत

ठे व या या कामीं चुकाल आ ण शऽूशीं संगनमत
चगर रावाची झडती
क न, आगीचा लोळ बाहे र फेकणा-या या

खटाटोपांत सामील

हाल तर तुम यासारख अभागी करं टे तु ह च !

ूसववेदना नुकत्या कोठ सु
अशा

वालामुखीचा उिे क आप या बोटांनीं थांब व या या

झा या आहे त तर बिल ांतल बिल

या बांती या ज मकाळ या

साॆा य लटपटंू लागल आहे !

प र ःथतींत, तुम यासार या दब
ु यांनी त्या बांतीचा पुरोगामी ूवाह थांब व यासाठ ं पुढ

सरसावण अगर त्या बांती या ज मकाळ ंच ित या नरड ला नख लाव याचा उ ोग करण ह
गु त्वाकषमाचा िनयम अगर, पृ वीचा वतुळाकार बदल याला धज यासारख नाह ं का ?)
ह खरमर त

पऽक लंडनमधील भारतीय बांतीकारकां या ‘ अिभनव भारता ’

ज म पावल असून त्या यामागील ूेरणा

या

या गोटांतच

वनायकराव सावरकर यांचीच आहे अस ौी. इ दलालजी
ु

क यांनीं पं.शामजी कृ ंणवमा यां या च रऽांत नमूद क न ठे वल आहे .

ःवत:च िल हल होत.

या पऽकाच लेखन, मुिण व ूसार ह काम एक कडे सु

या वेळ ं आणखी ह

कत्येक उ ोगांत गुंतलेले होते.

ह पऽक सावरकरांनीं

असतांनाच सावरकर हे

िशखां या इितहासावर ल मराठ

मंथा या

लेखनासाठ ं वाचन व त्या मंथाच लेखन हा त्यांचा उ ोग या सुमारास चालूच होता.

त्या संबंधींची

मनोरं जक मा हती याच ूकरणा या या पुढ ल भागांच ओघान दे यांत येईलच.

या बौ क

काया यित र

आणखी कांह ं काय सावरकरांनीं याच सुमारास –

केलीं, अस तत्कालीन वृ पऽांतून व

यायमं दरांतून पुढ आले या मा हतीव न िनंप न होत.

हणजे जमेल त्या मागान, सांपडे ल त्या ब-याशा इसमाबरोबर
वाङमय धाड याच होय.

हणजे १९०९ साल या

हं दःथानां
त श ा
ु

ह काय

व बांितकारक

‘ इं डया हाउस ’ संःथा व त्या संःथतील ूमुख कायकत यां याशीं

बरे च दवस िनकट संबंध होता ते ौी. नीतीसेन

ू
’ बोट ंत चढन
हं दःथानकडे
यावयाला िनघाले.
ु

यांचा

ारकादास याच सुमारास मासिलस येथ ‘ मॅिसडोिनया
‘ हं दःथानां
त आ याबरोबर आपण पकडले जाल ’
ु

अशी तार त्यांना वाटतच िमळा यामुळ, ते इःलािमया येथच उतरले.
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डसबरांत

त्यां या सामानांत कांह ं
२७८

भानगड या वःतू धाड यांत आ या होत्या क ं काय ह िन
अगद ंच

आड कर यासारखा खासच नाह ं.

तपण सांगतां येत नसल तर , हा संभव

एका ृच बोट न द. २८-१-१० रोजीं मुंबईस येऊन

थडकले या चिगर राव नांवा या रं गून येथील ॄ

इसमाची कःटम शेडम य झडती घे यांत आली ;

ते हां त्या याजवळ अनेक वःतू सांपड या त्या या जवळ या पेट चा दसणारा तळ खरा नसावा –
त्याला एकादा चोरखण असावा – असा सरकार अिधका-यांना संशय आला
िशरले त त्यांना एक ॄाउिनंग र हॉ

हणून ते जाःत खोलांत

हर व ूत्येकांत २५ काडतुस असलेलीं दोन पुडक ं सांपडलीं.

Significance of Indian Nationalism या पुःतकाची एक ूत, ‘

पक वक पेपस ’ हा खोटा पु ठा

लावले या War of Independence या सावरकरां या पुःतका या दहा ूती, Pagans and Christians or
the Black spot in the East, Germany and England वगैरे पुःतकां या ूती व बांतीकारकांनीं

ूिस ले या कांह ं पऽकां या

कत्येक ूती अस वाङमय झडतींत सांपडल. यांतील कांह ं पुःतक

चिगर रावान आप या बुटांत दड वली होतीं तर कांह पऽक वगैरे त्यान आप या अंगावर ल कपडयां या
अःतरांत िशवून टा कलीं होतीं.

नुकतेच दवंगत झालेले पंजाबचे पंतूधान सर िशकंदर हयातखान हे

इं लंडांत िश णासाठ ं असतांना त्यांचा व सावरकरांचा प रचय चांगलाच वृ ं गत झाला होता ह १९३९
सालीं त्यानींच ूिस

केले या एका पऽकाव न ःप

होत आहे .

िशकंदर हयातखान हे पंजाबी

मुसलमान अस यामुळ व िधंमा – ूकरणानंतर पंजाबांतले कोणकोण त ण इं लंडांत आहे त व त्यांतले
कोणकोण हं द बांतीकारकां या क छपीं लागले आहे त याचा तपास बारकाईन सु
हयातखान यांना तातड न ःवदे शीं परत याव लागल.

झा यामुळ, िशकंदर

आपल घराण राजिन

अस यामुळ आप या सामानाची तपासणी मोठयाशा बारकाईन होणार नाह ं असा
हयातखान यांनीं

य

हणून ूिस
व ास िशकंदर

के यामुळ, त्यां या सामानांत कांह ं पःतुल काडतुस क ब यात आलीं, कांह ं

बांितकारक पुःतक व पऽक यांचा ह संच त्यां या सामानांत बेमालूमपण घुसड यांत आला व या वःतु
सुर

तपण हं दःथानां
त येऊन, त्या इ
ु

य

ंकडे रवानाह कर यांत आ या, अशा आशयाची मा हती

त्या काळची चांगली आठवण बाळगणारे कांह ं लोक अ ाप ह खाजगी र तीन सांगतात.
पऽकांच

ूकाशन,

त्यां याबरोबर श ा

पुःतकांचे

लेखन,

हं दःथानकडे
ु

जाणा-या

नाना वध

य

ंना

गांठून

वगैरे दे याच काम इत्या द उ ोगांत सावरकरांच मन यापृत असल तर , त्यांच

मन एकसारख नािशकाकडे लागलेले होत. गणेशपंत सावरकर यांची रवानगी अंदमानकडे होणार ह ःप

ू
दसत अस यामुळ व अहमदाबाद येथील बॉ ब – ूकरणांत धाकटे बंधु नारायणराव ह गुरफटन

पड यामुळ वनायकरावांच मन कौटंु बक िचंतेन

यम झाल होत व त्यामुळ त्यांच ल

नािशककडे

वळत होते, असा याचा अथ न ह.
There was ample evidence to show that murder had been in the air of Nasik for
several months before the perpetration of the deed.
( नािशकांत ूत्य
अस िस

खून झाला त्यापूव

कत्येक म हने नािशकच वातावरण खुनी बनल होत

कर याला अवँय असणारा भरपूर पुरावा उपल ध होता.)

मा हती सरकार गोटांतली आहे .
ह मुळ ंच श य नाह ं.

ह िचरोलसाहे बांनीं पुर वलेली

सावरकरां या िमऽां या माफत त्यांना अशीच मा हती िमळाली नसेल,

कारण त्यां याकडे लंडन येथ येणा-या पऽांवर सरकारच चांगलच ल

असल

तर , नािशक या अिभनव भारत संःथत या त णांचे वचार काय चालले आहे त ह त्यांना कळूं शकत
होत.

एका ा जबरदःत ूितप ाशीं ॄ टश साॆा याच यु

सावरकर-च रऽ

जुंप या या काळाची

२७९

‘ इं डया हाऊस ’ िन जॅ सनचा वध
मागूती ा कर त रहावयाच, या मागूती े या काळांत दे शांत िभ निभ न ठकाणीं श ा ांचे संभार
गोळा करावयाचे, या काळांत त णांना श ा
ावयाच व यु ूसंग ूा

वापर याच व श ा

िनमाण कर याच िश ण

होऊन ॄ टश साॆा याची सैिनकस ा त्या ूसंगांत गुंतून पचांत सांपडली
करावयाचा – या सश

क ं दे शभर उठाव क न, ःवातं यःथापनेचा य

बांती या त व ानाची संथा

त्यांनीं आप या नािशक या सहका-यांना दलेली असली तर , त्यांना ह ह माह त होत क ं, सगळ ंच
त ण मन पुरेशीं मागूती ा म नसतात – मन ू ु ध करणारे , चीड आणणारे ूसंग ूितप ाकडन
ू

पुर वले गेले क ं, कांह ं तर त ण मन अधीर बनतात व साधेल त्या मागाचा व िमळे ल त्या साधनांचा
उपयोग क न सूड घे याला तीं ूवृ

होतात.

िश ा, गणेशपंत सावरकरांनीं क वता ूिस
का यापा याची

िश ा

इत्या द

के या ह िनिम

ोभजनक

घड यािशवाय रहाणार नाह ं असा तक

टळक – परांजपे यांना दे यांत आले या अमानुष
ूकारांचा

ू त्यांना दे यांत आलेली ज मठे प
काढन

प रणाम

हणून

वनायकरावांनीं बांधला असला तर

नािशकांत
वचार या

कांह ं

तर

ीने चुक च

कांह ंच न हत.
There is reason to believe that it was from India House that came both the idea of
murdering Mr. Jackson and the weapon used by the murderer.*
( जॅ सनचा खून कर याची क पना व तो खून करणा-या इसमान वापरलेल हत्यार या
दोह ंचा ह धागा ‘ इं डया हाउस ’ पाशीं जाऊन िभडतो अस मान याला सबळ कारण आहे ), ह
िचरोलसाहे बांच वधान माऽ िततकस तकसंमत नाह ं.
कर त

असलेला

चतुभुज

चतुभुजबरोबर पाठ वले या

द.७-३-१९०९
र हॉ

रोजीं

कांह ं दवस ‘ इं डया हाउस ’ म य ःवैपाक पणा

मुंबईस

हसपैक ं जीं

र हॉ

येऊन

प चला,

वनायकराव

सावरकरांनीं

हस नािशक या मंडळ ं या हातीं लागलीं

त्यांत या एकाचा उपयोग क न अनंत का हे रे यांनीं जॅ सनचा वध केला ह खर असल तर , द. १५-

२-१९०९ रोजीं चतुभुज इं लंडहन
ू िनघाला त्या वेळ ं सावरकरां या

समोर जॅ सन न हता व अमूक

पःतुल जॅ सनला मार याक रतां आहे अशी सूचना ह त्यांनीं दली न हती.

घटना घडवीत आहे , ूसंगीं ूाणापण कर याला िस
मुरले या त णां या हातीं श

ह ट सरकार

ोभजनक

होऊन ह ूितप ावर सूड उगवावा या िशकवणींत

पडलीं आहे त, असा सूड घे याचा िन य असला तर तो कती िशताफ न

घेतां येतो ह िधंमान ःवत: या वतनान िस

क न दल आहे ;

त्या अथ , नािशकची मंडळ पऽांतून

ू , वनायकराव नािशक या
सुचवीत आहे त त्याूमाण तेथ कांह ं तर घडे ल अस वाटन
* Indian Unrest : p. 149.
वृ ाकडे ल

लावून बसले होते इत यांत नािशकचा कले टर जॅ सन याचा खून झा याची वाता ूिस

झाली.
जॅ सन या वधानंतर अनंत लआमण का हे रे, कृ ंणाजी गोपाळ कव, वनायक नारायण दे शपांडे

ूभृित त णांवर ल खट याच काम मुंबई येथ ःपेशल शाय यूनलपुढ चालल असतांना, जाबजबाबां या
पान जी हक कत पुढ आली ित यांतला कांह ं भाग िधंमा ूकरणांतील कांह ं भागाशीं
जुळणारा आहे .

वल ण

खून कर याचा संक प झा यावर द घ काळपयत चाललेली तयार , धगधगले या

द याची कांचेची िचमणी िनमूटपण हातांत ध न अनंत का हे रे यान दलेली ःवत: या सोिशकपणाची

सावरकर-च रऽ
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पर

ा, सावजिनक समारं भा या ूसंगीं खून कर याची क पना, एकाचा ूय

कांह ं कारणामुळ फसला

का हे रे यांची िनभय वृ

िधंमाूमाणच अखेरपयत

तर, संक प िस स जावा

हणून दस
ु -या इसमाची कर यांत आलेली योजना इत्या द सा य

कोणा या ह सहज ल ांत राहतील, अशींच आहे त.
टकून रा हली.

का हे रे तु ं गांत असतांना िचरोलसाहे बांनीं द ु न त्याच दशन घेतल, अस पुढ ल

वणनाव न दसत :

I happened, when at Nasik, to see the latter ( Kanhere ) whilst he was performing his
ablutions in front of the Government building in which he was confined. Four policemen
were in charge of him, but he seemed absolutely unconcerned; and after having washed
himself leisurely, proceeded to discharge his devotions, looking around all the while with a
certain self – satisfied composure, before returning to his cell.
( नािशक येथ मु काम होता ते हां का हे रेला पहा याची संिध मला िमळाली.

त्याला सरकार

वाडयांत अटकत ठे वलेला होता व मी त्याला पा हला ते हां तो ःनानासाठ ं वाडाबाहे र आला होता.

िशपाई त्या यावर पहारा कर त होते ; पण, ती गो
उरक यावर तो कांह ं

यानधारणा क ं लागला.

एकसारख चौफेर पा हल.

संथपणान ःनान

त्या या गांवीं ह न हती.

आप या कोठड कडे परत जा यापूव त्यान कांह ं वेळ

त्या वेळ ं त्या या चयवर आत्मसमाधान व शांित यांच साॆा य पसरल

हं द ु त ण िन वकार व िनभय वृ ीन मृत्यूला िमठ मारावयाला िस

होत.)

चौघे

होतात हा गीते या

िशकवणीचा प रणाम अस यामुळ, गीताच द ु ःत करावी क ं काय हा ू

या सुमारास

तर कैदत असतांना त्याचा छळ कर यांत आ यावर ह तो खंबीर रा हला.

ःपेशल शाय यूनलपुढ

इं मजां या डो यांत थैमान घालीत होता !

कत्येक

अनंत का हे रे यान धैयान मृत्यूला कवटाळल इतकच न हे

खट याच काम चालले असतांना डे युट कले टर खोपकर यांनीं उलटतपासणींत दलेल पुढ ल उ र या
ीन ल ांत ठे व यासारख आहे : आरोपी

* Indian Unrest : p. 59.

नािशक हायःकूल व अर वंदांचीं पऽ
का हे रे या या डो यावर कोणीतर तडाखे हाणीत होता ते हां ‘ मीं कत य केल आहे ’ अस आरोपी
हणाला.
जॅ सनसाहे ब १९०७ साल या

डसबरपासून नािशक येथ कले टर होते.

नािशक येथ झाली ते हां ‘ वंदे मातरम ् ’ खटला वगैरे ूकरण धुमसत होतीं.

त्यांची नेमणूक

जॅ सनला मराठ व

संःकृ त या दो ह भाषा उ म अवगत अस यामुळ, कांह ं लोक गंमतीन त्याला पं डत जॅ सन

सावरकर-च रऽ

हणत
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असत.

त्यां याच मायभाषत बोलून त्यांचीं

लोकांशीं

दय वश क ं शकणारा व ‘ गोदावर तीराच

स दय मला इतक आवडत व संःकृ त पां डत्यावर माझी इतक आस

कोणी तर

नािशक ेऽःथ शा ीपं डत असल

ज हािधकार

पा हजे ’ अस

असला तर ‘ अिभनव भारता ’

जनतेला राजिन

आहे त्याअथ मी पूवज मींचा

हणूं शकणारा जॅ सन नािशक येथ

या चळवळ च िनमूलन करतां येईल व सामा य

बन वतां येईल, अशी मुंबई सरकारची अपे ा होती.

बाबा सावरकरांना अंदमान या

वाटे ला लावून दे यांत आ याकारणान, बाबासाहे ब खरे यां यामाग राजिोहा या अिभयोगाच शु लका
लाव याकारणान व हायःकूल या ूत्येक वगात घुसलेली ‘ अिभनव भारता ’ ची शाखा उखडन
ू िनघावी

हणून िश क व व ाथ यांना वेळ ंअवेळ ं सताव याची * मुभा पोिलसांना द याकारणान नािशक

शहरापुरत तर िनधाःत राह याला हरकत नाह ं, अस सरकारला वाटत होत.
नािशक हायःकूल या मंडळ ंना सळो क ं पळो क न सोडावयाच अशा िनधारान वागणारे
कत्येक पोिलस ‘ रपोटर ’ आचरटपणाचा उ चांकच गांठ त असत.

मुलांवर चांगल ल

ठे वावयाच

सोडन
ू शाळतील कत्येक िश क वगात उघडपण ‘ अर वंदांचीं पऽे ’ हा आ ेपाह मंथ िशक वतात अशी
लेखी तबार एक दवस हे डमाःतरांपयत जाऊन प चली.

ह आगळ क करणारे िश क कोण, आ

मंथ कोणत्या वगात कोणत्या दवशीं वाचला गेला इत्या द मा हती तपशीलवार र तीन दे यांत आलेली

अस यामुळ, हे डमाःतरांनीं चौकशीला सु वात केली.

शेवट ं अस िनंप न झाल क ं, सदर िश क सदर

दवशीं वगात रघुनाथपं डतां या नल – दमयंती ःवयंवरा यानांतले
ोकांत अर वंद, घ स, पऽ वगैरे श द योज यांत आलेले होते.
आप या का य ानापे ां तकश

ोक समजावून दे त होते.

त्या

चो न ऐकणा-या पोिलस रपोटरन

वरच अिधक व ास ठे व यामुळ, समजुतीचा घोटाळा माजला अस

चौकशींत ठरल, त हा सवाची कांह ं वेळ फार करमणूक झाली. †
व न िम ठास बोलत रहाव व चळव या लोकांची ह ड नरम कर याचे सारे सू ासू

उपाय

कडकपण अंमलांत आणावे ह धोरण सतत १५-२० म हने चाल व यावर जॅ सन साहे बाला असा व ास
वाटंू लागला क ं,

आहे .

या हे तन
ू नािशकला आपली नेमणूक कर यांत आली तो सरकार हे तु सफल झाला

या दवशीं

* वराम : ौी.ौी.र.वतक वक ल यांचा लेख : पृ.८८. † वराम : पृ. १०५.
राऽीं जॅ सनचा वध कर यांत आला त्याच दवशीं दपार
ं जॅ सनन एका िमऽाजवळ पुढ ल उ ार काढले
ु

होते : मी नािशकला आल ते हां सरकार आ ण लोक यांचीं मन परःपरां वषयीं कलु षत झालेलीं होतीं.
या दोन प ांचीं मन साफ कर याचा माझा हे तु सफल झा यामुळ, मला फार समाधान वाटत आहे .

जॅ सनसाहे बान जवळजवळ दोन वष नािशकांत काढलीं अस यामुळ, त्याची तेथून बदली होण
ःवाभा वक होत.
ूिस ह

झाला

बदली होऊन त्याची नवी नेमणूक मुंबईस कर यांत आ याचा सरकार
होता.

जॅ सन

साहे बानीं

आप या

प ीची

मुंबईस

रवानगी

नािशककरांकडन
होणारा स मान पुरतेपणीं पदरांत पाडू न घेऊन, नाताळची सुट
ू

केली

हक
ु ूम

होती

व

लागतांच ःवत: ह

मुंबईस जा याचा जॅ सनसाहे बांचा मानस होता.
जॅ सनचा िनकाल लाव याची क पना नािशक येथील दे शपांडे – सोमणूभृित मंडळ ं या मनांत
१९०९

या मे म ह यापासून घोळत होती, अस

दसत.

पूव पासूनच असावा ; पण, चतुभुजबरोबर आले या

सावरकर-च रऽ

र हॉ

जॅ सनब लचा राग या मंडळ ं या मनांत
हसपैक ं कांह ं

र हॉ
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ूत्य

येऊन प च यामुळ, या मंडळ ंना अस वाटंू लागल असाव क ं,

आप या रागाला कांह ं ूभावशाली ःव प ूा
आहे .

वधवां या बोट मोड यापे ां

हावयाच असेल तर ती श यता आतां िनमाण झाली

िधंमान द.१-७-१९०९ रोजीं राऽीं कझन वायलीला मारल त हं द दे शभ ांना दे यांत आले या

अमानुष िश ांचा सूड उग व यासाठ ं मारल अस ज हा ूिस

झाल, त हा नािशक या या मंडळ ंना ‘

आपण अ ाप कांह ं क ं शकत नाह ं ’ याब ल चुटपूट वाटंू लागली असावी, अस दसत.

फांशी गे यानंतर स वा म ह यान –

कारण, िधंमा

हणजे द. १९-९-१९०९ रोजीं – या मंडळ ंनीं अनंत का हे रे याला

ूथम नािशकास आणला व आप या संक पाची त्यांनीं त्या याबरोबर वाटाघाट केली.
अनंत का हे रे हा त ण यापूव औरं गाबाद येथ आप या मामां या घर ं रहात होता व तो तेथील
आटस ् ःकूलम य िश ण घेत होता.

त्याचा एक भाऊ बाश या बाजूला नोकर कर त होता व त्याचे

वड ल पे शन घेऊन नुकतेच का हे -यां या आयनी गांवीं जाऊन रा हले होते.
१८-१९ वषाच होत.
नाह ं.

तो शर रान मोठा उं चापुरा होता कंवा ताकद न मोठा

अनंताच वय या वेळ ं

बळकट होता, अस ह दसत

रं गेलपणाच गाण – बजावण, नाटक पेशाचा नखरे लपणा यांची ह त्याला आवड असावी, अस

दसत ; पण, तो जसा

पान दे खणा तसाच वृ ीन मोठा धाडसी व सोिशक आहे , ह गो

मनमाड वगैरे किांत या ‘ अिभनव भारता ’

या कायकत्या या ल ांत आली होती.

स टबर म ह यांत अनंता नािशकास येऊन कांह ं दवस रा हला.

येवल –
या

स.१९०९

त्या मुदतींत त्यान र हॉ

हर या

नेमबाजीच िश ण घेतल व
जॅ सन व दे वलांची ‘ शारदा ’
कांह ं तर िनिम ान सरकार कचर त जाऊन, त्यान जॅ सनसाहे ब कोणता ह ह नीटपणीं पाहन
ू ठे वल.
जॅ सनला उड व याचा बेत नािशक या मंडळ ंनीं प केपणीं ठर वला असला तर , ऑ टोबर व
नो हबर म ह यांत त्यांना कांह ं ह करतां आल नाह ं.

शेवट ं, जॅ सनसाहे बाची बदली होणार व

नािशकच काम फ े के याचा टभा िमरवीत तो मुंबईस जाणार ह जे हां ःप

मंडळ ंनीं एकदां काय तो सो मो
आहे अस त्याचा िमऽ गंगाराम

क न टाक याच ठर वल.

दसूं लागल ते हां या

अनंता औरं गाबादे हू न नािशक येथ येत

पचंद मारवाड याला कळल तर तो इसम, ‘ अितःनेह: पापशंक ’ या

यायान वागून, कांह ंतर घ टाळा कर ल अशी भीित वाट याव न, बाश भागांतून अनंता या भावा या
नांवची खोट तार क न, अनंताला औरं गाबादे हू न बाहे र काढ याच कारःथान या मंडळ ंना कराव लागल.

जाणार अस िन
जॅ सनसाहे ब नािशक सोडन
ू

नािशकांत झडंू लागले.

होत.

त

दसूं लागतांच, त्या या स मानाचे कायबम

या कायबमांकडे ‘ अिभनव भारता ’ त या नािशक येथील कायकत्याच ल

त्या वेळ ं ऐन उत्कषात असले या कल ःकर नाटकमंडळ चा मु काम या सुमारास नािशक येथ

होता व ‘ बालगंधव ’ या लोक ूय नांवान पुढ ूिस स आलेले महारा ीय नट ौी.नारायणराव राजहं स
हे या सुमारास आप या

पसंपदे न व गानमाधुयान लोकांचीं मन आकृ

क ं लागले होते.

शारदा ’ नाटकांतल त्यांच शारदे च काम तर फारच बहार च वठत अस.

मराठ

दे वलां या ‘

नाटयवाङमयाशीं

प रिचत असले या जॅ सनसाहे बांना ह शारदा नाटक पहा याची आतुरता लागली अस यामुळ, कंपनीन
शारदा नाटकाचा ूयोग मु ाम ला वला.
डसबर रोजीं

सावरकर-च रऽ
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कंपनी या नेहमी या व हवाट ूमाण खेळ बुधवार

द.२२

दवशीं जॅ सनसाहे बांनीं अनेक सावजिनक कायबम आगाऊच
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ठरवून टाकले अस यामुळ, मंगळवार हा आडवार असून ह त्या दवशीं खेळ ठर व यांत आला.
रोजीं जॅ सनसाहे बांना तीन ठकाणी पानसुपा-या
भरवून, लोकांना आपली आठवण रहावी
जॅ सनसाहे बांनीं आंखला होता.
ते पानसुपा-यांचे कायबम सु
र ववार

द. १९

हावया या होत्या.

द.२२

आप या कचेर ंत मोठा दरबार

हणून आप या फोटो या ूती वांट याचा कायबम ह

हा भ य कायबम ह बुधवार ंच पार पडावयाचा होता.

यापूव पासूनच

झाले होते, त्यांत जॅ सन साहे ब अगद ं िनभयपणान भाग घेत होते.

डसबर रोजीं नािशक

साहे बां या गुणवणनपर प

यिनिसपािलट न जॅ सनसाहे बांना मानपऽ

दल.

या वेळ ं

हण यांत आल ; त्याम य जॅ सनसाहे बां या दयाळू पणाची व शालीनतेची

ूश ःत कर यांत आली होती.

पानसुपार चे वगैरे हे ूसंग अशा र तीन मोठया उत्साहान पार पडत

अस यामुळ, जॅ सनसाहे बांचा असा ठाम मह बनला क ं, आपली कारक द अत्यंत यशःवी झाली असून,
नािशकांतला असंतोष समूळ नाह ंसा झाला आहे .

जॅ सनसाहे बान यासंबंधांत काढलेले उ ार िचरोल

साहे बांनीं उ त
ृ केले आहे त * :
Only a few days before his death he expressed his conviction that disaffection had
died out in Nasik and that he could go anywhere and at any hour without the slightest risk of
dnager.
( मरणा या थोडे दवस आधीं जॅ सनसाहे बांनीं मोठया व ासान असे उ ार काढले होते क ं,
नाशकांतला असंतोष पुरा न

झाला आहे .

मी के हां ह, कोठ ह गेल तर त्यांत धोका असा मुळ ंच

नाह ं.)
जॅ सनसाहे बांना भ वतालच वातावरण िनधाःत वाटत असल तर नािशक येथील पोिलसां या
तीआण याण ियाला धो याचा वास येत होता व त्यांनीं जॅ सनसाहे बाला इषारा ह दला होता ; पण,
त्यान त्या इषा-याकडे दल
ु

केल, अशी मा हती िचरोलसाहे बांनीं िलहन
ू ठे वली आहे .

जॅ सनसाहे बाला नािशकांतून सुर

त जाऊं

ावयाचा नाह ं अस ‘ अिभनव भारता ’

या

ूमुखांनीं ठर व यानंतर ते अनंत का हे रे याला फ न नािशकला बोलावून घे या या उ ोगाला लागले.
स टबर – ऑ टोबरम य अनंताचा मु काम नािशक येथ होता.

त्या वेळ ं त्यान नािशक या मंडळ ला

अस सुच वल होत क ं, खून कर याची जबाबदार ूामु यान मी पत्कर त असल तर , या कामीं कोणी
तर

ःथािनक, कायकत मा या मदतीला असले पा हजेत.

कांह ंसा नाराज होऊन अनंता औरं गाबादे स परत गेला होता.
करावयाची यासंबंधीं या पुंकळ वाटाघाट

सु

होते.

मदतनीस

हणून कोणाची योजना

झा यावर, कृ ंणाजी गोपाळ कव व

दे शपांडे या दोघा त णांनीं ह काम अंगावर घेतल.
याला चुकवून, तो नािशकास आला.

ःथािनक मदतनीस न िमळा यामुळ,
वनायक नारायण

अनंताला ह बातमी कळ यावर, गंगाराम

पचंद

याच सुमारास जॅ सनसाहे बा या मानस मानाचे समारं भ जोरांत

‘ शारदा ’ नाटका या ूयोगा या वेळ ं जॅ सनसाहे बाला वजयानंद िथएटरांत गांठून आपला

हे तु िस स नेण ह च गो

प रणामा या

ीन ूभावी ठरे ल अस नािशक या त ण मंडळ ंत ठर यावर,

अनंता व त्याचे सहकार पुढ ल उ ोगाला लागले.
चढाव लागेल ह अनंताला ःप

हा ूय

सफल झाला तर आप याला फांसावर

दसत अस यामुळ, त्यान द. १५-१६ डसबर या सुमारास नािशक या

ू घेतला.
एका फोटोमाफरकडे जाऊन आपला फोटो काढन

नाटक म यंतर थांबेल ते हां जॅ सनसाहे बाला

गांठतां येईल – आपण िथएटरांत कोठ ह असल तर या वौांती या वेळ ं आप याला जॅ सनजवळ
जातां येईल – अशी अनंताची प हली क पना असावी.

आण

हणून त्यान ूथम बारा आ यां या

जागेच एक ितक ट
सावरकर-च रऽ
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* Indian Unrest : P. 57.
अनंताजवळची दोन ितक ट
वकत घेतल असाव.

ूय

फस याची अ पशी ह श यता उ ं नये यासाठ ं

कर याचा वचार अनंताला मागाहन
ू सुचला असावा.
आसपासच आपण खुच

जॅ सनसाहे ब खुच वर बसलेला असेल, त्या या

ू ,
पटका वली तर आपल काय अिधक सुकरतेन सा य होईल अस वाटन

अनंतान मागाहन
ू खुच च ह एक ितक ट काढल असाव.

अनंताला िथएटरांत पकड यानंतर त्या या

खशांतून नाटकाचीं जीं दोन ितक ट बाहे र िनघालीं त्यांची उपप

समज आहे .

द. २१ रोजीं राऽीं ८-८।।

अशी लागते, असा ूःतुत लेखकाचा

या सुमारासच, भरलेलीं दोन र हॉ

हस स ज क न इ
नाटक सु

त्या जागीं जाऊन बसले.

हो याची वेळ झाली.

याच नाटकाचे इतके भो े

िथएटरांत गद तर मनःवी झालेली होती.

असून ह ते अ ाप आले नाह ंत, त्या अथ

मह वा या कायबमांत गुंतले असले पा हजेत, अस सव मंडळ ंनीं हे रल.

ओळखली.

हस आप या खशांत

कव दे शपांडे हे ह आपापलीं

यव ःथत ठे वून, अनंता का हे रे वजयानंद िथएटरपाशीं दाखल झाला.
र हॉ

वशेष उपाययोजना

आपल काम साध याची संिध पुढ के हां तर िमळे ल

जॅ सनसाहे ब

ते दस
ु -या कोणत्या तर

अनंतान ह तकान ती गो

हणून ताटकळत बस यापे ां, उिशरा

येणारा जॅ सनसाहे ब बनगद या ूवेश ारांतून आंत िशरे ल तीच संिध साधण अिधक ौेयःकर अस
ओळखून, तो नाटकगृहा या दारा या बाजूशीं असले या ओटयावर येऊन बसला.
ध न तो टे हळणी कर त होता.
आले.

इत यांत ९।। वाजले आ ण जॅ सनसाहे ब लगबगीन ूवेश ारापाशीं

त्यां याबरोबर िम.जॉली हा आणखी एक साहे ब व दोन इं मज

नाटकगृहांत ूवेश क न जॅ सनसाहे ब आपाली खास खुच
झा याब ल

गांठतात आ ण आप याला उिशर

डो याच पात लवत न लवत त च त्यान आपल भरलेल

हर खशांतून काढल व समोर उ या असले या जॅ सन या पाठ वर नेम ध न त्यान गोळ

ू , अनंता तीरासारखा पुढ घुसला व
एवढयान कदािचत ् काम भागणार नाह ं अस वाटन

झाडली.

जॅ सनसाहे बावर समो न सटास

गो या झाड याला त्यान सु वात केली.

झाड यावर, आत्महत्या कर या या उ े शान त्यान हातांतल
हात धरला.
हात

त्यापूव , या हातान कोटा या खशांतल दसर
र हॉ
ु
धरले

गे यावर

अनंता

अगद ं

िनभयपणान

अशा एकूण सात गो या

पःतुल ःवत: या डो याकडे वळ वल.

इत यांत डे . कले टर खोपकर यांनीं पुढ होऊन त्याचा हात पकडला.
दो ह

या ह आंत िशर या.

दलिगर ूदिशत करतात त च, अनंता का हे रे, एका ा दबून रा हले या संकटाूमाण,

त्यां या पाठ शीं जाऊन उभा रा हला.
र हॉ

ओटयाचा क परा

व

िम.जॉली यांनीं अनंताचा दसरा
ु

हर काढ याचा अनंतान ूय
शांतपणान

ःत ध

उभा

केला.

रा हला.

जॅ सनसाहे बाच शर र जिमनीवर गतूाण होऊन पडल होत व त अगद ं िछ निभ न झाल होत.
ूयोगा या

ठकाणीं

हजर

असलेले

डॉ.

कुलकण ,

डॉ. कल ःकर,

जॅ सनसाहे बाची नाड कोठ सांपडते क ं काय त पहा याचा ूय
शकली नाह ं !
नाह ं.

डॉ.शफराज

अ ली

वगैरनीं

केला ; पण, ददवान
ती कोठच सांपडंू
ु

या अ त
ु व भीषण ूकारानंतर नाटयूयोगाच काय झाल असेल ह सांगत बस याच कारणच

अनंतान आपल खर नांव व ठकाण सांगूं नये अस ठरल असून ह त्यान या दो ह गो ी कां

सावरकर-च रऽ
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सांिगत या, पळशीकर मामलेदार यांनीं या ूसंगीं ूसंगावधान राखून ःटे शनवर माणस कशीं धाडलीं,
त्यामुळ औरं गाबादकडे िनघालेले अनंताचे ःनेह

अंकुशकर व जोशी हे कसे पकडले गेले, यानंतर

नािशकांत व महारा ांतील अ य ठकाणीं धरपकड च व झडत्यांच सऽ कस सु

झाल, का हे रेूभृित

आरोपींवर ल खटला कसा चालला, का हे रे, दे शपांडे व कव या ऽवगाना शेवट दे हांताची िश ा कशी
सांग यांत आली, द.१९-४-१९१० रोजीं या ऽवगाना ठा या या तु ं गांत फांसावर कस चढ व यांत आल,
या खुनानंतर सु

झाले या तपासांत नािशक या कटा या शोध कसा लागला, या कटाचा शोध लागावा

यासाठ पोिलस अिधका-यांनीं अनेकांचा छळ कसा केला इत्या द मा हती एरवीं मह वाची असली तर ,

ूःतुत च रऽा या
–

हणजे

ीन ती कांह ंशी अूःतुत ठर याचा संभव आहे .

या खुनानंतर थोड याच दवसांनीं

द. ३१-१२-१९०९ रोजीं - ‘ इं डया हाउस ’ मधील पूव चा ःवयंपाक

िम.पळशीकर यां यापुढ जबाब झाला.
त ॄाउिनंग र हॉ

या ‘ ॄाउिनंग र हॉ

हर ’ न अनंतान जॅ सनचा खून केला

हर सावरकरांकडन
ू आले या वीस ॄाउिनंग र हॉ

मा हती सरकारला उपल ध झाली.

चतुभुज याचा

हसपैक ंच एक आहे अशी ःप

कझन वायली या खुना या ूकरणांतील घडामोड ंची

यांना अगद ं

इत्थंभूत मा हती होती ते ौी. कोरे गांवकर हे गृहःथ १९०९

या ऑ टोबर – नो हबर म ह यांत आपली

इं जिनअ रं गची पर

हं दःथानला
परत आले होते.
ु

ा यशःवीपण

द यावर, इं लंडहन
ू

ूकरणानंतर लौकरच सरकारन कोरे गांवकरांवर ह झडप घातली.

जॅ सन

त्यांनीं पुर वले या मा हतीव न ह

सरकारन असा िनंकष काढला क ं, जॅ सनचा खून ूत्य पण नािशकांत झाला असला तर , त्याचा
खरा सूऽचालक लंडनम य आहे .

त्याला पकडावा कसा आ ण हं दःथानां
तील
ु

यायालयामाफत त्याला

हकमी
िश ा ठोठवावी कशी हा वचार या सुमारास सरकार अिधका-यां या डो यांत ूामु यान खेळंू
ु

लागला.

असा कांह ं ूकार होईल ह सावरकर ह पुरतेपणीं ओळखून होते.

ह जाणीव असून ह त्यांनीं

जॅ सन ूकरणानंतर लौकरच ‘ The Martyr of Nasik ’ या नांवाचा लेख िलहन
ू तो ‘ तलवार ’ * या

पऽांतून ूिस

केला.

िधंमा ूकरणापासून सु

झाले या सरकार कारवायांचा ऽास सावरकरां या राजकारणी आ ांना

भोवूं लागला ; त्याूमाणच तो ऽास त्यां या कुटंु बीय आ ांना ह
* िधंमा या बिलदानानंतर त्या या ःमरणाथ सावरकरांनीं का ढलेल इं मजी पऽ.

ह पॅ रस येथून ूिस

केल जात अस.

िचपळू णकरांची िमळकत ज
या सुमारास भ वू लागला.
कळलच आहे .

सावरकर हे ःवत: इं लंडला कोणत्या बु न गेले ह वाचकांना यापूव

सावरकर बॅ रःटर हो यासाठ ं इं लंडला जात आहे त या घटनेकडे त्यांचे

िचपळू णकर हे एका वेग याच

ीन पहात होते.

आहे या गो ीचा आप या मुली या भा या या
सावरकर-च रऽ

शुर भाऊराव

ज हार या अिधपतींची आप या जामातांवर कृ पा
ीन पुढ चांगला उपयोग होईल - बॅ रःटर होऊन परत
२८६

ःवदे शीं आलेले आपले जामात थोडयाच काळांत ज हार संःथानचे दवाण होतील – अशी गोड आकां ा
भाऊरावां या मनांत नांदत होती.

शामजी कृ ंणवमा यां याकडन
ू िमळणा-या िशंयवृ ी या मोज या

पैशांवर सावरकरांनीं इं लंडमध या आप या सग या उलाढाली उरक या ह अश य मानणारे कांह ं लोक
सुच वतात त्याूमाण, ज हार या अिधपतींकडन
सावरकरांना कांह ं ि यसाहा य खरोखरच िमळाल
ू
असेल तर, भाऊराव िचपळू णकरां या मनांतली ह आकां ा गैर होती, अस ह

हणतां येणार नाह ं.

त्या वेळ ं ज हार संःथानांत बडया हु ावर नोकर ला असले या िम.तारापोर नांवा या एका पारशी

गृहःथा या मनांत ज हारची दवाणिगर आप या एका आ ाला िमळावी असा हे तु होता.

आप या या आ ा या वैभवा या मागात आड येतील ह भीित त्या
यम क न टाक त असे.
वचारामुळ

बचा-या या मनाला नेहमीं

सावरकर दवाण बनतील हा संभव अ जबात नाह ंसा कसा करतां येईल या

यम झाले या या गृहःथा या मनाला िधंमा ूकरणापासून घडत आले या गो ी

एक पवणीच वाटली.

त्यान आप या कारःथानांना ूारं भ केला.

ज हारचे अिधपती यां या वषयी बारकाईन चौकशी सु

आप या

सावरकर

झाली.

हणजे

त्याबरोबर भाऊराव िचपळू णकर व
आप या राजकारणी धोरणाचा ऽास

शुरांना व त्यां या उदारधी ध याला होऊं पहात आहे ह हक कत सावरकरांना याच सुमारास

कळ यामुळ, त्यांच मन बरच अःवःथ झाल.

या पारशी गृहःथा या पु याईमुळ, भाऊराव

िचपळू णकरांना लौकरच अिधकारपद सोडाव लागल व सगळ चीजवःतू व जमीनजुमला तसाच टाकून
रातोरात ज हार संःथानची ह

सोडू न बाहे र पडाव लागल !

ज हार या त्या वेळ या अिधपतींना कांह ं

याच भानगड ंचा प रणाम

हणून,

दवस मुंबईस आणून ठे व यांत आल होत व ःथानब

हणून त्यांना वाग व यांत आल होत, अशी ह मा हती कानीं येते. िचपळू णकरांची सव िमळकत
सरकारन पुढ ज
‘

केली.

इं डया

हाउस

’

सोड यापासून

सहा

सात

राह याझ प या या बाबतींत अितशय हाल चालले होते.
असे.
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या

खा या प या या

व

त्यामुळ त्यांची ूकृ ित मधूनमधून बघडत

ूकृ तीला डसबरांत या थंड चा कडाका अस

या सुमारास फार आजार पडले ह खर.

त्यांना डबल िनमोिनया झाला.

यवःथा कशी करावी असा ू

मिासी हं द ु डॉ टर वे सम य
आल.

सावरकरांचे

डसबर या शेवट ं शेवट ं घडले या राजक य घटनांचा मनावर ल ताण अस

झा यामुळ असो अगर खंगले या
ूत्येक गो ीची

म हने

उप ःथत झाला.

णालय चालवीत होते.

त्यांनीं ःवत: लंडनला येऊन अंथ णाला

वाट यामुळ असो, ते

राह याजेव याची, शुौष
ु े ची –

या वेळ ं डॉ.मुथु या नांवाचे एक

ते सावरकरांचे चाहते आहे त असे आढळू न

खळले या सावरकरांना आप या

णालयांत नेल

इतकच न हे तर सावरकरांपासून पै ह न घे याचा िनधार बोलून दाखवून त्यानीं तो कृ तींत ह उतर वला.
या

णालयांत सावरकरांची ूकृ ित हळु हळू सुधा ं लागली.

पण, इं लंडची थंड सावरकरांना बाधेल,

सबब त्यांनी इं लंड सोडन
ू तत्काळ बाहे र कोठ तर जाव, असा अिभूाय डॉ टरमंडळ दे ऊं लागली.

शेवट ं, िमऽमंडळ ंचा वचार घेऊन, ृा सला जा याचा वचार सावरकरांनीं प का केला.

िनघ यापूव ‘

अिभनव भारता ’

इं लंड सोडन
ू

या सदःयांची सभा बोलावून त्यांनीं त्यांना सव सूचना

सावरकर ृा सला गेले त्या दवशीं घडलेली एक बार कशी पण चटकदार गो
असलेले कै. यानचंद वमा यांनीं नमूद क न ठे वली आहे .

सावरकर-च रऽ

त्या वेळ ं लंडन येथ

ौी वमाजी िल हतात * :

जब मुसीबत आती है तो बहत
ु सा आजाती है ।

बीमार भी बहत
ु बुरे हो गये ।

द या.

डबल िनमोिनयां हो गया ।

िम.सावरकरजी बीमार हो गये और
बडे मु ँकल से अ छे हए
ु डा टर

२८७

ने सलाह द

क इं लड म सद

यादा है ृा स चले जाव ।

मुझे वह दन याद है जब

सावरकर ने ृा स जाने के िलये अपना सामान कुल तैयार कया और मुझसे कहा क मुझे
चांवल और बेसन खाने क त बयत होती है और वो इं डयन रे ःटोरट याने होटे लखानेक
तै यार हए
ु ।

तो मने सावरकर से कहा क तुम अभी कमजोर हो म जाकर के अपने सामने

बनवा लाऊंगा और यह मैने कया ।

मैने जाकर िमिनजामु न होटे लवालेसे कहा क म खन

म बेसन बनादो और पुराना हं दःथानी
चांवल बना दो ।
ु
के साथ सावरकर के पास ले आया ।
दये ।

ये दन आ खर

और सावरकर ने खाकर नौकर को बतन वा पस कर

दन था जस दन सावरकर को मने ःवतंऽ दे खा ।

म और एक या दो िमऽ और भी
बठाला ।

म खाना बनवाकर होटल के आदमी
सावरकर और

ह टो रया ःटे शन गये और वहां पर सावरकर को रे ल म

म व और दोःत वा पस चले आए ।

सावरकर ृा स चले गये ।

यानचंद वमा यांनीं तयार क न ठे वले या दनांकवार टपणांत सावरकर आजार पडले व ते
ृा सला गेले या दो ह न द , १९१० जानेवार या म ह यासमोर द या आहे त ; आजार पड याचे व
ृा सला गे याचे दनांक दलेले नाह ंत.

त्याव न असा िनंकष िनघतो क ं, सावरकर जानेवार या

उ राधात इं लंडहन
ू ृा सला गेले असावे.
पकडले गेले.

द. १३-३-१९१० रोजीं सावरकर परत लंडनला आले व

याचा अथ असा क ं, त्यांच ृा समधील वाःत य पुर दोन म हने ह

* राजनैितक नौसरबाज : पृ. २०.
णालयांतून िल हलेल पऽ
न हत.

एक कडे ूकृ ित सुधारावी

हणून औषधोपचार चालले असतांना सावरकरांनीं या काळांत कोणते

उ ोग केले ह ःथूल मानान पहातांना, ‘ िशखांचा इितहास ’ या पुःतका वषयीं या उ ोगाला ूाधा य
ाव लागत.

सावरकर डॉ. मुथु यां या

त्यांनीं हा इितहास िल ह याच काम सु

णालयांत होते ते हां, सवड िमळतांच, ूत्यह ं तास दोनतास
केल होत.

या दवाखा यांत असतांनाच त्यांना नािशक येथील

आप या इ िमऽां या धरपकड संबंधीं या व छळासंबंधीं या बात या िमळा या वगैरे गो ी िन:संशयपण
िस

करणार सावरकरांच पुढ ल पऽ वाच यासारख आहे :

Dear Deshbhakta Punditji,
I thank you very much for the kind and sympathetic letter which you wrote. By
strange coincidence, your letter which was redirected from London came to my hand
enveloped together with cuttings of news of quite a different sort, yet regarding the same
object ! India is advancing and the Hindu race is not dead !
When I had been ill in London, Desh. Niranjan wrote a letter on my behalf which you
must have got already. Now I am much better and under the care of Dr. × × × who
seems to be closely acquainted with you, I am sure, I would be able very soon to recover
completely. Even now, the two hours, which I have forced the Doctor to allow me to work, I
spend in writing the Shikh History, which I propose to get out somewhere in the next March.
आह.

( ूय दे शभ

पं डतजी, आप या ूेमळ व सहानुभूितपूण पऽाब ल मी आपला फार आभार

लंडनहन
ू इकडे धाड यांत आले या आप या पऽाचा िलफाफा मला िमळाला.

सावरकर-च रऽ

त्यांतच अगद ं
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िभ न ूकार या – पण, त्याच हे तूला पोषक असणा-या – वाताचीं काऽण ह होतीं.
योगायोग होय !

भारताची ूगित होत आहे .

हा एक वल ण

हं दवं
ु श मेलेला नाह ं ! !

मी लंडनम य आजार असतांना दे शबंधु िनरं जनपाल यांनीं मा या वतीन आप याला एक पऽ

िल हल होत.

त पऽ आप याला प चलच असेल.

आतां माझी ूकृ ित बर च सुधारली आहे .

डॉ.मुथु हे

मा या ूकृ तीची काळजी घेत आहे त ते आप या चांग याच प रचयाचे आहे त अस दसत – व मी
लौकरच खडखड त बरा होईन असा व ास मला वाटत आहे .
* द. २३-५-४१

या ‘ मराठा ’ पऽांत ह पऽ ूिस

अशी मी डॉ टरांना गळ घातली.

ा

झाल आहे .

त्यांनीं या गो ीला मा यता

इितहास ’ हा मंथ िल ह यांत घाल वत .
वचार आहे .)

दोन तास तर मला काम क ं

द यामुळ, मी ती वेळ ‘ िशखांचा

येत्या माचम य के हां तर हा मंथ ूिस

कर याचा माझा

हा मंथ िल ह याची क पना मनांत आ यावर सावरकर गु मुखी भाषा िशकले व

आ दमंथापासून गो वंदिसंहजीं या

विचऽ नाटकापयतचे शीख संूदायाला मा य असलेले अनेक मंथ

त्यांनीं अ यािसले.
ह पुःतक

या ‘ ू याला ’ अपण करावयाच ठरल होत त्यावर ल सुंदर क वता लंडनम यच

िल हली गेली होती, अस

दसत.

ृा सम य आ यावर या पुःतका या हःतिल खतावर अखेरचे

संःकार झाले असावे व त्या या ूती कर यांत आ या असा या.
हं दःथानां
त धाड यांत आली.
ु

यांपैक ं एक ूत पोःटान

पण, पोःटखात्यान ती ूत गहाळ तर केली अगर ग ट तर केली.

दसर
एक ूत त्या वेळ ं युरोपम य असले या एका हं द िचऽकारा या हातीं दे यांत आली.
ु
सुर

तपण हं दःथानला
आणावी व इ
ु

– ृा सकडन
येणा-या ूत्येक
ू
हं दःथानां
त फार जोरान सु
ु

हं द

त्यान ती

ःथळ ं प चती करावी, असा संकेत ठरलेला होता ; पण, इं लंड

गृहःथा या सामानाची कसून झडती घे याच सऽ या वेळ ं

झाल अस यामुळ, या गृहःथाला अशी भीित वाटली क ं, ह हःतिल खत
कना-यावर उतर यापासून आप या

ूत आप यापाशीं झडती या वेळ ं सांपडली तर,

हं दःथान
या
ु

समुिापण क न टा कल, अशी मा हती िमळते.

या पुःतका या हःतिल खत ूतींपैक ं दोन ूतींची

क ांना सु वात होईल.

या भीती या आहार ं जाऊन या गृहःथान सदर हःतिल खत ूवासांतच
ितसर ह एक ूत तयार कर यांत आलेली होती, अस

व हे वाट अशा र तीन लागली.

पॅ रसमधील मु कामांत सावरकर हे कामाबा

या येथ रहात असत.

व त्यांचे बंधु यां यावर ल लोभ अखेरपयत कायम होता.

दसत.

कामाबा चा वनायकराव सावरकर

वनायकरावांनी अंदमानमधून धाडले या

पऽांतले कामाबा ब लचे उ लेख आ ण या बा नीं १९३४ साल या अखेर स गणेशपंत सावरकर व

नारायणराव सावरकर या बंधूंना धा डलेली पऽ यांव न ह

गो

ःप

होत आहे .

कामाबाई व

वनायकराव सावरकर यांच परःपर संबध
ं अत्यंत व ासूपणाचे व ज हा याचे अस यामुळ, ‘ िशखांचा
इितहास ’ या पुःतकाची ितसर हःतिल खत ूत त्यां या ःवाधीन कर यांत आली असली तर ती गो
अगद ं श य आहे .

या बाई आतां परलोकवासी झाले या आहे त.

शेवट ं मुंबईस आ या आ ण द.

१९-८-१९३६ रोजीं मुंबई येथच त्यांच दे हावसन झाल.

हं दःथानला
परत ये याचा संक प के यावर या बा नीं
ु

पॅ रस या बँकेत ठे वले, अशी मा हती िमळते.
वण यांतून

हे

हःतिल खता या
सावरकर-च रऽ

कागदपऽ

युरोप सोडन
ू त्या १९३५ साल या

बचावले

तरच

पान पहावयास िमळे ल !

‘

युरोप सोडन
ू

आप या जवळचे सव मह वाचे कागदपऽ

ती खर असली आ ण ूःतुत महायु ा या सवभ क

िशखांचा

इितहास

’

ह

पुःतक

विचत ् कोणाला
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ूभाकर : अ ात हतात्मा
ु
या पुःतकाचा इितहास व ह पुःतक सावरकरांनीं ‘ ूभाकर ’ नांवा या
अपण केल होत त्या मुला या जीवनाचा इितहास यांम य
मुलगा १९०५ साल या पूवाधात ज मला असावा.
त्या वेळ ं तो वष द ड वषाचा असावा.

या आप या मुलाला

वल ण सा य आहे .

सावरकरांचा हा

सावरकर १९०६ सालीं वलायतेस जावयास िनघाले

सावरकर यांनीं िल हले या एत षयक क वते या प ह या

भागाव न ूभाकर या ते हां या वयाची कांह ं क पना करतां येते :
शीयिच सोडिन
अंक जनिनचा दडदड
ु
ु ु ु ु धावत तूं ।
घरांत फरतां डोळे भ नी पा हन हा हे तू - ।।
ध िन मनीं मी उत्सुक असतां वदे श-गमनाच ।
“ ू या ूयकरा ! ” काय उदे ल ूयजन- वरहाच ।।
कोणा ह

य

चा समागम

अिधक द:ु सह वाटतो.

सावरकर

जतका अिधक व िनकट िततकाच त्या

य

चा

वरह मनाला

वलायतेस गेले ते हां हा मुलगा अगद ंच लहान अस यामुळ,

सावरकरांना त्या या सहवासाचा आनंद फारसा उपभोिगतां आलेला न हता आ ण

हणून ते परदे शांत

असतांना त्यांना या मुलाचा वरह वशेषसा जाणवला नाह ं :
सत्य सांगत , पर न गमला बहु तव वरह मला ।
दे िशं जसा होतास वदे शीं स नधिच सखया ।
अमूत तूं क पना एक मधुमधुर अशी

दया ।।

अमूत अशा क पनेूमाण, वलायतत नाना ूकारचे खटाटोप करणा-या सावरकरां या मनांत या

मुलाची आठवण के हांतर चमकून जात असे.
येऊन वार याच वृ

हा मुलगा १९०९ साल या ूारं भीं नािशक येथ दे वी

सावरकरांना समजल ते हां

त्यां या मनांत नाना ूकारच

वचार उभे रा हले.

आपण बांितकायात रमून-रं गून गे यामुळ व या काया या नादांत आपण आप या कुटंु बातील सव
माणसां या सुखाचा ःवाहाकार के यामुळ, या बालकाला ह एका अथ हतात्
याचच मरण आल आहे ,
ु
अशी क पना सावरकरां या

मनांत उभी रा हली.

या प ह या मुलासंबंधीं आपण आप या मनांत

कोणत्या आशा बाळग या होत्या व त्या मुलाला एका ा अ ात हतात्
याूमाण मृत्युमुखीं पडाव
ु
लाग यामुळ, त्या आशांची गत काय झाली याब ल या आप या क पना सावरकरांनीं पुढ ल प पं
य

के या आहे त :
अतनु मूित त लटकुिन कितदां

सावरकर-च रऽ

दयाशीं िनजली ।
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ंत

हसली कितदां द याशेन कितदां ती सजली ।
धमकायिस यथ धाडनी
रणीं ख गपाणी ।
ू
बाल-बाल झुंजार आपुले ौीगो वंदांनीं ।।
हतात्म
होतां हं सत पा हले सुक ित प रसुिन ती ।
ु
यां ह कतीदां रणीं पा हली अमूत तव मूत ।।
ूभाकर इहलोक सोडन
ू गेला असला तर तो आप याला पूव ःव पांतच कसा दसत – भासत
आहे ह सावरकरांनीं पुढ ल ओळ ंत िनवे दल आहे :
पू व जसा होतास तसाची नंतरह सखया ।
अमूत तूं क पना एक मधु-मधुर अशी
बांतीचे बु

दया ।।

वारे भ वतालीं िभरिभरत आहे त त वर ूभाकराची ह क पनामयी मूित आप या

दयांत ह सुखान िनवसूं शकणार नाह ं ह ओळखून, सावरकरांनीं या कोमल मूत या िनवासासाठ ं
कोणत घर िनमाण केल ह पुढ ल ओळ ं या साहा यान समजून घे यासारख आहे :
महारा वाक् सुंदर सव ौीगो वंदात ।
वहार जेथ अखंड-सुंदर-म णमय मं दर त ।
तुला गेह ह याःतव अप सरःवती ःवकर ।
जथ बांितचे िशवूं न शकती अ न-मेघ-वारे ।
गु गो वंदिसंगा या अखंड क त या तेजान तळपणा-या या मराठ
आप या प ह याव ह या मुलाची ःमृित सतत
झा यामुळ, वठू न गेली.
या

टकून राह ल ह सावरकरांची आशा, तो मंथच न

लहानगा ूभाकर ह जसा सावरकरांनीं आप या

पान नांद वला होता, त्या ूमाणच या मंथापत्याला ह तशाच

ूसंग त्यां यावर आला !

च रऽमंथा या क दणांत
दयांत ‘ अमूत क पना ’

पान आप या

दयांत नांद व याचा

यामुळ व हळ झाले या सावरकरांनीं १९१२ सालीं अंदमानांत असतांना या

मंथाला उ े शन
ू पुढ ल प ा लेख िल हला :

जथ न शकती िशवूं भासले अ न मेघ वारे
ितथह शकले िशवूं बांितचे अ न-मेघ बा, रे ।।

सावरकर-च रऽ
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पॅ रस येथ कामाबा

या िनवासःथानीं राहन
ू सावरकर आपली ूकृ ित सुधार याचे श य ते ूय

कर त

होते, तलवार वगैरे वृ पऽांसाठ ं लेख िलह त होते व त्याच वेळ पॅ रस येथील हं द लोकांना सुसंघट त

क न त्यांना दे शःवातं यािभमुख ह बनवीत होते.

या गो ी चालू असतांनाच, नािशककटाचा तपास

लावूं पहाणा-या हं द पोिलस अिधका-यांनीं हं दःथानां
त या आप या आ े ांचे व पूवप रिचतांचे हाल
ु
कसे सु

केले आहे त या संबंधींच वृ

त्यां या कानीं येऊं लागल.

चतुभज,
ु
कोरे गांवकर वगैर या

जबाबांतून िनघाले या मा हती या आधार हं दःथान
सरकार आप याला ह पकडन
ू ने याचा ूय
ु
ःप पण

हा संभव अस याच त्यांना

दसूं लागल.

आपला उ ोग सावरकरांनीं थांब वला नाह ं.

अस असून ह,

हं दःथानां
त श ा
ु

धाड याचा

हं दःथानां
त परत जाणारा एक हं द िचऽकार गांठून, ‘
ु

िशखांचा इितहास ’ या मराठ मंथाची हःतिल खत ूत त्यांनीं हं दःथानां
त धाडली ह गो
ु
झालीच आहे .

कर ल

सांगन
ू

दसरा
ह एक हं द िचऽकार ःवदे शीं जात आहे अस कळतांच सावरकरांनीं त्या या वषयीं
ु

तपास चाल वला.

या िचऽकारा या वशेष प रचयाची

इटॅ िलयन बाईबरोबर पःतुल रवाना

एक इटॅ िलयन
श ा

इ

ीह

हं दःथानकडे
जात आहे , अस त्यांना कळल.
ु

ःथळ ं सुख प प च याचा संभव आतां हळु हळू न

बा नाच श ा

ने याची

टाकल तर ह ं
आली.

पःतुल

इसमान बरोबर नेलेलीं

होत चालला अस यामुळ, या इटॅ िलयन

वनंित करण अिधक ौेयःकर होय अस वाट यामुळ, सावरकरांनीं सदर

बा ची भेट घेऊन त्यांना आपले मनोगत सांिगतल.

एक छोट शी खुच होती.

हं द

बा नी आनंदान संमित दली.

बा

या सामानांत

या डे कचेअर या कापड बैठक ंत पःतुल भरलीं व त कापड चांगल िशवून

बनबोभाट रःता चालूं लागतील अस वाट याव न, ती

या बाई एकदम हं दःथानां
त गे या नाह ंत.
ु

यवःथा कर यांत

ूथम सीलोनम य उतर यावर त्या मिासमाग

िनजामसंःथानांत गे या व तेथील अिभूेत ःथळ ं त्यांनीं पःतुल प चतीं केलीं, अशी मा हती िमळते.
पॅ रसमधील हं द लोकांना संघ टत कर या या उ ोगाकडे सावरकर वळत आहे त त च त्यांना

अशी भीित वाटंू लागली क ं, आपण लंडन सोड यामुळ तेथील कायकत्याची

वघटना होणार !

गु पोिलस खात्या या सासुरवासाला कंटाळले या, सरकार रोषा या संभा य उमपणामुळ धाःतावले या,
सरकार कृ पे या सावलींत लाभणा-या संभा य सुखाला लालाचावले या – अशा नाना ूकार या हं द

त णांब लचीं िभ निभ न वृ

अत:पर लंडनम य राहण सुर

लंडनहन
ू त्यांना प चूं लागलीं.
त नाह ं, इ

नाह ं, अवँय नाह ं, असा कांह ं तर

डो यांत घोळू लागला होता व कांह तर िनिम
इतरऽ सुर

त्यांत या बहते
ु कांचा सूर एकच होता.
वचार बहते
ु कां या

ू , इं लंडला रामराम ठोक याची व युरोपांत
काढन

तपण नांद याची इ छा पुंकळां या मनांत घोळूं लागली होती.

संःथतले हे त ण लंडन सोडन
गेले तर, ूितप ा या खु
ू

आपण संघ टत केले या

राजधानींतच राहन
त्याला सतावून
ू

सोड यासाठ ं आपण आजवर केलेले सारे उ ोग मातीमोल ठरणार, अशी भीित सावरकरांना वाटंू

लागली.

ु ु करणा-या या उ छृंखल हं द त णांवर आपण मात केली अशी घमड ॄ टश
उगीच टरटर

अिधकार मा ं लागतील व हं द आकां ां या भ वत या या

ीन या गो ीचा फार अिन

प रणाम

घडे ल, ह सावरकरांना दसूं लागल !

सावरकर-च रऽ
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आप या या पूव सहका-यांना कांह ं ठासून िल हल अगर कळ वल तर ते काय

याब ल ह सावरकरांच मन साशंक हाव, अशी प र ःथित नुकतीच िनमाण होऊन गेलेली होती.

हणतील
पं डत

शामजी कृ ंणवमा हे आप या ‘ इं डयन सोिशऑलॉ जःट ’ मािसकांतून बांितकारकांना ूोत्साहन दे त
होते.

त्यावर

हं द

बांितकारकांपैक ं वीरिनाथ च टोपा याय यांनीं थोडया म ह यांपूव च कडाडन
ू

त डसुख घेतल ह सावकरां या ःमरणांत होत.

पॅ रससार या सुर

त ःथळ ं जाऊन रा हले या शामजी

कृ ंणवमाच सगळ ूोत्साहक पां डत्य “ ःवःथे कोवान पं डत: ” या कोट ंतल आहे अशा आशया या
जळजळ त ट केची पऽ ौी. च टोपा याय यांनीं द.१-३-१९०९ व १९-३-१९०९
केलीं होतीं, ती सावरकरां या वाचनांत आलेलीं होतीं.

म य ूिस

आप यावर ह अशी ट का कर याला ूवृ
मागदशन

आपले पूव सहकार व अनुयायी

होतील, अस सावरकरांना वाटत न हत.

करणा-या नेत्यान ःवत: या सुर

सदःयांम य मुरलेली आहे , हा व ास सावरकरांना वाटत होता.
याडपणामुळे नसून, इ काय अिधक ूभावी हाव

वचारसरणी अिभनव भारता या

संकटा या ूसंगीं नेता बाजूला राहतो

हणूनच बाजूला राहण त्याला अवँय असत, ह

धोरण ह आप या पूव सहका-यांना प रिचत आहे , ह सावरकर ओळखून होते.
कसा

अनुयायांच यो य

ततेसाठ ं जाणूनबुजून संकट टाळण ह जस गैर तसच

त्यान िनंकारण संकटा या खायींत उड टाकण ह ह गैर होय, ह
तो

या ‘ लंडन टाइ स ’

विचऽपण चालतो याचा ह अनुभव त्यांना होताच.

कस यातर

माणसां या बु चा खेळ

वकारां या आहार ं गेले या

नेत्यासंबंधीं शंकाकुशंका घेत या जातात – अपथे पदमपय त
अनुयायांकडन
ू

रजोिनमीिलता : ।।

ह । ौुतव तो प

हा अनुभव अशा अनुयायां या बाबतींत ये याचा संभव असतो ह सत्य

सावरकरां या ःमरणांत होत.

आपण ःवत: पॅ रसम य बसल आ ण आप या पूव सहका-यांनीं माऽ

लंडन सोडन
ू िनघून जातां कामा नये असा आमह आपण धरला तर हे लोक आप याला शामजीं याच

मािलकत ग व याला

विचत ् ूवृ

होतील, अशा शंकेने सावरकरांच मन यम होत होत.

भ वताल या प र ःथतींतला हा भाग मनाला िन त्साह करणारा होता.
दसरा
एक भाग सावरकरां या मनाला उ ेजन ह दे णारा होता.
ु
पसरावा

हणून त्यांनीं जीं शकड

तर प र ःथतींतला

लंडनम य बसून, हं द सै यांत असंतोष

पऽक ूसृत केलीं होतीं त्यांचा प रणाम होत चाल याची एक

ूकारची पावतीच त्यांना या सुमारास िमळाली होती.

कारण, १९१० साल या अगद ं आरं भींच दहा या

जाट पलटणींतील दहा सैिनकांवर राजिोहाब ल खटले भर याची वाता ूसृत झालेली होती.

या

वातनंतर थोडयाच दवसांनीं जी एक घटना घडली ित यामुळ त्यांना असा व ास वाटंू लागला क ं,

हं द बांितकारकांनीं जमनीम य चाल वले या उ ोगाचे चटके ॄ टश साॆा याला बसूं लागले आहे त.
१९१०

या फेॄुवार

म ह या या ूारं भींच बिलनहन
अस वृ
ू

आल क ं, १९०८ सालापासून

बांितकारकांनीं चाल वले या ूचाराकडे बिलन पोिलसच ल

होत.

नाह ं अशी ह

जमनींत असले या

सुर

वाह

या वातत दे यांत आलेली होती.

तलवार पऽ बिलनम य छापल जात

ततेसाठ ं जमन सरकारन ह बातमी मु ाम ूसृत केली ह सावरकरांना

हं द

बांितकारकां या

या मागान कळल त्याच

मागान त्यांना हा ह इषारा िमळाला क ं, त्यांनीं इं लंडला परत जाण ौेयःकर नाह ं.

याच सुमारास

इॄा हम वॉडनी या कैरो येथील इ ज शयन व ा यान तेथील पंतूधान बोशस पाशा
‘ ह कत य युित ठरे ल ’

सावरकर-च रऽ

हं द
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( Boutros Pasha ) यांचा खून के यामुळ, वॉडनी व िधंमा यांची तुलना राजरोसपण केली जात होती.
या तुलनेमुळ ह हं द बांितकारकांच नांव जगभर गाजत होत.
आशा – िनराशा, उत्साह – िन त्साह, या

ःथतींत नािशकच ज वृ

ं ां या कैचींत सावरकरांच मन सांपडले आहे अशा

त्यां या कानावर आदळूं लागल त्यामुळ त्यांची मन:शांित पुर ढळली.

यांनीं लहानपणापासूनच आपल अनुयाियत्व पत्क रल, आप यावर ल ूेमासाठ ं
आईबापांची व घरादारांची पवा बाळगली नाह ं, आप यावर ल व

यांनीं आप या

येयावर ल िन ेमुळ

सांसा रक मोह लाथाडन
ू टा कले त्या आप या जवाभावा या आ ांची व िमऽांची

यांनीं अनेक

पसाळले या पोिलस

अिधका-यांकडन
ू कशी पायम ली केली जात आहे , त्यांना अमानुष छळ कसा सोसावा लागत आहे ,

याचीं स वःतर वणन त्यां या वाचनांत येऊं लागलीं.

दवशीं सकाळ ं

हलक लोळ उडाला असतांनाच, सावरकर एके

सुधार यासाठ ं सकाळ ं

या वाचनामुळ मनांत ू ु ध

फरावयास बाहे र पडले.

फरावयास जा याचा त्यांचा पॅ रसम य िनत्यबमच होता.

ूशांत वातावरणांत ते एका र य उपवनांत हवा खात बसले होते.

सभ वार

वचारांचा
ूकृ ित

सकाळ या त्या
दसणा-या र य

पुंक रणींमधून सुंदर प ी जलब डा कर त होते व कमला या आकाराचीं रखीव व सुंदर फुल जलपृ ावर
लीलेन डलत
होतीं.
ु

या सौदयाचा उपभोग घेत असतांना, सावरकरां या

प र ःथतीच ःमरण झाल,
र या ण वीआय मधुरां

ु ध मनाला हं दःथानां
तील
ु

िनश य श दान ् ।

पयुत्सुक भवित यत ् सु खतोs प जंतु: ।
त चेतसा ःमरित नूनमबोधपूवम ् ।
भाव ःथरा ण जनना तरसौ दािन ।
या ूिस

ोकांत कािलदासान जो अनुभव नमूद क न ठे वला आहे त्याच ूकारचा – पण त्याहन
ू

कंिचतसा वेगळा – अनुभव सावरकरांना येऊं लागला.
आपले बांधव होरपळू न िनघत असतांना आपण,
सुखाचा अनुभव घेत ःवःथ बसण ह शु
लागला.

एकदम

उभ रहाव या

ितकडे तसा वणवा पेटला असतांना व त्यांत

ूकृ ितःवाः यासाठ ं कां होईना, या स दयाचा व

कत य युित आहे हा वचार त्यां या मनांत उसळ मा ं

िनघून हं दःथान
गांठाव व आप या बरोबर या िमऽमंडळांत खां ाला खांदा िभडवून
ु

वचारान त्यां या मनाची पकड घेतली.

ते परत कामाबा

या

ब-हाड ं आले त

हं दःथानला
परत जा याचा जवळजवळ िन यच क न आले !
ु
मन
मांडला.
सरकार

कंिचत ् शांत झा यावर त्यांनीं आपला हा

वचार पॅ रसमधील आप या िमऽमंडळापुढ

हं दःथानां
त काय चालल आहे , कस ह क न सावरकरांना कैचींत पकड याला
ु

कती उत्सुक झाल आहे , इत्याद

हं दःथानला
जा याचा सावरकरांचा
ु

गो ींची या मंडळ ंना चांगली क पना अस यामुळ,

वचार कुणालाच पसंत पडे ना.

सवमा य पुढार अस यामुळ, त्यांनीं आपणहन
ू ूितप ाला इ
शु

हं दःथान
ु

सावरकर हे बांितकारक प ाचे

असलेली गो

कर याला ूवृ

होण हा

अ वचार आहे अस मत पं. शामजी कृ ंणवमा यांनीं मोठया आमहान व ूेमळपणान मांडल.

मला आपल पुढार पण ूथम िस

सावरकर-च रऽ
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या संकटांत उड टाक यानच त िस
खोडन
ू का ढला.

सावरकरांनीं पं डतजींचा को टबम

होईल ” अस उ र दे ऊन

ब-याच चचनंतर शेवट ं अशी तोड ठरली क ं, सावरकरांना पॅ रसम य राहणे

नसेल तर त्यांनीं पॅ रस सोडाव ; पण, हं दःथानला
माऽ त्यांनीं जाऊंच नये.
ु

जा यांत ह धोका होताच ; पण, इं लंडमधील

यायप ित ह

चत

सावरकरांनीं इं लंडला

हं दःथान
या मानान जाःत िनद ष
ु

अस यामुळ, सावरकरांनीं इं लंडला जा यांत त्यांत या त्यांत कमी धोका आहे अस पं डतजींनीं
सुच वल.

इं लंडला परत जा याची सावरकरांनीं िस ता केली.

सावरकरांनीं पॅ रस सोडन
ू इं लंडला परत जा याचा वचार कां केला या वषयीं या अनेक ग पा

त्या वेळ ं ूसृत कर यांत आ या होत्या.

या वषयींचा उ लेख िचऽगु

– िल खत सावरकर च रऽांत

कर यांत आलेला अस यामुळ, या मु ाचा श य तो परामष या ठकाणीं घेण अवँय आहे .
इं लश त णीच

सावरकरांवर मन बसल होत आ ण ितची भेट घे या या उत्सुकतेन सावरकर

इं लंडला आले व पकडले गेले ह या ग पांपैक ं एक ग प अस याच िचऽगु
च रऽा या पृ

एका

९४ वर सांग यांत आलेल आहे .

– िल खत सावरकर

सावरकरां या एका जवलग िमऽाची खोट सह क न

इं लश पोिलसांनीं एक पऽ धाडल व त्यामुळ सावरकर फसले असा ूवाद अस याच सदर च रऽा या
पृ

९५ वर नमूद कर यांत आलेल आहे .

ुि मु ांवर ल

अशा भानगड ंचा

यथ गाजावाजा केला जातो आ ण अशा

दे ऊन थोरथोर माणसांच कतृत्व कलं कत कर याचा उप

सामा जक मन:ूवृ ीच गमक या

ीन फार अिन

कतृत्ववान ् माणसांची अितशय वाण आहे .

आहे .

याप केला जातो ह गो

आप या या परतंऽ दे शांत राजकारणी

त्यां या कतृत्वाचा

वचार करतांना कांह ंतर आगंतुक

भानगड पुढ ढकलून, त्या कतृत्वाकडे कानाडोळा कर याला चांगलीं वचारवंत माणस ह ूवृ
ह

अत्यंत खेदाची गो

शहाणपणामुळ िमळते.

समजत नाह ं.

होतात,

आहे .

राजकारणी नेत्यांना जी मा यता िमळते ती त्यां या राजक य

ते विस

– वामदे वाचे अवतार आहे त या बु न कोणी त्यांना आदरणीय

राजक य शहाणपण असून ह एकादा नेता ूित – शुबाचाय असेल तर त्यामुळ

त्या या वषयींचा लोकांचा आदर ‘ अिधकःयािधकं फलं ’ या

यायान वाढे ल, ह खर ; पण, राजकारणी

शहाणपणाची कसोट गौण लेखून, भलत्याच
‘ एकमेव ूेम वषय : ःवदे श ’
गो ींवर भर दे यांत येऊं लागला
वर

हणजे तो ूकार ववेकह नते या सदरांत जमा होऊं लागतो !

या ग पांचा उ लेख कर यांत आलेला आहे त्यांत त य कती ह िन

अिधकार त्यावेळ ं इं लंडम य असले या जाणत्या माणसांचा आहे .

जबलपूरचे बॅ.

तपण सांग याचा
यानचंद वमा हे

सावरकरां या अगोदर इं लंडला गेलेले होते आ ण ‘ इं डया हाउस ’ मधून चालणा-या सव उप
ते सावरकरांचे व ासू सहकार

हणून वागत होते.

जबलपूर मु कामीं बॅ रःटर महाशयांची भेट घेतली.
काय आहे , असा ःप

ू

त्यान टाकला.

ूःतुत च रऽलेखकान

यापांत

दनांक ७-११-४२ रोजीं

त्या वेळ ं, या ग पां या बाबतींत त्यांची मा हती

या ू ाला ौी.

यानचंद वमा यांनीं दलेल उ र या सव

ग पा बंद पाडणार आहे .
If Savarkar had any sweet heart, his country was the only sweet heart he had.

सावरकर-च रऽ
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अस, सव संशयांचा उ छे द करणार उ र ौी.

यानचंद वमा यांनीं दलेल आहे .

या िमऽाची

बनावट सह क न आपण सावरकरांना बन वल अशी शेखी इं लश पोिलसांनीं मा रली ते िमऽ
ौी.िनरं जन पाल हे असावेत.

पण, सावरकर ृा सला येऊन रा ह यापासून ौी.िनरं जन पाल यांचीं पऽ

त्यांना एकसारखीं येतच होतीं.
पऽ यवहाराशीं त्याचा

हणजे

िनरं जन पालसार या

कतपत संबंध जुळतो याचा

जवलग िमऽाच पऽ आ यावर, पूव या

वचार व क रतां, एका पऽांतील तुटक सूचनेवर

िभःत ठे वून सावरकरांनीं एकदा िनणय घेतला असेल ह

गो

सावकरां या धोरणी व

हकमती

ःवभावाशीं जुळणार नाह ं.
बॅ.

यानचंद वमा यां यासार या िनकटवत सहका-याला जी गो

कळली नाह ं अगर खर

वाटली नाह ं ती व ासाह समजून, चांग याचांग या माणसांनीं आपली दशाभूल क न घे याला ूवृ
हाव ह नवल होय.

पण, एका अथ यांत नवल ह नाह ं !

ूितप ाचा पराभव करतां येत नाह ं अस
वेदवा याच मह व

रोखठोक बु वादान आप या राजक य

दसूं लागतांच, पोिलसांनीं

ावयाच आ ण ‘ जतं मया ’ ह भोगावयाच ह

पक वले या गटारग पांना

हं द राजकारणांतील एक अिन

ूवृ ीच आहे !
आपण ृा सम य

वलासोपभोगासाठ ं रा हल नाह ं, ूकृ ित सुधारण हाच आपला हे तु आहे

असा व ास सावरकरांना वाटत होता ह खर ; पण, वर त्यां या

या मन: ःथतीच वणन केलेल आहे

ती मन: ःथित त्यांना ूकृ ती या िनिम ान ह पॅ रसम य राहंू दे ईना.

कळ वली.

अखेर स त्यांनीं सवाना

सावरकर इं लंडम य जातांच त्यांना अटक होणार व त्यांच पुढ काय होईल ह बराच

काळपयत अिन
दय भ न आल.

त राहणार ह सवानाच माह त अस यामुळ, सावरकरांना िनरोप दे तांना सग यांचच
पं.शामजी कृ ंणवमा हे इतरांशीं वागतांना कांह स त-हे वाईकपणान वागत असत.

पैशां या बाबतींत त्यांना पुंकळांचे िभ निभ न अनुभव आ यामुळ, ते कवड चुंबक बनले आहे त असा
भास व अनुभव पुंकळां या पदर ं पडत असे.

या पैशां या यवहारामुळच पं डतजी व लाला हरदयाळ

ह त ण मंडळ ं आपल नेतत्ृ व मानीत नाह ंत

हणून मनांत धुसफुसणारे पं डतजीसु ां सावरकरां या

या या दर यान या सुमारास भयंकर तेढ उत्प न झालेली होती.
कतबगार वर खूष असत.

इतरांशीं अशा प तीन वागणारे -

व

सावरकरांनीं हं दःथानला
जा यापे ां इं लंडला जाव अस त्यांनीं सुच वल
ु

असल तर , सावरकरांनीं ृा स सोडंू नये असच त्यांना खरोखर वाटत होत.

आपण पं डतजींना भेटत

रा हल तर त्यांना न पटणा-या आप या िन याची वा यता आप याला करावी लागेल, हे ओळखून
सावरकर अखेर अखेर स त्यांची भेट घे याची टाळाटाळ क ं लागले.

सावरकरांनीं पॅ रस सोडल त्यापूव

एक आठवडाभर त्यांची व पं डतजींची भेट झालेली न हती, ह पं डतजींनीं द.
अ यर यांना िल हले या पऽाव न * ःप

१५-३-१९१० रोजीं ौी.

होत आहे .

राणाजी, त्यांच स दय जमन कुटंु ब, त्यांचा छोटा मुलगा रणजी, कामाबाई वगैरचा िनरोप
घेऊन सावरकर पॅ रस सोडन
िनघाल.
ू

त्यांची ूकृ ित पुरती सुधारलेली न हती.

ॄॉंकाइटसची यथा अ ा प िश लकच होती.
आहे अस सवाना वाटल.
िनघा या.

त्यांना जडलेली

ामुळ लंडनपयत त्यां या बरोबर कोणीतर जाण अवँय

सावरकर पॅ रसहन
ू िनघाले त्यावेळ ं पे रन बेन कॅ टन

ा ह त्यां याबरोबर

* The Marhatha 23-5-1941.
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९ इं लंडमधील कारावास
र ववार

द. १३-३-१९१० रोजीं सावरकर पॅ रसहन
ू िनघाले ते राऽी ८ वाज या या सुमारास

इं लंडांत आले.

त्यांना

ह टो रया ःटे शनवर उतरावयाच होत.

या ःटे शन या आधी या ःटे शनवर

त्यांना कांह ं पोिलस दसले ; पण, तेथ त्यांना अटक कर यांत आली नाह ं.

पे रन बेन कॅ टन यांना

आप या अटकेनंतर ऽास होऊं नये यासाठ ं सावरकरांनीं वाटत आप या व त्यां या सामानाची वेगवेगळ
बांधाबांध क न टाकली होती. ते

ह टो रया ःटे शनवर उतरले तो इं लंड या गु

इ ःपे टस मॅककाथ व पाकर हे त्यां या ःवागताला तयारच होते !

सावरकर ःटे शन या वे टं ग

मम य िशरले त च त्यांनीं आप या जवळच वॉरं ट त्यांना वाचून दाख वल.
आप याबरोबर गाड ंतून उत ं नये, अस सावरकरांनीं त्यांना बजा वल होत.
कोण असा ू

या इ ःपे टसनीं सावरकरांना

पॅ रसमधील मा या ओळखी या आहे त.

वचारला.

पोिलस खात्यांतले

पे रन बेन कॅ टन

ांनीं

बरोबर असले या या बाई

ते हां त्यांनीं इतकच सांिगतल क ं, त्या

इकडे येतांना त्यांना कोणाची तर सोबत पा हजे होती

त्या मजबरोबर आ या ; यापलीकडे त्यांचा माझा कांह ं ह संबंध नाह ं.

हणून

हं दःथानां
त राजिोहाचा गु हा
ु

के याचा व खुनाला मदत के याचा सावरकरांवर आरोप असून ते ‘ फरार ’ झाले अस यामुळ त्यांना
सदर वॉरं टाअ वये पकड यांत याव, असा इ ःपे टसजवळ या वॉरं टाचा आशय होता.
राजरोसपण पासपोट िमळवून
इं लंडला परत

हं दःथानां
तून इं लंडांत आलेले व या वेळ ं ह पॅ रसहन
िनभयपण
ु
ू

आलेले सावरकर ‘ फरार ’ ( Fugitive ) समज यांत यावे आ ण त्यांना ‘ फरार ’

काय ाअ वय ( Fugitive Offenders, Act ) पकड यांत याव ह काय नवल गो
ठकाणीं अनेकां या मनांत उत्प न होईल.

सवौे

यायालयापयत हा ू

एवढ च गो

१९०६ सालीं

या

आहे असा ू

या

या

याय ूयतेब ल जगभर शेखी िमरवणा-या इं लंड या

िभड वला जाऊन ह वर ल नवलाईच समपक उ र दे यांत आल नाह ं,

ठकाणीं सांगून ठे वण पुरेस आहे .

वे टं ग

दाख व यांत आल त हा ते हं सत हं सत ‘ Yes, Sir ’ एवढच

मम य सावरकरांना वॉरं ट

हणाले.

वाचून

या ठकाणीं अगर या दवशीं

राऽीं पोिलस ठा यावर ने यांत आ यानंतर ह त्यांनीं त डांतून ॄ ह काढला नाह ं.
सावरकरांना ‘ बो ःश ट ’ पोिलस ठा यावर ने यांत आ यावर त्यां या बरोबर असले या
सामानाची झडती घे यांत आली.

त्यांना पकडणा-या अिधका-यांपैक ं िम. पाकर याची पुढ द. ७-१०-

१९१० रोजीं मुंबई येथ ःपेशल शाय यूनलपुढ सा
मा हती पाकरन या सा ींत सांिगतली.
नांव होत.

झाली.

सावरकरां या बरोबर सामान काय होत ह

सावरकरां या बरोबर जी शं क होती ित यावर V.V.S. Iyer अस

या पेट ंत ‘ War of Independence ’ या पुःतका या दोन ूती, ‘ Choose, Oh Indian

Princes ’ या पऽका या सात ूती, मॅ झनी या च रऽाची एक ूत, गॅ रबा ड या च रऽासंबंधींचे कांह ं
कागद, ‘ Indian Sociologist ’

चे कांह ं अंक, वतमानपऽांतील काऽणांची एक वह , सावरकरांच एक

छायािचऽ इत्या द वःतू सांपड याच पाकरन आप या सा ींत सांिगतल.
आलेली एक मह वाची गो

सांग यासारखी आहे . सावरकरां याजवळ सांकेितक िलपींत िल हलेला एक

कागद होता व झडती या वेळ ं तो पोिलसां या हातीं लागला.
िल हलेल आहे ह सावरकरांनीं सांगाव

सावरकर-च रऽ

पाकर या या सा ींत पुढ न

सांकेितक िलपींत या कागदावर काय

हणून पोिलसांनीं पुंकळ ूय

केले.

हाल के यान तर या

२९८

वषयींची कांह ं मा हती हातीं लागेल या आशेन पोिलसांनीं त्या ह मागाचा पुढे अवलंब केला.

पण,

शेवट त्यांना या बाबतींत िनराश हाव लागल.
दनांक १४-३-१९१० रोजीं सावरकर यांना

यां यापुढ उभ कर यांत आल.

‘ बो ःश ट ’ पोिलस कोटात मॅ जःशे ट सर ए.ड .रशझेन

या दवशीं दो ह प ां या व कलांना खट याचे

पुढ ल तारखेला कोटात

नस यामुळ, खट याच काम दनांक २१ माचपयत ःथिगत ठे व यांत आल.
उप ःथत राह या वषयींची लेखी संमित सावरकरांनीं
एवढया खाऽीवर सावरकरांना मु
िन

सव कागद िमळालेले

ावी, याहन
ू अिधक जािमनक कोटाने मागू नये,

कर यांत याव असा अज कोटाला कर यांत आला.

त ःव प काय आहे ह समजेपयत या बाबतींत आपण कांह ं ह क ं

मॅ जःशे टन सांिगतल.

इ छत नाह ं, अस

इकडे सावरकरांना अटक झा याची बातमी त्यां या लंडन येथील सहका-यांना

व िमऽांना कळ याबरोबर त्यांनीं सावरकरांची बाजू बळकट कर या या

ीन खटपट सु

Indian Sociologist ’ पऽाचा पूव चा मुिक गाय ऑ से ड या या नेतत्ृ वाखालीं
किमट

पण, खट याच

’ नेम यांत आली.

वमा, अ यर, च टोपा याय वगैरे मंडळ

के या.

‘ सावरकर

‘

डफे स

या किमट च काम व

सावरकरांसंबंधींचे इतर सव काम अत्यंत मनोभाव क ं लागली. ‘ राजनैितक नौसरबाज ’ या पुःतकांत
ौी. यानचंद वमा यांनीं या वषयाबाबत पुढ ल उ ार काढले आहे त * :
और, दसरे
रोजसे हम तीन आदमी सावरकरके मुकदमेक अदालत
ू
* पृ. २०-२१.
तु ं गांत सावरकर – अ यर भेट
म पैरवी करते रहे ।

सॉिलिसटरके यहां जाना, नकले लेना, पेशी के दन सावरकरके िलये खाना

वगैरेह ले जाना, कपडे बदलने के िलये कपडे ले जाना, वो कुल काम आयर जनको म उपर जब कर
चुका हंू और चटोपा याय और मै करता रहा ।
सावरकरांना मॅ जःशे टपुढ उभ कर यात आल त्या या
शामजी कृ ंणवमा यांना धाडलेल पुढ ल पऽ वाचनीय आहे :

दस
ु -या दवशीं ौी. अ यर यांनीं पं.
8I Clarandon Road,
North Kensington, West,
15th March, 1910.

Dear Panditji,
I am most grieved to have to write to you that our dear Savarkar has been arrested
as soon as he got down from the Express train, on charges of abetment of murder and
sedition in India. I would have written to you yesterday but I thought I should wait till I saw
Savarkar today. I send you a cutting from the ‘ Daily Telegraph ’ which will tell you
accurately what happened in Court yesterday. A solicitor was appointed and he conducted
the case yesterday. He told me that if proper counsel was appointed, the trial can be made
to take place here when, of course, his innocence can be established beyond the shadow of
a doubt. Any legal point that occurs to you please send to me, so that I might instruct
solicitor and barrister properly.

सावरकर-च रऽ
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This morning I saw Savarkar and he was the same as ever expect that we had to
converse through the iron bars. But I felt it deeply – too deeply - that he should be interned
in the English Jail. A Lion in the toils of the hunter ! He said, the Jail Superintendent etc.
treated him with due attention and care and that he had nothing to complain of under the
circumstances. I know you as well as Mrs. Shamji would feel so mush to find that but the
day before yesterday he was with you safe and today !......There is no use crying over spilt
milk. We must do our best to see that he is not sent to India. If once he is sent, we shall
see no more of him and one of the dearest and most devoted sons of the Motherland would
be rotting away in the cells of a Malerious Island. It was pathetic when Savarkar said this
morning, if he were to be taken to the Andamans, he would have the happiness of seeing his
elder brother. I hope that melancholy sort of happiness will not be his, but that, he will be
released and will work out the salvation of his country according to his light.
My Vande Matarams to Mrs.Shamji and all friends.
We are collecting funds for hid defence. I request you to send any moneys that you
intend to contribute towards the fund to me.
The total cost would be something near £ 200 as far as it appears at present. Vande
Mataram.
V. V. S. Aiyer.
ूय पं डतजी,
आपले

ूय सावरकर गाड ंतून उतरले न उतरले त च त्यांना अटक कर यांत आली ह

िल ह याचा ूसंग मजवर आ यामुळ मला अितशय द:ु ख होत आहे .

खुनाला ूोत्साहन द याचा व

त राजिोह के याचा असे दोन आरोप त्यां यावर ठे व यांत आलेले आहे त.
हं दःथानां
ु

मी आप याला

कालच पऽ िल हणार होत . पण आज सावरकरांची भेट घेत यावर पऽ िलहाव हा

वचार मनांत

‘ डे ली टे िलमाफ ’ पऽाच एक काऽण या पऽासोबत धाडल आहे .

काल कोटात

आ यामुळ थांबल .

काय झाल याची अचू क क पना या काऽणाव न आप याला करतां येईल.
काम चाल व यांत आले.

एक वक ल नेमून काल

या गृहःथान असे मत दल क ं, बचावाची यवःथा नीटपण कर यांत आली

तर सावरकरांवर ल खटला इं लंडांतच चालावा अशी
सावरकरांच िनरपरािधत्व िन ववादपण िस

यवःथा घडवून आणतां येईल.

तस झाल तर

करतां येईल, असा ह या गृहःथांचा अिभूाय

आप याला कांह ं कायदे शीर मु ा सुचला तर तो आपण मजकडे धाडा ;

आहे .

हणजे सॉिलिसटर-बॅ रःटरला

मला यो य त्या सूचना दे तां येतील.
आज सकाळ ं मी सावरकरांना भेटल .

त्यां याम य फरक असा कांह ंच झालेला नाह ं.

पूव ूमाण कसला ह आडपडदा न ठे वतां आ हांला बोलतां माऽ
‘ पार या या जा यांत िसंह ’
आले नाह ं.

सावरकर लोखंड गजा या आंत व मी बाहे र अशा अंतराव न आ ह बोलत होत !

सावरकर इं लंडमधील तु ं गांत अडकले ह पाहन
ू मला द:ु ख वाटल – माझ मन फारच

यिथत झाल.

पार यान पसरले या जा यांत िसंह अडकावा तसा ूकार झाला. ‘ तु ं गाचा पयवे क वगैरे लोक माझी

यो य ती काळजी घेत आहे त ’ अस सावरकर
सावरकर-च रऽ

हणाले.

‘ ूा

प र ःथतीचा

वचार करतां तबार
३००

कर यासारख कांह ं नाह ं,’ असे ह उ ार त्यांनीं काढले.
आ ण आज ते या
गृ हणीला

ःथतींत सांपडले आहे त हा

परवां सावरकर आम या स नध सुर

त होते

वचार मनांत आला क ं, आप याला व आप या

कती द:ु ख होईल, ह मी जाणत ......पण झा या गो ीब ल हळहळत बसून िनभाव

लागावयाचा नाह ं.

सावरकरांना

पराका ा आपण केली पा हजे.

हं दःथानां
त धाडल जाणार नाह ं अशी
ु

यवःथा घडवून आण याची

जर का त्यांना हं दःथानां
त धाड यांत आल तर ते फ न आप या
ु
यारा आ ण िन ावंत सुपुऽ अंदमान या

नजरे स पडंू शकणार नाह ंत आ ण आप या मातृदेशाचा एक
रोगट हवत कोठड ंत सडत पडे ल !

अंदमानला नेल तर मला मा या

िमळे ल, असे उ ार सकाळ ं सावरकरांनीं काढले.

ये

बंधूंच दशन घे याच सौ य

ते ऐकताच मा या जीवाची कालवाकालव झाली.

असल उदासवाण सौ य त्यांना लाभणार नाह ं, त्यांची मु ता होईल आ ण आप या मताूमाण
दे श वमोचनाच काय ते कर त राहतील, अशी आशा मला वाटत आहे .
आप या गृ हणीला व तेथील इतर िमऽमंडळ ंना माझे ूणाम.
सावरकरां या बचावासाठ ं आ ह िनिध गोळा कर त आह .
धाडावयाच असेल त तु ह मजकडे पाठवाव अशी वनंित आहे .

त्यासाठ ं तु हांस ज कांह ं ि य

आज या अंदाजाूमाण या बाबतींतला

एकूण खच जवळजवळ २०० प ड होईल, अस वाटत.
वंदे मातरम ् ।
आपला,
ह . ह .एस ्.अ यर
ौी. अ यर यांनीं या पऽांत पं डतजींकडे सावरकरां या बचावासाठ ं उभार यांत आले या
िनधीसाठ ं ि याची मागणी केली.

ह पऽ प च याआधींच पं डतजींनी अ यर यां या नांव या कामासाठ ं

१० प ड पाठ वले अस पं डतजीं या एका पऽाव न दसत.
कामांत पुढ दोनतीन म हनेपयत एकसारख ल

ौी. अ यरूभृित मंडळ ंना या खट या या

घालाव लागत होत.

द.२१-६-१९१० रोजीं ौी. िनरं जन

पाल यांनी पं. शामजी कृ ंणवमा यांना धाडले या पऽांत या पुढ ल वा यांव न ह ःप

दसत क ं,

सावरकरांची ह िमऽमंडळ शेवटपयत त्यां यावर ल खटला हर र न लढवीत होती :
The cause of the delay lies in my illness, partly due to Savarkar’s appeal, as you
know, owing to Chattopadhya’s absence from London, I have to make every arrangement
about Savarkar and even now I can hardly breathe.
( आप या पऽाच उ र धाड याला मजकडन
वलंब झाला याच कारण माझा आजार ह आहे .
ू

हा आजार अंशत: सावरकरां या अ पलांतून िनघालेला आहे .
आपण जाणतांच.
पुरतेपणीं

च टोपा याय लंडनबाहे र गेलेले आहे त ह

त्यामुळ सावरकरांसंबध
ं ींची सव यवःथा मलाच पहावी लागते.

स यां दे खील, मला

ास घे याला ह फुरसत सांपडत नाह ं.)

सोमवार द.२१ माच रोजीं सावरकरांना फ न बो ःश ट पोिलस कोटात उभ कर यांत आल.
या

दवशीं मॅ जःशे ट महाशयांनीं

दाख वली.

हं दःथानां
तून
ु

सावरकरांना हं दःथानां
त
ु

ने यासाठ ं

ॄ टश सरकारला आलेली एक तार कोटात वाचून
या पोिलस अिधका-यांची योजना कर यांत आली

होती ते द.२४ माच रोजीं मुंबईहन
ू िनघत असून, द. ९ ए ूल रोजीं ते लंडनला प चतील, अस या
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तारत िल हलेल होत.

या दवशीं खट याच ूत्य

काम चाललच नाह ं.

कैदत ठे व याचा गु वारपयत अंमलांत राहणारा हक
ु ू म मॅ जःशे टन या

क

सावरकर यांना क

दवशीं

दला.

आठवडाभर

या कैदत ठे व याचा र तसर हक
ु ू म त्या तारखेला दे ईन अस मॅ जःशे टन सांिगतल.

दनांक २१

माच रोजीं सावरकरांचे वक ल िम. रे जनॉ ड हॉगन यांनी कोटाकडे एक अज केला.
प

या

ॄ ःटन येथील

या व भ य तु ं गांत सावरकरांची

तु ं गांतून सोड व याच कारःथान
रवानगी कर यापूव

त्यां या दोन िमऽांना त्यांची भेट घेतां येईल, अस मॅ जःशे टन या तारखेला

सावरकरांना लंडन येथ पकड यापासून, त्यांना ‘ मो रया ’ बोट वर चढ व यांत आल

सांिगतल.

तेथपयत या तीनसाडे तीन म ह यां या काळांत त्यांना तु ं गांतून पळवून ने या वषयींचे कांह ं तर ूय
झाले, ह

गो

ःप

आहे .

आगमाग झाला असावा, अस
ठकाण तु ं ग

अशा ूय ांतला प हला ूय
दसत.

या सुमारास सावरकर

हणून ओळखले जात असल तर , प

त्या ठकाणीं न हता.

माच म ह यांत
या

दनांक २२-२३

ठकाणीं कैदे त

या

हणून होते त

या तु ं गांत जो सायसंगीत बंदोबःत असतो तो

आप या मज ूमाण पहार करणारा एक िशपाई जो बंदोबःत ठे वील त्यापलीकडे

मोठासा बंदोबःत ह या ठकाणीं न हता.

सावरकरां या िमऽांपैक ं दोघांनीं त्यांना या ठकाणीं भेटाव

अशी परवानगी िमळा यावर, या परवानगीचा फायदा घेऊन सावरकरांना सोड वतां येईल क ं काय, असा
वचार अ यर, िनरं जन पाल, च टोपा याय, वमाूभृतीं या मनांत घोळूं लागला.

या

ठकाणीं

बंदोबःताला असले या एकुलत्या एक िशपायाच मन सामदामा द उपायांनीं पोखर या या कामीं यश

आल तर, आंत बसलेला इसम सावरकर आहे , वमा आहे क ं पाल आहे ह पाह याचा खटाटोप तो
करणार नाह ं, असा या मंडळ ंचा समज होता.

सावरकरां या जागीं दस
ु -या कोणीतर ं तु ं गांत बसाव,

तु ं गांतून िनसटतांच सावरकरांना लंडनहन
ू लांब व याची सव ज यत तयार आगाऊच क न ठे वावी व

या तयार या साहा यान सावरकरांनीं एका ा बंदरसह या
एका ा बोट वर चढाव, असा

यूह रच यांत आला होता.

ठकाणीं जाऊन जमनी – वगैरे दे श या

सावरकर बाहे र पडंू शकले असते तर त्यांना

घेऊन जाणा-या मोटार ची – इतकच न हे तर, त्यांना घेऊन जाणा-या आगबोट ची ह – यवःथा क न

ठे व यांत आलेली होती ; पण, ह अवांतर

यवःथा झाली तर ह, सावरकर बाहे र पडंू शकले नाह ंत.

सावरकरां या ऐवजीं तु ं गांत कोणी बसाव याब ल या वाटाघाट ंत कांह ं वेळ गेला असावा.
उं ची, शर राचा ःथूलपणा इ.

शर राची

ींनीं सावरकरां या िमऽांपैक ं कोणाच सावरकरांशीं जाःतींत जाःत सा य

जुळत या मु ाची चचा झाली असावी.

िनरं जन पाल व सावरकर यां याम य इतर पुंकळशा बाबतींत

सा य असल तर , िनरं जन बाबू हे सावरकरां या मानान पुंकळच अिधक उं च अस यामुळ या कामीं

त्यांची योजना करण अवघड होत.

ौी.

यानचंद वमा, ौी. अ यर ह मंडळ बां यान कृ श होती

इतकच न हे तर त्यां या व सावरकरां या त डाव यांत सा य अस काह ंच न हत.
या कामीं उपयोग हो यासारखा न हता.
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च टोपा याय यांची या कामीं योजना करण ह सवात कमी धो याच आहे .

च टोपा याय यांनींच पहारे क-यांशीं सूत जम व याचा ूय

केला असावा.

इतक ठर यावर, ौी.

हा पहारे कर

वरपांगी

अस याचा च टोपा याय यांना
गोडगोड बोलत असला तर , त्याचे धोरण नुसत दहेु र च न हे तर दधार
ु
संशय आला असावा.

या माणसा या नाद ं लागून अखेर सारा फ जतीवाडा होईल, ‘ इदं च ना ःत परं

ू जा या या ऐवजीं इतरांवर ह
न ल यते ’ इतकाच कटु अनुभव आप या पदर ं पडे ल, सावरकर िनसटन
शऽूं या

अटकत पड याचा

ूसंग ओढवेल, अशी साधार भीित ौी. च टोपा याय

लाग यामुळ, त्यांनीं हा नाद सोडन
ू

दला असावा.

सावरकरांना

यांना वाटंू

ॄ ःटन येथील भ कम तु ं गांत

डांब यांत आल त्यापूव च टोपा याय यांनीं जे हां त्यांची भेट घेतली ते हां घडले या ूकाराची वाता

त्यांनीं सांकेितक प तीन सावरकरांना कळ वली असावी.
बुधवार दनांक १३ ए ूल रोजीं सावरकर यांना फ न बो ःश ट
आल.

पोिलस कोटात उभ कर यांत

हं दःथानां
तून जाबजबाबांचे जे कागद यावयाचे होते, ते या सुमारास इं लंडांत आले होते.
ु

या

शकड कागदां या नकला आप याला परवांपरवांपयत िमळूं शक या नाह ंत, पुढ ल तारखेलासु ां सगळ
कागदपऽ वाचून आरोपीतफ काम चाल व याची तयार करण सोप नाह ं इत्या द मु े सावरकरांतफ
काम चाल वणारे िम.

हॉगन यांनीं मांडले.

िम. हॉगन यांनीं पुन: केली, ते हां मॅ जःशे ट

सावरकरांना जािमनावर मु

कर यांत याव अशी वनंित

हणाले : पुढ ल तारखेला मी या ू ाचा वचार कर न.

कागदपऽ वाचून पुरे झाले नाह ंत या कारणाःतव या ह

दनांक २० ए ूल ह ती पुढ ल तार ख होती.

तारखेला खटला चालला नाह ं ; माऽ या तारखेला जामीनअजाचा सो मो

झाला.

अशा ूकार या

खट यांत आरोपीला जािमनावर खुल कर याचा ूघात नाह ं अस मॅ जःशे टन सांिगतल.
अजाचा असा िनकाल लाग यावर सावरकरांची

पाठवणी

जािमन

ॄ ःटन या भ कम तु ं गाकडे कर यांत

आली असावी, असा तक करतां येतो.
सावरकरांना तु ं गांतून पळ व याचा जो एक ूय

वृ ा ताची जुळणी श य त वर कालबमवार हो या या
तु ं गांत असतांना सावरकरांनीं

यापूव

कर यांत आला त्याची मा हती,

ीन, यापूव दे यांत आली आहे .

इं लंडम य

या क वता िल ह या त्यांतली प हली क वतासु ां त्यांची

ॄ ःटन

जेलम य रवानगी हो यापूव रिचली गेली असावी असा ूःतुत लेखकाचा िनंकष अस यामुळ, त्या
क वतेची ओळख ह याच ठकाणीं क न घेण बमूा

आहे .

‘ माझे मृत्युपऽ ’ ह ूिस

सावरकरांनीं आप या मातृतु य येसुव हनींना उ े शून िल हली आहे .
मा हती कळ वण व व हनींनीं व आप या प ीन धीर सोडंू नये

क वता

ःवत:ला झाले या अटकेची

हणून त्यांना या अटकेच रहःय

उलगडन
ू सांगण हा या क वतेचा ूधान हे तु अस यामुळ, अटकेनंतर श यत लौकरच त्यांनीं ह क वता
िल हली असली पा हजे, ह उघड आहे .

याव न असाच िनंकष िनघतो क ं, अटक झा यापासून

ॄ ःटन या कारागृहांत पाठवणी होईपयत जो सुमारे म हनाभराचा काळ गेला
‘ माझे मृत्युपऽ ’ : रचनाकाल
त्यांतच ह क वता रिचली गेली असावी.

अशी ज हा याची क वता श यत लौकर िल हली गेली

असेल या तकाला आणखी ह एका तकान बळकट आणतां येते.

तु ं गांतून हवे ते व हवे िततके

कागदपऽ व हव िततक िलखाण बाहे र धाड या या कामीं हं द बांितकारकां या या अमेसरान पुढ पूण
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यश िमळ वल ह खर असल तर , कारागृहांत क डन
ू पड याचा त्यांचा अनुभव या वेळ ं ताजाच होता ह
वस न चालणार नाह ं.

ॄ ःटन या भ कम कारागृहांतून कांह ं कागद बाहे र धाड यापे ा िततक

भ कम नसलेल प हल कारागृहच त्या

ीन अिधक सोईच आहे ह ओळखून, त्यांनीं ह क वता या

प ह या कारागृहांतच िलहन
ू ठे वली असेल व माच या शेवट ं शेवट ं त्यांचे जे दोन िमऽ

तु ं गांत भेटावयाला आले असतील त्यां याबरोबर त्यांनीं ह क वता बाहे र धाडन
ू
जाःत यु
आहे .

संमत आहे .

दली असेल, हच

ह क वता ॄ ःटन जेलम य िल हली गेली अस आजवर अनेकांनीं मािनल

ूःतुत लेखकाला त पटत नाह ं.

या दोन

यां या सांत्वनासाठ ं ह क वता िल हली गेली

त्यांपैक ं व हनींचा उ लेख या क वतत अनेकवार कर यांत आला आहे .

व हनी व वनायकरावांचे कुटंु ब

माई या दोह ंचा उ लेख क वते या शेवट ं शेवट ं एकवारच कर यांत आला आहे ;
ूथम उ त
ृ करण यु

त्यांना

हणून तो

ोक

ठरणार आहे :
माझा िनरोप तुज येथुिन हाच दे व
हा वत्स वत्सल तु या प दं शीष ठे वी ।
सूेम अपण असो ूणती तु हांत
आिलंगन ूयकरा मम अंगनेत ।।

या क वतत आरं भीं ज चांद यांत या िमऽसंमेलनाच वणन केल आहे त वाचीत असतांना,
नािशकांत गोदावर या तीर ं असले या एका ा भ य मं दरा या ग चीवर बसून – अगर एका ा घांटावर

ूशःतपण बसून – ग पागो ी कर त, आपण त ण – त णीं या मेळा यांत भोजनाचा व रोमांचकार
कथाका यांचा आःवादच घेत आह क ं काय, असा भास होतो.
ूिस

ोकाच अनुकरण क न सावरकरांनीं पुढ ल

‘ सा र या नगर महान ् स नृपित:’ या

ोका या आौयान या संमेलनांच रहःय व हनीं या

मनावर ठस वल आहे :
तो काल र य – मधुरा – ूय संगती ती
त चांदण, नवकथां – रमणीय राऽीं
त

येय द य िनजमातृ वमोचनाच

तो उम िन य ह ते उपदे श साचे
झा या तदा ूयकरांसह आणभाका
त्या सव दे व व हनी ःमरती तु हां का ?
‘ बाजी ूभु ठ ं ’ वदे युव-संघ सव
‘ आ ह िचतोरयुवती ’ युवती सगव
या क वते या ूथम भागांत व णलेला संमेलनाचा ूसंग सुमार आठ वषापूव चा आहे असे
नाह ं पुर ं उलटलीं ज र आठ वष ।
त कायिस द इतुक मन कां न हष ?
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या चरणांत

हटल अस यामुळ, अस ह अनुमािनत होत क ं, मॅ शक या पर

त उ ीण होऊन सावरकर

उ च िश णासाठ ं पु यास गेले, त्या सुमारास नािशकास झालेला एकादा समारं भच त्यां यापुढ असावा.
या आठ वषात दे शांत व दे शांत या त णांत केवढ मानिसक बांित झाली याची क पना पुढ ल

ोकांत

िच ऽत झाली आहे :
आसेतुपवत उचंबळला ःवदे श
वीराकृ ती ध रत टाकुिन द न वेष
भ ांिचया रघुपद ं झुलताित झुंड
जा व य होय ह हताशन
य कुंड ं
ु
या टोकांपासून त्या ट कापयत उचंबळलेला दे श व त्या दे शा या वमोचनासाठ ं आठ वषपयत
झगडत असले या वीराकृ ित एवढया मोघम वणनांत ःवातं यसंमामाचा केवढा ओजःवी इितहास
सांठ वलेला आहे , ह नीट समजल क ं या ओळ

कती अथगभ आहे त ह ख-या अथाने पटंू लागत.

बॉ ब कर याची व ा युरोपांतून िशकून येऊन त्या व ेचा ूसार बंगालम य के यामुळ अंदमानांत
खतपत पडलेले हे मचंि दास व
साधन

बार ंि घोष इत्या द त ण, या

व ेमुळ

हं द

ःवातं यसंमामात

या अ यावतपणा आलेला आहे ह जगजाह र कर यासाठ ं मुझफरपूर येथ प हला बॉ बचा

धडाका उडवून फांशी गेलेला खुद राम बसू, ःवातं ये सू रा ाला फतुर सारखा दसरा
दु
ु

नाह ं ह सत्य ओळखणा-या सत्यिनाथ बोस व क है यालाल द

शऽु असुं शकत

यांनीं सरकारसामील झाले या नरि

गोःवामीचा केलेला वध व त्यामुळ त्यांनीं ःवत: भोगलेला दे हा त, बंगा यांत या या भानगड ंमुळ

अचानकपण

अ ातवासांत

िश न

हालअपे ा

भोगणारे

सेनापित

बापट,

त णांतील

ःवातं यूेम

चेत व यामुळ साबरमती या कारावासांत दे हदं ड भोगून आलेले ‘ काळकत ’ अ णासाहे ब परांजपे व या
सवा या अमभागीं चमकणारे मंडाले येथ नेऊन ठे व यांत आलेले लोकमा य टळक – अशा कती तर
दे शभ ांचीं च रऽ या दोन ओळ ं या वाचनाबरोबर क पनेपुढ उभीं राहतात.

सफल

हावा

दे शःवातं यूा ीचा य

हणून त्यागाच कंकण बांधून रा हले या आप याला आजवर कोणत्या आहती
य कुंडांत
ु

टाका या लाग या याच प रगणन पुढ ल चरणांत केलेल आहे त अगद यथाथ आहे :
त्वत्ःथं डलीं ढकिलली गृह- व -म ा ।
दावानलांत व हनी-नवपुऽ-का ता ।।
हं द ू कुल

यांना ओजःवी संदेश

त्वत्ःथं डलीं अतुल-धैय व र

बंधु ।

केला हवी परमका ण पु यिसंधु ।।
त्वत्ःथं डलाव र बळ

ूय बाल झाला ।

त्वत्ःथं डलीं बघ अतां मम दे ह ठे ला ।।
ह काय बंधु असत ज र सात आ ह ।
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त्वत्ःथं डलींच असते दधले बळ मीं ।।
भारतःवातं याथ चालले या या

य ांत आपल कुल न

ध य व िचरं जीव ठरे ल असा व ास य

झाल तर त्यामुळच त कुल खरोखर

करणा-या पुढ ल ओळ फार उदा

आहे त :

संतान या भरतभूिमस तीस कोट ।
जे मातृभ

-रत स जन ध य होती ।।

ह आपुल कुल ह त्यांमिधं ई रांश ।
िनवश होउिन ठरे ल अखंड-वंश ।।
आपण चाल वले या कायाच इं िगत ओळखून व हनी ूसंगोिचत धैय दाख वतील व भारतीय
अबलांची द य परं परा त्या कुं ठत होऊं दे णार नाह ंत असा व ास

उ राध तर, ूत्येक हं द ु कुटंु बांत या कुल

य

करणा-या पुढ ल चरणांतला

यांना दे यांत आलेला ओजःवी संदेश

हणून जतन क न

ठे व या या यो यतेचा आहे :

ऐस ववंचुिन अहो व हनी ोतात ।
पाळोिन वधन करा कुल द यतेत ।।
ौीपावती तप कर

हमपवतीं ती ।

क ं वःतवांत जळ या बहु राजपूती ।।
त भारतीय अबला – बलतेज कांह ं ।
अ ा प या भरतभूिमंत लु
ह िस

नाह ं ।।

होइल असिच उदार उम ।

वीरांगन तव सुवतन हो समम ।।
‘ वैनायक’ वृ ांत िल हलेली ‘ मूित दजी
ती’ ह क वता सावरकरांनीं ‘ ॄ ःटन जेलम य ’
ु

िल हली, अस समजल जात आहे .
असतांना मी ‘ दोन मूित ’

ॄ ःटन या लंडन येथील तु ं गांत

हणून एक क वता केलेली होती ” अस िलहन
ू ठे वल आहे .*

ल ांत घेऊन बोलावयाच तर अस
रवानगी हो यापूव –

ःवत: सावरकरांनीं ह “

हणाव लागेल क ं, ह

क वता सावरकरांची

पण बारकावे

ॄ ःटन

जेलकडे

हणजेच ते बो ःश ट पोिलस ठा या या कैदत असतांना – रचलेली आहे .

या

क वते या प ह या ट यांत १११ ते १२० या ओळ ंत ज थंड च वणन
* माझी ज मठे प : पूवाध : पृ. ७१.
केलेल आहे , त्या थंड चा अनुभव सावरकरांना माचम य अटक झा यावर आरं भीं या काळांतच आला
असला पा हजे.

तु ं गाचा अनुभव अगद ं ताजा असतांना, तु ं गांतली थंड आंगवळणी पडली न हती

त्या वेळ ं, या क वतत
क वता ूत्य

य

झालेले वचार सावरकरांना सुचले अस समजणच सयु
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ह

रच याचा उ ोग पुढ अंदमानांत झाला असावा.

बो ःश ट पोिलस कोटात सु
रगाळत चालल.

क आहे .

झालेल सावरकरांवर ल खट याच काम

द. १२ मे १९१० पयत

द. ३ ए ूल १९१० रोजीं झाले या कामा या वेळ ं सरकारतफ पुढ कर यात आले या
३०६

पुरा यांत चतुभुज व कोरे गांवकर यां या जबाबांना ःथान िमळाल.

बो ःश ट पोिलस ःटे शनम य

झाले या झडतींत सावरकर यां या जवळ काय सांपडल ह यापूव सांग यांत आल आहे .

या दवशीं

झाले या सा ी या वेळ ं इ ःपे टर पाकर यान अस सांिगतल क ं, सावरकर यां याजवळ “ The Lion
of the Punjab ” ह पुःतक ह होत.
दाखल कर यांत आलीं.

सावरकरांनीं कोणाला तर धाडलेली दोन पऽ या दवशीं पुरा यांत

प ह या पऽावर ११-२-१९१० हा दनांक घातलेला असून खालीं ःवा र

‘ तात्या ’ अस िल हलेल होत.

पॅ रसमधील मु कामांत सावरकर यांनीं दले या एका

हक कत पऽांत व णलेली आहे , ह उघड आहे .

हणून

या यानाची

पऽांतील मह वाचा भाग असा आहे :

Perhaps you will be pleased to hear that two Sundays ago, I read an essay on “ How
to organise a revolution ” at our meeting and I had some difference of opinion about it. I
will send that article later on to you. The difference arose because I told that we should not
hesitate to be loyal outwardly and to work secretly. Our friends took a great objection to
that. In Bengal, there are many Societies which are working splendidly with this policy.
( पंधरवडयापूव या र ववार ं मी आम या सा ा हक बैठक ंत एक िनबंध वाचला ह कळ यामुळ
तुला कदािचत ् बर वाटे ल. ‘ बांतीची संघटना कशी करावी ’ हा िनबंधाचा वषय होता.

िनबंधांत या

वचारसरणीब ल माझा व इतरांचा मतभेद झाला.

पुढ के हां तर तो िनबंध मी तुला पाठवीन.

मतभेदाचा मु ा पुढ लूमाण होता : बा त: राजिन

अस यासारख वागून गु पण काम कर याला

आपण कच ं नये या मा या वचारसरणीला येथील िमऽमंडळ ंनीं फार हरकत घेतली.
वागून नामी काम करणा-या पुंकळ संःथा बंगालम य आहे त.)
मह वाचा मजकूर पुढ लूमाण आहे

:

या धोरणान

दनांक न घातले या दस
ु -या पऽांतला

I have almost finished the life of Garibaldi and part of the third volume of Mazzini. I
discussed our propaganda
आरोपीची चौकशी कोठ हावी ?
with another gentleman in the last 15 days and have succeeded in converting him to our
views, though he has not taken any oath to work for the benefit of his country. But I am
confident he will take the oath in a few days. I am very disappointed with the two other
gentlemen. Still, they are very frequent visitors to our place and I have not given them up
altogether.
( गॅ रबा ड – च रऽाच माझ काम जवळजवळ पुर झाल आहे व मॅ झनी या ितस-या खंडाच
काम ह अंशत: झाल आहे .
चचा चाल वली होती.

गेल पंधरा दवस मी दस
ु -या एका गृहःथापाशीं आप या ूचारकायाची

त्याच मतप रवतन कर यांत मी यश िमळ वल आहे .

दे श हताच काय

कर याची कोणतीच शपथ माऽ त्यान घेतली नाह ं ; पण, थोडयाच दवसांत तो शपथ घेईल, अस मला
वाटत.

दस
ु -या दोघा गृहःथां या बाबतींत माऽ मी फार िनराश झाल आह.

अस असल तर ते

वारं वार आम या िनवासःथानीं येतात व मी त्यांची आशा अगद ंच सोडलेली नाह ं)
द.७ मे रोजीं बो ःश ट पोिलस कोटात खट याच काम सु
एका मह वा या मु ाचा खल झाला.
तर

चालेल.

सावरकरां व

झाल ते हां पूव सु

झाले या

कंबहना
ु , या खट यांत हाच मह वाचा मु ा होता, अस

हटल

जे आरोप कर यांत येत होते त्यांची चौकशी हो यासाठ ं त्यांना

हं दःथानां
त धाडण अवँय आहे क ं काय, असा हा मु ा होता. र तसर परवाना िमळवून चार वषापूव
ु

सावरकर-च रऽ

३०७

इं लंडांत येऊन रा हले या सावरकरांनीं

त्यापूव

हं दःथानां
त दलेली कांह ं
ु

अस सरकारतफ सांग यात येत होत ; पण, सरकारप ाचा खरा कटा

इतरच गो ींवर होता व या

त नसून इं लंडांत होते, ह गो
गो ी घड या त्या काळांत सावरकर हं दःथानां
ु
अशी अस यामुळ,

आरोपीची चौकशी इं लंडांतच

िस

होती.

हावी, सावरकरांना चौकशीसाठ ं

धाड याच कांह ंच कारण नाह ं अशा ःव पांत हा मु ा मांड यात आ यावर
खंडन कर यांत आल.

या यान आ ेपाह होतीं

प र ःथती
हं दःथानां
त
ु

सरकारतफ या मु ाचे

मॅ जःशे टसाहे बांनीं खट याचा िनकाल या तारखेला सांिगतला नाह ं ; पण,

त्यांनीं या दवशीं पुढ ल आशयाचे उ ार काढले :
एक तर, आरोपीची चौकशी हावी
सोडू न दे तां येईल.

हणून मला त्याला हं दःथानां
त धाडतां येईल अगर त्याला
ु

सव आरोप आपातत: खरे आहे त अस समजून, आरोपीची चौकशी सेश स कोटान

करावी असा िनणय दे याला पुरेसा पुरावा पुढ आलेला आहे .
चौकशी या दे शांत या

आरोपीन या दे शांत केले या गु

यायालयांत होण अवँय आहे क ं काय, या ू ाचा वचार हायकोट या कं ज

बच वभागाकडन
ू होण ौेयःकर ठरे ल.

द. १२ मे रोजीं मॅ जःशे टन या खट याचा िनकाल सांिगतला.

आरोपीला चौकशीसाठ ं हं दःथानां
त धाड यांत याव हा या िनकालाचा आशय होता.
ु
अपील कर यासाठ ं नेहमींूमाण १५ दवसांचा अविध आहे , अस मॅ जःशे टन

सांिगतल.

ांची

या िनकाला व

आरोपी या व कलांना

अ पलाची तयार कर यासाठ ं अिधक मुदत पा हजे असेल तर आरोपी या व कलांनीं ‘ होम

– ऑ फस ’ कडे अज करावा, त्याचा यो य तो वचार होईल, अस ह आ ासन दे याला मॅ जःशे टसाहे ब
वसरले नाह ंत.

दोन म हने लांबले या या खट याची ूथमावःथा अशा ूकार संपली.

सावरकर इं लंडांत कैदत होते त्या अवधींत त्यां या बांितकारक िमऽांनीं त्यांना तु ं गांतून
पळवून ने या या हे तून जे ूय
यासंबंधींची

केले त्यांत या प ह या ूय ाच ःव प व त्याचा अंदाजी काळ

हक कत याच ूकरणांत यापूव

त्यां या िमऽांनीं आणखी ह असा एक ूय
सांपडतो.

बॅ. असफ अ ली यांनीं ूिस

दे यात

आलेली आहे .

याच हे तून ूे रत झाले या

केला, अस समज याला पुंकळसा

व सनीय आधार

केले या आठवणींत या वषयींचा जो भाग आहे त्यांत या दोन

ूय ांची ग लत कर यांत आलेली आहे . बॅ. असफअ लींनीं अस ह सूिचत कर याचा ूय

केला आहे

क ं, आपण ऐकलेली सार च हक कत दं तकथे या ःव पाची ह असूं शकेल ; कारण, पॅ रसम य
असले या असफअ लीं या

एका ःने ान त्यां या दस
ु -या एका ःने ाला सांिगतलेली हक कत

असफअ लींनीं या दस
ू ऐकली होती.
ु -या ःने ा या त डन

असफअ लींनीं ह हक कत अशा अूत्य

र तीन ऐ कली ह खर असल तर , ती हक कत दं तकथात्मक आहे हा असफअ लींचा िनंकष मा य

कर याची ूःतुत लेखकाची तयार नाह ं.
ठे वीत होते, या गो ीच

द दशन लाला हरदयाळजीं या पऽांत या एका उता-या या आधार यापूव

कर यात आल आहे व या पऽाचा
सांग यात आल आहे .

सावरकरां या खट याकडे लाला हरदयाळ हे उत्सुकतेन ल

दनांक

४-६-१९१० असावा अस ह त्या

ठकाणीं अनुमानान

लाला हरदयाळ यांनीं राणाजींना िल हले या त्याच पऽांत

पुढ ल मह वाचा

मजकूर आहे :
There in India perhaps they will have counsel for the defence . But I think the trial
will only be a farce. What can we do for him out there ? Here we have done what little
could be done. Madam Cama had a little plan but it is very difficult to execute. You can
discuss it with her. Perhaps, Aiyar and Acharya wish to do something in connection with that
plan. But it is necessary to go to India for it.
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तु ं गांतून पळवून ने याचा ूय
( कदािचत ् ितकडे

चौकशी होईल ती शु

हं दःथानां
त त्यां या बचावासाठ ं वक ल-बॅ रःटर दे याची योजना होईल.
ु
पोरखेळा या ःव पाची होईल, अस मला वाटत.

हणजे मग आपण काय क ं शकणार ?
कामाबा

एकदां त्यांना हं दःथानां
त नेल
ु

ज अ पःव प करण श य होत त आपण येथ केल आहे .

या मनांत कांह ं तर बार कशी योजना होती ; पण, ती पार पाडण फार अवघड आहे .

कामाबा बरोबर या योजनेब ल चचा करावी.
मादाम कामा व

तु ह

या योजनेबाबत कांह ं कराव अशी अ यर व आचाय
हं दःथान
ला जाण अवँय
ु

यां या ह मनांत कदािचत ् इ छा असेल. पण, ती योजना पार पाड यासाठ ं

आहे .)

पण,

ह . ह .एस ्.अ यर या दोनह

य

आचाय यांना भेटू न या मु ाची मा हती िमळ व याचा ूय

परलोकवासी झाले या आहे त.

ूःतुत लेखकान केला.

ठकाणीं बोट थांबेल ते हां कांह ं मंडळ ंनीं तयार िनशीं बोट वर घुसाव व

ौी.

मासिलससार या
पःतुलांचा उपयोग

कर यापयत मजल मारावी लागली तर ती मा न दे खील सावरकर यांना सोड व याचा धाडसी ूय
क न पहावा, असा वचार पॅ रस येथील मंडळ ं या मनांत घोळत

पडल.

ूःतुत लेखकाच तेवढयान समाधान झाले नाह ं.

होता, अस ौी. आचाय यांच

हणण

कारण, ह कठ ण योजना पार पाड यासाठ ं

हं दःथानां
त जाण अवँय आहे , या हरदयाळजीं या वा याचा उलगडा येवढयान होत नाह ं.
ु

पॅ रस या

मंडळ ं या

मनांत या योजनेचा पूण उलगडा झाला नाह ं तर , Here we have done what little could be done
ह हरदयाळजींच मह वाचे वा य कांह ं ूय
आहे .

सत्याची

वाह दे णार ह
तु ं गांतून

तपण कर यांत आले होते, अशी खाऽी पट वणार

हरदयाळजींच वा य सा ात ् पुढ असतांना, या ूय ांची हक कत

दं तकथात्मक आहे या असफअ लीं या
सावरकरांना

िन

पळवून

हण याला वशेष मह व काय
ने या या

कटांत

हणून

आय रश

ावयाच ?

बांितकारकांच

अंग

होत

ह

असफअ लींनीं नमूद क न ठे वलेली मा हती दं तकथे या ःव पाची नाह ं ह, ‘ येथ ज थोडफार

कर यासारख होत त आपण केल आहे ’ या हरदयाळजीं या वा याव न उघड होत अस यामुळ, द.
११-६-३८

या ‘ ूमोद ’ सा ा हकांत या ूय ाब ल जी मा हती ूिस

समज याला हरकत नाह ं.

ती मा हती अशी आहे :

सावरकरांवर ल खट यासाठ ं त्यांना तु ं गांतून

यायालयांत नेत असत.

तु ं गाकडे नेत असतांना, पोिलस या मोटार वर ह ला कर याची गु
होती.

झालेली आहे ती व ासाह
त्यांना परत

योजना आंख यांत आली

कांह ं धाडसी आय रश बांितकारकांनीं या रःत्यावर टे हेळणी कर याची िस ता

दाख वली.

पोिलस व मोटार साय हर यां यावर ह ला करावयाचा व सावरकरांना आयलडला

नेऊन तेथून अमे रकत धाडावयाच, असा बेत होता.

पोिलसांना या योजनेचा सुगावा लागला.

सावरकरांना नेणार मोटार िनत्या या मागान गेली ; पण, ित यांत सावरकर माऽ न हते ;
एका आय रश बांितकारकान मोटार वर ह ला केला ; पण, सावरकर मोटार ंत नाह ंत अस
दसतांच त्यान इतरांना सूचना

दली.

त्यामुळ हे आय रश बांितकारक व

ध न बसलेले कांह ं हं द बांितकारक तेथून पसार
तु ं गाकडे धाड यांत आल होत.
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हा ूय

िन

त के हां कर यांत आला ह सांगतां ये यासारख नसल तर , त्या वषयींची

मा हती अनुमानान िमळ वण श य आहे .

सावरकरांना बेकायदा कैदत ठे व यांत आलेल आहे , त्यांची

मु ता कर यांत यावी या आशयाचा अज ( Application for a Writ of Habeas Corpus ) न दन
ू

घे यांत आला.
ूय

तो दनांक २४ मे १९१० रोजीं न दन
ू घे यांत आला.

फस यानंतर सुचलेली दसते.

हा अज कर याची यु

वर ल

ह अनुमान बरोबर असेल तर अस िनंप न होईल क ं, पोिलस

कोटात या खट याचा िनकाल ूितकूल होणार अस दसू लाग यावर हा ूय

कर यांत आला असावा.

ूितकूल िनकालाची कांह ं क पना आगाऊ करतां आली असेल तर, द. ७ मे १९१० रोजीं झाले या
पोिलस कोटात या कामाव न ती कदािचत ् करतां आली असेल.

द. ७ मे रोजीं झाले या कोटातील

कामा या शेवट ं मॅ जःशे टन जे उ ार काढले त्यांचा आशय वर दलेला आहे .

या उ ारांव न िनकालाच

ःव प ल ांत आ यावर, दनांक १२ रोजीं िनकाल सांग यांत येईल ह क पना अस यामुळ व दनांक
७ पासून १२ पयत िमळणारा वेळ ह पुंकळ अस यामुळ, दनांक १२ मे रोजीं सावरकरांना कोटातून
करावयाचा बेत म यंतर ं या काळांत प का ठरला असावा, हच

परत ने यांत येईल ते हां हा ूय
संभवनीय दसत.

या ूय ाचा िन

कसलीच हरकत नाह ं क ं, हा ूय

त दनांक कोणता ह व

पुरा यान ठरे पयत अस

हणावयाला

१२ मे १९१० रोजीं कर यांत आला.

सावरकरांना बेकायदा तु ं गांत ठे व यांत आल आहे , त्यांची मु ता कर यांत यावी अशा
आशयाचा अज कर यांत आ याच वर सांग यांत आल आहे .
आला तर
घेतानांच

हा अज नांवाला दाखल क न घे यांत

त्यांतून िनंप न काय होणार या वषयी शंका न हतीच ; कारण, अज दाखल क न
यायमूत नीं पुढ ल उ ार का ढले होते : यांतून कांह ं ह िनंप न होणार नाह ं अशी दाट शंका

मला येत आहे .

अज दाखल हो याला हरकत घे यांत आली नाह ं याचा अथ असा न हे क ं, अजात

कांह ं त य आहे !
त्याचा अथ आहे .

िनकाला व

या ूकरणाची पुर वाटाघाट होण ौेयःकर आहे अस आ हांला वाटत, इतकाच

दनांक २ व ३ जून

रोजीं हा अज व बो ःश ट पोिलस कोटा या ूितकूल

कर यांत आलेल अपील यांचा

आयझॅ स हे ूिस

वचार

कं ज बच

ड हजनम य झाला.

सर

फस

िनबधपं डत सराकरतफ
‘ वंदे मातरम ् ’ घोष व राजिोह

काम चाल वत होते व पुढ Sedition Committee Report मुळ
प रचयाच झाल ते रौलेट साहे ब ह सावरकरां व
कांह ं उतारे वाचून दाख व यावर सर
असा घोष करत असत.

उभे होते.

फस आयझॅ स

हे श द कानीं पडतांच

यांच नांव हं दःथानां
त या लोकां या
ु

सावरकरां या १९०६ साल या भाषणांतले

हणाले : या सभांतन
ू लोक ‘ वंदे मातरम ् ’

यायमूित कोल रज

हणाले : असा घोष कर यांत

कांह ं अपाय आहे क ं काय ?
फस आयझॅ स : श

या जोरावर ःवातं य िमळ वण हा अथ

अिभूेत नसेल तर त्या

घोषांत अपायकारक कांह ं नाह ं.
सर यायाधीश : ःवातं याची नुसती वाटाघाट करण हा कांह ं राजिोह न ह.
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सर यायाधीश महाशयांनीं जो िनकाल सांिगतला त्यांत आरोपीला

आहे , अस

हटल होत.

भाषतली

या भाषणामुळ राजिोहाचा आरोप िनमाण झाला होता तीं भाषण मराठ

अस यामुळ,

सर यायाधीश महाशयांनीं

हं दःथानां
त
ु
दला.

चौकशीच

होणार

हतावह

ठरे ल

आरोपी या

असा

िनणय

चौकशी

यूर या

ीन अ यायाच व ऽासदायक

कर याइतक मजल

यायमूित कोल रज यांनीं मारली ; पण,

ीन ह मतःवातं य िनंफलच ठरल.

मतःवातं या या या लके-या मार यावर

ठरे ल अस मत ःवतंऽ िनणयांत
प रणामा या

आरोपीला

हं दःथानां
त ःपेशल शाय यूनलपुढ होणार
ु

मदतीिशवाय होणार अस यामुळ, त्या चौकशीचे ःव प
ूत्य

हं दःथानां
त पाठ वण इ
ु

य

कोल रज महाशयांनीं िनकाला या बाबतींत थोर यांशीं िमळत घेतल !
चालल.

कं ज बच

इं लंडमधील

यायालयांना या ूकरणांत ल च घालतां येत नाह ं या मू ावर

सॉिलिसटर जनरल साहे बांनीं आरोपीप ाच

हणण खोडन
काढ याचा ूय
ू

कं ज बच

यायालयांचा अिधकार मा य केला तर ,

ड हजनन िनकाल

कर याचा आरोपीला अिधकार नाह ं, अस ह त्यांनीं ूितपा दल.
लॉड ज ःटस

काय या ू ाचा िनकाल ह व र
केली होती.

लॉड ज ःटस

भर दे ऊन

केला व इं लश
द यावर, पुढ अपील
हॉगन विलय स व

लेचर मो टन यांनीं अपील फटाळू न लावल व िनणयाचीं कारण दस
ु -या

सांग यांत येतील अस आ ासन दल.

सु

द. १६ जून रोजीं

ड हजन या या िनकालावर ह अपील कर यांत आल व त

दवशीं

‘

यू ज ट ह ऑफडस अँ ट ’ ूःतुत ूकरणीं लागू पडत क ं

कोटात

हावा या हे तून सावरकरांचे वक ल िम.पॉवेल यांनीं खटपट

या खटपट ला थोडे स यश आल.

हा मु ा मुळांतच ( Original Motion ) उप ःथत

कर याला त्यांनीं संमित दली व ह ूकरण यापुढ लांबणीवर पडंू नये, तडकाफडक ं िनकालांत िनघाव
हणून ूितप ाला ताबडतोबीची सूचना ( Short Notice ) दे याब लची िम.पॉवेल यांची

वनंती ह

त्यांनीं मा य केली.
अपील

खाल या कोटात ‘

यू ज ट ह ऑफडस अँ ट ’ संबध
ं ींचा िनणय झाला आहे , त्या िनणयावर

हणून ह ूकरण कोटापुढ आलेले नाह ं, मूळ ूकरण ( Original Motion )

या मु ाचा

वचार होण ह िनण ताचा पुनिनणय कर यासारख ( Res judicata ) आहे , या मु ावर

सॉिलिसटर जनरलसाहे बांनीं
केला.

अजाला वरोध केला.

पण उभयतां

यायमूत नीं तो वरोध अमा य

या ूकरणाची स वःतर घासाघीस सोमवार दनांक २० जून रोजीं झाली व दस
ु -या

यायमूत नीं िनकाल सांिगतला.
झाली.

हणून या कोटात

लॉड ज ःटस

हॉगन

आरोपीची चौकशी इं लंडांत

या ह ूकरणांत

कं ज बच

ड हजनपुढ ल ूकाराचीच पुनरावृ

विलय स यांनीं आप या ःवतंऽ िनकालपऽकांत ह मा य केल क ं,

हावी हच आपातत:

यायमूत नीं न धर याकारणान, सावरकरांची

रवानगी

या य आहे .

पण, या मताचा आमह या

हं दःथानां
त कर यांत येणार व तेथ ःपेशल
ु

शाय यूनलपुढ त्यां यावर ल आरोपांची चौकशी होणार ह आतां कायमच ठ न गेल.
अंमलबजावणी सात दवसपयत होऊं नये या
मा यता

दली.

दवशीं

या िनणयाची

यायमूत या अिभूायाला सॉिलिसटर जनरल यांनीं ह

दनांक २८ जून १९१० नंतर श य ितत या लौकर सावरकर यांची

रवानगी कर यांत येईल, ह या िनणयामुळ ठ न गेल.
सावरकर यां यावर ल खट याच काम इं लंडम य जवळजवळ तीन म हने चालल.

हं दःथान
कडे
ु
या अवधींत

त्यांचे हं द िमऽ त्यां यासाठ ं कती व कशा ूकार या खटपट कर त होते व कती ऽास सोिशत होते,
याची क पना यापूव

सावरकर-च रऽ

दे यांत आले या कांह ं मा हतीव न करतां येईल.
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हणून

कोटात येत ते हां ते कसे

दसत, कोटात एकदां कशी गंमत झाली वगैरे मनोरं जक मा हती बॅ.

असफअ ली यांनीं आप या आठवणींत सांिगतली आहे .

आ ृेड ड . र झन हे मोठे मासलेवाईक मॅ जःशे ट होते.

बो ःश ट पोिलस कोटाची अिध ाऽी दे वता सर
त्यांचे भेदक डोळे आरोपी या अंत:करणाचा

ठाव काढ त आहे त क ं काय, असा पाहणाराला भास होत असे. पण, या भेदक
भेद न जात नसत.
असत.

आरोपी या

ीमुळ ह सावरकर

पंज-यांत उभे असलेले सावरकर पूणपण शांत व ूस न

दसत

आ ण खटला ऐक यासाठ ं आले या िमऽांकडे स ःमत मुिेन पाहन
ू , मान हलवून, ते त्या

िमऽांब लच ममत्व

य

वारं वार उप ःथत असे.

कर त.

मुंबईहन
ू आले या पोिलस अिधका-यांपैक ं एक जण या कोटात

हं दःथान
या वातावरणाला यो य असणारा या अिधका-या या अंगावर ल
ु

पोषाख लंडनम य विचऽ व अःथानी भासे.

या पोषाखाची टर उड वणारे कांह ं टवाळ त ण त्याला

ऐकूं जाईल इत या मोठयान व कांह ंशा उ टपणान त्याची थ टा कर त.

यामुळ इ ःपे टर मॅकाथ

एकदां गरम झाले व टवाळ टोळ याला कोटात ये याला मनाई कर यांत यावी, अस त्यांनीं सुच वल.
यायालयाचा अखेरचा िनणय हो याची वेळ जवळ आलेली पाहन
ू सावरकर
तु ं गांत वजन वाढल ।
यांनीं ौी. अ यर यांना तु ं गांतून ज पऽ * िल हल त्यांतील मह वाचा भाग पुढ ल ूमाण आहे :

Brixton Prison,
21st June, 1910.
†
ौी ःवातं यलआमी ूस न
My dear Rishi,
You must have received by this time two letters or three. Please do acknowledge
them. The case does not seem to end today. Of course, both of us know the result already.
Tomorrow the formal result will be given.
I wanted to send a note to you to kindly take the two instalments or so and send
them to my family as already requested by me…………..
By this time, my dear Rishi, I have got quite used to the food and mode of living
here. It was good that I did not ask for special food from the beginning. Now, to make me
a full-fledged life-transportee, only a change of clothes

†
ौी ःवातं यलआमी ूस न
ॄ ःटन तु ं ग, २१ जून १९१०
ूय ऋषीजी,

सावरकर-च रऽ
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माझीं दोन अगर तीन पऽ ए हांना तु हांला िमळालीं असतील. त्यांची पोच कृ पा क न

िनकाल काय होणार ह अथातच आप या दोघांना ह

खट याच काम आज संपेल अस दसत नाह ं.
माह त आहे .

ा.

उदईक र तसर िनकाल सांिगतला जाईल.

दोनतीन ह े घेऊन ते पैसे मा या कुटंु बाकडे पाठवून दे याब लची वनंित मी तु हांला यापूव च
केली आहे .

त्याूमाण

यवःथा कर याची कृ पा करा अशा आशयाच पऽ तु हांला धाड याचा माझा

मानस होता..... ूय ऋषीजी, येथील अ न व रहाणी या गो ी आतां मा या चांग या आंगवळणीं
पड या आहे त.

ूथमपासूनच मी वेगळ अ न माग वल नाह ं, ह फार बर झाल.

बदलले क ं, मी पुरा ज मठे पीचा कैद बनल !

आतां फ

कपडे

िमऽांनीं मा यासाठ ं तयार केलेले कपडे

* Mahratta : 10-4-42.
is wanting. By the by, I got the new suit, our friends prepared for me. It is a very nice one.
I will enjoy it on the voyage.
I am in excellent health, and have added two pounds to my weight.
growing a four – pound weight beard !)

( Not by

I am sure you will be glad to hear it.
Be writing to me the sort of ennobling letters which you had written so many times.
One of them I got while just starting for the court to hear the foregone decision of them. It
makes me forget all the distance between us and makes me feel as if my Rishi is with me
side by side in a meeting or in the room nursing me or chatting with me on the exalted topic
of the rising of the people, the rebirth of a race………
With

kindest

memory
dear Rishi,
Brotherly
yours,
V.D.Savarkar
आतां आपली हं दःथानां
त पाठवणी होणार, तेथील
ु

यायालयांत आप याला बहधा
दे हांताची, ु

विचत ् का यापा याची – िश ा सांग यांत येणार ह सावरकरांना ःप

दसूं लागल.

हतिचंतकां या सहवासांत आपण गेलीं चार वष इत या उत्साहान घाल वलीं आ ण

या िमऽां या व

यां या सहकायान

आपण बांितकायाची इतक उभारणी केली, त्या आप या िमऽमंडळ ंची यापुढ इहलोक ं गांठ पडे ल क ं
नाह ं, असा ू

त्यां या मनांत घोळूं लागला. ‘ हं मत मदा तो मदत खुदा ’ या

िमळाले, ह ह तु हांला सहज कळवून ठे वत .

कपडे फार छान झाले आहे त.

ूवासांत मी ते मोठया

आनंदान अंगावर चढवीन.
माझी ूकृ ित चांगली आहे .

माझ वजन दोन प डांनी वाढल आहे , ( आ ण, ४ प ड वजनाची

दाढ न वाढ वतां त वाढल आहे ) ह ऐकून तु हांला आनंद होईल अशी मला खाऽी वाटते.
यापूव
अपे

तु ह

मला

त िनकाल ऐक यासाठ ं

सावरकर-च रऽ

या ूकारचीं उदा

पऽ धा डलीं तशींच पऽ वारं वार पाठ वत चला.

कोटात जावयाला िनघणार त च तुम या पऽांपैक ं एक पऽ मला
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िमळाल.

तु ह ं मजपासून दरू आहां ह गो

पऽ वाचतांवाचतां मी वस न गेल .

ऋषीजी सभत

मा या शेजार ं बसले आहे त अगर माझी शुौष
ु ा कर त आहे त अगर दे शांतील लोकांच उत्थान, वंशाचा
पुनज म अशा कोणत्यातर

वषयासंबंधीं ते मजजवळ बोलत आहे त अस, त पऽ वाचीत असतां मला

वाटले.
ऋषीजी, आपला ूय बंधु,
व. दा. सावरकर
‘ अमुचा रामराम

यावा ’

हणींतील सत्यावर त्यांचा अढळ व ास अस यामुळ, अशा ह बकट प र ःथतींत आप याला काय
करतां येईल यासंबंधींचे

वचार त्यां या मनांत वावरत होतेच.

या

वचारांच फळ

हणून त्यांनीं

आप या पॅ रस येथील िमऽमंडळाला एक गु , सांकेितक पऽ, तु ं गांतून धाडन
दल व अस सुच वल
ू

क ं, हं दःथानकडे
जाणा-या आगबोट या रःत्यावर ृा स – ःपेन या कना-यालगत जीं मह वाची
ु
ठकाण आहे त व जेथ आगबोट तात्पुरत्या थांब याचा संभव असतो तेथ त्यांनीं तयार िनशीं उप ःथत

रहाव.
ूय

अशा

त-हे चे ूय

आप या िमऽांकडन
ू केले जातील ह त्यांना माह त असल तर ह, असे

अयशःवी हो याचाच फार संभव असतो ह दे खील ते ओळखून होते.

हणून त्यांनीं ॄ ःटन

जेलम य या अखेर या दवसांत आप या पॅ रस येथील िमऽांना उ े शन
ू एक क वताब
धाडल.

या पऽाला त्यांनीं ‘ Farewell ’ ह सं ा दली आहे .

भाषांतर केल तर त शोभ यासारख आहे .

‘ अमुचा रामराम

इं मजी पऽ *

यावा ’ अस या सं ेचे

या इं मजी पऽाचे चार ट पे असून, वशाल क पनाश

,

ऐितहािसक घटनांवर ल अढळ व ास, जाितवंत दे शूेम व दद
ु य आशावाद हे सावरकरां या क वत्वाचे

वशेष या इं मजी क वतत उत्कटत्वान उतरले आहे त, या क वतेचा ूाःता वक भाग व शेवटचा भाग या
ठकाणीं उ त
ृ केला नाह ं तर चालेल.

त्यांतील मधले दोन ट पे उ त
ृ करण माऽ अवँय आहे .

मातृभूिमूेम व मायदे शाची सेवा यां या बंधनांनीं

यांचीं अंत:करण िनग डत झालेलीं आहे त, अशा

आप या िमऽांनीं मातृभूमी या ूगतीकडे जाग कपण ल
करतांना काय कती झाल हा ू

ठे वाव आ ण मातृभूमी या ूगतीच मापन

वचार यापे ां आपण क

कती सोसले असाच ू

त्यांनीं ःवत:ला

वचारावा, असा उपदे श सावरकरांनीं या क वते या आरं भी या व अखेर या भागांत केलेला आहे .

मधले

दोन ट पे पुढ लूमाण आहे त :
† (2)
We part to play our God – appointed parts : now pent and nailed to burning Rocks ;
now tossed on surging waves of Fame ; now seen, now lost ; or humble or exalted –
wherever
† (२)
िमऽांनो, ई रान आप यापैक ं ूत्येकाची भूिमका ठरवून

आपली भूिमका वठवावी यासाठ ं आपली ताटातूट होत आहे .

टाकली आहे .

आपण ूत्येकान

ई रान नेमून दलेली भूिमका वठवीत

असतांना, ूसंगीं जळत्या खडकांना बांधून, क डन
पडाव लागेल ; ूसंगीं क त या उसळणा-या
ू

सावरकर-च रऽ
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लाटां या िशखरावर ःवार होता येईल ; कधीं आपण लोकांना दसूं, तर कधीं अ ँय राहंू ; कधीं आपण

अवनत होऊं, तर

विचत ् उ नत होऊं !

जग नयंत्यान कोणत्या ह प र ःथतींत ठे वल तर

* An Echo From Andamans : Pp. 12-13.
posted by the Lord of Hosts, yet posted best, as if alone it was the mission of our life thus
there to act !
As in some oriental play sublime, all characters, the dead as well as living, in Epilogue
they meet : thus, actors we innumerable all – once more shall meet on History’s copious
stage before the great applauding audience of Humanity, that would with grateful cheer fill
hill and dale,
Till then, Oh loving friends, Farewell ! Farewell !!
(3)
Wherever may my humble ashes lie : in the Andaman’s sad brook whose weeping
course adds to its dreariness a tongue or stored by Ganga’s sacred crystal stream in which
the stars their midnight measures dance : They will be stirred with fire and glow when,
Victory’s trumpet – blasts proclaiming ‘ Shri Ram has crowned his chosen people’s brow with
laurels golden green !’ The evil spirit is cast away and chased back to the deep from
whence it first arose ! and
ती प र ःथित सव म आहे अस मानून आपण अस समजल पा हजे क ं, आपल जी वतकाय एकाक
पार पाडण हच आप या वांटयाच काय आहे .
एका ा उदा
एकऽ जमतात.

पौवात्य नाटकांत भरतवा या या वेळ ं नाटकांत मेलेलीं व न मेलेलीं सव पाऽ

आपण सगळे इितहासा या अफाट रं गमं दरांतील असं य नटच आह त.

आप या

कृ तीची ूशंसा करणारे मानवजाित पी ूे क टा या वाज व यासाठ ं आप यासमोर बसलेले आहे त.
ूे क कृ त

हे

व आनंद बनून जोरजोरान टा या वाजवतील ते हां त्या टा यांचा गरजणारा आवाज द-

याखो-यांपयत जाऊन दमदमे
ु ु ल !
ूेमळ िमऽांनो, तो

ण येईपयत रामराम !
(३)

माझा दे हपात होऊन मा या अ ःथ आ ण र ा कोठ पडतील याचा नेम नाह ं.
वातावरण आधींच िनजन व भेसूर आहे .

तेथ वाहणा-या नद ना यांचा उदासवाणा आवाज तेथील

मूळ या िनजनपणाला अिधकच भेसूर बनवीत असतो.
नद ना यां या जवळ पडन
ू रहातील.

अंदमानच

कदािचत ् मा या अ ःथ िन र ा त्या उदास

कंवा अस ह घडे ल क ं, म यराऽीं आपला िनयत खेळ आकाशांत

खेळणा-या तारकांच ूित बंब पोटांत सामावून घेणा-या गंगामाते या ःफ टकशु

ूवाहा या शेजार

कोठतर मा या अ ःथ िन र ा पडन
ू रहातील !

ौीरामान आप या

आवडत्या लोकांचा प

त्या कोठ ह पडले या असोत !

वजयधवल ठर वला आहे , द ु ांना माघार

यावी लागली आहे आ ण त्यांचा

पाय जेथून पुढ पडला तेथवर त्यांना मागे

गु पण तु ं गांतून हल वल !
lo ! She lordly stands, our Mother Ind, a beacon light Humanity to guide ! Oh martyred
saints and soldiers, do awake ! The battle is won in which you fought and fell !!
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Till then, oh loving Friends, Farewell, Farewell !
ॄ ःटन तु ं गांत असलेले सावरकर आप या िमऽमंडळ ंना गु पण ग

व प

पऽ िल ह यांत

गुंतले होते त्याच वेळ ं, त्यांना तु ं गांत डांबून ठे वणार सरकार ह अगद ं गु पणान दस
ु -या एका उ ोगांत
ू
गढन
गेल होत.

सावरकरांना कोणत्या

बोट न

हं दःथानां
त धाड यांत येणार आहे ह कोणाला ह
ु

आगाऊ कळूं नये अशी ॄ टश सरकारची इ छा अस यामुळ, त्यांना ॄ ःटन तु ं गांतून हल व यावर
कांह ं वेळपयत कॅनन-रो पोिलस ठा यांत ठे व यांत आल.

तेथून वेःट िम ःटर पअरव न बा कसमाग

त्यांना एका लहानशा आगबोट पयत आण यांत आल व या आगबोट ंतून नद मधून
ने यांत आ यावर त्यांना द. १-७-१० रोजीं

टलबर

येथ

‘ मो रया ’ बोट वर चढ व यांत आल.

हट व यांत आले आहे , आपला हा भारतवष वैभवांत उभा आहे , मानव जातीच मागदशन करणारा
द पःतंभ

हणून यापुढ तो तेज ःवतेन तळपत रा हल, असा पुकारा झाला आ ण “ हौतात् य

गाज व या-या वचारवीरांनो िन कृ ितवीरांनो, तु ह

या संमामांत लढलांत आ ण पडलांत तो संमाम

यशःवी झाला ; उठा !” अशी घोषणा झाली क ं, त्या वेळ ं, त्या पडन
ू रा हले या अ ःथ आ ण ती
पडन
ू रा हलेली र ा यां यांत फ न तेज आ ण चैत य सळसळूं लागेल.
त वर, ूय िमऽांनो, रामराम !

*********
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१० ऽखंडांत गाजलेली उड
घातली एकदा अता उड ,
रे , बुडव लाव वा पैलथड ! ।।ीू.।।
साहस

हण क ं पोरपणा

भाबडे पणा, ःवैरपणा

हण ।

हण

ना दपणा, अ वचा रपणा

हण

पण गेली ती परते न घड .

-कै.क वौे

तांबे

सावरकरांना घेऊन ‘ मो रया ’ बोट इं लंडहून िनघाली त्याआधींच ौी. अ यर हे इं लंड सोडन
ू

िनघाले होते.

ॄ ःटन तु ं गात अ यर यांनीं सावरकरांची भेट घेतली त्यावेळ ं, हं द ंत हळु हळू बोलून,

त्यांनीं पुढ या कांह ं संक पांब लचीं खलबत केलीं होतीं.

अ यर यां या माग ह इं लश गु हे रांचा

ससेिमरा लागला अस यामुळ त्यांना के हां अटक होईल याचा नेम न हता.

पुढचा संक प िस स

ने याला अ यर मोकळे रा हले तर ठ कच ; ते मोकळे रा हले नाह ंत तर दे खील, संक प िस स
ने याची खटपट केली जावी यासाठ ं, या संक पाच ःप ीकरण करणार एक गु

पऽ पुढ पॅ रसला

रवाना झाल होत.
अ यर पॅ रसला जा या या बेतांत आहे त ह गो

इं लंड या गु

हे रखात्याला समजली होती.

ते आगगाड न डो हर येथ उतरले क ं, ःटे शनवरच त्यांना अटक करावयाची या हे तून सव िस ता
कर यांत आली होती.

पण, योगायोग असा क ं, त्या दवशीं अ यर यांची गाड चुकली.

लंडनहन
ू

लगबगीन िनघून अ यर यांनीं डो हरचा बंदरानजीकचा भाग गांठला. अ यर ःटे शनवर सांपडले नाह ंत
यामुळ िनराश झालेला एक इं मज हे र बंदरावर टे हळणी कर त होता.

‘ िम. अ यर, ह आपली तार

या ’ असे श द उ चा न या पायघोळ संतान अ यर यांना जा यांत अडक व याचा ूय
पण, अ यर कांह ं क चे न हते !

ग धळ यासारख क न ते त्या हे राला

चूक होत आहे .

ह . वबमिसंग !

माझ नांव आहे

केला !

हणाले : आपली कांह ं तर

अ यर यां या बरोबर असले या पेट वर V.V.S.

अशीं अ र िल हलेलीं होती ; अ यर अस नांव कोठच िल हलेल न हत.

या अ रांचा खुलासा अशा

र तीन क न, अ यर महाशय तेथून िनसटले ! अँमःटरडॅ मला जाणार बोट िनघ या या ऐन बेतांत
होती ितच ित कट त्यांनीं वकत घेतल व ते झटकन ् बोट वर
अ यर अँमःटरडॅ महन
ू पॅ रसकडे
चढले.

अँमःटरडॅ मला वेळ न घाल वतां अ यर पॅ रसला प चले. *

त्यानंतर एकदोन

ू ‘ मो रया ’ बोट वर चढ व यांत आल.
सावरकरांना ॄ ःटन तु ं गांतून काढन

दवसांनीं

सावरकरांना डो हरव न कॅले येथ उतरवून तेथून रे वेन मासिलसपयत प च व यावर त्या
ठकाणीं त्यांना बोट त चढ वण श य न हते, अस नाह ं.
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पॅ रसम य आहे त व ृा समधील अनेक लोकांची सहानुभूती त्यांना िमळ यासारखा आहे , ह ॄ टश
सरकारला मा हत होत.
कर याचा जो ूय

सावरकर तु ं गांत असतांना, आय रश बांितकारकां या मदतीन त्यांना मु

त्यां या िमऽांनीं केला तो सफल झाला नसला तर , त्या ूय ाची वाता ॄ टश

सरकारला िमळालेली होती.

सावरकर आगगाड ंतून ृा समधून गेले तर तेथ ह असाच एकादा ूय

ू
कायदे शीर मु ा काढन
सावरकरांना सोडवून

होईल, पं. शामजींसारखा एकादा िच कत्सक कांह ंतर
घे याचा ूय

कर ल, वगैरे गो ी

ॄ टश सरकारन ओळख या होत्या.

ृा समधून मासिलसपयत धाड याचा वचार ॄ. अिधका-यांनीं मुळांतच र

थेट इं लंडपासून समुिूवासाचा लाभ दे याच त्यांनीं ठर वल !
इं लंड या गु

हणून, सावरकरांना
ठर वला व सावरकरांना

या ूवासांत सावरकर यां या बरोबर

पोिलस खात्यांतील अिधकार िम. पाकर, हं दःथानां
तून मु ाम धाड यांत आलेले मुंबईचे
ु

डे . सु. ऑफ पोिलस िम.पॉवर व दोघे

हं द पोिलस इतक मंडळ बंदोबःतासाठ ं होती.

िम.पॉवर

ै ं एकजण अपघातान लंडनम य मरण पावला
यां याबरोबर इं लंडला गेले या ितघा हं द पोिलसांपक
होता !
‘ मो रया ’ बोट चालू झा याबरोबर सावरकरां या वचारांना ह गित िमळाली असली पा हजे.
’ बोट चीं यां ऽक चब जशीं जोरजोरान फ
फ ं लागली असली पा हजेत.

आप या िच ाची ूवृ

‘ मो रया

लागली तशीं सावरकरां या वचारांचीं चब ह जोरजोरान

आपला ःवभाव ःवःथ न बसणारा आहे , सतत धडपड कर याची

आहे आ ण अशा ूवृ ीमुळ आपल मन खंडे या खंडे आप या झपत घेऊन

उ डाण कर त असत, अशा आशयाच ःवत: या मनोरचनेच वणन † सावरकरांनीं पुढ कांह ं म ह यांनीं
‘ मो रया ’ बोट चालू लागतांच सावरकरां या क पनेपुढ त्या बोट चा सगळा ूवास, ित या

िल हल.

वाटे वर लागणारे वेगवेगळे दे श, त्या िभ निभ न दे शांत त्यां या सार या बांितकारकाला आौय
िमळ याची श यता इत्या द अनेक

वषयासंबंधींचे

वचार उभे रा हले असले पा हजेत.

बोट वर ल

उता ं म य िमळू निमसळू न वाग याची व जेवणा या वेळ ं त्यां याशीं ग पागो ी कर याची संिध
सावरकरांना िमळत असे.

अशा वेळ ं इतर उता

सावरकरांकडे

* ःवामी शु ानंद भारितयार यांनीं पाठ वले या आठवणी.
† An Echo from Andamans : P.18.
पहात ते हा त्यांना सावरकरांच मन भ वतालीं चौफेर पसरले या समुिा या पृ भागासारख शांत दसत
असे.

समुिा या अंतयामीं चाललेला

ोभ या उता ं ना जसा दसत न हता अगर समुिा या खोलीचा

थांग काढ याच साम य जस या उता ं या ठकाणीं न हत त तच ्, सावरकरां या ह मन: ोभाची अगर
वचारां या खोलीचा क पना कर यची पाऽता या उता ं या अंगीं न हती.

दस
ु -या वगा या उता ं म ये

सावरकर जेवावयासाठ ं जाऊन बसत ते हां त्यां या अंगावर युरो पयन प तीचाच पोषाख असे. †
डो यांवर ठे वून दलेला ऐटबाज चंमा आ ण अ यावत ् प तीन फर वलेले डो यावर ल केस यांमुळ

सावरकर

चांगले

ूस न

िन

आकषक

दसत.

शेजार या

मंडळ ंशीं

मनमोकळे पणान हं सत त्या वेळ ं त्या मंडळ ंना मोठ कौतुक वाटे !
ठे व यांत आलेले आहे त आ ण

या या भ वत येसंबंधीं ऽयःथपणान

ग पा

मारतांमारतां

या यावर भयंकर आरोप
वचार करतांना आपल ह मन

भय व हल होत, असा हा महाभाग इत या बे फ कर न वागतो कसा, याचच या लोकांना नवल वाट !
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‘ मो रया ’ बोट चा ूवास प हले तीनचार दवस सुखाचा झाला.

िशर यावर वादळ वारे सु
लागली.

बोट बःके या उपसागरांत

झाले व लाटांचे जोराचे तडाख बसू लाग यामुळ बोट खूप जोरान डोलूं

ह बोट अमुक ठकाणीं न क थांबेल अस सावरकरांना माह त न हत.

थांबणार नाह ं, असात त्यांचा समज क न दे यांत आलेला होता.

ती मासिलसला

अस असले तर , ःपेन व ृा स या

कना-यालगत बोट कोठ तर थांबेल असा प का अंदाज सावरकरांनीं मनांत बस वला होता.
ू जा याचा साहसी ूय
हणजे यो य संिध साधून बोट ंतून िनसटन

अशा र तीन थांबली

अस ह त्यांनीं या सुमारास ठर वल होत.

करावयाचा,

पॅ रसम य सुखांत असलेला आपला जीव उघडया डो यांनीं

ू ज साधावयाच होत त सा य झाल, अस त्यांना वाटत होत.
द:ु खांत लोटन

आतां आणखी एक साहस

क न दसर
कांह ं साधतां आल तर साधाव, असा वचार त्यां या डो यांत चालला होता.
ु
आपखुषीन लंडनला गेले होते व पोिलस या ता यांत सांपडले होते.

सावरकर

अस असून ह, त्यांना पकड यावर

इं लश पोिलसांनीं त्यां या वषयीं ह या त्या कंडया उठवून िनंकारण शेखी िमर वली होती.
बढाया मारणा-या या ॄ टश पोिलसांचा न ा उतर व याचा एक माग

ू जा याचा ूय
बोट ंतून िनसटन

बोट

पोकळ

हणून, साधेल त्या ठकाणीं

कर याची क पना त्यां या मनांत एकसारखी डोकावत होती.

अ यर

यां याशीं त्यांच ज बोलण झाल होत आ ण कामाबाई ूभृित िमऽांकडे त्यांनीं तु ं गांतून जे गु

संदेश

धा डले होते त्यांची ह आठवण त्यांना वारं वार होत होती.

‘ मो रया ’ बोट

थांबलीच तर ह मंडळ पूवयोजनेनुसार
† द. २४-७-१९१०
उतारा.

या ‘ Maharatta ’ पऽांत उ त
ृ कर यांत आलेला

विचत ् मासिलस येथ

‘ Advocate of India ’ पऽांतला

बोट चे हे लकावे िन मनाचे हे लकावे
तेथ कांह ं तर धडपड के यािशवाय रहाणार नाह ं, असा व ास त्यांना वाटत होता.

त्यां या

धडपड ला आप या ूय ांच सहा य िमळाल पा हज, हा वचार सावरकरां या िच ांत एकसारखा खेळत
अस यामुळ, ूसंग साधतांच बोट तून िनसट याचा ूय

कसा करावयाचा या वषयीं या त्यां या

क पना ूवासांत या प ह या तीन चार दवसांनंतरच पुंकळशा ःप

झाले या होत्या.

यो य संिध

ू जा याची धडपड करावयाची ह त्यांनीं मनान ठर वल होत.
पाहन
ू बोट या ‘ पोटहोल ’ मधून िनसटन

हा ूय

करावयाचा तर ‘ पोटहोल ’ मधून शर र बाहे र िनघ याची श यता

आगाऊ अंदाज घेऊन ठे वला पा हजे हे ह त्यांनीं ओळखल होत.
रहाण व त्याच मोजमाप घे याचा ूय

कतपत आहे , याचा

‘ पोटहोल ’ पाशीं मु ाम जाऊन उभ

करण ह कती धो याच आहे ह त्यांना कळत होत.

हणून

बःके या उपसागरांत बोट डलत
आहे या आप ीचा फायदा घेणच प यकर ठरे ल, अस त्यांनीं ठर वले.
ु

बोट डोलूं लागली, उचा ं या भेलकंडया जाऊं लाग या, ह दस यावर सावरकरांनीं आपण ह भेलकंडत
आह त अस भास वल.

अशा भेलकांडया घेतघेत ते सहज एका ‘ पोटहोल ’ पाशीं गेले व, हातान

आधार घे या या िमषान, त्यांनी िनिमषाधात

‘ पोटहोल ’ चे क च मोजमाप घेतल.

पोटहोल ’ मधून िनसट याचा आपला पूवसंक प न हता, अस मासिलस येथ
सावरकरांनीं
आढळते.

सांिगतल ”

अशी

हक कत

द.

२६-७-१०

फ न पकड यानंतर

या ‘ पायोिनयर ’ पऽांत

“ पोटहोल उघडा पाहन
ू , दै ववशात ् लाभत असले या संधीचा श य तर फायदा

सावरकर-च रऽ

“ बोट या ‘
दलेली

यावा आ ण
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ृा स या भूमीवर उत न आौय िमळाला तर पहावा अस आपण तत्काल ःफूत न ठर वल,” अस ह

सावरकरांनीं

हट याच ‘ पायोिनयर ’

या इितवृ ांत ूिस

झालेल आहे .

दसत क ं, हे श द खरोखरच त्यांचे असतील तर, ते औपचा रक असले

वचार के यावर अस ःप

इत या मोठया साहसाला सावरकरांच मन ूवृ

पा हजेत.
वचारान ूवृ

झाल, अस मानण

हणजे मनुंयःवभावा या

झाल, त

णाभरा या तात्कािलक

यापारांच आप याला कांह ंच

ू
सावरकरांनीं पोटहोलमधून िनसटन
जा याचा ूय

अस कबूल कर यासारख ठरे ल.

ठर वतांना अनेक गो ींचा साधकबाधक वचार केला असला पा हजे.
कोय होईल, हा

पण, सव प र ःथतीचा

वचार तर त्यां या मनांत आलाच असेल ; पण,

वचार ह त्यां या मनांत आला असला पा हजे.

आपला ूय
या

ान नाह ं,
कर याच

सफल झाला तर

वचाराूमाणच, त रोधी

“ सदो दत ूितकूल तच घडे ल ह गृ हत ध न त्याला

त ड दे याची मनाची स जता †” क न ठे व याचा सराव त्यांनीं ःवत:ला लावून घेतलेला अस यामुळ,
अपेशी ठरला तर आप यावर ल संभा य संकट अनेक पट ंनीं वाढे ल कस, हा

आपला ूय

त्यां या मनांत येऊन गेला असलाच पा हजे.

वचार

सरकार आप याशीं

† माझी ज मठे प : पूवाध : पृ. ७.
कती ह खुनशीपणान वागत असल तर ,

याला ूत्य

पुरावा

हणतां येईल अस आप याला बाधक

ठरणार, सरकारपाशीं कांह ह नाह ं, याची जा णव सावरकरांना होती.
आपला ूय
ःप

ू
बोट ंतून िनसटन
जा याचा

फसला तर त्यांतून जे िनंकष िनघतील ते आप याला ूितकूल असे िनघतील, ह त्यांना
ू जा या या ूय ा या प रणामांची शहािनशा मनांत पुरतेपणीं
िनसटन

दसल असल पा हजे.

के यावरच सावरकर मासिलस येथील साहसाला उ ु
त्यामुळ ‘ पायोिनयर ’ पऽांत या वृ ांतात त्यांचे
घे याच कारण नाह ं.

झाले असले पा हजेत, ह अगद ं उघड आहे .

हणून जे उ ार दलेले आहे त, ते परमाथत: ल ांत

बोट मासिलसला जाऊन प च या.

त्यांना िमळाली नाह ं.

बःके या उपसागरांत बोट

वर पोटहोलच मोजमाप घे याची संिध

खूप डलत
असतांना, शर राचा तोल सुट याचा
ु

बहाणा क न सावरकरांनीं ‘ पोट-होल ’ च क च मोजमाप घेतल असल पा हजे, हच अिधक संभवनीय
दसत.

बःके या उपसागरांतील क मय ूवास संपवून ‘ मो रया ’ बोट मासिलस येथ कोणत्या दवशीं
येऊन प चली, यासंबंधीं मा हती दे तांना तत्कालीन वृ पऽांनीं चुका केले या आहे त.

मंगळवार द. ११

जुलै रोजीं ‘ मो रया ’ बोट मासिलस येथ येऊन प चली आ ण द. १२ जुलै रोजीं सकाळ ं सावरकरांनीं
ू जा याचा ूय
बोट ंतून िनसटन

केला, ह ‘ अँड होकेट ऑफ इं डया ’ या पऽान त्या वेळ ं दलेली

मा हती इतर पुंकळशा पऽांनीं जशी या तशी उचललेली
सावरकर – ूकरण पुढ हे ग या

पण, ह

मा हती चुक ची आहे .

यायसिमतीकडे िनणयासाठ ं धाड यांत आल

; त्या वेळ ं ृा स व

इं लंड यां या दर यान द. २५-१०-१० रोजीं करार झाला.

अखेर या िनणयांत
या

दसते.

या करारांत व हे ग येथील

द. ८ जुलै हा सावरकरां या साहसाचा

दनांक

दलेला आहे .

क यांनीं पं. शामजी कृ ंणवमा यां या च रऽांत ह या साहसाचा हाच

मो रया ’ बोट

दनांक

यायसिमती या

ौी. इं दलालजी
ु

दलेला आहे .

द. ७ जुलै रोजीं राऽीं या सुमारास मासिलस बंदरांत प चली व दस
ु -या

ू जा याचा ूय
हणजे द. ८ जुलै १९१० रोजीं – सकाळ ं सावरकरांनीं ित यांतून िनसटन

गो

िन:संशय खर आहे .

सावरकर-च रऽ

या साहसाचे प हल वृ

‘ डे लीमेल ’ म य ूिस

‘

दवशीं –
केला, ह

झाल त द. ११ जुलै
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रोजीं ूिस

झा यामुळ ‘ अँड होकेट ऑफ इं डया ’ ूभृित पऽांची या बाबतींत दशाभूल झाली असावी,

अस दसत.
‘ मो रया ’ बोट मासिलस बंदरांत िशरली ती सवःवी योगायोगान िशरली,

अस

हणता येणार

ह बोट मासिलस येथ थांबेल क ं नाह ं या वषयी गु ता राख याचा कमालीचा ूय

नाह ं.

कर यांत

आला होता, ह खर आहे ; पण, मासिलस सार या मह वा या ठकाणीं अ जबात न थांबतां ह बोट पुढ
जाईल, हा ह संभव फारसा न हता.

अशी क ं, ह बोट मासिलस बंदरा या

योगायोगान घडलेली गो

झ प लाग याची बतावणी
थोड

अलीकडे असतांना बोट या यां ऽक रचनत कांह ं

झा यािशवाय पुढ ल ूवास सु
लांबला.

बघाड झाला व यां ऽक द ु ःती पुर

करण धो याच अस यामुळ, मासिलस बंदरांतील या बोट चा मु काम

बोट ची यां ऽक द ु ःती

हावयाची अस यामुळ

बोट ध

आणून उभी करण बोट वर ल अिधका-यांना अप रहाय वाटल.
मासिलस बंदरा या ध

यापाशीं श य ितत या जवळ

द. ७ जुलै रोजीं राऽीं या वेळ ं बोट

यापासून फारच थोडया अंतरावर उभी रा हलेली दसतांच आ ण यां ऽक द ु ःती

ू जा या वषयींचा
पुर झा यािशवाय ती पुढ जाऊं शकत नाह ं ह उघड दसूं लागतांच, बोट ंतून िनसटन
मनांत एकसारखा उचंबळत असलेला सावरकरांचा संक प फ न ूबळ बनला !
सावरकर – ूकरण पुढ हे ग येथील

सांग यांत आ या त्यांतली एक गो

यायसिमतीपुढ गेल ते हां इं लंडतफ

या गो ी

मह वाची अस यामुळ, ितचा या ठकाणीं िनदश केला पा हजे.

एका राजक य कै ाला घेऊन ‘ मो रया ’ बोट ृा स या कना-यान चालली आहे , ती मासिलस बंदरांत
थांबेल त्यावेळ ं ृच पोिलसांनीं ल

ठे वाव, अशी सूचना ॄ टश सरकारन ृच सरकारला केलेली होती.

मासिलस येथील पोिलस अिधका-यांना ह सूचना िमळालेली अस यामुळ, ‘ मो रया ’ बोट बंदरांत येऊन
उभी रा ह यावर थोडया वेळान, कांह ं ृच पोिलस अिधकार ‘ मो रया ’ बोट वर आले.
यांशीं बोल याचा सावरकरांनीं ूय

या अिधका-

केला ; पण, त्यांना या अिधका-यांशीं बोलतां आल नाह ं.

या

बाबतींत िनराशा वांटयास आलेली दसतांच, सावरकर आप या संक पाची अंमलबजावणी कर या या
ू गेले, अस दसत.
वचारांत गढन

पहारे क-यांकडे वळू न
आला.
स

येरझारा घालीत असतांना ते म यच एकदम थांबले व आप या

हणाले, “ मला ःनान करावयाच आहे !” पहारे क-यांना ह

वनंित ऐकून संशय

त्यांनीं सावरकरांना ःनानगृहांत जाऊं दल ; पण, सावरकर ःनानगृहांत असतांना त्यां यावर

नजर ठे व या या कामीं त्यांनीं द ता दाख वली.

करतां आली नाह ं.

त्यामुळ सावरकरांना यावेळ ं कांह ंच हालचाल

बोट कना-यापासून इतक जवळ उभी रा हलेली आहे , आप या ता यांत असलेला

हा साहसी कैद या प र ःथतीचा के हां, कसा फायदा घेईल याचा नेम नाह ं, ह सावरकरां या पहारे कयांनीं ओळखल होत.

हणून राऽीं दे खील ते चांग या द तेन पहारा

कर त होते.

आप या

के बनम य असलेले सावरकर झ पेच स ग कर त होते ; पण, त्यां या मनांत वचारा वकारांच काहर
ू
माजलेल होत.

राऽीं या वेळ ंच कांह ं तर कराव असा वचार त्यां या मनांत एकदोनदां चमकून गेला

; पण, पाकर व पॉवर ह जय वजयांची जोड िनकटवत अस यामुळ, त्यांना आपल मन आंवराव
लागल.

सावरकर-च रऽ
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पहांटेची वेळ जवळ येऊं लागली तसतसा सावरकरां या मनांतला अःवःथपणा वाढंू लागला.

ू पोहन
बोट ंतून िनसटन
ू सुर

त ठकाणीं जाऊन प चावयाच असेल तर स यां या इतक सोईची संिध

फ न िमळणार नाह ं ह त्यांना ःप

दसत होत.

त्यांनीं लहानपणीं नािशक येथ असतांना गोदावर ंत

पोह याचा सराव केला होता ह खर ; पण, गोदे ला भरपूर पूर आलेला आहे अशावेळ ं पुरांत पोह याच
साहस त्यांनीं कधीं केलेल न हत.†
िनसट याचा ूय
आप याला पकडन
ू

त्यामुळ कना-यापासून बोट दरू अंतरावर असतांना ित यांतून

करण ह फार धो याच आहे , ह त्यां या ल ांत आल होत.
हं दःथानां
त
ु

चढ व यांत याव अगर अंदमानांत

याव, तेथ

आप या शऽून

यायदानाच नाटक होऊन मग आप याला फासांवर

झजून झजून व झडनझडन
मर याचा ूसंग आप यावर यावा
ू
ू

यापे ा अफाट दयात लाटांशीं झुंज घेतांघेतां मरण आल तर त पत्करल, असा ह वचार त्यां या मनांत
चमकून गेला नसेल अस नाह ं ; पण,

श दडश फूट पाणी तोडन
ू * कनारा गांठ याची, सुर

त

ःथळ ं प च याची, आप या शऽूवर मात कर याची व आप या मायदे शाची सेवा कर त रहा याची
सुसंिध समोर दसत असतांना ती हातची जाऊं

ावयाची आ ण मग मृत्यूला कवटाळ त बसावयाच हा

माग शहाणपणाचा न हे , अस दे खील त्यांना वाटल अस याचा संभव आहे .

आपण केले या

पूवयोजनेनुसार आपली ृा समधील िमऽमंडळ आप यासाठ ं याच ठकाणीं कांह ं तर धडपड कर त
अशा अनेक त-हे या वचारांत मन

असतील, या व ासान ह त्यां या मनाला उ े जत केल असेल.

ू गेल अस यामुळ सावरकरांना त्या राऽीं झ प मुळ ंच लागली नसेल, ह अगद ं उघड आहे .
गढन

झप

लागली नसून ह गाढ झ प लाग याच स ग माऽ त्यांना कराव लागत होत ; कारण, आपली अःवःथता
आप या पहारे क-यां या ल ांत आली तर ते ह जागृत रहातील – ते अिधक संशयखोर बनतील –

आ ण केवळ त्यामुळच आप या मनांतील संक प वफल होईल हा संभव सावरकरांना ःप

दसत

होता !
पाकर व पॉवर या इं लश पहारे क-यां याम य अंग चो न पड यावर, झ प लाग याचा बहाणा
कर त असतांना, सावरकरां या मनांत त्या म यराऽीनंतर कोणकोणते
का पिनक पण वःतु ःथितिनदशक िचऽ रे खाटतां ये यासारख आहे .

वचार उ वले असतील, याच

मासिलस बंदरा या ध

यालगत

‘ मो रया ’
† अूकािशत आत्मवृ .
* ‘ मो रया ’ बोट कना-यापासून कतीशा अंतरावर उभी होती याब लचे तत्कालीन वृ पऽांतन
ू आलेल
वणन सावरकरांनीं मागून केले या वणनाशीं जुळत आहे .

अंदमानांतून हं दःथानां
त परत आ यावर
ु

सावरकरांना कांह ं दवस अलीपूर तु ं गांत ठे व यांत आले होत.
समुिांत ?” असा ू
हणाले : छ

“ तु ह

कती दवसराऽ पोहत होतां

या तु ं गांत या एका ज ासु िशपायान सावरकरांना वचारला.

दवसराऽ कसली !

दहा िमिनट दे खील

ते हा सावरकर

पोहत नसेन त तीर गांठल गेल. ( माझी

ज मठे प : उ राध : पृ. १७५.)
‘ कस क ं मी, काय क ं मी ’
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बोट न नांगर टाकला त्याबरोबर, लांब वता येईल िततक

दसत आहे त क ं काय, ह पहा याचा ूय

िमऽमंडळ ंपैक ं कोणी ध

यावर

िमऽमंडळ ध

दसली नाह ं यासंबंधींचे अनेक

पा हजेत.
क ं काय,

यावर कां

केला होता.

ह

वचार त्यां या मनांत उभे रा हले असले

बोट मासिलसला थांबणार नाह ं अशा क पनेन ह मंडळ हात जोडन
ू ःवःथ बसली असतील

‘ मो रया ’ बोट मासिलस बंदरांत प च या या वेळेब लचा त्यांचा अंदाज चुकला असेल क ं

काय, असे ू

त्यांना ःवाभा वकपणच सुचले असतील.

नाह ंतर आपण ःवःथ बसावयाच क ं काय, हा ह ू
उ र

नजर लांबवून, सावरकरांनीं आप या

दल असल पा हजे.

िनसट याचाच ूय

एकटया या

ह मंडळ आपली मु ता कर यासाठ ं आली
मनांत उभा राहन
ू सावरकरांनी त्याच नकाराथ

हं मतींवर कांह ं ूय

’ मधून

करावयाचा तर ‘ पोटहोल

करण श य आहे व त ह पहांटे ूात वधी या वेळ ंच करण श य आहे ह त्यांनीं

मनाशीं ठर वले असल पा हजे.
कडे त्यांची नजर गेलेली होती.

राऽीं ःनानगृहांत गे या वेळ ं, ःनानगृहाजवळ असले या ‘ पोटहोल ’
ू जा या या
ह ‘ पोटहोल ’ प के बंद झालेले दस यामुळ, िनसटन

कामीं या ‘ पोटहोल ’ चा वशेष उपयोग हो यासारखा नाह ं, ह ह त्यां या ल ांत आल असल पा हजे.
शौचकूपांत असले या
’

‘ पोटहोल ’ चे िचऽ त्यां या क पनपुढ उभ रा हल असल पा हजे.

या प रघाचा अंदाज त्यांनीं बःके या उपसागरांत काढला होता.

‘ पोटहोल

ग यांतील जान याचा उपयोग

क न, आप या छातीचा प रघ कती आहे याचा अंदाज त्यांनीं यापूव च घेतला होता.

‘ पोटहोल ’

या

पोकळ ंतून आपले शर र बाहे र िनघ यासाठ ं शर राचा जो संकोच करावा लागेल तो आप याला करतां
येईल क ं नाह ं, ह ह त्यांनीं मनाशीं ठर वले असल पा हजे.
यावर ल एक िशपाई बाहे र उभा असतो
आंतील हालचालींवर ल

आपण शौचकूपांत जात त्या वेळ ं पहा-

व शौचकूपा या फ यांत बस वले या आरशांतून तो आप या

ठे वीत असतो ह त्यां या ल ांत आलेल अस यामुळ, या पहारे क-याची

नजरबंद कशी करतां येईल या ू ाच ह उ र त्यांनीं आप या मनांत ठर वले असल पा हजे.
हा ूय

केला आ ण तो यशःवा झाला तर काय होईल आ ण तो ूय

– लोक आप याला पोरकट कसे

आपण

अपेशी ठरला तर काय होईल

हणतील, आपले पहारे कर आपला छळ कसे करतील, आप याला

होणार िश ा बुरतर कशी होईल, इत्या द अनेक वचार त्यां या मन:फलकाव न, िचऽपटांत दसणाया व वध िचऽांूमाण, भराभर िनघून गेले असतील. ‘ कस क ं मी, काय क ं मी ’ ह ज वचाराच
ीुपद त त्यां या मनांत बराच वेळपयत घोळत रा हल असल पा हजे !
अशा
त्यांना आली.

ू
वचारांत सावरकरांच मन गढन
गेल आहे त च ूभातकाल जवळ आ याची क पना
यापुढे

वचारांत वेळ घाल वण सुर

तपणाच नाह ं, जो कांह ं सो मो

हावयाचा

असेल तो एकदांचा आतांच क न घेतला पा हजे अस मनांत प क ठरवून, ‘ Now or Never ’ हे श द
मनोमन उ चा न, सावरकर अंथ णाव न अलगत उठले.

पहा-यावर असले या

वळू न त्यांनीं आजवी ःवरांत त्याला ‘ शौचकूपाकडे घेऊन चल ’ अस

हटले.

हं द

िशपायाकडे

आद या राऽींपासून

पाकर व पॉवर हे सावरकरां या बाबतींत जाःत जाग कपण वागत आहे त ह या पहारे क-या या ल ांत

आ यामुळ, केवळ ःवत: या जबाबदार वर सावरकरांना शौचकूपांकडे घेऊन जाण त्याला धो याच वाटल
असाव.

इं मज पहारे क-यांपैक ं एकाला त्यान उठ व यावर, थोडया वेळान हे दोघे जण सावरकरांना

शौचकूपाकडे घेऊन जा याला िस

झाले.

सावरकर खूप चरफडले असले पा हजेत.

इं मज पहारे क-याची ह

पण, मनांत चरफडत बसून, तबार क न, िनभाव

लाग यासारखा नस यामुळ, ते त्यां या बरोबर शौचकूपापयत गेले.
पहारे क-यांना

सावरकर-च रऽ

याद बरोबर येत आहे ह पाहन
ू

शौचकूपांत िशरतांिशरतां ते या

हणाले : माझी अमूक अमूक वःतु वःमरणान वर रा हली आहे ; ती तेवढ कृ पा क न
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मला आणून

ा.

ती वःतू आण यासाठ ं इं मज पहारे कर वर गेला ह पहातांच, सावरकर शौचकूपांत

िशरले व त्यांनीं शौचकूपाचा दरवाजा आंतून जाम बंद क न घेतला.
त्याला आंतल कांह ं दसूं नये व आप याला िततका वेळ अिधक

बाहे र पहारे कर उभा होता.

िमळावा यासाठ ं काय करावयाच ह सावरकरांनीं आगाऊच मनांत ठर वले होत.

त्यांनीं इं लंडम ये

असतांना जी बांितकारकांचीं च रऽ वाचली होतीं त्यांत या एका च रऽांतला एक ूसंग राऽीं अंथ णावर
पड यापड या त्यांना आठवला होता.

ू
अंगांतला कोट झटकन काढन
तो फक याची संवय त्या

बांितकारकान केली होती व एका बकट ूसंगीं लगबगीन अंगांतन
ू काढले या या कोटान त्याचा बचाव
केला

होता, ह वणन त्यांना आठवल होत.

त्या ूयोगाची आवृ

काढ याचे मनांत ठरवून,

सावरकरांनीं अंगावर ल Sleeping gown ( झ प या या वेळचा झगा ) अंगावर तसाच ठे वून दला होता.

शौचकूपाच दार आंतून घटट लावून घेत याबरोबर, त्यांनीं हा झगा लगबगीन काढला व आरँया या
वर असले या हकावर
तो अडकवून दला.
ु

आपण कै ा या हालचालींकडे दल
ु

कर त आह असा

आभास िनमाण कर याची बाहे र या पहारे क-यान ऐट आणली अस यामुळ, तो आरशाकडे पाठ क न
उभा होता.

इत यांत

सावरकरांनीं या आरशाला आंत या बाजून काळा अॅा बसवून टाकला व ते

आप या पुढ ल उ ोगाकडे वळले !
लगबगीन अंगातले बहते
ु क कपडे उत न सावरकरांनीं

पोटहोल या दशेन उड झ कून दली.

प ह या उड ंतच पोटहोल त्यां या हातीं आल नाह , पण, दसर
उड घेतांच ते पोटहोलपाशीं जाऊन
ु
िभडले ! पोटहोल कांह स कल कल आहे ह पाहन
ू त्यांना बर वाटल.

कल कल असलेल ह पोटहोल

ू बाहर पड याचा उ ोग सु
पुरतेपणीं उघडन
ू त्यांनीं आपल शर र त्यांत क ब याचा व त्यांतून िनसटन

केला.

ह कर यापूव

सावरकरांनीं आप या अंगाला खूपसा
एक चुक ची समजूत

साबण चोपडला होता, अशी अनेकांची समजूत आहे .

बॅ. असफअ ली यांनी ूिस

केले या

आठवणींत ह ‘ सावरकरांनीं सवागास साबण चोपडला होता ’ ( Soaping himself all over ) अस
आहे . * पण ह वणन चुक च आहे .

मनांत जागृत होती.

अस याची तीो जाणीव सावरकरां या
ूत्येक सेकंद बहमोल
ु

ू तो अंगाला चोपड त बस याइतका तर वेळ होता कोठ ?
साबणाचा फस काढन

शौचकुपाच दार सावरकरांनीं आंतून बंद क न घेतले त्या
फ न ‘ मो रया ’ बोट वर बंदोबःतान आण यांत आल त्या
कायकाय घडल –

णापासून, सावरकरांना अटक क न

णापयत जो काळ लोटला त्या काळांत

कंवा कायकाय घडल असाव – ह समजून घे याला उपयोगी पडणार ं कांह ं

समकालीन वणन उपल ध आहे त.

परःपर वरोधी आहे त, ह खर आहे .

ह वणन परःपरांशीं तंतोतंत जुळत नाह ंत.

पण त्यां यापैक ं कोणी ह

कत्येक बाबतींत तीं

अस असल तर , समकालीन वृ पऽांतून ूिस

हणून त्यांना पुंकळच मह व आहे , ह मा य केल पा हजे.
होते.

हटल

झालेलीं वणन

‘ मो रया ’ बोट वर कांह ं हं द ूवासी

या मह वा या घटनेच वणन त्या काळ ं िल हल नाह ं व त्या

काळ या हं द वृ पऽांनीं अशा एका ा उता ला गांठून त्या याकडन
ू या घटनेची हक कत िमळ वली

नाह ं, अस दसत.

ूवास कर त होता.
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त्यावेळ ं ‘ इं लशमन ’ व ‘ अँड होकेट ऑफ इं डया ’ या पऽांतन
ू ूिस

झाली.

या हक कतींतला

मह वाचा भाग पुढ लूमाण आहे :
† He then appears to have divested himself of his sleeping suit and, climbing up to the
porthole, commenced to squeeze himself through. The operation was both tedious and
painful, judging from the barked appearance of his sides afterwards. When he had worked
his body almost through the porthole, his manifest attempt to escape was noticed by the
quarter-master of the ship, who was standing on the
* Life of Barrister Savarkar by Chitra Gupta : P. I34.
ू टाकले असावे आ ण
† यानंतर सावरकरांनीं आप या अंगावर असलेले झोप या या वेळचे कपडे काढन
पोटहोलपयत उड मा न, त्यांत आपले शर र क बून, त बाहे र घुस व याला त्यांनीं ूारं भ केला असावा,
अस दसत.

मागाहन
ू , सावरकरां या बरगडयां या बाजूची कातड सोलून िनघालेली दसली.

याव न

असा िनंकष िनघतो क ं, बाहे र पड याच काम कंटाळवाण व क ूद ठरल असल पा हजे. त्यांनीं
आपले शर र पोटहोलमधून जवळ जवळ बाहे र घुस वल.
राजरोस ूय

बोट या

वाटर-माःटर या ल ांत आला.

ू जा याचा त्यांचा हा
ितत यांत, िनसटन

उता ं ना जा याये यासाठ ं ठे वले या

रःत्यावर उ या असले या या अिधका-या या
gangway at the time. The latter raised the alarm which attracted the attention of the Indian
policeman down below, waiting for his charge to reappear from the lavatory. He instantly
rushed up on deck to see the quarter-master plunge into the water in pursuit of Savarkar,
immediately he saw the latter drop from the porthole into the short space of water
separating the vessel’s poop from the quay. Without hesitating, the policeman followed suit
and struck out towards the wharf. Savarkar succeeded in scrambling on to it and was
closely followed by the quarter-master and his Indian rival, who had joined in the chase
along the landing stage by a French Gendarme. While in flight, the excited fugitive kept
shouting for a cab and two of his Indian compatriots were observed in his immediate
vicinity, indicating where a cab was available. Before he could get clear of the wharf,
however, the Indian policeman caught him up and captured him and then led him back on
board the ‘ Morea ’, where he apologized and said he was very sorry. It was then noticed
that the supreme efforts he had made to
ल ांत हा ूकार आ याबरोबर, त्याने आरडाओरडा केला.

के हां येतो

आप या ता यांतील कैद शौचकुपांतून बाहे र

हणून वाट पहात असले या िशपाया या कानावर हा

तत्काळ वर या मज यवर गेला.

पोटहोलमधून उड

आरडाओरडा गेला.

टाकून सावरकर ध का व बोट यां या

दर यान या िचंचो या जलपृ ावर उतरतात त च, त्यांचा पाठलाग करावा
पा यात उड टाकली आहे , अस या िशपायास आढळू न आल.
िशपायान ह
ध

वाटर-माःटरच अनुकरण केल आ ण तो झपाझप ध

यापयत प च यांत सावरकर यशःवी झाले.

चालले होते.

बोट व न ध

णाची ह

हणून,

वाटर-माःटरन ह

दरं गाई न क रता, त्या

याकडे जाऊं लागला.

धडपडत

त्यांचा पाठलाग करणारे दोघे त्यां या मागोमाग

यावर उतर याचा जो माग होता त्या मागान एक ृच पोिलस

अिधकार ह सावरकरांचा पाठलाग क ं लागला.
ते ‘ गाड गाड ’

हा िशपाई

हणून ओरडत होते.

सावरकर एक कडे पळत होते आ ण पळत असतांनाच

त्यां यापासून जवळच असलेले त्यांचे दोघे हं द सहा यक

गोड कोठ आढळे ल ह त्यांना खुणने दाखवीत आहे त, अस ह दसून आल.

सावरकर ध

याव न पार

िनसटले नाह ंत त च त्यांचा पाठलाग करणा-या हं द पोिलसान त्यांना पकडल आ ण अटक क न
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त्यांना परत ‘ मो रया ’ बोट वर आणल.
सावरकरांनीं उ चारले.

तेथ आ यावर “ माफ करा, दलिगर आह ” असे श द

ू जा याचा शथ चा ूय
पोटहोल मधून िनसटन

के यामुळ, सावरकरां या

छातीचा प रघ िन पोटहोलचा प रघ
squeeze himself through the porthole had caused him to escape the skin off his sides.
ह

हक कत ूिस

झा यावर थोडयाच

दवसांनीं –

हणजे

दनांक २६ जुलै १९१० रोजीं

‘ पायोिनयर ’ पऽान या हक कतींत कांह ं मह वा या बाबतींत चुका अस या या शेरा मारला आ ण
व सनीय मागान िमळालेली

हणून कांह ं मा हती ूिस

केली.

त्यांतील पुढ ल उतारा मह वाचा

आहे :
† The next morning ( Friday ) early about six o’clock, Savarkar desired to be taken to the
lavatory but was prevailed upon to wait till about an hour later. In the morning, he was
taken to the lavatory by the Scotland Yard officer, who deputed one Indian policeman to
look after the prisoner. Meanwhile, Savarkar had quickly closed and bolted the door. The
policeman, finding the door closed, peeped through the crevice at the top of the door and
noticed Savarkar endeavouring to get through the porthole.
Instead of raising an alarm at once, he tried to breakdown the door, smashing two
panes of glass in his fruitless effort. Savarkar, who is 36 inches round the chest, succeeded
in getting through a 12 inch circular porthole, after scraping his body very severely in the
process. Dropping into the water, he
छाती या दो ह बाजूची कातड सोलून िनघाली होती, अस त्यावेळ ं लोकां या ल ांत आल.
† दस
ु -या

जा याची इ छा
केल.

य

दवशीं

हणजे शुबवार ं पहांटे सहा वाज याचे सुमारास सावरकरांनीं ूात विधला

केली ; पण, त्यांना ‘ तासभर थांबा ’ अस सांग यांत आल व त्यांनीं त मा य

सकाळ ं हे रखात्यांत या अिधका-यान त्यांना शौचकुपाकडे नेल ; आ ण , सावरकरां यावर नजर

ठे व याच काम त्यान एका हं द िशपायावर स प वल.
आंतून प का बंद ह क न टाकला.

दरवाजा बंद झा याच

असले या फट ंतन
ू पहारे कर पाहंू लागला.

आहे , अस त्या या

इकडे सावरकरांनीं दरवाजा लावून घेतला व
दसतांच, दरवा या या वर या बाजूला

पोटहोलमधून बाहर पड याचा सावरकरांचा ूय

चालला

यानांत आल.

एकदम हांकाट न करतां, या िशपायान दरवाजा फोड याचा ूय

केला.

हा ूय

नाह ंच ; पण, तेवढयांत दरवाजाचीं दोन काचेचीं तावदान माऽ िछ निभ न झालीं.
छातीचा प रघ तीन फूट आहे .

तर साधला
सावरकरां या

एक फूट प रघा या पोटहोलमधून यशःवीपणान िनसटतांना त्यांच

शर र चांगलच सोलून िनघाल.
swam to the pier where he was observed by the quarter-master and a steward on the ‘
Morea.’ These men immediately gave the chase. Running to a Gendarme at the customs
barrier. Savarkar begged to be taken before a Magistrate. The Gendarme, however,
brought him back to the ship and handed him over to his guardians. The story about two
Indian confederates on the quay is not confirmed not did Savarkar apparently make any
attempt to get into a cab.
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तत्कालीन वृ पऽांतून ऽयःथां या माफत ूिस
त्याूमाणच तत्कालीन वृ पऽांतून ूिस
१९१० रोजीं ‘ डे ली

पऽांतून ूिस

झाले या या हक कती जशा मह वा या आहे त

झालेली आणखी ह एक हक कत मह वाची आहे .

द. ३-१०-

यूज ’ पऽा या पॅ रस या वाताहरान ‘ L’ Humanite ’ व ‘ Le Temps ’ या ृच

झालेली हक कत तारे न इं लंडला धाडन
दली.
ू

ह हक कत ःवत: सावरकरांनींच िलहन
ू

धाडलेली होती. सावरकरां या पॅ रसमधील िमऽांनीं वृ पऽांतून चाललेली मासिलस-ूकरणाची चचा,
सावरकरां या साहसाब ल त्यांना िमळालेले ध यवाद इत्या द गो ी संकिलत के या व त सार संकिलत
मु ितवृ

तु ं गांत असले या सावरकरांना िमळे ल अशी गु

पण खाऽीची

त्यामुळ, जग आप याकडे भयिमिौत आदरान पहात आहे ह सावरकरां या

ूिस

यवःथा त्यांनीं केली.
यानी आल.

झाले या हक कती कांह ं बाबतींत सदोष आहे त, अस ह त्यां या ल ांत आल.

वृ पऽांतून

या हक कती

द ु ःत झा या नाह ंत तर आप यासाठ ं बाहे र धडपडणा-या आप या िमऽांची बाजू कदािचत ् लंगड

ठरे ल, अशी ह भीित त्यांना वाटंू लागली.
नािशकहन
हलवून येरवडया या
ू

तु ं गांत ठे व यांत आल.

नात्यान बॅ. जोसेफ बॅ टःटा यांनीं
घेतली.

१९१० सालीं ऑगःट म ह या या अखेर स सावरकरांना
सावरकरांच

यायालयीन स लागार या

द. १३-९-१९१० रोजीं सावरकरांचीं येरवडा तु ं गांत जाऊन भेट

ह भेट हो या या सुमारास सावरकरांनीं तु ं गांत
पा याशीं गांठ पडतांच सावरकर झपा यान पोहू लागले आ ण त्यांनीं ध का गांठला.

ठकाणीं असतांनाच, ‘ मो रया ’ बोट वर ल

व त्यांनीं लागलाच त्यांचा पाठलाग सु
पोिलसापाशीं धांवत जाऊन, सावरकर

वॉटर-माःतर व ःट वड या अिधका-यांनीं त्यांना पा हलं
केला.

जकाती या ना याशीं उ या असले या ृच

हणाले : मला मॅ जःशे टपुढ उभा करा.

सावरकरांना बोट वर परत आणल आ ण त्यां या
हं द सहकार ध

ते या

रखवालदारां या ःवाधीन केल.

या िशपायान
सावरकरांच दोघे

यावर होते, या हक कतीला आधार िमळत नाह ं ; आ ण गाड गांठून ित यांत

बस याचा सावरकरांनीं ूय

केला या

हण यांत ह कां हं अथ नाह ं, ह ःप

आहे .

सावरकरकिथत वृ
गुपचूपपण मासिलस-ूकरणाची कांह ं हक कत िलहन
ू का ढली होती.

† बॅ. बॅ टःटा यां या भेट या

वेळ ं ह लेखी हक कत गु पण तु ं गाबाहे र आली व ती लागलीच सावरकरां या ृा समधील िमऽांकडे

धाड यांत आली.

त्या िमऽांमाफत या हक कतींतला मह वाचा भाग ृच वृ पऽांत ूिस

आला व मग तो इं लश वृ पऽांकडे धाड यांत आला.

ृच वृ पऽांतून ूिस

कर यांत

झाले या या

हक कतींत या मह वा या भागाचा इं मजी मतलब पु ढलूमाण आहे :
Savarkar was prevented from holding any conversation with French officials while the
P.& O. Liner Morea, on which he was being taken out to Bombay, was in French waters.
Savarkar, on arriving at Marseilles, requested to be landed, claiming that he had been
wrongfully arrested. This request was, of course, refused. Two French officers went on
board the Morea, but were not allowed to speak to Savarkar. He then determined to
escape……..Having gained the shore, he saw that two English detectives and three of the
Morea’s officers were in pursuit. He ran about three hundred yards but his pursuers gained
on him and he turned to a French Gendarme for help, asking to be taken at once to the
Commissary of Police. At this moment, the detectives arrived and one of them took Savarkar
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by the neck, the other by the arm. In this brutal fashion, he was taken on board, put in
chains and kept in the strictest secrecy.
( पी. अँड ओ. ची ‘ मो रया ’ बोट सावरकरांना घेऊन मुंबईकडे चालली असतांना, ती ृच

कना-यानजीक समुिांत उभी होती त्या अवधींत, बोट वर आले या ृच अिधका-याशीं कोणत्या ह तहे च भाषण कर याला सावरकरांना बंद
सावरकरांनीं “ मला

कर यांत आली होती.

कना-यावर सोडा ” अशी मागणी केली.

बेकायदा कर यांत आली.” हा मु ा त्यांनीं जोरान मांडला.

ह

बोट मासिलस येथ आ याबरोबर
“ मला अटक कर यांत आली ती
वनंित अथातच अमा य झाली.

‘

मो रया ’ बोट वर दोन ृच अिधकार गेले होते ; पण, त्यांना सावरकरांशीं बोल याची मुभा दे यांत
आली नाह ं.

हा ूकार घड यावर सावरकरांनीं बोट ंतून िनसट याचा िन य केला.....

कनारा

गांठ यावर त्यांना अस आढळू न आल क ं, दोघे इं लश हे र आ ण ‘ मो रया ’ बोट वर ल
अिधकार आपला पाठलाग कर त आहे त.

ितघे

ते सुमार तीनशे याड पळत गेले ; पण, त्यांचा पाठलाग

करणा-या
-----------------------------------------------------------------------------------------------------† ःवामी शु ानंद भारितयार यांनीं धा डले या अ यर यां या आठवणी.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------लोकांनीं त्यांना गांठल.

ृच पोिलसाची मदत िमळावी

हणून ते त्या याकडे वळले आ ण “ मला

पोिलस – खात्या या ूमुखाकडे तत्काल घेऊन चला ” अशी वनंित त्यांनीं केली.
हे र येऊन िभडले.

इत यांत इं लश

त्यांपैक ं एकान सावरकरांची मान पकडली व दस
ु -यान त्यांच मनगट धरल.

अशा

अमानुष र तीन त्यांना परत बोट वर ने यांत आल, त्यांना बेडया घाल यांत आ या व त्यांना अगद ं
एकांतांत ठे व यांत आल.)
कांह ं बाबतींत परःपरांहू न िभ न अगर परःपरांशीं वरोधी असणार ं वर ल वणन ल ांत घेतलीं

आ ण “ िचऽगु

” िल खत सावरकर-च रऽांत

नजरे समोर ठे वला

हणजे या अ त
ु ूसंगी

दलेला मासिलस-ूकरणा या

भाग

या रोमांचकार घटना अ पावधींत घड या त्या कशाकशा

घड या असतील याचा आराखडा तयार करतां येतो.

एकाद साहस करावयाच मनान िन

असल आ ण त्या साहसाची तपशीलवार क पना मनांत उभी असली तर , त ूत्य
आली

तपिशलाचा

हणजे मन: ःथित कशी होते याची क पना ूत्येकाला आहे च.

द यावर सावरकरांनीं शौचकूपाच दार आंतून प के बंद क न घेतले.

साहस त्यां यापुढ मूितमंत उभ रा हल असल पा हजे.

त ठरल

कर याची वेळ

पहारे क-याला के बनकडे लावून

त्या वेळ ं त्याच संक पत

पण, तो ूसंगच असा होता क ं, वचारांत

ण ह वाया घाल वणे ह ज माची संिध हक
ु ूं दे यासारख ठरल असत ; आ ण, अकःमात ् दार लावून

घेत यामुळ व पूव या इतर कारणांमुळ िनमाण झालेले संशय बळाव याला ःवत:च संिध द यासारख
झाल असत.

हा सव वचार िनिमषाधात पुरा क न, आप या साहसाचे भले व बुरे काय प रणाम होऊं

ू आ ण प रणाम कांह ह झाले तर आतां माघार
शकतील याचा पुरा थांग काढन

संक प िस

होणार असेल तर तो याच

णीं होईल ; नाह ंतर, ज मांतून

यावयाची नाह ं ;

विचत ् एका ा ूसंगीं

येणार संिध आपण फुकट घाल वली अशी ब चणी ज मभर आपणांला सतावीत राह ल, इत्या द सव

सावरकर-च रऽ
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गो ी ल ांत आणून, आगेमाग

याहाळू न, सावरकर पुढ ल उ ोगाला लागले असल पा हजेत, यांत संदेह

नाह ं.
अंगावर राऽीचा

हणून जो विश

पोषाख

होता तो झटकन ् झुगा न दे ऊन त्यांनीं बाहे न

टे हेळणी करणा-या पहारे क-याचा बंदोबःत कसा केला, ह वर सांिगतलच आहे .
त्यांनीं जे

लहानपणीं नािशक येथ

ू
जाण, इत्या द कलांूमाणच
यायामाच िश ण घेतल होत त्यामुळ पोहण, िभंती चढन

शर राचा संकोच करण ह ह कला त्यांना अवगत होती.

पण, मनुंयाला ह कला कती ह अवगत

झाली तर त्या कलत तो नागाची बरोबर थोड च क ं शकणार आहे ? शर र जाःतीत जाःत सुटसुट त
झाल आहे अस पाहन
ू , कांह ंशा अंतरावर असले या पोटहोल या दशेन त्यांनीं उड झ कून दली आ ण
ू
सार धैय एकवटन
त्यांनीं पोटहोल गांठले !

सावरकर हळु हळू पोटहोलमधून बाहे र पडंू लागले.

त्यां या शर राच माप व

सावरकरां या कानीं पःतुलाच आवाज
पोटहोलच माप वर दलच आहे .

त्याव न, शर र संकुिचत क न या पोटहोलमधून बाहे र पडतांना

त्यांना केवढा ूयास पडला असेल, त्यांच शर र कती ठकाणीं र बंबाळ झाल असेल आ ण त्यां या
अंगावर ल कातड केवढया मोठया ूमाणांत सोलून िनघाली असेल, ह कोणाला ह सहज समज यासारख
आहे .

आंत सावरकरांची ह धडपड चालली आहे त च, कै ाला वेळ लागला

अःवःथ झाला.

हणून बाहे रचा पहारे कर

हालचाली दसत नाह ंत ह पाहन
ू तो जाःतच बथरला आ ण

कांचतून कै ा या

दारा या वर या बाजूला असले या फट ंतून आंत डोकावून पाहंू

लागला.

या ‘ भयंकर ’ माणसान

आप याला शेवट ं गोत्यांत आणलच, ह क पना त्या िशपाया या मनांत आली.
िनसट या या आधींच त्याला पकडावा
मोड याफोड याचा ूय

केला.

कैद बोट ंतून ूत्य

हणून त्यान बाहे न लाथा मारमा न शौचकूपाच दार

पण, त्यांत ह त्या

खडक ला असलेलीं कांचेचीं तावदान फोडलीं.

बचा-याला यश आल नाह ं.

त्याची ह धडपड

सावरकरांचा िन य व त्यांच धैय हे गुण ह वाढंू लागले.

शेवट ं त्यान

णा णाला वाढत चालली त्याबरोबर

‘ ःवातं यलआमी क जय ’ हा जयघोष

मनोमन उ चा न, त्यांनीं आपल शर र समुिपृ ाला नेऊन िभड वल !
बोट या तळा या भागांत ह धडपड चालू होती त्या अवधींत दवस हळु हळू वर येत होता.
बोट वर ल ूवासी उठू न हालचाल क ं लागले होते.

बाहे र धांवाधांव क न थकले या िशपायान शेवट ं

शौचकूपांत ूवेश केला आ ण सावरकर पोटहोलमधून िनसटत आहे त ह त्यान ूत्य
िचडलेला तो िशपाई पोटहोलपाशीं आला.

त्या या मनांत आला.

पण, ज

मागोमाग उड घेऊन या ‘ सैतानाला ’ पकडाव असा वचार

सावरकरांना साधल त या िशपाईदादांना साध यासारख न हते.

कारण, त्यांचा दे ह बराच ःथूल होता आ ण पोटहोलमधून िनसट याचा ूय
क न घे याइतक साहसी वृ

पा हल.

आण

क न शर र र बंबाळ

येयवा दता ह त्यां या ठकाणीं न हती !

हणून, हे गृहःथ

शेवट ं बोट या वर या मज यावर गेले आ ण एका अथ खजील होऊन, बोट या अिधका-यांकडे आ
वासून पाहंू लागले.
पण, काय ूकार घडला ह बोट या वर या मज यावर असले या अिधका-यांपैक ं एका या
यापूव च ल ांत आल होत आ ण त्यान सावरकरां या मागोमाग समुिांत उड ह टाकली होती.
सावरकर-च रऽ
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पूव झालेली नामुंक अंशत: तर कमी

झाला व त्यान ह समुिांत उड झ कली.
कांह ं आवाज ऐकूं आला.

हावी यासाठ ं, खालून वर आलेला िशपाई ह साहसाला उ ु

पोहत चालले या सावरकरांना पःतुला या आवाजांसारखा

हे पसाळलेले अिधकार आपला पाठलाग करतांना आप याला गोळ घालून

ठार मारणार क ं काय, अस त्यांना वाटंू लागल.
बांितकारक प ाची ूित ा वाढे ल, आप या

अशा र तीन मृत्यु आला तर ह, त्यामुळ आप या

ा साहसामुळ इं लश पोिलसखात्याची तर आतां पुर

फटफजीित झालीच आहे , आप या मृत्युन आप या पूव या च रऽावर कळस चढणार असेल तर ती
ौेयःकरच आहे , अशा

गो ह

लागले.
ूय

वचारपरं परे न उ े जत होऊन, सावरकर अिधकच जोमान माग कापूं

पाठलाग करणा-या िशपायांना हलकावणी
बसावी आ ण त्यांनीं आपणांवर गोळ झाड याचा
ु

केला तर तो श य त पयत िनंफळ

हावा

अ ँय होऊन, डबी
घेऊन, पोहाव लागत होत.
ु
त्यांचा पाठलाग कर त पोहत येणारे

हणून त्यांना मधूनमधून समुिा या पृ ाखालीं

पोहतपोहत ते शेवट ं ध

अिधकार ह त्याच

दशने

या या अगद ं जवळ आले.

येत होते ; पण ध

याची

सुळ यासारखी िभंत समोर आहे ह ल ांत येतांच, त्यांना दशा बदलावी लागली.
मासिलस या ध

याला हात लागतांच सावरकरांना हायस वाटल.

असतांना त्यांनीं आंतररा ीय काय ाचा सूआमपणान अ यास केला होता.
लागला क ं, आंतररा ीय काय ा या
; आण

हणून, ध

बंदरा या ध

ीन बंदरांत प च यासारखच ठरत, ह गो

याला हात

त्यांना अवगत होती

याला हात लागतांच, आपण ृा सला प चल असा वचार त्यां या मनांत आला.

ू जा याला त्यांनी आरं भ केला.
समोरची िभंत चढन

पण,

या

वल ण प र ःथतींत ते बोट व न

िनसटले होते, त्या प र ःथतीचा मनावर कांह ं प रणाम झा यामुळ
थक यामुळ

बॅ रःटर चा अ यास कर त

हणा अगर शर राला आले या

हणा, चढतां चढतां त्यांचा हात एकदां िनसटला आ ण ते फ न पा यांत पडले !

शकुन-

अपशकुनांचा मंऽचळे पणाचा वचार मनांत आण याला दे खील त्यांना संिध न हती आ ण असे वचार

मनांत येऊं दे यासारखी त्यांची वृ
धैयान आ ण

हणून ते तसेच तडक पु हां चढंू लागले आ ण दद
ु य

ह न हती.

ू
िन यान िभंत चढन
जाऊन ते मासिलस या बंदरा या ध

यावर जिमनीवर उभे

रा हले.
साहसी ूय ांत येथवर आले या यशामुळ मनाला वाटणारा ूस नपणा आ ण संकट माग

ू गे यामुळ वृ ींत उ वणारा उत्साह यांमुळ सावरकरांनीं एकवार भ वतालीं वजयी
टाकून पुढ िनसटन
मुिेन पा हल असेल, यांत संशय नाह ं.
बदनामी कर याचे हवे

ते ूय

या

ॄ टश पोिलसखात्यान त्यां या अटकेनंतर त्यांची

केले होते, त्यांतले जे अिधकार

बोट वर अगर आसपास होते

त्यां याकडे त्यांनीं एकवार अिध ेपपूवक पा हल असेल, ह अगद ं श य आहे .

आपण असहाय

ःथतींत असतांना, एका लहानशा कोठड ंत आप याला क बून ठे वून, आप याला शऽू या ःवाधीन क ं
पाहणा-या त्या ‘ मो रया ’ बोट कडे ह त्यांनीं त्या
फ न ःवतंऽ झाल ’ अशा चैत ययु

णाधात उपहासपूवक पा हल असेल.

‘ झाल ,

वचारान उत्ःफूत झाले या त्यां या िच ान भ वतालचा दे खावा

एका न या नजरे न पा हला असला पा हजे आ ण आतां मोकळे पणान

ासो छवास कर याला ूत्यवाय

नाह ं हा वचार मनांत येऊन, त्यांनीं खरोखर च मोकळे पणान एकादा

ास ह घेतला असला पा हजे !

सहकार ध

सावरकर-च रऽ
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क ाने व धडपड न िमळ वले या ःवतंऽतेचा उपभोग घेत असतांना व ूस न मनान भ वतालीं

ेप कर त असतांना, सावरकरांना

णाधात िनराशेचा ह एक झटका बस यािशवाय रा हला नाह ं.

यापूव आप या सहका-यांकडन
ू कांह ं उठावणी होऊं शकली नसली तर , त िनदान बोट या ध

या या

आसपास तर टे हेळणी कर त असतील आ ण पूवसंकेतानुसार आसपास कोठतर मोटार उभी क न
आपली उत्सुकतेन वाट पहात असतील अशी सावरकरांची अपे ा होती.
ेप ह केला.

णमाऽ चौफेर

आपली ह मसलत ह फसली अस पाहन
ू

आ ण या अपे ेन त्यांनीं
णमाऽ त्यांच मन वष ण

झाल ; पण, वष ण मन: ःथतींत चरफडत अगर वचार कर त वेळ घाल व याची सोयच न हती !

बोट वर ल अिधकार व पहारे कर आप यामाग लागणार – लागले आहे त – ह त्यांना ःप
आतांपयत केले या अचाट धडपड च कांह ं चीज

दसत होत.

हावयाच तर, पळाचा ह वलंब न लावतां तेथून पळ

काढ यािशवाय गत्यंतर न हत !
‘ अँड होकेट ऑफ इं डया ’ व ‘ इं लशमन ’ या पऽांतील उतारा वर दलाच आहे .
दोघे सहकार ध

यावर उभे होते व गाड कोठ िमळे ल ह त्यांनीं सावरकरांना खुणेन सुच वल हा त्या

उता-यांतला भाग चुक चा आहे ह ‘ पायोिनयर ’ पऽानच मागाहन
ू ःप

वेळ या प र ःथतीचा

वचार केला तर, सावरकरांचे कोणी सहकार

कोणाला ह मा य कराव लागेल.
ूत्य

सहकार ध

चांगली पूवतयार

आले असते आ ण मग सावरकर

क न

मु ंकलीचच ठरल असत.
त्यांपैक ं

एकान

दरू उभ राहन
गाड
ू
गाड

केल आ ण ःवतंऽ र तीन त्या
ध

यावर आलेले न हते, हच

यावर आले असते तर, सावरकरांना अशा ःथतींत

पा ह यानंतर, ते मुखःतंभासारखे दरू उभे रा हलेच नसते.

बस यापे ां,

सावरकरांचे

आण याक रतां

सहकार आलेच असते तर ते

ॄ टश पोिलसां या हातीं लागण ह

कोठ सांपडे ल ह सावरकरांना खुणेन सुचवीत
धूम

ठोकली

असती

आण

दसरा
ु

एकादा

सावरकरां या स नध येऊन, त्यांना घेऊन, संक पत ःथळ ं गाड गांठ यासाठ ं गेला असता.

मासिलस बंदरांतून सावरकर जे धूम पळत सुटले ते कती अंतर पळाले याचा पुरावा दोन
ठकाणीं ूत्य च सांपडतो.

‘ डे ली

जवळजवळ ३०० याड होत, अस

यूज ’ पऽांतील जो उतारा यापूव

हटल आहे .

दला आहे त्यांत ह अंतर

सावरकर ूकरण हे ग येथील

यायालयापुढ गे यानंतर,

यायालयान या ूकरणीं जो िनणय दला त्यांत पुढ ल वा य आहे :
The Brigadier arrested the fugitive after a pursuit of about 500 metres.
( लंकर िशपायान पळणा-या सावरकरांचा सुमार ५०० मीटरपयत पाठलाग केला व त्यांना
पकडल.)

पांचश मीटर

हणजे सुमार ५४० याड होतात.

दोनअड च फलाग अंतर जोसांत पळत गेले.
त्यांना मधूनमधून दसत होत्या.
त्यांना आपला पाठलाग

आला असता.
कैद
नाह ं.
िश

ते हां ह ःप

दसत क ं, सावरकर

इतक अ तर काट त असतांना, समो न चालले या शॅ स

शॅ मच ितक ट काढ याइतक िच लर नाण त्यां याजवळ असत तर ह

करणा-या लोकांपासून आपला बचाव कर याचा आणखी एक ूय

करता

ू टाकावे लाग यामुळ आ ण
पण, बोट ंतून उड टाकतांना अंगावर ल सव कपडे काढन

हणून जवळ पैसा अस याचा संभव ह नस यामुळ, त्यांना या मागाचा ह अवलंब करतां आला
त्यांचा त्यावेळचा एकंदर जामािनमाच असा होता क ं, ते शॅ मम य चढले असते तर, हा एकादा
नाग रक आहे ह गो

विचऽ झाला क ं, मी मी

कोणाला ह मा य झाली नसती.
हणणा-या गु

पु षाला, चारदोन आणे जवळ नाह ंत

सावरकर-च रऽ

या सव प र ःथतीचा प रणाम असा

हे रांना हातोहात चकवून हतूभ

करणा-या या थोर

हणून, नुसत पळत राह यािशवाय गत्यंतर उरल नाह ं !
३३२

‘

कोणी तर एक घोडा मला दे ईल तर तेवढा ह मला रा यपदूा ीचा ूय

कर यासाठ ं अत्यावँयक व

उपकारक आहे ’ असे के वलवाणे उ ार काढ याची एका राजावर पाळ आली, अस शे स पयरन एका

एकादा उ ांचा शे स पयर सावरकर-च रऽांतील या ूसंगाच वणन क ं लागला

ठकाणीं व णल आहे .

तर त्याला ‘ A horse, a horse, my Kingdom for a horse ’ या उ ारांऐवजी बहधा
‘ A penny, a
ु
penny, my freedom for a penny ’ असे आत श द वापरावे लागतील !

सावरकर पळत चालले आहे त आ ण ॄ टश पोिलस अिधकार त्यांचा पाठलाग कर त चालले
आहे त या

ँयाकडे रःत्यांतून जाणा-यायेणा-या कत्येकांच ल

सावरकरांचा पाठलाग करणा-या िशपायांनीं ‘ चोर चोर ’

वेधूं लागल. ते हां,

हणून हाकाट कर याला

सु वात केली.

हे तु

असा क ं, भ वताल या लोकांची सहानुभूित वळलीच तर ती आप या बाजूला वळावी ; आप या हातावर
तुर दे ऊन िनसटले या या बडया बांितकारकाकडे वळूं नये !

होणार ह हे न व इत या शार रक

िशपायां या

ा ओरड चा प रणाम काय

लानीनंतर पळत कती वेळ टकाव धरतां येईल याचा वचार

क न सावरकरांनीं शेवट ं अस ठर वल क ं, जवळ भेटेल त्या ृच पोिलसाला गांठावयाच, त्याला आपल
हणण काय ह समजून सांगावयाच आ ण त्या या मदतीन आपल सव ूकरण ृच
मागाला लाव याचा ूय

यायालया या

करावयाचा ! असा िन य क न, ते वाटत भेटले या पोिलसाचे पुढ जाऊन

उभे रा हले त च त्यांचा पाठलाग करणा-या लोकांनीं त्यांना गांठल.
ृच पोिलसासमोर उ या असले या सावरकरांना केवळ हडे लह पीन अटक क न परत
बोट वर नेण ह गो

सोपी न हती.

ृच िशपाईच सावरकरांवर उलटला व त्यामुळ

करणा-या िशपायांना त्यांना सहज पकडतां आल !

यां या हवालीं केल त का केलस हा ू

त्यांचा पाठलाग

ृच पोिलसान सावरकरांना इं लश अिधका-

मोठा नाजूक आहे .

सावरकरां या त्या वेळ या पोषाखाकडे व

चयकडे
‘ सव: सग धेषु व िसित ’
पाहन
ू , हा कोणी तर

चोरच असावा अशी ूामा णक समजूत झा यामुळ त्या ृच पोिलसान

सावरकरांना इं लश अिधका-यां या ःवाधीन केल असेल अस समजण ह औदायाच ठरल तर , त

सत्याला पोषक माऽ ठरणार नाह ं.

ृच िशपायाचा असाच समज झाला अस

तर ह, तेवढयान त्याच सव कृ त्य समथनीय ठरत नाह ं.
बंदराकडन
ू आलेल आहे आ ण इं लश िशपाई ‘ चोर ’
बोट शीं कांह ं तर संबंध आहे ह

हणून

णमाऽ गृ हत धरल

आप यापयत आलेल ह सव लटांबर
याची मागणी कर त आहे त त्याचा

यानांत आणून, या ृच िशपायान सावरकरांना आप या ता यांत

घेऊन चौकशीसाठ ं वेळ मागून घेतला असता आ ण नीट चौकशी क न मग काय त केल असत तर,
ती गो

य

श: त्या िशपायाला आ ण ृच रा ा या ःवातं य-ूेमाला भूषणाःपद ठरली असती !

मोड यातोड या ृच भाषत सावरकर त्याला आपली बाजू समजून सांग याचा ूय
त्याला नीट समजली नसेल अस ह गृ हत ध न चाल याला हरकत नाह ं.
व

कर त होते.

ती

पण, बोट वर ल िशपायां या

ू , सावरकरांना त्या िशपायां या हवालीं
कांह तर ऐकून घे यासारख आहे एवढा िनंकष काढन

कर यापूव त्यान कांह ं

वचार केला असता तर, एका ःवतंऽ

रा ांतील नाग रक व अिधकार या

नात्यान त्यान आपल कत य यो य त्या जबाबदार या जा णवेन पार पाडल, असच कोणी ह
सावरकर-च रऽ

हचले
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असते.

पण, त्या िशपायाला तशी सुबु

सुचली नाह ं, ह वःतु ःथित आहे . “ सव: सगंधेषु व िसित

” ह वचन जस जीवसृ ीला लागू पडत तसच त मानवी सृ ीन िनमाण केले या अिधकार वगाला ह लागू

पडत अस

हणून, या िशपाया या वतनाचा उलगडा कोणीं केला तर त अगद ंच गैर ठरणार नाह ं.

आ ण कोणी अस ह

हण याला ूवृ

होतील क ं, एका

आ ण ःवातं यापे ां, इं लश िशपायां या

ु लक

दसणा-या माणसा या तबार पे ां

खशांत खेळकरपणान खुळखुळणारे वा त्यां या हातांत

लखलखणारे दामाजीपंतच या िशपाईदादाला अिधक लोभनीय वाट यामुळ, * त्यान सावरकरांना
िनमूटपण इं लश िशपायां या हवालीं केल असाव !
अटक क न सावरकरांना फ न ‘ मो रया ’ बोट वर ने या या वेळचा सगळा ूकार ह अगद ं
सीधेपणाचा नाह ं.
शेवट ं आपण

येवढा अचाट ूय

दै वगतीमुळ फस याकारणान मनांत चरफडणारे सावरकर व ‘

जंकली ’ अशा तो-यान वागणारे पोिलस अिधकार यां या संघषामुळ वाटत ह कांह ं

ठण या उडा या !

बोट वर प चतां णींच पहारे क-यांपैक ं एकान त्यां या डो यावर माग या बाजून

गु ा मारला ; ते हां तर ूकरण बरच हातघाईवर आल.

धरणा-या लोकांची पकड ढली पाडन
ू

* या ृच िशपायाला पुढ तु ं गवास भोगावा लागला अशी मा हती ौी.
आठवणींत नमूद कर यांत आलेली आहे .

ह . ह .एस ्.अ यर यां या

या िशपायान लांच घेतली व सावरकरांचा व ासघात केला

अस या न या मा हतीव न िनंप न होत.
सावरकर त्या पहारे क-यावर उसळले व, ‘ अितूसंग कराल तर एका ाचा तर मुडदा पाड यािशवाय मी
मरणार नाह ं !’ अस त्यांनीं सवाना बजावल.
घालून के बनम य क डन
ू टाक यांत आल.

इतका ूकार होतांच, सावरकरांना हातकडयापायकडया

सकाळ ं घडले या ूकाराचा बोभाटा गांवभर झा याकारणान

मासिलस गांवांत या लोकांचे थवे या थवे सायंकाळपावेत बंदरावर येऊन ‘ मो रया ’ बोट च अवलोकन
क न जात होते.
ीन अिन

कांह ं ृच अिधकार ह बोट वर आले व सावरकरांना पाहन
ू गेले.

अिधका-यां या

असा हा ूकार घड यामुळ व बोट ंत या यां ऽक द ु ःतीच काम ह पुर झा यामुळ, दनांक

९ जुलै रोजी ूात:काळ ंच ‘ मो रया ’ बोट न मासिलस सोडल व ितचा पुढ ल ूवास सु
केवळ योगायोगामुळ

झाला.

कंवा दै वयोगामुळ घडणा-या कांह ं गो ींमुळ थोर माणसां या सु ां

जी वताचा ूवाह कती व कसा पालटंू शकतो ह या ूसंगीं घडले या एका घटनेव न ल ांत येत.
धाड यांत येत आहे , वगैरे मा हती गु
सावरकरांना कोण या बोट ंतून हं दःथानला
ु

सरकारन कती ह ूय
होती.

राख याचा ॄ टश

केला तर , पॅ रस येथ राहणा-या सावरकरां या िमऽांनीं ह मा हती िमळ वली

‘ मो रया ’ बोट मासिलस येथ के हां प चेल ह मा हती ह त्यांनीं िमळ वली असली पा हजे.

ती

मा हती िमळा यावर कामाबाई, ौी. अ यरूभृित मंडळ पॅ रसहन
ू िनघाली व ती मासिलसला येऊन

प चली. सावरकरांनीं मासिलस या रःत्यांतून पळतांपळतां दोनअड च फलाग अंतर तोडल ; तसच व

त्याच दशेन पुढ जाऊन त्यांनीं आणखी दोनअड च फलाग अंतर तोडल असत तर, पूवसंक पाूमाण

मोटार घेऊन त्यां या मु तेसाठ ं िनघालेली िमऽमंडळ त्यांना वाटत भेटली असती. † ह घडल असत
तर सावरकर ॄ टश पोिलसां या हातीं िन

त लागले नसते.

अस घडल असत तर सावरकरांच पुढ ल

जीवन कस काय बनल असत या ू ाच उ र क पनेन दे ण, ह मोठ मनोरं जक ठर यासारख आहे .
अस खरोखरच घडल असत तर सावरकरांना दोन ज मठे पींची िश ा घेऊन अंदमानांत जाव लागल

नसत व अंदमानीं जीवनांत या ूाणघातक प र ःथतीशीं अकराबारा वष झगडाव लागल नसत.

सावरकर-च रऽ
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माणसान भोगले या शार रक क ांवरच त्या या दे शभ
वचारसरणी उराशीं बाळगणारे व ूसृत करणारे

सावरकरांना ह कमी ूतीचे दे शभ

च मह व अवलंबून आहे , अशी एकतफ

कत्येक िनबु

ूाणी, कमालीचे क

भोगले या

अशा िनबु ां या

ीन त्या

लेख याला कमी कर त नाह ंत.

प र ःथतींत या सावरकरांची दे शभ

बहधा
शू यच ठरली असती ! या िनबु ांचा
ु

वचार मनांत

आणावयाचा नाह ं अस ठरवून, त्या प र ःथतींत या सावरकरां या जीवनबमाचा वचार केला क ं दोनच
ूकारचीं उ र क पनपुढ उभीं रहातात.

पं. शामजी कृ ंणवमा, बॅ. राणा, ौी.वीरि च टोपा याय,

ूो.खानखोजे, लाला हरदयाळ

†

ःवामी शु ानंद भारितयार यांनीं पाठ वलेली मा हती.
सावरकरां या िमऽांनीं काय केल ?

ूभृित भारतीय दे शभ ांना जसे द घकाळपयत िनवािसत

हणून परदे शांत हालअपे ांत दवस कंठावे

लागले तसेच क मय दवस सावरकरांना ह कंठावे लागले असते ! असे दवस कं ठत असतांना त्यांनीं
गे या महायु ूसंगीं अगर चालू यु ूसंगीं िनमाण झाले या प र ःथतीचा भारतीय ःवातं या या
कसा फायदा क न घेतला असता ह

यान त्यान आप या क पनेन ठरवावयाच आहे !

ीन

‘ अिभनव

भारता ’ चे हरदयाळ गे या महायु ा या वेळ ं मोकळे होते ; त्यांनीं व त्यां या सहका-यांनीं त्या

काळांत युरोपांत बसून कसले अचाट उ ोग केले याची अ पशी क पना या पुःतकांत पुढ ल एका
ूकरणांत * दे यांत येईलच.

िनवािसत

ःथतींत का होईना, सावरकर मोकळे रहाते तर भारतीय

बांितकारकांनीं गे या महायु ा या काळ ं केले या या उ ोगांना अिधक तीोतर व अिधर ूभावशाली
ःव प आले असत, एवढ तर खासच

हणतां येईल !

कामाबाई, अ यरूभृित िमऽमंडळ ंची व सावरकरांची यो य वेळ ं गांठ पडली नाह ं व त्यामुळ
सावरकरांच भावी जीवन जवळजवळ ठ न गे यासारख झाल ह खर असल तर , ह
मासिलस येथ आ याचा उपयोग अंशत: तर झालाच !

ह िमऽमंडळ

िमऽमंडळ

या मोटार ंतून मासिलसला

आली होती ती मोटार इं लश िशपायांनीं सावरकरांना आप या ता यांत घेत यावर थोडयाच वेळान त्या

पोिलसना यापाशीं आली असली पा हजे.

सावरकर, त्यांचा पाठलाग करणारे िशपाई, त्या िशपायां या

हवालीं सावरकरांना करणारा ृच िशपाई या सवाचा भर रःत्यांत जो संघष झाला त्यामुळ त्या
रःत्यांत जमले या मंडळ ंपैक ं कोणा या तर त डन
ू या िमऽमंडळ ंना बर चशी हक कत समजली असली
पा हजे ; व, संदभ माह त अस यामुळ, या िमऽमंडळ ंनीं घडलेला सव ूकार अनुमानान ओळखला
असला पा हजे.

आपला पुढार मु

हो या या आनंदाचा पेला अगद ं ओठाशी लाग या या वेळ ं हातचा

हसकावला गेला ह ल ांत आ यामुळ, सावरकरां या या िमऽमंडळ ंचा अितशय हरमोड झाला असला
पा हजे.

मासिलस बंदरा या ध

यापयत जाऊन बोट वर ल प र ःथती काय आहे ह समजून घे याला

ह मंडळ चुकली असतील, अस वाटत नाह ं. ‘ मो रया ’ बोट ची द ु ःती घाईन पुर क न बोट या
अिधका-यांनीं

द. ९ रोजीं सकाळ ं बोट पुढ हांकारली याच एक कारण अस ह असूं शकेल क ं,

ू ने याचा
ृा स या कना-यालगत बोट उभी असली तर सावरकरांना कायदे शीर र तीन तेथून काढन
कांह ं ूय

होईल, ह श यता त्यांना ःप पण दसली असावी.
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सावरकरांची िमऽमंडळ िनराश होऊन ःवःथ माऽ बसली नाह ं.
* ूकरण १४ : गेल महायु

मासिलस

व अंदमान.

शहराचा त्या वेळचा नगरा य

मतान सोशॅिलःट होता. *

त्याला ताबडतोब भेटू न या मंडळ ंनीं

घडलेला सव ूकार त्या या कानीं घातला असावा. सावरकरांचा व ासघात करणा-या ृच पोिलसाला
पुढ जी िश ा झाली ती या सोशॅिलःट नगरा य ा या खटपट मुळच झाली असेल, असा संभव आहे .
या सव खटपट चाल या असतांना कामाबाई, अ यरूभृित िमऽांनीं घडले या हक कतीच वृ
तातड न पॅ रसला धाडन
दल.
ू

अशा मागान पॅ रसला गेलेल ह वृ

पऽा या पॅ रस आवृ ींत एका कोप-यांत ूिस

श य त्या

द. ११ जुलै रोजीं ‘ डे ली मेल ’

झाल व त्यामुळच पुढ सावरकरूकरणाची शहािनशा

जोरजोरान होऊं लागली.
बं दवान

हणून सावरकरांना मासिलसपयत जो अनुभव आला तो व त्यांना यापुढ जो अनुभव

येणार होता तो, या दोह म य जमीनअःमानाच अंतर होते.

संक पत साहसा या क पनािनिमत

िचऽापाशीं रम याचा वरं गुळा ूवासा या पूवाधात सावरकरां या मनाला िमळत होता.
पावून त्याची
उ

त िचऽ भंग

शोभा कायमचीच हरप यासारखी झा यामुळ, ूवासा या उ राधात, भ नाश मनाचा

नपणा सावरकरांना माशीत होता.

बोट वर ल उता ं शीं मोकळे पणान वागतां येत अस यामुळ व

समुिावर ल मोकळा वायुसंचार उपभोगावयास िमळत अस यामुळ, सावरकरांची ूकृ ित ूवासा या
हालचाल बंद झा यामुळ व कोठड ंत क डन
ू पडाव लाग यामुळ त्यांची ूकृ ित

पूवाधात ठ क होती.
ूवासा या उ राधात

ीण होऊं लागली व कफाची

यथा त्यांना ऽासदायक भासूं लागली.

ूवासा या

पूवाधात ह त्यां यावर ल दे खरे ख कडकच होती ; पण, दे खरे ख करणा-या अिधका-यां या वृ ींतला
खलाडपणा
ूवासा या पूवाधात कांह ं अंशीं तर िश लक होता.
ू

वृ ींतला भलेपणा तर पारच न

मासिलस सुटतांच पहारे क-यां या

झाला ; त्यां या वृ ींत कमालीचा खुनशीपणा व िचडखोरपणा दसूं

लागला !
आ ण, िन वळ
ःवाभा वक ह होत.

ा अिधका-यां याच

ीन

णभर वचार केला तर त्यांनीं िचडखोर बनाव, ह

सरकारचा क टा शऽु बंदोबःतान घेऊन जा याच काम आपण पत्करल, त्या शऽून

आपली शोभा केली !

त्याला आपण फ न कसा तर हःतगत केला, त्यामुळ जवावर बेतणार होत

त शेपटावरच िनभावल ह खर ; पण, घडले या ूकाराची शहािनशा होईल ते हां आप यावर
हलगज पणाचा आरोप ठे व यांत येईल व त्यामुळ आपली अप कित होऊन नोकर ंतली बढती वगैरे
ीन आपल नुकसान होईल, ह

हावी, ह अःवाभा वक न हे .

वचारमािलका मनांत फ ं लाग यामुळ, त्यांची वृ

सावरकर-ूकरण आतररा ीय

कावर बावर

यायालयापुढ िनणयासाठ ं मांडाव अस

शेवट ं इं लंडन कबूल केल त्या वेळ ं ‘ लंडन टाइ स ’ या ॄ टश सरकार या ूित विन पी पऽान या
* मुंबई या ‘ कैसर-इ- हं द ’ सा ा हकांत ौी.एम ्.पी.ट .आचाय यांनीं िल हलेली हरदयाळ वषयक

लेखमाला : लेखांक १ : द. १०-१-१९४३.

पहारे कर व ‘ लंडन टाइ स ’
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ूकरणाबाबतची सगळ मळमळ एकवार ओकून टाकली.

त्या वेळ ं या पऽान

यां या वतनावर खूप

ताशेरा उड वला त्यांम य ‘ मो रया ’ बोट वर ल पहारे क-यांचा ह समावेश कर याला त्यान सो डल नाह ं,
ह त्या पऽा या द. ७-१०-१९१०

या अंकांतील पुढ ल उता-याव न ःप

होईल.

अशी ट का व त्या

ट केचे होणारे प रणाम यांची क पना अस यामुळ, सावरकरांवर पहारा करणारे अिधकार ितरसटपणान
वागूं लागले.

केल पा हजे.

हा ूकार

य

हणतां आला नाह ं तर तो, मनुंय ःवभावाला ध न आहे ह मा य

घडलेला सगळाच ूकार आप याला अमा य आहे ; पण, आंतररा ीय काय ाची जरब

तर टाळतां येत नाह ं, अशा पकड ंत सांपडले या ‘ लंडन टाइ स ’ ने

हटल :

It is of course to be deeply regretted that the fate of such a prisoner should, in the
event of his conviction in the Indian courts, be dependent upon the decision of another
tribunal on points of international law, which, however important in themselves, are wholly
irrelevant to his actual guilt. But, for this, we have unfortunately only to thank the
imeptitude of our own officials, first that of the officials responsible for sending Savarkar out
to India in a ship that touched at any foreign port while there were so many ships available
that sailed direct from England to India and secondly, that of the officials actually in charge
of Savarkar during the voyage on board the ‘ Morea ’ through whose inconceivable
neglignece, he was allowed so obvious a chance to escape.
( सावरकरांसार या कै ाला
दस
ु -या एका
रहाव, ह

गो

हं द

यायालयात दोषी ठर व यांत आल तर , त्याच भ वत य

यायालयाकडन
ू िमळणा-या आंतररा ीय काय ांत या मु ां वषयीं या िनणयावर अवलंबून
अथातच फार शोचनीय आहे .

असतील ह ; पण, सावरकरां या ख-या गु

या मु ांचाच

ा या

वचार केला तर ते खूप मह वाचे

ीन ते मु े सवःवीं गैरलागू आहे त.

पण, हा

शोचनीय ूकार घडणार याब लचा दोष ददवान
एकटया आम या अिधकार वगालाच दे ण ूा
ु

इं लंडहन
तडक
ू

हं दःथानला
जाणा-या ह या तेवढया बोट
ु

िमळ याजो या असून ह, अिधका-यांनीं

सावरकरांना अशा बोट ंतून रवाना केल क ं, ती बोट परदे श या बंदराला लागणार
यवःथा करणारे अिधकार हे

होती.

ह अशी

ा बाबतींतील प ह या ूतीचे गु हे गार ! ‘ मो रया ’ बोट वर सावरकर

या अिधका-यां या ता यांत होते, त्या अिधका-यांनीं क पनातीत दल
ु

ू जा याची अगद राजरोस संिध दली.
िनसटन
होत.)
खुराडयांतून

केल व त्यांनीं सावरकरांना

हे अिधकार या बाबतींतले दस
ु -या ूतीचे गु हे गार

पहारे क-यां या बोधाच ूदशन अनेक ूकारांनीं होऊं लागल.

पाड यासाठ ं सावरकर त्यां या

आहे .

िनत्याचे शर रधम पार

हणजे के बनमधून बाहे र पडले क ं, हे बहा र दो ह

बाजूंनीं त्यांचे हात पकडन
ू त्यांना हलवूं लागले ! त्यां या हातकडया अहोराऽ िनघेनाशा झा या.

त्या

खुराडयांतला व ु प अ ौूहर धगधगत राहंू लाग यामुळ, सावरकरांचा जीव घाबरा व घामाघूम होऊं
लागला ; तर या बहा रांनीं ितकडे ल

दल नाह ं.

अभि िश याशाप व सूड घे याची, दमदाट ची

ओंगळ भाषा यांचा वषाव होऊं लागला ! सावरकरां या खुराडया या आसपास आज राऽींपासून कोणी

झ पतां कामा नये असा पुकारा क न, या पहारे क-यांनीं एका राऽीं बोट या त्या
सामसूम केल !

ते हां तर सावरकरां या मनान अस प कच घेतल क ं, हे यमदत
ू आज या राऽीं

आपला अन वत छळ कर याचा िनधार क नच वागत आहे त.
त्यां या

वभागांत सार

सहका-यांचा

क पनातीत

छळ

क न,

हं द

पोिलस

नािशक ूकरणांत

अिधका-यांनीं

त्यांना

पकडले या
वठणीवर

आण यासाठ ं कायकाय ूकार केले होते ह हक कत त्यांना कळली होती ; ितच ःमरण त्यांना होऊं
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लागले.

त्या यमयातनांना आतां आप याला ह त ड

ाव लागणार ह ःप

दसूं लागतांच, त्यांनीं

कमयोगाचाय भगवान ् ौीकृ ंणाच ःमरण केल व “ मामनुःमर यु य च ” या वचनाूमाण आप याला

या ह प र ःथतींत काय करण श य आहे , याचा वचार ते आप याशींच क ं लागल !

शऽून केले या छळाला पु न उरले या धैयशाली धमवीरां या िन कमवीरां या उदा

च रऽांच

मनन करणा-या सावरकरांना त्या प र ःथतींत पुढ ल क वता ःफुरली :
- १ अना द मी, अव य मी, अनंत मी भला
जं कल रपु कवण असा जगितं ज मला ।। ीु.।।
धमर णाथ तो श धारणीं । अ टहास ख गपा ण क र ज
न दे ह अ न जािळतो न ख ग भंिगतो । मलािच िभउिन

रणीं ।

याड रपू पळत सूटतो ।

तयािच या मृत्यू या भय
खुळा हा शऽू मजिस िभववुं ये । अना द मी.।।
- २ लो ट हं

िसंहा या पंजर ं मला । नॆ दाससम चा टल तो मत्पदांिीला ।

क लोळ

ु
वाळां या फे कशी तर । हटिन
भंवित रिचल शीत सुूभावली ।

आण तु या तोफांना बुर सै य त । यंऽ तंऽ श

अ

आण त ।

हलाहल, ऽनेऽ तो
तु हां मी सवा

िगळू िन जर वत ।। अना द मी.।।
‘

या अवलाद है !’

सावरकरां या पहारे क-यांनीं त्यां या कोठड ंत एक नंगी तरवार तळपत ठे वली तसाच ूसंग आला तर
आपण आपले हात कड -तोडयांतून सोडवूं आ ण मग ह ‘ भवानी ’ माताच आप या मदतीला धांवून
येईल, अस सावरकरांना वाटल.

या राऽीं एका अितूसंगी पहारे क-यान त्यांता अंतच पा हला त्या

राऽींचा योगायोग तर वशेषच होता.

त्यां या समोर या ख याला आपली तुमान अडकवून पहारे क-

यांपक ं एकजण िनिावश झाला होता.
त ह भरलेल होत.

ह गो

या तुमानी या खशांत या पहारे क-याचे र हॉ

सावरकरां या तीआण नजरतून सुटली न हती.

हर होत व

या नीचांनीं तसा ूसंगच

आणला तर, ह अ पकाय महाकाली ह आप या मदतीला पाचा न घेतां येईल, असा व ास त्यांना
वाटत होता ! आज राऽीं कांह ं तर

वशेष घडणार अस त्यांच मन त्यांना बजावून सांगत अस यामुळ,

ू पडन
त्यांना झ प लागली न हती ! ते डोळे िमटन
ू रा हले होते.
पंज-यांत सांपडले या वाघाला िचडव यासाठ ं खडे
यान सावरकरांना िचडव यासाठ ं जभेचा प टा सु
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केला.

मारणा-या बायक ं वृ ी या एका पहारे क‘

या अवलाद है ’ हे सावरकरांना उ े शून

३३८

वारं वार उ चारलेले अपश द सावरकरां या कानीं पडले.

त्यांनी आपले िमटलेले डोळे उघडले.

पड यापड याच त्या मुजोर पहारे क-याकडे ते र खून, ख चून पाहंू लागले.

आण

सावरकर जागे असून

ूत्यु र दे त नाह ंत याचा सोइःकर अथ आप याच बु न ठरवून, त्यान आप या त डाचा प टा तसाच
त्याला वाटल, अलीकड या कडक बंदोबःतामुळ व हालांमुळ सावरकर अगद ं गोगलगाय

चालू ठे वला.

बनले असून, आपण कांह ं ह बरळत रा हल तर त सगळ सावरकर िनमूटपण ऐकून घेतील.
गिल छ भाषा वाप न, त्यान सावरकरांना मारहाण कर याची ह भाषा सु
त्या खुराडयांत ताडकन ् उठू न बसले व खडया आवाजांत त्याला
दाखवतोस !

केली.

अगद ं

त्याबरोबर सावरकर

हणाले : मारहाणीच भय कोणाला

मेले याला भय रे कशाच वाटणार ? मी या उ ोगाकडे वळल ते हांच सवःवाला ूथम

पेटलेली चूड लावली ; आ ण मगच

दस
ु -याची िचता पेट व यास तयार झाल

कर या या तु या व गनांची मोठ शी मात बर

नाह ं.

ते हां, मला मारहाण

तुझ काय, त्याचा माऽ नीट

वचार कर.

जवावर उदार झाले या मा यासार याशीं उगीच अितूसंग करशील व फुकट मरशील तर मुलालकरांना
यथ मुकशील.

ूा ा असेल तर मा या अंगाला हात लावून पहा.

तुम या सग यांशीं मला

झुंजतां

आल नाह ं तर एकाचा, तर िनकाल लाव यािशवाय मी मरणार नाह ं, ह खिचत !
सावरकरांनीं करार पणान अशा आशयाचे श द उ चारले त्यांचा उपयोग झाला.

उत्कटतेला

प चले या ूत्येक स णां
ु त जी ूभावशाली तेज ःवता असते, ती सावरकरां या करार पणांत ह होतीच व

ित यामुळ त्यांचे पहारे कर
सावरकरांना सांगूं लागले.
नोकर या वगैरे

दपूनच गेले.

पूव चा उमटपणा टाकून, ते ग रबीन आपल गा-हाण

आप या मासिलस येथील साहसामुळ या पहारे क-यांना ठपका दे यांत येईल,

ीन त्यांच कांह ं नुकसान ह होईल, हा संभव सावरकरांना ह ःप पण दसत होता.

पहारे क-यांच या मु ावर ल

हणण मोक या मनान मा य क न सावरकर त्यांना

हणाले : तुमचे व

माझे संबंधच असे आहे त क ं, इ ािन ाब ल या तुम या मा या क पना एक प असणच श य नाह ं !
मा या हातापायांत बेडया घालून मला मरणाकडे फरफटत नेण ह तु हांला ःवकत य वाटत आहे ; त्या

ू तु हांला चकवण ह मी ह ःवकत यच समजणार !
अथ , तुम या हातून िनसटन
कत य केल

ूत्येकान आपल

हणून दस
ु -यान रागाव याच व खुनशी बन याच कांह च कारण नाह ं !

या ूसंगीं सावरकरांनीं जो बाणेदारपणा त्यामुळ त्यांचा अमानुष छळ कर याची पहारे क-यांची
क पना

लुळ च पडली.

न हते.

पण, मारहाण, छळ, वगैरेचे ूसंग अत:पर उ वणार नाह ंत अस सावरकरांना दे खील भासूं

लागल.

आतां त्यां या मनांत एक ववंचना माऽ जोरान उ वूं लागली.

उतरावा

हणून आपण जो धाडसी ूय

तर , त्या ूय ाच वृ
होती.

बोट चा ूवास चालूच होता व सावरकरांवर ल िनबध ह िशिथल झालेले

जगभर ूिस

हो यान ह पुंकळच कायभाग

कोणत्या ना कोणत्या तर मागान ह वृ

वारं वार त्यां या मनांत उ वत होता.
केल होत एवढ साध वृ
ःनेह व

केला तो तात्कािलक प रणामा या

ूिस

ीन वफल झाला असला

साधेल, अशी खाऽी त्यांना वाटत

एका ा वृ पऽांत ूिस

मासिलस बंदरा या ध

आप या ूबळ शऽूचा न ा

झाल असेल का, हा ू

यावर आपण ृच मुलुखांत पदापण

झाल तर पुरे ; त्या ूिस चा पुरेपूर उपयोग क न घेणारे आपले

हतिचंतक इं मजां या माग या ूकरणाच शु लका

बसणार नाह ंत, असा व ास त्यांना वाटत होता.

सारख लावीत रा ह यािशवाय ःवःथ

दनांक ८ रोजीं घडले या या ूकाराला दनांक ११

रोजीं एका वृ पऽांत या कोप-यांत थोड शी जागा िमळाली व तेवढ

ठणगी पड याबरोबर ह ूकरण

चांगलच धुमसूं लागल वगैरे गो ी त्यांना खुलासेवार कळण तूत श यच न हत !
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‘ मो रया ’ बोट पोट
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सैद बंदरांत थोडा वेळ थांबली ते हा

याहार च वाढप कर यासाठ ं आले या एका वाढ याकडन
ू

सावरकरांना इतक माऽ समजल क ं, आप या साहसाच वृ

ूिस

झालेल आहे व वृ पऽांतून त्याची

कांह तर चचा चालली आहे .

वाःत वक शऽू या हातांत असून ह, सावरकरांना त्या वेळ ं अस वाटल

क ं, आपला मासिलसचा ूय

अधाअिधक सफलच झाला आहे .

केवढा आंतररा ीय

ोभ उसळला, त्या

ोभांतून आंतररा ीय काय ा या सूआम मु ांचा कती क स

िनघाला, ह ूकरण दाबून, िमटवून टाक याचे इं लंडचे ूय
इं लंडन ह ूकरण आंतररा ीय

मासिलस या साहसा या ूिस मुळ
साफ फस यामुळ, नाक मुठ ंत ध न

यायालयाकडे कस सुपूत केल इत्या द गो ींची तपशीलवार मा हती

पुढ ल ूकरणांत
आत्महत्येची अिनवार इ छा
दे यांत येईल.

झालेली ऐकून सावरकरांना जो

ती मा हती वाच यावर, मासिलस या वृ ाची ूिस

आनंद वाटला, तो सवःवीं यो य होता, असच कोणी ह कबूल कर ल.
‘ मो रया ’ बोट चा यापुढ ल एडनपयतचा ूवास नवल वशेष कांह ं न घडतां पूण झाला.
बंदर आ यावर बोट ंतील उता

व टपाल यांना दस
ु -या बोट वर चढ व यांत आले.

एस ्.एस ्. सा ी या

बोट वर सावरकरांना वर या मज यावर ल एका िचंचो या खोलींत बंदोबःतान ठे व यांत आल.

िचंचो या

खोलीचा

सुट यापासून मनःवी

क दटपणा

वर डोक काढंू लागली.
आ छादन

अस

होत.

आण

लेश होऊं लागले.
हळु हळू

भ वताल या

उंणतेचा

ऽास

यांमळ
ु

एडन

सावरकरांना

या

एडन

त्यांना म यंतर जडलेली द याची यथा या वेळ ं चांगलींच

ासो छवास करतांनाह त्यांना क

हणून जी ताडपऽी होती, ती दपार
या उ हान मनःवी तापे.
ु

होऊं लागले.

बोट या वर

समुिावर ल गरम वारे त्यांना

अशा पंचा नसाधनाशीं ट कर दे तांना त्यांना ‘ नको जीव ’ अस होऊन जाई.

या

कोठड ंत त्यांना क डन
ठे वल होत त्या कोठड ंत ते नीट उभे रा हले तर वरची ताडपऽी त्यां या
ू
डो याला लागे, ह ल ांत ठे वल

क पना सहज करतां येईल.

हणजे दपार
या उ हाचा ऽास त्यांना कती अस
ु

होत असेल, याची

ूवास अशा र तीन चाललेला अस यामुळ आ ण मुंबईस प च याबरोबर पुढ कोणतीं संकट आ
वासून आप यापुढ उभीं रहाणार आहे त, या वषयींची क पना मनांत घोळत अस यामुळ, या सा ी
बोट ंतून जातांना सावरकरां या मनांत एकदां आत्महत्या कर याचा

वचार फार ूबळ झाला.

सावरकरां या मनान आत्महत्या कर या या बाबतींत या ूसंगीं उचल खा ली ; इतकच न हे तर,
यापुढ ल काळांत अकराबारा वषपयत अंदमानी प र ःथतीशीं झगडतांना

या संकटाक ण मागाच

आबमण त्यांना कराव लागल तो माग आबमीत असतांना, दोन वेळां मृत्यूला िमठ मार याची अनावर
इ छा त्यांना झाली.
मला

या दोन तार वेळां मा या

ववसनांतील यातना अस

अत्यंत आकषक वाटंू लागली त्यांपैक ं प हली वेळ

होऊन आत्महत्या

हणजे मासिलसहन
ू परत धरल गे यानंतर

एडन या आजूबाजूस भयंकर उं यांत आ ण ऽासांत बंद केलेला होत ती होय,
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अस ःवत: सावरकरांनीं सांगून ठे वल आहे . * हत्या ह

याूमाण सामा यत: दषणीयच
होय.
ू

शर राचा नैसिगक दबळे
ु पणा ूभावी ठ न त्यामुळ एका ा उ चतर कायाचा वा
त वाटंू लागल तर त्या काया या वा

अस िन

आत्महत्या
भ वती

येयाचा बघाड होईल

येया या पूतततील एक कत य

हणून केलेली

यच न हे तर ौेयःकर ह मानण उिचत ठर यासारख असल तर , समाजांत आप या

या अनेक आत्महत्या वारं वार घडतात त्या ूाय: मनोदौब यांतूनच िनघाले या असतात.

आत्महत्येला उ ु
* माझी ज मठे प : पूवाध : पृ .१३०.
होणारा मनुंय हा एका अथ आततायीच होय अस समजून, इं डयन पीनल कोडम य आत्महत्येचा
ूय

दं डय ठर व यांत आलेला आहे , ह ह बरोबर आहे .

एकच आहे .
उ ु

या बाबतींत आ ेपाला जागा असेल तर ती

मनुंयाला ःवत:चा जीव इतर सव वःतूंहू न ूय असतो.

यायालयांनीं सकृ तदशनींच ( prima facie ) अस गृह त धरल पा हजे क ं, जवावर

होतो ते हां

उदार होणा-या माणसाला िचड वणार
कारणीभूत आहे .

त्याचा अंत कर याला मनुंय

कंवा वैताग वणार

प र ःथित त्या या आत्मघाततत्परतेला

Every suicide is generally at bottom a murder. (ूाय: ूत्येक आत्महत्या ह

मूलत: खुना याच ःव पाची असते

) ह सत्य ल ांत घेऊन,

यायालयांनीं

आत्महत्येचा ूय

करणा-या लोकांची चौकशी केली तर त्या चौकशींतून समाजाला आरो यूद असे अनेक िनणय िनंप न
होऊं शकतील.

शु

मनोदौब यामुळ अगर शु

एवढच दं डय वा दषणीय
ठर वण यो य आहे .
ू
आत्मघाता या
झालेल आहे .

आततायीपणामुळ आत्महत्ये या
आ ण, शु

वचाराकडे वळण

मनोदौब यामुळ मोठमोठ

वचाराकडे कशीं वळतात ह गांधीजींइत या थोर माणसा या च रऽा या

माणसे हं
ाराच ःप

गांधीजी तेराचौदा वषाचे होते त्या वेळ ं एका कुिमऽा या संगतीमुळ त्यांना कांह ं दवस

धूॆपानाची चटक लागली होती.

या ह बाबतींत आप याला ःवातं य नाह ं – अशा सा या गो ी दे खील

आप याला चोरटे पणान करा या लागतात – ह पाहन
ु
ूयोग ःवत:वर
ू वैतागले या गांधीजींनीं ध -याचा
क न आत्महत्या कर याचा ूय

केला होता, अस गांधीजीं या ‘ सत्या या ूयोगां ’ त नमूद

कर यांत आलेल आहे . *
अशा प र ःथतींत आप याला

फ न आप या मातृभूमीला घेऊन जा याऐवजीं सागरान

आप याला आप या वशाल उदरांत जागा दली तर त्या उदारधी सागराचे आपण शतश: उतराई होऊं

असा वचार सावरकरां या मनांत वारं वार थैमान घालूं लागला. “ ने मजसी ने फ िन मातृभूमीला ।
सागरा ूाण तळमळला ।।” ह आत वनंित सावरकरांनीं कोणत्या ूसंगीं आ ण कशा प र ःथतींत केली
ह यापूव सांग यांत आलेलच आहे .

सा ी बोट ंतून जात असतांना सावरकरांच मन आत्महत्याूवण

झाल त्या वेळ ं त्यां या मनांत जो वचारांचा क लोळ उठला असेल तो छं दोब

र तीन य

झाला तर

मराठ का यसंप ींत त्यामुळ अमू य भर पडे ल, यांत संशय नाह ं.
जीव कासावीस झा यामुळ आत्महत्येचा वचार सावरकरांना भंडावून सोड त होते ह खरच ;
पण,

वकाराला

वचारां या जरबत ठे व याच त्यांच धोरण या ह ूसंगीं ूभावशाली ठरल.

आण

त्यामुळ बं दवान सावरकर शेवट ं शुबवार द. २२-७-१० रोजीं सकाळ ं सा ी बोट ने मुंबईस आले.

बोट ध

यापासून कांह ं अंतरावर उभी रहातांच, मुंबई या पोिलस खात्याची लॉंच सावरकरांना

* The Story of My Experiments with Truth : Pp. 39-40.
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ह

कामाबा ची बॅ टःटा यांना तार
आणावयास बोट जवळ गेली.

या कामिगर वर मुब
ं ई इला याचे इ ःपे टर जनरल ऑफ् पोिलस

िम.केनड , त्यांचे पसनल अिसःटं ट िम. गायडर व गु

पोिलस खात्यांतील इ ःपे टर

िम. फ हे ल

यांची योजना झालेली असून, त्यां याबरोबर आणखी तीन हत्यारबंद युरो पयन पोिलस कामगार
धाड यांत आलेले होते.

त्या सव अिधका-यांनीं सावरकरांना बंदोबःतान सा ी बोट ंतून उत न घेतल.

पोिलस लॉंच या सव मंडळ ंना उत न घेऊन ध
होती.

याशीं आली.

डॉक याडम य सरकार गाड तयारच

सावरकरांना गाड ंत बसवून ह सव मंडळ तडक बोर बंदर ःटे शनवर गेली.

उज या ूवेश ाराशीं सावरकरांना उत न घे यांत आल.
तयार ंतच होती.

बोर बंदर ःटे शन या

ःटे शनम य द ली ए ःूेस िनघ या या ऐन

त्या गाड ला ितस-या वगाचा कै ांचा डबा मु ाम जोडलेला होता.

व सावरकर या ड यांत येऊन बसतांच गाड बोर बंदरव न सुटली.

पोिलस अिधकार

त्या दवशीं दपार
या सुमारास
ु

सावरकरांना नािशक येथ बंदोबःतान उत न घे यांत आल व त्यांना क

या कैदत बंदोबःतान

ठे व यांत आल.
मासिलस ूकरणामुळ ृा सम य

या घडामोड सु

झा या होत्या त्यांचा फायदा सावरकरांना

जाःतींत जाःत ूमाणांत िमळावा यासाठ ं काय केल पा हजे यासंबंधींची चचा पं.शामजी कृ ंणवमा,
बॅ.राणा, कामाबाई वगैरनीं भरपूर ूमाणांत केली.

या चचनंतर अस ठरल क ं, मुंबईचे जोसेफ बॅ टःटा

यांना ताबडतोब तार धाड यांत यावी आ ण सावरकरां यावर ल खट याच काम ःथिगत झाल तर पहाव.
या हे तून कामाबा नीं बॅ. बॅ टःटा यांना पॅ रसमधून धाडलेली तार २२ जुलैपूव च बॅ रःटरसाहे बां या
हातीं पडली होती.

तार हातीं पडतांच बॅ. बॅ टःटा उ ोगाला लागले.

सॉिलिसटस फममाफत त्यांनीं पोिलस किमशनरला आपल
घे याची आपली इ छा य

केली.

द र , फेरे रा अँड दवाण या

हणण कळ वल व सावरकरांची भेट

‘ सावरकर हे नािशक या ज हा पोिलस या ता यांत अस यामुळ,

मला या बाबतींत कांह ं करतां येत नाह ं ’ अस उ र पोिलस किमशनरन दल.
यांनीं मुंबई सरकार या पोिल टकल

त्यामुळ बॅ. बॅ टःटा

डपाटमट या सेबेटर शीं पऽ यवहार सु

खटपट नंतर बॅ टःटा यांना सावरकरां या

केला.

पुंकळ

भेट ची परवानगी म ह यानंतर िमळाली.

**********
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११ मासिलस ूकरणाच उपा यान
लंडन व पॅ रस येथील भारतीय दे शभ ांनीं १९०६ सालापासून जे वेगवेगळे उ ोग चाल वले होते
त्यांमुळ युरोपांतील ूबल रा

भारतीय ू ाकडे एका न या

ीन पाहंू लागलीं होतीं. भारतांतील लोक

ॄ टशां या गुलामिगर ंत आहे त, इतकच न हे तर, त्यांना ती गुलामिगर संमत आहे असा या रा ांचा
आजवर समज होता. १९०६ सालापासून लंडन व पॅ रस येथील भारतीय दे शभ ांनीं

या नाना वध

चळवळ के या त्यांमुळ हा समज पालटला. भारतीय लोक ॄ टशां या गुलामिगर व

झगडंू लागले

आहे त, ह

गो

युरो पयन रा ांना कळूं लाग यामुळ, जगा या ःवािमत्वासाठ ं

पहाणार ं युरोपांतील रा े भारताचा वचार िभ न ूकार क ं लागलीं.
भारतीय ःवातं याचा ू

ॄटनबरोबर झगडंू

ूत्य अूत्य

र तीन आपण

उचिलला तर भारतीय लोक ह ःवत: या ःवातं यसंपादनासाठ ं कांह ं तर

करतील, असा व ास युरोपांतील ूमुख रा ांना १९०६ नंतर या तीनचार वषात वाटंू लागला.
आंतररा ीय राजकारणांत ःथान िमळवून दे याच ौेय या चार वषात
उलाढालींना

भारताला हे आंतररा ीय मह व ूा

दल पा हजे.

भारताला

हं द बांितकारकांनीं केले या

झालेल अस यामुळ, सावरकरांनीं

मासिलस येथ ज साहस केल त्याचे ूित विन कत्येक म हनेपयत युरोपभर उमटत रा हले. भारतीय
राजकारणाला आंतररा ीय महती िमळवून दे णा-या घटनांम य सावरकरांच मासिलस येथील साहस ह
घटना पुंकळच ूमुख आहे .
द. ८ जुलै रोजीं सावरकरांनीं मासिलस येथ जो साहसी ूय

ूकािशत हो याला तीन

दवस लागले.

केला त्या

वषयींच वृ

द. ११ जुलै रोजीं ‘ डे ली मेल ’ पऽा या पॅ रस आवृ ींत

सावरकरांनीं केले या धाडसी ूय ाची बातमी एका कोप-यांत चारसहा ओळ ंतच दे यांत आली ; पण,
एवढ बार कशी ठणगी पड याबरोबर या ूकरणा या चचचा वणवा सारखा पसरतच चालला.

जॉ रस या समाजस ावाद कायकत्यान ह ूकरण तत्काळ हातीं घेतल व त्यामुळ
या पऽा या

द. १२ जुलै या अंकांत या

वषयावर एक सणसणीत लेख ूिस

जीन

“ L ’ Humanite ”
झाला.

त्यांतील

महत्वा या भागाच इं मजी भाषांतर पुढ लूमाण * आहे :
This abominable violation of the right of asylum was effected in absolute secrecy.
Had it not been for a telegram
* ौी. इं दलालजी
या
ु

क यांनीं िल हलेल शामजी कृ ंण वमाच च रऽ : इं मजी ( अूकािशत )
ृच वृ पऽांत ट केची सरब ी

published yesterday in the Paris Daily Mail, we should still have been ignorant of the
incident.
But, it is quite impossible that the matter can be allowed to rest there. In delivering
up a political refugee, the Marseilles authorities – admitting that they had acted on their own
initiative – have committed an outrage of which account will most assuredly the demanded
and in respect of which the sanction of the State itself is necessary.

सावरकर-च रऽ

३४३

( आौय माग या या अिधकाराचा या ूकरणीं भंग झाला असून तो भंग अत्यंत ग

िशवाय, तो भंग अत्यंत गु पण कर यांत आलेला आहे . ‘ डे ली मेल ’
ूिस

व ुत्संदेश ूिस

झालेला

या काल या

ःव पाचा आहे .

पॅ रस आवृ ींत

झाला नसता तर अ ाप ह आपण मासिलस ूकरणीं अ ानांतच

रा हल असत .
पण, या ूकरणाचीं इितौी येथच होऊं दे ण अगद ं अश य आहे .

मासिलस येथील

अिधकार वगान राजक य ःव पा या एका आौयाथ गृहःथाला पर यां या हातीं दल आहे .
त्यांनीं ःवत: ूेरणेन केली असच मानल तर ह, त्यां या हातून
लागेल.

या बाबतींत त्यांना जाब वचारला जाईल, ह िन

ह गो

यायाचे िधंडवडे िनघाले, अस

त !

हणाव

या ूकरणीं थेट राजस ेची संमित

िमळण अवँय आहे .)
ह सरब ी सु

होतांच ृा समधील इतर वृ पऽांनीं ह ट केचा धडाका सु

वमोचन सिमतीचे सदःय गाय आ डरे ड यां या ूय ांमुळ खु
लागला.

केला.

सावरकर-

इं लंडम य ह हा वषय चिचला जाऊं

जमनूभृित दे शांतील वृ पऽांना इं लंडला नापत कर याला हा एक नामी वषय सांपडला, अस

वाटंू लागल.

जुळ वतां आली तेवढ मा हती जुळवून िभ निभ न दे शांत या वृ पऽांनीं सावरकरां या

च रऽाला ूिस

दली व सावरकरांवर ल खटला तहकूब क न त्यांना ृच सरकार या ःवाधीन

कर यांत याव, अशी मागणी सु

केली.

सावरकरां या पॅ रसमधील िमऽां या खटपट कडे कानाडोळा

करण श य नाह ं, असे ृच मं ऽमंडळाला ह वाटंू लागल.

या मं ऽमंडळान पऽक िन ूितपऽक

काढ याला सु वात केली.
द. १२ जुलै रोजीं “ L ’ Humanite ” पऽांत ूिस

ूकरणांत ल

घातल.

‘ मराठा ’ सा ा हका या

गोषवारा छापलेला आहे .

झाले या लेखानंतर ृच सरकारन या

द. १७ जुलै या अंकांत पॅ रस या कांह ं तारांचा

ृच सरकारन या सुमारास या वषयासंबंधीं जीं पऽक ूिस

केलीं त्याच

ूित बंब या तारां या पुढ ल गोषवा-यांत पडलेल आढळत :
Owing to newspaper protests against the surrender of Savarkar, Government has
issued a statement explaining charges against Savarkar. It adds that British authorities
requested Government to have the Morea watched at Marseilles, lest any of his compatriots
should attempt Savarkar’s escape. This was done.
( सावरकरांना

कर यांत आला.

ॄ टश आिधका-यां या हवालीं कर यांत आल, या गो ीचा वृ पऽांतून िनषेध

त्यामुळ ृच सरकारन एक व

होते या वषयीं खुलासा केला.
सहकार

य ूिस

केल व सावरकर यां यावर कोणते आरोप

‘ मो रया ’ बोट या मासिलस येथील वाःत या या काळांत सावरकरांचे

त्यांना पळवून ने याचा ूय

करतील अशी भीित वाटत अस यामुळ, मासिलस बंदरांत

मु कामाला असले या ‘ मो रया ’ बोट वर पहारा ठे व याब लची

वनंित ॄ टश आिधका-यांनीं ृच

सरकारला केली होती व पहा-याची यवःथा ह झाली होती, अस या व

यांत

हटलेल आहे .)

‘ मो रया ’ बोट न सावरकरांना हं दःथानकडे
धाड यांत येत आहे , ती बोट द.७ अगर ८ जुलै
ु

रोजीं मासिलस येथ थांब याचा संभव आहे व त्या वेळ ं बंदरावर दे खरे खीचा यवःथा होण अवँय आहे
अस

ॄ टश सरकारन ृच सरकारला द.२९ जून रोजींच कळ वल होत, वगैरे गो ी हे ग

िनणया या ूाःता वक प र छे दांतून िन द

कर यांत आ या आहे त, ह या ूकरणांत यापुढ वःतरश:

दले या हे ग िनणयाव न वाचकां या ल ांत येईलच.
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सावरकरांना आ ण त्यां या िमऽमंडळ ला मा हत न हत.
गो

त्यांना कळूं शकली नाह ं.

सरकारन या बाबतींत गु ता राख यामुळ ह

िनदान ृा समधील कोणत्या ह बंदरांत ‘ मो रया ’ बोट न थांबूं नये

असे ॄ टश सरकारला मन:पूवक वाटत असेल ; व त्यामुळ बोट चा मासिलस बंदरांतील मु काम हा
पूवयोजनेनुसार घडला नसेल, ह अगद ं संभवनीय

दसत.

सरकारला कळ वलेली ह मा हती िन पप क ठरत नाह ं.
काय होईल व कशाची ज र भासेल ह िन

र तीन कोठ

सरकारन ृा सला पूवसूचना दे ऊन सार

अस असल त र ह,

ॄ. सरकारन ृच

लांबी या ूवासांत बोट ला आक ःमक
त सांगण अवघड अस यामुळ,

यवःथा केली ह यो यच

अशी सव

यवःथा

पदापण केल तर ृच अिधका-यांच त्या बाबतींत कत य कोणत व त कत य सावरकरां या

बाबतींत

कर यांत आ यावर बोट वर ल एकादा राजबंद िनसटला व त्यान

कतीस पार पडल हा मु ा मह वाचा असून ह, ृच सरकारन ूिस

दसत.

ॄ टश

ृा स

दे शा या

केले या व

भूमीवर

यांत या मु ाचा

ऊहापोह कर यांत आलेला नाह ं.
इं लंड या कना-यावर उत न ॄ टश सरकारकडे आौयाथ
बाबतींतली एक विश

हणून आले या परःथां या

व ःपृहणीय परं परा इं लंडम य िनमाण झालेली होती.

ॄ टश मुत्स

व ॄ.

वचारवीर यांना या परं परे ब ल मोठा अिभमान
चौकशी थांब व या वषयीं वनंित
वाटत असे.

रा ःवातं या या संमामांत ऑ ःशयाशीं झगडणा-या मॅ झनीला इं लंडन आौय दला

होता त्याूमाणच कोशूट ( Kossuth ) या हं गे रयन दे शभ ाला ह इं लंडन आौय
आौयाथ आले या परःथांचे अिधकार ( Right of asylum ) द पणान पाळले जावे
१८५० साली उ वले या डॉन पॅिस फको ूकरणांत मीस व ृा सपाशीं संमाम सु

दला होता.
हणून इं लंडन

कर याची िस ता

दश वली होती ; आ ण १८५६ म य उप ःथत झाले या अशाच एका ूसंगीं चीन व
कर यापयत इं लंडची मजल गेली होती.

यु घोषणा

अशा परं परागत ःपृहणीय इितहासाचा अिभमान जगापुढ

पाजळणार इं लंड सावरकर-ूकरणांत ृा सपाशीं कोणत्या र तीन वागत ह पाह यासाठ

सार जग

उत्सुक झाल ! ृा सन सावरकरां या बाबतींत यो य तो आमह धरला व इं लंडन तो मानला नाह ं तर
इं लंडवर ‘ परोपदे शे पां डत्या ’ चा आळ सहजच घेतां येईल व इं लंड या ूित ेचे तीन तेरा
उड व या या कामीं या गो ीचा सुंदर उपयोग होईल ह ओळखून, इं लंड या वाइटावर असलेले लोक या
ूकरणाला चालना दे यासाठ ं अहमहिमकेने पुढ येऊं लागले.
जीन जॉ रस या ृच समाजस ावा ान आ ण इतर ह कांह ं ृच राजकारणी लोकांनीं ृच
सरकार या माग या ूकरणीं सारखा लकडाच लावला !
ू ाची चौकशी करण ृच सरकारला भाग पडल.

त्यामुळ, मासिलस येथ घडल तर काय या
सरकार र त्या झाले या या चौकशीमुळ ृच

सरकारची अशी खाऽी पटली क ं, सावरकर मासिलस येथ ृा स या भूमीवर िन

तपण उतरले होते.

अशी खाऽी पट याबरोबर ृच सरकारन प ह या ूथम काय केल ह द. १९ जुलै १९१० रोजीं पॅ रसहन
ू
सुटले या पुढ ल व ुत्संदेशाव न ल ांत येत :

सावरकर-च रऽ
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The French Government, in view of the fact that Savarkar actually landed on French
soil, have requested the British Government to suspend the trial, till full reports of the case
are received.
( सावरकरांनीं ृा स या भूमीवर ूत्य

पदापण केल ह गो

िस

झाली अस यामुळ, ृच

सरकारन ॄ टश सरकारला अशी वनंित केली आहे क ं, सावरकरांनीं मासिलसला कायकाय केल याच
वःतृत

इितवृ

हातीं

अलाहाबाद या

‘

येईपयत

पायोिनयर

सावरकरांवर ल

पऽाला

’

ृा समधील वृ पऽांतून या ूकरणीं ूिस

आरोपां या

लंडनहन
ू

द.

चौकशीच

१९-७-१९१०

काम

रोजीं

ःथिगत

आले या

होणा-या वृ ांचा गोषवारा दलेला आहे .

हाव.)

व ुत्संदेशांत
त्याव न अस

िनंप न होते क ं, मुंबईस प च याबरोबर सावरकरांना ृच सरकार या ूितिनधीं या ता यांत दे यांत
याव, अशी मागणी ृा सन

ॄ टश सरकारकडे केली होती. ृच सरकार सावरकर-ूकरणीं

आ ण पुरवणी खुलासे ूिस

कोणतच उ र धा डल नाह ं !

ू ो रां या

क ं

लागल तर ,

दनांक २० जुलैपयत

खुलासे

ॄ टश सरकारन ृा सला

दनांक २१ जुलै रोजीं या ूकरणाचा ूित विन

ॄ. पालमटम य

सावरकरूकरणीं ृच सरकारचा खिलता आला अस याच पंतूधान सर

पान उमटला.

एडवड मे यांनीं या ूसंगीं मा य केल.
झालेल त व यांचा नीटपणीं

या ूकरणांत या मु ा या गो ी व या ूकरणांत अंतभूत

वचार के यािशवाय अिधकृ त व

य

कर याच माऽ मे साहे बांनीं या

ूसंगीं नाकारल.
दनांक २२-७-१९१० रोजीं ‘ मो रया ’ बोट वर ल उता
उतरले.

त्यानंतर त्या उता ं पैक ं कत्येकां या माफत सावरकर-ूकरणाची हक कत ूिस

व या ूकरणांतील काय ा या मु ांचा क स िनघूं लागला.
सरकारां या व कलाती होत्या त्यांतलीं जाणतीं माणस
उत्सुक व ज ासु जनतेला कळाव

मुलाखती या

पान ूिस

अस मत य

केल क ं, ृच

;

हं द

‘ सा ी ’ बोट न मुंबई बंदरांत

केलीं.

त्या वेळ ं कलक ा येथ

ा वषयासंबंधीं कोणत मत

य

होऊं लागली

या परदे श या

करतात ह

हणून, वृ पऽां या ूितिनधींनीं अशा माणसांपैक ं कत्येकांचीं मत
ःपेनचे द ु यम वक ल मिसआँ पेराँ ( Monsieur Pierron ) यांनीं

िशपायान सावरकरांना आप या मु या या ःवाधीन करावयाला हव होत

पोिलसां या हवालीं सावरकरांना क न त्यान मोठ

चूक केली आहे .

ॄ टश सरकारन

सावरकरांना आप या ता यांत दल पा हजे ह ृच सरकारची मागणी राःत आहे , अस ह मिसआँ पेराँ
यांनीं ःप पण सांिगतल.
Jambon ) यांनीं य

पोतुगालचे द ु यम वक ल व पॅरा वेचे वक ल मिसआँ ज बाँ (Monsieur

केलेल मत अिधक सूचक आहे .

या ृच

िशपायान सावरकरांना ‘ मो रया ’

बोट वर ल अिधका-यां या हवालीं केल त्याला काय ाच

ान न हत, तो कांह ं

अतएव त्याच कृ त्य ह ृच सरकारच ूाितिनिधक कृ त्य

हणून ल ांत घेतां येत नाह ं, अस मिसआँ

ज बाँ यांनीं सांिगतल.

आंतररा ीय काय ासंबंधीं अिधकारयु

यायाधीश न हता ;

ववेचन करणारा मंथकार वॉकर या या

हण या या आधारान ‘ पोयोिनयर ’ पऽान याच सुमारास सावरकर-ूकरणाचा ऊहापोह केला.
ऊहापोहांतील पुढ ल वा य ल ांत ठे वलीं

या

हणजे मिसआँ ज बाँ या या मतांतले मम सहज ल ांत येत

:
The surrender of a fugitive must be a national act. A surrender by local authorities is
invalid unless local authorities are expressly authorised by their government to give up a
criminal.
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( बंदोबःतातून िनसटले या इसमाला हवालीं कर याच कृ त्य ह ‘ रा ीय कृ त्य ’ ठराव लागत.

ःथािनक अिधकार अस कृ त्य करतील व त्या कृ त्याला त्यां या सरकारची ःप

पूवमा यता नसेल तर

त कृ त्य अनिधकृ त ठरे ल.)
ॄ टश सरकारची लंगड बाजू
सावरकरांना तु ं गांत ठे वून त्यां यावर ल खट या या सा ीपुरा याची िस ता कर यांत सरकार
गुंतल होते त्या अवधींत इं लंडमधील व ृा समधील वृ पऽांतून मासिलस- ूकरणाची ‘ भवित न
भवित ’ चालूच होती.

या चच या िनिम ान आणखी एक मु ा पुढ मांड यांत आला.

इं लंड या

ता यांतून िनसटले या सावरकरांसार या गृहःथाच भ वत य केवळ आंतररा ीय काय ा या त वां या
अनुरोधान ठरावयाच नसून, ृा स व इं लंड यां यामधील

विश

अनुरोधान त भ वत य ठरवाव लागणार आहे , अशी मा हती पुढ आली.

तहनामे व करारमदार यां या
१८७६ सालीं इं लंड व ृा स

यां या दर यान झालेला या बाबतींतला तहनामा व पुढ १८९६ सालीं या दोन रा ांत झाले या
करारा वय या तहना या या मूळ ःव पांत झालेल

पांतर यां या आधारे सावरकर-ूकरणाची चचा

झाली पा हजे, अस ूितपादन कर यांत येऊं लागले.

‘ मो रआ ’ बोट मासिलसला येईल ते हां ृच

सरकारन बंदरावर पहारा ठे वावा अस आगाऊ कळ व यांत आल अस याब लच वृ

ूिस

झाल होत ;

पण, त्याचा खरे पणा बािधत करणारा पुरावा ह ृच वृ पऽांतून पुढ मांड यांत येऊं लागला होता.
वादांत ॄ टश सरकारची बाजू चांगलीच लंगड अस याची ओरड होऊं लागली.

या

ृा स व इं लंडमधील

तहना यांचा उ लेख क न ‘ डे ली मेल ’ पऽान दनांक ३-८-१९१० रोजीं या ूकरणावर जी ट का केली
ित यांतील पुढ ल भाग वाचनीय आहे :
The illegality of Savarkar’s surrender is so plain that the only defence so far
attempted has been to suggest that the British Government cannot be responsible for the
errors of a French Policeman. That argument is utterly fallacious because the error and the
offence were committed by the French Policeman in conjunction with British officials and
would have been impossible without the co-operation of British officials. We need not dwell
upon the fatal consequences if we insist in not returning Savarkar to French custody and
taking chances under the extradition treaty. Having ourselves maintained the legitimacy of
our action. We should be unable to protest, if a British Policeman were, in the future, to
hand over a fugitive Garibaldi or Kossuth to a foreign Government. The right of asylum,
instead of being under the protection of the law, would be at the mercy of the arbitrary
caprice or the corruptibility of the meanest police constable.
( ृच पोिलसा या हातून झाले या चुक ब ल ॄ टश सरकारला जबाबदार धरतां येणार नाह ं
एवढयाच मु ा या आधार सावरकर-ूकरणांत या
कर यांत आलेला आहे .

ॄ टश सरकार धोरणाच समथन कर याचा ूय

सावरकरांना ॄ टश अिधका-यां या हवालीं कर यांत काय ाच उ लंघन कती

ःप पण झाले आहे , हच याव न िस

होत.

ह समथन सवःवीं चुक च आहे ; कारण, जो ूमाद व

अपराध घडला तो ृच पोिलस व ॄ टश अिधकार यां या सहकायान घडला आहे . ॄ टश अिधकायां या सहकायािशवाय तो घडणे श यच न हत.

तहना यांूमाण काय होईल ते होईल अस

हणून

सावरकरांना ृच सरकार या हवालीं न कर याचा आपला आमह आपण चालू ठे वला तर त्याचे
प रणाम काय होतील यासंबंधीं ऊहापोह कर याची आवँयकता नाह ं.

आमच कृ त्य कायदे शीरच आहे

ा मु ाला आपण बलगून बसल तर भ वंयकालीं त्याचे फार दधर
प रणाम होतील.
ु
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आौयासाठ ं आले या एका ा गॅ रबा ड ला कंवा कोशूटला एका ा ॄ टश पोिलसान परक सरकार या
ःवाधीन केल तर त्या कृ त्याचा िनषेध आप याला कोणत्या त डान करतां येईल !
अिधकाराच संगोपन काय ाूमाण करण अश य होऊन बसेल !
कॉ ःटे बलचा ःव छं द लहर पणा

आौयदाना या

हल यांत या हल या पोिलस

कंवा लांचखाऊपणा यां यािशवाय या अिधकाराला अ य वालीच

उरणार नाह ं.)
‘ मॉिनग पोःट ’ पऽान ह या सुमारास अस ःप पण कबूल केल क ं,

ॄ टश

सरकार या

ता यांतला राजबंद न परक रा ा या भूमीवर नुसत पदापण केले क ं तेवढयानच तो ॄ टश सरकार या
अिधकारा या क तून मु
जी

नाच क

होत

िश कामोतबच झाल.
अिधवेशन झाल.

होते.

होती

ृच व ॄ टश वृ पऽांतून चालले या या ट केमुळ ॄ टश सरकारची

ित यावर

१९१०

साल या

स टबर

म ह यांत

आंतररा ीय

ःव पाच

दनांक ६-९-१९१० रोजीं कोपनहे गन येथ आंतररा ीय समाजस ावाद कॉंमेसच

हं दःथान
या ःवातं याकां ेब ल आःथा बाळगणारे ॄ टश पालमटचे सभासद िम.
ु

केर हाड हे या अिधवेशनाला उप ःथत होते.

त्यांनीं या अिधवेशनांत असा ूःताव मांडला क ं,

हणून जाणा-या इसमाचा आौय िमळ याचा अिधकार सवानीं मह वाचा मानला

परदे शांत आौयाथ

पा हजे व या अिधकारानुसार सावरकरांना ृच सरकार या ःवाधीन कर यांत आल पा हजे.
सावरकर यांना आप या ता यांत ठे व याचा ॄ टश सरकारला अिधकार आहे क ं काय हा ू
अशा र तीन ववेिचला जात अस यामुळ आ ण सावरकरांना ृच सरकार या ःवाधीन करणच
होय असा अिभूाय अनेक दे शांत या जाण या लोकांकडन
ू
खट याच काम तर

या य

दला जात अस यामुळ, सावरकरांवर ल

हं दःथान
सरकारकडन
ःथिगत केल जाईल, अशी
ू
ु

लोकांची अपे ा होती.

सावरकरांना आप या ता यांत ठे व याचा अिधकार कोणाचा या ू ाच उ र ृा सला
‘ ज ःटस ’ पऽांतील झ बणार ट का
अनुकूल ठरल तर, हं द

यायालयांत चाललेल काम िनरथक ठ न त

संभव अस यामुळ, ह काम ःथिगत होणच ौेयःकर होत.

या

यायालयच हाःयाःपद ठर याचा

यायालयांतून होणा-या कामकाजामुळ

अगर िनणयामुळ, सावरकरां वषयीं ूितकूल मह िनमाण हो याची श यता वाढणार अस यामुळ ह, ह
काम ःथिगत क न ऽयःथांना सावरकर-ूकरणाची शहािनशा पूवमहमु
यवःथा करण ह ह

हं दःथानसरकारच
कत य होत.
ु

सावरकरांवर

ॄ टश सरकारचा व

सरकारचा कांह ं अिधकार चालतो क ं नाह ं हाच ूाथिमक मु ा ववा
इ छे मुळ िनमाण झाले या
या

वृ ीन करतां येईल अशी
हं दःथान
ु

अस यामुळ, सदर सरकारां या

यायालयाचा सावरकरांची चौकशी कर याचा अिधकार ह संशयाःपदच होता.

यायालयांत सावरकरांना आरोपी

हणून उभ कर यांत आल त्या

यायालयांत या

यायािधशांनीं

हा ूाथिमक मु ा ःवे छे नच उप ःथत केला असता व सावरकरांवर ल आरोपांची चौकशी ःथिगत केली
असती तर त्यांनीं

यायदाना या कायाची ूित ा सांभाळली व संविधली असच कोणी ह

पण, मुंबई येथ िनमाण कर यांत आले या ःपेशल शाय यूनलमधील

हटल असत.

यायमूत ना अस कर याची

ःवत:ूेरणा तर लाभलीच नाह ं ; उलट, चौकशीला सु वात झा यावर सावरकरांतफ या मु ावर वारं वार

भर दे यांत आ यावर ह

यायमूत नीं त्या मु ाकडे यो य त ल

पुर वल नाह ं व त्यांनीं इतर

आरोपींबरोबरच सावरकरां या चौकशीच काम तसच पुढ रे टल !

सावरकर-च रऽ
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आंतररा ीय

काय ाचा

ू ाचा

िनकाल

लाग याची

वाट

न पाहतां

हं दःथान
ु

सरकारन

सावरकरांवर ल खटला तसाच पुढ दामटला आहे , सावरकरांची चौकशी कर याचा अिधकार कोटाला आहे

क ं नाह ं हा मु ा उप ःथत कर यांत आ यावर ह त्याचा यो य ूकार वचार होत नाह ं, सावरकरांवर ल
आरोपांची चौकशी ूाय: एकतफ च चालली आहे इत्या द हक कत बाहे र दे शांत या ःवातं यूेमी व
वचारशील जनतेला कळूं लागतांच,

यायदाना या या त-हे ब ल िनषेध ूकट होऊं लागला.

’ या उदारमतवाद पऽान या धोरणाब ल नापसंित
टाई स ’ ला फार झ बली.

य

‘ ज ःटस

करतांना जी कडक ट का केली ती ‘ लंडन

सावरकरांची चौकशी इं लंडम य न करतां त्यांना हं दःथानां
त धाड यांत
ु

ॄ टश सरकारचा खरा हे तु कोणता होता या मु ाच चोख ःप ीकरण करतांना ‘ ज ःटस ’ न पुढ ल

उ ार का ढले,
In order that Savarkar might not have a fair trial ; defended by counsel and
safeguarded by public opinion in England, he was sent back to India where, innocent or
guilty, his condemnation could be officially secured.
( सावरकर यां यावर ल आरोपांची चौकशी इं लंडम य झाली असती तर त्यांचा बचाव कुशल

कायदे पं डताकडन
ू कर यांत आला असता व इं लंडमधील लोकमताचा ह आौय त्यांना लाभला असता.

सावरकरांना हे लाभ िमळूं नयेत व त्यां यावर ल आरोपांची चौकशी
हणून त्यांना हं दःथानला
पाठवून दे यांत आल.
ु

या य

प तीन

होऊं

नये

सावरकर खरोखरच अपराधी असले कंवा नसले

तर सरकार वजनान त्यांना दोषी ठर व याची श यता
ितकड कर यांत आली !)

हं दःथानां
त अस यामुळच त्यांची रवानगी
ु

१९१० सालीं स टबर या शेवट ं मुंबईस सावरकरांवर ल प ह या खट याच काम चालू झाल.
यानंतर सुमार म ह यान ृच व

ॄ टश सरकार यांनीं सावरकर-ूकरण हे ग या आंतररा ीय

यायालयाकडे स प व याचा िनधार जाह र केला हा िनधार जाह र हो यापूव या दोन रा ांम य या

ूकरणीं पुंकळच खटाखट झाली असली पा हजे व अगद ं नाइलाज झा यावरच इं लंडन ह ूकरण
ऽयःथांपुढे िल हले या एका संपादक य लेखांतील पुढ ल उता-याव न ःप

होत आहे :

The French Government demanded the surrender of Savarkar on the ground of his
having landed on French soil and having thereby established the right to asyhum. This
demand the British Government were unable to concede as, in theopinion of their law
officers, the right of asylum could not, in the circumstances, be properly pleaded. The issue
was joined upon highly controversial points of international law which have never yet been
authoritatively settled. The correspondence that ensued between the two governments
showed no prospect of any agreement either as to the principle involved or even as to some
of the facts connected with the prisoner’s recapture.
( सावरकरांनीं ृा स या भूमीवर पदापण केल होत व त्यामुळ आौयाथ
आौय माग याचा त्यांचा अिधकार िस

हणून ृा स दे शांत

झाला होता या मु ांवर भर दे ऊन ृच सरकार ‘ सावरकरांना

आम या ःवाधीन करा ’ अशी मागणी कर त होत.

ह मागणी मा य कर याला ॄ टश सरकारला

सरकार तयार न हत ; कारण, त्यां या कायदे पं डत अिधका-यांच मत अस पडल होत क ं, मासिलसूकरणांतील सव प र ःथतीचा वचार करतां, आौयाथ

हणून आौय माग या या अिधकाराचा मु ा

या ूकरणीं वाःत वक र तीन उप ःथत करतां येत नाह ं.

आंतररा ीय काय ांतील

या मु ांचा

आजपयत अिधकृ तर त्या िनणयच झालेला नाह ं असे अत्यंत वादमःत मु े पुढ येऊन, त्यां याभ वतीं
वादाच खूप रण माजल ! ृच सरकार व ॄ टश सरकार यां या दर यान या ूकरणीं जी पऽापऽी
सावरकर-च रऽ
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झाली ित यांतून सहमत िनंप न हो याची आशा

दसेना !

या ूकरणांत अंतभूत झाले या

त वां वषयींच
ृा स या हलगज पणाची मीमांसा
केवळ न हे तर,

बंद सावरकर यांना फ न हःतगत करतांना घडन
ू आले या कांह ं घटनां वषयीं ह

दसूं लागल.)
मतांचा मेळ बसण दघट
ु
द. ७-१०-१९१० रोजीं ‘ लंडन टाई स ’ न िल हले या एका लेखांत बर चशी आदळआपट
कर यांत आ याची हक कत मागील ूकरणांत सांगून झालेली आहे .

सावरकर-ूकरण पड ाआड अस

खदखदत होत व त्यामुळ ॄ टश सरकार कस बेचैन झाल होत ह त्याच सुमारास ‘ लंडन टाई स ’ न

िल हले या लेखांत या वर ल उता-याव न ःप

होत आहे .

ृच सरकारन सावरकरांना आप या

ःवाधीन कर याची मागणी ॄ टश सरकारकडे केली ती ‘ मोल घातल रडाया ’ अशाच वृ ीन केली
होती, ह माऽ ल ांत ठे वल पा हजे.
करती होते ह ‘ लंडन टाई स ’

ती मागणी धुडकावून लाव याचा ूय

या िलखाणांतील जऴफळाटाव न ःप

ॄ टश मुत्स

होत आहे .

परोपर न

सावरकर-ूकरण

ह आमच घरगुती ूकरण आहे , त्या याशीं ृा सला अगर अ य कोणा दे शाला कांह ं ह कत य नाह ं
अस ह सांग याचा दरडावणीचा ूय

ॄ टश मुत्स ांनीं क न पा हला.

पण अशा दबकावणीन

ृा सची परपीर थांबत नाह ं ह पाहन
ॄ टश मुत्स ांनीं आप या सुपीक मदं त
ू ून एक नवी श कल
ू

काढली.

हातीं लागले या सावरकरांना ृा स या हवालीं क न मग कायदे शीर भानगड ंचा का याकूट

कर त बसण ह ‘ हातच सोडन
ू पळत्या या माग लाग यासारख ’ ठरल असत.

करतां, ह सार ूकरण हे ग या

ते हां तस कांह ं न

यायालयाकडे स प व याचा सोईःकर उपाय इं लंडन सुच वला व एका

हं द बांितकारकासाठ ं शेजार या ूबळ रा ाशीं घांसाघीस घालीत बस यांत अथ नाह ं ह ओळखणा-या

ृच मुत्स ांनीं तो उपाय मा य केला !

एका हं द बांितकारका या राःत अिधकारापे ां आपली रा ीय

इॅत व आपल रा ीय ःवाः य हे च मु े ृच मुत्स ांना अिधक मह वाचे वाटले व सावरकर-ूकरण
हे ग या

यायालयाकडे धाडन
ू आपण हे दो ह मु े ब-याच अंशीं पदरांत पाडन
ू घेत आह अस ठरवून

ृच मुत्स ांनीं

ॄ टश सरकारची सूचना संमत केली.

सावरकर-ूकरणाची बोळवण अशा ूकार

कर यांत ृच सरकारकडन
ू फार मोठ चूक केली जात आहे असा इषारा ‘ L ’ Humanite ’ या ृच
वृ पऽान वेळ ंच दला होता.

दनांक २५-१०-१९१० रोजीं लंडन येथ या बाबतींतला करार पुरा होऊन

त्यावर ृा सतफ Paul Cambon व इं लंडतफ E. Grey यां या ःवा -या झा या.
सावरकर-ूकरणाची वासलात ृच मुत्स ांनीं अशा हलगज पणान कां लावलीं असावी या ू ाच
मािमक उ र

दे णा-या एका अूकािशत पऽाचा उ लेख या ठकाणीं करण अूःतुत ठरणार नाह ं.

या संधीस जपानम य असलेले दे .भ.रामभाऊ मंडलीक यांनीं पं.शामजी कृ ंणवमा यांना िल हलेलीं तीन
पऽ ूःतुत लेखका या अवलोकनांत आलेलीं आहे त.
१० रोजीं िल हलेल आहे .

सावरकरांना ृच सरकार या ःवाधीन करावयाच ठरल तर , हं द तु ं गातून

व हं द पोिलसां या हातून सुर
शंका

य

या तीन पऽांपैक ं दसर
पऽ तो कयोहन
द. ४-१०ु
ू

त बाहे र येऊन सावरकर सुख पपण ृा सला प चतील क ं काय, अशी

कर यापयत ौी. मंडलीक यां या मनाची मजल गेली होती, ह पुढ ल उता-याव न ःप

होत आहे :
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The constitutional question arisen by Mr. Savarkar;s escape may, as we all hope, be
decided satisfactorily by the two governments concerned ; but, that does not mean that Mr.
Savarkar will reach the shores of France, hale and alive ! Indian jails are not exceptionally
healthy places – epidemics so many times visit them and the clever C.I.D. of India ar not
ignorant of that fact.
( सावरकरांनीं झुकांड

द यामुळ िनमाण झाले या घटनात्मक ू ाचा िनणय या ूकरणाशीं

संबंध असले या दो ह सरकारांकडन
ू समाधानकारक र तीन सोड वला जाईल, अशीच आशा आपण क ं

या ! पण, सावरकर ृा स या कना-यापयत धडपणीं – आ ण जवािनशीं – प चतीलच असा माऽ
याचा अथ न हे ! आरो यूद ठकाण

हणून हं द तु ं गाचा कांह ं चांगलासा लौ कक नाह ं – त्यांम य

सांथीचे रोग कतीतर वेळां उ वतात !

‘ मन शंक त वैर न शंक ’ असा ूकार

नसते, अस नाह ं.)

पापशंक ’ या सत्य वचनाच उदाहरण
सुर

हं दःथानां
त या कुशल गु
ु

तते वषयीं अशी शंका

य

पोिलसांना या गो ींची मा हती
झा यामुळ असो, ‘ अितःनेह :

हणून असो अगर अ य कांह ं कारणांमुळ असो, सावरकरां या

करणारे ौी.मंडलीक दनांक २०-११-१९१० रोजीं िल हले या पऽांत हे ग

यायालयाकडे सावरकर-ूकरण स प वणा-या ृच सरकारब ल िल हतात :
I very much doubt the sincerity of the French government in this matter. The French
government under the presidentship of M.Briand do not seem to be very alive to the grand
traditions of the great republic, as is evident from their treatment of the Egyptian
nationalists. In Mr. Savarkar’s case, they could certainly have been more peremptory, if they
had a mind to be so. They could certainly have asked the British Government to stop the
trial of Mr. Savarkar that is vigorously going on at present in India and to remove him to
more healthy and decent place than the rotten Indian prison-house.
( या बाबतींत ृच सरकारला खर तळमळ कतपत वाटत आहे याब ल
हे गचे
मला

फार

संशय

वाटतो.

यायाधीश – मंडळ

ॄयां महाशयां या

अ य ीय कारक द त ृच सरकारला आप या

लोकस ात्मक रा ा या महनीय परं परे च फारस जागृत ःमरण रा हलेल नाह ं, अस त्या सरकारन
ई ज मधील रा वा ांना

या त-हे न वाग वल त्याव न दसत.

ृच सरकारची तशी इ छा असती तर

आरोपां या चौकशीच काम हं दःथानां
त खूप जोरांत चालू आहे .
ु

ह काम थांबवा अस ॄ टश सरकारला

सावरकरां या बाबतींत जाःत आमह धरण त्याला िन
सांगण ृच सरकारला िन

त श य होत.

स यां सावरकरांवर ल

त श य झाल असत.

हं द

कारागृहासार या ओंगळ

ू
ठकाणांतून काढन

सावरकरांना अिधक आरो यूद व यो य ठकाणीं ठे व याब लची मागणी ह ृच सरकारला करतां आली
असती.)
ऑ टोबर

१९१०

स प व यासंबंधीं या वाटाघाट

या

आरं भा या

सुमारास

संप या असा या.

सावरकर-ूकरण

हे ग या

द. २५-१०-१९१० रोजीं या बाबतींतला उभय

रा ांमधील करार पुरा होऊन त्यावर या रा ां या ूितिनधीं या स ा झा या.

यायाधीशमंडळ नेमल गेल त्यांत पुढ ल पं डतांचा समावेश कर यांत आला होता.

पंतूधान बनाट ( M. Beernaert ) हे या
हॉलंड या व र
सावरकर-च रऽ

यायालयाकडे

यायसभेचे अ य

होते.

या करारा वय ज

बे जमचे भूतपूव

नॉवचे एक भूतपूव मंऽी मॅम व

लोकसभेचे ( Second Chamber ) सदःय लोहमन ( Jonkheer A.F.de Savornin
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Lohman ) हे ऽयःथ रा ांचे ूितिनिध

हणून

यायमंडळावर िनयु

झाले होते.

ॄटनचे ूितिनिध

हणून अल ऑफ डे सट यांची योजना कर यांत आली होती व ृा स या

ूितिनिधत्वाचा मान लुई

इं लंडची बाजू या

यायालयापुढ मांड यासाठ ं

रे नॉ ( Louis Renault ) यांना दे यांत आला होता.

पररा ीय कचेर ंत या दोघा बडया अिधका-यांची योजना कर यांत आलेली होती व ृा सची बाजू
सज व याची जबाबदार पॅ रस येथील एका ूोफेसरमहाशयांवर टाक यांत आली होती.

ह

यायाधीश

मंडळ नेम याचा व सावरकर-ूकरण त्या मंडळाकडे िनणयासाठ ं स प व याचा जो करार झाला तो
पुढ लूमाण होता :
‡ The Government of the French Republic and the Government of his Britanic Majesty,
having agreed by means of an exchange of notes dated October 4 and 5, 1910, to submit to
arbitration, on the one hand, the questions of fact and
‡ ृच व

ॄ टश सरकार यां या दर यान ४ व ५ ऑ टोबर १९१० रोजीं खिलत्यांची दे वाणघेवाण

होऊन पुढ ल गो ी ठर या : मो रया आगबोट ंतून हं दःथानकडे
कैद
ु

हणून ने यांत येत असलेले हं द

गृहःथ वनायक दामोदर सावरकर हे द.८-७-१९१० रोजीं त्या बोट ंतून िनसटले.

आल व फ न मो रया बोट वर ने यांत आल.

त्यांना पकड यात

यामुळ उप ःथत झालेले वःतु ःथित वषयक

right raised by the arrest and the taking back on board the steamship Morea on July 8th,
1910 at Marseilles of the Indian Vinayak Damodar Savarkar who escaped from the boat on
which he was a prisoner and, on the other hand, the claim of the Government of the
Republic for the surrender of Savarkar, the undersigned duly authorised to that effect have
agreed on the following arrangements :
ARTICLE 1 : An arbitration tribunal composed as set forth below will be charged to
decide the following question : Ought Vinayak Damodar Savarkar, in conformity with the
rules of international law to be or not to be surrendered by the Government of his Britanic
Majesty to the Government of the French Republic ?
ARTICLE 2 : An arbitration tribunal will be composed of five arbitrators chosen from
amongst the members of the permanent court at the Hauge. The two contracting parties
will come to an agreement as to the composition of the tribunal. Each of them shall have
the right to nominate, as arbitrator, one of its nationals.
ARTICLE 3 : On December 6th, 1910 each of the high
व

अिधकार वषयक

ू

म यःथांपुढ

मांडावे

;

त्याचूमाण,

सावरकरांना

आप या

ःवाधीन

कर या वषयीं ृच सरकारन जी मागणी केली त्या बाबतींत त्या सरकारचा अिधकार काय हा ह मु ा
ऽयःथांपुढ मांडावा.

ह ठर यावर, खाली स ा करणा-या इसमांना या ूकरणी अिधकार दे यांत

आ याव न, त्यां या सहमतान पुढ ल योजना ठर व यांत आली आहे :
कलम १ : खालीं

दले या तपिशलाूमाण ऽयःथांच

यायाधीशमंडळ नेम यांत येऊन त्या

मंडळाला पुढ ल मु ांचा िनणय ठर व याचा अिधकार दे यांत यावा : आंतररा ीय काय ा या
िनयमांनुसार ॄ टश सरकारन वनायक दामोदर सावरकर यांना ृच सरकार या ःवाधीन करावयाला
पा हजे क ं नको ?
ःथायी

कलम २

:

यायाधीश मंडळांत पांच ऽयःथांचा समावेश कर यांत येईल.

यायालया या सदःयांमधून या पांच जणांची िनवड कर यांत येईल.

सावरकर-च रऽ

हे ग येथील

हा करार करणा-या उभय
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प ांची

यायाधीश मंडळा या घटनेबाबत एकवा यता

मंडळावर आप या रा ाचा एक ूितिनिध िनयु
कलम ३

हावी लागेल.

कर याचा अिधकार असेल.

: करार करणा-या प ांपैक ं ूत्येक प
हे ग

या प ांपैक ं ूत्येकाला या

६ डसबर १९१० रोजीं

यायालयाचे वेळापऽक

Contracting parties shall deposit, at the office of the Permanent Court, fifteen copies of its
case together with duly certified copies of all papers and documents, which it intends to cite
in the proceedings. The office will undertake to forward them without dalay to the
artitrators and the parties in the case, two copies being supplied to each of the parties while
two copies will remain in the archives of the office. On January 17, 1911 the high parties
will deposit in the same way their counter-cases with the doucments in support thereof. The
counter-cases may give occasion for replies which must be presented withtin a fortnight of
the handing in of the counter-cases. The period fixed under the present arrangement for
the handing in of the cases, counter-cases and replies may be extended by mutual
agreement between the high contracting parties.
ARTICLE 4 : The
tribunal will meet at the Hague on February 14, 1911. Each
party shall be represented by one agent charged to act as intermediary between it and the
tribunal. The Arbitration tribunal shall be able, if it deemed
ःथायी
वेळ ं

यायालया या कायालयांत आप या प ा या समथना या १५ ूती सादर कर ल.
या कागदपऽांचा आधार

यावयाचा असेल त्या कागदपऽां या सह िश

ूतींबरोबरच ूत्येक प ान सादर के या पा हजेत.
पुर व याची जबाबदार कायालय पार पाड ल.
कायालया या संमहालयांत राहतील.

यायाधीश व व

प

या या नकला ह या

यांना कागदपऽ तत्परतेन

ूत्येक प ाला दोन ूती दे यांत येतील व दोन ूती

द. १७-१-१९११ रोजीं ूत्येक प

वर ल प तीनच आप या बाजूच

उ र सादर कर ल व त्या उ राला ूत्यु र दे याची श यता िनमाण होईल.

ती िनमाण झा यास,

उ र सादर के यापासून १५ दवसां या अवधींत ूत्यु र दाखल करावीं लागतील.
सादर कर यासाठ ं जो कालाविध िन

चौकशी या

वर ल सव गो ी

त कर यांत आला आहे तो वाढवावयाचा असेल तर, उभय

प ां या संमतीन तो वाढ वतां येईल.
कलम ४

:

यायाधीश मंडळाची बैठक हे ग येथ १४ फेॄुवार १९११ रोजीं होईल.

प ा या वतीन एक मुखत्यार उप ःथत राह ल.

आपला प

म यःथी कर याचा अिधकार या मुखत्याराकडे राह ल.

व

ूत्येक

यायाधीशमंडळ यां या दर यान

ज र तर त्या मुखत्यारांकडन
ू त ड अगर

लेखी ःप ीकरण माग याचा
it necessary, to request one or the other of the agents to furnish it with explanations, verbal
or written, to which the agent of the opposite party shall have the right of replying. It will
have also the power to cite witnesses before it.
ARTICLE 5 : The parties may employ either the English or French language. The
members of the tribunal may employ at will either the French or the English language. The
decesion of the tribunal will be rendered in the two languages.
ARTICLE 6 : The decision will have to be issued in the shortest possible time, thirty
days at most, after the date of the meeting at the Hague or that of the handing in of the
written explanations which will be furnished to it at its request. The time, however, may be
सावरकर-च रऽ
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prolonged, if the tribunal so demands, provided that the two chief contracting parties
consent to such a step.
Done in London in two copies, the 25th day of October, 1910.
Paul Cambon
E. Grey
अिधकार

यायाधीशमंडळा या हातीं राह ल.

एका प ा या मुखत्यारान ःप ीकरण सादर के यास दस
ु -

या प ा या मुखत्याराला त्याला उ र दे याचा अिधकार िमळे ल.

सा ीदार बोलाव याचा ह अिधकार

यायाधीश मंडळाला आहे .
कलम ५ : इं लश व ृच या भाषांपैक ं कोणती ह भाषा प कारांना वापरतां येईल.
यायाधीश-मंडळांतील

सदःयांनीं

आप या

इ छे नुसार

या

भाषांपैक ं

कोणती ह

यायाधीश-मंडळाकडन
ू जो िनणय दे यांत येईल तो या दो ह भाषांत य
कलम ६ : िनणय श य ितत या थोडया वेळांत
हे ग येथ होईल त्या
ःप ीकरण

या

भाषा

वापरावी.

केला जाईल.

ावयाचा आहे .

यायाधीशमंडळाची बैठक

दवसापासून, अगर, या मंडळान लेखी ःप ीकरणाची मागणी केली तर त

दवशीं सादर कर यांत येईल त्या

दवसापासून ३०

हणून ठरलेली जाःतींत जाःत मुदत मान यांत यावी.

दवस ह

िनणय दे यासाठ ं

यायाधीश-मंडळान तशी मागणी केली तर ह

मुदत वाढ व याला हरकत नाह ं ; माऽ, या मुदतवाढ ला दो ह प कारांची मा यता िमळाली पा हजे.
२५-१०-१९१० रोजीं लंडन मु कामीं या करारा या दोन ूती के या.
पॉल कॅ बॉं
ए. मे.

आ ेपाह गो ींची मािलका
या

यायाधीश-मंडळांत बे जम, हॉलंड, नॉव या युरोपांत या िचमुक या व द ु यम दजा या

रा ांचे ूितिनिध घे यांत आले ; जमनी, इटली, रिशया अशा मोठया व बलशाली रा ांचे ूितिनिध या
मंडळावर येऊं शकले नाह ंत, ह गो

मोठ सूचक आहे .

यायाधीश-मंडळापुढ ल तंटा मु यत: इं लंड

व ृा स या दोन रा ां या अिधकारां वषयीं असला तर , या तंटया या िनकालाचा भलावाइट प रणाम
या

मांड याची सवड िमळण अवँय होत.

पण, ह सवड दे यांत आलीं नाह ं. * कोणत्या ह

काम खु या दरबारा या प तीन चालल
सवडच कोणाला िमळत नाह ं.

हे ग या

ीन सावरकरांना आपल

हणण या

यायाधीश-मंडळापुढे

सावरकर यांना सोसावा लागणार होता.

यायसभेच

हणजे त्या कामा या िन:प पातीपणाब ल संशय घे याची

यायसभत ज काम झाल त्यापैक ं फ

प ह या व शेवट या

दवसाच काम खु या दरबारा या प तीन झाल ; बाक च सगळ काम पड ाआड झाल ! त्यामुळ, त्या
कामा या चोखपणा वषयीं साशंकपणाची वृ
शु

यायदाना या

बाळग याला दिनये
ला साह जकपणच सवड िमळाली !
ु

ीन या गो ी गैर ठरतातच ; पण, हे ग या

मांड याचा करार उभयप ां या संमतीन झा यानंतर –

सावरकर-च रऽ

हणजे

यायाधीशमंडळापुढे ह ूकरण

द. २५-१०-१९१० नंतर मुंबई येथ
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ःपेशल शाय यूनलपुढ सावरकरांवर ल आरोपां या चौकशीच काम चालू रा हल, ह गो
आ ेपाह अशीच घडली.

द. २५-१०-१९१० रोजीं झाले या करारांत हे ग येथील

होणा-या कामकाजाच संपूण वेळापऽकच दे यांत आल होत.

तर अत्यंत

यायाधीश-मंडळाकडन
ू

या वेळापऽकान आंखून घेतलेला

कालाविध संपून जाईपयत, मुंबई येथील चौकशीच काम पूणपण ःथिगत करण अवँय होत.

हा

कालाविध संपला असता, हे गचा िनणय जगापुढ आला असता व सावरकरांना ृच सरकार या हवालीं
कर याची जबाबदार

ॄ टश सरकारवर नाह ं अस ठरल असत तर त्यानंतर सावरकरांवर ल आरोपांची

चौकशी क न त्यांना यो य ती िश ा दे याला कांह ंच ूत्यवाय न हता ! पण, ूत्य
अगद ंच

वपर त घडला !

सावरकर-ूकरण हे ग या

दवसापासून दोन म ह यांनीं

हणजे

ूकार घडला तो

यायालयाकडे स प व याचा करार झाला त्या

द. २४-१२-१० रोजीं नािशक कटा या खट याचा िनकाल

सांग यांत आला व सावरकरांना ज मठे प का यापा याची िश ा ठोठावून त्यांची सव मालम ा ज
कर या वषयींची पुरवणी त्या िश े या कठोरपणाला जोड यांत आलीं !
नािशक कटाचा खटला – द. २५-१०-१९१० पूव सु

प हला खटला –

हणजे

झाला अस याकारणान तो तसाच चाल वला यांत

फारस बघडल नाह ं, असा को टबम
* जीन जॉ रस या सांग याव न जीन लॉग ( Jean Longuet ) यांनीं सावरकरांची बाजू या

यायाधीश-

मंडळापुढे मांडली अस ौी.एम ्.पी.ट .आचाय यांनीं िल हल आहे - ‘ कैसर-ई- हं द ’ : १०-१-४३.
क न कोणी सरकार या खुनशीपणाला सौ य ःव प दे याचा ूय
ठे वली नाह ं ! १९११ साल या जानेवार
चौकशीच काम तांतड न सु
–

कर ल तर, सरकारन ती ह सवड

म ह यांतच सरकारन सावरकरांवर ल दस
ु -या आरोपा या

केल व हे ग येथील

यायालयांतील कामकाज सु

हो याआधीं पंधरा दवस

हणजे दनांक ३०-१-१९११ रोजीं – या ह खट याचा िनकाल सांग यांत येऊन, सावरकरांना दसर
ु

ज मठे पीची िश ा सांग यांत आली ! हे ग येथील

यायाधीशमंडळान आप या कामाला सु वात केली

त्यावेळ ं सावरकर हे साधे आरोपी रा हले न हते ! ‘ भयंकर ूकारचे गु हे गार ’ असा एका
मारलेला िश का त्यां या नांवाला िचकटला होता.
यायमूत चीं मन कलु षत झालीं व सावरकरांना जो

िमळण दघट
झाल, असा को टबम करणाराला िन
ु

या ूकारामुळ हे ग येथील

यायालयान

यायाधीशमंडळांतील

याय या ठकाणीं एर ह िमळाला असता तो ह
र करण सरकार या या ूकरणांत या एकंदर

वतनामुळच अश य झाल !
हे ग या
सु

झाल नाह ं.

यायाधीश-मंडळापुढ सु

हावयाच कामकाज पूव संक पानुसार द.१४-२-१९११ रोजीं

सु वातीला एकदोना दवस वलंब झाला तर दे खील, या मंडळान द.

रोजीं आपला िनणय जाह र क न टा कला.

२४-२-१९११

हे ग येथील कामकाज जवळजवळ म हनाभर चालेल,

कदािचत ् हा अविध अपुरा ह पडे ल, अशी अपे ा होती.

ती पार खोट ठ न, सुमार एक आठवडया या

अ प अवधींतच हे ग योथील कळसूऽी बाहु यांचा हा खेळ खलास झाला !

जगभर पसरले या

ट काकारां या डो यांत धूळ फक यासाठ ंच ह नाटक उभ कर यांत आल अस यामुळ, येथील कामांत
यो य तो कांटेकोरपणा व िन:प पातीपणा

दसला नाह ं आ ण त्यामुळ सावरकरांना व भारतीय

बांितकारक प ाला फार मोठा अ याय झाला, अस

हट यावांचून गत्यंतरच नाह ं.

असून ह, सावरकरांना पकड या या कामीं व त्यांना

ॄ टश पोिलसां या हवालीं कर या या कामीं

बेिशःतपणा झाला, अस या

सावरकर-च रऽ

इतक सगळ

यायाधीश-मंडळाला मा य करावच लागल ! द. २४-२-१९११ रोजीं या
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यायाधीश-मंडळान जो िनणय

दला त्या या पूवाधात सा ीपुरा यांत िनंप न झाले या मा हतीची

कालबमवार मांडणी कर यात आलेली आहे . िनणयांत समा व

झालेली ह मा हती पुढ लूमाण आहे :

† By letter dated June 29, 1910, the commissioner of the Metropolitan Police informed the
Director De La Surete Generale in Paris that Savarkar was about to be sent to
-----------------------------------------------------------------------------† द.२९-६-१९१० रोजीं लंडनशहरा या पोिलस ूमुखान पॅ रस या पोिलसूमुखाला पऽ धाडल.

सावरकर

यांजवर खुनाला मदत के याचा वगैरे आरोप असून त्या आरोपां या चौकशीसाठ ं त्यांना हं दःथानला
ु
धाड यांत येत आहे आ ण ७ अगर ८ जुलै रोजीं मासिलस येथ थांबणा-या ‘ मो रया ’ बोट वर
पोिलसखात्यांमधील पऽ यवहार
India in order to be prosecuted for abetment of murder etc., and that he would be on board
of the vessel Morea touching Marseilles on July 7 or 8.
In consequence of the receipt of this letter, the Ministry of the Interior informed the
Perfect of the Bouches-du-Rhone by telegram dated July 4, 1910 that the British police were
sending Savarkar to India on board the Steamship Morea. The telegram stated that some
revolutionary Hindus, then on the continent, might take advantage of this to further the
escape of this foreigner and the Perfect was requested to take the measures necessary to
guard against any attempt of that kind.
The Director De La Surete Generale replied by letter dated July 9, 1910 to the letter
of the Commissioner of the Metropolitan Police stating that he had given the necessary
instructions for the purpose of guarding against the occurrence of any incident during the
presence of Savarkar at Marseilles.
On July 7, the Morea arrived at Marseilles. On the following morning between 6 and
7, Savarkar swam a shore and then began to run. He was arrested by a brigadier of the
सावरकर असतील अशी मा हती या पऽांत दे यांत आली होती.

ह पऽ िमळा यामुळ ृा स या

अंतगत संर णाब ल जबाबदार असणा-या अिधका-यांकडन
खालील अिधका-यांना अस कळ व यांत
ू

आल क ं, ॄ टश पोिलस सावरकरांना ‘ मो रया ’ बोट न हं दःथानला
धाड त आहे त.
ु

वर

यांनीं द.

४-७-१९१० रोजीं तारे न ह मा हती कळ वली.

बांितकारक

हं द ु या प र ःथतीचा फायदा घेतील व सावरकरांना पळवून ने याला ते ूवृ

असा ह इषारा या तारत दे यांत आला होता.

युरोपांत या कांह ं दे शांत असलेले कत्येक

असा कांह ं ूय

घे याब लची सूचना ह या तारतच कर यांत आली होती.
७-१९१० रोजीं लंडन या पोिलसखात्याला पऽ गेल.

आली.

दस
ु -या दवशीं सकाळ ं ६ ते ७

हटल आहे .

होतील,

होईल ह ओळखून, ज र ती द ता

पॅ रस या पोिलसखात्याकडन
दनांक
ू

९-

मासिलस येथ बोट चा मु काम असेल त्या

अवधींत, सावरकरां या बाबतींत कांह ं भानगड होऊं नये अशा
दे यांत आ या आहे त अस या पऽांत

अिधका-

ीन, किन

अिधका-यांना सूचना

द. ७ जुलै रोजीं ‘ मो रया ’ बोट मासिलसला

या दर यान सावरकरांनीं पोहतपोहत कनारा गांठला व मग

ते पळूं लागले. ृा स या ना वक-दल- वभागांत या एका अिधका-यान त्यांना पकडल व परत बोट वर
आणल.

बोट व न

सावरकर-च रऽ
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French Maritime Gendarmeric and taken back to the vessel. Three persons who had come
ashore from the vessel assisted the brigadier in taking the fugitive back. On July 9, the
Morea left Marseilles with Savarkar on board.
It appears that the brigadier saw the fugitive throw himself into the sea and swim to
the quay. At the same moment, some persons from the ship, who were shouting and
gesticulating, rushed ashore in order to pursue him. A number of people on the quay
commenced to shout “ Asrez-le ”. The brigadier arrested the fugitive after a pursuit of about
500 meters. The brigadier declares that he was altogether unaware of the identity of the
fugitive but thought he was one of the crew who had possibly committed an offence on
board. With regard to the assistance offered him by one of the crew and two Indian
policeman, it appears that these men came up after the arrest had been effected and their
intervention was only auxiliary to the action of the brigadier. The brigadier had seized
Savarkar by one arm for the purpose of taking him back to the ship and the prisoner
कना-यावर आले या तीन इसमांनीं सावरकरांना बोट वर नेणा-या या अिधका-याला मदत केली.

द.

९ जुलै रोजीं सावरकरांना घेऊन ‘ मो रया ’ बोट मासिलसहन
ू िनघाली.
सावरकरांनीं समुिांत उड
अिधका-यान पा हली, अस दसत.
हातवारे क ं लागले.
ध

टाकली आहे व ते पोहन
ू ध

याकडे येत आहे त, ह

गो

ृच

बोट वर ल कांह ं इसम ह याच वेळ ं आरडाओरड क ं लागले व

सावरकरांचा पाठलाग कर यासाठ ं हे इसम ह लगबगीन

यावर ल कत्येक लोक ‘ चोर, चोर ’

ृच अिधका-यान सावरकरांना पकडल.

हणून ओरडत सुटले.

कना-यावर आले.

सुमार ५०० मीटर पाठलाग के यावर

पळत सुटलेला इसम नेमका कोण होता ह आप याला मुळ ंच

माह त न हत, बोट वर कांह ं तर गु हा क न एकादा खलाशी पळत चालला आहे असा आपला मह
झाला, अस या ृच अिधका-याच
दोघा

हं द

हणण आहे .

या ृच अिधका-याला बोट वर ल एका खलाशान व

िशपायांनी मदत केली, अस सांग यांत आल आहे .

सावरकरांना पकड यानंतर ह ं माणस येऊन दाखल झालीं.
मदत केली ती केवळ द ु यम ःव पाची होती.

त्या बाबतींत अस

दसत क ं,

या माणसांनीं ृच अिधका-याला जी कांह ं

सावरकरांना बोट वर परत ने यासाठ ं या अिधका-यान

त्यांच मनगट धरल होत. सावरकर या अिधका-यांबरोबर
ृच अिधकार व सावरकरांचे मनगट
went peacefully with him. The brigadier did not release his hold till they reached the deck
of the vessel. It would appear that the incident did not occupy more than a few minutes.
It is alleged that the brigadier was not ignorant of the presence of Savarkar on board
the vessel and that his orders, like those of the French Police and Gendarmes were to
prevent any Hindu from coming on board who had not got a ticket. These circumstances
show that the persons on board in charge of Savarkar might well have believed they could
count on the assistance of the French Police.
It is established that a Commissaire of the French Police came on board the vessel
shortly after its arrival and in accordance with the orders of the Perfect placed himself at the
disposal of the commander in respect of the watch to be kept. In consequence of this, the
Commissaire was put in communication with the British Police officer in charge of the
prisoner. The Perfect of Marseilles, as appears from the telegram of July 13 addressed to
the Minister of the Interior stated that he had acted in this matter in accordance with
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िनमूटपण गेले.

बोट वर ूत्य

प चेपयत या अिधका-यान सावरकरांच मनगट सोडल नाह ं.

हा सव

ूकार पुरा हो याला कांह ं िमिनटांहू न जाःत वेळ लागला नाह ं, अस दसत.
कोणी ह

बोट वर सावरकर आहे त या गो ीच

ान या ृच

अिधका-याला होत व ित कटािशवाय

हं द ु बोट वर येऊं पाह ल तर त्याला अड व या या सूचना ृच पोिलसांना दे यांत आ या

होत्या, तशाच त्या या अिधका-याला ह दे यांत आ या होत्या, अस सांग यात आल आहे .

या

अिधका-यां या ता यांत सावरकर होते त्या बोट वर ल अिधका-यांचा कोणता समज झाला असेल ह या
प र ःथतीव न उघड होते.

ृच पोिलसांची मदत आप याला िमळे ल, असा व ास या अिधका-यांना

वाटत असला पा हजे.
‘ मो रया ’ बोट मासिलस बंदरांत येऊन प च यावर थोड या वेळान एक ृच पोिलस अिधकार
बोट वर आला व त्याला असले या हकमा
वय क ानाची भेट घेऊन, पहा-याची वगैरे
ु
कर याची आपली तयार अस याच त्यान क ानाला सांिगतल, ह िस
सावरकर

यां या ता यांत होते त्या ॄ टश पोिलस

घालून दे यांत आली.

झालेल आहे .

यवःथा

ह घड यामुळ,

अिधका-यांची व या ृच अिधका-याची गांठ

मासिलस या पोिलसूमुखान द. १३ जुलै रोजीं अंतगत यवःथेच खात

the instructions given him by the Directeur-De-La-Surete Generale to make the necessary
arrangements to prevent the escape of Savarkar.
सा ीपुरा याची अशी मांडणी के यावर, हे ग या
दल

क ं,

सावरकरांना

फ न

ृा सम य

सावरकरां या मायदे शांत या सवौे

आण यान

यायाधीशमंडळान िनणय
वशेष

फलिनंप

हणून अस मत

हो यासारखी

यायालयान त्यांना अितशय गंभीर ःव पा या गु

नाह ं.

ांब ल दोषी

ठर वल अस यामुळ तर, त्यांना फ न ृा सम य आण यांत कांह ंच अथ उरलेला नाह ं, अस ह मत

या

यायाधीश-मंडळान

य

केल.

िमळ याचा अिधकार आहे ह गो

हणून येणा-या परःथांना ृा ससार या दे शांत आौय

आौयाथ

माऽ या

िनणयाची कारणमीमांसा सांगतांना या

यायाधीश-मंडळान तां ऽक

या मा य केली.

आप या

यायाधीश-मंडळान पुढ ल उ ार का ढले :

† Whereas having regard to what has been stated, it is manifest that the case is not
one of recourse to fraud or force inorder to obtain possession of a person who had taken
refuge in foreign territory, and that there was not in the circumstances of the arrest and
delivery of Savarkar to the British Authority and of his removal to India anything in the
nature of the violation of the Sovereignty of France and that all those who took part in the
matter certainly acted in good faith and had no thought of doing anything unlawful ;
Whereas in the circumstances cited above, the conduct of the brigadier not having
been disclaimed by his chiefs
पाहणा-या मं याला तार केली.

ित याव न अस

बंदोबःत ठे व या वषयीं या पोिलसूमुखाला व न

दसत क ं, सावरकरांनीं पळू न जाऊं नये

हणून

या सूचना िमळा या होत्या त्यां या अनुरोधान तो

वागत होता.
† यापूव िन द

केले या सव गो ी ल ांत घेत या क ं एक मु ा ःप

होतो.

परदे श या मुलखांत

आौय िमळ वले या इसमाला ता यांत घे यासाठ ं कपटाचा अगर बलाचा आौय घे यांत आला, अस
सावरकरांना

ःवाधीन कर यांत आल व

हं दःथानां
त ने यांत आल त्या प र ःथतींत ृा स या सावभौमत्वाला
ु

सावरकर-च रऽ

या प र ःथतींत पकड यांत आल,

ॄ टश अिधका-यां या

या ूकरणांत घडल नाह ं.
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बाधक, अस कांह ंच न हत.
िन

त !

यानीं

यानीं या ूकरणांत भाग घेतला ते सव लोक स ु ने वागले ह

कोणती ह गैरकायदा गो ी कर याचा या लोकांचा मानस न हता.

सावरकरांना पकडणा-या ृच पोिलस अिधका-याच वतन आप याला
यायाधीशांची एकवा यता न हती

before the morning of July 9, i.e., before the Morea left Marseilles, the British police might
naturally have believed that the brigadier had acted in accordance with his instructions or
that his conduct had been approved ;
Whereas while admitting that an irregularity was committed by the arrest of Savarkar
and by his being handed over to the British police, there is no rule of international law
imposing, in circumstances such as those which have been set out above, any obligation on
the Power which has in its custody a prisoner to restore him because of a mistake committed
by the foreign agent who delivered him up to that Power.
हे गचा िनकाल लागला त्यावेळ ं सावरकर हे दोन ज मठे पींची िश ा होऊन मुंबई येथील

ड गर या कारागृहांत होते.

हे गचा िनकाल ूितकूल लागला ह

कळ यापूव च सावरकरांना कळलेली होती.

बातमी सरकार गायमुखांतून

हे ग या आशेवर सावरकर अवलंबून न हतेच.

िश ा पुर भोग याची मनाची तयार क न ठे वूनच ते वागत होते.

झालेली

ह खर असल तर , त्या दा ण

िश ेची मूितमंत क पना मनांत उभी रा ह यावर त्यांच ह मन कंिचत ् वष ण झाल. *
हे गचा हा वपर त िनकाल दे तांना
टाइ स ’

यायाधीशमंडळाची एकवा यता झालली न हती अस ‘ लंडन

या हे ग येथील वाताहरान धाडले या वृ ांत ःप पण सांिगतलेल आहे . ृा सतफ मांड यांत

आलेले मु े या िनणयांत ूाय: उपे

ले गेले आहे त व या बाबतींत सव अिधकार स ु न वागले हा

सारवासारव करणारा मु ा ूामु यान पुढ मांड यांत आला आहे , या गो ीचा िनदश कर याला हा
वाताहर

वसरला नाह ं. ‘ पोःट ’ नांवा या जमन वृ पऽान या िनणयावर ूितकूल ट का केली.

सावरकर-ूकरणांत या ख-या मु ाला या िनणयान बगल
अमा य आहे अस,

‘ मो रया ’ बोट न द. ९ जुलै रोजीं सकाळ ं मासिलस सोडल तोपयत, त्या या

व र ांनीं जाह र केल न हत.

त्यामुळ ॄ टश पोिलसांना ःवाभा वकपण अस वाटल असल पा हजे क ं,

हा ृच पोिलस अिधकार व र ां या सूचनांबरहक
ु ू म वागत असला पा हजे अगर त्या या वागणुक ला

मागाहन
ू मा यता िमळाली असली पा हजे.

सावरकरांना पकडण व त्यांना ॄ टश पोिलसां या ःवाधीन करण हे गैरवाजवी ूकार झाले, ह
आ हांला मा य आहे .

पण, वर

या प र ःथतीचा िनदश कर यांत आला आहे तशा ूकार या

प र ःथतींत एका, रा ा या ता यांत असलेला बं दवान दस
ु -या एका रा ा या हःतकान चुक न आप या

ता यांत दला आहे

हणून, त्या बं दवानाला त्या रा ा या परत हवाली कर याची जोखीम त्या दस
ु -या

रा ावर आहे अशी जबाबदार लादणारा कोणता ह िनयम आंतररा ीय काय ांत नाह ं.
* माझी ज मठे प : पूवाध : पृ. २.
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दली आहे अस ःप

मत या पऽान

य

केल. ‘ मचेःटर गा डयन ’ पऽान अस उ ार का ढले क ं,

हे गचा िनणय वाचून लोक आ यान ःतिमत होऊन जातील ! ‘ डे ली
वःतारान दे यासारखी आहे .

यूज ’ ची सडे तोड ट का तर

त्या पऽान िल हल :

This judgement reduces the right of asylum to very narrow limits. According to the
judgement, to put the matter in its extreme form, a Prince Kropotkin might conceivably be
kidnapped by Russian agents in collusion with British police and without the knowledge or
consent of the British Government and no rule of international law could be invoked for his
restoration. The decision serves to emphasise the urgent need for the establishment, as
supplementary to the Arbitration Courts at the Hague, of a permanent court of international
law from which not negative compromises but sensible, authoritative judgments could be
obtained.
( आौयाथ परदे शांत जाणा-या माणसाला आौय िमळ या या अिधकाराचा या िनणयान फार
संकोच झालेला आहे .
कर यासारख आहे .

या िनणयामुळ काय घडंू शकेल याच कांह स एकांितक ःव पाच

रिशया या हःतकांनीं

द दशन

ॄ टश पोिलसांशीं संगनमत केल आ ण त्यांनीं

बोपॉ कनसार या एका ा गृहःथाला इं लंडमधून लांब वला – ह गो

ू स

ॄ. सरकार या संमतीन वा

मा हतीन झालेली नसली – तर , त्या गृहःथाची परत मागणी कर या या कामीं

या िनयमाचा

इं लंडला उपयोग होईल, असा िनयम आंतररा ीय काय ांत नाह ं, असा या िनणयाचा अथ आहे .
येथील पंचायत –

हे ग

यायालयाला पुरवणी – वजा असणार, आंतररा ीय काय ाच, िनत्य ःव पाच

यायालय ःथाप याची ज र िनकड ची आहे या गो ीचे मह व ठळकपण पट व याला या िनणयाचा
मोठा उपयोग झालेला आहे . अस िनत्य ःव पाच
दे वाणघेवाणी या ःव पा या िनणयांऐवजीं यु
केली.

यायालय ूःथा पत झाल तर त अकरणात्मक व

संमत व ूमाणभूत िनणय दे ईल, अशी अपे ा आहे .)

इं लश पालमटचे सभासद िम. वेजवुड यांनीं ह या िनणयाब लची नापसंित ःप

श दांत य

सावरकरांनीं पॅ रस सोडन
ू जाऊ नये, तस कर यान ते अचानकपण आप या शऽू या ता यांत

जात आहे त असा इषारा दे णारे व सावरकरांना पकड यांत आल ह कळ यापासून, त्यां या मु तेसाठ ं
श य ते सव ूय
संताप ह आला.

करणारे पं.शामजी कृ ंणवमा यांना हे गचा हा िनणय कळला ते हां द:ु ख ह वाटल व

त्यां या मनांत या या भावना पुढ ल लेखांशांत य

झा या आहे त :

The decision of the International tribunal at the Hague has shattered all faith in the
maintenance of the rights of political refugees as ordinarily understood and it is sad to
observe that the nations hitherto most conspicuous for
अमानुष िश ेचा युरोपांत िनषेध
their love of liberty are slow to recognise these rights when they are beset by political
consideration. L’ Humanite was after all justified in finding that the submission of L’Affaire to
arbitration in the first instance was a tactical error on the part of France and a friend, who
was a member of the British Parliament, assures us that the way in which France submitted
her case ensured its failure, all the strongest grounds having been omitted.
( हे ग या आंतररा ीय
आहे .

समजुती

यायालयान दले या िनणयामुळ एक फार अिन

राजक य ःव पा या आौयाथ

प रणाम घडन
ू आला

लोकां या अिधकारां या संगोपना वषयीं

या सवसामा य

ढ होत्या त्यांना या िनणयामुळ जबरदःत ध का बसला असून, त्या बाबतींतला लोकांचा

व ास त्यामुळ डळमळला आहे .
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ःवातं याचा अिभमान बाळगणार ं

हणून आजवर ूामु य पावलेलीं
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रा

अशा अिधकारांचा ू

राजक य

वचारांत गुरफटलेला

दसला क ं, त्या अिधकारांना मा यता

दे याला खळखळ करतात, हा अनुभव मोठया खेदान नमूद करावा लागत आहे .
ऽयःथांकडे स प व यात मुळांतच डावपचां या

पऽान त्याच वेळ ं

हटल होत.

त

सावरकर-ूकरण

ीन ृा सची चूक होत आहे अस L’ Humanite या

हणण शेवट ं समथनीय ठरल आहे .

ॄ टश पालमटचा सभासद

असले या आम या एका िमऽान आ हांला खाऽीपूवक मा हतीव न अस कळ वल आहे क ं, ृा सन
आपली बाजू

या त-हे न मांडली त्या त-हे व नच ‘ ृा स हरणार ’ ह ठ न गेल होत ; ृा स या

वतीन मांड याजोगे अितशय जोरदार मु े अ जबात वगळ यांत आले होते.)
अशा त-हे ची

कती ह ट का झाली तर

कर या या मन: ःथचींच न हत.

ॄ टश सरकार त्या वेळ ं त्या ट केचा

वचार

हे गचा हा िनकाल जाह र होऊन त्यावर ूितकूल ट केची झोड उठली

त्याबरोबर, सावरकरांना ५० वष का यापा याची िश ा दे यांत आली या गो ीचा ह िनषेध युरोपांत
वेगवेग या दे शांत या वृ पऽांतून होऊं लागला.

मुंबईचीं अँ लो-इं डयन वृ पऽ सावरकरांना झालेली

अमानुष िश ा हे ग या िनकालान वळलेप झालेली पाहन
ू हषिनभर झालीं व त्यांत या एकान तर The

rascal has at last met with his fate ( या हरामखोराला शेवट ं चांगली अ ल घडली ) अस
िनल जपणाचे उ ार काढ याला ह सोडल नाह ं. *

युरोपांतलीं अनेक पऽ माऽ सावरकरांना ‘ हतात्मा
’
ु

ह बहमानदशक
पदवी लावून त्यांचा गौरव कर यांत ध यता मानीत होती.
ु
* माझी ज मठे प : पूवाध : पृ. १३.

*********
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१२ दोन ज मठे पींची अमानुष िश ा
* Live and take comfort. Thou hast left behind
Powers that will work for thee ; air, earth and skies.
There is not a breathing of the common wind
That will forget thee ; thou hast great allies ;
Thy friends are exultations, agonies
And love ; and man’s unconquerable mind.
- William Wordsworth.
दनांक २२-७-१९१० रोजीं सावरकरांना मुंबईहन
ू नािशकास ने यांत आल व तेथ त्यांना अटकत

ठे व यांत आल.

कामाबा नीं तारे न सुच व याूमाण बॅ. बॅ टःटा यांनीं सावरकरांची भेट घे याची

खटपट केली ; पण, मुंबई या पोिलस किमशनरकडे व ‘ होम डपाटमट ’
केले या अजाचा उपयोग झाला नाह ं.

या सेबेटर कडे या बाबतींत

शेवट ं ‘ द र , फेरे रा अँड दवाण ’ या सॉिलिसटस फममाफत

नािशकचे फःट लास मॅ जःशे ट िम.मॉंटगॉमर यांजकडे अज धाड यांत आला.

मॅ जःशे टमहाशयांनीं ज उ र धाडल त मोठ मासलेवाईक होत.
वक ल

प ह या अजाला या

न या काय ाूमाण सावरकरांतफचा

हणून त्यांना कोणास भेटू ं दे तां येत नाह ं, ःवत: सावरकरांनीं व कलाची मदत पा हजे अस

कळ वलेल नाह ं, इत्या द मु े उप ःथत के यावर या महाशयांनीं अस ह सांग याला सोडल नाह ं क ं,
या ूकरणीं आ ह कामाबा ना ओळखीत नाह ं !
दवाण ’ यांनीं मॉंटगॉमर साहे बांना दसर
पऽ धा डल.
ु
* शूर दे शभ ा !

ह ताठरपणाच उ र आ यावर ‘ द र , फेरे रा अँड
सावरकर यांचे सॉिलिसटर िम. हॉन यांजकडन
ू

आपली जीवनयाऽा धीरान कंठ त रहा.

ूा णसृ ीला आधार दे णार पृ वी, सवाना

यापून उरणार आकाश, कशा ह ःथतींत ःव छं दान खेळणारा वारा या श
जात आहे स.

वा-याची साधी झुळूक सळसळली तर ितला ह तुझ

तु या िमऽप रवारांत थोरमोठे समा व

अजे य मानवी मन हे तुझे जवलग िमऽ आहे त.

वःमरण होऊं शकणार नाह ं.

मनांत उ वणार ं अिभमानज य ूःफुरण,

झाले आहे त.

भावनांतून िनघणा-या वेदना- संवेदना, सहानुभूतींतून

माग ठे वून तूं कारावासांत

वणार ूेम – आ ण या सवाहन
ू ह ौे

असणार

मुंबईचे गोपाळराव पाटणकर
त्यां या खट यासंबंधींचे सव कागदपऽ आम याकडे आले असून, आ ह
मुलाखत मागत आह , अस या पऽान कळ व यांत आल होत.

सावरकरां या कुटंु बातफ

ृच अिधका-यांनीं तु हांस परत

ृा सम य माग वल आहे अस सावरकरांना कळ व यासाठ ं बॅ.बॅ टःटा हे त्यांची भेट घेऊं इ छतात
ह ह गो

सदर पऽांत नमूद कर यांत आलेली होती.

नािशक या तु ं गांतून येरवडया या तु गांत ने यांत आल.

या पऽ यवहार चालू असतांनाच सावरकरांना
ते या तु ं गांत असतांना दनांक १३-९-१९१०

रोजीं त्यांची व बॅ.बॅ टःटा यांची शेवट ं भेट झाली.
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जॅ सन या वधापासून सरकार कस

झालेले आहे त ह क पना

पसाळ यासारख झाल

आहे , कांह ं तर

भयंकर कट

अिधका-यां या मनांत मूळ ध न बस यामुळ, आप या जवलग आ े ांचे

व सहका-यांचे कसे मनःवी हाल केले जात आहे त, इत्याद गो ी सावरकर युरोपांत असतांनाच त्यांना
कळ या होत्या.
शकली

.

नािशकला अटकत असतांना त्यांना या बाबतींतली मा हती पुंकळच वःतारान कळूं

आप या सहका-यांपैक ं

कत्येकांच धैय कस गळू न गेल आहे ,

कत्येकजण माफ च

सा ीदार कसे बनत आहे त इत्या द हक कती त्यांना आतां वःतारान कळूं लाग या.

अशा लोकां या

मानिसक दौब यामुळ हािन होते ह खर असल तर , त्यांना दषण
दे त बस यांत अथ नाह ं,
ू

प र ःथतीचा सव
ओळखून होते.

ींनीं वचार केला तर त्यांच करण

य ह समजाव लागेल,

ह सावरकर मनांत

या सुमारास जपानम य असलेले ौी.रा.ना.मंडलीक यांनीं पं.शामजी कृ ंणवमा यांना

धा डले या पऽांतला एक उतारा मागील ूकरणांत दे यांत आलेला आहे .

सावरकरांची ूःतुत

ूकरणांतील

उतारा

वचारसरणी

दे यासारखा आहे .

हबे
ु हू ब

वठ वणारा

त्याच

पऽांतला

मुंबई या गोपाळराव पाटणकरूभृतींना

आणखी

कती तर

एक

या

ठकाणीं

गो ी माह त असून त्यांनीं

त डावाटे ॄ ह काढला नाह ं याब ल त्यांना ध यवाद दे णारे ौी.मंडलीक नािशक कटा या खट यांतील

दस
ु -या ूकार या लोकांब ल

हणतात :

I personally know some of the so-called accused in the Nasik Case. Many of them
are really good, honest men who have worked sincerely for the cause in spite of so many
troubles to themselves and to their family. Some of them were the last persons to be
expected to make any confessions or give any information but they have actually made the
confession and given the information required by the police, certainly not without aching
hearts or with willingness.
( नािशक ूकरणांतले आरोपी

हणून पुढ आलेले कांह ं इसम मा या ूत्य

प रचयाचे आहे त.

त्यांतले पुंकळजण खरोखर चांगले ूामा णक आहे त आ ण ःवत:ला व ःवत: या कुटंु बाला सोसावा
लागलेला ऽास ल ांत न घेतां त्यांनी अंगीकृ त कायासाठ ं कळकळ न क

केले आहे त.

त्यांतले कांह ं

इसम कांह ं झाल तर कबुलीजबाब दे णार नाह ंत अगर मा हती पुर वणार नाह ंत, अशी अटकळ होती ;
पण, त्यांनीं कबुलीजबाब दे ऊन टा कले आहे त व पोिलसांना हवी असलेली मा हती ह पुर वली आहे .

अस करतांना त्यांच मन यिथत झाल असेल व त्यांनीं ह गो
तो कओम य असलेले ौी.मंडलीक
आप याला इ

ती गो

घडवून

मागपुढ पहात नाह ं असा ूत्य

हं द

ःवखुशीन केली नसेल, ह िन

त !)

पोिलसां या कृ पाूसादाला यापूव च पाऽ ठरलेले होते !

आण यासाठ ं पोिलसखात ह या त्या मागाचा अवलंब कर याला
अनुभव ौी.मंडलीक यांना आलेला होता.

द. ४-१०-१९१० रोजी

पं.शामजी कृ ंणवमा यांना िल हले या पऽांत या अनुभवा वषयींच आपले मत सांगतांना ौी.मंडलीक
िल हतात :
I am sorry to say that my knowledge of the crooked ways of the Indian police does
not allow me to be equally sanguine. There is no knowing where the Indian police might
stop when they have set their heart upon doing a certain thing. By hook or crook, they will
carry out their object……I am unfortunately cognisant also with many instances of police
monstrocities which all make me very much afraid of Mr. Savarkar’s safety in the hands of
the Nasik C.I.D., at the present moment. A recent telegram from India says that some 48
new arrests have been made in connection with the Nasik Conspiracy Case. This
development has taken place after Mr. Savarkar being placed in the hands of the Indian
police.
सावरकर-च रऽ
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( हं द पोिलसां या वाममाग वतनाची मला जी मा हती आहे ित यामुळ मी सावरकरां या

भ वत याब ल तुम याइतका आशावाद राहंू शकत नाह ं, ह िल हतांना मला द:ु ख वाटत आहे .
गो

करावयाची अस हं द पोिलसां या मनान एकदां ठाम घेतल

हणजे ती गो

ते काय करतील िन काय करणार नाह ंत ह सांगतां येणार नाह ं.
आप याला पा हजे असलेली गो
प रचय आहे .
सुर

एकाद

घडवून आण यासाठ ं

भ याबु-या कशा ह मागान ते

घडवून आणतील......पोिलसां या रा सी लीलांचा ददवान
मला
ु

त्यामुळ स यां या काळ ं नािशक या गु

ततेब ल मला जबरदःत शंका वाटते.

पोिलसां या ता यांत असले या सावरकरां या

हं दःथानां
तून आले या अलीकड या एका तारक अस वृ
ु

आहे क ं, नािशककटा या बाबतींत आणखी ४८ इसमांना पकड यांत आल आहे .

सावरकर

हं द

पोिलसां या हातांत सांपड यानंतर हा ूकार घडन
ू आला आहे .)
पाटणकरांचे कपडे िन प बक अँिसड
ौी.मंडलीक यांनीं तो कयोसार या ठकाणाहन
ू नािशक कटा या खट यांत गुंतले या आरोपींच व त्यांना

ऽास दे णा-या पोिलसांच ज वणन केल त बरोबर होत.
केल अगर त्यांना िश ा दे तांना

या खट यांत या आरोपींनीं कोटात ज वतन

यायमूत नी जे उ ार काढले तेवढयांचा वचार क न त्यां या संबंधींच

मत कोणी बनवील तर त मत चुक च ठर याचा पुंकळसा संभव आहे .

या आरोपींपैक ं कत्येकजण

सुदैवान अ ाप हयात अस यामुळ, त्यां या वतनाची सगळ फोड क न सांगण आज ह श य नाह ं.
पण, सवसामा य र तीन अस

हणावयाला हरकत नाह ं क ं, या खट यांत या कांह ं आरोपींनीं जी

थोड फार मा हती सरकार अिधका-यांना सांिगतली ती ह ूाय: स हे तूनच सांिगतली.

या ूकरणांत

यांचा पुंकळच ूामु यान उ लेख केला जाणार आहे ते ौी. गोपाळराव पाटणकर हे आतां हयात

नाह ंत.

िश ा भोगीत असतांनाच ते १९१९ सालीं येरव या या कारागृहांत मरण पावले.

त्यां या वतनाची कांह ंशी फोड करण आज श य आहे .
सांिगतली ती अत्य प होती.

कै. गोपाळराव पाटणकर यांनीं जी मा हती

त्यांनीं मनांत आणल असत तर आणखी

सांगतां आली असती, हा ौी.मंडलीक यां या पऽांत

त्यामुळ

य

कतीतर मा हती त्यांना

झालेला अिभूाय अगद ं बरोबर आहे .

अ जबातच कानावर हात ठे वले तर िनभाव लागणार नाह ं, थोडक शी मा हती सांिगतली तर वेळ

िनभावून नेतां येईल व आप या अनेक सहका-यांचा जीव बचावतां येईल, अशी खाऽी वाट यामुळच ौी.
गोपाळराव पाटणकर यांनीं एवढ तर मा हती सांिगतली.
अटक केली त्या वेळ ं मुंबईलगत या एका

ठकाणीं चाल व यांत येत असले या

कारखा यांतून ते नुकतेच परत आले होते.
पवळे डाग पडलेले
बलगतील व

होते.

गोपाळराव पाटणकर यांना पोिलसांनीं मुंबईस

त्यां या अंगावर ल कांह ं कपडयांना

प बक अँिसड या
प बक अँिसडचे

आपण कानावर अ जबात हात ठे वले तर पोिलस आप या अंगाला

प बक अँिसडच ह सगळ

बंग बाहे र ह ओळखून, गोपाळरावजींनीं समयसूचकपणान

पोिलसांना अ पशी मा हती दली व अनेक लोकांचे हाल वाच वले.

गोपाळरावां या या वेळ या सहका-

यांपक ं एक गृहःथ पुढ सरकार नोकर ंत िशरले व आज ते पे शन घेऊन सुखान कालबमणा कर त
आहे त.

गोपाळरावजींनीं हा समयसूचकपणा दाख वला नसता व प बक अँिसड या कारखा याच बंग

बाहे र आल असत तर

कतीतर

त णांना अंदमान पहाव लागल असत.

कबुलीजबाब दले त्यां या वतनावर आ ेप घे याला ूवृ

सावरकर-च रऽ

या खट यांत

यांनीं

होणा-या आज या पढ ंत या लोकांनीं या
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सव गो ी ल ांत घेऊन मगच आपल मत बनवाव, ह इ
हणून

आहे .

या खट यांत माफ चे सा ीदार

यांनीं सा ी द या त्यांना ह कमी ूतीचे लेख यापूव स यां या काळांत या लोकांनीं फार

वचार केला पा हजे.
नािशक येथ तु ं गांत असतांना सावरकरांना आप या गैरहजेर ंत घडले या अनेक गो ी कळ या.
‘ अिभनव भारता ’

या नािशक येथील मंडळ ंत मतभेद कसे व कां झाले, या मतभेदांमुळ मूळची

संःथतली मंडळ िभ निभ न गटांनीं काम कशी क ं लागली, अनंत का हे रे यांनीं आपल नांव व गांव
सांगूं नये – ज रच पडली तर त्यांनीं आपण यु ूांतांतले कोणी तर परदे शी आह त अस सांगाव – हे
आगाऊ ठरल असतांना, का हे रे यांनीं ःवत:च नांवगांव कां सांिगतल, का हे रे यां या त डन
ू औरं गाबाद

या ठकाणाचे नांव कळतांच जोशी व अंकुशकर यांना अटक कशी कर यांत आली, वगैरे अनेक गो ी

त्यांना नािशक येथील वाःत यांत कळ या.
गोड न वागून तर कधीं

पोिलस खात्यांत या

कत्येक संत – महं तांनीं कधीं

िावतार धारण त न आप या अ पवयी सहका-यांपक ं कांह ंना कस गुंग वल,

ह ह हक कत त्यांना कळली.

आपण आतां सरकार या हातीं सांपड यामुळ,

कमलीची िश ा दे णार ह त्यांनीं प केपणीं ओळखल होत.

यामुळ, त्यांनीं आप या सहािभयु ांपैक ं (

co – accused ) अनेकांना जो स ला दला तो ल ांत ठे व यासारखा आहे .
मा यावर ढकल यान

सरकार आप याला

यां या दोषाच ःव प सौ य होईल व

जाःतींत जाःत जबाबदार

यांची िश ा कमी होईल अगर टळे ल,

त्यांनीं मा यावर श य ती सव जबाबदार टाकून आपला माग मोकळा क न
आप या सहका-यांना

दले या स

याचा आशय होता.

सावरकरांना नािशक या तु ं गांत आणून

ठे व यापासून पुढ ल म हनाद ड म हना पोिलसां या कारवायांत गेला.
जुळवाजुळव

कर याची

या

काळांत

पोिलसांनीं

शथ

यावा, असा त्यांनीं

केली.

खट यांतील सरकार पुरा याची
नािशकचे

फःट लास

मॅ जःशे ट

िम.मॉंटगॉमर यांनीं सावरकर व त्यां या बरोबरचे इतर आरोपी यां यावर ल आरोपांची ूाथिमक चौकशी

क न त्यां यावर ल खटला ‘ किमट ’ केला.

न यानच केले या काय ा या आधारे सरकारन या

आरोपींची चौकशी कर यासाठ ं मुंबई हायकोटचे सर
नारायणराव चंदावरकर व
नेमल.

गु वार

यायमूित ह टन अशी

द. १५-९-१९१० रोजीं या

यायाधीश सर बेिसल ःकॉट,

ितघांच खास

यायमूित

यायाधीशमंडळ ( Special Trinunal )

यायाधीश मंडळापुढ सावरकर व त्यांचे सहािभयु

यां यावर ल खट याच काम मुंबई हायकोटा या इमारतींत सु

बॅ टःटा यांनीं येरवडा तु ं गांत सावकरांची भेट घेतली.

झाल.

दनांक १३-९-१० रोजीं बॅ.

यानंतर लागलीच सावरकरांना येरवडयाहन
ू

हलवून मुंबईस ने यांत आल व ड गर या तु ं गांत ठे व यांत आल.

‘ ःपेशल शाय यूनल ’ पुढ एकंदर तीन खटले चालावयाचे होते.

यांपैक ं प ह या खट यांत

सावरकरांसकट ३८ आरोपी होते, दस
ु -यांत सावरकरांबरोबर आणखी एकच आरोपी होता व ितसरा
खटला एकटया सावरकरांवरच होता.

सरकारतफ बादशहां व
अवःथेतच नाह ंसा झाला.

यु

दनांक २७-९-१० रोजीं ःपेशल शाय यूनलपुढ काम चालूं असतां,

ू
कर याचा आरोप काढन
घे यांत आला.

प ह या खट याच काम द. २२-१२- १९१० रोजीं

अनेक

सावरकर-च रऽ

यामुळ दसरा
खटला या
ु

ींनीं अपूव खटला
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संपल व त्यानंतर
ूत्य

यायाधीश मंडळान िनकाल सांिगतला.

काम ६९ दवस चालल होत व

यायािधशांनीं ७०

या खट यांत या आरोपींपक ं शंकर बळवंत वै ,

स वातीन म हने चालले या या खट याच

दवशीं खट याचा िनकाल सांिगतला.

या

वनायक सदािशव बरवे व

फुलंॄीकर या तीन आरोपींना खटला चालू असतांनाच दोषमु
खट यांत एकंदर सुमार ३०० सा ीदारां या सा ी झा या.

वनायक कािशनाथ

ठरवून सोडन
ू दे यांत आल होत.

या

कािशनाथ हर अंकुशकर, द ाऽय पांडु रं ग

जोशी, वा.रा.कुलकण व चतुभुज असे चौघेजण माफ चे सा ीदार बनले होते व त्यां या सा ीन ‘ टाइप
’ केलेलीं दोन हजारवर पान भरलीं होतीं.
खट या या कामान

यापलेला द घ काळ, सा ीदारांची सं या, आरोपींना ठोठाव यांत

आले या जबर िश ा इत्या द अनेक
१० रोजीं सु

हायकोटा या

झाल त्या वेळचा

यायालयाभ वतालचा व

यायालयांतला एकंदर थाट अपूव होता.

या बाजूला त्या वेळ ं नॅशनल बँकेची कचेर होती त्या बाजूला प नास पोिलसांची तुकड

मु ाम आणून ठे वली होती.
होता.

ींनीं अपूव ठरले या या खट याच काम गु वार दनांक १५-९-

हायकोटाजवळ तर िनरिनरा या वाटांवर ह पोिलसांचा स

मुंबईचे पोिलस किमशनर हे जातीन हायकोटात हजर होते.

कोटात ूे क

पहारा ठे वलेला
हणून ये याची

नाग रकांना बंद कर यांत आलेली होती. एवढा मह वाचा खटला चालावयाचा असून ह, सव वृ पऽां या

ूितिनधींना कोटात ूवेश दे यांत आलेला न हता.

‘ टाइ स ऑफ इं डया ’, ‘ सांज वतमान ’ व ‘

इं दूकाश
’ एवढयाच वृ पऽां या ूितिनधींना खट याच ूतीवृ
ु
बॅ रःटर व वक ल, आरोपी,

घे याची मुभा दे यांत आली होती.

यायमूत , मोज या वृ पऽांचे वाताहर व बंदोबःतासाठ ं बोलावलेले पोिलस

यां यािशवाय िच पाख ं ह कोटात फरकूं नये, अशी द ता बाळग यांत आलेली होती.
आरोपींची सं या बर च मोठ

अस यामुळ नेहमींची

पंजरा त्यांना पुर यासारखा न हता ;

हणून गॅलर सारख, भ वतालीं भ कम कठडा असलेला मोठा पंजरा मु ाम तयार कर यांत आलेला
होता.

दहा वाज या या सुमारास आरोपींना कै ां या गाडयांतून हायकोटात आण यावर, त्यांना या

पंज-यांत सोड यांत आल.

या पंज-यांत बनपाठ चीं बाक ठे वलेलीं होतीं.

आरोपीं या ूत्येक रांगे या शेवट ं पोिलस उभे कर यांत आले.
होते आ ण खट याच काम सु
यायमूत
आ णले गेले.

त्यां यावर आरोपी बसले.

आरोपींचे पोषाख घरगुती प तीचेच

होईपयत ते आनंद वृ ीन आपापसांत बोलत होते.

यायासनावर अिध त हो यापूव थोडा वेळ पोिलसां या सहवासांत सावरकर कोटात

ू
त्यांचा मासिलसचा उ ोग सवा या ःमरणांत अगद ं ताजा अस यामुळ, िनसटन

जा याची संिध त्यांना िमळूं नये यासाठ ं वशेष खबरदार घे यांत आली होती.

त्यां या त डावर हाःय

झळकत होत व त्यां या अंगावर ल वलायती प तीचा पेहेराव त्यांना शोभून दसत होता.
पंज-यांत येतांच त्यां या

वाज व या व पुढार

सहका-यांनीं व सहािभयु ांनीं त्यां या स मानाथ सहजःफूत न टा या

हणून त्यां याब ल मनांत वसत असलेला आदर त्यांनीं य

लोट यावर, इतके अनुभव आ यावर आ ण इतक

केला.

यच आहे .

इतक ं वष

द य अनुभवावीं लाग यावर आप या पूवसहका-

यांनीं व िमऽांनीं आप या वषयींचा आदरभाव कायम ठे वला आहे ह पाहन
ू सावरकरांना
वाटली असली, तर ती

सावरकर

णभर ध यता

इत या द घ कालानंतर सावरकर आप या िमऽांपक ं

कोणकोणाला नेमके ओळखतात ह पाह याचा मौजेचा कायबम सु

झाला.

सावरकरांनीं सव िमऽांना

सहज ओळखल ; पण, त्यांचा धाकटा भाऊ बाळ याला ओळखण माऽ त्यांना बरच अवघड गेल ;

कारण मध या चारपांच वषात बाळा या शर रय ींत व त डाव यांत चांगलाच पालट झाला होता ! या
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मौजे या कायबमानंतर बाळ सावरकर हे आप या थोर या भावाला कडकडन
ू भेटले.
आले ; पण, पोिलसांना ह बंधुभेट सहन झाली नाह ं !

सवाचे डोळे भ न

सावरकर आप या जु या ःने ांशीं ग पागो ी

या ग पांत ते इतके त मय झाले क ं, पुढ कोटाच कामकाज सु

कर यांत रं गून गेले.

व कलांचीं भाषण चालू झालीं तर ह त्यां या या ग पांत खंड पडला न हता.
सावरकरांत्या त डावर झळकत असलेले हाःय, त्यां या

होऊन

अशा ह ूसंगीं

चेह-यावर पसरलेल बु म च तेज व
गो ींच अवलोकन

त्यां या वाग यांत ूित बं बत होत असलेला त्यां या वृ ींतला धीरोदा पणा या

के यावर, सावरकरांची इतर आरोपींशीं मनोमन तुलना करणा-या एका ा रिसक वाताहराल अगर
यायमूित चंदावरकरांसार या एका ा पं डताला ‘ गोपांत गोप भासे कृ ंण, प र नयेिच पाहतां वीट ’ या

पंतो

च सहज ःमरण झाल असल तर त्यांत आ य काय ?
या खट यांत सावरकरां यित र

असतांनाच म यंतर ं दोषमु

जे ३७ आरोपी होते त्यांत या ितघांना खटला चालू

ठर व यांत आल, ह वर सांिगतलच आहे .

या ितघांिशवाय जे ३४

आरोपी उरले त्यांचीं नाव दामोदर महादे व चंिाऽे, पु षो म लआमण दांडेकर,

वनायक कािशनाथ

गायधनी, वंणु गणेश केळकर, नारायण दामोदर सावरकर, कािशनाथ दाजी टोणपे, रामचंि बाबाजी
काथे, गोपाळ कृ ंण पाटणकर, गोपाळ गो वंद धारप, सखाराम दादाजी गो-हे , वनायक वासुदेव मनोहर,

गो वंद सदािशव बापट, वंणु महादे व भट, ऽंबक गंगाधर मराठे , पु षो म वामन गोखले, केशव ौीपत
चांदवडकर, ौीधर वासुदेव िशधये, हर
वनायक गो वंद ितखे,

अनंत थ े, कृ ंणाजी गोपाळ खरे ,

यंकटे श परशुराम नागपूरकर, गंगाराम

ऽंबक

वनायक जोग,

पचद मारवाड , वामन कािशनाथ

पाळं दे, दामोदर िचंतामण परांजपे, रघुनाथ व ाधर भावे, शंकर पांडु रं ग महाजन, अनंत वंणू
खटले एकदम चाल व याला हरकत
कोनकर, रघुनाथ िचंतामण आंबडे कर, व ास बळवंत डावरे , मुकुंद पांडु रं ग मोघे, केशव गणेश परांजपे,

बळवंत रामचंि बरवे व सखाराम रघुनाथ काशीकर अशीं होती.

फयाद तफ काम चाल व यासाठ ं

अँड होकेट जनरल िम.जा डन, िम.वे डन, िम.वेिलणकर व िम. िनको सन हे िनयु

कर यांत आले

होते व वेगवेग या आरोपींतफ िम.रांगणेकर, बॅ.गो वंदराव गाडगीळ, बॅ.िचऽे व बॅ.जोसेफ बॅ टःटा हे
काम पहात होते.
दनांक १५ स टबर रोजीं खट या या कामाला आरं भ झाला.
यांनीं छोटे स भाषण क न ‘ िमऽमे या ’

या ःथापनेपासून १९०९ ते १९१० सालापयत घडत गेले या

अनेक गो ींची सांखळ कशी गुंफतां येते ह थोड यांत सांिगतल.

अस यामुळ ते एकदम चालावे
अस त्यांनीं सुच वल.
हरकत घेतली.
व कलांनीं

हणजे

अँड होकेट जनरल िम.जा डन
ित ह खट यांचा िनकट संबंध

यथ च वतचवण होणार नाह ं व कालप यय ह होणार नाह ं,

ित ह खटले एकदम चाल व या या या सूचनेला आरोपीं या सव व कलांनीं

अवँय ते सव कागदपऽ आप याला अ ाप पहावयास िमळाले नाह ंत अस सांगून, सव

मुदतीची

मागणी

केली.

बॅ.बॅ टःटा

यांनीं

अस

सांिगतल

क ं,

सावरकर

यां या

खट यासंबंधींचे सव कागदपऽ मा या अ ाप हातीं आलेले नाह ंत ; त्यां यावर ल खटला ‘ किमट ’

कर यांत आला अशा आशयाचा हक
ु ु म ह अ ाप मला िमळालेला नाह ं ; कालपरवांपयत त्यांची माझी

भेट ह होऊं शकली नाह ं व खटला आज िनघणार नाह ं अशीच सावरकरांची ह समजूत होती, अस मला
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आढळू न आल.
के यावर,

ह ं सव कारण सांगून बॅ.बॅ टःटा यांनीं ह काम ःथिगत हो याब लची

यायमूत नीं दनांक २६ पयत खट याच काम पुढ ढकलल.

सोमवार

यां यातफ

दनांक २६-९-१० रोजीं खट याच काम सु

यायालयाला

सावरकरांसंबंधींचा ू
ह

वनंित

वनंित

एक

वनंित

केली.

इं लंड

व

झा यावर बॅ टःटा यांनीं सावरकर
ृा स

या

दे शां या

सरकारांकडे

अज ार वचारास पाठ व याची सवड िमळावी, असा या वनंतीचा आशय होता.
सव आरोपांची व सव आरोपींची चौकशी एकऽ होऊं नये

यायालयान अमा य ठर वली.

असा मु ा बॅ.बॅ टःटा यांनीं मांडला व बॅ.िचऽे, सेटना, रांगणेकर ूभृतींनीं त्याला पा ठं बा दला.
चचा चालू असतांना

हणण समजून घे याचा ूय

यायमूत नीं सावरकरांच या मु ावर ल

केला.

ह
या

खट या या चौकशीशीं कोणता ह संबंध ठे व याची माझी इ छा नस याकारणान या ू ाच उ र मला

दे तां येत नाह ं, अस सावरकर

हणाले.

कर याचा आपला मानस अस याच

सव आरोपींवर असले या आठ आरोपांची चौकशी एकऽच

यायालयान सांिगतल.

चौकशी

कर या या बाबतींत कोटाला

िमळाले या अिधकाराची याि , कट कोठकोठ झाला ह फयाद प ातफ सांिगतल जा याची आवँयकता
या मु ांना अँड होकेट जनरल उ र दे त होते ते हां, ‘

इत्या द मु े बॅ.बॅ टःटा यांनीं उप ःथत केले.
कट केला

हणजे कोणती विश

कृ त्य केलीं त सांगा ’ अस सर यायाधीशमहाशय यांनी सांिगतल.

या ू ाच ताबडतोब उ र दे याची जॉ डनसाहे बांची तयार
दवसापयत ःथिगत कर यांत आल.
दनांक २७ रोजीं या मु ाच सरकारप ातफ

आरोपींतफ मांड यांत आलेले मु े र
ू घे यांत आला.
काढन

रा य

न

कर या या

बादशहा व

ठर वले.
यु

उ े शान

दाख व याक रता कट करण, बादशहा व

हणण ऐकून घेत यावर, सर

बादशहा व

कर याचा ूय

कट करण,
यु

नस यामुळ, कोटाच काम दस
ु -या

मुंबई

ूत्य

यु
व

दवशीं अपुरच रा हल.

कट करण, बादशहाच

हं दःथान
ु

सरकारास

धाक

कर या या हे तून हत्यार व दा गोळा जमा करण वगैरे
हणून अँड होकेट जनरल यांनीं

आरोप आरोपींवर िश लक राहन
ू त्यां या चौकशी या सु वातीच काम

सरकारची बाजू मांड याला ूारं भ केला.

केल हा आरोप सरकारतफ

करण, त्या उ े शान
सरकारास

यायाधीशसाहे बांनीं

दनांक २७ रोजीं सु

झालेल िम. जॉ डन यांच ह भाषण त्या

दनांक २८ रोजीं ह भाषण पुर झा यावर प लक ूॉिस यूटर िम.िनको सन

यांची सरकार मंजुर वषयीं सा

झाली.

सरकारतफचे दसरे
सा ीदार रघुनाथ
ु

यंकटे श गोसावी यांची

सरतपासणी याच दवशीं झाली.

गोसावी हे ‘ अिभनव भारत ’ संःथे या ःथापनेपासून कांह ं वष त्या

संःथेचे सदःय होते अस भासवून, सदर संःथेचे उ े श, ितची कायप ित इत्या द मु ां वषयींची भरपूर

ू
मा हती त्यां या त डन
काढन
घे याचा सरकार
ू

केला.

व कलांनीं ूय

मंडळान ह त्यांची कसून उलटतपासणी क न त्यांना चांगलच छे डल.
दनांक ३० रोजीं ःवत:च कांह ं ू

गोसावी यांना वचारले.

संप या या सुमारास, सा ीदाराला कांह ं
सुच वल.

त हा सावरकर उभे राहन
ू

आरोपींतफ या वक ल

आरोपी गंगाराम

पचंद यान

दनांक ३० रोजीं या सा ीदाराची सा

वचारावयाच अस यास

वचारा अस कोटान सावरकरांना

हणाले :

ृा सन माझ र ण कराव अशी माझी ह काची मागणी आहे .

ृच रा ा या

इितहासांत ःवातं य, समता व बंधुता या त वऽयीची परं परा ूःथा पत झालेली अस यामुळ,
त्या दे शांत मला आौय िमळे ल अशा

जबरदःतीन पकडन
ू मला परत आणल.

सावरकर-च रऽ

व ासान मी तेथ गेल .

पण,

ॄ टश िशपायांनीं

मी ृा स या इॅतीवर भरं वसा टाकून आह आ ण

३६९

ॄ. सरकार मला ृा सला पाठवील, अशी मला आशा आहे .

ते हां मजवर ल खट याच काम

या कोटा या अिधकारा या बाहे रच असून मी या खट याशीं कोणत्या ह ूकारचा संबंध ठे वूं
इ छ त नाह ं.
सावरकरां या या उ रानंतर सरकारप ाचा पुढचा सा ीदार, नािशक येथील पोिलस हे ड कॉ ःटे बल
अमरिसंग सखारामिसंग याची सा

झाली.

या सा ीदाराची उलट तपासणी चालली असताना

बॅ.बॅ टःटा यांनीं मासिलस येथ सावरकरांना
आंतररा ीय काय ावर िभःत
कर यांत आलेली अटक बेकायदा अस याब लचा मु ा उप ःथत केला ; पण,

गैरलागू ठर वला.

धना पा िसिाम पा वाळवे या सा ीदाराची सा

च कोटाच काम संपल.

शिनवार

यायमूत नीं तो मु ा

चालू असतांनाच दनांक ३०-९-१०

दनांक १-१०-१० रोजीं कोटा या कामाला ूारं भ झा यावर, सर

यायाधीश यांनीं ए ःशॅ डशन अँ टअ वय उप ःथत होणा-या ू ांची चचा अगोदर करण ौेयःकर
अस याब लच आपल मत

य

केल.

ह चचा चालू असतांना, सर

सावरकर यांना बॅ रःटरां या टे बलाजवळ खुच दे यांत आली.

‘ तु ह काय ाचा अ यास केला आहे

काय ’ या सर यायाधीशां या ू ाला सावरकरांनीं होकाराथ
ब.ूो.कोडची एक ूत दे यांत आली.

उ र

द यावर, कोटाकडन
त्यांना
ू

अँड होकेट जनरल साहे बांनीं या चचतल आपल
हणावयाचे आहे का ?’ असा ू

मांड यावर ‘ तु हांला या मु ावर कांह ं
वचारला.

यायाधीश यां या सूचनेव न

हणण पुढ

कोटान सावरकरांना

‘ माझी सव िभःत आंतररा ीय काय ावर अस यामुळ मला ृा सम य परत धाड यांत

आल पा हज अस माझ
सावरकरांनीं दल.

या सा ीदाराची सा

हणण आहे व त्यांमुळ या मु ावर मी बोलूं इ छत नाह ं,’ असे उ र

या मु ावर ल आपल

हणण बॅ.बॅ टःटा यांनीं सोमवार मांडाव अस ठ न, वाळवे

घे याचे काम पुढ सु

झाल.

या सा ीदाराची सरतपासणी, उलटतपासणी व

फेरतपासणी हे सव ूकार या दवशीं पुरे झाले व व ठल द ाऽय पेठकर या सा ीदाराची सा
झा यावर कोटाच या दवसाच काम समा
सोमवार

झाल.

दनांक ३ ऑ टोबर रोजीं चौकशीच काम सु

सावरकरां या तफचे अनेक मु े

यायाधीश – मंडळापुढ मांडले.

झा याबरोबर बॅ.बॅ टःटा यांनीं

बॅ.बॅ टःटा यांच व

चालल असतांना सर यायाधीश साहे बांनीं दोनतीन वेळां त्यांना अड व याचा ूय
बॅ टःटा यांनीं आपल

सव मु े र

ठर वल.

हणण नेटान मांडलच.

ाूचुर ववेचन
केला ; तर ह

अथातच, त्याचा कांह ं उपयोग न होतां, शाय यूनलन हे

यानंतर पेठकर या सा ीदारान १९०६ – १९०७ सालीं पोिलस कॉ ःटे बल या

नात्यान घेतले या सभां या रपोटासंबंधीं मा हती सांिगतली.

ह सा

चालू असतांना, बॅ. गाडगीळ व

बॅ.बॅ टःटा यांनीं कांह ं हरकत उप ःथत के यामुळ अँड होकेट जनरल
िमऽमे या ’

चालू

या सु वातीबरोबर कटाची सु वात झाली.

सा ीदाराची उलट तपासणी घेतली.

हणाले : १९०३ साली ‘

बॅ.बॅ टःटा, बॅ. गाडगीळ व बॅ. िचऽे यांनीं या

नािशकचे पो.कॉ ःटे बल दाणी, ‘ व ाभूषण ’ छापखा याचे मालक

ौी.बव व ‘ मॅ झनीच च रऽ ’ या मंथाचे मुिक केशव रावजी ग धळे कर यां या सा ी पु-या झा यावर

जळगांव येथील पो.इ ःपे टर

व ठल अ णाजी काकडे या या सा ीला सु वात झाली.

ह सा

अपुर च राहन
ू या दवशींच कोटाच काम संपणार त बॅ. गाडगीळ यांनीं कोटाला एक वनंित केली.
सावरकर-च रऽ

३७०

‘

नारायण सावरकर याला आपला भाऊ
वनंतीचा आशय होता.

वनायक याची भेट घे यासंबंधान परवानगी िमळावी ’ असा या

‘ या कामांत आ हांला हात घालतां येत नाह ं ’ अस उ र दे ऊन, कोटान ह

वनंित अमा य केली.
दनांक ४ रोजीं काकडे याची सा
सी.आय.ड .सबइ ःपे टर

पंपळे

पुर

झा यावर इतर ह ब-याच सा ी झा या.

त्यांत

व पोिलस खात्यांतला सीतारामिसंग हे दोन सा ीदार सरकार

नोकर ंतले असून, कृ ंणाजी दामोदर िलमये, बाळकृ ंण नारायण फाटक, गणपत नारायण कुलकण व
ौीधर वामन परचुरे हे सा ीदार ःवतंऽ धंदा करणारे होते.
खाजगी िश क असून, फाटक हे मुंबईचे एक ूिस
कांह ं दवस फाटक यांजकडे होती.

यांपैक ं िलमये हे सांगलीकड ल एक

मंथूकाशक होते.

‘ वहार ’ पऽाची मालक ह

कुलकण हे मुंबई या कनाटक छापखा याचे चालक होते व परचुरे

हे नािशक येथील एक फोटोमाफर होते.

दनांक ५

या रमजान या सुट नंतर दनांक ६ रोजीं ूारं भीं

कांह ं पुरावा घे यांत आ यावर त्या दवशीं सर यायाधीश यांनीं बॅ.बॅ टःटा यांनीं सावरकरांतफ जे मु े
उप ःथत केले होते त्यांना उ र दे णारा आपला वःतृत िनणय सांिगतला व अस ठरवून टा कल क ं,
मासिलस येथ सावरकर यांना पकड या या कामीं कांह ं गैरकायदा गो

झाली असली तर , त्यामुळ

हं द कोटा या अिधकाराला कोणती ह बाधा येत नाह ं.
शुबवार

दनांक ७ ऑ टोबर रोजीं, सावरकरांबरोबर ‘ मो रया ’ बोट ंतून आलेला

गु हे रखात्यांतला अिधकार पाकर याची सा

झाली.

सरतपासणी, उलटतपासणी व फेरतपासणी या

ऽःथळ ंतून बाहे र पडतांपडतां या सा ीदारान सावरकरां या लंडन येथील जीवनांतील

घटनासंबंधींची बर च मा हती सांिगतली.
यां या वा षक उत्सवािनिम

कत्येक

द.२९-१२-१९०८ रोजीं कॅ सन हॉलम य ौीगु गो वंदिसंग

भरले या सभत ‘ शीखां या दे शबांधवांवर जुलूम होत आहे

शीखांनीं उठावणी केली पा हजे,’ असे उ ार सावरकरांनीं का ढ याच या सा ीदारान सांिगतल.
माच १९१० रोजीं सावरकरांना

ॄ टश

हणून
द. १३

ह टो रया ःटे शनवर पकड यावर काय घडल, सावरकरांपाशीं कोणत्या

वःतू सांपड या इत्या द हक कत ह पाकर यान सांिगतली.

नािशक कटा या खट याशीं संबंध

असले या वीस पःतुलांब ल ह या सा ीदारान बर च मा हती सांिगतली.
शिनवार दनांक ८ ऑ टोबर रोजीं मुंबई या गु
झाली.

द.

चिगर राव नांवा या ॄ
सा

दारान वणन केल.

हे रखात्यांतला इ ःपे टर फ हे ल याची सा

२८-१-१९०९ रोजीं एस ्.एस ्.िसडने या आगबोट न युरोपमधून मुंबईस आले या

इसमाची कःट स मेडम य झडती झाली ; त्या वेळ ं सांपडले या वःतूंच या
यानंतरचा सा ीदार गणेश बळवंत वै

हा नािशकचा र हवासी असून जॅ सन

खुना या खट यांत त्याला ज मठे प का यापा याची िश ा झालेली होती.
सा ीदार झाला होता.
ीन फार मह व होत.

चालू खट यांत तो माफ चा

या सव ूकारांमुळ या सा ीदारातफ बाहे र येणा-या मा हतीला दो ह प ां या
या सा ीदाराची
‘ ःवदे शी चळवळ ’ चा अथ

सा

शिनवार

दनांक ८-१०-१० रोजीं सु

झाली व ती बुधवार

दनांक १२ रोजीं संपली.

नािशक

येथील बांितकारक संःथांची घटना व कायप ित, मनुंयबळ, ि यबळ व श बळ यां या िस तेसाठ ं
या संःथां या घटकांकडन
कर यांत आलेले उ ोग,
ू
सावरकर-च रऽ

पःतुलां या दे वघेवीचे

यवहार, ःफोटक ि य
३७१

बन व यासाठ ं या मंडळ ंना करावा लागलेला अ यास, इत्या द अनेक मह वा या गो ींची मा हती या

सा ीदारा या माफत बाहे र आली.
असा ू

िम.जॉ डन यांनीं या सा ीदाराला ‘ ःवदे शी चळवळ

वचारला ते हां या सा ीदारान उ र

हणजे काय ’

दल : हत्यार गोळा कर याची व बॉंब कर या या

तयार ची चळवळ ती ःवदे शी चळवळ होय !
वै ासारखा गृहःथ माफ चा सा ीदार बनून आप या पूवप रिचतां व

व सहाका-यां व

सा

दे यास तयार होतो त्या अथ , त्या या या मनोरचनेमाग कांह ं तर गूढ ूकार असावा असा समज
त्या वेळ ं ूसृत झाला होता.

त्या वेळचे गु हे रखात्यांतले मधु ज ह इ ःपे टर बाबासाहे ब दे शपांडे

यांचा या गूढ ूकारांशीं कांह ं तर संबंध आहे असा ह समज आरोपींपैक ं ब-याच जणां या मनांत
झाला होता.

ढ

या समजावर ूकाश पाडणार ं पुढ ल ू ो र ल ांत ठे व यासारखीं आहे त :

बॅ. गाडगीळ

:

१९१०

या मे म ह यांत इ ःपे टर बाबासाहे ब दे शपांडे यांनीं तुझी व आरोपी

मनोहर याची मुलाखत घडवून आणली होती क ं नाह ं !
सा ीदाराच उ र : मला बाबासाहे बांनीं फ

मनोहर दाख व याक रतां नेल होत.

ू. : इ ःपे टर बाबासाहे बांनीं सुच व याूमाण अमूकअमूक सांगून टाक व आपली सुटका
क न घे अस तूं मनोहरांस सांिगतल नाह ंस ?
उ. : मी मनोहरांशीं बोलल च नाह ं.
ू. : इ ःपे टर बाबासाहे बांनीं तु या सम

मनोहरला धमक दाख वली क ं नाह ं ?

उ. : यासंबंधान मला कांह ं एक माह त नाह ं !
‘ मा या सम

तर धमक दाख वली नाह ं ’ अस उ र दे ऊन हा सा ीदार मोकळा झाला

असता तर, त्या या सव प र ःथतीचा वचार करतां, त्याला कोणी फारसा दोष दला नसता.

पण,

अस उ र दे याला ह हा सा ीदार धजला नाह ं ; गुळमुळ त, मोघम उ र दे ण त्याला ौेयःकर वाटल
ह गो

मह वाची आहे .

ूलोभन, धाक इत्याद ं या काऽींत सांपड यािशवाय गणू वै

हा या सा ीदारा या पूवसहका-यां या मनांतला व ास पुढ ल ू ो रां या
द.१२-१०-१९१० रोजीं आरोपी गंगाराम

पान ह

य

उलटणार नाह ं

झाला आहे .

पचंद यान या सा ीदाराची ःवत:च उलटतपासणी घेतली.

त्या

वेळ ं पुढ ल संवाद झाला :
ू. : तुला कोणी वाईट र तीन वाग व यािशवाय तूं सव कांह ं सांग यास तयार झालास, अस
तुझ

हणण आहे ?
उ. : मला कांह ं माह त नाह ं.
ू. : पोिलसांनीं मला मारल तर मी सार पोिलसांना सांगेन अस तूं अनंत का हे रे याचेजवळ

मनमाड येथ

हणाला नाह ंस काय ?

उ. : अस मी

हटल असेल !

दनांक १२-१०-१० रोजीं गणू वै ाची सा
अंकुशकर याची सा
मी सा

घे यांत आली.

संप यावर, माफ चा सा ीदार कािशनाथ हर

मी खर सांिगतल तर मला माफ दे यांत येईल अशा अट वर

दे त आह अस या सा ीदारान आरं भींच सांिगतल.

सावरकर-च रऽ

सा ीदारान आरोपी ितखे याला िल हले या
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एका पऽांतील कांह ं वा यांब ल
य

या.चंदावरकर यांनीं कांह ं ू

वचारले.

आपली मनोगत गु

कर याची बांितकारक त ण कशी खटपट कर त असत ह कळ या या

सा ीदारान त्यांना

र तीन

ीन ह ू

व

दलेलीं उ र नमूद कर यालायक आहे त औरं गाबादे पासून १६ मैलांवर असले या

पंपर गांवीं दरोडा घाल याचा संक प, हा पऽाचा वषय आहे .
ू. : पऽांतील ‘ वंदेहं ’ चा अथ काय ?
उ. : अथ मला माह त नाह ं.

मी तो श द कोठ तर वाचला होता इतकच !

ू. : नऊ बैल

हणजे काय ?

उ. : नऊ बैल

हणजे दरोडा घालणारे संःथेचे नऊ सभासद.

ू. : आ ह जुना पूल पहावयास येणार आह त, या वा याचा अथ काय ?
उ. : ‘ जुना पूल ’ ह है दराबादतील एक जागा असून तेथ हत्यार
वा याचा अथ ‘ आ ह हत्यार पहावयास येणार आह त ’ असा
दस-या या सुट या दवशीं
सा

पुर झाली.

दस
ु -या

हणजे शुबवार दनांक

गु

या

यावयाचा !
१४-१०-१९१० रोजीं अंकुशकर याची

माफ चा सा ीदार द ाऽय पांडु रं ग जोशी याची सा

दवशीं संपली.

वकत िमळतात.

याच दवशीं सु

झाली व ती

हे रखात्यांतील सुप रं टडट रामकृ ंण हणमंत पागे व माफ चा सा ीदार

वा.रा.कुलकण , बी.ए.एलएल
् ्.बी. या दोघां या सा ी पु-या झा यावर दनांक १५-१०-१९१० च कोटाच

काम संपल.

सोमवार व मंगळवार िमळू न –

नारायणराव जोशी, येव याचे

हणजे दनांक १७ व १८ िमळू न – येव याचे िश क

यापार एकनाथशेट गुजर, िशवरामशेट सोनार, सोलापूरचे वामन ध डो

कुंटे , अ कलकोटचे ौीधर गणेश ॄ ोपा ये, इगतपुर ःटे शनवर ल कारकून केशव सखाराम िसंधेकर,
इगतपुर चे र हवासी नरहर अनंत खांबेटे व इगतपुर चे वक ल वामनराव व ठल दे वळालकर यां या
सा ी झा या.
बुधवार द. १९-१०-१९१० रोजीं नािशकचे पो.इ ःपे टर रामचंि
सावरकरां या घराची प हली झडती
आ पाजी ब लाळ यांची सा

झाली.

गणेशपंत सावरकर यांना द. २८-२-१९०९, रोजीं मुंबईस मोहन

ब डं गम य पकड याची हक कत व दनांक १३-६-१९०८, १७-१२-१९०८ व १२-३-१९०९ या तीन दवशीं
घेतले या नािशक येथील सावरकर बंधूं या वसितःथाना या झडतीची हक कत, अशा हक कती या
सा ीदारान सांिगत या.

प ह या झडतींत या वःतूंची

त्यांत मॅ झनी या च रऽा या

हणून जी याद या सा ीदारान सांिगतली

ब-याच ूती, ‘ साय स ऑफ वॉर ’ ‘ इ फंश सोड ए ससाइज ’ ‘

लंकर इं जिनअ रं ग ’ वगैरे पुःतकांचा उ लेख होता.

एका झडती या वेळ ं, छपराजवळ या िभंती या

बाहे र या बाजून एक वीट काढ याबरोबर, आंत कांह ं पुःतक व कागदांच एक पुडक या वःतू हातीं
लाग याच सा ीदारान सांिगतल.

या पुड यांत बॉंबचा फा यूला, कत्येक लोकां या प यांच टपण,

वनायकराव सावरकर यांचीं गणेशपंतांना आलेलीं पऽ वगैरे वःतू आढळ या, अस ह हा सा ीदार
हणाला.

नरहर बापूजी जोशी मामलेदार यांनीं अटकत असले या गणेशपंत सावरकरांना भेटावयास
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त्यांचा भाऊ नारायण आला असतां झाले या संभाषणाची व त्या संभाषणामुळ हातीं आले या पुरा याची
मा हती सांिगतली.
वटे खालीं मी पांच

भेट या वेळ ं गणेशपंतांनीं नारायणास सांिगतल : ग ची या डागडजी
या वेळ ं
ु

पयांची नोट ठे वली आहे .

हा ूकार सा ीदाराला चमत्का रक कसा वाटला, फःट

लास मॅ जःशे ट िम.िनसीम यांना सा ीदारान ह हक कत सांिगत यावर झडती घे याची परवानगी
कशी िमळाली व झडती या वेळ ं कौलारा या खालीं असले या कोनाडयांत नोट न सांपडतां कागदपऽ
नािशकचे डे युट

कसे सांपडले ह मा हती सा ीदारान कोटाला सांिगतली.
रा.ब.मा ित पांडु रं ग तोरडम ल यांची सा
गु वार

चालूं असतांनाच कोटाच या दवसाच काम संपल.

दनांक २० रोजीं आरं भींच कोटान शंकर बळवंत वै ,

वनायक कािशनाथ फुलंॄीकर या तीन आरोपींना दोषमु

उलटतपासणी त्यांनीं आपली डायर बरोबर आण यावर
सा ीदार माग ठे व यांत आला.

सुप रं टडट ऑफ पोिलस

वनायक सदािशव बरवे व

हणून सोडन
दल.
ू

हावी ह

रा.ब. तोरडम ल यांची

वनंित कोटान मा य के यामुळ, हा

नािशक येथील वेगवेग या झडत्यां या वेळ ं पंच

हणून

यांनीं काम

केलीं होतीं अशा चारपांच इसमां या व पो. इ ःपे टर जीवना महाद ू याची िमळू न पांच सा ीदारां या

सा ी झा यावर, नािशकचे पोिलस हे डकॉ ःटे बल कािशनाथ शामराव पाठक व इगतपुर चे पो.
इ ःपे टर तुकाराम नारायण सावंत यांनीं आरोपी काशीकर या या घराची झडती घेणारे गु

हे रखात्यांतील इ ःपे टर मॉ रस व त्याच खात्यांतील इ ःपे टर फ हे ल यां या सा ी झा यावर
नािशकचे हजू
ु र डे .कले टर व फःट लास मॅ जःशे ट िम.पळशीकर यां या सा ीला ूारं भ झाला.

खट याच काम शिनवार चालल नाह ं तर वक ल, बॅ रःटर मंडळ ंना थोड फार तर
अशी वनंित बॅ.बॅ टःटा यांनीं या दवशीं
दनांक २० रोजीं सु

या

वौांित िमळे ल

यायमूत ना केली ; पण, ती अमा य झाली !

झालेली पळशीकर महाशयांची सा

मंगळवार दनांक २५ रोजीं संपली.

आरोपी दांडेकर याचा जबाब घे याच काम चार तास चालल होत, या अवधींत आरोपी

हत्यारबंद

पोिलसां या ता यांत होता आ ण या पोिलसांचा खट या या चवकशीशीं अथाअथ कांह ंच संबंध न हता,
अस पळशीकरांनीं कबूल केल.

“ माझा कबुलीजबाब झाला ते हां मी

यालेला होत अस आरोपी

मनोहर यान मॉंटगॉमर पुढ सांिगतल व मला ह आरोपी या चेह-याव न तस वाटल ”
पळशीकरांनीं सांगून टाकल.

आरोपींनीं दलेले अशा ूकारचे जबाब पुरा यांत समा व

मंडळ ंनीं हरकत घेतली ; पण, ती अमा य झाली. शुबवार

अस

हो याला वक ल

दनांक २१-१०-१० रोजीं सा

दे तांना

पळशीकरांनीं अस सांिगतल क ं, पोिलस इ ःपे टर बाबासाहे ब दे शपांडे हे माझे नातेवाईक आहे त.
आरोपी चंिाऽे याला हत्यारबंद पोिलसांनीं जबाब दे यासाठ ं आणला होता, मी िलहन
ू घेतलेले चौदा

कबुलीजबाब पकड यानंतर बारापे ां अिधक दवस झा यावर आरोपींनीं दले आहे त, आरोपी ितख याने
तर ४२

दवसांनंतर जबाब

दला, वगैरे मा हती पळशीकरां या त डन
िनघाली.
ू

या जबाबांसंबंधीं

बोलतांना बॅ. बॅ टःटा यांनीं अस सांिगतल क ं, इत या अवधीनंतर दलेले जबाब आरोपींवर जुलूम
झा यामुळ दे यांत आले, अस अनुमान काढतां ये यासारख आहे .
हावयाला नको होत, अस ह बॅ. बॅ टःटा यांनीं सांिगतल.

कबुलीजबाब घे याच काम गु पण

“ चौकशी चालावयाची ती ‘

लॉ अँमडमट अँ टा ’ ूमाण चालावयाची ह कळ यापूव च

यू बिमनल

या मॅ जःशे टला चौकशी गु पण

चालावयाची अस वाटल त्या मॅ जःशे टन कबुलीजबाब िलहन
ू तर घेतले क ं नाह ंत ” असा संशय बॅ.
रांगणेकर यांनीं ूगट केला.
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अस बॅ. गाडगीळ यांनीं दाखवून दल.

दनांक २२-१०-१० रोजीं सर

यायाधीशांनीं या जबाबा वषयीं

पुढ ल िनकाल दला :
७ जानेवार पासून पुढ

कंवा त्या

दवशीं घेतलेले कबुलीजबाब िनशाणीचे कागद

समजून चालावे ; आरोपी प ातफ मॉंटगॉमर

व गायडर यांची उलटतपासणी झा यावर

कबुलीजबाब दाखल क न घे या या ू ाचा िनकाल आ ह क ं .
यानंतर कांह ं आरोपींचे कबुलीजबाब पुरा यांत दाखल कर यांत आले.

बॅ. रांगणेकर यांनीं

पळशीकरांची उलटतपासणी घेतली ते हां आरोपी मराठे या या जबाबांत कांह ं मह वाची खाडाखोड
कर यांत आ याच िनंप न झाल.

पळशीकर
पळशीकर महाशयांचा ग धळ

यां या सा ीब ल

यायाधीशांच ह मत कस ूितकूल बनूं लागल होत ह सर

यां या दर यान झाले या पुढ ल ू ो रांव न ःप

यायाधीश व पळशीकर

होत आहे .

चीफ ज ःटस : तु ह कबुलीजबाब कसे घेत होतां ?
िम.पळशीकर : मी व माझा कारकून दोघे ह एकदम िलह त होत .

एकजण मराठ ंत व

एकजण इं मजींत असे िलह त होत .
चीफ ज ःटस : तर मग तु ह दोघांनीं एकच द ु ःती केली, ह कस झाल ?
िम.पळशीकर : अस झालेल दसत खर !
बॅ. बॅ टःटा यांनीं चाल वले या उलटतपासणी या वेळ ं पळशीकर कसे िचडन
गेले व सर
ू
यायाधीशांनीं त्यांना कस ता यावर आणल, ह पुढ ल संवादाव न समज यासारख आहे :
( बॅ. बॅ टःटा यांनीं केले या उलट तपासणींत ) पळशीकर : मी आप या खोलींत कधींकधीं

ू ह बसल असेन.
पागोटे व कोट काढन
खाणारा नाह ं.

मी के हां ह टे बलावर चंची ठे वली न हती ; कारण, मी तंबाखू

केवळ मला ऽास दे याक रतां हे ू

चीफ ज ःटस : तस नाह ं.

हे ू

केले जात आहे त.

लागूं आहे त.

आहे त अस तु हांला वाटत, ह तुमची चूक आहे .

तु हांला ऽास दे याक रतां हे ू

केले जात

तु ह मॅ जःशे ट आहांत ह ओळखतां आल असत क ं

नाह ं, ह पाह याचा बॅ. बॅ टःटा यांचा हे तु आहे .
सोमवार

दनांक २४-१०-१० रोजीं आरोपी काशीकर यां या जबाबा वषयींचे कांह ं ू

यायाधीशांनीं सा ीदाराला वचारले.

सर

या ू ांची उ र दे तांना सा ीदाराचा फारच ग धळ उडाला !

जॅ सन – खुना या खट यांतील आरोपी शंकर सोमण यान त्या खट यांत दलेला कबुलीजबाब या
खट यांतील पुरावा
यांनीं

व

हणून दाखल कर याचा सरकारप ातफ ूय

आरोपीतफ या

बॅ रःटरांनीं

त्याला

हरकत

घेतली.

सर यायाधीशांनीं हा कबुलीजबाब दाखल क ं नये, असा िनणय
नािशकचे डे .कले टर व प हला वग मॅ जःशे ट

झाला.

ते हां

मंगळवार
दला.

यायमूित चंदावरकर
दनांक

रोजीं

पळशीकरां या जबानीनंतर

ौी. वनायक नारायण खोपकर यांची सा

आरोपीं या कांह ं जबाबांवर तारखाच घातले या नाह ंत अस या सा ींत बाहे र आल.
सावरकर-च रऽ
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यां या जबाबाब ल बॅ. बॅ टःटा यांनीं या सा ीदाराची उलटतपासणी घेतली.
असतांना,

ह

तपासणी चालूं

यायमूित चंदावरकर यांना ह या सा ीदाराला चाप याचा ूसंग टाळतां आला नाह ं.

या

ूसंगीं कोटात जीं ू ो र झालीं तीं मोठ ं मासलेवाईक आहे त.
बॅ. बॅ टःटा : माझा कबुलीजबाब जर खुषीचा नाह ं तर तो खरा आहे अस आरोपी

हणत

असतां ह, तो खुषीचा आहे असा शेरा तु ह त्यावर कसा मारला ?
खोपकर : कबुलीजबाब दे या या एकंदर त-हे व न तो खुषीचा आहे अस मला वाटल.
ज. चंदावरकर : हा शेरा मारतांना आपली मॅ जःशे ट या नात्याची जबाबदार तु ह जाणत
होतां काय ?
खोपकर : मी या संबंधाचा सव खुलासा करत . कबुलीजबाब

केला असतां आरोपी

खुषीचा आहे काय असा ू

हणाला : आरोपी कधीं तर खुषीन कबुली जबाब दे तात क ं काय ह तु हांस

मा हत नाह ं काय ? ते हां, ‘ मला ू

वचार याच तुझ काम नाह ं ’ अस मी त्यास बजाव यावर

त्यान कबुलीजबाबांत वर द याूमाण उ र दल.
ज. चंदावरकर : ूत्येक आरोपीचा कबुलीजबाब जसा खुषीचा नसतो तसा तो माझा ह नाह ं,
असा त्याचा अथ होत नाह ं काय ?
खोपकर : होय, तसा अथ होतो खरा !
आरोपी नागपूरकर याचा जबाब दाखल क न घे याचा सरकारप ातफ ूय

चालू झाला ते हां

ज. चंदावरकर यांनीं खोपकर यांची जी खरडप ट काढली ती ह मोठ खुसखुशीत आहे .
ज. चंदावरकर : तो कबुलीजबाब या नात्यान कसा दाखल होईल ?

कबुलीजबाब दाखल

हो यापूव अनेक शत पु-या झा या पा हजेत, असा काय ान बंदोबःत केला आहे .
चीफ ज ःटस : ( खोपकरांस )
खोपकर : ह केवळ सा

ा जबाबास तु ह स ट फ कट जोडल काय ?

अस यामुळ मी ितला स ट फ कट जोडल नाह ं.

ज. चंदावरकर : १६४ या कलमाखालीं तु ह हा सा ीपुरावा कसा घेतला ?
खोपकर :

खट याची सुनावणी सु

हो यापूव या कलमाखालीं सा ीपुरावा घेतां येतो व

कबुलीजबाब ह घेतां येतो, अस मला वाटत.
ज. चंदावरकर : प हला वग मॅ जःशे टन अस बोलाव, याच मला आ य वाटत !
खोपकरांनंतरचे सा ीदार नािशकचे पो.इ ःपे टर शेख जलाल उःमान यांनीं नािशकांतील तीन
झडत्यांची हक कत सांिगतली.

या झडत्यां या वेळ या पंचां या सा ी झा यावर,

पो.इ ःपे टर यशवंत महादे व क णक यांची सा

झाली.

नािशकचे

नािशकचे पो.सुप रं टडट कुक, पो.इ ःपे टर

ब लाळ, पोिलस हे ड कॉ ःटे बल रामचंि पवार, है दराबाद रे िसडे सींतले पो.इ ःपे टर अबद ु लाखान,

झडत्यां या वेळचे कांह ं पंच इत्या दकां या सा ी झा यावर, डे यु ट सुप रं टडं ट ऑफ पोिलस मा ित
पांडु रं ग तोरडम ल याची सा

द. २८-१०-१० रोजीं सु
कोनकर व ॄ िगर बुवा

सावरकर-च रऽ

३७६

झाली.

ह सा

पुर झा यावर दनांक २९-१०-१० रोजीं हे रखात्यांतील इ ःपे टर मा ित सखाराम

कामटे याची सा

झाली.

उलटतपासणी या वेळ या कांह ं ू ांना उ र दे तांना सा ीदारान आरोपी

कोनकर व ॄ िगर बुवा यांचा संबंध असलेली पुढ ल मा हती सांिगतली :
को हापूरचे महाराज व सबनीस यांचा खून कर याचा
बनावट गो

वचार होता अशा ूकारची

सांग या वषयीं मी कोनकरास कधीं पढ वल नाह ं.

हाइसरॉयचा खून

करावयाचा होता ह

कोनकरास कधीं सांिगतल नाह ं.
सांिगतली.

ॄ िगर या मनांत

गो ह वर ल गो ीला जोडन
दे यासंबंधान मी
ू

पु याहन
ू नािशकास जातांना गाड ंत कोनकरान ह

दवाळ या सु ट नंतर गु वार दनांक ३-११-१९१० रोजीं खट याच काम सु
कामटे याची सा
याची सा

पुर

झाली.

दोन ॄाऊिनंग

झाल.

गो

इ ःपे टर

झा यावर या दवशीं हे रखात्यांतला सब इ ःपे टर रामचंि गणेश झारापकर

धुळ येथील एका झडतीची हक कत सांगतांना सा ीदार

पःतुल, दोन काडतुस, एक गोळ , ॄाऊिनंग

हणाला : या झडतींत

पःतुल वापराव कस यासंबध
ं ींच एक

पुःतक वगैरे वःतू सांपड या. इ ःपे टर सुलतानखान या या सा ींत अस बाहे र आल क ं, पेण येथील
झडतींत सांपडलेल ( १८५७

या) बंडासंबंधाच पुःतक िचंतामण वनायक वै

झडतींत सांपडले या मॅ झनी वषयक पुःतकाचा कता सावरकर न हता.

यांनीं िल हलेल असून,

झडती या वेळ ं पंच

हणून

हजर असले या कांह ं इसमां या सा ी झा यावर खट याच या दवसाच काम संपल.
शुबवार दनांक ४ रोजीं व त्या या दस
ु -या दवशीं झाले या सा ींत पोिलस स. इ ःपे टर

ु
ौीधर रामचंि क णक, अिसःटं ट सुप.ऑफ पोिलस िम.ःटअट
व डे यु ट किमशनर ऑफ पोिलस
िम. ह सट यां या सा ी मह वा या होत्या.
क ं, द.१५६-१९०९ पासून –
समजली होती.

हणजे जॅ सन – खुना या पूव च – चतुभुजसंबंधींची गु
पु या या

यापार शेठ गमनाजी पठाजी याची या दवशीं सा

आरोपी डावरे यान सा ीदारा या घरा या आवारांत पु न ठे वले या गाठोडयाब लची हक कत

सा ीदारान सांिगतली.

‘ डावरे याला मा यापुढ आ णले ते हां त्या या नाकांतून र

काय त मला सांगतां येणार नाह ं ’ अस ह सा ीदार
व यम कंग यांची सा

हणाला.

वाहातो होत क ं

पु याचे माजी िसट पोिलस इ ःपे टर

संप यापूव च कोटाच दनांक ५ च काम संपले.

सोमवार दनांक ७-११-१० रोजी व यम कंग यांची सा

पुर होऊन एकदोन करकोळ सा ी

झा यावर, हे रखात्यांतील इ ःपे टर केशव व ठल कोकजे यांची सा
जवळच

बातमी त्याला

चतुभुजला शोधून काढणे ज र आहे अस सा ीदाराला वाटत असून ह, सा ीदार

त्याला शोधून काढंू शकला नाह ं.

झाली.

शेवट या सा ीदारान उलट तपासणींत अस सांिगतल

पःतूल कस सांपडल, आरोपी डावरे यां या जवळ या

झाली.

आरोपी कोनकर यां या

पःतुलाचा थांग काढ यासाठ ं पुण

येथील भवानी पेठत या एका व हर च पाणी कस उपसाव लागल, या व हर ंतून कती गाळ काढावा
लागला व शेवट ं लाल कापडा या एका गाठोडयांत पःतुल व काडतुस कशीं सांपडली, इत्या द हक कत
या सा ीदारान सांिगतली.

मंगळवार ं ूारं भीं पेण येथील कांह ं सा ीदारां या

झा यावर, हे रखात्यांतील सुप रटडट ऑफ पोिलस िम.सुिल हान यांची सा

यां या घरा या झडतीची हक कत या सा ीदारान सांिगतली.

सावरकर-च रऽ
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पे टगारा यांनीं आरोपी नागपूरकर व भट यां याब लची मा हती आप या सा ींत सांिगतली.

पोिलस इ ःपे टर िशवराम

वंणु सदावत यांची सा

मंगळवार ं सु

पु याचे

होऊन बुधवार ं संपली.

आरोपींपैक ं कोणाला ह आपण अ न, खेळ याचे प े, मेवािमठाई, फळफळावळ वगैरे वःतू
नाह ंत अस या सा ीदारान सांिगतल.

द या

नािशकचे पो. इ ःपे टर ब लाळ ूभृित कांह ं सा ीदारां या

सा ी झा यावर बुधवार दनांक ९ रोजीं कोटाच काम संपले.
गु वार पेणचे र हवासी केशव सखाराम परांजपे, मुंबईचे सखाराम ब लाळ जोशी, तळे गांव
कांचकारखा यांतील बाळकृ ंण शंकर करं द कर, पु याचे सदािशव

व ाधर कवड कर ूभृतीं या सा ी

शुबवार ं नािशकचे अिस.कले टर व मॅ जःशे ट िम.गॅरेट यांची सा

झा या.

झाली.

आरोपी बळवंत

रामचंि बरवे व काशीकर यां या जबाबां या मराठ ूतींना स ट फ कट न जोड याची चूक आप या

बरवे व काशीकर यांचे जबाब खट यांत दाखल कां होऊं

हातून झा याच सा ीदारान कबूल केल.

नयेत या वषयीं आरोपीतफ या व कलांनीं अनेक कारण सांिगतलीं.
आले.

प

ाचे अिस.कले टर व फ. लास मॅ जःशे ट िम.मॉंटगॉमर यांची सा

म खानदे श ज

हो यापूव च शुबवारच कोटाच काम संपल.
असतां त्यांनीं अनेक मह वा या कबु या

या दवशीं िम.मॉंटगॉमर यांची उलटतपासणी चालली

द या.

“ जबाब दे यास मी खुषी आह अस आरोपींनीं

हटल नसतां, आरोपींचे जबाब िलहन
घेतले, पोिलसांनीं हाल क न जबरदःतीन
ू

कबुलीजबाब घेतले अस कांह ं आरोपी
अस सा ीदारान सांिगतल.

हणत होते व या बाबतींत आपण कांह ं चौकशी केली नाह ं ”

मुंबई या फोथ ूेिसडे सी मॅ जःशे ट या अटकत असतांना मा या िमशा

उपट या अशी तबार आरोपी खरे यांनीं केली अस याच सा ीदारान सांिगतल.
धमक

पुर

शिनवार ं कांह ं वशेष सु ट अस यामुळ, पुढ ल कामाला

सोमवार द.१४-११-१० या दवशीं सु वात झाली.

आपण होऊन

तर ह हे जबाब दाखल कर यांत

मला मारहाण केली व

दली आ ण त्यामुळ मी कबुलीजबाब दला, अस आरोपी चंिाऽे आप यापुढ

सा ीदारान सांिगतल.

हणाला अस याच

सा ीदारान ह हक कत सांिगत यावर ह, या सा ीदारासमोर झालेले

जबाब

पुरा यांत
गंगाराम या भावाची सा
दाखल कर यांत आले.

‘

यू ज ट ह ऑफडस अँ ट ’ अ वय सावरकरांवर कर यांत आले या

खट यांत वंणु महादे व भट यांनीं दलेली सा
मागणी या दवशीं अमा य झाली.

चालू खट यांत दाखल होऊं नये ह बॅ. बॅ टःटा यांची

नािशकचे िस हल सजन व नािशक या दवाखा यांतील हॉःपीटल

अिसःटं ट यां या आरोपी कैदत असतांना त्यांना कर यांत आले या औषधोपचाराब ल या सा ी पु-या
झा यावर, मंगळवार दनांक १५-११-१९१० रोजीं नािशकचे हर गो वंद वैशप
ं ायन यांची आरोपी मराठे
या या घरांतील पःतुलांसंबंधीं सा

झाली.

बुधवार दनांक १६ रोजीं

या सा ीदारां या सा ी झा या

त्यांत ‘ वहार ’ चे भूतपूव संपादक भाःकर वंणु फडके व मुंबई या ‘ माधवाौम ’ चे

ध डो

वंणु सावळे हे होते.

गु वार

दनांक १७ रोजीं भाःकर गणेश केळकर,

सह बु े वगैर या मागून पेणचे सावकार िचंतामण व ठल जोशी यांची सा

यवःथापक

व ठल

झाली.

वनायक

पूव

जबाब

दे तांना आपण ग धळू न गेल होत , आतां सु ां आपण थोडे फार ग धळल आह , पेण या फौजदारांनीं
सांिगत यामुळ आपण पूव कांह ं खोटया गो ी सांिगत या इत्या द हक कत सांगतांना या सा ीदाराचे
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डोळे पा यान भ न आले.

आरोपी गंगाराम या या भावाची सा

आप याला कोणत्या श दांत धमक

दली होती ह त्यान सांिगतल.

व तुला का यापा यावर धाडंू अशी जरब पोिलसांनीं

सांिगतल.

चालली होती ते हां पोिलसांनीं

“ तु या भावाला फांसावर लटकवूं
याल

द यामुळ आपण

” अस सा ीदारान

शिनवार दनांक १९-११-१० रोजीं झाले या सा ींत नािशकचे कापडाचे यापार

बुरकुले यांची सा

झाली.

दकान
या
ु

यंबक कृ ंण

हशोबां या व ांतून ह ःवातं यलआमी या नांवाचा उ लेख

कर याची नािशकांत प त पडली अस याच या सा ीदारान सांिगतले या मा हतीव न ःप

झाल.

आरोपींपैक ं कांह ं जणांनीं एक सो याची सर , पाट या वगैरे वःतू चोर या अस फयाद प ाच
हणण होत.

सोमवार दनांक २१-११-१० व मंगळवार दनांक २२-११-१० या दोन दवशीं या मु ा वषयीं

मा हती सांगणा-या कांह ं सा ीदारां या सा ी झा या.

सभाःथानाभ वतीं जाड िभंती या बाहे र उभा

राहन
ू , चांद यांत भाषणांची टपण घेऊन व आवाजांव न बोलणा-या व पद

िन

त क न सभेच इितवृ

वै

याचा एक आ

संपली.

िल हणारे कािशनाथ शामराव पाठक यांची सा

भाःकर सदािशव ओक याची सा

याच दवशीं सु

हणणा-या

सांिगतल.

पण, मी त्यांच

ंची नांव

२२ रोजींच झाली.

गणू

झाली व ती दस
ु -या दवशीं

या कधीं घड याच नाह ंत अशा एक दोन गो ी ( ॄ िगर ) बाबां व

मला सांगत होते ;

य

सांग यास पोिलस

हणण ऐकल नाह ं, अस या सा ीदारान

उलटतपासणींत

बुधवार दनांक २३-११ रोजीं झाले या सा ींत गो वंद िसताराम गोगटे या सा ीदाराची सा

चालू असतां पुढ ल ू ो र झालीं :
ू. : कायदे शीर साधनान यश येईनास झाल तर काय करावयाच होत ?
उ. : होतील ते प रणाम सहन करावयाचे, दसर
काय ?
ु
ज. चंदावरकर : सरकारला भेवडवावयाच

हणजे काय करावयाच ?

उ. : गांधी वगैरे इसम शा स हालांत कर त आहे त तस करावयाच.

जुट न वागून सरकारला

भेवडवावयाच आ ण जुलमी काय ाचा ूितकार कर याक रती पुंकळ लोकांनीं भराभर तु ं गांच
जावयाच.
िमदनापूर पोिलसांतील सब इ ःपे टर शर चंि बानज

याची सा

ह याच

दवशीं झाली.

अलीपूर बॉंब खट यांतील आरोपी हे मचंि दास यां यासंबंधींची मा हती या सा ीदारान सांिगतली.
दवशीं नािशकचे डे .सुप रं टडट ऑफ पोिलस मा तराव तोरडमल यांची माग पडलेली सा

याच

सु

झाली व

ती गु वार बराच वेळ चाल यावर संपली. उलटतपासणींत या कांह ू ांना उ रे दे याची स

नसावी

अशी या सा ीदारान एकदोन वेळां कोटाला वनंित केली ; पण, ती मा य झाली नाह .

शिनवार

दनांक २६-११-१० रोजीं मुंबईचे केिमकल अँनलायझर कॅ टन
असतांना, आरोपींपैक ं

त्यां या त डन
ू िनघाली.

हनान हायहॅ म यांची सा

कत्येकां या कायाला अूत्य पण ूश ःतपऽच दे णार ं अशीं

कत्येक वा य

‘ दांडेकरान आप या जबाबांत दलेली प बक अँिसडची कृ ती बरोबर आहे ,

ितखे या या घर ं सांपडलेला बॉंबचा फॉ युला ह बरोबर आहे , गणू वै
सांिगतली ती खर

चालली

यान प बक अँिसडची जी कृ ित

आहे ; गणेश सावरकर व चिगर राव यां या जवळ सांपडलेला व

सावरकरान ‘ इं डया हाऊस ’ येथ छापलेला बॉंब या फॉ यु याचा मजकूर

वनायक

हणजे ःफोटकारक पदाथ व

बॉ बची कृ ित यां या स वःतर ववेचनाच एक पुःतकच आहे ’ अस या सा ीदारान कबूल केल.
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३७९

सोमवार दनांक २८-११-१० रोजीं झाले या कामकाजा या ओघांत, सावरकर यांनीं कामाबा

नांवान धाडले या कुलमुखत्यारना याची हक कत बाहे र आली.

या

हे ग येथील पंच कोटासाठ ं हा कागद

तयार कर यांत आला असून तो सॉिलिसटर दवाण यांचे सम

तयार झाला होता.

पोिलस खात्याचे डे .इ ःपे टर जनरल िम.गायडर यां या सम

सावरकर यांनीं सह केली होती व बॅ.

बॅ टःटा यांनीं

त्या कागदावर आपली सा

घातली होती.

मंगळवार

या कागदावर गु

दनांक २९-११-१० रोजीं

िम.गायडर यांनीं उलटतपासणींत अस कबूल केल क ं, आरोपी काशीकर यान कबुलीजबाब दला त्या या
आधीं त्या या चुलत्याला सरकार नोकर ंतून सःपड केल होत व आतां त्याला फ न नोकर वर घेतल
आहे .

अहमदाबाद येथ

हाइसरॉयवर फक यात आले या बॉंबसंबंधान खबर दे याक रतां लआमण

वासुदेव ॄ े याला चाकर ला ठे वल होत ; पण,
िम.गायडर यांनीं सांिगतली.

त्याला लौकरच कामाव न दरू केल, अशी ह मा हती

खटला ‘ किमट ’ करणा-या मॅ जःशे टांसमोर आरोपींनीं

दलेले जबाब

वाचून दाख व याच काम अँड होकेट जनरल कर त होते त्या वेळ ं कांह ं आरोपींनीं आपण दलेले जबाब
खोटे अस याचे
आरोपींचे जबाब िन पुरवणी जबाब
सांिगतल.

जबाबांच वाचन झा यावर फयाद तफचा पुरावा संपला अस याचे अँड होकेट जनरल यांनीं

सांिगतल.
िनरिनरा या आरोपीं व

जो पुरावा दाखल कर यांत आला होता त्या वषयीं कांह ं खुलासा

करावयाचा असेल तर आरोपींनीं तो करावा अशी सूचना सर यायाधीशांनीं के यामुळ, आरोपींनीं
अनुबमान जबाब व पुरवणीजबाब दे याच काम सु

केल.

दनांक २९-११-१० रोजीं सू

झालेल ह

काम दनांक ३-१२-१० रोजीं संपल. आरोपी महाजन आजार अस यामुळ त्यांचा जबाब घे यासाठ ं सव
यायमूित दवाखा यांत गेले होते.

कर यांत आले
दले, अस

बहते
ु क आरोपींनीं आपले पूव चे जबाब फर वले.

ःवत:चे हाल

हणून अगर ःवक यांचे हाल हो याची भीित वाटली

हणून पूव आपण हवे ते जबाब

‘ पोिलसांनीं छळ यामुळ १९१०

या जानेवार ंत मला फेपर येऊं

कत्येकांनीं सांिगतल.

लागल ’ अस आरोपी धारप यानीं आप या जबाबांत सांिगतल.
इ ःपतळांत नेल होत ;

नािशकास ह माझा छळ झाला.

जबाब िलहन
ू काढला.

‘ पोिलस या छळामुळ मला एकदां

कामटे यांनीं सांिगत याूमाण मी आपला

त्याची पळशीकरांनीं न कल केली व त्याजवर मजकडन
जबरदःतीन सह
ू

घेतली ’ अशी तबार आरोपी डावरे यांनीं केली.

गंगाराम

पचंद आप या जबाबांत

हणाला :

पोिलसांनीं दले या भांगे या अंमलांत आ ण पोिलस कामदारां या उपदे शा या मा-यांत पोिलसांनीं ज ज
सांिगतल त त मी बोलल ! “ बाबा दे शपांडे यांनीं िलहन
ू तयार ठे वले या कागदावर िम. पळशीकर

यां यापुढ मीं सह केली आ ण मला फांसावर चढ व यास पुरेल असा तो आहे ह जे हां मी ऐ कल

ते हां मी आनंदान तु ं गांत गेल , ” अस ह या आरोपीन आप या जबाबा या पुढ ल भागांत सांिगतल.
इतर सव आरोपींच

ते हां त

हणण ऐकून घेत यावर सर यायाधीश यांनीं सावरकर यांचा जबाब मािगतला.

हणाले : मी अगद ं िनरपराधी आह आ ण माझी सदस वेकबु

वाह मला दे त आहे .

मा यावर ल खट याच काम इं लंडमधील

यो य तो भाग घेतला.
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मी गु हे गार नाह ं अशी

यायालयांतून चालल ते हां मी त्यांत

कारण इं लंडमधील सरकार ह लोकाय

सरकार अस यामुळ, तेथील
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यायिनणयाला लोकसंमतीचा आधार आहे .

असतो ; कारण, तीं

अशा

यायिनणयांतून

याय िमळ याचा कांह ं तर संभव

यायालय केवळ पाशवी साम यावर अिध त झालेलीं नसतात.

यायालयांची ःथित वेगळ आहे .
अिधकारच मला मा य नाह ं.

हं दःथानां
त या
ु

हणून, माझी चौकशी क न िनवाडा कर याचा त्या

सबब, मी कोणता ह जबाब दे याच नाकारत .

यायालयांचा

आरोपींतफ बचावासाठ ं

पुरावा दे याच नाकार यांत आ यामुळ, फयाद प ातफ अँड होकेट जनरल यांनीं आप या भाषणाला
सु वात केली.
शिनवार दनांक ३-१२-१९१० रोजीं सु
चालल होत.

झालेल अँड. जनरल यांच भाषण पुढ ल शिनवारपयत

छळ झा या वषयीं जवळजवळ ूत्येक आरोपीन तबार केली असली तर ती तबार

व ासाह कां ठरत नाह ं या ू ाच उ र द यावर अँड.जनरलमहाशयांनीं ूत्येक आरोपी व

पुरा याची छाननी केली.

आरोपीं या याद ंत बॅ.सावरकर यांचा बमांक शेवटचा असून ह, अँड.जनरल

यांना त्यां या वषयींच ववेचन सवाआधीं करण ौेयःकर वाटल.
महाशयांनीं आपल भाषण संप वले आ ण हत्यारां या व

शिनवार द. १० रोजीं अँड.जनरल

वालामाह

सरकारन कांह ं आरोपीसंबंधान दले या मंजु-या त्यांनीं दाखल के या.
व कलांपैक ं बॅ. बॅ टःटा यांच भाषण सु

चालून त्या

आले या

दवशीं संपल.

झाल.

पदाथा या काय ां या अ वय
याच दवशीं आरोपींतफ या

ह भाषण बुधवार दनांक १४ रोजीं सबंध दवस

फयाद तफ मांड यांत आले या गो ींतील अ यवहायता, सा ीदारां या

जबाबांतील वसंगित, मॅ जःशे ट व पोिलस अिधकार यांनीं केले या कारवाया इत्या द सवाचा वःतृत
परामष घेऊन बॅ. बॅ टःटा यांनीं असा िनंकष का ढला क ं, ‘ यु
गो ी झा यान फयाद प ान िस

करण ’ या गु

केलेल नाह ं, कट अस याच ह िस

ास अवँय अशा

झालेल नाह ं आ ण कट िस

हो यास अवँय लागणारा सहकार आ ण संबंध िनरिनरा या मंड यांत होता, ह गो

िस

झालेली

नाह ं.
गु वार सबंध दवस बॅ. रांगणेकर यांच भाषण चालल होत व ह भाषण शुबवार ं बराच वेळ

चाल यावर संपल.

यानंतर सु

झालेल बॅ.गाडगीळ यांच भाषण मंगळवार ं संपल.

यांनीं िमळू न पुढ ल दोन दवस घेतले.

आरोपी गंगाराम

बॅ.िचऽे व बॅ.सेटना

पचंद यां यातफ कोणी वक लबॅ रःटर काम

चालवीत नस यामुळ, सव बॅ रःटरांचीं भाषण आटोप यावर त्यानीं आपल िलहन
आणलेल भाषण
ू
वाचून दाख वल.

ते

हणाले : तु ह राजकारणांत पडंू नका अस मी

आतां मा यावर उलटले असून मी त्यांना शपथा द याच सांगत आहे त.

या िमऽांना सांगत होत तेच

राजा व

यु

मी कटांत सामील झाल न हत – आखाडयांत जा या या बाबतींत मी माझे िशंय
कत्येकां या व

होत .

त्यांनीं माऽ मा यावर ब हंकार घालून मा या व

हाल क न मला कबुलीजबाब व जबाब दे यास ला वल.

यु

कर याक रतां
हण वणा-या

केल आहे .

माझे

ूेम उत्प न कर याच माझे ॄीद असून यु

कर याच माझे ॄीद नाह ं.
शिनवार

दनांक २४-१२-१९१० रोजीं या खट याचा िनकाल सांग यांत येईल, अस जाह र

कर यांत आल होत.

िनकाल काय लागणार याच ःव न बहते
ु कांना पूव च पडलेल होत.

बहते
ु क

आरोपींना िश ा होणार, कांह ंजणांना जबरदःत िश ा होणार आ ण सावरकर यांना तर जाःतींत जाःत
िश ा दली जाणार ह विधिल खत सवानीं अगोदरच मुखो त क न ठे वल होत.

िश ा सांिगत यावर

आपले बाक चे िमऽ आ ण आपला धाकटा भाऊ बाळ आप याला कदािचत ् ज मभरसु ां भेट याचा
संभव नाह ं ह सावरकरांना न क माह त होत.
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खट या या िनकालाचा दवस
सहािभयु ांना व बाहे र या आप या बांधवांना या ूसंगीं कांह ं तर आशादायक व ःफूत ूद संदेश दे ण
ह गो

आप या जबाबदार चा वचार करतां अवँय आहे ह ओळखून, सावरकरांनीं दनांक २३ रोजीं

पुढ ल क वता रिचली व िलहन
ू का ढली.

या खट यांतले जे आरोपी िनद षी ठ न दनांक २४ रोजीं

बाहे र आले त्यां याबरोबर बाहे र आलेली ह क वता पुढ लूमाण आहे .

मातृभूमीच व समाजाच ज ऋण

आप याला फेडावयाच आहे त्यांतला ‘ प हला ह ा ’ आपण या िश ेमुळ फेड त आह अशी भावना

मनांत ठे वून ह क वता रचली अस यामुळ, ितला ‘ प हला ह ा ’ ह यथाथ नांव दे यांत आलेल आहे :

प हला ह ा
मानुिन घे साची । अ पःव प त र सेवा अपु या अभक बालांची ।। ीु.।।
ऋण ह बहु झाल । तु या ःतनींच ःत य पाजुनी ध य अ हां केल ।।
जननी, ध य अ हां केल ।।
ऋण त फेडाया । ह ा प हला त

ःथं डलीं दे ह अ पत हा ।।
जननी दे ह अ पत हा ।।

सविच ज मुिनयां । त्व मोचन – हवनांत हवी क ं पुन:पु हा दे हा ।।
जननी पुन:पु हा दे हा ।।
सारथी जचा अिभमानी । कृ ंणजी अणी । राम सेनानी ।।
अिश तीस कोट तव सेना ।।
ती अ हां वना थांबेना ।।
प र क िन द ु

– दलदलना

र वलची ःवकर ं । ःवातं याचा हमालयाव र झडा जरतार ।। जननी ।।
( त र ह तूं ) मानुिन घे साची । अ पःव प ह सेवा अपु या अभक बालांची ।।
आज या गाजले या खट याचा शेवटचा दवस !
बस व यांत आल !
चाललाच होता.
बसली !

मोठया बंदोबःतान आरोपींना कोटात आणून

बडे बडे पोिलस अिधकार द तेन बंदोबःत ठे वीत होते.

उभय प ांची वक ल मंडळ िनकाल ऐक यासाठ ं आतुरतेन व गंभीरपणान येऊन

आरोपी सगळे च त ण अस यामुळ, त्यांना या खट याचा िनकाल
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पर

े या िनकालासारखाच वाटत होता.

काळपा याची िश ा िमळू न या पर

त प हली वग कोण

पटकावणार, सात अगर दहा वष सौम कारावासाची िश ा िमळू न दस
ु -या वगात कोण उ ीण होणार

आ ण िनद षी ठ न अगर नाममाऽ िश ा िमळू न नापास कोण होणार यासंबंधींचे अंदाज आ ण चचा
कर यांत आरोपींची मन वरवर तर रं गून गेलीं होतीं.
झाली !

इत यांत

यायालयांतील शांतता व गांभीय यांम य भर पडली !

सर यायाधीशांनीं िनणय वाच याला सु वात केली.

यायमूित येत अस याची ललकार
ऽवग

यायमूत आसनांवर बसले.

िनणय वाचून होत असतांना प हली िश ा

सांग यांत आली ती सावरकरांचीच – ज मठे प काळपाणी व असेलनसेल त्या िमळकतीची सरकारतफ
ज ी ह !

३५ आरोपींपैक ं गायधनी, काथे, बापट, थ े, जोग, महाजन, मोघे व के.ग. परांजपे या

आठजणांना दोषमु

गोखले, कोनकर व डावरे यांना हत्यारां या काय ाखालीं

ठरवून सोड यांत आल.

दोषी ठरवून त्या ितघांनी तीनतीन वष सौम कारावासाची िश ा सांग यांत आली.
राजा व

यु

कर या या कटांत अंग अस याचा आरोप िस

मुदती या िश ा द या.

आ ण पाटणकर, खरे , व

ध न

उरले या आरोपींच

यायमूत नीं त्यांना वेगवेग या

चांदवडकर अथात ् ॄ िगर बुवा यांना पंधरा वष काळपाणी सांग यांत आल

मराठे या ऽयीला दहा वष सौम कारावासाची िश ा दे यांत आली.

चंिाऽे,

दांडेकर, धारप, दा.िचं.परांजपे व भावे या चौकड ला चार वष सौम कारावास, केळकर व टोणपे या
दकलीला
तीन वष सौम कारावास आ ण ितखे, बरवे, व
ु

कारावास अशा िश ा सांगून त्यांची बोळवण कर यांत आली.

काशीकर या ऽयीला दोन वष सौम
मनोहर, गंगाराम

पचंद, आंबडे कर व

ना.दा.सावरकर या चौघांनी ूत्येक ं सहा म हने सौम कारावासाची िश ा भोगली

हणजे काम भागेल,

अस

यायमूत नीं ठर वल !
अशा कठोर िश ा सांग यांत आ यामुळ हे त ण आरोपी दबून जातील अशा

यायमूत नीं आपलीं आसन सोडलीं.

जाग या जागीं उभे रा हले.

ते जावयाला िनघतांच पोिलस अिधकार , वक लवग वगैरे सवजण

भ वतालीं संपूण शांतता आपल साॆा य नांदवीत होती.

ःवातं यलआमी क जय !’ हा जयघोष एका
उमटला.

व ासान
इत यांत ‘

णांत व एका ठे यांत सव आरोपीं या कंठांतून बाहे र

याच जयघोषा या नाद ं लाग यामुळ या त णांना अशा कठोर िश ा झा या होत्या.

त्यांचीं दद
ु य मन त्याच जयघोषांत अ ाप रं गून रहात आहे त, ह पाहन
ू

तर ह

यायमूत ना आ य वाटल !

पोिलसखात्यांतले जे घाशीराम कोतवाल त्या ठकाणीं उप ःथत होत त्यांना हा िशःतभंग अस

वाटला

! ‘ पकडो ! मारो ! अब कैद है ’ अशा आरो या ठोकून गायडरसाहे ब या त णांना दटावूं लागले !
फ न एकवार तोच प वऽ जयघोष वातावरणांत दमदमू
ु ु न गेला ! पोिलस अिधका-यांनीं सावरकरां या

हातांत हातकड अडक वली !

ू ते त्यांना
आरोपी या पंज-यांतून त्यांना एकटयालाच ूथम बाहे र काढन

घेऊन चालले ! त्यानीं ह जातांजातां आप या िमऽांना ूणाम केला ! ‘ आतां नाह ं येण जाण । सहज
खुंटल बोलण ’ ह तुकाराममहाराजांची उ

ऐकून जो भाव सामा यत: सव माणसां या मनांत संचरतो

तोच भाव हा ूणाम करणा-या सावरकरां या मनांत त्या वेळ ं संचरला असेल, अस मानावयाला हरकत
नाह ं.
‘ अिभनव भारत ’ िन रिशयन संःथा
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या खट या या शेवट ं

कांह ं ूकरणांतून सावरकरां या
खट यांतील िनणयामुळ

यायमूत नीं जो िनणय दला तो पुंकळच लांबलचक आहे .

व वध उ ोगांच ज वणन कर यांत आल आहे त्या वणनावर या

यायालयाच िश कामोतबच झाल.

१९०६ पूव पासूनच ‘ िमऽमेळा ’ ह संःथा

अ ःतत्वांत असून, नािशक, पुण, मुब
ं ई, पेण, येवल, औरं गाबाद इत्या द
बांितकारक

यापूव या

ठकाणीं या संःथे या

ू , सावरकर इं लंडला गेले या ट यापयत
कटाच काय चाललेल होत असा िनंकष काढन

यायमूत नीं ूवास केला आहे व या सुमारास ‘ िमऽमेळा ’ या संःथेचे ‘ अिभनव भारत ’ संःथत
पांतर झा याच त्यांनीं कबूल केल

असून ह, संःथे या गु
नाह ंत अस

‘ अिभनव भारत ’ संःथेचा पोिलसांना संशय आलेला

कायप तीमुळ जॅ सन – खुनापयत संःथे व

हट यावर,

तुलना केली आहे .

आहे .

कांह ं कर याला ते ूवृ

झाले

यायमूत नीं ‘ अिभनव भारत ’ या संःथेची रिशयातील बांितकारक संःथांशीं

िनणयांतील हा भाग मुळांत जसा आहे तसाच उ त
ृ करण ौेयःकर आहे :

There is evidence in the shape of certain documents found in the possession of the
accused Kashikar, shortly after the arrest of Ganesh Savarkar in 1909, which indicates that
the association aimed at some sort of orgainsation founded upon the model of Revolutionary
Societies in Russia. The suggested methods of preparation for war are the purchase and
storing of weapons in neighbouring countries to be used when opportunity should occur ;
the opening of many wery small but secret factories at some distance from one another for
the manufacture of weapons clandestinely in the country seeking independence and the
purchase by secret societies of weapons in other countries to be secretly imported in
merchantships.
( १९०९ सालीं गणेशपंत सावरकरांना अटक झाली.

त्यानंतर थोड याच काळांत आरोपी

काशीकर यां याजवळ कांह ं
कागदपऽ सांपडले.

या कागदपऽां या पुरा याव न अस दसत क ं, रिशयांत या बांितकारक संःथां या

धत वर कांह ं तर

संघटना कर याचा ‘ अिभनव भारत ’ संःथेचा हे तु होता.

श ा

वकत

यावयाचीं, त्यांचा साठा क न ठे वावयाचा व ूसंग येतांच ह ं श ा

आणावयाचीं, ःवातं योत्सुक दे शांतच गु पण श ा
अंतरावर लहानलहान पण गु
श ा

खरे द

शेजार या दे शांतून

िनमाण

असे पुंकळ कारखाने सु

हावीं

उपयोगांत

हणून एकमेकांपासून कांह ं

करावयाचे आ ण, गु

संःथांनीं परदे शांत

क न तीं मालवाहू गलबतांतून गु पण आणावयाचीं ह यु ा या तयार चे माग

सुच व यांत आले होते.)

सावरकरांनीं लंडनम य ‘ मॅ झनीच च रऽ ’ कस व क हां िल हल, या पुःतका या ूःतावनत
राजकारणाच ववेचन कोणत्या प तीन केलेल आहे , ह पुःतक हं दःथानां
त छापून होतांच त लोक ूय
ु

कस झाल, या पुःतकांत सूिचक के याूमाण सावरकरांचे िमऽ महारा ांत संघटना कशी क ं लागले,
सावरकरांनीं १८५७ साल या ‘ बंडाचा ’ वृ ांत ‘ ःवातं ययु

’ या नांवान कसा ूिस

ःफोटक पदाथा या िनिमतीची प त सांगणार ं पऽक तयार क न सावरकरांनीं ती

धाडन
दलीं.
ू

केला, बॉंब वगैरे

हं दःथानां
त कशीं
ु

‘ इं डया हाउस ’ मधील आचार चतुभुज या या बरोबर त्यांनीं २० ॄाउिनंग पःतुल

हं दःथानां
त कशीं धाडन
ू
ु

ू
झा यावर
दलीं इत्या द गो ी संगतवार सांगन

यायमूत नीं आप या

िनणयांत िधंमा – ूकरणानंतर िल ह यांत आले या ‘ वंदे मातरम ् ’ पऽकाचा उ लेख केला आहे .
पऽका वषयी आपल मत मांडतांना

या

यायमूत नीं पुढ ल उ ार का ढले आहे त :

The pamphlet strongly advocates political assassination in India and whether or not it
is from the pen of Vinayak Savarkar, it at all events represents doctrines which he was
सावरकर-च रऽ
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anxious to disseminate in India. The following passage may be quoted as indicating its aim :
‘ Terrorise the officials and the collapse of the whole machinery of oppression is not very far.
The persistent execution of the policy that has been so gloriously inaugurated by Khoodiram
Bose, Kanialal Dutt and other martyrs will soon cripple the British Government in India. This
campaign of separate assassinations is the best conceivable method of paralysing the
bureaucracy and of arousing the people. The initial stage of the Revolution is marked by the
policy of separate assassinations.’
(

हं दःथानां
त राजक य ःव पाचे खून
ु

कर यांत आलेला आहे .
हं दःथानां
त
ु

ह पऽक ःवत:

हावे या मताचा या पऽकांत फार जोरान पुरःकार

वनायकराव सावरकरांनीं िल हल असेल वा नसेल ;

या त वांचा ूसार कर याब ल ते उत्सुक होते तींच त व या पऽकांत ूित बं बत झालीं

आहे त, ह तर िन

त आहे .

या पऽका या हे तू या द दशनासाठ ं पुढ ल उतारा उ त
ृ कर यासारखा

आहे .

सरकार नोकरांम य दहशत उत्प न करा क ं जुलूम करणार सगळ यंऽ लौकरच जमीनदोःत

होईल.

खुद राम बोस, क हयालाल द

आ ण इतर हतात्मे
यांनीं
ु

सावरकरांना दले या िश ेच समथन
उदा पण घालून

लुललंगड बनेल !
पा ह यास, वैय

दले या धोरणाचा सतत आचार घडे ल तर भारतांतील
नोकरशाह या नाडया आंखड या या

ॄ टश सरकार लौकरच

ीन व लोकांना जागृत कर या या

क खून कर याची मो हम ह च क पनेला पटणार सव म र त होय.

कर याच ह धोरणच बांती या ूाथिमक अवःथच वैिश य ठरत असत.)
िल हले या पऽकाचा उ लेख क न व त्या पऽकाची संगित लाव याचा ूय

वैय

ीन

क खून

हं द संःथािनकांना उ े शन
ू
क न

यायमूित शेवट ं ‘

Oh Martyrs ’ या पऽकांतील पुढ ल उता-याकडे ूामु यान वळले आहे त :
The war began on the 10th of May 1857 is not over on the 10th of May 1908, nor can
it ever cease till a 10th of May to come, sees the destiny accomplished.
( १८५७ सालीं १० मे ला सु
भ वंयकाळ ं के हां तर १० मे उजाडन
ू इ

झालेला संमाम १९०८

या १० मे पयत संपलेला नाह ं.

त भ वत य सा य झा या वना हा संमाम के हां ह थांबणार

नाह ं.)

ह सव मा हती कालबमवार द यावर

ू त्यांना
यायमूत नीं सावरकरांब ल पुढ ल िनंकष काढन

दले या िश ेच समथन केल :
We find the accused guilty of the abetment of waging war by instigation, by the
circulation of printed matter inciting to war, the providing of arms and the distribution of
instructions for the manufacture of explosives. He is, therefore, guilty of an offence
punishable under section 121 A of the Indian Penal Code. We also find him guilty of
conspiring with outhers of the accused to overawe, by criminal force or show of criminal
force the Government of India and the Local Government.
( िचथावणी दे ऊन, यु ाला ूोत्साहन दे णा-या वाङमयाचा ूसार क न, श ा

पुरवून आ ण

ःफोटक पदाथा या िनिमतीब ल या सूचना क न आरोपीन यु ाला मदत केली हा आरोप आ ह िस
समजत .
केला आहे .

सावरकर-च रऽ

हणून, इं . प.कोड या १२१ अ कलमा वय
याला गु

याला िश ा दे तां येते असा गु हा आरोपीन

ाच ःव प आहे अशा जबरदःतीन अगर अशा जबरदःती या दे खा यान

३८५

हं दःथानसरकारला
व ःथािनक सरकारला भयभीत क न टाक याचा कट आरोपीन इतर आरोपीं या
ु

सहकायान केला, ह गो सु ां आ ह िस

समजत .)

सावरकरूभृित आरोपींना या खट यांत अशा जबरदःत िश ा दे यांत आ यामुळ

कायभाग वःतुत: संपला होता.

सरकारचा

एका ज मठे पेची िश ा भोगून सावरकर १९३५ अगर १९३० सालीं परत

येतील त्या वेळ ं जगाची रं गरं गोट कशी काय पालटलेली असेल, त्या पालटले या प र ःथतींत सावरकर
काय करतील ह त्यांवेळ ं पाहतां येईल, असा वचार क न सरकारन ह ूकरण येथच आंवरत घेतल
असत तर कांह ं ह बघडल नसत.

पण, सावरकरांवर ल दसरा
खटला –
ु

मदत के या वषयींचा खटला – सु

कर याची हटवाद

कर यांत येईल, अस जाह र कराव लागल.

या दस
ु -या खट याचा ूारं भ पूव या खट यांतला

आला व

मनीषा सरकारन

य

केली.

प ह या

झाली व त्यामुळ या खट याच काम पुढ

खट याचा िनकाल लाग याबरोबर नाताळची सु ट सु

जानेवार म ह यांत सु

हणजे जॅ सन – खुनाला

सोमवार दनांक २३-१-१९११ रोजीं

यायािधशां या ःपेशल शाय यूनलपुढच कर यांत

दनांक ३०-१-१९११ रोजीं या खट याचा िनकाल ह सांग यांत आला.

खट याची हक कत सांगावयाला एकदम सु वात क न,

पण, या दस
ु -या

यायमूत ना िमळाले या नाताळ या वौांतींत

यत्यय आणण ौेयःकर नस यामुळ, म यंतर ं घडले या एका मनोरं जक ूकरणाची मा हती अगोदर

सांगून टाकण इ

आहे .

इं मजाचा संबंध आला.

ह ूकरण खु

इं लंडम य घडल व त्यांत सर हे ुी कॉटनसार या वजनदाक

‘ माझी ज मठे प ’ या आप या मंथा या पूवाधात * ःवत: सावरकर यांनीं या

ूकरणाचा ओझरता उ लेख केला आहे .

सावरकर या श दाला इं लंडमधले ूित त लोक त्या वेळ ं

कसे बुजत असत, दरा
ू वयान ह सावरकर यां याब ल कोणी भली भावना य

केली तर त्या वेळ या

चोह कडन
ू भ डमार कसा केला जात असे, ह या ूकरणामुळ उ म ूकार िस

होत अस यामुळ, या

इं लंडमध या बडया धडांच प

कस उसळत असे आ ण अशा ूकारची भली भावना

य

कर यावर

ूकरणाचा िनदश करण अवँय आहे .

त्या वेळ ं इं लंडांत असलेले

हं द

दे शभ

बाबू

ब पनचंि पाल यांनीं १९११ साल उगवल

हणून, या उगवत्या संवत्सरा या ःवागताथ आप या घर ं एक लहानसा समारं भ केला.

या

समारं भाला िनमं ऽत या नात्यान जी मंडळ उप ःथत होती त्यांत सर हे ुी कॉटन हे ूमुख होते.
समारं भाला जी त ण मंडळ उप ःथत होती त्यांतली पुंकळशी मंडळ सावरकरां या िमऽप रवारांतली
होती.

ब पनबाबूंचे िचरं जीव ौी. िनरं जन पाल हे सावरकरांचे जवाभावाचे ःनेह अस यामुळ व ‘

इं डया हाऊस ’ बंद पड यावर कांह ं

दवस सावरकरांच वाःत यच

सभाःथानीं सावरकरांचे एक छायािचऽ ह

दसत होत.

ब पनबाबूं या घर ं अस यामुळ,

सर हे ुी कॉटन यां यावर समोर या

हं द

त णांना उपदे शपर असे चार श द सांग याचा ूसंग आला ते हां त्यांनीं सावरकरांची मोठ घसघशीत
ःतुित केली, अस ह नाह ं !

ःवातं योत्सुक भारता या ूगतीसाठ ं हं द त णांनीं आशावाद पणान व

नेटान झटल –
चहा या कपांतल वादळ
झगडल

पा हजे

इत्या द

मामुली

साहसीपणाचा नुसता उ लेख केला.

सावरकर-च रऽ

उपदे श

के यावर,

त णांनीं आप या

कॉटनसाहे बांनी

सावरकरां या

बु म ेचा

व

ठकाणचे असे स ण
ु सावरकरांूमाण वांया
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घालवूं नयेत असा ह इषारा दे याला सरसाहे ब

वसरले नाह ंत.

‘ आप याला

धाड यांत याव ’ ह सावरकरांची मागणी आंतररा ीय काय ा या
सरसाहे बांनीं अस माऽ

फ न ृा सम य

ीन राःत आहे अस वाट यामुळ

हटल क ं, सावरकरांची ह मागणी मा य होईल अशी आशा मला वाटत आहे .

समारं भाला उप ःथत असले या मंडळ ंपैक ं कोणा या

यानींमनीं ह न हत क ं, या सा या वा यांमुळ

इं लंडमधलीं सार ं वृ पऽ सरसाहे बांवर तुटू न पडतील !
पण,
आय.सी.एस.

या

सा यासु या

उ ारांमुळ

भ वताल या

वातावरणांत

भलताच

भडका

उडाला

!

या पोलाद चौकट ंत घटले या, भारता या कुरणांत च नच न भ या ल ठ पगारा या व

अिधकारा या जागेपयत प च यान ूित ा पावले या आ ण अ ाप ह पे शन घेत असले या एका गो-या
इसमान सावरकरांब ल इतक ह सहानुभूित दाखवावी ह इं लंडमधील लोकमताला सहन झाल नाह ं !
वेडरबनसाहे ब यांनीं

त्या वष या इं डयन नॅशनल कॉंमेसचे अ य

त्यांचा गौरव करावा – व अशा र तीन आपली राजिन ा

य

हाइसरॉय या ग यांत हार घालून

करावी आ ण त्याचवेळ ं त्यां याच

जातींतले कॉटनसाहे ब यांनीं सावरकरांब ल अस ममत्व दाखवाव या घटनेचा कांह ंतर गूढ अथ असला
पा हजे अशी ःवत:ची खोट च समजूत क न घेऊन, इं लश लोक आपले मद ू उगीचच िशणवूं लागले.
ू टाका अशी सूचना कत्येकांकडन
कॉटनसाहे बांची ‘ सर ’ पदवी काढन
ू कर यांत आली तर कत्येकांनीं
अस ह सुच वल क ं, कॉटनसाहे बांना िमळत असलेल पे शन सरकारन बंद क न टाकाव !

संबंध असले या एका इं मजा या उ
कॉंमेसच

कॉंमेसशीं

मुळ इं लंडम य इतका लोक ोभ िनमाण झाला अस दसतांच,

हं दःथानां
तले ूमुख बरे च भयभीत झाले.
ु

शेवट ं, वेडरबन व सुरिनाथ बानज

यांनीं

कलक या या एका सभत या वषयाकडे मु ाम वळू न कॉटनसाहे बां या उ ारां वषयींचे ःप ीकरण केल !
इतक झाल त हां कुठे ‘ चहा या कपांतल ह वादळ ’ शांत झाल !
सोमवार

दनांक

२३-१-१९११

यायाधीशमंडळापुढ पूव याच ःथळ ं सु

रोजीं

सावरकर

यांजवर ल

दसरा
ु

झाला.

नािशकचे कले टर िम.जॅ सन यांचा खून कर याला

मदत के याचा आरोप या खट यांत सावरकर यां यावर ठे व यांत आला होता.

खटला

पूव याच

कटा या खट यांत

सावरकर यांना जी जबरदःत िश ा दे यांत आली ितन सरकारच समाधान झाल नाह ं, सरकारन
ह टान हा दसरा
खटला उभा केला, त्याअथ सावरकरांना श यतर फांसावर लटकव याचा सरकारचा
ु

उ े श आहे अस अनेक लोकांना वाटंू लागल.

खटला नीटपणीं लढ वला गेला तर सरकारच ह

ू अनेक इ िमऽांनीं – व ःवत: बॅ.बॅ टःटा यांनीं - ‘
मनोरा या सहज कोसळ वतां येईल अस वाटन
खटला लढवा ’ असा सावरकरां या माग लकडा ला वला.

सावरकरांची नुसती संमित िमळा याबरोबर

उ मांत या उ म बॅ रःटरा या हातीं खट याच काम दे या या
आतां बॅ रःटर

द यान प ह या खट यांत घेतलेली तकशु

बॅ रःटर दे ऊन खट यांत भाग घेतला क ं,

ॄ टश

ीन सव तयार ह झाली होती ; पण,

भूिमका िनंकारण सुटते

त या
हं दःथानां
ु

हणून व

यायालयाचा अिधकार मा य

के यासारख होईल व मग हे ग येथील िनणयावर त्याचा ूितकूल प रणाम झा यािशवाय राहणार नाह ं
ह ओळखून, सावरकरांनीं खट यांत भाग न घे याचा िनधारच कायम ठे वला.

ःशँ गमन, इ हरॅ रट ,

ल डस, जा डन, वेिलणकर ूभृित विध वशारद सरकारची बाजू सज व याला स ज झाले !
खट याच काम सु

होऊन सावरकर यांजवर ल आरोप वाचून दाख व याचे औपचा रक काम

संप यानंतर, सावरकरांनीं आपल

हणण मांडाव अशी सूचना त्यांना कर यांत आली.

ते हां त्यांनीं

पुढ ल आशयाच उ र दल :

सावरकर-च रऽ
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या आरोपांसाठ ं मला ृच भूमीवर बेकायदे शीरपण अटक कर यांत आली त्यापक ंच

हा एक आरोप आहे , या गो ीकडे मी

यायमूत च ल

वेधूं इ छत .

अस यामुळ मी एकसारखा ृच रा ा याच अिधकाराखालीं आह.
कायदे शीर नसली तर ह या

प र ःथती अशी

मला झालेली अटक

यायालयाचा मा यावर अिधकार चालतो, अस

यायमूत नीं मानल

तर या खट या या कामांत कोणता ह भाग घे याला नकार दे यािशवाय मला दसरा
मागच
ु

उरत नाह ं.

अथातच, जॅ सन या खुनाला मदत कर या या बाबतींत माझा ूत्य

अगर

र तीन कांह ं ह संबंध नाह ं.

अूत्य

सा ीपुरा याला सु वात हो यापूव सरकारतफ एक वनंित कर यांत आली.

नािशक कटा या

खट यांत मुंबईचे ौी.गोपाळराव पाटणकर यांना १५ वष का यापा याची िश ा दे यांत आली होती. “

पाटणकरांची िश ा वाढली पा हजे असा आमह सरकार धरणार नाह ं ; पण, त्यांना जर या खट यांत
सावरकरांचे सहािभयु
सावरकरां व

( Co-accused )

हणून ग वल नाह ं तर, मागील खट यांत त्यांनीं

जो कबुलीजबाब दला आहे त्याचा उपयोग करण फार जड जाईल ; सबब, सहािभयु

हणून त्यांना या खट यांत उभ कराव ” असा सरकार अजाचा आशय होता.
अज अमा य केला.

नािशकचे मुखत्यार वक ल ौी. रघुनाथ

हणून पुकार यांत आल.

आली.

सोमवार ं त्यांची सा

सर यायाधीशांनीं हा

यंकटे श गोसावी यांना प हले सा ीदार

अपुर रा हली होती ती मंगळवार ं पुर कर यांत

खट यांत भाग न घे याच धोरण सावरकर यांनीं कायम ठे वल अस यामुळ, त्यांनीं या कंवा

दस
ु -या कोणत्याच सा ीदाराची उलटतपासणी घेतली नाह ं.
पोिलस कॉ ःटे बल वामन नरहर दाते व इ ःपे टर पंपळे यांनीं १९०६ सालीं
शपथ घे याला पाटणकरांचा नकार
झाले या सावरकर यां या कांह ं

या यानांचे

रपोट ओळखले.

इगतपुर चे रे वे कारकून िसंधेकर,

पु याचे केशवराव ग धळे कर, नािशकचे पो. इ ःपे टर ब लाळ व पोिलस कॉ ःटे बल पाठक यां या
सा ी याच दवशीं झा या.

‘ इं डया हाउस ’ मधील आचार चतुभुज पटे ल याची सा

बुधवार द.

२५-१-११ रोजीं झालीं. ‘ इं डया हाउस ’ मधील सभांतूनच जहाल मत ूितपा दलीं जात अस नसून,
शेकोट भ वती बसून

या ग पा चालत त्यांत ह अशाच मतांच ूितपादन होत असे ; ‘ इं डया हाउस ’

या बाहे र ह लंडनम य हं द त णां या गु

सभा होत असत ; कझन वायलीला मारणारा मदनलाल

िधंमा कांह ं दवस ‘ इं डया हाउस ’ म य रहात होता ; पःतुल तयार कर याची व ा िशक यासाठ ं

कोणाला तर बे जमला पाठ व याचा वचार सावरकर यां या मनांत घोळत होता, इत्या द गो ी या

सा ीदारा या त डन
ू बाहे र आ या.
सा ीदारा या

झा यावर गोपाळराव पाटणकर यांना

पंज-यांत उभ कर यांत आल.

सा ीदार
चमत्का रक झालीं.
सा

इ ःपे टर फ हे ल यांची सा

हणून शपथ घे याची वेळ येतांच गोपाळराव पाटणकर यांची
शेवट ं त्यांनीं शपथ घे याला ःप

श दांत नकार दला.

दे यास मी नाखूष आहे अस सांगून पाटणकर मोकळे झाले !

ःथती मोठ

मा या दे शबंधू व

उ र दे या वषयींचा हक
ु ूम

सर यायािधशांनीं दोनदां धीरगंभीर आवाजांत उ चारला ; तर ह पाटणकर यांची वृ

अचल रा हली.

अखेर ल नाईलाज झाला ; व पाटणकरांना कोटातून घेऊन जा याब लचा हक
ु ू म दे याचा
सावरकर-च रऽ
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ूसंग आला.
संपल.

‘ वहार ’ पऽाचे संपादक ौी.फडके यांची सा

गु वार

दनांक २६ रोजीं नािशकचे

आटोपतांच, कोटाच द.२५-१-११ च काम

ऽंबक कृ ंण बुरकुले, मुंबई या माधवाौमाचे मालक

ौी.सावळे , िम. गायडर इत्याद ं या सा ी झा यावर जॅ सन खुना या खट यांत फांशी गेलेले ौी.कव व
दे शपांडे यांचे त्या खट यांतले जबाब वाचून दाख व यांत आले व ते पुरा यांत दाखल कर यांत आले.
ौी. गोपाळराव पाटणकर यांना या दवशीं फ न सा ीदारा या पंज-यांत उभ कर यांत आल.

या

वेळ ह त्यांनीं शपथ घे याला नकारच दला ; पण, वचारले या थोड याशाच ू ांना त्यांनीं कशींतर ं
उ र माऽ दलीं !
जॅ सन या खुना या खट यांत दोन वष सौम कारावासाची िश ा भोगून ती भोगीत
असलेले ौी.द.पां.जोशी यांची शुबवार

दनांत २७ रोजीं सा

करकोळ सा ीदार यांना ह याच दवशीं पुकार यांत आल.

तोरडमल यांची सा

आटोप यावर िम.गायडर यांना

सावरकरां या बरोबर इं लंडहन
आलेले
ू

कोटाच या

नािशकचे डे यु ट सुप रं टडट ऑफ पोिलस

फ न पुका न कांह ं ू

ॄ.हे रखात्यांतले अिधकार

मा यातफचा खुलासा मी व र

वचार यांत आले.

िम.पाकर यांची सा

दवसाच काम आटोपल व सरकारतफचे सा ीदार ह संपले.

किमट करणा-या मॅ जःशे टपुढ सावरकर यांनीं
होते.

झा यावर, अंकुशकर व इतर कांह ं

संप यावर

शिनवार ं ूथमत: खटला

दलेला जबाब दाखल क न घे यांत आला.

“

कोटात कर न ” इतकाच ऽोटक जबाब दे ऊन सावरकर मोकळे झाले

आरोपीतफ कांह ं सा ीपुरावा

ावयाचाच न हता !

ःवत:तफचा खुलासा

हणून सावरकरांनीं

पुढ ल जबाब दला :
िम. जॅ सन यां या खुनाशीं माझा कोणत्या ह ूकारचा संबंध नाह ं, अस मी िन ून
सांिगतल आहे .

ह लीं या

अवलं बतां येत नाह ं.
– गणू वै

ःथतींत खट यांत सामील न हो याखेर ज दसरा
कोणता ह माग मला
ु

खट यांत जो पुरावा पुढ आला आहे त्यांत मला अनुकूल असा भाग बराच आहे

व गोसावी यां या सा ींतला भाग असा आहे ; पण, मी कोणत्या ह ूकार खट यांत

सामील होऊं शकत नाह ं.
अँड होकेट जनरल यांच भाषण संप यावर सावरकर यांनीं आप याला कांह ं बोलावयाच आहे

अस कोटाला कळ वल.

ू , बॅ रःटर बसतात त्या
त्यामुळ सावरकर यांना आरोपी या पंज-यांतून काढन

टे बलाजवळ ने यांत आल.

त्यानंतर

यायाधीशांना उ े शन
ू सावरकरांनीं पुढ ल आशयाच भाषण केल :

जॅ सन या खुनाशीं माझा ूत्य
हणत .

व अूत्य

कसलाच संबंध नाह ं, अस मी अजून ह

स यां मी चमत्का रक प र ःथतींत अस यामुळ, या खट यांत कोणताच भाग न

घेतां तटःछ राहण मला भाग आहे .

मी खट यांत भाग घेऊं शकल असत तर मा यावर ल

प हला आरोप तर मी नाशाबीत ठर वला असता.

माझा पाटणकरांशीं संबंध जोडणारा कंवा

पाटणकर व कव यां यामधील संबंध दाख वणारा कोणताच पुरावा कोटापुढ आलेला नाह ं.

खुनाला ूोत्साहन दल अस

हण याला उपयु

पुरावा

मी

हणजे चिगर रावाजवळ सांपडलेल ‘

वंदे मातरम ् ’ चोपड ! पण, या पुरा याचा ह संबंध जॅ सन या खुनाशीं जोडतां येणार नाह ं ;
कारण, त चोपड जॅ सन या खुनानंतर धाडल गेल, अस सा ीपुरा यांत िनंप न झाल आहे .

सोमवार

द. ३०-१-११ रोजीं

यायमूत नीं या खट याचा िनकाल सांिगतला.

इं लंडांत

जा यापूव च आरोपीच च रऽ व आरोपीन इं लंडांत असतांना केलेली कृ त्य असे सा ीपुरा याचे दोन भाग
क पून

यायमूत नीं असा िनंकष काढला क ं, आरोपीन पाठ वलेली पःतुल सरकार अिधका-यांच खून

सावरकर-च रऽ
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कर यासाठ ंच पाठ वली होतीं व आरोपीन धा डले या पऽकांतून असे खून कर याच उपदे श कर यांत

आलेला होता.

आरोपीन जॅ सन या खुनाला मदत केली हा आरोप िस

समजून,

यायमूत नीं आरोपी

सावरकर यांना ज मठे प का यापा याची िश ा ठोठावली !
ह कठोर िश ा सांग यांत आ यावर सावरकर यांनीं पुढ ल संःमरणीय उ ार

यायालयांत

काढले अस िचऽगु वरिचत सावरकर च रऽांत * सांग यांत आल आहे :
* P.117.
‘ स ष ’ क वते या पूवाधाच ःफुरण
I am prepared to face ungrudgingly the extreme penalty of your laws in the belief
that it is through sufferings and sacrifice alone that our beloved Motherland can march on to
an assured, if not a speedy, triumph.
( तुम या िनयमिनबधानुसार तु ह जी परमावधीची िश ा मला सांिगतली आहे , ती िनमूटपण
सोस याला मी िस

आह.

आमची ूय मायभूिम तात्कािलक नस या तर शा ती या वजयाूत

प चावयाची ती हालअपे ा व ःवाथत्याग या मागानीच प चेल, अशी माझी ौ ा आहे .)
हे श द उ चा न ‘ सारथी

जचा अिभमानी, कृ ंणजी अणी राम सेनानी ’ हे पूव

अशा

ूसंगासाठ ं रिचले या ःवत: याच क वततले श द ःवत:शींच गुणगुणत, उरलेल आयुंय कोणत्या ना
मनाशीं खाऽी बाळगीत, सावरकर तेथून

कोणत्या तर तु ं गा या अंधेर ंत घालवाव लागणार अशी

िनघाले व ड गर या तु ं गांत या आप या कोठड ंत जाऊन पडले !
सावरकरांना ह दसर
ज मठे पेची िश ा सांग यांत आली त पयत ते ड गर या तु ं गांतच होते.
ु

हे ग ूकरणाचा िनकाल लागून, तो

हं दःथान
सरकारमाफत या तु ं गा या अिधका-यांपयत येऊन
ु

प चेपयत १९११ चा फेॄुवार म हना संपत आला होता.
असली तर

दोन ज मठे पींची िश ा सांग यांत आली

हे ग या िनकालाची भुणभुण िमटलेली नस यामुळ, तो िनकाल तु ं गांत कळे पयत

सावरकरांना अ न व व

या बाबतींत

सामा य कै ाचा दजा दे यांत आलेला न हता.

िनकालावर सावरकरांची मोठ शी िभःत न हतीच ; त्यामुळ, कद नाची संवय
अ न ूत्य

हावी

िमळूं लाग याआधींच त्यांनीं त अ न अंगवळणी पडाव यासाठ ं ूय

शेवट ं हे गचा िनकाल सरकार

हे ग या

हणून, कै ाच

सु

केले होते.

प तीन त्यांना सांग यांत आला व अंगावर असलेले घरगुती कपडे

उत न कै ाचे कपडे अंगावर चढ व याचा ूसंग त्यां यावर आला.

१९११ सालीं अंगावर चढत असलेले

हे कैदखा याचे कपडे आतां १९६० सालीं आप या अंगाव न िनघणार –

हणजे बहधा
ते जवंतपणीं
ु

अंगाव न िनघणारच नाह ंत – हा वचार मनांत आ यावर सावरकरांच िनभय मनसु ां कांह ं काळ
शोकमःत झाल.

मृत्युसकट सव संकटांना धैयान त ड दे याची तयार त्यांनीं केली होती ह खर ;

पण, अगद ं अंधुक अशी आशा त्यांना मधूनच असा ह आभास दाखवी क ं, सग या सुिश
धुतका न हे गच

यायालय भलताच िनणय दे णार नाह ं !

काय वाटल त ‘ स ष ’ या क वतत त्यांनीं य

केल आहे .

ह आशा वलयाला जातांच सावरकरांना
ह क वता मुिणसंःकार पावून लोकांना

१९२४ सालीं िमळाली असली तर , ती याच वेळ ं ःमृितपऽावर िल ह यांत आलेली होती.
हणजे तर या
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विश

त जगाला

दवसा या भावनांची आ हक च होय !

ितचा पूवाध

या क वते या पूवाधाच ःफुरण

३९०

ड गर या अंधारकोठड ंत या राऽीं झाल ; उ राधाच ःफुरण भायख या या कारागृहांत आणखी थोडया
दवसांनीं झाल. *
दस
ु -या दवशीं का या कुट याच काम कर याचा ूसंग आला त्यावेळ ं सावरकरां या हाताचीं
या का याकुट या कामाचा मनाला धसका बसूं नये

सालड ं िनघालीं.

हणून सावरकरां या बु न

मनाला जे वचार सुच वले ते ‘ माझी ज मठे प ’ या मंथांत † पुढ ल श दःव प पावले आहे त :
का या कुटावयाचा इतकच ना !
!

आयुंय

हा रे वेडया मना ! त्यांत हलकेपण त काय आहे

यथ जात ? अर ह आयुंय ह ःवत:च एक का याकूट आहे .

पंचमहाभूतांस

पळू न वळू न हे आयुंयाच च-हाट वळावयाच, तेच ते तंतु जोडनजोडन
ू
ू लांबवीत बसावयाच व

ू , पुन: का या क न, पंचमहाभूतां या
शेवट ं सडत आल क ं, मृत्यू या ‘ मोगर ’ न कुटन
ढगांत िमसळू न

ावयाच !

सकाळ झाली क ं सं याकाळ, सं याकाळ झाली क ं सकाळ, सगळ का याकूट !
आपण वनःपित खातखात जगावयाच, जगत-जगत मरावयाच, मरतांच त्या हाडामांसास
वनःपतींनीं खावयाच, सगळ का याकूट !

तेजोमेघांची सूयमाला, सूयमालेची पृ वी, पृ वीची

एका ा धूमकेतूशीं ट कर उडाली क ं पु हा तेजोमेघ, सगळ का याकूट !
त्याचाच अवँय व अप रहाय भाग

तशीच, त्याचाच व

हणून ह वळलेल च-हाट उकलून कुट याची आमची

का याकूट ! जर ती महान ् का याकूट मह वाची असेल, जर तींत आयुंय

यथ जात नसेल

तर ह ह एक छोट शी का याकूट कत यच आहे .
क पनेचा उदा पणा, भौितक शा ां या

ानाचा ता वक वचारां या गुंफणीत केलेला उपयोग, िनभय

वृ ींत िनग डत झालेले वचारांचे धागेदोरे इत्याद ंचा वचार केला तर या
उ म नमूना ’ अस ूश ःतपऽ ौे

उता-याला ‘ ग का याचा

सा ह त्यक ह दे तील, अशी ूःतुत लेखकाला खाऽी वाटत आहे .

ूितकूल तच ूाय: घडे ल अस समजून वाग याची मनाला लागलेली संवय या दधर
ूसंगीं
ु

कती उपकारक ठरली ह सांगतां सांगतां, सावरकरांनीं ‘ माझी ज मठे प ’ या पुःतकांत ‡ जो एक
सामा य िस ांत मांडला आहे तो ह, भाषतील का यगुण व वचारांतील धृितगुण यांचा मासला

हणून,

या ठकाणीं दे यासारखा आहे :
अनुकूल तच घडे ल अशी आशा, लालसा कर त बसल असतां जर ूितकूल घडल –
आ ण असहाय पढ ंत ज मले यां या जीवनांत तोच संभव अिधकतर माऽ एकाएक ं िनराशे या
कोसळणा-या पहाडाखालीं धैयाचा च काचूर
* माझी ज मठे प : पूवाध : पृ.१७.
† पूवाध : पृ.५.
‡ पूवाध : पृ.७.
हतात्
यांचा मुकुटम ण : गो वंदिसंह
ु
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होऊन गे या वना सहसा रहात नाह ं.

िस

या मानससरोवरावर ब डा कर याच

भा य असेल ते राजहं स सुखेनैव मु ाफळभोजन क न

ूय ां या मृतसरोवरा या वषार ूदे शांतून

या पढ च

बसतंतूंचा फराळ करोत ! परं तु

या पढ स माग कंठावयाचा आहे ितन ूितकूलाचे

लोखंडाचे चणेच खावयाची व पचवावयाची संवय ठे वली पा हजे.
दोन

ज मठे पींच

वैफ यांत जाऊं नये

हणजे

प नास वषाच जीवन िन ंबय

हणून, लहानपणापासून मनांत तरं गत असलेली महाका य रच याची मह वाकां ा

याच तु ं गांत असतांना सावरकरां या मनांत जोरजोरान डोकावूं लागली.
होऊन कायाला ूारं भ झाला.

महाका यरचनेसाठ ं उ ु

गु गो वंदिसंहा या च रऽाकडे वळल.
यांत * ःप

या बाबतींत मनाचा िन य

व उत्सुक बनलेल सावरकरांच मन ूथम

याच च रऽाची िनवड मनान कां केली ह सावरकरांनीं पुढ ल उता-

केल आहे :
गो वंदिसंह हतात्
यांचा मुकुटम ण होता.
ु

राजूासादा या

सुवणकलशाूमाण

तेज:पुंज

थोर यशान मं डत झालेले थोर पु ष

दसतातच.

पण,

आज

मला

त्यां या

च रऽवणनान, त्यांचीं तीं यशोगीत गाइ यान, िततक शांित न िमळतां, उलट मा या कपाळ ं
आले या अपयशाची तीोता माऽ अिधक जाचूं शक याचा संभव आहे .

आज मला त्या

यशा या राजूासादा या पायाखालीं खोल दडपून गेले या अपयशा या पायाच िचंतन ह
आहे .

हणून ‘ चमकोर ’ दगातू
न िनसटतांना
ु

माता, प ी, पुऽ वाताहत होऊन

येय

याचा संपूण पराभव झालेला आहे ,

संसाराची राखरांगोळ

उडाली आहे ,

याचे

या या िशंयांनीं ह

त्या यावर शपथपूवक ठे वले या िन ेच त्यागपऽ दे ऊन, आयत्या वेळेस त्यास सोडन
ू , त्या

पराभवाच व अपयशाच खापर त्या याच डो यावर फोडलेल आहे आ ण तर ह जो िसंह त
अपयशाच

व

द:ु खाच

हलाहल

एका ा

िासारखा

धारण

क न

पच वता

झाला,

त्या

गो वंदिसंहाच त अपयशच आज मला गेय आहे ! या मा या भयंकर द:ु खास व अपजयास त

मे दं डाूमाण आधार होईल.

मा या पढ या अपयशा या, द:ु खा या व पराजया या खोल

पायावर भावी पढयांचे यश:ूासाद त उभवतील.

ह ड गर च कारागृह सुट या या सुमारासच, सावरकरां या प ी माई आप या बंधूंना बरोबर
घेऊन आप या पितदे वा या दशनाला आ या होत्या.

सावरकर नािशक येथे बं दवान असतांना,

हणजे

सुमार ७-८ म ह यांपूव , तेथील मामलेदारान मनावर घेत यामुळ, या सा वीला आप या सौभा याचा

ठे वा एकवार दसला होता.

त्यानंतर आज जी भेट घडणार होती ती कती वल ण प र ःथतींत !

खटला लढ वला जाईल व आपल भा यिनधान आप याला परत िमळे ल – तत्काळ
* माझी ज मठे प : पूवाध : पृ.१०.
िमळाल नाह ं तर लवकरच िमळ याचा संभव िनमाण होईल – अशी आशा त्या वेळ ं त्या माउली या

मनांत नांदत होती.

ा भेट या वेळ ं ती

आशा पार कोशपून गेली होती.

हातापायांत लोहशृख
ं ला,

अंगावर कै ाचे जाडे भरडे कपडे अशा ःथतींत या आप या पितदे वाच दशन घडतांच त्या वीरप ी या
मनांत कोणते वकार उ वल असतील !

जवळजवळ ज मा या ताटातुट या अगोदरचा पित-प ीं या

अखेर या भेट चा तो क णाजनक ूसंग आ ण त्या ह ूसंगीं कारािधपां या सा न यामुळ, मनमुराद
रडायला, मनमोकळे पणान बोलायला चोर उत्प न

सावरकर-च रऽ

हावी, ह विधघटनेच केवढे वैिच य ! या भीषण

३९२

ूसंगीं उभयतांनीं ह परःपरांना धीर दे याचा ूय

केला.

सावरकरांनीं आप या प ीला उपदे श

हणून

जे श द या ूसंगीं उ चा रले ते दे शःवातं यासाठ ं झगडणा-या दे शभ ां या गृ हणींना सदै व मागदशक
ठरणारे आहे त * :
जर कधीं

ा सामा य संसाराचा मोह होऊं लागला तर असा

मुलामुलींची वीण वाढ वण व चार काट या एकऽ क न घरट ं बांधण
हणावयाच असेल तर असले संसार कावळे -िचम या ह कर तच आहे त.

वचार करा क ं,
ालाच जर संसार

पण, संसाराचा याहन
ू

भ यतर अथ जर घेण असेल तर मनुंयासारखा संसार थाट यांत आपण ह कृ तकाय झाल
आह त.

आपली चार चूलबोळक ं आपण फोडन
टाकलीं ; पण, त्यायोग पुढमाग हजार
ू

जणां या घर ं

विचत ् सो याचा धूर िनघेल. आ ण घर घर

हणून कर त असतां ह,

लेगन

नाह ं का शकड जणांचीं घर ओसाड पाडलीं ? ल नाचे मंडपांतून नवरानवर स वलग हसडन
ू ,

मृत्यु या दाढत ढकलून, दै वान जोडपी वजोड क न टाकलीं !
तड

असा ववेक क न संकटास

ा.

ह भेट संपून परत जातांना मा च मन कती बिधर झाल असेल, ह स दय मनालाच कळूं
शकेल ! कोठड ंत परत आ यावर सावरकरांना ह

णमाऽ श

ीण झा यासारखी वाटली ! त्यां या

कोठड या आढया या फट ंत कबुतरांच एक कुटंु ब वाःत य क न होत.

सावरकरांच मन या कुटंु बाकडे वळल !

सहानुभूतीसाठ ं उत्सुक झालेल

बचार ं कबुतरांचीं पल के वलवा या ःवरान आबोश कर त

होती व तडफडत होतीं ! च चींत दाणे घेऊन आपली आई परत ये याची वेळ टळू न गे यामुळ त्यांचा
जीव कासावीस झाला होता !
बापडयांना ूत्य

आपली आई सकाळ ंच साहे बा या बंदक
ु ला बळ पडली आहे ह त्या

माह त नसल तर , पआयां या ठकाणीं असले या उपजत बु मुळ, कांह ं तर धोका

आहे ह त्यांना मनोमन कळल होत व त्यामुळ त्यां या
नजीक या बा

जवाची तडफड

णो णीं वाढत होती.

सृ ींत दसणार आप या मना या तडफड च ह ूित बंब पाहन
ू सावरकरांच संवेदना म

मन कती हे लावल असेल ह श दां या साहा यान सांगण
* माझी ज मठे प : पूवाध : पृ.१४-१५.

ड गर या तु ं गांतून हल वल
दघट
आहे ! रे . टळक यांची ‘ केवढे बौय ह !’ ह क वता वाचणा-या अगद ं सा या माणसाच
ु

दय ह

जस हे लावून जात त्याूमाणच ‘ माझी ज मठे प ’ या पुःतकांतल या ूसंगाच * वणन वाचतांना

वाचकाच मन हळहळू न व होरपळू न िनघत !
१९११ सालीं माच या शेवट ं कंवा ए ूल या ूारं भीं सावरकरांना ड गर या तु ं गांतून हलवून

भायख या या तु ं गांत त्यांना सुमार म हनाभर ठे व यांत आले असल पा हजे अस त्यांनींच िलहन
ू

ठे वल आहे †

सावरकर यांना ठाणे तु ं गांतून हलवून मिासकडे नेल, तेथून आगबोट न त्यांना

अंदमानला रवाना कर यांत आल, त्यांना कोणत्या गाड न मिासकडे ने यांत येत आहे ह बातमी बाहे र
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फुट यामुळ पुण ःटे शनवर गद हो याचा संभव होता व त्यामुळ तेथ वशेष बंदोबःत ठे व यांत आलेला

होता वगैरे हक कत ‘ केसर ’

या द.४-७-११

या अंकांत ‘ वतमानसार ’ या सदरांत दे यांत आलेली

आहे .

ितनेवे लीचे ड.मॅ जःशे ट िम.अँश यांचा खून द.१७-६-१९११ रोजीं झाला.

यांना

कळली

त्यापूव च

त्यांना

भायखळा

तु ं गांतून

ठा या या

तु ं गांत

ह गो

ने यांत

सावरकर

आले

का यापा या या कै ांना अंदमानला नेणा-या महाराजा बोट च वेळापऽक ठरलेल असे.

होत.
चाळ स

दवसां या बमांत ती दोन वेळा रं गूनला जात असे, एक वेळ कलक याला जात असे व एक वेळ
मिासला जात असे. ‡

महाराजा बोट या या वेळापऽकाचा वचार केला तर अस दसत क ं, ह बोट

मे अखेर स मिास सोडन
गे यानंतर, ती
ू

फ न मिासला के हां येणार ह अंदाजान ठरतांच,

सावरकरांना भायख या या तु ं गांतून ठा यास ने यांत आल असल पा हजे.

ए ूल व मे या दोन

ू , मे चे कांह ं दवस व बहते
म ह यांचा बहते
ु क सगळा जून म हना
ु क भाग भायखळा तु ं गांत काढन

सावरकरांना ठाण येथील तु ं गांत काढावा लागला, असा अंदाज कर यांत मोठ शी चूक हो याचा संभव

नाह ं.
भायख या या तु ं गांत असतांना सावरकरांनीं ‘ स ष ’ या क वते या रचनेच काय पुर केल
अस दसत.

या क वते या उ राधात व णलेले अनुभव या तु ं गांतल आहे त ह सावरकरांनीं ःवत:च

सांगून ठे वल आहे . § आप याला झालेली दोन ज मठे पींची िश ा एककािलक समज यांत आली तर

ती गो

दं ड व ानानुसार कशी यो य ठरणार आहे ह सावरकरांनीं या तु ं गांत असतांनाच सरकारला

एका अजा या

ारा कळ वल.

तुम या ज मठे पी एककािलक करतां येत नाह ंत, त्या अनुबमानच

भोग या पा हजेत ह सरकार उ र ह त्यांना या तु ं गांतच िमळाल.
* पूवाध : पृ.१५-१६.
† माझी ज मठे प : पूवाध : पृ.१६.
‡ राजनैितक कारःथान :

तीय खंड : तृतीय मंडळ.

§ माझी ज मठे प : पूवाध : पृ.१७.
या तु ं गांत असतांना, वाचावयाला कांह ं तर पुःतक

हणून त्यांना शेवट ं बायबल दे यांत आल, गु

गो वंदिसंहावर ल का य व ‘ स ष ’ का य ह दोन का य पुर ं होत आ यामुळ येशच
ू च रऽ मराठ ंत

क वताब

कर याचा वचार सावरकरां या मनांत या ठकाणीं आला.

यू लोकांचा रा ीय बं दवास,

त्यांची ददवी
व िन:सहाय ःथित आ ण त्यांतून सुट यासाठ ं त्यांनीं केलेले ूय
ु
का यरचने या

ीन मह व केवढ मोठ आहे ह

सावरकरांना या

इत्या द वषयांच

ठकाणीं अवगत झाल.

येशू

भःता या जीवनांत या एका ूसंगावर त्यांनीं या ठकाणीं कांह ं क वता रिच या.
ठाण तु ं गांत आ यावर प ह याच
वाता समजली.

दवशीं सावरकरांना त्यांचे धाकटे बंधु नारायणराव यांची

ते ह तूत त्याच कारागृहांत होते.

वॉडर सावरकरां या शौयाची

याित ऐकून त्यांचा भ

एर ह द ु पणांत अमग य समजला जाणारा एक
बनला होता.

मोठ साहस क न त्यान त्या

राऽीं पाट वर िल हलेल धाकटया भावाच पऽ थोर या भावाकडे प चत केल.
धाडतांना सावरकरां या मनांत कोणत्या शंका उ व या व त्यांनीं ूत्यु र

या पऽाला ूत्यु र

हणून काय िल हल * ह

पाह यासारख आहे :

सावरकर-च रऽ
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तर दे खील शंका आली.

‘ न जाण िलहन
ू घेऊन हा ह पाट बाळाचे हातीं न दे तां

अिधका-यांसच दे ऊन आप यास त डघशीं पाडणार नाह ं कशाव न ? माझा ज म डटे ट हांशीं
पेचपांच खेळ यांत गेलेला होता. ’

हणून मी कोणाचीं ह नांवगांव वा विश

ःफुट कायबम न

िल हतां, अंदमाना या अंधकारा या फलकावर दोनतीन आशे या कुंच या मा न िल हल क ं,
“ जर तेथील िनयमांूमाण मला कुटंु बास ितकडे दहापांच वषानीं नेऊं दल तर जी वत
ितकडे

ाना या

यासंगांत घालवीन.

आ ण मला जर

परत

हं दःथाना
या पु यभूमी या
ु

तटावर पाय ठे वतां आला नाह ं तर , मी रचीत असलेल महाका य जस ;
अथ ूाचेतसोप ं रामायणिमतःतत:

मैिथलेयौ कुशलवौ जगतुगु चो दतौ ।। †
तस ई रान

दल तर, त्या अिभनव कुमारांचे कंठानीं दे शभर ू यात करवीन.

एका

आयुंयाच साफ य संपाद यास ह एक काय ह समथ आहे .”
या एकाच तु ं गांत हे दोन बंधु पांचचार दवस तर होते ; पण त्यांची भेट होऊं शकली नाह ं.
अ पकाळांतच नारायणरावांना येथून दसर
ु कडे हल व यांत
या तु ं गांतला

आले.

एक हं द अिधकार बोल यांत मोठा िम ठास होता.

सावरकरां या मनाला

यातना दे ऊन त्यांचा तेजोभंग कर यासाठ ं त्याला त्यां या वभागांत
* माझी ज मठे प : पूवाध : पृ.२३-२४.
† रघुवंश : सग : १५-६३.
‘ मकड के जालेम फसाया शेर ’
हे तुपूवक नेम यांत आल अस याची त्या वेळ ं तु ं गांत बोलवा होती.
खेल । मकड के जालेम फसाया शेर !’ ह विचऽ गाण
बनवी, ते हां त्यां या मनाला फार वेदना होत असत.

‘ अजब तेर करणी, अजब तेरा

हणत हा अिधकार सावरकरांना हाःय वषय

या वेदना सहन करणा-या सावरकरां या मनांत

पुढ ल वचार * उ वत असत :
पुन:पु हां ‘ ते ूितूसवहे या: सूआमा: ’ ह योगसूऽ मनांत या मनांत

हणत ववेक

करावां क ं, शार रक यातना जशा भोगा या लागतात तशाच मानिसक यातना ह तुला
भोग याच पा हजेत.
अस होईल.

त्यान जर तुझा तेजोभंग होत असेल तर त तेज

णक उ ेजनच होय,

त्यांना त्या तमाशाची गंमत वाटते तशी तुला कां वाटंू नये ?

तमाशा अस तुला वाटत आहे

हणून ! ती तदाकारवृ

कां केलस.....तुझ तुला ठाऊक आहे ना ?

तेवढ मार.

तूं कोण, काय केलस ?

चोरां या तमाशान तुझ ‘ काय बघडत ? तु या

आधीं हा कांटेर मुकुट ‘ This crown of thorn’ ूे षत

हण वणारांनाह ं घालावा लागला होता.

कारागारांतील चोरांनीं तु यापूव च त्यांची दे खील हय
केली आहे क ं आज
ु
चरणांवर आपल मःतक ठे वीत आहे त.

तो ‘ तुझा ’

प पांतर

यां या

असा ववेक कर त मी त्या मनुंयाच वतन सोशीत

असाव.
सावरकर-च रऽ
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ितनेवे लीचे

ड.मॅ जःशे ट िम.अँश यांना एका शा

बातमी जून या उ राधाच ूिस

ॄा णान गोळ

घालून ठार मारल ह

होतांच, या भानगड चा सावरकरांना कांह ं सुगावा होता क ं काय ह

समजून घे याची अिधका-यांची धडपड सु

झाली. भायख या या तु ं गांत सु

सावरकरांनीं ‘ महाराजा ’ बोट वर पदापण कर पयत पुरली !

झालेली ह धडपड

एक हं द अिधकार व सावरकर यां या

दर यान या बाबतींत मिासला कशी शा दक चकमक उडाली ह सांगणार पुढ ल † हक कत मोठ
मनोरं जक आहे .
समुिांत अंदमानची ‘ महाराजा ’ नांवाची आगबोट आलेली.

सव बं दवान एका मोठया

नावत खचाखच क न ितकडे नेलेले, मीच तेवढा माग उरलेल ; इत यांत एक लहान बोट
घेऊन मला

यावयास हे ( हं द अिधकार ) व इतर एक का दोन अिधकार आले.

लहान नावत बसल .

मी होऊन कोणाशीं ह बोलत नस ; कारण मी बं दवान.

चुप बैस ’

हणून

हणायच !

थोडयाच वेळांत ते अिधकार

मी त्या

पटकन ् कोणी ‘

इकडचेितकडचे कुशल ू

वचा न इं लंडांतील बांितकारकांची मा या माग काय ःथित झाली

हणून ज ासा करते

झाले.
* माझी ज मठे प : पूवाध : पृ.२७.
† माझी ज मठे प : पूवाध : पृ.४३-४४.
मी

हटल : ह तु ह मला सांगावयाच. तु ं गांत मला काय माह त पडणार ?

मला जाणून उ ेज व यासाठ ं ते

हणाले : त खरच ! आणखी, कसले ते िभकार कट ! चार

माणस दे खील त्यांत न हतीं !
मी हं सून उ रल : तर मग तु ह कांह ं जाःत िमळवावयाचीं होतीं !
ते

हणाले : “ छे : भलतच ! या इला यांतील लोक सू

ितकड या त णांसारखे इकडे कोणी उ छृंखल नाह ंत.

आ ण वचार आहे त.

तुम या

येथ कोणी ूचारक आला तर त्याला एक ह

अनुयायी िमळणार नाह ं !”
ह बोलत असतांना ते पदोपद ं बघत होते क ं, त्यांचा
ूितकार कर यासाठ ं मिास या कांह ं ू यात रा यबांितकारकांचीं नांव मी सांगत क ं काय ! नंतर
आपणच
मी
ते

हणाले : तुमचा अनुभव कसा आहे ?

हणाल : मिासचा अनुभव मजपर स तु हांस अिधक असला पा हजे.
हणाले : माझा अनुभव तर मिासला सवऽ शांतता आहे , असा आहे .

मी हं सून वचारल : होय ना ? अगद ं शांतता आहे ह तुमची अगद िन
तो समजला.

असली पा हजे.

तो दसरा
अिधकार ह हं सला आ ण
ु

ित आहे ना ?

हणाला : त्यांना सव बातमी ठाऊक

केवळ तु ह त्यांना ‘ पंप ’ क ं पहात आहां आ ण ते तु हांला ‘ पंप ’ क ं पहात

आहे त !
नािशक – कटा या खट यांत सावरकरांना नुसती ज मठे प
न हती !

का यापा याची िश ा झालेली

सावरकर जवंत परत ये याची श यता फारशी नाह ंच ह ओळखणा-या दरदश
ू

सावरकर-च रऽ
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त्यांची सार मालम ा ज

कर याब लचा ह हक
ु ू म फमा वला होता.

या मालम ेवर या हक
ु ु माची

अंमलबजावणी करतां येईल अशी सावरकरांची िनवध मालम ा या वेळ ं फारशी उरलेलीच न हती !
भगूरचीं घर, भगूरची जमीन, राहर
ु ची जहािगरदार ंतली जमीन वगैरे सव म ा यापूव च कजफेड साठ ं

अगर खच भाग व यासाठ ं गहाण तर टाकावी लागली होती अगर वकून तर टाकावी लागली होती !
नाह ं

हणायला भगूर येथील एक बखळ मोकळ अस याच सरकारला आढळल व ितची वब क न
पये सरकारन आप या ितजोर ंत जमा केले. * यामुळ िनराश होऊन

आलेले २५०

सरकार िनयमांची कांटेकोर अंमलबजावणी कर या या बु न

हणा अगर

हणा, सावरकर भायखळा तु ं गांत होते

ते हां त्यां याजवळ असलेल ौीम गव तेच लहानस पुःतक व त्यांचे उपनेऽ ( चंमा ) या वःतू ह

एक दवस ज
दो ह

क न ने यांत आ या ! ‘ बं दवानास वापरावयास दले या वःतू ’ या नात्यान हे

ज नस सावरकरांना परत दे याची कृ पा माऽ सरकारन लौकरच केली !

* नािशक व भगूर येथ िमळालेली ऐक व मा हती.
‘ सहज पाय टाकतां सु ं ग उडत !’
ठा या या तु ं गांत या ओसाड भागांत या एका खोलींत कांह ं
अंदमानला जा याचा समय जवळ येत चालला.

आतां माऽ

अंदमानला कैद धाड याची एक र त ठ न गेलेली

मुंबई इला यांत या उम अपरा यांत ह भयंकर ठरले या अपरा यांची िनवड होतहोत त्यांना

होती.

शेवट ं ठा या या तु ं गांत आण यांत येत असे.

ठा याहन
ू ते लौकरच पुढ रवाना होणारे अस यामुळ,

एकजुट न आण यांत येणा-या या बं दजनांना ‘ चलान ’ ह
चलान ’

हणजे गु हे गार जगांत या ूाितिनिधक

अशा कोणत्या ह
असत.

दवस गेले.

य

ढिस

सं ा लाव यांत येत असे.

ंचा मेळावाच !

एक ‘

रं ग प, जातगोत, वय व ा

ीन पा हल तर ूत्येक ‘ चलान ’ सामा यत: ूाितिनिधक ःव पाच ठ ं शकल

अंदमान या याऽेक ं चा

हणून जो वशेष भाग ठाण तु ं गांत राखून ठे व यांत आला होता

त्यांत या एका खोलींत कत्येक दवस एकलक डे पणान घाल व यानंतर, १९११

अखेर स जे हां ‘ चलान ’ आल ते हां हा एकलक डे पणा तर नाह ंसा झाला !

या जून म ह या या

या ‘ चलानां ’ तील

लोकांच हं सणे खदळण, रडणआरडण, बोलणचालण सगळ इतक लोक वल ण होत क ं, सावरकरांना या
सव ूकारामुळ कांह ं वेळ गंमत ह वाटली.
पडल

हणजे त्या तु ं गावर ल अिधकार सुटकेचा एक द घ िन ास सोड त असत ! ‘ चलानां ’ ची ह

बंडखोर परं परा कायम
होती.

अंदमानचे ‘ चलान ’ ठा या या तु ं गांतून एकदांच बाहे र

टक व यासाठ ं या वेळ या ‘ चलानां ’ तील लोकांची ह खूप धडपड चालली

‘ चलानां ’ तील इतर बं दजनांबरोबर सावरकरांना ठा या या ःटे शनपयत पायीं कां चाल वल

नाह ं, त्यांना मोटार ंतून कां नेल या वषयींचीं कारण सांगतांना सावरकरांनीं पुढ ल हक कत * िल हली
आहे :
मी आज काळे पा यावर जाणार
फुटली होती.
य

बं दवान

हणून कशी तर गांवांत आ ण ःटे शनकडे बातमी

या मागान जातात त्या मागावर मी दसेन

क न टपून लपून जमत होते.

हणून मला दसर
ू गुपचूप नेण अवँय वाटल ह एक
ु कडन

क ं, मी मासिलसला पळालेला आ ण ते गु
; आ ण दसर
ु

कट होऊन मला सोड व याचा य
सावरकर-च रऽ
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कटांचे दवस ! न जाण , कोठ काय

कोण कर ल, त कोणी सांगाव ? सहज पाय टाकतां त्या
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दवसांत सु ं ग उडत ! अशा ःथतींत मासिलस या चुक ची पुनरावृ

न

हावी

हणून मला

त्या घोळ यांत ःटे शनावर जनसंमदातून पायीं न नेतां ःवतंऽ मोटार आणून ने यांत आल.
ठाण ःटे शनवर सावरकरांना एका ःवतंऽ ड यांत क ब यांत आल.

त्यां या हातांत जी हातकड

होती ितच दसर
ट क एका िध पाड इं मज अिधका-या या हाताशीं जखडन
टाक यांत आल होत.
ू
ु

सावरकरां या पायांत ह बेड होतीच !

अनेक ःटे शनांवर सावरकरांचे दे शबांधव त्यां या दशनासाठ ं

गोळा झाले होते ; पण,
* माझी ज मठे प : पूवाध : पृ.३९-४०.
त्यां या ड या या

खड या बंद क न ठे व यांत येत अस यामुळ व या गर ब लोकांना ड याजवळ

ये याला मनाई होत अस यामुळ, त्यांना सावरकरांच दशन घेतां आले नाह ं.
युरो पयन लोक ह सावरकरांना पाह या या उत्सुकतेन गोळा झाले होते.
खड या उघडन
ू सावरकरांना पोटभर पाहन
ू घेतल.

कत्येक ःटे शनांवर

त्यांत या

कत्येकांनीं

एका ःटे शनवर गोळा झाले या कांह ं साहे बांनीं तर

आप या मडमांना उचलून खां ावर घेतल आ ण There;s he; that is Savarkar ( ते पहा ! तेच
सावरकर हं !) अस

हणून आप या ‘ मंडळ ंना ’ सावरकरांचा प रचय क न दला.

म गला त या

मैदानांतून रायचूर या आसपास ूवास चालला असतांना, सावरकरांना उ हा याचा ऽास अस
लागला.
अस

त्या रखरखीत मैदानांची आ ण त्या ड यांतील का हलीची तीोता आ ण अःवःथता

बाहे न

होत चालली होती आ ण सावरकरां या अंत:करणांतील रखरखीत उंमा ह त्यां या जीवाची

आंतून लाह लाह कर त होता.
य

वाटंू

त्या ूसंगीं मनांत उ वलेले भेसरू वचार सावरकरांनीं पुढ ल श दांत *

केले आहे त ;
जे हां मनास अगद ं कससच वाटाव ते हां रिशयामधून सै ब रयांत

या राजक य

बं दवानां या टो या धाड यांत येत त्यां या ूवासांतील त्यांचे हाल आठवून मनास
असाव : अरे , अजून तु ह काय भोिगल आहे ! ह त डाची गो

हणत

नाह ं ! जो कर ल तो भर ल

! जो भर ल तो कर ल !
आगगाड

गांवामागून गांव, नगरामागून नगर माग टाक त, वन-उपवन, पवत-न ा ओलांड त, ती

वेगान ह

पसाळले या वािघणीसारखी मला त डांत ध न धांवत चालली होती !

आगगाड

जत या

ू
नेत आहे , हाय हाय,
मला मा या मायदे शांतून काळे पा याकडे ओढन

ितत याच वेगान ती मला का यापा याव न परत आणून मा या मायदे शांत कधीं सोड ल ?
कधीं सोड ल का ? कसली सोडणार ? ती आशा धरण हे मानिसक आ यच होय ! सै ब रयांत
नाह ं का “ रिशया रिशया, ” कर त शकडो लोक मेले ! मीं ह अंदमानांत ‘ हाय भारत ! ’ ‘
हाय हं दःथान
’ कर त मरे न !
ु
अखेर स गाड मिासला प चली. सावरकरांना घेऊन येणारे जे अिधकार होते त्यांनीं त्यांना

मिास या अिधका-यां या ःवाधीन केल त हा त्यांना एका जबाबदार ंतून सुट याच समाधान वाटल.
ू घेतां आली तर
ितनेवे ली या ड.मॅ. या वधा या बाबतींतली कांह ं मा हती सावरकरां या त डन
ू काढन
पहावी

हणून मिास या अिधका-यांनीं पुंकळ ूय

कर यांत आलेला आहे .

सावरकर-च रऽ

केले.

अशा ूय ांपैक ं एकाचा उ लेख यापूव च

आतां ‘ महाराजा ’ बोट कडे जा याची वेळ अगद ं जवळ आली.
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इतर

बं दवानांना एका मोठया नावत क बून ितकडे ने यांत ह आल.
र तीन

एका लहान नावतून सावरकरांना ःवतंऽ

यावयाच अस ठरल अस यामुळ, ती

* माझी ज मठे प : पूवाध : पृ.४१-४२.

‘ महाराजा ’ बोट वर आरोहण
नाव ध

यापाशीं आली व सावरकर आ ण एक दोन अिधकार या नावत बसून ‘ महाराजा ’ बोट या

दशन जाऊं लागले.
या ःवतंऽ नावतून सावरकर येत आहे त ह

सावरकर चढंू लागले ते हां साह जकपणच या सवाची

ूवासी, अिधकार वगैरे सवाना िमळाली होती.
त्यां यावर खळू न गेली.
इतर बं दजनांचीं

मा हती ‘ महाराजा ’ बोट वर ल नोकरचाकर,

बोट वर चढतांना व बोट सुटतांना त्या बोट वर चढ व यांत आले या

दय ह भ न आलीं !

आपला

त्याची स यांची दा ण ःथित इत्या द वषयांच

वःतीण व संप न दे श, त्याची महनीय परं परा,

ान त्या बचा-यांना लवमाऽ ह न हत, अस

हटल

तर चालेल ! ज मभूिम, मातृभूिम इत्या द श द त्यां या कानांव न ह गेले नसतील, हाच संभव वशेष
! अस असून ह, आतां आप या घराची व आपली ताटातूट होणार हा वचार मनांत येऊन ते बचारे
बं दजन धाय मोकलून, कंठ मोकळा क न रडंू -आरडंू लागले ! सावरकरांसार या उ चपद ःथत य

अशा ूसंगीं रड याच ह ःवातं य लाभत नाह ं.
आ वंकरण केल नाह ं

हणून त्यां या

पण, अशा

य

ंना

ंनीं अौु ारा आप या भावनांच

दयाची कालवाकालव होत नाह , अस थोडच आहे ! अौुं या

ारा मनावर ल भार हलका कर याची ह सोय नस यामुळ अशा य

ंची ःथित जाःतच बकट होते !

‘ कंठःतंिभतबांप वृ कलुष: ’ ह एका महष या ःथतीच कािलदासकृ त वणनच असा ूसंगाशीं ट कर
दे णा-या सावरकरांसार या लोकामणींना लागू पडत !
आपली ूा प र ःथित व आप याकडे असहायपण पाहणारे लोक यां या वचारान सावरकरां या
मनांत कोणत्या भावनांचा क लोळ उडाला ह ःवत: सावरकरांनीं पुढ ल श दांत * सांिगतल आहे :
त्या ‘ महाराजा ’ आगबोट वर ल ज मठे याच चढण

हणजे ूेता या

* माझी ज मठे प : पूवाध : पृ.४४-४५.
ितरड वर जवंतपणींच बांधल जाण होत !

आजपयत जे शकड हजार ज मठे पी अपराधी त्या

ू काळे पा याकडे गेले त्यांतून हजार ं दहा ह जवंतपणीं दे शास परत येऊं
भयंकर बोट वर चढन
शकले नाह ंत.
ऐशीं वषा या
गेला

अठरा – वीस वषाचीं चढत्या ता

याचीं पोर त्या जहाजावर पाय टाकतांच

हाता-यासारखीं ूेतकळा आलेलीं दसूं लागत.

हणजे जसे त्याचे आ इ

तो

मनुंय एकदां ितरड वर बांधला

ा जगांतून कायमचा जात आहे

हणून समजतात आ ण

त्या भावनेन द:ु खत, व ःमत व ःतिमत होऊन शू यपण त्या या त्या ूेतयाऽेकडे पाहतात,

त्याचूमाण काळे पा यास जाणा-या त्या बोट वर ज मठे पी चढंू लागले

हणजे लोक ते

ःवदे शास मेले अस समजून, त्यां याकडे शू यपण पहात उभे रहात ! तसेच ते मा याकडे ह

पहात होते ! मी या जगतास मेल अशी भावना त्यां या मुिेवर ःप

सावरकर-च रऽ

उमटलेली होती आ ण

३९९

ती खर होती.

मी खरोखरच ितरड वर चढ वला जात होत .

ितरड वर चढ वतांना

फरक इतकांच क ं, ूेताला

या भावना ूे कां या मनांत ःतंिभत क न वा कासावीस क न

ूेतयाऽे या वाटे वर खळू न धरतात त्या भावना ूेतास कळत नसतात.

पण, मी ितरड वर

बांधला जात आह आ ण माझी ूेतयाऽा िनघत आहे ह मला कळत होत. .......या कळ याचच
मला अिधक द:ु ख वाटल.
इं लंडहन
ू
त्यानंतर

हं दःथानला
ु

ने यासाठ ं

सावरकरांना

‘ मो रया ’

बोट वर

चढ व यांत आल

बरोबर वषान त्यांना या ‘ महाराजा ’ बोट वर चढ व यांत आल ! आ ण त कोणत्या मन: ःथतींत !
तर, दोन ज मठे पींची ह दा ण िश ा भोगून आप या
ज मांत तर आतां आशा नाह ं अस िन

ूय व पू य मायदे शा या पुनदशनाची या

त वाट या या मन: ःथतींत !

**********
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१३ अंदमानांतलीं प हलीं वष
* It is a wonder that from Andamans, the nation has been fortunate to get back so
many of its valiant sons alive. The degree of Andamans repression in the Great War days
was in no way less than what we read of the Russian fortress. Extreme courage and
fortitude were needed to resist the authorities all through the years and yet keep alive. †

कारागृह ं तो न तपोवनाला । ःवातं य-योगि जणूं िनघाला ।
भूभ

या आच र स पाला । कारागृहाच भय काय त्याला ?
-

भरतखंडाच

रे खािचऽ

क व गो वंद

समोर ध न त्या या उज या अंगाला

नजर टाकली तर, गंगासागरांत ( बंगाल या उपसागरांत ) कलक ा व मिास या शहरांपासून ६००-७००
मैल अंतरावर अंदमान अस नांव आढळत.

या नांवान सूिचत होणारा भूभाग हा एक

अगद ं लहानसहान बेट जमेस धरलीं तर या
उ र अंदमान, म य अंदमान व द
द

पपुंजांत या सव

पपुंज आहे .

पांची सं या २०० हन
ू जाःत भरते.

ण अंदमान हे तीन मह वाचे भूभाग व द

ण अंदमान या

णेस असलेला रतलंद नांवाचा लहानसा भूभाग यांचा िमळू न ‘ बडा अंदमान ’ बनलेला आहे व

उरले या भागाला ‘ छोटे अंदमान ’ ह सं ा ूा

झालेली आहे .

या दो ह अंदमानांच एकवट

ेऽफळ

२५०८ चौरस मैल आहे . ‡ स यां हा भूभाग जपान या ता यांत आहे व त्यामुळ आप याला शर रत:
तेथ जाण श य नाह ं.

तथा प, क पने या

* In Andamans : The Indian Bastille, by Bejoy Kumar Sinha : Preface p.13.
† अंदमानांत िनवािसत कर यांत आले या शूर भारतपुऽांपैक ं इतके सुदैवान जीवंत आले ह नवल होय.
रिशयांत या दगातू
न डांबून ठे वले या राजबंद ं या छळाचीं वणन आपण वाचत ; गेले महायु
ु

चालू

होत त्या काळांत अंदमानांत राजबं ांवर जो जुलूम होत होता तो या रिशयन जुलुमाहन
ू कमी न हता.

अिधकार वगाशीं एकसारख वषानुवष झगडत ह रहावयाच व जीव ह जगवावयाचा – या दो ह गो ी
साधावयासाठ ं कमाली या धृत्युत्साहाची आवँयकता होती.
‡ Cardew Commottee Report.
वमानांत बसून या भूभागाचा प रचय क न घेण आज ह आप याला श य आहे .
दे शभ ांनीं राजबंद
सहक भोगी

नसता.

हणून अंदमान या कारावासांत १०-११ वष काढलेली आहे त.

सावरकरूभृित

त्यां याबरोबर, त्यांचे

हणून आप याला रहाव लागल असत तर आप यापैक ं पुंकळांचा िनभावच लागला

िनदान क पनेन तर

त्यां याबरोबर अंदमानांत वाःत य कर यावांचून माऽ आप याला

गत्यंतरच नाह ं.

आ ण, ह वाःत य क ूदिग वाट याचा संभव नस यामुळ, आपण अंदमानांत िश ं

या ; तेथील य

, राहणी, िशःत इत्याद ंचा प रचय क न घेऊं या आ ण, अशा र तीन, सावरकरां या

तेथील वाःत यकाळाची मा हती िमळ व याचा आपण ूय

सावरकर-च रऽ

क ं या !
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हं दःथानां
त या
ु

कांह ं

गु हे गारांना

हं दःथानाबाहे
र
ु

इं मजां या मनांत १७८७ सालींच ूथम उ वली.
धाड यांत येत असे.
धाड यांत आल.
राजबांितकारकांना

ूथम

कोठ

तर

डांबून

ठे व याची

क पना

कत्येक वष अशा कै ांना सुमाऽा बेटांत

१८२५ सालीं सुमाऽा बेट डचांकडे गे यावर, तेथील कै ांना ःशे टस ् सेटलमटम य

१८५६-५७ पयत हा बम चालू होता ; पण, १८५७

या बांितयु ांत अनेक

दे शाबाहे र कोठ तर डांबून ठे व याची ज र वाटंू लागली व त्यामुळ अंदमान बेटांचा

या कामीं उपयोग कर याला ूारं भ झाला.

समुिपयटन कर याची क पना त्या काळांत भयूद व

पापूद वाटत अस यामुळ, समुिपयटन क न अंदमानांत पाठ व यांत येणा-या गु हे गारांना ‘

का यापा याचे कैद ’ अशी सं ा लाव यांत येऊं लागली.

या गु हे गारांना कामाला लावून हा भूभाग ‘

सुधारतां ’ येईल, अशी इं मजांची ूथम क पना होती व या ठकाणीं आपण जणूं एक नवी वसाहतच
वसवीत आह , अशा थाटांत पुंकळसे इं मज िलह त बोलत असत.
अनेक कारणांमुळ यशःवी होऊं शकला नाह ं.
अत्यंत ूितकूल ठरली.

पण, वसाहत वस व याचा हा ूयोग

या मुलुखाची सद हवा वसाहती या सु ःथती या

ीन

जानेवार , फेॄुवार व माच हे तीन म हने वगळले तर उरले या सा-या वषभर

पाऊस पडत अस यामुळ, येथील हवा अत्यंत सद असते.

या सग या बेटभर दाट जंगल अस यामुळ

व खाडयांच पाणी अनेक ठकाणीं आंत घुसल अस यामुळ, येथील र हवाशांना मले रयाचा ऽास मनःवी
होत असे.

१९१४ नंतर या कामीं सरकारन कांह ं ल

कांह ूय

झाल ह खर ; पण, अ ाप ह ह बेट वसाहतीला पूणपण यो य झाल अस

नाह ं.

घातल व मले रयाचा ऽास हट व या या कामीं

चालू यु ानंतर ह बेट कोणाकडे राहत व या बेटाच लंकर

आरो य वषयक व वसाहत वषयक

या हवामानाचा मृत्यु या ूमाणा या

हणतां येणार

या मह व ओळखून, त्याची

यवःथा कशी काय लागते ह आजच ओळखण फार कठ ण आहे .
ीन भयंकर प रणाम होत असे ह सरकार इितवृ ांतून ह नमूद

कर यांत आलेल आहे . *
* Cardew Committee Report.
अंदमानची अपेशी वसाहत
अंदमानांतील वसाहत यशःवी न हो याच हवामानाइतकच दसर
ु ह एक सबळ कारण होत.

कारावासा या एकंदर अवधींतला कांह ं काळ कारागृहांत काढ यावर कै ाला हळु हळू बाहे र सोड यांत येत
असे व असा कांह ं काळ गे यावर त्याला ःवावलंबी ( Self – supporter )
ःवातं यांत राहतां येत असे, ह खर ; पण, ःवावलंबी

हणून राहंू

रमाव यासाठ ं अवँय असणा-या सोई पुर व या जात नसत.
सो पैक ं अत्यंत ूमुख सोय असून ह, ितची
येणा-या कै ांपैक ं

हण यासारखी

हणून बाहे र मया दत

इ छणा-या लोकांच मन तेथ
वैवा हक जीवनाची सोय ह

यवःथा कर यांत येत नसे.

अशा

अंदमानांत

यांची ल न पूव झालेलीं असतील अशां या बायका द घकाळ लोट यावर अंदमानांत

येऊन राहतीलच असा नेम नसे ; व अशा बायकांनीं तेथ येऊन राह या या
िनमळ होत, अस ह नाह ं.

ीन अंदमानच जीवन

अशा अनेक भानगड ंमुळ वसाहतीची क पना ख-या अथान पारख यांतच

आली नाह ; त्यामुळ, ती क पना अपेशी ठरली अस ह खरोखर

हणतां यावयाच नाह ं !

ह खर असल तर , अंदमानांत या कै ां या ौमान श य ते उ ोगधंदे चाल व याची माऽ
सरकार पराका ा कर त असे.

सावरकर-च रऽ

सभ वार जंगल मुबलक अस यामुळ व त तोड त जा यानच हा मुलूख
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अिधक आरो यूद हो यासारखा अस यामुळ, जंगलसफाईच काम सतत सु
क ाच व ऽासाच होत.

ह काम मोठ

जंगल तोडतांना माशा व मले रयाचे डांस यांचा ऽास तर सोसावा लागतच असे
व झाडां या पानांतून लपून बसले या जळवांचा ह मनःवी ऽास

; िशवाय, भ वताल या िचखलांत
सोसावा लागत असे.

असे.

या जळवांचा ऽास कै ांना कती अस

वाटत असे ह सावरकर यांनीं पुढ ल

श दांत सांिगतल आहे : *
मोठे मोठे बदमाष, पाजी कंटक लोक – कारागृहांतील कठोरांतील कठोर िश ेस भीक न
घालणारे – पण जंगल काट यास ते जात ते हां जळवां या भयान ते दे खील कांपूं लागत.
जंगलांतून काम क न सं याकाळ ं बंद

लोक परत येतांना र ांत

हा यासारखे

दसत ;

कारण, जेथ तेथ जळवांनीं डसूनडसून त्यां या अंगास िछि पडलेलीं आ ण त्यांतून र ा या
बार क धारा सार या सु

असले या असत.

बर, त्या जळवा तर एक का दोन, हातांनीं

ू टाकतोच आहे आ ण लहानमोठया जळवां या झुंड
मनुंय मुठ मुठ भ न अंगाव न काढन
व न उडया घेत वा खालून चढत वा बाजूंनीं बलगतच आहे त !
जंगलतोड या कामांतून िनघणारा ूचंड उ ोग
कर याचा.

हणजे इमारतींना यो य अस लाकूड तयार

ह लाकूड तयार करणार एक िगरणी ( Saw-mill ) अंदमानांत चालू होती.

अंदमानांत

नारळ चीं झाड वपुल अस यामुळ, खोब-याच
* माझी ज मठे प : पूवाध : पृ.४४-४५.
३० सा.च.
ू का या या दो-या बन वण इत्या द उ ोग ह येथ फार मोठया ूमाणावर
तेल बन वण, चोडण कुटन
चालत असत.

यािशवाय चहाबाग, भाजीबाग वगैरे संःथांमधून ह कैद काम कर त असत.

पतळ वगैरच काम ह येथ चाले.

लोखंड,

भ वताल या समुि कना-यावर मोठया ूमाणांत सांपडणारे िशंपले,

कांसवां या पाठ इत्या द पदाथा या सुंदरसुंदर वःतू बन व याच काम ह येथ फार मोठया ूमाणावर
चालत असे.

अंदमान सभ वार पसरले या समुिांतील ूा णसृ

अशा कामाला कती अनुकूल आहे ह

ौी.बार ंिकुमार घोष यांनीं िल हले या हक कतींत या पुढ ल अवतरणाव न * वाचकां या ल ांत येईल
:
जलचर ूा यां या कती जाती आहे त आ ण त्यां यांच विचऽता कती भरली आहे ह
सांगण जवळजवळ अश यच आहे .

पांढरे मासे, काळे मासे, गोगलगाय, कांसव यांचे ते हजार

त-हे चे इं िधनुंयाूमाण चमकणारे रं ग पा हले

हणजे मन मोहन
ू जात.

घोडा मासळ या

नांवा या एका जातीच त ड तर हबे
ु हू ब घोडयासारखच असत ! ......अशीं सव जातींचीं नाव

आ ण वणन िलहंू लागल तर त एक ःवतंऽ पुःतकच होईल.

बळकट असत.

शंकार माशाच पु छ अित

त्याचा एकच तडाखा पायावर बसला तर मांस कापून हाड भंगून जात.

मासळ या शपटाचे चाबूक बन व यांत येतात.

लेडर मासा

या

या वेळ ं भयभीत होऊन जातो

त्यावेळ ं आपल सव शर र फुगवून, त डांत खूप पाणी भ न घेतो व त जोरान उड वतो आ ण

डोळे फाडफाडन
ू बघूं लागतो.
हे सव उ ोगधंदे

यां या जीवावर चालावयाचे ते सव कैद च अस यामुळ, व अंदमान हे

हं दःथान
या कोणत्या ह भागापासून तीनचार दवसां या तर ूवासा या अंतरावर वसलेल अस यामुळ,
ु
सावरकर-च रऽ
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येथील एकंदर

यवःथा

किमशनर हा येथील सवौे

हणजे एका ा ःवतंऽ रा या या
सरकार अिधकार असे.

यवःथेसारखीच भासत असे.

अंदमानमधील ूमुख भाग जो पोट

चीफ

लेअर

त्यांत या रास नांवा या टापूंत याचा बंगला असे व या बंग याइतका उं च बंगला या वसाहतींत दसरा
ु

कोणता ह नसे.

किमशनरसाहे ब जागेवर असतील ते हां या बंग यावर ‘ युिनयन जॅक ’ फडकत असल

पाह जे, असा ूघात होता.

माउ ट हे रयट या अत्यु च पवत – िशखरावर ह कांह ं सरकार बंगल होते

व िसम याच अनुकरण कर या या बु न सरकार अिधकार उ हा यांत या बंग यांत जाऊन रहात
असत. †

या बेटांतील रानट टो यांशीं

विचत ् संघष उत्प न झाला, कंवा कै ांनींच कांह ं वशेष

बंडाळ केली अगर बार कसार क शऽूच भय उत्प न झाल तर त्या सग याचा कांह ंतर ं बंदोबःत करतां
यावा

हणून पोट

लेअर या प

म भागांत

समुि कना-यालगत लंकर छावणी ठे वलेली होती.

चीफ किमशनर या खालोखाल
* राजनैितक कारःथान :

तीय खंड ( का यापा यावर ) पृ.१२८-१२९.

† राजनैितक कारःथान :

तीय खंड ( का यापा यावर ) पृ.१४१-१४२.
अंदमानमधील कारागृहाची रचना

असा दसरा
अिधकार
ु

हणजे सुप रटडट व त्या या हाताखालचा अिधकार

हणजे जेलर.

१९११ सालीं

कनल ॄाउिनंग नांवाचा साहे ब चीफ किमशनर होता, कॅ टन मूर नांवाचा साहे ब सुप रटडट होता व
बार साहे ब मु य जेलर होता.

या या खालीं डे यु ट जेलर, डॉ टस वगैरे जे सरकार अिधकार असत

त्यांतले पुंकळसे हं द असत.
या

ठकाण या

कारागृहाची

आंखणी ह

कांह ं

एका

प तीन

कर यांत

आलेली

होती.

भ वताल या बळकट तटा या आंत जवळजवळ एकसार या अशा ितमजली सात इमारती बांधले या
होत्या व त्या इमारतीं या म यभागीं सशल टॉवर

हणून एक इमारत होती.

मज यावर

कांह ंतून

२०

खो या

काढले या

होत्या

तर

खो यांची

कांह ं इमारतींत ूत्येक

सं या

३०

होती.

तु ं ग

कोठ याकोठ यांचा अस यामुळ त्याला Cellular Jail अशी सं ा िमळाली होती व या सं ेचे इं मजी
अपॅ

प ‘ िस

हर जेल ’ हच पुंकळां या त ड ं बसून गेल होत.

गेले तोपयत, १८५७-५८

१९११ सालीं सावरकर अंदमानांत

या ःवातं ययु ांत पाडाव झाले या बांितकारकांपैक ं एक कैद तेथ होता व

सुमार ६० वष कैद भोग यावर त्याची नंतर कांह ं वषानीं मु ता झाली.

वासुदेव बळवंत फड यां या

सांथीदारांपैक ं एकदोन साथीदार ह अंदमानांत डांबून ठे व यांत आलेले होते व ते १९११
अंदमानांतून सुटले. * १९०९ पासून आधुिनक काळ या
पावन होऊं लागल.

हं द

या सुमारासच

बांितकारकां या पादःपशान अंदमान

ौी.गणेशपंत सावरकर व जोशी या महारा ीय बांितकारकां यित र

* माझी ज मठे प : पूवाध : पृ.६३.
बंगाल, यु ूांत वगैरे भागांतले कांह ं बांितकारक यापूव च तेथ गेलेले होते.
उ हासकर द , हे मचंि दास,

षीकेश कांजीलाल, इ दभू
ु षण राय चौधर ,

बार ंिकुमार घोष,
वभूितभूषण सरकार,

अ वनाशचंि भ टाचाय, उपिनाथ बानज ूभृित वंगूांतीय बांितकारक व अलाहाबाद या ‘ ःवरा य ’

सावरकर-च रऽ
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पऽाचे संपादक ौी.नंदगोपाळ ूभृित संयु ूांतीय राजिोह कैद हे सव ‘ राजबंद ’ तेथ नेऊन ठे व यांत
आलेले होते.
प ह या वषाभरा या काळांत या राजबंद ंच जीवन वशेषस क मय झाल नसाव, अस दसत.

त्यांना बार साहे बां या घाशीरामी िशःतीमुळ ऽास झाला, नाह ं अस नाह ं.
वॉडरांचा व पेट ऑ फसरांचा ऽास ह त्यांना सहन करावा लागला.

अंदमानमध या पठाण

अंदमानांत येणा-या पठाण कै ांची

वाःत वक यो यता काय असे, ह सरकार इितवृ ांतून ह नमूद कर यांत आल आहे .
१९१९ सालीं असा अिभूाय
उरलेल नाह ं.

य

केला क ं, पुंकळशा बं ांना अत:पर अंदमानला धाड याच कारणच

पण, हा अिभूाय सरह

ःमरणपूवक बजावून ठे वल आहे .

असतात,
किमट

काडयुकिमट न

ूांतांत या पठाणांना लागूं नाह ं, अस या सिमतीन मु ाम

गु हे गार पठाणांची वृ

हणून त्यांना तेवढा का यापा याचा

धमाध असते, ते खुनी व अत्याचार

हसका दाखवलाच पा हजे, अस सांगतांना काडयु

हणते : Their deportation to Andanmans would be necessary and desirable even

when deportation is discontinued in a number of cases. ( कै ांना अंदमानला का यापा यावर
धाड याचीं ूथा पुंकळशा बाबतींत बंद केली तर , अशा कै ांना अंदमानला धाडण अवँय व इ च
ठरे ल !)

पापाचारा या बाबतींत या पठाणांचा बमांक कती ौे

होता याब लच ूश ःतपऽ ह काडयु

किमट नच दे ऊन ठे वल आहे : The Pathans enjoy a bad pre-eminence as the active agents in
the matter of unnatural vice while the Burman is generally reputed to be the passive agent (
अनैसिगक गु हे कर या या ूवृ ीचा वचार केला तर पठाणांची या ेऽांतली कुूिस
सवौे ठरते.
या गु

ांना बळ पडणारे

हणून ॄ

कै ांचा सामा यत: दल
ु कक झालेला आहे .)

पठाण कै ां या या ूवृ ी अिधका-यां या ल ांत येत नसत, अस नाह ं.

अिधकार चाल व यासाठ ं या मूठभर अिधका-यांना

या ूकारचे हःतक हवे होते ते हःतक या

पठाणांतूनच िमळ यासारखे अस यामुळ, त्यां या पापूवृ ींकडे दल
ु

त्यामुळ जमादार, टं डेल, पेट ऑ फसर वगैरे

पण, कैद साॆा यांत

कर याला ते तयार होत व

ुि अिधकारःथानांवर पठाण कै ांचीच वण लागे.

१९१०

ते ११ साल या सुमारास जमादार खोयदादखां, मु शी गुलाम रसूल, िमझाखान
राजबंद ंना वाग व याच धोरण बदलल
वगैरे पठाण अिधकार अंदमानांत रा य कर त होते.

ू त्यांत या
वीस नारळांची सुक ं सोडण कुटन

तंतूंचा बंगाली एक शेर वजनाचा गोळा बन वण, तीन र ल का या बन वण इत्या द िनयमिस

काम

कै ांनीं पुर ं केलीं नाह ंत तर हे अिधकार त्यांना सतावीत ; इतकच न हे तर, चालण – बोलण अशा
सामा य यवहारांत या सा या िनयमभंगांब ल ह ते त्यांना मारहाण करावयाला चुकत नसत.
दे वतांचा

ोभ टळावा

हणून कै ांना एक उपाय योजावा लागे.

या बुर

ौी. बार ंिकुमार घोष यां याच श दांत

या उपायाच वणन करण श य आहे , ते िल हतात : *
मी आ ण अ वनाशबाबू आजा-यां या मंडळांत अस यामुळ आ हांला रोज बारा औंस

दध
ू िमळत होत.

अस.

सावरकर-च रऽ

मला िमळणार दध
ू के हां के हां मी खांसाहे बांना नैवे

प ह याप ह यान साहे ब जरासा संकोच दाखवीत.

हणून अपण कर त

पण पुढपुढ, दध
ू हातीं घेऊन ‘
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कशाला, कशाला ’

हणून डोळे

िमचकावीत घटघटा

ूांजलपण कबूल करण भाग आहे क ं, अस दध
ू दे ण

पऊन टाक त. ..........मला येथ

हणजे एक ूकारची लांचच होती.

या सव गो ी घडत अस या तर , त्या वेळेस राजक य बं ांची अवःथा तु ं गांत या मानान

अगद ंच द:ु सह न हती. !

द ड वष अंदमानांत काढ यावर ौी.इं दभू
ु षण राय चौधर यांनीं आप या

वड ल बंधूंना ज प हल पऽ धा डल त्यांत त्यांनीं कारावासांत या आप या ःथतीच वणन केल असून,
या पऽांत या कांह ं वा यां या

ौी. हे मचंि दास यां यासाठ ं कांह ं पुःतकांची मागणी केली आहे .

पुढ ल भाषांतराव न असा िनंकष िनघतो क ं, या सुमारास तेथील राजबं ांची ःथित द:ु सह झालेली
न हती :

आज द ड वषान मला बंगालीम य िलहंू दल जात आहे ...स यां आ हांस खावयास तूप

िमळत असून, मासे व दह ं आठवडयांतून दोनदां िमळत.

तु ं गावर ल अिधकार आम याशीं

दयाळू पणान वागतात. !
ह पऽ िल हल गे यानंतर या वषाभरा या अवधींत राजबंद ंना वाग व या या धोरणांत जो
अिन

बदल झाला त्याची मीमांसा सावरकर यांनीं पुढ ल श दांत केली आहे : ‡
कांह ं म हने असे जातांच कलक याहन
ू पाहणीसाठ ं

अिधकार अंदमानास आले.

× × × नांवाचे एक पोिलस

त्यांनीं येऊन जे हां राजक य बंद ‘ िछलका ’ कुट त आहे त आ ण

एकऽच – जरा अंतराअंतरावर – ठे वलेले आहे त ह पा हल ते हां बं दगृहांत ह माणसांस इत या
तर माणुसक न वाग व यांत
* राजनैितक कारःथान :

तीय खंड, ( का यापा यावर ) पृ.१६०

( माझी ज मठे प : पूवाध : पृ.९८-९९ ह पहा.)
‡ माझी ज मठे प : पूवाध : पृ.९९.
† केसर : ९-८-१९१०.
याव याचा त्यांना साह जकच वषाद वाटला.

त्यांनीं अंदमाना या अिधका-यांची कानउघाडणी

केली आ ण हे बं दवान.......अ टल बदमाष राजक य बंद वान आहे त आ ण त्यांची खोड मोडे ल
असच त्यांस इत:पर वाग वल जाव अस उ च राजक य त वाच मम

ा ःथािनक आडदांड

अिधका-यां या िच ावर ठसवून दले.
कलक याहन
ू

िमळाले या

या

कानमंऽामुळ

राजबं ांना

वाग व या या

एकंदर

धोरणांतच

पालट झाला ह जस खर त्याूमाणच, पूव चा सुप रटडट बदलून त्या या जागीं नवा सुप रटडट
आ यामुळ ह, बार
लागली ह ह खर.

व त्याचे यमदत
पालटले या धोरणाची कडक अंमलबजावणी होऊं
ू
ू यां याकडन

कॅ टन मूर हे जुने सुप रटडट, ःवत:च ल न जम व यासाठ ं, रजा घेऊन इं लंडला

गेले व त्यां या जागीं मेजर बक हे नवे सुप रटडट आले त्या वेळेपासून राजबंद ं या छळाला
प तशीरपण ूारं भ झाला.

राजबं ांना अलगअलग ठे व याची प त सु

बोल याला मनाई कर यांत आली.

झाली व त्यांना परःपरापाशीं

त्यांना घा याची िश ा दे यांत येऊं लागली ती ह याच काळांत !

या सव ूकारांचा प रणाम असा झाला होता क ं, १९११ जुलै या ूारं भीं सावरकर अंदमानला येऊन
सावरकर-च रऽ
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प चले त्या सुमारास तेथील राजबंद ंचीं मन अत्यंत असंतु

झालेलीं होतीं व अिधकार आ ण राजबंद

यांचे वारं वार खटके उडंू लागले होते.
सावरकर अंदमान येथील कारागृहांत

दनांक ४-७-११ रोजीं ू व

History ticket म य क न ठे व यांत आलेली आहे .
महाराजा ’ आगबोट वर चढ व यांत आल असाव.

दनांक १-७-११ रोजीं त्यांना मिास बंदरांत ‘

या बोट या क दट तळमज यावर ल अंधार

यांत त्यांना क ब यांत येऊं लागल त हा त्यांनीं आप याला ॄॉंकाय टसची
यांस कळ वल.

झाले अशी न द त्यां या
पंज-

यथा अस याच अिधका-

पण, त्याचा उपयोग झाला नाह ं.

पंज-या या म यभागीं अंथ ण न घालतां

क प-यांत या भ कानजीक गजापाशीं अंथ ण घालाव

हणून जी सवलत त्यांना दे यांत आली ती

प रणामी ऽासदायकच ठरली.

कारण, पंज-यांत क ब यांत आले या सव कै ां या मलमूऽोत्सगामाठ ं

ज पीप ठे व यांत आल होत त याच क प-यात अस यामुळ, राऽीं दगधीमु
ळ सावरकरांना भयंकर ऽास
ु

काळपाणी व तेथील भयाण जीवन यां या क पनेन भयभीत झाले या पंज-यांत या

सोसावा लागला.

इतर कै ांना, सावरकरांना प नास वषाचा काळ अंदमानांत काढावयाचा आहे ह कळल, ते हां तुलनेन
आपल द:ु ख सुस

आहे अस वाटंू लागल.

बोट वर ल कत्येक उता ं ना सावरकरांच च रऽ कळलेल

अस यामुळ त्यां या मनांत त्यां याब लचा आदरभाव वसत होता.

त्यां या आमहामुळ व बोट या

क ानान परवानगी द यामुळ, सावरकर व त्यां या बरोबरचे इतर बं दवान यांना भात, मासे लोणचीं
वगैरे पदाथ खा यासाठ ं िमळूं
अंदमानचा परमे र : बार साहे ब

शकले.

बरोबर या बं दवानांना ःवदे शा या

ःथतीसंबंधीं मा हती सांगावीं, ःवत:शीं ता वक वचार

कर यांत तासचे तास घालवावे, अंदमानांत या संभा य अनुभवांची क पना रे खाट यांत घटकाघटका
घालवा या, अशा ूकार सावरकरांचा ूवासांतील वेळ चालला आहे त

दनांक ४-७-१९११ चा ूभातकाळ

झाला व अंदमानचा कनारा द ु न दसूं लागला.
आगबोट न बंदरांत नांगर टाकला त

चांगल उजाडन
सूय वरतीं आला होता.
ू

ने यासाठ ं आले या छोटया आगबोट महाराज बोट या अंगाशीं िभडंू लाग या.

डो यावर ‘ बःतारा ’ व हातांत ‘ थाळ -पाट ’ दे यांत आल.

सग या बं दवानां या

घाटावर आ याबरोबर इतर बं दवानांना

सावरकर यांना माऽ युरो पयनां या पहा-यांत िनराळ ठे व यांत

बंदोबःतान तु ं गाकडे ने यांत आल.
आल.

बं दवानांस

अंदमानच सृ स दय, हं दःथान
या सुर
ु

तते या

ीन अंदमानच ना वक साम य सुस ज

ठे व याची ज र इत्या द गहन वषयांत सावरकरांच मन गढल आहे त च ‘ चलो, उठाव बःतारा ’ हे
श द त्यां या कानावर आदळले.
जावयाच होत.

सावरकर अनवाणी चालत होते व त्यांचे पाय बेडयांनीं जखडलेले होते.

चढ याला थोडा वलंब लागूं लागला.
आल.
लोखंड

त्यामुळ त्यांना

त्याबरोबर त्यांना ‘ चलो, जलद चलो ’ अस आ ा प यांत

कारागृहाचा भ कम दरवाजा दसूं लागला.
बजागरां या दाढा करक ं लाग या !

आंत िशर याबरोबर तो जबडा तत्काळ बंद झाला.

सावरकर-च रऽ

ू
घेऊन घाटाव न िनघा यावर एक चढण चढन

खांकत वळकट

सावरकरां या भीषण ःवागताथ त्या दरवा या या

तु ं गान आप या दाराचा जबडा उघडला.
बा

जगा या

सावरकर

ीन सावरकर अ ँय झाले !
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“ बार साहे ब आता है ” अशी गजना झाली.

ते भ वताली

दोघा साजटांनीं सावरकरांना ध न ठे वल आहे व

दसणा-या भीषण वःतूक
ं डे पहात आहे त त आपण जरा आंत घुसूं व बार साहे बांचा

प रचय क न घेऊन, त्यां याचबरोबर फ न या ठकाणीं येऊं.
बार साहे ब हे एक आय रश गृहःथ आहे त.

ःवत:ला अंदमानचा परमे र मानणारे

हा परमे र कैदत या सव बं दवानांना ूत्य

यमराज

बार चा बंगला या कारागृहालगतच असून त्या या कुटंु बांत माणस ह मोजक ंच आहे त.

भासतो.

बार ची प ी पायान यंग आहे .

ितचा एक पाय

कॅथेलीन नांवाची एकुलती एक मुलगी आहे .

दस
ु -या या मानान आंखूड आहे !

या जोड याला

बार चे बटबट त डोळे , त्याच लाललाल त ड, त्या या उम

व भ य िमशा, त्याच चपट नाक व त्याच ठगण शर र या सव साधनसाममीला त्या या डे रेदार पोटान
मोठ शोभा आणली आहे .
एकंदर मूित आहे .

या आप या

काठ बाळगीत असतो.
ॄ

कस या ह अ टल बदमाष गु हे गाराला भयमःत कर ल अशीच बार ची
बाबांत भर पडावी

हणून बार आप या हातांत सदै व एक ल ठ

बार बाबा हं द ु नसून ह, अ नहोऽी आहे !

त्या या त डांत चार इं च लांबीचा

िच ट सारखा िशलगावलेला असतो !

बार साहे ब सावरकरां या समोर येऊन उभे रा हले तर
सावरकरांच आप याकडे ल
दोघांची

ा

सावरकर आप याच तंि ंत होते.

ह नाह ं ह पाहून बार ला आ याचा प हला ध का बसला.

होतांच बार न साजटांना बाजूला हो यास सांिगतल.

अखेर या

नंतर या दोघांच पुढ ल आशयाच

संभाषण झाल !
ू जा याचा ूय
बार : मासिलस येथ िनसटन

करणारे आपणच वाटतं ?

सावरकर : अलबत ! कां बर ?
बार : कशासाठ ं बर तो ूय
सावरकर :

होतीं – तशींच

केलात ?
कारण

होतीं

!

या सग या ऽासांतून सुटतां आल तर पहाव,

हह
त्या कारणांतल एक कारण होत !
बार :

पण,

त्या ऽासांत तु ह ःवत: आपणहनच
पडलेत ना ?
ू

सावरकर : होय ! पण, त्या ऽासांत ःवत:च पडण ह जस कत य वाटल तसच त्यांतून श य
तर सुटण ह ह कत यच वाटल !
बार : ह पहा - मी कांह ं इं मज नाह ं – मी आय रशमन आह सावरकर : आ ण,
वा
ितरःकरणीय मानल नसत !

कदािचत ् इं मज

असतेत

मा या उमलत्या ता

तर ,

तेवढयाचमुळ

मी

तु हांला

अपू य

याची कांह ं वष मी इं लंडांत काढलीं आहे त आ ण

इं मजां या कत्येत स णां
ु चा मी चाहता आहे .
बार : मी

आय रशमन आह ह

अशासाठ ं

सांिगतल

क ं, आयलड या ःवातं यसंमामांत

मी ह

सावरकर-च रऽ
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लहानपणीं झुंजल आह ! पण, आतां माझ मत पालटल आहे .

मी िमऽ

हणून तु हांला सांगत क ं,

तु ह अजून त ण आहांत, मी बर च वड ल आह सावरकर : आ ण,

कदािचत ्,

तुम या मानिसक ःथत्यंतराच

तच ूमुख कारण असेल,

न हे का ? वाढले या शहाणपणामुळ तुमच मतप रवतन झाल अस मान यापे ां, ओसरले या
उत्साहामुळच त प रवतन झाल हच जाःत संभवनीय नाह ं का ?
बार : ह

पहा ! तु ह

आहां बॅ रःटर ; मी आह एक अिश

त जेलर ! पण, माझा उपदे श

माऽ
तु ह तु छ लेखूं नका.

अहो ! खून ते खून ! त्यांनीं का कधीं दे शःवातं य िमळाल आह !

सावरकर : पण, ह सगळ तु ह तुम या िसनफ नवा यांना कां िशकवीत नाह ं ?

आ ण, मी

हत्येचा प पाती आह ह अगोदर तु हांला सांिगतल कोणी ?
बार : मी तुम याशीं राजकारणी चचा केली हच वःतुत:
िनयमा व

आहे ! पण, तुम या वषयीं िव आ यामुळच इतक बोलावस वाटल ! असो ! येथील

िनयम तु ह नीटपण पािळले

हणजे इतर गो ींशीं मला कांह ं कत य नाह ं. िनयमां व

माऽ मला िश ा करावी लागेल !

आ ण ह पहा, येथून पळू न बळू न जा याचा ूय

वागाल तर
क ं नका ! तस

कराल तर माऽ संकटांत सांपडाल !
तीन कटो-या पा यांत समुिःनान
या तटाभ वतीं गहन अर य असून त्यांत बूर रानट लोक राहतात.

तुम यासारख क वळ पोर दसल

क ं ते काकड सारख खाऊन टाकतात !
सावरकर :

त

मी ह

जाणत

! पकडला जातांच मी अंदमानच सरकार इितवृ

वाचून

काढल !
पोट लेअर ह मासिलस न हे , ह मी जाणून आह !
सावरकरांना सात बमांका या चाळ या ितस-या मज यावर ल कोठड ंत बंद क न ठे व याची
बार न आ ा
पूणपण

दली.

या चाळ ंतला

वजनवास सावरकरांना चांगलाच जाणवावा या हे तून ह चाळ

रकामी कर यांत आलेली होती.

या चाळ कडे सावरकरांना घेऊन जाणा-या जमादारान

वाटत या हौदावर त्यांना ःनान कर यास सांिगतल.

जमादाराची िशःत संभाळू न तीन कटो-या

पा यांत ःनान कर यापूव सावरकरांना लंगोट नेसावी लागली त्या वेळ ं

णभर त्यांना संकोच वाटला

; पण अशा गो ींची मनाला आतां संवय झालीच पा हजे ह ओळखून, त्यांनीं या संकोचाला सं ेप
दला.

ःनानाच पाणी समुिाच खार पाणी आहे अस कळ यावर, ःनाना या भानगड ंत पड याब ल

सावरकरांना प ा ाप झाला.
यापुढ खा-या पा या या

पण, प याला िमळणा-या मोज या पा यािशवाय बाक चा सव

ाराच

हावयाचा आहे ह ओळखून, त्यांनीं हे समुिःनान उरकून घेतल.

कोठड ंत बंद होऊन पड यावर त्यां या ह

सावरकर-च रऽ
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स प व यांत आल होत ते सवजण िनढावलेले पठाण होते व बं दवानांचा छळ क न आ ण अिधकायांची खुषामत क न सुखांत जगण एवढच एक
दस
ु -या

कोठड पाशीं आले.

येय त्यां या

ीसमोर होत.

दवशीं सकाळ ं बार साहे ब व त्यांचे कांह ं गोरे पाहणे
असे िमळू न सावरकरां या
ु
बोल या या ओघांत बार १८५७

वषयावर ल मंथाकडे वळला.

या बांितयु ाकडे व सावरकरांनीं िल हले या त्या

हणाले : त्या वषयावर ल बर ंच पुःतक मीं वाचलीं

ते हां सावरकर

आहे त ह खर.

बार च बोलण ऐितहािसक सत्यापे ां दं तकथांवरच जाःत आधारलेल आहे ह

सावरकरांनीं िस

के यावर, बार या पाहु यांपैक ं एकजण नानासाहे ब पेशवे, तात्या टोपे इत्याद ं या

वतनाची िच कत्सा क ं लागला.

ऐितहािसक चचा मनमोकळे पणान कर याइतक ःवातं य आप याला

आहे अशी खाऽी क न घेत यावर सावरकर

हणाले : इं मजी

यांवर झाले या अत्याचारांचीं वणन

खोट ं व अितरं जत आहे त ह इं मजांनींच नेमले या एका सरकार किमशनच मत आहे . नानासाहे ब व
तात्या टोपे यांना ःवाथ
ये यासारखा आहे .

म यच बार ूचिलत गो ींकडे वळूं लागला, त्याबरोबर सावरकरांनीं त्याला चापला.

कानपूरला झाले या इं मज
अस ःप

हणावयाच तर कोणत्या ह बांितयु ांत या पुढा-यांवर तो आ ेप घेतां
यां या क लीची जबाबदार त्या

श दांत सांिगत यावर सावरकर

प ांना ह कमीजाःत ूमाणांत

ावीं लागतील.

यां या फतुर कारवायांवरच पडते

हणाले : िनदयतेब ल दषणच
ु

कांह ं काम नाह ं, वाचायला पुःतक नाह ं, िलहावयाच

ावयाचीं तर तीं उभय

हटल तर जवळ कागदाचा बार क

कपटा ह नाह ं, असा ःथतींत कोठड ंत अहोराऽ पडन
ू वेळ घाल व याचा ूसंग येतांच, सावरकरांच मन
का यरचनेतडे वळल.

अनु ु भ ् छं द मराठ वाङमयांत िनंकारण माग पडला हा वचार मनांत येऊन

त्यांनीं त्या छं दांतच का य रच याची धडपड चाल वली.
एकेक ल ण आठवून का यरचना सु

या छं दाची ल ण त्यांना एकदम आठवेनात.

झाली व मग दसर
ल ण आठवूं लागले.
ु

छं दाचे सव सूआम िनयम ःवत:च शोधून िन

दोनदोन तीनतीन वेळां द ु ःत करा या लाग या.

अशा र तीन या

त करावे लाग यामुळ, प ह याप ह या कांह ं क वता

अशा बमान एकदांच एकेक अनु ु भ ् जुळत गेल व

त्या वृ ांतल ‘ कमला ’ का य सात बमांका या चाळ ंत या त्या एकांत कोठड ंत हळु हळू वकिसत होऊं
लागले व लेखनसा हत्या या अभावीं त कवी या ःमरणांत संगह
ृ त ह होऊं लागल.
का या या ूारं भींचा सुंदर वणनात्मक भाग १९११

‘ कमला ’

या जुलै म ह यांत या कोठड ंत रिचला गेला असला

पा हजे.
या कोठड ंत अशी र तीन चारपांच दवस काढ यावर, एकदां दपार
ं दोन वाज या या सुमारास
ु

सावरकर कोठड ंत ःवःथ बसले आहे त त , खालून एक लहानसा दगड कोठड या गजांवर आपटला.
तो खालीं पडला.
येऊन पडला.

पुन: कोणी तर तो खालून नीट फकला.

या वेळ ं तो दगड कोठड या दाराशीं

खाली असले या एका वॉडरन केले या खुणेचा अथ ओळखून, सावरकरांनीं दगड उचलला

व त्याला बांधलेली कागदाची िच ठ

हःतगत क न घेतली.

इत यांत आरडाओरड झाली.

पहा-यावर या पठाण वॉडरन िच ठ फकणा-या हं द ु वॉडरला पा हल असल, तर आतां पुढ काय होईल
याची क पना सावरकरांनीं केली.

िच ठ फाडन
ू टाकावी अगर फकून

त्यांनीं ती इत या बेमालूमपण अशा जागीं लप वली क ं, ूत्य
नाह ं ! झडती बडती या सग या भानगड

ावी अस त्यांना वाटे ना.

शेवट ं

झडती या वेळ ं ितचा प ा ह लागला

संप यावर सावरकरांनीं ती िच ठ

ू
काढन
वाचली.

त्यां यापूव अंदमानांत येऊन पडले या, त्यां या एका पूवप रिचत बंगाली िमऽान * ती िचठ मु ाम
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धा डली होती.

अंदमानांत असले या राजक य बं दवानांत या एका प ान दस
ु -या प ा व

सूचना

घे याचा ूय

करावयाचा व म यंतर ं या काळांत सावधपण वागावयाच अस ह

वाचून

हणून ह िच ठ सावरकरांना पाठ वली होती.

िच ठ ंत या हक कती या खरे पणाब ल खाऽी पटवून
िच ठ

झा यावर, पुंकळशा वचारानंतर, सावरकरांनीं ठर वल.
हळु हळू या बमांक ७

या चाळ ं या तळमज यावर ल अंगणांत बं दवान

* ह वणन ौी.हे मचंि दास यांनाच लागू पडत , ह वाचकां या ल ांत येईलच.
‘ माफ करो ’ मधील ूतापी ‘ मा ’
कामासाठ ं सोड यांत येऊं लागले.

माऽ राजबं दवानांना कामासाठ ंसु ां या भागांत येऊं दल जात नसे.

सह ाविध नारळांची वासलात लावावयाची अस यामुळ एकदां दपार
अंगणांत जणूं बाजार भरला होता.
ु
नारळ सोलण, त फोडण, त्यांच पाणी पपांनीं भ न वाहन
ू नेण, फोडले या नारळां या वाटया खुरपण

व खोब-याच तुकडे बन वण इत्या द काम
सावरकरां या बंदोबःतासाठ ं िनयु
पाणी सुटल.

कर यांत जवळजवळ दोनश बं दवान गुंतल होते.

झाले या पठाण वॉडरन हा बाजार पा हला त हा त्या या त डाला

ितस-या मज याव न ःवत:ची सुटका क न घेऊन ह ःवार खालीं तळमज यांत गेली

व काम कर त असले या बं दजनां या ओळ ंतून येरझारा घालूं लागली.
बं दजनांची एकाददसर
शहाळ
ु

खा याकडे ूवृ

असे.

काम करणा-या पुंकळशा

कंवा दह नारळ चो न ठे व याकडे व काम संप यावर तो चो न

या दह नारळांतले तीनचार नारळ लांबवून, पोटभर मुखशु

करावी अशी खालीं

गेले या पठाण वॉडरची इ छा होती.
नाग पा व िच ना पा या नांवाचे दोघे मिासी बं दजन आपल काम कर त आहे त त
पठाणान त्यांत या एकापाशीं दह नारळ मािगतला.

बं दवानान आप यापाशीं नारळ नस याच सांिगतल.

‘ इ ले, ःवामी इ ले ’ अस

हणून या मिासी

पठाणांची मागणी व मिाँयाचा नकार यांचा हा

खेळ कांह ं वेळ असाच चाल यावर, पठाण आप यावर जातीवर गेला व मिाँयाची शड
काढ यासाठ ं त्यान त्या या शड ला हात घातला !

या

उखडन
ू

त्यामुळ तो मिासी ह ूितकार क ं लागला.

वॉडरन आप या सोटयाचा एक दणका मिाँयाला मारला.

मिाँयाची शड अध उखडन
ू िनघाली तर ,

‘ काफर, साला काफर ’ ह पठाणी वटवट व मारपीट चालूच होती.

शेवट ं त्या मिाशान पठाणा या

दाढ चा हाताला पीळ मा न त्याला जोरान जिमनीवर आदळल व त्या या छातीवर बसून तो भडाभड

त्या या ौीमुखांत लगावूं लागला ! ‘ अब बस हआ
! माफ करो ’ अस
ु

हणत पठाण गयावया क ं

लागला ; पण, हं दःथानी
भाषा मुळ ंच प रिचत नस यामुळ, ‘ माफ ’ श दांतल ‘ मा ’ ह अ र ऐकून
ु

त्या मिासी माणसाचा फार ग धळ झाला.

त्याला वाटल हा पठाण आप याला मायब हणीव न िश या

दे त आहे ! त्यामुळ ‘ माफ करो ’ अस पठाण
जोरान गु े व ठोसे लगावी.

हणाला क ं हा मिासी जाःतच चवताळे व जाःतच

या सव ूकरणांतल पठाण वॉडरच वतन मुळापासूनच िनयमां व

अस यामुळ, वर तबार करण त्याला श यच न हत.

इतःतत: फकले गेलेले ःवत:चे कपडे गोळा

क न वॉडर फ न सावरकरांवर पहारा कर यासाठ ं आला.
कोठड या दारांतून पा हला होता.

सावरकर-च रऽ
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तो

िनल ज वॉडर उ रला : वो एक चोर साला ; दह नारळ चोर करना मंगथा था ! वो खूप पीट गया !
सावरकरांनीं अथपूण

ीन पा हल व

हटल : ठ क ! एक चोर साला दह नारळ चोर करना मंगता था,

वो साला खूप पीटा गया नह ं ?
प हला जवळजवळ एक म हना सावरकरांना िछलका कुट याच
का याचे तंतू बन व याच काम दे यांत आल होत.
र बंबाळ होऊं लागले

ू
हणजे नारळाची सोडण कुटन

या कामामुळ त्यां या हाताची सालड ं नीघून हात

हणून त्यांनीं दाद मािगतली.

ते हां ‘ तु हांला सवलत

तंतू कर यास ला वल आहे ’ अस उ र दे यांत आल.

हणून फ

दनांक १-८-१९११ रोजीं िछलका कुट या या

कामाऐवजीं त्यांना का या वळ याच काम सांग यांत आल.

सात नंबर या चाळ ंत कामासाठ ं येणा-या

राजक येतर बं दवानांकडन
ू त्यांना हळु हळू तेथील राजबं दवानांची - वशेषत: त्यां या

मा हती कळूं लागली.

ये

बंधूंची –

अंदमानी िशःतपालनामुळ बं दजनांना मलमूऽोत्सगासार या नैसिगक बयां या

बाबतींत ह कती छळ सहन करावा लागतो याचा अनुभव त्यांनाच हळु हळू येऊं लागला होता.
ये

एक प डच

बंधूंना अधिशशी, अमांश वगैरे

वकारांची बाधा झाली असून ह, त्यांना कोलूसार या अमानुष
यातना सोसा या लाग या ह त्यां या कानावर आल

कामाला लाव यांत आ यामुळ त्यांना कती अस
ते हां त्यांचा जीव कासावीस झाला.

आप या

इतके क

भोगावे लागले तर त्या धैया या मे न त डांतून

कंवा तेला या घा याच काम

कती क ूद होत ह अंदमानांतून परत आलेले

लाचार चा श द ह बाहे र पडंू

दला नाह ं ह कळ यामुळ, त्यांचा आप या बंधूंब लचा आदरभाव

दणावला
.
ु
कोलूच

ौी.उपिनाथ बानज यांनीं पुढ ल श दांत * व णल आहे :
उ हासकरला राईच तेल काढावयास घा यास जुंप यांत आल.
ते या या घाणीसारखीच जवळजवळ असते.
ू
खोब-याच तेल काढन

घाणी आप या

हे मचंि, सुधीर, इं दभू
ु षण वगैरना जी घाणी

दे यांत आली होती ितची लाट हातांनीं फरवावयाची होती.
अथवा तीस शेर

ह

ाव लागे.

ूत्येकास रोज दहा शेर राईच

मोठे मोठे प हलवान ह या घाणी

फर व या या कामीं हार खात असत......खां ावर स वामण खोब-या या वाटया आ ण एका

हातांत बादली घेऊन घाणीपाशीं जाऊन झटपट कामास एकदम सु वात करण भागच होत.
अरे , त काम न हत, त तर खरोखर एक ूकारच म लयु च होत.
दम लागे क ं, जीभ पार सुकून जात असे.

आठ-दहा िमिनटांत इतका

एका तासाभरांतच हातपाय थकून जाऊन जणूं

कांह ं गळू नच गेले आहे त, अस वाटंू लागे.
ःवत: सावरकर यांनीं या कामाच वणन पूढ ल श दांत * केल आहे :
* राजनैितक कारःथान ( का यापा यावर ) :

तीय खंड, पृ.१६९.

† माझी ज मठे प : पूवाध : पृ.९९-१००.
नंदगोपाळ व वै शा ीय ूमेय
तेलाचा घाणा ओढ याच तु ं गांतील क ठणतम काम राजबं दवानांस दे यांत आल...दोनदोन
म हने ह काम के यानंतर एक म हना पुन: िछलका दे यांत येई क ं पुन: तेला या घा यास
सावरकर-च रऽ
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त्यांना जुंपून दे यांत येई.

सकाळ ं उठतांच लंगोट

घा याची दांड असून खोलीबाहे र तेल पडे ल अशी
हातांनीं चाक फर वतात तशी फरवावयाची.

नेसून खोलींत बंद

यवःथा केलेली असे.

हावयाच, आंत

ती लोखंड दांड

खोबर त्या उखळ ंत पडल क ं ती इतक जड होई
फर वतांना रडकुंड स येत...त्या दांड स हातांनीं

क ं कसलेले हमालदे खील ित या वीस फे-या

उचलून अधा गरका दे ऊन वर के यावर बाक चा अधा गरका दे यास लागणार जोर हातांत
नस यान ितला ल बकळू न तो पुरा करावा लागे.
फर वतां फर वतां

ास जड होई.

वारं वार खालीं बसाव लागे !
बं दवानांना

ह

अमानुष

सकाळ ं दहा वाजेपयत एकसारखे असे गरके

कोणाकोणास – न हे बहते
ु कांस – खरोखरच च कर येऊन

काम दे यांत येऊं लागल इतकच

न हे तर त्यांनीं तेलाच ठर व माप ूत्य हं पुर केल पा हजे यासाठ ं त्यांचा क पनातीत छळ होऊं

लागला.

दपारची
सु ट ,
ु

वौांित, सायंकाळ ं काम बंद कर याची वेळ इत्या द बाबतींतल

िनयम बार बेधडक दल
ु ूं लागला.

सगळे

‘ तेल पूरा करना पडे गा ’ हे वॉडरांचे श द, त्या श दांबरोबर

दाख व यांत येणारा धाक, ूसंगी वॉडरकडू न होणार मारहाण, मधूनमधून दे यांत येणा-या हातकड ,
दं डाबेड , वगैरे िश ा इत्या द ूकारांमुळ राजबंद ंचीं मन संतापान जळफळूं लागलीं.
राजबंद ंच धैय गळाल व बार ला इ

या छळामुळ कांह ं

ती मा हती पुर व याच काम पत्क न त्यां यापैक ं कांह ंनीं

ःवत:ची सोडवणूक क न घेतली !
राजबंद वानांत नंदगोपाळ या नांवाचे एक गृहःथ होते.
आला ते हां त्यांनीं माऽ बार ची पुर फ जती केली.

श य त काम केल.

त्यां यावर कोलू फर व याचा ूसंग

प ह या दवशीं सकाळ ं दहा वाजेपयत त्यांनीं

नंतर त सावकाशपणान ःनान-भोजन वगैरे दनबम उरकूं लागले.

एकेक घांस

नीट चावून ते जेवूं लागले ; ते हां वॉडर, पेट ऑ फसर, हवालदार वगैरे सव अिधकार , त्यां याभ वतीं
गोळा झाले व अपश दांचा वषाव क न, जेवण झटपट उरक याची ते घाई लावूं लागले.
पूण दल
ु

क न नंदगोपाळजी

अपश दांकडे

हणाले : हवालदारजी, ूत्येक घांस चावून िगळला तर नीट पचतो.

अ न घाईन खा ल तर पोट बघडत.

िचडले या हवालदारजींनीं बार बाबाला बोलावून आ णला व तो ह

पुंकळस अगडतगड बोलला तर ह नंदगोपाळजींची शांत वृ

ढळली नाह ं.

ते

हणाले : वै शा ा या

मत ूत्येक घांस िनदान दहादां तर चावला जावा. बार न त्यांना िश ेचा धाक दाख वला ; ते हां, दहा
ते बारा हा वेळ िनयमाूमाणच

वौांतीचा वेळ अस याच त्यांनीं बार या िनदशनास आणून

दल.

सं याकाळ ं तेल पुर झाल नाह ं तर तु या पाठ ची साल काढ न, अशी धमक दे ऊन बार मनगट
चावीत िनघून गेला ! जेवण आटोपतांच नंदगोपाळजी घाणा फरवूं लागतील अशी हवालदारूभृतींची
पांघ न
अपे ा होती ; पण, खोलींत बंद झा याबरोबर नंदगोपाळजींनीं एक घ गड आंथ न व दसर
ु

घेऊन वामकु ीला सु वात केली.

जमादार-हवालदार परत येऊन िग ला क ं

नंदगोपाळजी उ ारले : जेव याबरोबर घाणा

फरवूं लागल

जेवणानंतर वामकु ी करावी अस वै शा ाच ूमेयच आहे .

लागले ते हां

तर खा लेल अ न पचणार नाह ं.

दपार
ं कामाला लाग यावर नंदगोपाळजींनीं
ु

कांह ं वेळ घाणा चाल वला व बालड ंत सुमार १५ शेर तेल सांठलेले दसतांच ते ःवःख बसले.

“ सव

दवसभर घाणा चालवायला मी कांह ं घा याचा बैल नाह ं ; तीस शेर तेल काढायचं तर जेलर

साहे बालाच आणून जुंपल पा हजे घा याला ” अस सडे तोड उ र दे याला ह त्यांनीं त्या दवशीं कमी
केल नाह ं.

सावरकर-च रऽ
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नंदगोपाळजींकडन
ू तीस शेर तेल िमळ याची आशा नाह ं अस दसतांच बार न त्यां या पायांत

बेडया ठोक या व त्यांना कोठड बंद क न टाकल.
घाणीला जुंप यांत आल होत.

दहा वाज यानंतर काम करण त्यांना अश य होई.

अस यामुळ ते त्यांना मदत कर त.
वृ ींत पालट पडला नाह ं.

अ वनाशचंि भ टाचाय यांना याच सुमारास मोठया
इं दभू
ु षण सश

नंदगोपाळजींनीं सुमार म हनाभर िश ा भोग या ; पण, त्यां या

शेवट ं बार न त्यां याशीं सामोपचार केला.

‘ चार दवसपयत तू जर काम

पुर करशील तर घा या या कामांतून तुझी कायमची मोकळ क कर न ’ अस बार न सांिगत यामुळ,
नंदगोपाळजींनीं त मा य केल.
फ न थोडयाच

चार दवस काम पुर के यावर त्यांची तात्पुरती मु ता झाली ; पण,

दवसांनीं त्यांना मोठया घा याला जुंप यांत आल.

नाकार यावर फ न िश ासऽ सु
छोटासा संपच सु
जा या या थोडे

झाला.

झाल.

त्यांनीं काम कर याच

इतरांनीं ह घाणी फर व याला नकार द यामुळ, अंदमानांत

अंदमानांत राजबं दवानांनीं केलेला हा प हला संप होय.

हा संप वकोपाला

दवस अगोदर नानीगोपाळ, पुिलनबाबू ूभृित कांह ं नवे राजबंद अंदमानास येऊन

प चले होते.
आप या कोठड ंत एकांतांत बसून वचारांत वेळ घालवावा, ‘ कमला ’ का याची नवीं अनु ु भ
रचावीं व जुनीं ःमृतींत प केपणी सांठवावीं, कामासाठ ं बाहे र याव, राजबं दवानां वषयींची व ःवत: या
ये

बंधूं वषयींची श य िततक मा हती िमळवावी असा सावरकरांचा दनबम चालला आहे त १४

ऑगःट १९११ रोजीं त्यांना सरकारतफ एक पऽ दे यांत आल.

सावरकर अंदमानांत येऊन प चले त्याच

सुमारास मुंबई व ापीठा या पं डतांनीं त्यां यासंबंधींचा एक ठराव संमत केला होता.
भट ूभृित नािशककटा या खट यांत या आरोपीं या बी.ए. या पद या र
अिधका-यांनीं ठर वल.

व ापीठाचा हा िनणय सावरकरांना

कर याच

सावरकर, खरे ,
व ापीठा या

या पऽ ारा कळ व यांत आला त पऽ

त्यांना वर ल
“ तात्या ! तूं इथ कसा ?”
तारखेला िमळाल.

सवःव गमाव याला िस

असेल, यांत शंकाच नाह ं.
पण, सावरकरांसारखा दे शभ
व ापीठान आतां तर

या व ापीठान र

य

झाले या सावरकरांना ह पऽ वाचून मोठ गंमत वाटली

ह पदवी गे याब ल सावरकरांना आज ह वषाद वाटत नसेल ह िन

त !

हा आप या

व ापीठाचा पदवीधर आहे या गो ीचा अिभमान मुंबई

केला पा हजे !

१९११ सालीं जुलै म ह यांत कर यांत आलेला ठराव तर

करावाच ; पण, चालू सालीं पावसा यांत जो वा षक पदवीदान समारं भ होईल त्या

वेळ ं सावरकरांना LL.D. ची पदवी दे ऊन

व ापीठान ःवत:चा गौरव क न

या दवसा या आगमागच के हांतर सावरकरांना आप या

ये

यावा !
बंधूंच मोठया ूयासान दशन

घडल.

सं याकाळ ं सव बं दवानांनीं आपापली काम मोजून

होता.

या वेळ ं आप या बंधूंच ओझरत तर दशन घडाव यासाठ ं सावरकरांनीं एका वॉडर या माफत

यवःथा केली होती.
या द:ु खावेगाच सार

पडले.

ानीं व कोठड कडे जाव असा बम ठरलेला

तात्याला पाहतांच बाबांना अगद ं भडभडन
ू आल व मनांत उमळू न आले या सा-

हणून “ तात्या ! तूं इथ कसा आलास ?” एवढे श द त्यां या त डांतून बाहे र

या दोन बंधूंना अिधक वेळ समोरासमोर ठे वल तर सगळाच ग धळ माजेल – सवानाच कठोर

िश ा सोसावी लागेल – ह ओळखून वॉडरन दोघांना ह त्यां या त्यां या कोठडयांकडे नेल !

सावरकर-च रऽ

४१५

आप यासारखीं सामा य माणस बाहे र असलीं काय वा तु ं गांत असलीं काय, त्या गो ीला मोठस मह व
नाह ं, आपला तात्या ई रांश आहे , तो मोकळा रा हला

बळकट होत गेलीच पा हजे, अशी बाबांची
त्यांना सा य द:ु ख वाटल.

हणजे भारतीय ःवातं या या प ाची बाजू
त्यामुळ तात्या अंदमानांत आलेले पाहन
ू

ढ ौ ा होती.

आतां माऽ आप या प ाची फार मोठ हािन झाली अस त्यांना वाटल.

बाबां या मनांत या या सग या भावना त्यांनीं वचारले या ू ांत
काळांत बाबांनीं धाडलेली एक गु
ये

य

िच ठ ह तात्यांना िमळाली !

झा या होत्या.

थोड याच

या िच ठ च उ र धाडन
ू आप या

बंधूंच सांत्वन कर याच व त्यांना धीर दे याच काम ह तात्यांनीं केल ; पण, त करताना त्यां या

मानिसक श

वर फार ताण पडला !

सावरकर अंदमानांत येऊन प चले त्या या अगोदरच त्यां या

पराबमाची क ित अंदमानभर पसरली होती.

व

ेची, दे शभ

या घटनेचा बार सार या अिधका-या या मनावर

अूत्य त: प रणाम कसा झाला होता ह यापूव च द दिशत कर यांत आल आहे .
आपला आदरभाव

य

ची व

सावरकरांब लचा

कर यासाठ ं त्यांना ‘ बडा बाबू ’ ह सं ा लाव याचा िशरःता, ते अंदमानांत

गे यावर लौकरच, बं दवानांनीं पाडला व आप या या पू य बडया बाबूला कोलूची िश ा दे यांत येणार
नाह ं, अस ह ते

हणूं लागले.

इत यांत

आप या कायालयांत बोलावून घेतल.

दनांक १५-८-१९११ रोजीं सायंकाळ ं बार न सावरकरांना

या कारणांमुळ कांह ं राजबंद ंनी काम नाकारल होत त्या

कारणांच सावरकर समथन कर त असतात ह गो

बार या हे रांनीं त्याला पूव च कळ वली होती व

त्यांमुळ सावरकरांना ह कोलूची िश ा दे याचे त्यान ठर वल होत.
सांिगतल : उ ांपासून चौदा

दवस तु हांला कोलूच काम दे याब ल व न िलहन
आल आहे .
ू

इतरांूमाण ह काम तु हांला वारं वार दे यांत येणार नाह ं.
वाढवूं नका.
ठे वा.

गोडगोड बोलत बार न सावरकरांना

या वेळ ं नाह ं

हणून तु ह आपले क

तु हांला प नास वष िश ा भोगावयाची आहे , इतरांहू न तुमची िश ा उम आहे ह ल ांत

दस
ु -या दवशीं सकाळ ं सावरकरांवर कोलू फर व याचा ूसंग आला.

त्यां याबरोबर एक ॄ

राजबंद कोलूला जुंप यांत आला होता.

त्यांना मदत

हणून

या कामा या क ूद अनुभवांच वणन

सावरकर यांनीं पुढ ल श दांत * केल आहे :
लंगोट नेसून सकाळ ं दहा वाजेपयत काम कराव. सारख फरवीत रा ह यान च कर
यावेत.

अंगाच ठणठणण तर इतक झाल क ं, राऽीं फ यावर अंग टाकतांच झ प लाग याचे

ःथळ ं अंगांत कसर भ न तळमळ कर त पडाव लागे, क ं पु हां दस
ु -या दवशीं सकाळ ं तो

घाणा द

हणून उभा ! असे सहासात दवस काढले.

दवस बार आला आ ण जरा ऐट न

काम त वर पुर होत न हत.

एक

हणाला : हा पहा शेजार या खोलींतला बं दवान ! तीस

प ड तेल दोन वाजतां पुर मोजून दे तो आ ण तु ह सं याकाळपयत राबून ह अजून दोन प ड
तेल कमीच ! याची तु हांस लाज वाटली पा हजे !

मी

हटल : वाटली असती लाज ह जर

मला ह लहानपणापासूनच त्या यासारखे हमालीच धंदे कर याची संवय असती तर ! ...तुम या
कायालयांत तु ह अधिश

त शेतक-या द चोरदरवडे खोरांस िलहावयाचे काम दे तां, त्यांस जस

आम यासारख त्वर त इं मजी बोलतां येत नाह ं

आ हांस त्यां यासारखे शार रक क

हणून लाज वाट याच कारण नाह ं, तसाच

एकदम झपत नाह ंत

हणून संकोच वाटण अनवँयक

आहे .
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कपड धुण, भांड ं घांसण वगैरे काम ह सावरकरांना ःवत:च करावीं लागूं नयेत

हणून द ता

बाळगणारे भ वतालचे िन ावंत बं दजन या कोलू या कामांत ह त्यांना श य त साहा य दे त असत.
पण, ह कामच अस होत क ं, त कर या या ूसंगांत सांपडले या कोणा ह ःवािभमानी माणसाला त्या
कामामुळ आपल जीवन वफल वाटंू लागाव !
‘ रा

या रा े उदयास आण यासाठ ं

या शर राचा िन

या कतृत्वाचा उपयोग

हावयाचा त कतृत्व अस मातीमोल ठरत असलेल पाहन
ू ’ सावरकर अत्यंत उ

समुिमंथना या उपयोगी पडावा
य:क

हणून िनमाण झालेला ःवत: या कतृत्वश

न झाले !

चा मे दं ड या

तम कथलींतल ताक घुसळ या या

* माझी ज मठे प : पूवाध : पृ.१२७-१२८.
कु याचे मोलान कां मरतोस ?
कामाला लावून आपण ःवत:च त्या कतृत्वाचा अनादर कां करावा हा ू

त्यां या मनांत

वारं वार घोळूं लागला.
हळू हळू

जी वत

वफल वाटंू लाग या या या मन: ःथतीच

एके दवशीं आत्महत्या ूय व अवँय वाट यांत

पांतर कस झाल ह सावरकरांनीं पुढ ल श दांत *

सांिगतल आहे :
एके

दवशीं दपार
ं भयंकर उकाडयांत कोलू
ु

फरवीत असतां, धापा टाक त, िगरक

ू खालीं बसल आ ण...आंतड ं ताठर यान पोट हातान ध न िभंतीशीं टे कल
आ यासारख वाटन

आ ण डोळे िमटले त तेथ या तेथच गाढ गुंगी लागली – इतक गाढ क ं दचकून ज जागा
झाल त

दशा, व दशा, ःथल, काल, ह मला चारपांच िमिनट कांह ं कळे ना...पुन: कामास

लागल पण मन एकसारख

हणे ह काम शेवटच कां होऊं दे त नाह ंस ?

त्या राऽीं कोठड ंत बंद असतांना, खडक या गजांस टांगून घेऊन, गळफांस लावून आत्महत्या
कर याचा वचार सावरकरां या मनांत एकसारखा चारपांच वेळां तर आला.
मनांत वकार व वचार यांच तुमुल यु
व य ठर वला.

माजल.

कांह ं वेळपयत त्यां या

पण, शेवट त्यांनीं आत्महत्या कर याचा वचार

ह ठर वतांना त्यां या मनांत पुढ ल वचार चमकून गेले : †
मरणारच असशील तर असा कु याचे मोलान आप या हातान कां मरतोस ? त्यांना

तुला फांशी दे ऊं नये

हणून दया आली होती तीं काय ? मग जे त्यांना करतां आल नाह ं त

भर कां घालतोस ?

जर मरण तर

तूं त्यां याक रतां, ःवत: या हातान क न, आप या प ाचे हानींत आ ण अपजयांच आणखी
या सेनतील तूं एक सैिनक आहे स त्या सेनेच तसच

एकादे काय क न मग तर मर.
कोलूचे काम संकटासारख तर खरच ; पण, त्या कामा या िनिम ान सावरकरांचा कांह ं
राजबं दवानांशीं ूत्य

प रचय झाला.

त्यां याशीं होणा-या चचत सावरकरांना एक गो

कळली.

राजबं दवानांपक ं बहते
ु य असला तर , त्या उत्साहाचा पुढ रा कायात खरा उपयोग
ु कांचा उत्साह दद
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हो या या

ीन त्यां या िश णांत,

ानांत व वचारांत भर पडण अवँय होत.

यां या मनांतल

आशाद प अंदमानीय प र ःथतीमुळ मालवूं पहात होते त्यां या त्या आशाद पांत ःनेहाच पूरण घालून व
वचारांना यो य तो माग दाखवून सावरकरांनीं या पंधरा

त्यां या

संघटनेची सु वात केली.

दवसां या काळांतच राजबंद या

१९११ सालीं ऑगःट या अखेर स सावरकर कोलूंतून सुटले व फ न दोरखंड

वळूं लागले. सावरकरांना तेला या घा याला जुंप याची

ह हक कत हं दःथानपय
त
ु

* माझी ज मठे प : पूवाध : पृ.१३०.
† माझी ज मठे प : पूवाध : पृ.१३१.
३१ सा.च.
प च याला पांचचार म हने लागले ; पण, तेवढया अवधींत ती हं दःथानां
त ूिस
ु
बातमी अमे रकत जाऊन प चली.

झाली.

येथून ती

ू त्या
सावरकर कोलू ओढ त आहे त अस का पिनक िचऽ काढन

मु ित िचऽा या शकड ूती पुढ अमे रकत वांट यांत आ या. *
वर

या प ह या संपाचा उ लेख केला तो संप या सुमारास वकोपाला जाऊं लागला होता.

काम नाकारणा-या राजबंद ंना भयंकर िश ा ठोठाव यांत येऊं लाग या.

उ हासकर द , नंदगोपाळ,

होतीलाल वमा वगैरे राजबंद ंना जवळजवळ पंधरवडाभर नुसत्या कांजीवर ठे व यांत आल.

कांह ं

राजबंद ंना म हने या म हने पृथक् कारावासाची

पण,

अशान संप मोडला नाह .

प र ःथतीचा कांह ं तर
म हना उजाडला.

कंवा एकांतवासाची िश ा सांग यांत आली.

उलट यामुळ अनेक राजबंद ंची ूकृ ित एकदम बघडंू लाग यामुळ, चालू

वचार करण अिधका-यांना ह अवँय वाटंू लागल.

इत यांत १९११ चा डसबर

पंचमजॉज बादशहां या रा यारोहण समारं भ याच म ह यांत झाला.

त्या ूसंगीं

राजबंद ंना कारागृहा या बाहे र वसाहतींत धाड यांत येईल, अस आ ासन दे यांत आ यावर हा संप

िमटला.

या अवधींत सावरकरांच जीवन मामुली प तीन चालल होते.

१९११

या डसबर या ूारं भीं

त्यां याजवळ िशसपे सलीचा कांह ं मजकूर िल हलेला एक कागदाचा िचठोरा सांपडला ; पण, हा त्यांचा
प हलाच गु हा अस यामुळ त्यांना नुसती ताक द दे यांत आली.

त्यां यावर या ूसंगीं खटला

भर यांत आला नाह ं.
पंचमजॉज बादशहा हं दःथानां
त येऊन द लीस थाटाचा रा यारोहणसमारं भ झाला त्या या थोडे
ु

दवस आधीं अंदमानमधील राजबं ांम य सुटके या बात यांच वेड पीक फैलावल होत.
राजबंद अ जबात सुटणार, कुणी
आप या

हण याला आधार

हणाव

हणाव त्यां या िश ा फार मोठया ूमाणांत कमी होणार, ूत्येकान

हणून िभ निभ न, भलींबुर ं कारण सांगावीं, कुणी सुटकेचा िन

दवस ह सांगावा – असे तक वतक सगळ कडे पसरले होते.

त

आ ण असे तक वतक त्यावेळ ं – आ ण

वशेषत: अंदमानांत – पसरावे यांत नवल ह नाह ं ! अ ाप ह –
जीवन इतक सुस

कोणी

हणजे

हं द तु ं गांतल राजबंद ंचे

झा यावर ह – राजबंद एका ा तु ं गांत एकऽ ठे व यांत आले

हणजे त्यां यांत जीं

बोलणीं चालतात त्यांत कांह ं तर आक ःमक िनिम ान होणा-या साव ऽक सुटकेचा वषय सवा या
फार आवड चा असतो.

कािलदासान मेघदत
ू का यांत वरह

या आपला वेळ जावा

हणून कोणते

उपाय योजतात याच बहार च वणन केल आहे व शेवट ं ‘ ूायेणैते रमण वरहे ंवंगनानां वनोदा: ’ असा
चरण िल हला आहे .

सावरकर-च रऽ
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कर ल तर त्यांत सुटके या संभवाब लचे अंदाज या वषयाला त्याला बरच ूाधा य
िन

ाव लागेल, ह

त !

* माझी ज मठे प : पूवाध : पृ.१६५.
बटाटे भाता या भोजनावर बोळवण

रा यारोहणा या िनिम ान कती राजबं ांना मु
ू

कर यांत आल अगर सूट दे यांत आली असा

१९११ साल या शेवट ं पालमटांत केर हाड यांनीं उप ःथत केला.

त्याला उ र दे तांना भारतमंऽी

िम.मोल यांनीं अशी मा हती सांिगतली क ं, २२० हं द राजबं ांपक ं १८३ इसमांना या ूसंगाचा फायदा
िमळाला –

हणजे त्यां यापक ं कांह ं थोडया इसमांना मु

कर यांत आली.

कर यांत आल व कांह ंची िश ा कमी

अंदमानांत या पुंकळ राजबं ांना – गणेशपंत सावरकरांसु ां – िश े या ूत्येक

वषाग णक एक म ह याची सूट िमळाली.

एका पठाण वॉडरन वनायकराव सावरकर न क सुटणार

अशी बातमी कोठू न तर िमळ वली व ‘ बडे बाबू छूट गये ’ अस

कर यापयत ह त्यान मजल मारली.

हणून सावरकरांच अिभनंदन

पण, या पवणीचा लाभ आप याला अ प ूमाणांत ह िमळे ल

अशी आशा सावरकरांना वाटत न हती व शेवट ं त्यांचाच तक खरा ठरला ! त्यांना व एका बंगाली
राजबं ाला या ूसंगीं थोड शी ह सूट िमळाली नाह ं.

एक दवस अंदमानांत या सव कै ांना दे यांत

आलेल बटाटे भाताच भोजन एवढया एकाच लाभावर या दोघांची बोळवण कर यांत आली !

दरबार या िनिम ान

द ली –

या दोन घटना घड या त्यांपैक ं एक च सावरकरांना फारस मह व वाटल नाह ं.

हं दःथानची
राजधानी कलक याहन
ु
ू बदलावयाची तर ती उ जियिनस जावी अस त्यांच

असल तर * बदल झालाच तर राजधानी द लीस जाईल ह त्यांनीं हे रल होत.
राजधानी गे याब ल त्यांना वशेषस कांह ं वाटल नाह ं.

बंगालची फाळणी र

य

श: मत

त्यामुळ द लीस

के याची घोषणा द ली

दरबार या ूसंगीं कर यांत आली यामुळ माऽ त्यांना आनंद झाला व अिभमान ह वाटला.
घटनेला मोलसाहे बांनीं वळलेप झालेली घटना ( Settled fact )

चळवळ ंमुळ बदलली ह गो

हटल होत ती घटना लोकांनीं केले या

लोकांचा आत्म व ास वाढ व याला कारणीभूत होईल अस त्यांना वाटल

व यामुळ या सुमारास त्यांच व इतर राजबंद ंचे मन बरच उ हिसत ह झाल.
झाली या गो ीच खर मह व कती ह भ वताल या राजबं ांना समजाव
फाळणी र

बंगालची फाळणी र

हणून सावरकर

हणत :

झाली याचा अथ ताप अ जबात उतरला असा न हे ! रो या या अंगांत ताप अजून आहे च

! ताप अ जबात उत ं च शकत नाह ं अस अ ापपावेत वाटत होत.

समजूत होती.
गो

या

या तापावर औषधच नाह ं अशी

थोडकासा तर ताप उतरला, कोणत्या तर औषधान ताप उत ं शकतो ह आशादायक

ल ांत आली, कोणत्या औषधान ताप उत ं शकतो ह ह नेमक कळल, हा आ ण एवढाच या

बाबतींत झालेला खरा लाभ होय !
प ह या संपा या शेवट ं ठर याूमाण, १९१२
वसाहतींत कामावर धाड यांत आल.

या ूारं भीं कांह ं राजक य कै ांना बाहे र

यांत सावरकर बंधु न हतेच.

* सावरकर सा हत्य : भाग २ : पृ. १०८-०९.
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ौी. बार ंिकुमार घोष यांना मे ी या हाताखालीं मजुर कर यास धाड यांत आल.

उ हासकर द

यांना जमीन खण याच व माती या

वटा बन व याच काम दे यांत आल.

कामावर िनयु

कत्येकांची समुिकाठ ं चालले या बांधकामावर योजना झाली.

कर यांत आल, तर

कांह ंना जंगलतोड या

तु ं गांतून सुटू न बाहे र िनघतांना या मंडळ ंना बर वाटल ; पण, लौकरच ‘ आगींतून सुटू न फुफाटयांत ’
पडाव तशी गत झा याच त्यां या ल ांत आल.

कारण, बाहे र पडले या राजबं ांच खा या प या या व

औषधपा या या बाबतींत पूव हन
ू ह जाःत हाल होऊं लागल.

त्यांना उ हांत काम कराव लागे ;

पावसाचा ह ऽास त्यांना जाणवूं लागला ! अंदमानांत या प र ःथती या मानान तेथील बं दवानांना
दे यांत येणारे कपडे ह अपुरे असत, ह गो

पुढ Cardew Committee ला ह मा य करावी लागला.

किमट न आप या इितवृ ांत या वषयासंबंधींचा पुढ ल अिभूाय य

या

क न ठे वला आहे :

A prisoner is at present given three suits. One is always at the wash, leaving two for
practical use. Of these, one is supposed to be available when the man returns from work ;
but, in the absense of any drying apparatus and in consequence of the high percentage of
humidity which exists during the rains, it frequently happens that both suits are wet and thus
the convict is forced to remain in or put on wet clothes. We have little doubt that this has a
considerable effect on the production of disease.
( स यां ूत्येक कै ाला कपडयांचे तीन संच दे यांत येतात.
पडत अस यामुळ, ूत्य

वापर या या

ीन दोन संच उरतात.

कैद कामाव न परत आला क ,

त्याला व ांतर कर याला एक संच िश लक आहे , अस समजल जात.
साधन नस यामुळ व पावसा यांत हवेची आिता अित र
हे दो ह संच ओले असतात.

एक संच नेहमी धुवावयाला
पण, कपडे वाळ व याचीं कांह ं

अस यामुळ, पुंकळ ूसंगीं अस घडत क ं,

ओले कपडे अंगावर तसेच ठे वण कंवा ओले कपडे अंगावर चढ वण

याखेर ज दसरा
मागच कै ांपुढ िश लक उरत नाह .ं
ु

रोगराई उत्प न हो याला ह वःतु ःथित फार

मोठया अंशीं कारणीभूत होते यांत आ हांला मुळ ंच संदेह वाटत नाह ं.) या प र ःथतीला कंटाळू न,
बाहे र गेलेले पुंकळस राजबंद

फ न तु ं गांत आले ! तेथ बार चा बम पूववत ् सु

त्यां यापैक ं पुंकळांना आपल जण अस

झा यामुळ,

वाटंू लागल !

बार या छळाला कंटाळलेले राजबंद बंडखोर बनत व िश ा सोशीत ह खर ; पण, या िश ा
कै ां या पऽकांत नमूद न कर याची द ता बार कडन
ू घेतली
होतीलाल वमाजींच पऽ
जात अस यामुळ, या िश ांचा बोभाटा होऊन तबार ंची कधी काळ ं दाद लागेल ह ह आशा त्यांना
वाटे नाशी झाली होती.
कोणत्या तर

आंपली कांह ं दाद लागावयाची असेल तर एकच माग आहे , भ याबु-या

मागान आपलीं गा-हाणीं

राजबंद ंना वाटंू लागल.

स यां या काळ ं ह हं द तु ं गांतून एकाद पऽ चो न

तर कोण ूयास पडतात ! त्या काळ ं – आ ण अंदमानांतून

होत.

टांगण हाच तो माग होय, अस

हं दःथानां
तच वेशीवर
ु

पण, ौी. होतीलाल वमाजींनीं ह अश यूाय गो

–

बाहे र धाडावयाच झाल

अशीं पऽ धाडण ह अश यूायच

कर याच मनावर घेतल.

कोठड ंत बंद

असतांनाच त्यांनीं एक लांबलचक पऽ िलहन
िनघाले या
ु
ू काढल व हजार हकमती लढवून, हं दःथानला
एका हं द

सावरकर-च रऽ

अिधका-या या हातीं त पऽ पडे ल, अशी त्यांनीं

यवःथा केली.

अखेर स ह पऽ १९१२

४२०

सालीं ऑगःट या अखेर स कलक यास प चल ; व ते कै. सुरिनाथ बानज या हातीं पडतांच, त्यांनीं त
द. ४-९-१९१२

या ‘ बंगालीं ’ त ूिस

दनांक १८-९-१९१२ रोजीं व र

क न टाकल.

विधमंडळांत बरे च ू

या पऽा या आधार ना. भूपिनाथ बसू यांनीं

वचारले.

पण, गृहमंऽी सर रे जनॉ ड बॅडॉक

यांनीं िनयमांकडे बोट दाख वल व वशेष कांह ं ह कर याची सरकारची तयार नाह ं, अस त्यांनीं सांगून
इतका काळ लोटे पयत सावरकर यांना एकदां एक म हना एकांतवासाची कोठड बंद ची िश ा

टाकल !

सांग यांत आली होती ! दस
ु -या कोणा कै ाला त्यांनीं िल हलेल एक पऽ पकडल गे यामुळ ते पठाण

वॉडर या तडा यांत सांपडले व त्यांना ह िश ा भोगावी लागली.

ह िश ा भोग यावर थोडयाच

ू
दवसांनीं त्यांना सात बमांका या चाळ ंतून काढन
बमांक दोन या चाळ ंत ठे व यांत आल.

ौी.

होतीलाल वमा यांच पऽ सुरिबाबूं या बंग या या दशेन वाट चालत होत त्या अवधींत राजबंद ं या
छळाचा अंदमानांत अितरे क चालला होता.
सु ढ होते.

ौी. इं दभू
ु षण रॉय चौधर हे बंगाली राजबंद शर रान चांगल

अनेक ूसंगीं आप या िमऽांच घा याच काम हलक कर यासाठ ं ते झटले होते ; पण, या
वाटंू लागल.

सुमारास त्यांनाच घा याच काम अस
इं दभू
ु षणजींना कती अस

अशा मानहानीचे ूसंग िगळू न जवंत राहण ौी.

झाल होत ह त्यांच व सावरकरांच पुढ ल भाषण वाचल असतां कळूं शकत.

२०-२२ ते २५-२६ ए ूल या दर यान
ह भाषण * १९१२ सालीं ए ूल म ह या या – उ राधात बहधा
ु

– के हां तर झाल असाव :

सं याकाळ ं तेल घेऊन जातांना मी त्यास गु पण भेटल .
तो

हणाला – तो नेहमींच

मी ... धीर दला आ ण

चारच श द बोलूं शकल .

हणे – छे ! या नीच मानहानींत जवंत राह यापे ां मेलेल बर !
हटल : ःवदे शासाठ ं ःवाथ, ूाण यांचा त्याग करण जस कत य,

तसच, बंधो ! मानाचा ह त्याग
* माझी ज मठे प : पूवाध : पृ.१९४-१९५.
करण कत यच आहे ...धीर धर.

स यां क

सोसून जग क ं पुढ सुटतांच पुन: दे शमातेची सेवा

करतां यावी...रोज सं याकाळ ं घामान िचंब झालेला, अंगावर पसले या

खोब-याची भुशी

कसापासून पायापयत िचकटलेली, पायांत बेड खळखळत आहे , वीसतीस प ड तेलाची बादली
उचलून आ ण खां ावर भुशीच पोत घेऊन वांकत, उघडाबोडका चाललेला इ द ु मला द ु न
दसत असे.

अखेर स इं दभू
ु षणजींनीं

दनांक २९-४-१२ रोजीं

म यराऽीं या सुमारास आप या कोठड ंत

गळफांस

लावून आत्महत्या केली ! राजबं दवानान अंदमानांत केलेली ह

प हली आत्महत्या होती !

कै ांपैक ं २-३ कैद ूितवष आत्महत्या कर त आलेलेच होते !

आत्महत्या कर याच ठर व यावर

इं दभू
ु षणजींनीं आप या ग यांत एक िच ठ

बांधून ठे वली होती.

इं दभू
ु षणजीं या आत्महत्यच खर कारण बाहे र पडंू नये
झा या असतील ह पुढ ल मा हतीव न * ःप

इतर

बार न ती दाबून टाकली.

हणून बार न केले या कारवाया कती यशःवी

होत आहे :

( इं दभू
ु षण रॉय यान केले या आत्महत्यसंबंधान ) त्या या इकड ल आ ान चौकशी केली

असतां अंदमान बेटावर ल सुप रटडट यांनीं कळ वल क ं, सरकारतफ संकेत सा ीदार या नात्यान सा
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दली

हणून ( आप या ) खट यांत िश ा पावलेले व ह पार झालेले त ण माझा खून करतील, अस

वाट यान िभऊनच इं दभू
ु षण यान जीव दला.
या आत्महत्ये या कारणांची चौकशी चालली असतांना बार न सावरकरांना सा ीदार

बोलाव याच टाळल ; तर ह, एका सा ीदारान ‘ इं द ु क ांस कंटाळू न मेला ’ अस ःप

हणून

सांिगतल.

आत्महत्ये या दस
ु -या दवशीं सायंकाळ ं बार मु ाम सावरकरांकडे गेला.

या ूकरणाची चचा बार नच

इं दभू
ु षणन िलहन
ू ठे वले या िच ठ चा उ लेख केला ; ते हां सावरकर

हणाले : हा अःसल पुरावा

सु

केली ते हां दोनच मु ाचे ू

उप ःथत क न सावरकरांनीं त्याला कुं ठत केल !

तु हांला अनुकूल असून ह तु ह तो पुढ कां आणीत नाह ं ? इं दच
ु माथ फरल असच

तर , त्या यासार या प

या मना या त णाच माथ कां फरल, हा ू

शेवट ं राजबंद ं या क ूद जीवनाशीं जाऊन िभडतो.
वाच यामुळ फरल अशी ह उपप

बार नच

णभर मानल

िश लक उरतोच ! व हा ू

इं दभू
ु षणजींच डोक िथऑसफ वर ल पुःतक

लाव याला बार कचरला नाह ं ! या आत्महत्येचा बराच गवगवा

झाला तर ह बार ची ूित ा काड भर ह कमी झाली नाह ं ! यामुळ तर तो जाःतच चढे ल बनला !
ौी. उ हासकर द

यांच ूकरण ह याच सुमारास उप ःथत झाल.

उ हासकर हा एक मोठा

उमदा वनोद त ण होता व त्यामुळ तो सवानाच आवडत असे.
* केसर : दनांक ११-६-१२.
उ हासकर व सावरकर
सावरकरांना तर उ हासकरब ल वशेषच ममत्व वाटत होत.
काम नाकारल !

या कारणाःतव त्यांना हातकड ंत अडकून उभ राह याची िश ा दे यांत आली.

िश ा भोगीत असतांनाच त्यांना ताप भ ं लागला.

उ हासकरजींच

जवावर उदार होऊन उ हासकरजींनीं

ानतंतु

मनावर बसला असतांना

ताप फणफणूं लागला व तो फारच चढ यामुळ

ीण होऊन त्यांना ॅमाचे झटके येऊं लागले.
उ हासकरजींना ज

ँय

पुढ लूमाण आहे : *

ह

अशा एका झट याचा अंमल

दसल त्याच वणन त्यांनींच मागाहन
ू केल, त

मघाशीं ( जेलर ) साहे बाचा मी जो अपमान केला होता त्या अपमानासाठ ं मला
ं यु

कर यास आ हान दे यांत येत आहे असा भास झाला.

पुंकळशीं श ा

येऊन पडलीं व आम या

जेलरसाहे बांनीं...

वनायक

हणून हांक मारली.

सावरकरांशींच

परं तु,

इत यांत जेलरसाहे ब आठवण के यासारख

क न एकदम गरजले : अरे , सावरकरला तर बोलाव !

सावरकरां या आकृ तीचा एक मनुंय त्या

णभरांतच टे बलावर

ं यु ाची बातमी सग या जेलभर पसरली.

मला ूोत्साहन दे यासाठ ं कोणीच पुढ येईना.
बोलून त्यांनीं ःवत:च ‘ वनायक ’

एक

तो याला अवँय मदत कर ल.

इतक

डो याच पात लवत न लवत त च

ठकाणीं येऊन हजर झाला...सावरकराला पाहतांच
ं यु

करण

पसंत

केल.

वनायक

सावरकरन ह...आ हानाचा ताबडतोब ःवीकार केला... सावरकरन ह. इषा-यासरशीं ( तोच )
पंजा

( gauntlet ) उलट फाडकन ् फकून जेलर या त डावर मारला.

सावरकरांची ती

हातचलाखी व समयसूचकता पाहन
ू मा या आनंदाला पारावार उरला नाह ं.

सावरकर-च रऽ
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उ हासकरला वेड कस लागल, त्याला

झा यासारखा कसा

मिास या वेडयां या

कती िचंतामःत झाले,

झाले या उ हासला एका पहारे क-यान ऐनवेळ ं पा ह यामुळ तो बचावला

कसा, शेवट ं त्याला वेडया या
आहे .

दे यांत आली ते हां तो भूतबाधा

कंचाळला, उ हासकर या उ मादामुळ सव राजबंद

आत्महत्या कर याला िस

ूा

वजेची पेट

णालयांत कस ठे व यांत आल, १९१३ साल या मे म ह यांत त्याला

णालयांत कस धाड यांत आल इत्या द हक कतीकडे दल
ु

उ हासला वेड लाग याच वृ

दनांक १८-९-१२ रोजीं व र

करण आप याला

हं दःथानपयत
येऊन प च याला फारसा उशीर लागला नाह ं.
ु

विधमंडळांत ौी. होतीलाल वमा यांचा पऽासंबंधींचीं ू ो र झा यावर,

ना.भूपिनाथ बसू यांनीं पुढ ल पुरवणी – ू
अलीकडे वेड लागल आहे ह गो

नांवा या एका बंद वानाला

वचारला : उ हासकर द

सरकारला माह त आहे का ?

यावर गृहमंऽी सर रे जना ड बॅडॉक

उ रले : या वात वषयींची प क मा हती पोट लेअर या
* राजनैितक कारःथान :

तीय खंड ( का यापा यावर ) पृ.२३५-२३६.

सुप रटडटकडन
ू अ ाप झालेली नाह ं.

ह वाता खर क ं खोट ह कळ व याब लची सूचना या अिधका-

याला कर यांत आलेली आहे .
उ हासकर

वेडा

झा याच

वृ

कारागृहांत

पसर यानंतर

दोनचार

दवसांनीं

बार साहे ब

सावरकरांशीं बोलावयाला गेले. उ हासकराच वेड खोट आहे असा त्यांचा प का मह बनला अस यामुळ,
त्यांनीं सावरकरांना प हलाच ू
उ र

वचारला तो ‘ तु हांला कधी वेड लागणार ’ हा होता.

दल : आधीं तु हांला वेड लागेल ; मग

उ हासक या वेडाच कारण ह येथील अस
बार न

विचत ् मला !

सावरकरांनीं ह

इं दभू
ु षण या आत्महत्येूमाणच

क ूद जीवन हच आहे अस सावरकर

हटल : उ हासकरन काम चुक व यासाठ ं वेडाच ढ ग पांघरल आहे .

हणाले.

ते हा

यावर सावरकर उ रले :

त्याला वेड लागल नसेल तर तु हांला तर त खास लागलेल आहे ! स यां या ःथतींत कांह ं तर इ

बदल झाला नाह ं तर राजबंद ंना फ न संप पुकारावा लागेल, अस ह सावरकरांनीं या भेट ंत बार ला
बजावल.
इकडे या गो ी घटत असतांनाच सावरकरांना कारावासांतील िशःत मोड या या िनिम ान
प हली िश ा सांग यांत आली.
तर बं दवानाला एक पऽ िल हल.

१९१२

या स टबर म ह या या ूारं भींच सावरकरांनीं दस
ु -या कोणा

ह पऽ यो य ःथळ ं रवाना हो या या आधींच त्यांची झडती झाली

व त्यावेळ ं त्यां याजवळ ह पऽ सांपडल.

या कारागृहांत कागदाचा कपटा अगर पे सलीचा तुकडा

जवळ बाळगण हा गु हा समजला जात होता व

या कारागृहांत ूत्य

ये

बंधूंची साधी पूसतपास ह

आ ेपाह ठरत होती त्या कारागृहांत सावरकरांसार या बंडखोराजवळ व बंडखोरांचा पुरःकार करणा-या

कै ाजवळ अस पऽ सांपड यावर बार ला केवढा आनंद वाटला असेल बर ! त्यां यावर ल खट याचा
िनकाल होऊन अस ठरल क ं, १० स टबरपासून एक आठवडापयत त्यांनीं हातकड ंत अडकून पडाव.
अवधींत त्यां याजवळचीं पुःतक ह हरावून घेतलीं गेलीं होती.
असे ह ौी. उ हासकर द

ह हातकड ची िश ा काय ूकारची

यांनीं पुढ ल श दांत † व णल आहे :

एका खोलींत साधारणपण एक पु षभर उं चीवर एक हक
ू बस वलेला असतो.

एक हातकड झुलती ठे वलेली असते.
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या

त्या कड ंत हात अडकवून, आकाशाकडे

त्यास

त ड क न,

४२३

सकाळ ं सहा वाज यापासून सं याकाळ या चार वाजेपयत अधांतर ल बकळत ठे व यांत येत.
म यंतर ं दहा वाजतां जेवणासाठ ं सुटका होते तेवढ च !
या सुमारास सावरकरांना अंदमानांत येऊन स वा वष होऊन गेल होत.

कांह ं विश

कालपयत

तु ं गांत रा ह यावर वसाहतींत कामाला धाड यासंबंधींचा जो ूघात होता त्याचा फायदा मागावयाचा
असेल तर तो माग याची वेळ जवळ
* राजनैितक कारःथान :

तीय खंड ( का यापा यावर ) पृ.२३६.
‘ हे र ड ऑफ र हो ट ’ व सावरकर

येत चालली होती.

कामासाठ ं बाहे र धाड यांत आले या राजबंद ंना कोणते दा ण अनुभव आले ते

सावरकरांना पूणपण माह त झालेले होते.
ओळखून होते.

आप याला ह कदािचत ् तोच अनुभव येईल ह ह ते चांगल

इतक असून ह, त्यांनीं २९-१०-१२ रोजीं चीफ किमशनरकडे अज केला व वसाहतींत

कामाला धाड या या िनिम ान कारागृहांतून मु ता
अिधक क

हावी, अशी मागणी मा य झाली तर,

विचत ्

भोगावे लागले तर ह, अनेक लोकांत िमसळतां येईल व ूचारकाय करतां येईल या हे तून

सावरकरांनीं हा अज केला होता.

आप या अजाचा उपयोग झाला तर, आप या पूव च वषभर

अंदमानांत येऊन पडले या आप या थोर या भावाला ह वसाहतींत काम कर याची मूभा िमळूं शकेल,
या अंदाजान ह हा अज धाडलेला होता.
नकाराथ उ र धा डल !

४-११-१९१२ रोजीं चीफ किमशनरन या अजाच

द.

िश ा हो यापूव च या कै ाच जीवनवृ

अशा ूकारच आहे क ं, त्यामुळ

त्याची कारागृहांतून मु ता करण ौेयःकर नाह ं, असा अिभूाय दे ऊन चीफ किमशनरन हा अज
फटाळू न ला वला होता !
बाहे र या जगाला सावरकरांच

वःमरण

हाव

हणून

हं दःथान
सरकारन त्यांना अंदमानांत
ु

डांबून ठे वल होत तर ह, बाहे र या जगांत सावरकरांच ःमरण ताजतवान ठे व याचे ूय
अशा ूय ांपैक ं एक ूय

या सुमारास उघडक स आला.

चाललेच होते.

या ूय ाच ःव प वशद करणारा पुढ ल

उतारा † मनोरं जक आहे :
‘ हे र ड ऑफ
झाला असून, त्यांत

र हो ट ’ नांवा या इं मजी वतमानपऽाचा एक अंक नुकताच ूिस
वनायक दामोदर सावरकर यां यासंबंधीं मजकूर छापला आहे .

हा अंक

कोणी ह कोणत्या ह ूकार ॄ टश हं दःथानां
त आणूं नये अस हं दःथान
सरकारन फमा वल
ु
ु
आहे .

यासंबंधान िल हतांना मुंबई गॅझेट

हणते : गे या मेलन या पऽाचे पुंकळसे अंक

हं दःथानां
त आले व पोःट ऑ फसतफ वांटले गेले.
ु

या अंकांत सावरकरां या हातांत बंदक
ू

असलेल एक िचऽ दे ऊन त्यांजवर ल खट याची अितशयो
बदमाषांच रा य ’

पूण हक कत

दली आहे व ‘

( Government of Hooliganism ) या मथ याखालीं एक भयंकर

लेख छापला आहे .
इं दभू
ु षणची आत्महत्या, उ हासकर द चा उ माद वगैरे ूकरणामुळ ू ु ध झालेले राजबंद

दसरा
संप पुकार या या
ु
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आठवडा हातकड ंत अडकून पड याची िश ा झाली.

संपा या धोरणासंबंधीं

या पकडले या पऽांत सावरकरांनीं संक पत

ववेचन केलेल होत, ह खर ; पण, िश ा सांगतांना बार न जादा अ कल

लढ व याची हषार
दाख वली व सावरकरांनीं बार या
ु

ा वमाचा पुरेपूर फायदा घेऊन त्याला चांगलच

† केसर : द.२९-१०-१९१२.
फजीत केल.

सावरकरांच पऽ बंगालींत आहे अस बार च

िल हलेल होत.

पऽ बंगालींत आहे अस बार आमहान

हणण होत.

वःतुत: त पऽ मोड ंत

हणू लागला व त्याची खुशामत करणा-या

कांह ं बं दजनांनीं बार या सांग याबरहक
ु ू म का पिनक पऽ रचून, त बंगालींत वाचून ह दाख वल ! पऽ

बंगालींत आहे क ं मोड ंत आहे या मु ाची शहािनशा
असतांनाच, सावरकरांनीं सुप रटडटकडे धाडन
दला.
ू

हावी अशा आशयाचा अज, िश ा भोगीत

सुप रटडटन या कामांत नीट ल

मोड ंत आहे , बंगालींत नाह ं अशी ःवत:ची खाऽी क न घेतली.

घातल व पऽ

यामुळ बार ची चांगीलच शोभा झाली

व त्याला चांग या कान पच या ह बस या !
दस
ु रा संप पुकार याचा राजबंद ंचा िनधार झाला व संप सु

काय आमह धरावयाचा याची ह चचा सु
तर हा संप ूत्य

सु

झाली.

झा यावर कमान माग या

हणून

१९१२ साल या ऑ टोबर – नो हबर म ह यांत के हां

झाला व राजबंद ं या माग यांच आवेदनपऽक अिधका-यांकडे धाड यात आल.

या वेळ ं सावरकरांना अंदमानांत येऊन द ड वष होत आल होत. त्यामुळ, त्यां या घ न येणार प हल

पऽ ये याची ते वाट पहात होते.

ह पऽ येऊन त्याच उ र धाडल क ं संपांत सामील हो याला आपण

मोकळे झाल , अस त्यांनीं ठर वल होत.
झाले होते.

संप सु

गणेशपंत सावरकर प ह या दवसापासूनच संपांत सामील

होतांच बार न िनयमभंगाब ल िश ा ठोठाव याला सु वात केली.

िश ांची अंमलबजावणी करण फार कठ ण आहे , ह बार ला ःप
पाणउतारा होऊं लागला.

अिधका-यांचा उपमद कर याची ह ूवृ

पण, या

दसूं लागल. पदोपद ं बार चा
बळावली तर राजबंद ंच अनुकरण

क न इतर बं दवान ह आप या आ ा अ हे ं लागतील, अशा भीतीन बार चे मन मःत झाल.

संपावर

गेले या राजबंद ंना मारहाण कर यांत येते अशा ह वाता सावरकरां या कानावर येऊं लाग या
माऽ त्यांनीं बार ची एकदां कानउघाडणी केली.

ते हां

राजबंद ंना िशवीगाळ कराल अगर मारहाण कराल तर

ते ह श य तो ूितकार के यािशवाय राहणार नाह ंत, ूसंगीं त ठोशास ठोसा दे याला ह कचरणार
नाह ंत अस सावरकरांनीं बार ला बजावल !

त्याला मनांतून हा उपदे श पटत असे ; पण, आपली इॅत

राख यासाठ ं तो व र ांना अस सांगे क ं, सावरकर मारहाणीला उ ेजन दे तात !
आप या किन

बंधूंच प हल पऽ िमळा यावर सावरकरांनीं त्याच ज उ र अिधका-यां या

मा यतेन धा डल त दनांक

१५-१२-१९१२ रोजीं धाडल.

पृथक् कोठड बंद ची िश ा झालेली होती.

द.

या वेळ ं सावरकरांना एक म हना मुदतीची

२२-११-१२ रोजीं त्यांची झडती घे यांत आली ते हां

दस
ु -या एका बं दवानान त्यांना धाडलेल एक पऽ त्यां याजवळ सांपडल ; त्यामुळ,
पासून ते ह

िश ा भोगूं लागले होते.

ह पऽ िल ह यापूव

द. २३-११-१२

सावरकरांनीं अंदमानांत ज द ड वष

घाल वल होत त्यांत त्यांनीं कतीतर गो ी अनुभ व या होत्या.

सावरकर-च रऽ
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वै क यवसायाच उदा

ःव प

पण, त्यांचा नुसता िनदश ह या पऽांत कर याची श यता न हती !

व ांत मोकळे पणान संचार

कर याला सरावले या आप या मनाला संवयीन अंदमानांतल जीवन ह मानवूं लागल आहे – आपल
शर रःवाः य व मन:ःवाः य सामा यत: चांगल आहे – अस आप या बंधूंना सांगतांना सावरकरांनीं
कारावासांत या जीवनासंबंधींचा एक संःमरणीय िस ा त सांिगतला आहे : *
Life in a jail, for good, for evil, is a unique chance. Man can never go out of it
exactly as he came in. He goes out far better or far worse-either more angelic or more
fiendish.
( भ याबु-या कोणत्या ह
पवणीच आहे .
नाह ं !

ीन पा हल तर , कारागृहांत जीवन यतीत कर याची संिध ह एक

तु ं गांत येतांना मनुंय जसा असेल तशाचा तसा तो तेथून बाहे र पडे ल, ह गो

श यच

बाहे र पडतांना एक तर तो पूव हन
ू फार भला तर होईल कंवा फार खराब तर होईल –

त्या या अंगांतला दै वी अंश तर वाढ याच आढळे ल कंवा आसुर अंश तर बळाव याच आढळे ल !)

कारावासांत या यातना भोगण ह ह एक मह वाच कायच आहे ह आप या धाकटया भावाला पटाव
हणून सावरकरांनीं पुढ ल वा य † िल हलीं आहे त :
Those who work outside work much ; but those who work in the prison work more ;
and after all, my dearest Bal, don’t you think that suffering is in itself work – intense because
subtle ?
( कारागृहाबाहे र राहन
ू जे काय करतात त्यांच काय मोठ आहे ; पण, कारागृहांत राहन
ू जे काय

करतात त्यांच काय मह र आहे .

आ ण, ूयतम बाळ, क

भोगण हच एक काय

आहे – ह काय

सूआम अस यामुळ इतर कामां या मानान त जाःत मूलमाह आहे , असच सारासार वचार के यावर
तुला वाटत नाह ं ?)
या प ह या पऽांत सावरकरांनीं कॉंमेस या ठरावांपासून चीन या लोकाय

गोख यां या िश णासंबंधीं या ठरावापासून

शासनप तीपयत –

टळकां या मु ते या समयापयत अनेक वध घडामोड ंचीं

चौकशी केली आहे .
वै क य अ यास करणा-या आप या धाकटया भावान या
सुच वतांना सावरकरांनीं जे

वचार

य

केले आहे त ते दे शी वा

वळणा-या सवानींच ल ांत ठे व यासारखे आहे त.
ःप

या

व ेकडे कोणत्या

ीन पहाव ह

वदे शी वै काकडे वळले या अगर

यवसायाच ःव प कती उदा

आहे वगैरे मु े

क न सांगतांना सावरकर िल हतात : ‡

* An Echo from Andamans : P.18.
† An Echo from Andamans : P.19.
‡ An Echo from Andamans : P.16.
Please to follow it up not only as a profession but as a pursuit. It opens out an
inexhaustible field for charity and benevolence.
It is respected all over the world…The
study of body – a temple, wherein the soul lives – is next to the study of the soul itself.

सावरकर-च रऽ
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( वै क चा उ ोग करावयाचा तो केवळ धंदेवाईक

हणून करावयाचा, ह ल ांत ठे व.
तर

अफाट

ेऽ या

परोपकार कर या या

यवसायामुळ

ीसमोर येत !

ीन करावयाचा नसून, आवड चा

ीन व औदाय दाख व या या

यवसाय

ीन केवढ

जगांतील सव ूकार या लोकांना या

यवसायाब ल आदर वाटतो......मानवी शर र ह आत् या या िनवासासाठ ं िनिमलेल मं दर आहे .
मं दराचा अ यास करण ह गो

त्या

आत् या या अ यासा या खालोखाल मह वाची आहे .)

वै का या अ ययनासाठ ं कलक यास जाऊन रा हलेले आपले बंधुराज एका ा बंगाली युवती या
ूेमपाशांत सांपडले अस कळल तर आप याला आ य वाटणार नाह ं अस िलहन
ू सावरकरांनीं आपली
वनोदवृ ी

य

केली आहे .

यानंतर त्यांनीं

य

केलेले आंतरूांतीय

ववाहांसंबंधींचे

वचार †

मह वाचे आहे त :
I am as strongly in favour of these inter – provincial marriages among the Hindus as
I am deadly opposed to the practice of marrying European girls at this stage of our national
life.
(

हं दं ू हं दंम
ू य होणा-या अशा आंतरूांतीय

ववाहांचा मी

जतका क ट पुरःकता आह

िततकाच, आप या रा ीय जीवना या स यां या अवःथत, युरो पयन त णींशीं
प तीचा मी वरोधक आह.)

ववाह कर या या

व हनींना नमःकार िल हले, इतर अनेकांचा नामिनदश केला नाह ं ; तर

त्या सवाच आप याला ःमरण होत आहे अस आ ासनपूवक सांगतांना सावरकरांनीं जीं वा य िल हलीं

आहे त तीं वाचतांना
ःनेहानाहु: कम प वरहे

वंिसनःते त्वभोगात ्

इ े वःतु युपिचतरसा: ूेमराशीभवंित ।।
या कािलदासवचनाच सहज ःमरण होत.

सावरकर िल हतात : ¶

No, a man in a prison cannot forget. The mind, shut up from new impressions can
only feed on old ones. ( छत ् ! कारागृहांत असलेला मनुंय वःमरणशील बनेल, ह अश य आहे !

नवे संःकार घड या या

† An Echo from Andamans : P.17.
¶ An Echo from Andamans : P.20.
अंदमानमधील सावरकरांचा ‘ पाडवा ’
ीन बं दःत झाले या मनाला जुने संःकार घोळवीत राहन
त्यां यावर गुजराण कर यािशवाय
ू

गत्यंतरच उरत नाह ं !) अौु ढाळले िन कोणी तर येऊन ममतेन, ूेमान ते अौु पुसले क ं त्या
अौु वमोचनाच साथक होत !

अंदमानांत गेले या राजबंद ंवर अौु वमोचनाच ूसंग वारं वार ओढवतात

; पण, त्यांच अौु वमोचन साथक ं लागत नाह ं ह पुढ ल वा यांत * सांग यांत आल आहे :
My sweet friends, in a prison one weeps and weeps and vainly waits for someone to
come to wipe the tears - to speak a word of affection and love.
सावरकर-च रऽ
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( जवलग िमऽांनो, कारागृहांत अडकलेला कैद रडनरडन
ू
ू क ी होतो.

कोणी तर येऊन आपले

अौु पुशील, आप यापाशीं ूेमाचा, ममतेचा एक श द तर बोलेल यासाठ ं तो मागूती ा करतो ; पण,
ह त्याची मागूती ा वफल ठरते !)
घरच पऽ िमळण व घर ं पऽ धाडण ह अंदमानांत या कै ां या
होती !

ीन येणार वा षक पवणी

१५-२-१९१४ रोजीं िल हले या दस
ु -या पऽांत सावरकरांनीं या पवणीला ‘ पाडवा ’ ह नांव

खरोखरच दल आहे .

पाड याचा खरा अथ आपण कोणता समजत ह सावरकरांनीं या सुमारासच ‘

कमला ’ : का यांत पुढ ल ओळ ंत ‡ सांिगतल होत :
वाढवा जो नवीनाचा, आज तो सण पाडवा ।
शुभे, हो िशव ह तूत नव वष, ऋतू नवा ।।
आशा आशा तशा आजी उंणशीतल मानवा ।।
शुभे, हो िशव ह तूत नव वष, ऋतू नवा ।।
घर ं पऽ पाठ व याचा दवस हा आप याला पाड यासारखा कां वाटतो ह सावरकरांनीं पुढ ल श दांत †
ःप

केल आहे :
In fact the day of a letter to Home is to me always the real पाडवा, my New Year’s Day

; I count my year from that day ; for I get a stock of energy and enthusiasm from the
communion with my chosen few which enables me to breathe and live and laugh a year
further on.
(घर ं पऽ धाड याचा दवस हा खरोखरच मला नेहमीं खरा पाडवा, खरा नववष दन वाटतोय
त्या दवसापासून मी नवी वषगणना क ं लागत ; कारण, त्या दवशीं मा या िनवडक इ िमऽांशीं
तादात् य पाव यामुळ मा या कायश

ंत व उत्साहांत नवी भर पडते व हं सत खेळत आणखी एक वष

काढ याच साम य मला
* An Echo from Andamans : PP. 20-21.
‡ कमला : ११२ – ११३.
† An Echo from Andamans : P.22.
लाभत.)

अंदमानांतला हा प हला पाडवा साजरा क न थोडका काळ लोट याबरोबर सावरकर संपांत

सामील झाले, अस

दसत.

कारण,

द. ३०-१२-१२ रोजीं व

द.१-१-१३ रोजीं सावरकरांनीं संपूण

अ नत्याग के याब लची न द त्यां या History ticket म य आढळत.
सावरकरूभृित, अंदमानीय राजबंद ंच बा

जगाला वःमरण

हाव ह

ॄ टश सरकारची इ छा

सफल झाली नाह ं ; त्याूमाणच, बा जगांत होणा-या राजक य घडामोड ंची मा हती या राजबं ांना
िमळूं नये ह बार ूभृतींची इ छा ह सफल झाली नाह ं.

दर म ह याला अंदमानांत धाड यांत येणा-या

बं दवानांकडन
ू िमळे ल ती मोडक तोडक , अध मुध बातमी िमळ व याचा संघ टत ूय

ूथम कर यांत आला.

राजबंद ंकडन
ू

अशा न या बं दवानांमाफत बातमी िमळ व याची उत्सुकता अंदमानमधील

राजबं दवानांना असे ; त्याूमाणच, या राजबं दवानांना मा हती पुर व याची उत्सुकता हं द तु ं गांत या
सावरकर-च रऽ
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राजक य कै ांना ह असे.

ःवत:पाशीं असले या एका ा य:क

तम पुःतका या बांधणींत पऽ लपवून

तीं अंदमानला िनघाले या कै ांबरोबर धाड याच साहस कर याला हं द तु ं गांत डांबून ठे वलेले राजबंद

याहन
ु मागाचा अवलंब क न हं द राजबंद अंदमानांत बात या कशा धाड त
ू ह अ त

कचरत नसत.

ह सावरकरांनीं ःवानुभवानच िल हल आहे . *

मला एकदा पंजाबमध या एका थोर पु षा या त ण पुऽान... पंजाब या तु ं गांतून
ब

यामाग िल हलेल पऽ धाडल होत.

या बं दवाना या ग यांत तो ब ला होता त्याची

ू झडती झाली
पंजाबमधून िनघून अंदमानम य मला भेटेत प नास वेळां कसून कपडे काढन
असेल.

पण, त्या या ग यांत लटकणा-या त्या ब

शंका दे खील आली नाह ं.

यामाग पऽ िल हल असेल याची कोणास

त्या बं दवानान त पऽ घांसूनघांसून पुसूं नये

ठे वीतठे वीत अंदमान कारागारांत येतांच त मा या हातीं दल.

हणून ब ला अलगत

मी वाचून पुसून तो ब ला

त्याला परत केला.
वतमानपऽाच िचठोर हातीं लागाव व ःवदे शी अगर परदे शी घडामोड ंच थोडफार तर वृ

कळाव

हणून राजबंद ंनीं कचरा घेऊन बाहे र जाणा-या गाडया ओढ याच काम आनंदान पत्कर यास ूारं भ
केला.

गो-या अिधका-यां या ूात विधगृहांत ता या पऽांच तुकडे ह फकलेले असत ; त्यामुळ तेथील

गदळ काम ह बं दवान अहमहिमकेन क ं लागले.

कारागारांतील कारखा यांतून ठे वलेले टे कस, खळे

या जु या वृ पऽांतून गुंडाळू न ठे वलेल असे त्यांच संशोधन क न, बं दवान ःवदे शी

वगैरे सामान

बात या िमळवूं लागले.

ःवतंऽ

हणून अंदमानांत वाःत य क न रा हले या लोकांकडे कामािनिम

जाणा-या बं दवानांना तेथ येणार वृ पऽ मधूनमधून पहावयाला िमळत ; त्या मागान ह कांह ं बातमी
िमळूं लागली.

भेटनीतीचा

* माझी ज मठे प : पूवाध : पृ.१५९.
‘ तो िभऽा न हे – तोच खरा शूर ’
अवलंब क न बातमी िमळ व या या कामांत ह राजबंद ंनीं चांगलच यश िमळ वल.

सुप रटडट, जेलर

इत्याद ं या कायालयांतून काम करणा-या कांह ं बं दवानांना वश क न घे याच काम िस

झा यामुळ

तेथ प चणार ूत्येक लहान-मोठ बातमी कारागृहांत या राजबंद ंना लगोलग कळूं लागली.
अशा मागान राजबंद ंना बात या कती ता या िमळत ह १९१२ सालीं डसबर म ह यांत िस
झाल.

ग हनर जनरल लॉड हा डज यां या

बांितकारकांकडन
ू

द ली – ूवेशाला अपशकुन कर यासाठ ं त्यां यावर

बॉंब फक यांत आला ह बातमी अगद ं गु

ठे व याचे अंदमान या अिधका-यांनीं

ठर वल ; पण, त्यांना ती बातमी कळली न कळली त च सावरकरूभृित राजबं दजनांपयत ती प चली ह
होती !
दटावल !

या कामीं बार न कायालयांत या एका बंद लेखकावर संशय घेतला व त्याला त्यान खूप
पण, त्या दटावणीचा फारसा उपयोग झाला नाह ं.

या ूकरणांत आप या धाक या भावाला

ऽास होत आहे ह मा हती खर क ं खोट ह कळ याब लची तीो ज ासा सावरकरां या मनांत जागृत
झाली होती.

ह

समज यासारख

सावरकर-च रऽ

ज ासा तृ

क न घे याची संिध सावरकरांना कशी िमळाली ह पुढ ल वृ ांताव न †

आहे :
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दपार
ं पयवे क सहज आ हांस
ु

हणाला : काय ! तुमचा धाकटा भाऊ तेवढा

आहे , नाह ं ? आ ह यावर उ र दे यापूव च बार हं सून

हणाला : तो ह येईलच आतां इथ

तील कोणी ह मनुंय इथ येऊं
हटल : तोच काय, पण, हं दःथानां
ु

!... कंिचत ् ऽासान आ ह

शकेल.

हं दःथानच
एक ूचंड बं दशाळा आहे ...ते हां पयवे क
ु

हणाला : छे , इथ येईल क ं

नाह ं त कांह ं मला ठाऊक नाह ं ; पण, तो जरा िभऽा आहे अस
काढ याक रतां

बाहे र

वचारल : त कशाव न

?

ते हां सुप रटडट

दसत.

हणाला : त्यान

बातमी ऐकतांच आपण होऊनच घाब-याघाब-या पोिलसांचे मु यास तार

कलक यास हा इथच आहे .

पुढमाग मजवर आळ

: तर मग सग या कलक यांत तोच एक खरा चाणा

याल

मी बातमी

हणून सांगून ठे वत .

मनुंय आहे .

द लीची

दली क ं, मी
मी

हणाल

त्यान बॉंब फकला नाह ं

ह उघडच आहे ; पण, जर त्यान तो फकला असता तर दे खील त्यान अशीच त्व रत तार
पोिलसांस क न चकवावयास पा हजे होत.

तो िभऽा न हे – जो द ु

शऽूवर आघात क न

ू जा याच ह साधतो तोच खरा शूर !
पु हां िनसटन

अंदमानांत या बं दवानांची ःथित, तेथील रोगट हवा, तेथील अिधका-यांच वतन वगैरे गो ींचा
वष द डवष बराच बोभाटा झा यामुळ हं दःथान
सरकारन १९१३ साल या सुरवातीलाच सजन जनरल
ु
सर सी.पी.

यू कस यांना अंदमानांत

† माझी ज मठे प : उ राध : पृ.७२-७३.
धाडल व तेथील प र ःथतीची पाहणी क न अहवाल सरकारकडे धाड याच काम त्यां यावर स प वल.
हं वताप, हगवण,

य वगैरे आजारांमुळ अंदमानांत या बं दवानांना वशेष ऽास होतो क ं काय ह त्यांनीं

मु ाम पहाव अस त्यांना सांग यांत आल होत.
त्यांनीं सादर केलेला अहवाल ूिस
बॅडॉक यांनीं व र

त्याूमाण

यू कस साहे ब अंदमानला जाऊन आले ह !

कर याची सरकारची इ छा नाह ं अस गृहमंऽी सर रे जनॉ ड

विधमंडळांत ना. सुरिनाथ बानज यां या ू ाला उ र दे तांना दनांक १८-३-१९१३

रोजीं सांिगतल ह खर ; पण, वष द डवष चालले या धडपड चा इतका तर उपयोग झाला ह पाहन
ू
चळवळ करणा-या राजबंद ंना बरच समाधान वाटल.
सु

झालेला संप अ ाप िमटला न हता.

त्यां याम य नानी गोपाळ हा बंगाली युवक होता.
होत.

आप याला राजबं दवान

या संपांत

यांनीं अूितम धैय दाख वल

त्याच वय या सुमारास सतराअठरा वष इतकच

हणून समज यांत आल पा हजे असा त्याचा आमह होता व हा आमह

मा य होणार नाह ं, अस अिधका-यांनीं त्याला अगद ं िन ून सांिगतल होत.

त्यान काम

नाकार यामुळ त्याला िश ांमागून िश ा सांग यांत येऊं लाग या ; पण, आप या सोिशकपणान व
सत्यामह वृ ीन नानी गोपाळन सव िश ांची धार बोथट बनवून टाकली !

‘ इं डया ’ पऽांत ूिस

झाले या मा हती या आधार द.१२-८-१३

१८ व २५ जुलै १९१३

या ‘ केसर ’ त ूिस

या

झालेली

पुढ ल हक कत नानी गोपाळचीच आहे .
गे या साल या पावसा यांत अंदमानांतील सव कै ांनीं संप क न काम कर याच
नाकारल.

ते हां अंदमान या चीफ किमशनरन त्यांची दाद घे याच वचन दल व हं दःथान
ु

सरकारचा हक
ु ू म येईपयत संप मोडा अस त्यांस सांिगतल.

इतर संप मोड नात.

सावरकर-च रऽ

ते हां िश ा

त्याूमाण कांह ं वागले ; पण,

हणून त्यां या हातांत बेडया व पायांत सांखळदं ड घाल यांत
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आले व गोणपाटाचे कपडे , अंधारकोठड व कमी दजाच अ न दे यांत आल.
ऑ फसरन तबार ऐकून रपोट केला.

व जल.

ते हां हं दःथान
सरकारन उ र पाठ वल क ं, या कै ांस
ु

कंवा प ह या वगाचे गु हे गार मानून त्यांस सवलतीन वाग व यास आ ह

राजक य कैद
तयार नाह ं.

यावर मे डकल

यानंतर एक त ण कैद इतका ह टास पेटला क ं, त्यान ७२ दवस अ नपाणी

अिधका-यांनीं जबर न त्या या नाकांतून त्या या पोटांत अ न घातल.

त्याचा

ू घेऊन त्यास गोणपाटाचा पोषाख घालावयास दला ; पण, तो न
नेहमींचा तु ं गी पोषाख काढन

घालतां तो नागवा उघडाच रा हला.

ते हां त्यास उ या हातकडया घाल यांत आ या व अखेर

त्याची कैद ह एक वषान वाढ व यांत आली.
नानी गोपाळला वेत मार याच ठरवून बार न आपला बेत सावरकरांना

‘ हं द ु आहे
मु ामच सांिगतला.
आजपयत कधीं ह
गे या आ ण र

हणूनच शूर आहे !’

ते हां सावरकरांनीं त्याला बजा वल ‡: त्या मुलास तु ह
बथरले नाह ंत असे राजबंद

सांडल तर र

बथ न जातील.

सांड यास ते कमी करणार नाह ंत.

वेत माराल तर

...जर असाधारण िश ा

द या

नानी गोपाळला वेत मार याची

सगळ तयार झाली ; पण, त्या या त्या वेळ या अवःथत त्या िश ेची जबाबदार घे यास कोणता ह
अिधकार
ज

तयार होईना ;

हणून शेवट ं ह

िश ा र

ांत या जु या तु ं गांत धाडन
ू दे यांत आल.

अिधकार ह त्या काळ ं
संवादाव न † िस
बार

होऊन नानी गोपाळला बाहे र या एका

नानी गोपाळ या शौयावर िमझाखानसारखे पठाण

कती खुष झालेले होते, ह सावरकर व िमझाखान यां यामधील पुढ ल

होत आहे :

मा या कोठड कडे येऊन एकांतांत, अगद ं राहवेना

हणून, िमझाखान अथात ् छोटा

हणाला : ‘ बडे बाबू, ए लडका नानी गोपाळ तुमारा स चा िशंय है ...त्याच धाडस

हं दस
ू शोभत नाह ं ; एका ा पठाणा या मुलासारखा तो आहे .

तु ह चुकतां.

तुमचे वड ल पठाण होते.

तर, आज ःवदे शासाठ ं येथ
बार चे पाय चाट त

मी

हटल : ‘ बडे जमादार,

मग, तुम यासारखा जर तो पठाणाचा मुलगा असता

खतपत पडन
ू बार स कःपटासमान न लेखतां तो तुम यासारखा

फरत असता...तो

हं द ु आहे

पठाण जातींतील बु म ा आ ण शौय मी ह वाखाणत .

हणूनच तो असा शूर आहे .

जमादार,

पण, सगळे च पठाण शूर असते आ ण

सगळे च हं द ु शूर नसते तर तुमच पठाणी वा मुसलमानी रा य हं द ु उलथून कस टाकूं शकते

?’’

नानी गोपाळच मन वळ व यासाठ ं सावरकरांनीं ह कांह ं दवस अ न सोडल.
गोपाळास भेट याची संिध सावरकरांना दे यांत आली.
गोपाळन अ नमहण कर यास ूारं भ केला.

सावरकरां या उपदे शाचा उपयोग होऊन नानी

दनांक १-१-१३

या सुमारास २-३ दवस सावरकरांनीं

सवःवीं अ नत्याग केला होता अशा आशयाची न द त्यां या History ticket
सांपडते.

अखेर स नानी

या उपल ध नकलत

ित याव न अस िनंप न होत क ं, नानी गोपाळच ह ूकरण १९१३ साल या जानेवार

म ह या या म यापयत तर चाललेल असाव.

सावरकर-च रऽ

या ूकरणाची वाता ‘ इं डया ’ पऽांत जुलै या म या या

४३१

सुमारास ूिस

झाली ह यापूव सांग यांत आलच आहे .

अंदमानांतील छळाची वाता बाहे र प च याला

कधींकधीं कती वलंब लागत असे व अशा वाता धाडण कांह ं ूसंगी कती धो याच व क ाच ठरत
असेल याची अंधुकशी तर क पना या तारखां या आधार करतां ये यासारखी आहे .

‡ माझी ज मठे प : पूवाध : पृ.२१८-१९.
†

माझी ज मठे प : पूवाध : पृ.२३१.

३२ सा.च.
आप याला तु ं गाबाहे र

हणजे वसाहतींत कामासाठ ं धाड यांत याव ह सावरकरांची

अंदमान या चीफ किमशनरन यापूव च अमा य केली होती.
अज पाठ व याचा तडाखा चाल वला.
सावरकरांना बाहे र धाड याचा

दवस िन

वनंित

पण, सावरकरांनीं या ूकरणीं अजावर

अखेर स सुप रटडटला काय वाटल कोणास ठाऊक, त्यान
त केला व सावरकरांना त्याूमाण कळ वल.

उजाडला तर ह सावरकरांना तु ं गांतून बाहे र काढ यांत आल नाह ं.

तो

दवस

सुप रटडटशीं भेट झाली ते हां

त्यांना अस सांग यांत आल क ं, अंदमानचा चीफ किमशनर रं गूनला गेला आहे तो परत आ यावर या

ू ाचा काय तो िनकाल सांग यांत येईल.

रं गून येथील मु कामांत चीफ किमशनरन ॄ दे श या

ले टनंट ग हनरची भेट घेतली व त्यानंतर चीफ किमशनर अंदमानला परत आला.
तर ह सावरकरांना बाहे र धाड यांत आल नाह ंच.
आले या राजबं ांचीच सरसहा धरपकड सु
त्यांनीं अंदमानमधून िनघून जा याचा गु

बं दवानानच

उलट एक

झाली !

अंदमानची

राजबं दवानांनीं बॉंबगोळे तयार केले असून

कट रचला आहे अशी मा हती लाल मोहन नांवा या एका

यामुळ सावरकरांना

माग पडला.
यवःथा, तेथील बं दवानांची प र ःथित, तेथील राजबं दवानांनीं उप ःथत केले या

भानगड , इत्या द गो ींमुळ हं दःथान
सरकारला अंदमान या
ु
होत.

दवशीं अचानकपण बाहे र धाड यांत

अिधका-यांना पुर व यामुळ ह धरपकड कर यांत आली होती.

बाहे र धाड याचा ू

तो परत आला

वषयान अलीकडे बरच अःवःथ केल

या अःवःथतेचा एक प रणाम असा झाला क ं, त्या वेळचे हं दःथान
सरकारच गृहमंऽी सर
ु

रे जनॉ ड बॅडॉक यांनीं सव प र ःथित

सम

पाह यासाठ ं अंदमानला जा याच ठर वल.

साल या नो हबर म ह या या म या या सुमारास गृहमं यांची ःवार

त्यां या मु कामांत अनेक राजबं दवानांनीं बार व
बार न सरसाहे बांना सांिगतल.

तबार के या.

अंदमानला प चली.

१९१३

तेथील

या सव तबार खोटया अस याच

ते हां, एका राजबं दवानान Men tell lies ; circumstances do not (

माणस खोट बोलूं शकतात ; प र ःथित माऽ खोट बोलूं शकत नाह ं.) या सूऽाचा उपयोग कर याच
ठर वल.

कोठड ंत क डन
ू टाकले या बं दवानांना मलमूऽाचा अवरोध कर याचे ूसंग वारं वार कसे सहन

करावे लागतात व हे ूसंग अस

झाले

हणजे बं दवानांना कोठडयां या िभंती खराब कर यावांचून

गत्यंतरच कस उरत नाह ं, ह या बं दवानांन बॅडॉकसाहे बांना सूमाण दाखवून दल !
सावरकर व सर रे जनॉ ड बॅडॉक यांची भेट द. १६-११-१३ रोजीं झाली.

भेट ंत सावरकरां या ौे
वसरलेले नाह ंत,

बु म ेची ःतुित केली.

बॅडॉक – साहे बांनीं या

हरदयाळूभृित बांितकारक अ ाप सावरकरांना

त व अमे रकत
अ ाप ह ते बांितकारक रणगजना कर त आहे त आ ण हं दःथानां
ु

त्यांनीं अ ाप ह बांितकारक

सावरकर-च रऽ

४३२

सावरकर – बॅडॉक संवाद
चळवळ

चालू ठे वले या आहे त ह

समाधान वाटल.

मा हती सरसाहे बां या बोल यांतूनच िनघा यामुळ सावरकरांना

आप या पूवसहका-यांनीं बांितकारक माग सोडन
शांतते या मागान जाव असा
ू

उपदे श सावरकर त्यांना करणार असतील तर अशा आशयाच पऽ टाक याची परवानगी त्यांना दे यांत
येईल, अस सरसाहे ब

हणाले.

ते हां सरसाहे ब व सावरकर यां याम य पुढ ल संभाषण झाल :

सावरकर : पऽ मी मोठया आनंदान टाक न ; परं तु, त मजकडन
ू त्यांस ःवतंऽपण गेल तर
त्याचा उपयोग !
सर रे जनॉ ड बॅडॉक : आम या हातून त पऽ गेल पा हजे.
सावरकर : त्यायोग त्यांस मी त पऽ सरकार दाबान टाकल, अस नाह ं का वाटणार ?
बॅडॉक : तस आ हांस करतां येणार नाह ं.
सावरकर : मग सरकार हातांतून पऽ टाक यांत कांह ं अथ आहे , अस मला वाटत नाह ं.
राजबं दवानां या तबार ऐकून गृहमंऽी परत गेल खरे ; पण, त्या तबार ंचा प रहार कर यांत

आला नाह ं.

त्यामुळ बार साहे ब व त्याचे यमदत
ू यांना जाःतच फावल.

डसबर म ह या या सुमारास राजबं दवानांनीं फ न संप पुकारला.
झालेली होती.

यामुळ १९१३ साल या

सावरकरांच घरच पऽ ये याची वेळ

पऽ िमळाल क ं, मी संपांत सामील होईन अस सावरकरांनीं सांिगतल होत.

पऽ आल

या पऽांत (डॉ.) सावरकर यांनीं घरगुती

तर त सावरकरांना दे याला अिधका-यांनीं हरकत घेतली.

गो ींिशवाय कांह ं राजक य ःव पा या गो ींचा उ लेख केला असावा, अस दसत.

नािशक – कटा या

खट यांतील सखाराम दाजी गोरे द.१२-२-१३ रोजीं उमरखाड येथील तु ं गांत मरण पावले होते ; ह
वाता या पऽांत असावी.

१९१२ साल या पावसा यांत झाले या चच या वेळ ं िम.केर हाड

पालमटम य सावरकरांसारखे

हं द बांितकारक व आय रश बांितकारक यांचीं तुलना केली होती व

सावरकरांना दे यांत आलेली िश ा रानट आहे असा शेरा मारला होता.
केलेला होता.
चाल वली.

यांनीं

या कारणांमुळ

या चचचा ह उ लेख पऽांत

अिधका-यांनीं सावरकरां या घरच पऽ त्यांना दे याची टाळाटाळ

त्याबरोबर सावरकर संपांत सामील झाले.

द.

१७-१२-१३ रोजीं त्यांना एक म हना

ू घे यांत आलीं.
एकांत कोठड ची िश ा सांग यांत आली व त्यां याजवळचीं पुःतक ह काढन

ह िश ा

भोग यावर त्यांना फ न सात बमांका या चाळ ंत ठे व यांत आल व दोरखंड वळ याच काम त्यांना
दे यांत आल.

हा संप चालू होता त्या अवधींत सावरकरांना हातकड ची िश ा, दं डाबेड ची िश ा वगैरे

अनेक िश ा भोगा या लाग या.

१९१४ सालीं ऑगःटम य गेल महायु

िश ासऽ वगैरे भानगड अंदमानांत चालले याच होत्या.
माग या मा य के या ते हां हा संप

सावरकर-च रऽ

सु

झाल त पयत संप,

अखेर स सरकारन राजबं दवानां या कांह ं

संप व यांत आला.

४३३

१४ गेल महायु

व अंदमान

When the Berlin Committee of Indian Revolutionaries headed by Lala Hardayal , Raja
Mahendra Pratap, Dr.Bhupendra Dutt and others negoiated with the Kaiser and planned a
national insurrection in India with German assistance, the Andamans was assigned a definite
place in the scheme of action.*
(लाला हरदयाळ, राजा महिूताप, डॉ.भूपि द , इत्याद ं या नेतत्ृ वाखालीं ःथापन झाले या
बिलन येथील हं द बांितकारकां या सिमतीन कैसरशीं वाटाघाट के या व जमनी या मदतीन भारतांत

रा ीय बंड उभार याची योजना ठर वली त्या वेळ ं, काया या

परे षत, अंदमानला एक िन

त ःथान

दे यांत आल होत.)
गे या महायु ाची सु वात १९१४ साल या ऑगःट म ह या या ूारं भी झाली.

ह यु

टळणार

नाह ं ह ओळखून जमनीचा कैसर व त्या या ूभावळ ंतल लोक १९०७-०८ सालापासून या यु ाची तयार
कर त होते.

क या घालून क बड ं झुंजवीत रहाव ह च इं मजांची शतकानुशतकांची पररा ीय नीित

अस यामुळ, इं मज शेवटपयत असे मानीत होते क ं, जमनी व

यु

कर याचा ूसंग टाळतां येईल.

गे या महायु ाचा िनकाल कसा ह लागला असला तर , त्या महायु ाची पूवयोजना
केले या कांह ं गो ी ल ांत ठे व यासार या आहे त.

सु

हणून जमनीन

१९०७-०८ सालापासून हं दःथानां
त जी चळवळ
ु

झालेली होती ितचा फायदा आप याला घेतां येईल ह जमन मुत्स ांनीं ओळखलेल होत.

१९०८-०९

सालापासून तर लंडन व पॅ रस येथील हं द बांितकारकांच बिलनम य ह चांगलच बःतान बसल होत.
या मंथांत यापूव या कांह ं ूकरणांतून

या कत्येक घटनांचा िनदश कर यांत आलेला आहे त्यांव न

ह कोणा या ह ल ांत येईल क ं, बिलन येथील अिधकार इं मजांशीं उघड दावा मांड याच श य त वर
टाळ त असत ह खर असल तर , हं द बांितकारकां या आकां ांना व कृ तींना आंतून श या ती मदत
कर याचाच जमन अिधका-यांनीं कृ तिन य केलेला होता.
अमे रकतील संयु

संःथान या यु ांत श य त वर तटःथ राहतील असा

*In Andamans, the Indian Bastille : Preface : P. I 2.
अंदाज बांधून जमनांनी आप या कारःथानांसाठ अमे रकेचा नामी उपयोग क न घेतला होता.

बॉईड नावा या हःतकामाफत अमे रकत धा य वगैरे पदाथ खरे द
योजना आख यात आलेली होती व या कामासाठ
अ ःतत्वांत आलेली होती.
अिधकार

द

क न ते जमनीला पुर व याची

‘हॅ बग अमे रका कंपनी’ या नांवाची कंपनी
ण आ ृका,

चीन, सयाम इत्या द रा ांत या

वगाला वश क न घे या या कामीं जमनीन यश िमळ वल होत.

वागणा-या जमनीला हं द असंतोष
तर आ य नाह ं. !

ूिस

ण अमे रका, द

झाल.

१९११

कॅ टन

अशा दरदश
पणान
ू

हणजे ःवत:ला अनुकूल असणार एक संधीच अस वाटल असल

या अखेर अखेर स बनहाड यांच Germany and the Next War ह पुःतक

बंगालमधील हं दंम
ू य बांितकारक मनोवृ ीच बीजारोपण चांग या ूमाणांत झालेले आहे

आ ण इं लंडला जगांत ज उ नत ःथान ूा

झाल आहे त हादर व या या

ीन बंगाली लोकां या या

मनोवृ ीचा उपयोग क न घेतां येईल अस भ वंय बनहाड नीं आप या पुःतकांत वत वल होत.†

सावरकर-च रऽ

४३४

हॉफमन या जमन मंथकारान िल हलेल ‘इं मजांचा -हास’ ह

सुमारास ूिस

झाल होत.

या पुःतकांत इं मजां व

िचथावणी दे यांत आलेली होती.*
हं दःथानां
त पसरले या गु
ु

संःथानांत
झा यावर

उठावणी कर याची

द.६-३-१९१४ रोजीं ूिस

या म या या

हं दःथानी
सै याला
ु

झाले या Berliner Tageblatt या पऽांत

संःथांच वणन कर यांत आल होते; आ ण अमे रकत या कॅिलफोिनया

हं दःथानां
त सश
ु

दलेली होती.‡

पुःतक १९१४

बांित घडवून आण याची

वशेष तयार

कर यांत आ याची सूचना

कॅिलफोिनयातील या चळवळ चे धागेदोरे दरवर
पसरलेले होते आ ण महायु
ू

कत्येक

दवसपयत, या चळवळ चे सूऽचालक लाला हरदयाळ हे

हं द

सु

ःवातं या या

ूःथापनेसाठ ं जवाच रान कर त होते. या चळवळ च ःव प वाचकां या नीटपणीं ल ांत याव

हणून

लाला हरदयाळ यां या म यंतर ं या हालचालींचे वणन या ठकाणी करण अवँय आहे .
सावरकरांना अटक कर यांत आ यामुळ लाला हरदयाळ यांचा जीव िनराशेन मःत झाला.
लालाजी १९०९ सालापासून आजार च होते.
होत.

त्यामुळ त्यांच भावनाूधान मन अगोदरच उ

सावरकरां या अटकेमुळ भारतीय सातं यूा ीचे सारे

न झालेल

यूह कोलमडन
पडले अस त्यांना वाटंू
ू

लागल व कांह ं दवस तर ते ऐ हक गो ींकडे पाठ वळवून पारलौ कक व आ या त्मक गो ीं या माग
लागले.

पूव आपण

या मागाचा अवलंब केला ते माग

† Sedition Committee Report : P.II9.
* केसर : १७-११-१९१४.
‡ Sedition Committee Report : P.II9.
लाला हरदयाळ यांचीं ःथत्यंतर
चुक चे होते अस ह त्यां या मनान घेतल.

१९१० सालीं जूनम य राणाजींना िल हले या पुढ ल पऽांत

लाला हरदयाळ यांच ह मनोगत ःप पण ूित बं बत झाल आहे :
Conspiracies and secret societies cannot free India. What conspiracy was there before the
French Revolution, the American Revolution, the Russian war against Napoleon, … etc ?
And Ireland and Russian revolutionaries have failed in spite of carefully organised secret
societies. Why ? Because, where the general level of character and spirit is high, secret
societies are not needed ; where it is low, they are useless !
( कट आ ण गु

ारा भारत ःवतंऽ होऊं शकणार नाह ं.

ृच रा यबांित,

कर यांत आला होता ? आ ण, अत्यंत काळजीपूवकपण बन व यांत आले या गु

संःथांचा आधार

अमे रकन

संःथा यां या

रा यबांित, रिशयान नेपोिलयन व

केलेली उठावणी... इत्या द घटनांपूव कोणता कट

असून ह, आयलड व रिशया या दे शांतील बांितकारक अपेशी ठरलेच ना ? अस कां
ठकाणीं शील व धैय यांचा सवसामा य दजा वाढलेला आहे त्या ठकाणीं गु
नसते.

हा दजा वाढलेला नसेल गु

हरदयाळ यांनीं १९१०

संःथा िन पयोगी ठरतात !)

हाव ?

या

संःथांची आवँयकता

पूव चीं मत पालट यामुळ लाला

या उ राधात राजकारणसं यास घेतला व एक नवाधमपंथ ःथाप या या

मह वाकां ेन ते मा टिनक बेटांत जाऊन तप या क ं लागले.

लालाजी या ठकाणीं रहात होते त्या

सुमारास भाई परमानंद त्या ठकाणीं गेले व भाईजीं या मनधरणीचा उपयोग होऊन, लालाजींनीं शेवट ं
हावड

युिन हिसट ंत

सावरकर-च रऽ

काम

कर याच

ठर वल.

या

ठकाणचीं

हवा

लालाजीं या

ूकृ तीला
४३५

न

मानव यामुळ ते कॅिलफोिनया संःथानांत जाऊन रा हले.

सं यःत वृ ीन राह याची फ न एकवार

लहर आ यामुळ, त कांह ं कांळ होनोलुलू बेटांत तप यसाठ ं जाऊन रा हले.

पण, ह ं सव ःथत्यंतर

पुर ं क न, १९१२ साल या माच या सुमारास लालाजी कॅिलफोिनया संःथानांत ःथैयान राह यासाठ ं
आले.

१९१२ साल या माच म ह यांत त्यांनीं ःटॅ नफोड व ापीठांत संःकृ त वषया या अ यापकाच

काम पत्करल.
या ठकाणीं येऊन रा ह यानंतर थोड याच दवसांनीं लालाजींची चळवळ मनोवृ

डोक काढंू लागली, अस दसत.

फ न वर

द. १४-५-१९१२ रोजीं लालाजींनीं राणा यांना िल हलेल पुढ ल पऽ

त्यां या मनोवृ ींत झालेला पालट सुच वणारे आहे :
We have formed here a Friends of Indi a Association of American sympathisers with
the cause. So, kindly ask Madam Cama to send me as much literature as she can spare and
also, at least, two bolumes of Savarkar’s books.
( आप या प ाब ल सहानुभूित बाळगणा-या अमे रकन लोकांना गोळा क न भारतिमऽसंघ
नांवाची एक संःथा आ ह का ढली आहे .
त्यांनीं धाडन
ू

हणून, कामाबा ना जेवढ ूचारवाङमय धाडतां येईल तेवढ

ाव अशी वनंित त्यांना करा.

मला पाठवा या.)

सावरकरां या मंथा या िनदान दोन तर ूती त्यांनीं

हळु हळू लालाजींचे मन भारतांतील बांती या वचारांकडे फ न वळूं लागल होत ह

द. ८-७-१९१२ रोजीं त्यांनीं राणाजींना धाडले या पुढ ल पऽाव न ःप

होत आहे .

भाई परमानंद

यांचा सहवास आप याला लाभलेला असून, त्यां याशीं चचा क न आपण पुढ ल बेत ठरवीत आह अस
सांिगत यावर लालाजी िल हतात :
I am writing a book of the size of the Bhagvat Gita to be called ‘The New Gita’ in
eighteen chapters in form of questions and answers, dealing with all matters relating to the
revolution in India.
( भगव ते या आकाराच एक पुःतक मी िलहावयाला घेतल आहे .

‘अिभनव गीता’ अस या

पुःतकाच नांव असून, ह अठरा अ यायी पुःतक ू ो र ःव पांत िल ह याच मीं ठर वल आहे .
भारतीय बांितसंबंधीं या सव गो ींच ववेचन या मंथांत कर याचा माझा मानस आहे .) द. २६-५-१९१३
रोजीं कॅिलफोिनया संःथानांतील Berkeley या ठकाणाहन
ू राणाजींना िल हले या पऽांतील पुढ ल उता-

याव न अस ःप पण दसत क ं, या सुमारास लालाजींची चळवळ चांगली जोरान सु

झाली होती :

Just now I am lecturing among the Hindus near Portland. These people have invited
me to come and speak to them. They also want to do something practical. So, I have laid
the plan of a press (Urdu, Gurumukhi etc.) and a House before them and our appeal has
been very successful. Within three months, we shall start weekly and monthly papers in
Urdu and Gurumukhi, and monthly pamphlets too. I shall name the House Anandmath, the
press will be named Yugantar press, the Paper will be named Gadar.
(स यां मी पोटलँड या आसपास राहणा-या
के याव न मी आल आहे .

ूत्य

हं दंप
ू ुढ

या यान दे त आह.

त्यांनीं िनमंऽण

कांह ं तर कराव अशी ह या लोकांची इ छा आहे .

हणून मी

त्यां यापुढ उद,ू गु मुखी वगैरे भाषांतन
ू चालवावयां या वृ पऽांची व एका िनवासःथानाची योजना

मांडली आहे .

या योजनेला

‘गदर’ पऽांतील िलखाणाचा मासला

सावरकर-च रऽ
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त्यांनीं दलेला पा ठं बा फार उत्साहवधक आहे .

आणखी तीन म ह यां या अवधींत आमचीं उद ू व

गु मुखी भाषतील सा ा हक व मािसक पऽ िनघूं लागतील.

दर म ह याला कांह ं

ूचारपऽक ह

आ हांला काढतां येतील. िनवासःथानाच नांव ‘आनंदमठ’ अस ठे वावयाच, वृ पऽाचे नांव ‘गदर’
ठे वावयाच अस ठर वल असून, मुिणालयाला युगांतर ह नांव दे यांत आल आहे .)
लाला हरदयाळ यांनीं आपल ‘गदर’ पऽ
हत्यार, श

धारण करा’ ह

द. १-११-१९१३ रोजीं सु

केल.

* ‘ हं द वीरांनो,

ब दावली या पऽावर मु ित केलेली असे † या पऽांतील िलखाणाचा

ं ींच पुढ ल वणन ‡ मोठ मासलेवीईक आहे :
एकंदर सूर कशा ःव पाचा होता यासंबध
It was of a violent anti-British nature playing on every passion which it could possibly
excite, preaching murder and mutiny in every sentence and urging all Indians to go to India
with the express object of committing murder, causing and every means. It constantly
preached the formation of secret associations.
उ

(ह पऽ जहाल ॄ टश वरोधी ःव पाच होत.

पत कर याचा ूय

या पऽांत केलेला असे.

वा यावा यांतन
ू केलेला असे.

जी जी भावना ू ु ध करण श य होत, ती ती
खून व बंड यांचा पुरःकार तर त्या या

खून कर या या, बांित घड व या या आ ण श य त्या सव साधनांनीं

ॄ टश सरकारची हकालप ट कर या या उघड उ े शान भारतीयांनीं हं दःथानां
त परत जाव, अस या
ु

पऽांत आमहपूवक सांिगतलेल असे.
असे.)

गु

संःथांच संघटन कर याची िशकवण त्यांत वारं वार दलेली

युगांतर आौमांतून या पऽा यित र

अनेक गो ी ूिस

का य-गु छ अशा ूकाशनांपैक ंच एक होता.

के या जात असत.

गदर-ई-गुंज हा

टळक, िलयाकत हसे
ु न, बरकतु ला, सूक , अ जत िसंग,

सावरकर, अर वंद घोष, कृ ंणवमा, हरदयाळ इत्याद ं या ःतुतीन भरलेली एक क वता या कवनगु छांत
सरकारन ज
छापलेली होती.* अशा ूकाशनांपैक ंच गदर-संदेश, इलाई-जंग वगैरे पऽक पुढ हं दःथान
ु

केलीं.

या ूचारकायाला हरदयाळजींनी दस
ु -या ह एका ूकार या ूचाराची जोड दली होती.

अमे रकत

िभ निभ न ठकाणीं राहणा-या हं द-ु शीखां या सभा क न हरदयाळजी व त्यांचे सहकार
* Sedition Committee Report : P.I68.
† माफ चा सा ीदार

‡

वालािसंग याची सा

: केसर : १८-५-१५.

Sedition Committee Report : PP.I45-46.

३३ सा.च.
हे

या यान दे त असत व भ वंयकाळ ं होणा-या बांतीसाठ ं ि यसाहा य िमळवीत असत.

सॅबेमटो

या गांवीं द. ३१-१२-१९१३ रोजीं झाले या सभत हरदयाळजींनी आप या ौोत्यांना अशी सूचना दली
क ं, † जमनीच इं लंडबरोबर यु

जुंप याची वेळ समीप आली आहे आ ण भारतांतील भावी

रा यबांतीसाठ ं भारतांत परत जा याची तयार कर याची वेळ येऊन ठे पली आहे .

म ह यांत कॅनडा, मे सको व अमे रकेचीं संयु
सभा भर व यांत आली होती.*

१९१४

या जानेवार

संःथान या भागांत राहणा-या हं द लोकांची एक ूचंड

हं दःथानां
त जाऊन बंड कर याला िस
ु

असणा-या लोकांनीं येत्या

जुलैपयत हं दःथानां
त परत जाव, अस या सभत सांग यांत आल होत.
ु

लाला हरदयाळ यां या या ूचाराची वाता हं दःथान
सरकारला लगोलग िमळाली होती.
ु

१९१३

सालीं सर रे जनॉ ड बॅडॉक हे अंदमानांत गेले असतांना त्यांचा सावरकरांबरोबर जो संवाद झाला त्यांत

सावरकर-च रऽ
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हरदयाळजीं या कृ त्यांची मा हती त्यां यापयत येऊन िभडली अस याच द दशन झाल होत. ¶ या

ूचारामुळ भयभीत झाले या
अमे रकन सरकारन १९१४

हं दःथान
सरकारन अमे रकन सरकारवर दडपण आणल व त्यामुळ
ु

या माच म ह यांत लाला हरदयाळ यांना पकडन
ू ठे वल.

द ु पणान सावरकरांना मु ाम सांिगतली.

ह बातमी बार न

ते हां, अंदमानांत असहाय ःथतींत असले या सावरकरांची

ःथित कशी झाली या वषयींच पुढ ल वणन‡ वाच यासारख आहे :
बार न अगद ं गुपचुप

हणून बातमी कळ वली क ं, लाला हरदयाळजींना हत्येचे आरोपाव न

ध न मुंबईस आणल आहे .

आम या मनांत चर झाल !

आम या सहका-यांतील ूमुख

सहकार आ ण त्या काळ या बांितकारकांचा पुढार पकडला जाऊन त्या या आयुंयाचे आतां
आम यासारखेच िधंडवडे िनघावे ना ? .... या वचारान आमच डोक तापून गेल.
राजबंद वानांनीं पा याची धार ध न थोड शांत केल.

सोबत या

त्यांतच पयवे क ूत्यह ं या पाहणीस

येऊन मला वचारता झाला : ‘काय, लाला हरदयाळ तुमचा िमऽ होता, ह खर काय ?’ मी
ःप पण सांिगतल,

‘होय, त्यां या मैऽीचा मान मला िमळालेला होता.’ ‘त्यां यावर हत्ये या

अपराधाचा आरोप ठे वून त्यांस पकड यांत आल आहे .
मी

द ली या बॉंबम य त्यांच अंग होत.’

हटल, ‘असेल ; असल तर त्यामुळ त्यां या वषयींचा माझा ःनेह वा स मान कमी होणार

नाह ं.’
अमे रकन सरकारन लालाजींना अटकत ठे वल ; पण, अस कर यांत
† Sedition Committee Report : P.I68.
*केसर : ३०-३-१९१५.
¶ माझी ज मठे प : पूवाध पृ. २२५-२६.
‡ माझी ज मठे प : उ राध पृ. ७४.
हरदयाळजींच युरोपांत आगमन
त्या सरकारचे कोणतेच हतसंबंध गुंतलेले नस यामुळ, लालाजी तु ं गांतून िनसटले ते हां अमे रकन
सरकार फारस कावरबावर झाल नाह ं !
महायु ाची सु वात झालेली होती.

अमे रका सोडन
लालाजी युरोपांत आले त्या सुमारास
ू

१९१४ साल या ऑगःट-स टबर म ह यांत लालाजींनीं ःवत्झलड व

तुकःथान या दे शांत काळ काढला व तेथून ते बिलनला जाऊन प चले.

द. ३०-८-१९१४ रोजीं जनी हा

येथून हरदयाळजींनीं पं. शामजी कृ ंणवमा यांना िल हलेल पुढ ल पऽ त्यां या मनांतील

वचारांच

द दशन कर याला फार उपयोगी आहे :
और मेरा वचार जलद टरक आनेका है
नह ं हो सकता ।
ःवाः यर ा अछ

य

क यहांसे अब तो कुछ ूचार या और काम

टरक का राःता खुला है और वहाँ खरच बहत
ु कम है ।

ससता मुलक
ु है ।

होगी और हज के िलये जो मुसलमान आते है उनम अखबार फैलावूं गा !

अमे रका से टरक क डाक भी खुली रहे गी ।

सावरकर-च रऽ
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जमनींत जाऊन ज काय करावयाच त्याला अनुकूल अस वातावरण तुकःथानम य ह आढळ यामुळ
लालाजींनीं ूस न िच ान द.२२-९-१९१४ रोजीं पं. शामजी कृ ंणवमा यांना पुढ ल पऽ िल हल :
यहाँ काज जसके िलये मै आया था बहत
ु अ छ तरह हो रहा है ।

तरफ भी कुछ काम शु

होगा ।

यहाँ मै िमसर और टर कश दे शभ

आशा है क अपने दे शक

से िमला हंू । मै काम को पूरा

करके लौटँू गा । पहले नह ं आ सकूंगा । अभी कुछ समय पीछे और काम यहाँ होगा जसस भारतवष
तो अत्यंत लाभ होगा ।
आऊँगा । अभी ऐसाह
महायु

सु

सो मेरा ठहरना ज र है । मगर सब कत य करनेपर फर ःव जरलडह म
वचार है ।

झाल त्या सुमारासच राजा महिूताप हे

हं दःथान
सोडन
ू युरोपांत गेले होते.
ु

हतात्मा
ःवामी ौ ानंदजी यांचा एक मुलगा हर शचंि हा ह त्यां याबरोबर होता.
ु

हरदयाळूभृित मंडळ ं या गांठ भेट

राजा महिूताप,

झा यावर बिलनम य जी भारतीय ःवातं यसिमित ःथापन

कर यांत आली ितच नेतत्ृ व ौी. चंपकरमण

पले यांना दे यांत आल होत. हरदयाळिशवाय या

सिमतींत असले या ूमुख भारतीयांत वीरिनाथ च टोपा याय, अ दल
ु हफ ज, बरकतु ला, डॉ. ूभाकर
ववेकानंदांचे बंधु ौी. भूपि द

आ ण ःवामी

पेरणी क न पंजाब, वाय य सरह

ह मंडळ होती.

मुसलमानी मुलुखांतून कारःथानांची

ूांत या भागांत यो य वेळ ं उठावणी करावयाची आ ण अमे रके या

ूशांत महासागरा या लगत या भागांत कारःथान क न चीन, मलाया, इं डोचायना, ॄ हदे श, सयाम
वगैरे भागांतन
ू
हं दःथान
या पूवसरह वर गडबड उडवून
ु

महायु

ावयाची, असा या मंडळ ंचा बेत होता.

चालू असतांना लाहोर कटाचा खटला या नांवाचे तीन खटले झाले.

कटाचा खटला िनकालांत िनघाला.
चालू होता.
ल ाविध

कर यासाठ ं शकड

या आरं भीं बनारस

१९१७ सालीं माच-ए ूल या सुमारास मंडाले येथील कटाचा खटला
महायु काळांत

या खट यातील हक कतींव न अस िनंप न होत क ं,

आं ल स ा न

१९१६

गेल

हं द ु त ण जवापाड क

पयांची मदत ह कर त होत.

हं द

स ेला अःवःथ कर याचे जमनीचे हे ूय

कर त होते आ ण त्यांना जमन सरकार

बांितकारकांना हाताशीं ध न

कोणत्या

हं दःथानां
तील
ु

हं दःथानां
त या आं ल
ु

थरापयत जात असत याची कांह ं मा हती

‘से डशन किमट

रपोट’ या सरकार इितवृ ांतच दे यांत आलेली आहे .*

बटे हया वगैरे

वभागांतून मॅ हॅ रक, अनीलासन वगैरे जहाजांतून

पुर व याचा ूय

कर यांत आला होता.‡

गेल महायु

चालू असतांना

बांितकारकांना श ा

हं द

लुिधयाना येथील गदर पाट या व ा याना पाऊण लाख

रायफ स दे याच जमनीन कबूल केल होत.† ितबेटम य हत्यार जमवून तीं पंजाबांत धाड याची
योजना आख यांत आलेली होती.$

या सव

व लवकायाशीं आप याला या च रऽमंथांत ूत्य त:

कांह ं ह करावयाच नसल तर , जमनीच पाताळयंऽ कस फरत होत व त्याचा श य तो उपयोग क न
घे यासाठ ं हरदयाळूभृित बांितकारक कसे झटत होते एवढ कळ या या
त णांनीं केले या बीजारोपणाला कोणत फळ आल ह समज या या

ीन

व सावरकरूभृित

ीन या व लवकायाचा ओझरता

उ लेख करण अवँय आहे .
महायु

सु

झा याची बातमी अंदमानांत येऊन प च याबरोबर तेथील बं दवानां या मनांत

िभ निभ न भावना उदय पावूं लाग या.

जमनी व इं लंड यांच यु

सु

हो याची ह पवणी ूा

झाली असतांना आपणांवर अंदमानांत अडकून पड याचा ूसंग आला ह पाहन
ू सावरकरांना अितशय

वाईट

वाटल.

हरदयाळूभृित

बांितकारक

भारता या

ःवातं यिस साठ ं

कांह ं

तर

हालचाल

के यािशवाय

सावरकर-च रऽ
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* Page I6I : The Ghadr movement in the Punjab came within an ace of causing
widespread bloodshed….Few persons….will not be disposed to endorse the considered
opinion of the Punjab authorities that, had not Government been armed with extensive
powers, the Ghadr movement could not have been suppressed so rapidly.
( पंजाबांत या गदर आंदोलनामुळ चौफेर र पात
अगद ं थोड यांत टळला.

सरकार या हातीं

यापक स ा नसती तर गदर आंदोलन इत या तांतड न

दडपून टाकतां आल नसत ह पंजाबमधील सरकार
होत.

या मताला मा यता दे याला ूवृ

हावा असा ूसंग आलाच होता ; पण, तो

अिधका-यांच मत वचारपूवक बन व यांत आलेल

होणार नाह ं, असा इसम वरळा !)

--------------------------------------------------------------‡ Sedition Committee Report : Pp.I2I-24.
† लाहोर कटा या खट यांतील माफ चा सा ीदार : केसर : द. १८-१-१९१६.
$ केसर

द.१६-१-१७.

---------------------------------------------------------------------------------------------------यु वषयक धोरण : आवेदनपऽ
राहणार नाह ंत असा

व ास त्यांना वाटत होता.

ू
वचार कर यांत त्यांच मन गढन
गेल होत.

अस यामुळ, भारता या भ वत या या

आ ण कोणत्या ूसंगीं कस वागाव या वषयींचा
या यु ांत तुकःथानची सहानुभूित जमनीकडे

ीन या घटनेचा काय प रणाम होईल, या ू ाचा वचार ते

मोठया िचंतातुर वृ ीन कर त असत. तुकःथान इं मजां व
लागला यामुळ त्याच मह व वाढल.

जाऊन जमनीब ल सहानुभूित बाळगूं

अंदमानमधील मुसलमान व पठाण कैद तुकःथान या वाढले या

मह वा या जा णवेन फुरफु ं लागले होते. तुकःथान या या धोरणामुळ हं दःथानां
त लौकरच इःलामी
ु

रा य सु

होईल अशा सुखःव नांचा आनंद उपभोग यांत हे मुसलमान व पठाण कैद दं ग झाले होते.

वःतु ःथतीची यो य क पना दे ऊन त्यांचा ःव नाळु उ माद उतर व याच काम सावरकर यांना कराव
लागे. हं दःथानां
त मुसलमानांच रा य होतांच अंदमानांत या फ
ु
अशी कंड
ूय

मुसलमान बं दवानांची मु ता होईल

पकवून, पठाण व मुसलमान वॉडस कत्येक भो याभाबडया हं द ु बं दवानांना बाट व याचा

कर त.

अशा खोडसाळ ूय ांकडे बारकाईन ल

ठे व याच व असे ूय

हाणून पाड याच

काम ह सावरकरांना कराव लागे.
महायु

सु

हो यापूव

ूमाणांत कमी झा या होत्या.

अंदमानांतील अिधकार

महायु

सु

व राजबंद

यां यामधील कटकट

झा याबरोबर अंदमान या संर णाची

वशेष

ब-याच

यवःथा

कर याची योजना आंखण अिधका-यांना अवँय वाटंू लागल व राजबंद वानांना िचड वल तर संप होतात

ह गो

अनुभविस

अस यामुळ, या वगातील बं दजनांना चुचकार याच धोरण सु

झाल. अिधका-

यांची या ूसंगी इ छा अशी असे क ं, राजबंद वानांनीं इतर बं दवानांवर दे खरे ख करावी व त्यां याकडन
ू
नेहमीपे ां अिधक काम क न

याव.

सावरकरां या बाबतींत अिधका-यांची ह इ छा सफल झाली

नाह ं.

सावरकर-च रऽ
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द. १४-९-१९१४ रोजीं सावरकर यांनीं

आवेदनपऽाला

हं दःथान
सरकारला एक आवेदनपऽ धाडल.
ु

ज उ र धाडल त सावरकरांना

हं दःथान
सरकारन
ु

सावरकरां या वनंती या आधार कांह ं विश

या

द. १-१२-१९१४ रोजीं िमळाल.

हक
ु ू म काढ याची सरकारची इ छा नाह ं, अस या उ रांत

सांग यांत आलेल होत. सावरकरां या आवेदनपऽांतील सूचनांचा स :प र ःथतींत
नाह ं अस ह सावरकरांना सरकारन कळ वल होत.
धाडल त आवेदनपऽ मुळांत जस होत तस आज

हं दःथान
सरकारन
ु

वचार करतां येत

या आवेदनपऽाला ह उ र

िमळ यासारख नसल तर , ःवत: सावरकरांनींच

ःमरणान िलहन
ठे वलेला त्या आवेदनपऽाचा सारांश उपल ध आहे .*
ू

या

वःतृत सारांशांतील

मह वाचा भाग पुढ लूमाण आहे :

या महायु ांत हं दःथा
ु नची राजक य ःथित सरकारास िचंता उत्प न
* माझी ज मठे प : उ राध : पृ.८२ - ८५.
कर त असण साह जकच अस यान आ ण वशेषत: हं दःथानी
बांितकारक या यु ांत कोणत धोरण
ु
समज यासाठ ं त्यांस उत्सुकता लागण संभवनीय अस यान ....मा यासार या

ःवीकारतात ह

बं दवानाचे

वचार त्यांस कळ वण मला आपल कत य वाटत आहे .

पदवीस प च वण ह आमच

सश

येय होत आ ण आहे ह.

तथा प त्या

हं दःथानास
ःवतंऽ रा ा या
ु

येया या िस साठ ं र पाताचा

ूितकार मागच काय तो अवलंबन करावयाचा अशी कांह ं आ ह ं शपथ घेतलेली नाह ं.

न हे तर, इतर कोणता ह उपाय जर सफल हो याचा संभव असता तर आ ह सश
अवलंब केलाच नसता.
एक करण हच

यांच अंितम

सव संःथा त्या
साॆा य

जी गो

इतकच

ूितकाराचा

साधनांची तीच सा याची !....उ या मनुजजातीच राजक य, सा वक

येय आहे त्या आ हांस त्या

येयाकडे जाणा-या मागावर ल ट पे

येया या िस साठ ं तदनुकुल असले या

हणून मा च वाटतात....आज

यास

ॄ टश

हटल जात आहे त्यांत अंतभूत असणा-या हं दःथाना
द दे शांस जर ःवःवूकृ ितूमाण आ ण
ु

त त्प र ःथितूमाण ःवातं य उपभोगूं दे यांत येईल तर, आ ह त्या साॆा याशीं एकिन

राहण हच

सव दे शांस एकसूऽीपणांत गोव याच
आमच कत य समजूं. अशा र तीन आयलडपासून हं दःथानापयत
ु

काय करणार त साॆा य ‘ ॄ टश साॆा य’ ह नांव दे खील त्या यच मानील-इतर नांव ूा
त्यास ‘आयसाॆा य’ अस पा हजे तर

होईत

हणाव.

ा साॆा या या ूःतुत चालकां या अंगांत जर तस सा वक साहस करणारे धैय असेल तर
तदं तगत असले या

हं दःथान
या
ु

वःतृत आ ण ूमुख रा ास तर त्यांनी ते ःवातं य उपभोिगतां

येईल असे अिधकार त्व रत दे ऊन टाकले पा हजेत.

यु ाचे धांदलींत इतर काह ं करतां न आल तर ,

औपिनवेिशक ःवाय ता (Colonial self-government) जर

हं दःथानास
दे यांत येईल आ ण व र
ु

विधमंडळांत हं द ूितिनधींचे िनरपवाद बहमत
ःथा पत कर यांत येईल तर आ ह व आम या मताचे
ु

बांितकारक आपला पूव चा सश

ूितकाराचा माग ःथिगत क न या यु ांत इं लंडचा प

मन:पूवक

एकिन ेन अवलं बतील.
आमच ह वधान मन:पूवक आहे क ं नाह ं ह िस

क न दाख व याची संिध आ हांस

दे यासाठ ं आ ण इं लंड खरोखर च हं दःथान
या दाःयशृख
ं ला तोड यास इ छत आहे या वषयीं हं द
ु

लोकांचे मनांत व ास उत्प न कर यासाठ ं सरकारने ूथमत: आ हां राजबं दवानांस ह त्व रत मु
केल पा हजे.

सावरकर-च रऽ

आ ह अस वचन दे त क ं, जर आ हांस या वेळ ं मु

कर यांत येईल तर आ ह
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हं दःथानावर
ःवार क न ये याची श य ती खटपट करणा-या अफगाण-तुका दक आिशयांतील वदे शी
ु

मुसलमानी

टोळधाड पासून

सीमासमरावर

ःवदे शाच

संर ण

कर यासाठ ं

सै यांत

भरती

होऊन

हं दःथान
या
ु

कंवा इतर तदनुषंिगक अशा कोणत्या ह रण ेऽांत जा यास कचरणार नाह ं...इतर

राजबं दवान सोडले असतां आ हांस ह सोड याची पाळ

येणार आ ण आम या सुटकेनंतर आ ह

हं दःथान
या शांतते या भंग क ं क ं नाह ं ह न क सांगतां येण तर कठ ण ; ते हां राजबं दवान
ु

वगासच न सोडण बर अशी शंका जर सरकारास येत असेल तर मी अस आनंदान आपण होऊन
सुच वत क ं, सरकारन मला न सोडतां अंदमानांत या, हं दःथानां
त या आ ण बाहे र दे शोदे शीं िनवािसत
ु

होऊन अटकून पडले या राजबं दवानांस तत्काळ मु

कराव.

त्यां या मु तत मला जवळजवळ

मा या मु तेइतकाच आनंद वाटे ल.
सावरकरांनीं ह आवेदनपऽ हं दःथा
ु न सरकारकड धाडल व

उ र सावरकरांना िमळाल त्या अवधींत अंदमानाबाहे र या जगांत
त्यापैक ं एक चा प रणाम अंदमानांतील जीवनावर फार

हं दःथान
सरकारन त्याला दलेल
ु

या अनंत घडामोड घडत होत्या,

मोठया ूमाणांत झाला.

१९१४ सालीं स टबर

म ह यां या सु वातीलाच ‘ए डे न’ ह जमन जहाज बंगाल या उपसागरांत धुमाकूळ घालूं लागल.

द.

१२-९-१४ रोजीं ‘ए डे न’न या भागांत संचार करणार ॄ टशांच एक जहाज पकडल ; पण, जहाज ूत्य

न बुड वतां त्यान त्याला तसच जाऊं दल.
बुड वलीं.

याच सुमारास ‘ए डे न’न ॄ टशांचीं पांच

यापार जहाज

द.२२-९-१४ रोजीं ‘ए डे न’न मिास शहरावर अ नवषाव केला. स टबर म ह या या

अखेर पयत ह जमन जहाज सुमाऽा या

कना-या कना-यान अंदमान-िनकोबार बेटां या भ वताल या

समुिभागांतून बंगाल या उपसागरांत िघरटया घालीत होते.
कर यांत आला ; तोपयत ‘ए डे न’च नांव जस

द.९-११-१४ रोजीं ‘ए डे न’चा अखेर स नाश

हं दःथानात
अनेक
ु

ठकाणीं चिचल जात होत

त्याूमाणच अंदमानचे अिधकार व तेथील बं दवान यां याकडन
ू ह ‘ए डे न’ या संक पत हे तूंसंबंधींची
भरपूर चचा केली जात होती.
ए डे न या

या

हालचालींमुळ

अंदमानमधील

अिधकार वगावर

काय

प रणाम

झाला

ह

सावरकरांनीं पुढ ल वा यांत *व णल आहे :
ए डे नचा आ ण एकंदर जमन नौसाधनाचा ूताप ऐकून त्या मूठभर इं मजी दळा या
मनांत एकदां दोनदां तर खरोखरच भयंकर िचंता उत्प न झालेली होती.

बं दवान िततका

वेळेवर त्यां यावर उलट यावांचून राहणार नाह ं, ह त्यांची शंका अगद ंच अःथानीं न हती.
त्यांत ह त्यां यापाशीं लढाऊ सा हत्य अगद ं थोड !

समुिांत पडलेल त एक पृ वीच ढकूळ !

मूठभर इं मज-ते ह
* माझी ज मठे प : उ राध : पृ. १००.
सैिनक

यवहारांत अन यःत !

जर एकाद ूबळ जमन व वंसक कंवा रणतर येती तर

त्यांची काय कथा होती !
ए डे नसारख जमन जहाज अंदमानभ वतीं कोणत्या हे तून घुटमळत आहे या वषयींचा अचूक
अंदाज सावरकरांनीं बांधला होता.

अंदमानांत असले या हं द राजबंद वानांची मु ता करण याच ूमुख

हे तून या साहसाचा आरं भ झालेला आहे ह सावरकरांनीं पुरतेपणीं ओळखल होत.

जमनी आप या

नौसाधना या बळावर इं मजांना मेटाकुट स आणील क ं नाह ं, या वषयीं सावरकरांच मन त्या वेळ ं

सावरकर-च रऽ
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कांह ंस साशंक होत ह

अगद ं खर असल तर , ूसंगीं जोराचा फटकारा मा न अंदमान काबीज

कर या या कामीं व हं द बांितकारकांना तेथून हल व या या कामीं जमनीला यश िमळूं शकेलस ह ह
श यता सावरकरांना दसत होती.

ए डे नवर

या योजनांचे आराखडे सांपडले

योजना व सावरकरांचा तक यांम य बराच मेळ होता.

हणून

हणतात त्या

अंदमान या आजूबाजूला गडबड सु

होतांच

इं मजांनीं तेथील बचावाची तयार घाईघाईन चाल वली होती ह तर त्यांना ूत्य च दसत होत.
सव घडामोड

पाहन
ू व ऐकून सावरकरां या मनांत जे

या

वचार उ वले त्यांच वणन त्यांनींच पुढ ल

श दांत † केल आहे :

त्या सव ूकारास

वचारांत न घेतां ‘कांह ं होणार नाह ं’

हणून रडत आ ण सडत

पड याचा पंगप
ू णा करण ह आ हांस अगद ं मूखपणाच आ ण िनक मीपणाच वाटंू
हं द

रा यबांितकारकां या योजनेूमाण जमन रणतर

लागल.

अंदमानावर आबमण क न आमची

मु ता कर याचा ूय

कर यास श य त झटतील, ह आ हांस संभवनीयच वाटत होत.

दोन वेळां तर ह गो

अगद ं झा यासारखीच होती.

एकदां अंदमानास जवळजवळ असहाय

ऐक

कारण, जमनी या भटकणा-या रणतर न

ःथतींत घे न टाकल होत... अशा घेरांत अंदमान

िन:सहाय होऊन कधीं शऽू या हातीं पडे ल ह सांगण सोप न हत.
–

जर अशी वेळ आलीच तर

तर ती संिध ये यापूव च त्या अपूव घटने या ूसंगीं कस वागावयाच ह पूव च न ठर वणे
हणजे

अजागळपणाची

पराका ा

झाली

असती.

ती

संिध

यथ

गमा व याच

पातक

त्या

अजागळपणावर येणार होत.
ए डे न या हालचालींची वाता अंदमानांत ूिस

होऊं लागतांच एका राजबं दवानान बार ला

अस ह सांिगतल क ं, सावरकरांस कारागृहांतून अचानक उचलून ने यासाठ ं जमनी या वतीन
वमान ह

ये याचीं

बोलणीं

चाललीं आहे त.

एक

त्या ख-याखोटया वाताचा प रणाम असा झाला क ं,

अंदमानांत सगळ कडे कडे कोट बंदोबःत कर यांत आला आ ण जकडे ितकडे गो-या सैिनकांच रा य सु
झाल.

सावरकरां या ूत्येक बार कसार क हालचालीवर सूआम नजर ठे व यांत येऊं लागली.

†माझी ज मठे प : उ राध : पृ. १०३-०४.
हं द बांितकारकां या मु तेसाठ ं धडपड

सावरकरांना चाळ ंतून हल व यांत आल व सव चाळ ं या म यभागी असले या टॉवरम य वर या
मज यावर बंदोबःतान ठे व यांत आल.
ए डे न ह जमनीच जहाज अंदमानांतील बांितकारकां या मु तेसाठ ं धडपडत होत.

सावरकरां या

हण याला इतर लेखांचा ह पा ठं बा िमळत आहे .

पांच या पायदळ पलटणींतील िशपायांनीं बंड केल व पांच
आ यावर बंडखोर िशपायांना शरण जाण भाग पडल.
आहे त अशी जमनीची समजूत झालेली असावी.

द. १५-२-१९१५ रोजीं िसंगापूर येथ

दवस उभयप ीं गोळागोळ

कर यांत

हे बंडखोर िशपाई अंदमानांत धाड यांत आलेले

१९१५ साल या शेवट ं जमनीन ज ूय

केले त्यांच

वणन Sedition Committee Report म य * पुढ लूमाण कर यांत आलेल आहे :

सावरकर-च रऽ
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A third steamer was to sail to the Andamans, shipping a cargo of arms at sea and
raid Port Blair, pick up anarchists, convicts and men of the mutinous Singapore Regiment,
who, it was thought, were iterned there, and then proceed to Rangoon and raid it.
(वाटत श ा ांचा पुरवठा क न घेऊन, ितसर एक जहाज अंदमानकडे यावयाच होत.
जहाजान पोट

या

लेअर बंदरावर ह ला करावा, तेथील बांितकारक, इतर साधे कैद व िसंगापूर या बंडांत

सामील झालेले िशपाई ( यांना तेथ डांबून ठे व यांत आल असाव, अशी समजूत होती) या सवासह
त्यान रं गूनला जाव व त्या शहरावर ह ला चढवावा, अशी योजना ठरलेली होती.)
‘राजनैितक इितहास :
राजक य कै ांना मु

तीय खंड’ या पुःतकाव न ह ‡ अस

दसत क ं, अंदमानमधील

कर याचा हे तु या योजनांत ूामु यान अंतभूत झालेला होता :

सयाम ःथत जमनांनीं भारतीय सै याला येऊन िमळू न मोलमेन या मागान ॄ हदे श
आबमण करावा, चीन ःथत जमन सै यान दभाग
वभ
ु

होऊन एका तुकड न सयाममधील

सै यास जाऊन िमळाव आ ण दस
ु -या तुकड न ॄ हदे श या िनवािसत राजवंशा या उ रािधकार

पु षा या पुढार पणाखालीं, भामो या मागान उ र ॄ हदे श आबमण करावा – इतक होत आहे
त पयत

श ा ांनीं भरलेलीं तीन लढाऊ जहाज –

यांपैक ं एका जहाजांत पांचश जमन

ऑ फसस असतील व शंभर सै य असेल त जहाज अंदमानाहन
ू राजक य कै ांना मु

क न

घेऊन थेट कलक यास येईल आ ण दस
ु -या दोन जहाजांपैक ं एक जहाज बंगाल या आसपास

राह ल व ितसर प

म हं दःथान
या
ु

* P. I24.
‡ पृ. १४.
बाजूला खंबायतजवळ राहन
ू त्या वषयीं पुढ िन
ू बांितकारकां याकडन
या

सवच

योजनांचा

सुगावा

हं दःथानां
तील
ु

त होईल.

ॄ टश

अिधका-यांना यो य वेळ ं लागला व ूितयोजना आंख या या कामीं त्यांना यश िमळा यामुळ ूत्य
प रणाम

हणून कांह ं घडंू शकल नाह ं ह खर असल तर , ए डे नपासून या सव साहसांमाग

अंदमानमधील बांितकारकां या मु तेचा हे तु ूामु याने होता ह सत्य वस न चालणार नाह ं.

धडपड ंमुळ

ॄ टश सरकारला

अंदमान या अिधका-यांना ह ह
बोट ं या दळणवळणा या

लढाई या

काळांतलीं

दोनतीन वष

चांगलींच अःवःथतेची

धामधूम सहासात म हने चांगलीच जाणवली.

ीन सुर

बं दवानांच ‘चलान’ बंद पडल होत.

त नाह ं अस वाटंू लाग यामुळ, कांह

या

गेलीं.

बंगालचा उपसागर

दवस अंदमानला येणार

अंदमानमधील सह ाविध माणसांना लागणा-या सग या

जीवनोपयोगी वःतू हं दःथानां
तूनच येत अस यामुळ, दळणवळण बंद पडन
ू सवावर उपासमार ची पाळ
ु
येते क ं काय, ह ह ववंचना अंदमान या अिधका-यांना वाटंू लागली होती.

या उत् ोभक घडामोड ंचा जोर बमान कमी होऊं लाग यावर व अंदमानी जीवन कांह ंशा

संथपणान फ न सु

झा यावर

या एका आक ःमक व द:ु खद वातन सावरकरांना ध का दला ती

वाता भारतसेवक कै. नामदार गोखले यां या िनधनाची होती !

सावरकर-च रऽ
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शोकजनक घटनेच वृ

अंदमानांत प च यावर बार न द ु पणान त सावरकरांना कस सांिगतल व त वृ

ऐक याबरोबर सावरकरां या मनांत कोणते भाव उभे रा हले ह पुढ ल उता-यांत* ःप
आहे

कर यांत आलेल

:
गोखले वारले ते हां ती बातमी मी सं याकाळ ं जेवत असतां, बार साहे बांनीं कारागारांत
येऊन मला सांिगतली : सावरकर, तु हांला नेहमीं बातमी हवी असते नाह ं ? ह
गोखले वारले ! ... मला
पण ते तुम या व
घेतल आहे .

िन:सीम दे शभ
त्यां या व

णभर त खर वाटे ना.

होते ना ? मी

मतभेद असेल,

मी द:ु खो ार काढलेले पाहन
ू बार

हणाले :

हटल : छे छे ! मी त्यां याच महा व ालयांत िश ण

वरोध न हे .

ते आम या

आ ण दे शसेवक होऊन गेले.
तु ह

या बातमी ;

पण बार

हं दःथानां
तील
ु

ा

पढ ंतले एक

तुम या खट यांत

हणाले :

भयंकर कट के याचा पुरावा आलेला होता तो ? आ ण तु हांस

धर या वणा हं दःथानां
त शांतता ूःथा पत होणार नाह ं अस ते
ु

: त्या वषयीं दं तकथांवर व ास ठे व यांत अथ नाह ं.
आहे त आ ण आ हा

हणाले होते ना ? मी उ रल

त्यांचीं माझीं ूत्य

दोघां वषयीं परःपर दोघांस ह अत्यंत पू यबु

संभाषण झालीं

वाटत असे ह त्या

भाषणाचे वेळ ं
* माझी ज मठे प : पूवाध : पृ. १६२-६३.
‘गु रवींवर ल क वता प च या ?’
उप ःथत असले या गृहःथांस माह त आहे .
मा य नसेल ; पण,

त्यांस दे श हता या

हणून त्यां या दे शभ

ीन माझा माग

विचत ्

ची थोरवी लेशमाऽ उणी होत नाह ं. आ ण

कटा वषयीं वचाराल तर, इं लंडम य त्यां या एकदोन भाषणांनीं ू ु ध होऊन जे हां ‘अिभनव
भारतां’तील कांह ं पुढार त्यां यावर आबमण कर या या गो ी.......बोलले ते हां त्या अमंगल
वचारांचा तीो िनषेध क न, ूामा णक मतिभ नतेसाठ ं कोणावर ह आबमण करण आ ण त ह

ःवजनावर करण ह घोर पातक आहे , हा खराखरा अत्याचार होईल ह मी त्यांस समजावून दल
आ ण तो ठराव संमत होऊं दला नाह ं.
१९१५ त्या फेॄुवार या उ राधात संभाषणा या ूसंगान
आदरभाव द. ९-३-१९१५ रोजीं धाडले या वा षक पऽांत ह पुन

य

झालेला गोखले यां या वषयींचा

झालेला आहे .

गोखले यांनीं सारा

ज म दे शसेवत घाल वला, त्यां या दे शूेमाला ःवाथाचा डाग लागलेला न हता इत्या द गो ी मोक या
मनान िलहन
ू * सावरकरां या बु न या पऽलेखनूसंगीं गोखले यां या वषयींच आनृ य संपा दले आहे .

याच पऽांत सावरकरांनीं आप या बंधूंना Did you get the poems on Guru and Ravi ? (गु रवींवर ल
क वता प च या ना ?) असा ू
या पऽांत िन द

वचारला आहे . *

झालेली गु वर ल क वता

रचलेली ौी गु गो वंदिसंहावर ल क वता होय.
झा यामुळ जे यु ूांतीय राजबंद

सावरकर-च रऽ
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ह

गु

गो वंदिसंहावर ल क वता बाहे र आली.

हं दःथानां
त आणली असली
ु

पा हजे.

गु

या स जनान ह

गो वंदिसंहावर ल

क वता बहुधा कंठगत क नच

क वतेबरोबरच

या

दस
ु -या क वतेचा उ लेख ‘Poem on Ravi’ या श दांनीं कर यांत आलेला आहे ती क वता भारतीय

क वौे

रवींिनाथ टागोर यां यासंबंधींची होय.

‘नोबेल’ पा रतो षक दे यांत आले.
य

ःफुरले ते या क वतत

१९१३ सालीं रवींिनाथांना त्यां या ौे

का यगुणांब ल

ह वाता अंदमानांत प च यावर सावरकरां या मनांत जे

झाले आहे त.

वचार

१९१३ सालीं अंदमानांत रच यांत आलेली ह क वता १९१४

सालीं के हां तर वर ल स जनाबरोबर बाहे र आली.

या स जनान या दो ह क वता आप या बंधूंना

नेऊन द या अस या पा हजेत, अशा व ासान सावरकरांनीं ‘Did you get the poems on Guru and
Ravi’ असा ू
क वौे

या पऽांत

वचारला आहे .

टागोर यां या क वत्वाला

ऽखंडांत मा यता िमळाली व त्यामुळ भारताची महित

जगभर दमदमली
याब ल रवींिनाथांच अिभनंदन कर यासाठ ं सावरकरांनीं अंदमानांत जी क वता
ु ु
रिचली ती यापूव च हं दःथानभर
ूिस
ु

* An Echo from Andamans : P. 34.
हावयाला पा हजे होती.

आज ह त्या क वतेच बंगालींत व इं मजींत नीटस भाषांतर झाल तर,

ःवािभमानी वंगबंधु आ ण इं मजी जाणणार भारताबाहे र ल जग या सवाना सावरकरां या
असणा-या ौे

का यश

ची ओळख पटंू शकेल.

ठकाणीं

त आ यावर, १९१५ साल या
ह क वता हं दःथानां
ु

सुमारास ती रवींिनाथांना प रिचत क न दे यांत आली होती, ह ह त्यांत या त्यांत स ा यच समजल
पा हजे !
आपली राजधानी परत घे यासाठ ं भारतमाता एका सैिनक-बांपरथांतून वजयोत्साहान िनघाली
आहे , ित या त्या बांपरथांत ित याभ वतीं कवींची व कलावंतांची गद झालेली आहे , त्या गद त घुसून
सावरकर भारतमातेला आपली वीरगीित सादर कर त आहे त, इत यांत भारतमाता सावरकरांना
क वक

हणते :

पूण हा माझा ।

प र, उणीव तेथ जा जा ।
बांित या बांपयंऽाचा ।। क
भारतमातेची ह

तो ।।

आ ा एकतांच सावरकर त्या ऐ यशाली ड यांतून बाहे र पडतात आ ण एका ा

आ ाधारक सुपुऽाूमाण ते इं जन या ड यांत िशरतात.

या क पनेचा अथ असा दसतो क ं, भारतीय

ऐ याची वाढ हो यासाठ ं आ ण त ऐ य जग मा य हो यासाठ ं क व व कलावंत ज र असले तर ,
त्या सवाना ूेरणा व चालना दे णा-या बांितकायकत्याची गरज स यां अिधक िनकड ची आहे .
गरज

भाग व याचा

मान

आप याला

िमळत

आहे

यांत

अिभमान

मानून,

महाक व

ती

हो याची

बालपणापासून मनांत वसत असलेली आकां ा आपण बाजूस सारली आ ण महाकवी या वैभवांत आ ण
मानांत िमरव याऐवजीं कत यबु न अंदमान या क मय जीवनांत खतपत पडल ह सावरकरांनीं या
क वतत दोन ठकाणीं तर सूिचत केल आहे :
मलधूम कोळशांतुिन या ।
सोधण चिम उडवुिनयां ।
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मी राजकवे तव वजया ।। साजवीं ।।
क वते या प ह या ट यांत या या ओळ ंत ह क पना एका ूकारान
त्याूमाणच, या क वते या दस
ु -या ट यांत ह क पना एका वेग या ूकारान य
त

य

झाली आहे ;

झाली आहे :

ागार ं जेथ

ऋ त्व वर बसले होते
हवनां ह वीितहोऽात ।। अिचतां ।।
अलकांत ख वुनी एका ।
क रं अ य गुलाबी किलका ।
ये य पूजना दे खा ।। भारती ।।
हातांतली व कसांतली गुलाबकिलका
िनजदाःयमोचना माता ।
ब दांजिल मधली हातां ।
ती कळ द

दहनीं त्या ।। अ पते ।।

भारतमातेन ःवत: या दाःयमोचनासाठ ं आप या हातांतली गुलाबाची कळ ूद

ती कळ

हणजेच आपली का यःफूित अशी क पना खेळ व यावर त्या ूद

का यश

रवींिनाथां या पुढ ल ओळ ंत खेळ वली आहे :

य ा नींत टाकली.

य ा नींतून आपली

अल कं या गुलाबा फुलत्या ।
रे , खुलत्या, डलत्या
, तुज त्या ।
ु
अिभनंद दहनांतुिन त्या ।। ती कळ ।।
रवींिनाथांच यश ह जगदं बा भारतमाते या दे व ारावर उभ वलेल चंदन-तोरण आहे , तर आपण सहाणेवर
झजून झजून जगदं बे या पूजनाला मदत करणार चंदनाच खोड आह ह सांगतांना सावरकरांनीं पुढ ल
ओळ िल ह या आहे त :
झज झजत सहाणेवरती ।
लघु खंड तो तुला दे ती ।
घे

यात तोरणा ूणती ।। मानुनी ।।

भारता या का य वषयक परं परे चा अिभमान, रवींिनाथां या उ
पडलेली भर, या यशाच अिभनंदन कर याचा आपला अिधकार इत्याद

वल यशामुळ त्या परं परत
गो ीच वणन करणारा या

क वतेचा शेवटचा भाग पुढ लूमाण आह :
ौी वबमिसंहासन त

सावरकर-च रऽ
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अ ा प ह लु िच प र, ते
वीणा क ं त र अवतरते ।। त्वत्कर ं ।।
क ं गान गुंगवी तीच ।
गोलाध उभय ह साच ।
ूथमची कािलदासाचे ।। नंतर ं ।।

!

कारागृ हं कांचनगेहा

हे बंद राज राजरवींिा ।
शृंखलां राजबंद
कं

ा ।। वं दत ।।

ािच शृख
ं लां या त्या ।

उ छृंखल नाद जगता ।
आकषुिन

ा तव गीता ।। ौव वल ।।

याच पऽांत सावरकरांनीं अस िल हल आहे क , झ पी जा यापूव
रच याला आपण ूारं भ केला आहे .

मु छं दांत या कांह ं का यपं

या उ लेखाव न अस अनुमािनतां येत क ं ‘वैनायक’ वृ ाची घडण

कशी असावी ह मनाशीं ठरवून सावरकरांनीं या सुमारास या अिभनव वृ ांत का य िल ह याला ूारं भ

केला होता. इं लंडम य तु ं गांत असतांना तु ं गा या प ह या अनुभवानंतर सावरकरांना जे वचार सुचले
ते ‘वैनायक’ वृ ांत रचले या ‘मूत दजी
ती’
ू

ा क वतत

य

झाले आहे त.

१९१४

या सुमारास

सावरकरांनीं ह क वता रचली, अस समज याला हरकत नाह ं.
१९१५ साल या
झालेले आढळतात.
मत य

या वा षक पऽांत सावरकरांचे अनेक

वषयांवर ल

वचार सहजगत्या

हं द सै य युरोपांत समरांगणावर धाड यांत आल ह फार मह वाची गो

य

घडली ह

करतांना सावरकरांनीं या पऽांत पुढ ल छे दक† िल हला आहे :

It sent a thrill of delight in my heart to hear that Indian troops were allowed to go to
Europe in their thousands to fight against the best military power in the world. ….Thank
God ! manliness, after all, is not dead yet in the land ! And what a funny thing ! We have
been trying our best to encourage foreign travel and used to congratulate ourselves if a
dozen could be sent a year ! And now Providence has done what we could not…..thousands of Hindus,……have crossed the sea and under the Government patronage !
Now let our Pundits sit hatching over the eggs of शा ाथ to see if foreign travel is
permissible to the Hindus or not-permissible or not, the Hindus have crossed the sea and in
crossing it they have crossed an epoch ! What the crusades have done for Europe by
bringing it in contact with the superior civilization of Asia, the conflict with the Europeans of
our Hindu troops across the seas will do for India – for Asia.
(लंकर

या प ह या ूती या स ेशीं लढ यासाठ ं सह ाविध

हं द

सैिनकांना युरोपांत

जा याला परवानगी दे यांत आली आहे , ह ऐक यामुळ मा या अंत:करणात आनंदाची
चमकली ! असो ! ....आप या दे शांतल पौ ष अगद ंच न

संवेदना

झालेल नाह ं ह परमे राची केवढ कृ पा !

आ ण काय मौज आहे पहा ! परदे श या ूवासाला ूोत्साहन दे याची आ ह पराका ा कर त आल व

ूितवष दहाबारा माणस परदे शीं गेलीं क ं आ ह ःवत:ला ध यवाद दे त आल ! पण, ज आ हांला
सावरकर-च रऽ
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करतां आल नाह ं त आज परमे र योजनेन घडल आहे .

सह ाविध हं द ु खु

समुिपार झाले

सरकार ूात्साहनान

† An Echo from Andamans : Pp. 33-34.
जाितसंःथेवर आघात कर या या मयादा
आहे त ! ... परदे शचा ूवास हं दशा
ांना संमत आहे क ं नाह ं या वषयीं या शा ाथाचीं अंड ं उबवीत
ु
पं डतांनीं आतां खुशाल बसाव ! हा ूवास संमत ठरो वा न ठरो, हं दंन
ू ीं िसंधूबंद ची

या

ढ मोडली आहे .

ढ चा उ छे द क न समुिपार होताहोतां त्यांनीं एका युगाच उ डाण केल आहे ! युरोपांत होऊन

गेले या धमयु ां या ूसंगीं युरो पयन लोकांना आिशया या ौे

संःकृ तीचा ूत्य

प रचय क न घेतां

आला व हा प रचय त्यांना फार लाभकारक ठरला. समुिपार झाले या आप या

हं द ु सै याचा

युरो पयनांशीं होत असलेला स यांचा संघष ह भारताला व आिशयाला लाभकारक ठर यावांचून राहणार
नाह ं.)
हं दसमाज
साम यसंप न हो यासाठ ं जाितसंःथेवर आघात करण अवँय आहे ; पण, या
ु

आघातामुळ भारताला जगांत ःवतंऽतेन नांद याचा अिधकार िमळ व याचा व राख याचा ू
आड होतां कामा नये, या मु ाच

माऽ

ववेचन करतांना सावरकर यांनीं या पऽांत पुढ ल वा य †

िल हलीं आहे त :
Among the social institutions, the greatest curse of India is the system of castes.
The mighty current of Hindu life is being threatened to perish in bogs and sands. It is no
good saying ‘We will reduce it to four caste-system first. It must be swept away root and
branch….The only care to be taken being not to pay so much attention and not to create so
much fuss in this side-issue and our internal relation as to forget and hamper and thwart the
Issue-our relation with the world-but for the right adjustment of which, no internal questions
can be satisfactorily solved or solved to any sunstantial purpose.
( हं दं ू या सामा जक संःथांपैक ं जाितसंःथा ह भारताला एका ा घोर शापाूमाण भ वत आहे .

हं दजीवनाचा
ूबल ओघ दलदली व वाळू चे थर यांम य लु
ु

होऊन जातो क ं काय, अशी भीित िनमाण

झालेली आहे . बाक या जाती मोडन
ू ूथम चार जाती बनवू,ं या

संःथा

हण यांत कांह ं अथ नाह ं.

पाळामुळांसकट साफ उ वःत केली पा हजे..... ह घडवीत असतांना फ

खबरदार घेतली पा हजे.

जाितसंःथेचा हा ू

आपले संबंध कसे असावे हा ू

लागली नाह ं त पयत कोणते ह घरगुती ू

एका बाबतींत

गौण असून तो घरगुती ःव पाचा आहे .

सवात मह वाचा आहे .

हं

या मह वा या ू ाची यो य

जगताशीं
यवःथा

समाधानकारक र तीन सुटणार नाह ंत व जे सुटतील

† An Echo from Andamans : Pp. 32.
त्यांपासून ता श लाभ होणार नाह ं.
सोड व या या नादांत त्याच

अस अस यामुळ, जाितभेद न

वषयाकडे ूमाणाबाहे र ल

या व ूधान ू ाच वःमरण होतां कामा नये.)

कर याचा घरगुती ू

लागून व नाह ं तो ग धळ िनमाण होऊन ख-

भारता या िभ न िभ न भागांत राहणारे लोक ूांितक

अिभमान व भाषािभमान यां या नाद ं लागले तर कोणता दरवःथा
ूसंग ओढवेल याच सावरकरांनीं या
ु

पऽांत केलेल ववेचन फार दरदश
पणाच व मािमक आहे .
ू
सावरकर-च रऽ

ते िल हतात. *
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The Andhra Sabha is a great and grand movement but the question of getting that
province separated from the Tamil one is not ennobling …. In this little thing and straw, we
see the direction of an ominous wind to come. This is one of the unhealthy reactions of the
grand Swadeshi movement and must be corrected before it is too late. The Swedeshi,
connected in Bengal, with the little partition question, brought in this reaction. Every
province wants to be separated and shouts and invokes long life to itself. But how can the
province live unless the nation lives ? They all-Maharashtra, Bengal, Madras –are great and
will live long but through Her-India…All provinces and petty languages, instead of asking to
be separated should try to get amulgamated and remove the barriers that yet remain and
destroy the confusion of tongues and not hug to it. Smaller nationalities ! Is not Belgium a
sufficient warning ? The greatest good that the British Government has done without
meaning it is to melt and mould the disintegrating factions of our Motherland and hammer
us into one people.
(आंी सभेची चळवळ ह एक मोठ उमद चळवळ आहे .

पण, आंी ूांत तामीळ ूांतांतून

वेगळा कर याची मागणी माऽ उमद नाह ं....या वचारसरणींत ज वषबीज दडन
ू बसल आहे त आज
ुि दसत असल तर , त्यांतूनच उ ां ूचंड वषवृ

त फार उदा

िनघ याची भीित आहे .

ःवदे शी आंदोलन झाल

होत ; पण, त्या आंदोलनाची ह एक रोगट ूित बया झालेली आहे .

घातला पा हजे.

ितला वेळ ंच आळा

बंगालम य ःवदे शी चळवळ ची सांगड फाळणी या ःथािनक ू ाशीं घाल यांत

आलेली होती आ ण त्यामुळ ह ूित बया िनमाण झाली.
*An Echo from Andamans : Pp. 36-37.
अितरे क ूांतािभमान िन बे जमच उदाहरण
ूत्येक ूांत वभ
ूाथ त आहे .

हो याची इ छा धर त आहे आ ण आप यालाच द घायुंय लाभाव अस जोरजोरान

पण, रा

जग व या वना ूांत जगणार कसा ? महारा , बंगाल, मिास हे सगळे च मोठे

आहे त व ते द घायुषी ह ठरतील ; पण, त्यांच मोठे पण व द घायुंय भारताौयी आहे .... सगळे ूांत िन
भाषा यांनीं

वभ

हो याची मागणी कर याऐवजीं एक जनसी बन याचा ूय

केला पा हजे.

एक जनसी बन या या मागात जे अडथळे असतील ते त्यांनी नाह से केले पा हजेत.

उडालेला ग धळ न

कर याला त्यांनीं झटल पा हजे ; या ग धळा या ग याला

त्यांनीं करतां कामा नये.

छोटे खानी रा

ॄ टश सरकारन ःवत: या इ छे व

! !

बे जमच उदाहरण इषारा

भाषाभेदांमुळ

बलग याची चूक

हणून पुरेस नाह ं का ?

भारतावर जर कोणता अित मोठा उपकार केला असेल तर तो

हा क ं, आप या या मायदे शाला बहु जनसी व बहमु
ु खी बन वणारे जे भेद होते ते वतळवून टाकून,

सवाना एका सां यांत टाकून, ठोकूनठोकून सवाच एक रा
राजबं दवानां या

वमोचनासाठ ं पंजाबांत सु

िनदश कर यांत आला आहे .

बन व याचा उ ोग त्यान केला आहे .)

झाले या चळवळ चा या पऽांत कृ त तापूवक

यु समा ी या सुमारास राजबंद वानांना सोड याच ौेय पदरांत पाडन
ू

घे यासाठ ं राजकृ पा जाह र हो याचा संभव आहे ; पण, अशी कृ पा ख-या अथान सफल हावयाची तर
ितला लोकमताच पाठबळ असण अवँय आहे अस सांगून, सावरकरांनीं या पऽांत आप या बंधूंना अशी
सूचना

दली आहे क ं, यु समा ी या सुमारास सावरकरमु ते या मागणी अजावर शकड ःवा -या

घेऊन तो अज सरकारकडे धाड यांत यावा.

सावरकर-च रऽ

असा अज जाऊन, लोकांना ह आपल वमोचन अिभूेत
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आहे अस िस

होत नसेल तर, त्या वमोचनांत कांह ं ःवारःय नाह ं, त्यापे ां कायमचच अंदमानांत

रा हलेल बर, अस सावरकरांनीं या पऽांत
मोठया आदरान कर यांत आलेला आहे .

हटल आहे .

या पऽांत ह कामाबा

या वषयींचा उ लेख

सावरकर िल हतात* :

I was very much afraid that, owing to the invasion of France, you would be unable to
hear from Madam Cama who has been, ever since my coming here, a second mother to you
ans who had so nobly and faithfully stood by us in the darkest hour of our life. But I was
very glad to be assured that she, even in the midst of this world hubbub, remembered you
and had regularly been sending letters to you. At the touch of one usch faithful, noble,
unshaken loving hand, one’s heart recovers its belief in humanity.
* An Echo from Andamans : Pp. 35. ३४ सा.च.
(मी अंदमानांत येऊन पड यापासून कामाबा नीं तुझा मातेसमान सांभाळ केला आहे .

आप या

जीवनांत या अगद ं अंधा-या ूहर ं या बाई अत्यंत उदारपणान व व ासूपणान आप या बाजूला ठाम
रा ह या आहे त.

ृा सवर ःवार झा यामुळ तुला कामाबा कडन
ू कांह ंच वृ

िचंता मला वाटत होती. पण, या जागितक हलक लोळांत ह, त्यांना तुझे

कळूं शकणार नाह ं अशी

ःमरण रा हल आहे व त्या

तुला िनयिमतपणान पऽ धाडतात ह कळ यामुळ मा या मनाला आ ासनाच समाधान लाभल.
व ासुपणा, उमदे पणा, अचल ूेम या गुणांच मूितमंत दशन घड वणा-या अशा एका

य

मुळ, मन

फ न मानवी चांगुलपणावर व ास ठे वूं लागत !)
१९१५

या

स टबरपयत

आपले

बंधु

आप याला

अंदमानांत

भेट यासाठ ं

येतील

सावरकरांना या सुमारास वाटत असल पा हजे, अस या पऽांत या एका वा याव न िस

अस
होत.

ःवक यांची भेट घे याब लची ह आशा पुढ के हां व कोणत्या प र ःथतींत सफल झाली ह यो य
ठकाणीं सांग यांत येईलच.

गे या चार वषा या अवधींत अंदमानांत भोगलेले क

लेशमय जीवनबमामुळ आलेला कंटाळा यांचा प रणाम पुढ ल उपहासगभ वा यांत

व तेथील
य

व

झाला आहे .

†
In a prison what happens on the first day happens always – if nothing wrose
happens. In fact, it seems to be the essence of prison descipline to avoid all novelty – all
change. Like specimens and curious in a museum here we are, each exactly in the same
place and same position, bottled and labelled with the same numbers with more or less dust
about us… although it is true that prisoners are not free to do or say what they will,
yet…every one is absolutely free to dream what he likes.
(कारागृहांत प ह या
झालाच तर तो अिन

दवशीं जी

दनचया ठरते तीच सततची

ूकारचाच असावयाचा !

दनचया असते.

कांह ं बदल

कसल ह नावी य, कसला ह पालट घडंू नये हच

कारागीर य िशःतीच सारसवःव असाव, असच वःतुत: भासत.

एका ा अजबखा यांत मांडू न ठे वले या

मासलेवाईक िचऽ विचऽ वःतूंूमाण आम यापैक ं ूत्येकजण त्याच जागीं त्याच ःथतींत आहे .

त्या

वःतु बाटलींत क बले या असतात व त्या बाट यांवर वणनात्मक िचठया लावले या असतात ; तसे
आ ह

कोठडयांत क बलेले आह

बाट यांवर साठणार

व आम यावर बमांकांचे

कमजाःत धूळ हाच जसा

आम याभ वतीं सांठणार

ब ले लावलेले आहे त.

त्या वःतूं या

त्यां या बाबतींतला बदल असतो त्याूमाणच

वःमृतीची कमजाःत धूळ एवढाच आम या बाबतींत घडणारा बदल

असतो...मनांत येईल
† An Echo from Andamans : Pp. 38-39.
सावरकर-च रऽ
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सती रामरखी सती गे या !

त कर याला वा बोल याला बं दवानांना मोकळ क नसते ह खर ; पण,...मनांत येईल त्या ूकार या
ःव नसृ ींत वहर याची मुभा बं दवानांना असते.)
अंदमानमधील

राजकारणा या

१९१२ साल या
फक याचा ूय

राजबं दजनां या

ेऽांत यापूव च सु
डसबरांत

जीवनावर

नेटान सु

झालेले होते.

जबरदःत संशय होता ; तर ह, सा-या सरकार

घटना

भारतीय

रा यबांितकारक चळवळ चीं

राश बहार

बसू यां यावर सरकारचा

अिधका-यांची मित गुंग क न, संयु ूांतांत व

धडा यान चाललेच होते १९१४ सालीं नो हबर म ह यांत अमे रकतून

पंजाबांत राश बहार ंचे ूय

आलेले महारा ीय बांितकारक

पडंू लागल.

अनेक

द लीूवेशा या वेळ ं त्यां यावर बॉंब

ते हांपासून, सरकारचे पंजाबमध या

पाळमुळ खणून काढ याचे ूय

खट या या िनिम ान

घड वणा-या

झाले या होत्या व त्या आतां पूणतावःथेला येऊन प च या होत्या.

हाईसरॉय लॉड हा डज यां या

झाला होता.

के हां होईल वगैरे मु ांची

प रणाम

वंणु गोपाळ

चचा ह झाली.

पंगळे यां याशीं राश बहार ं या भेट
पण, यानंतर लौकरच सु

झाले या

होऊन, उठावणी
द ली कटा या

या गो ी बाहे र येऊं लाग या त्यांमुळ बांितकारकांना जपून पावल टाकण भाग

द.५-१०-१४ रोजीं द ली कटा या खट याचा िनकाल लागून अमीरचंद, अवध बहार ,

बालमुकुंद ूभृतींना फांशीची िश ा सांग यांत आली.

बालमुकुंदजी हे भाई परमानंदजींचे चुलत भाऊ.

त्यांचे पूवज भाई मितदास यांना करवतीन कापूनकापून अवरं गजेबान परलोकाला धा डल होत ! त्याच
ठकाणी भाई बालमुकुंद हे फांसावर चढले !
अ नपाणी सोडल व सुमार १५-१७
भेट यांसाठ ं ःवगारोहण केल !

त्यांची प ी ौीमती रामरखी या सा वीन पितिनधनानंतर

दवस अशा

ःथतींत काढ यावर ितन ह आप या पितदे वाला

पंजाब या आधुिनक इितहासांतला हा ूसंग * अत्यंत

दयःपश

आहे .
या सुमारासच सु
वगैरे ूकरण उ वलीं.

खट याचा िनकाल लागला.

झाले या सरकार कारवायांतून लाहोर कटाचे खटले, बनारसकटाचा खटला
१९१५

या स टबर या उ राधात लाहोरकटा या खट यांतील प ह या

या खट यांतील आरोपींपैक ं कतारिसंग, जगतिसंग,

जणांना द. १७-११-१५ रोजीं लाहोर या सशल जेलम य फांशीं दे यांत आल.

पंगळे ूभृित सात

भाई परमानंदजींना ह

ूथम फांशीचीच िश ा सांग यांत आलेली होती ! पण, त्यां या प ीन केले या अजाचा पं. मालवीय,
सर अली इमामूभृित पुढा-यांनीं पाठपुरावा के यामुळ, अखेर स त्यांची फांशीची िश ा र
त्यांना का यापा यावर धाड याच ठरल.

िनकाल होऊन, राश बहार

१९१६ सालीं फेॄुवार म ह यांत बनारस कटा या खट याचा

बसूंचा उजवा हात

बांितकारक अंदमान या मागाला लागले.

होऊन,

महायु

हणून समजले गेलेले शचींिनाथ सं यालूभृित

सु

हो यापूव अंदमानांत असले या राजक य

*The Story of My Life by Bhai Parmanand : Pp.77-87.
कै ांपैक ं मुदती या कै ांना भारतीय कारावासांतून धाड यांत आ यामुळ, १९१४ चा उ राध व १९१५ चा
पूवाध या वषाभरा या अवधींत अंदमानांत या राजक य बं दवानांची सं या बर च रोडावली होती.
या भानगड ंचा िनदश कर यांत आलेला आहे त्यां यामुळ १९१५

सावरकर-च रऽ

वर

या उ राधापासून ह सं या फ न

४५२

वाढंू लागली.

या नवागतांम य शूर शीखांची सं या बर च होती.

ूो.परमानंद हे सावरकरां या प रचयाचे होते.
सावरकरांची क ित त्यांनीं ऐकलेली होती.

इतर मंडळ ंना सावरकर ओळखीत नसले तर ,
मंडळ

ह

चळवळ ची मा हती, यु ा या वाता वगैरे मह वाच वृ
सावरकरूभृित राजबंद ंनीं अंदमानांत
वृ

बाहे र या जगांत कळ यामुळ

अंदमानांत

आ यामुळ,

हं दःथानां
त या
ु

सावरकरांना पुंकळच ता या ःव पांत िमळाल.

या यातना महायु

बाहे र कती

या नवागतांतले भाईजी अथात ्

सु

हो या या पूव सोस या होत्या त्यांच

ोभ उत्प न झाला होता, ह ह या नवागत राजबंद ंनीं

सावरकरांना सांिगतल.
हे नवे कैद अंदमानांत आ यावर थोडयाच दवसांत बार न िछल याच ूमाण वाढ व याची व
मधून मधून त्यांना कोलूवर अ पकाळपयत धाड याची भाषा सु

केली.

पण, न या बं दवानांत भाई

परमानंदां याच नांवाचा दसरा
जो एक त ण परमानंद होता त्यान एके दवशी बार ची चांगलीच शोभा
ु

सवादे खत के यामुळ * बार चे बेत जाग या जागीं

जरले.

द यामुळ, बार न त्याला कायालयांत बोलावून घेतल.

बार जरा अगडतगड बोलूं लागला त्याबरोबर

ा तापट त णान ता कन बार या ौीमुखांत लगावली !
त्या या टोपीन जिमनीवर लोळण घेतली !

बार ची खुच लवंडली, तो जिमनीवर पडला,

बार या बगलब

सुप रटडट मेजर मरे यांना टे िलफोन कर यांत आला.
आला.

या परमानंदान काम कर याला नकार

परमानंदाला तसाच कोठड ंत क डन
ू ठे व यांत

सुप रटडट परमानंदाला जरा रागान बोलला ते हां परमानंदान त्याला ह ता कन उ र दलीं.

बार ची शोभा झाली याब ल सवानाच मनांतून आनंद होत होता.
फट यांची जबर िश ा ठोठावली !
िश या

यांनीं परमानंदाला र बंबाळ केल.

पुढ सुप रटडटन परमानंदाला तीस

त्या बहा रान हंू क ं चूं न करतां ह िश ा सहन केली !

द यामुळ हा सारा ूकार घडला या मु ावर भर दे ऊन

बार न

कत्येक राजबं दवानांनीं संप केला.

मेजर मरे यांनीं बार ची कानउघाडणी केली व त ड सांभाळू न बोल याब ल त्याला बजावल.

या

ूकारामुळ बार पुंकळच मऊ आला व काम वाढ व याची त्याची इ छा जाग या जागींच जरली.
१९१६ साल या अगद ं सु वातीसच परमानंदांच ह ूकरण घडल.

त्यानंतर

* माझी ज मठे प : उ राध : पृ. ११४-१६ ; The Story of My Life by Bhai Parmanand : Pp. II4-20.
सावरकरां या पचन बयत बघाड

थोडया म ह यांनीं चतरिसंग नांवा या राजबं ाच ूकरण * घडल.

अंदमानांत सोसा या लागणा-या

अडचणींमुळ वैतागून गेले या या शीख राजबं दवानान एका र ववार , बं दवानांचीं वजन घे याच काम
चालल असतांना, सुप रटडटवर चाल केली.

मारल क ं, ःवत: सुप रटडटन म यःथी केली
म हनेपयत चतरिसंगाला लोखंड

चतरिसंगाला तंडेल, वॉडर वगैरनीं यानंतर इतक बेदम
हणूनच चतरिसंग जवंत रा हला.

पंज-यांत बंद क न ठे व यांच आल होते.

बनावट कटांत दोषी ठर व याचे अनेक ूय

बार न यापूव

यानंतर कत्येक

सावरकरांना कोणत्या तर

केले होते ; पण, सावरकरां या

जाग कपणामुळ ते िनंफळ ठरले होते. चतरिसंगान जो आतताईपणा केला त्या यामाग सावरकर-बंधूच
हे ते अस िस

सावरकर-च रऽ

कर याचा बार न पुंकळ खटाटोप केला.

अंदमानमधील सारा असंतोष सावरकरांमुळ

४५३

िनमाण होतो अस िस

कर या या हे तूनच बार न हा खटाटोप चाल वला होता !

पण, तो ह सफल

झाला नाह ं.
न या राजबं दवानां या आगमनामुळ िनमाण झाले या या

तर , ःवत: सावरकर यांच वतन
त्यां यावर उघड आ ेप
िमळणारा फायदा

िमळाला

चाललेल

सामा यत: िनयमाूमाणच

यावा अशी

ःथित

न हती.

ोभजनक घटना घडत अस या
अस यामुळ, अिधका-यांनी

या अनुकूल प र ःथतीचा िनयमानुसार

तर तो घे या या उ े शान सावरकर यांनीं द.

८-८-१९१६ रोजीं तु ं गावर ल अिधका-यांकडे एक अज धाडला.

आप याला झाले या िश तलीं ५ वष

आतां भ न गेलीं अस यामुळ, आपली गणना आतां दस
ु -या वगा या कै ांत कर यांत यावी, असा या

अजाचा आशय होता.
िमळाल.

या अजाला अिधका-यांनीं ज उ र दल त, द.१६-८-१९१६ रोजीं सावरकर यांना

सावरकर यांनीं िश े या मुदतींतले पुरे सहा म हने

नस यामुळ, ते

हशोबांत धरतां येत नाह ंत ;

हं दःथानां
त या तु ं गांत काढलेले
ु

वर या वगात बढती कर या या

ीन जो काळ

मोजावयाचा तो सावरकर अंदमानांत आले तेथपासून मोजला जाईल, अस या उ रांत सांिगतलेल होत.
बढती िमळ व याब लचा अज सावरकरांनीं या सुमारास केला याच एक कारण त्यांची खंगत चाललेली
ूकृ ित ह असल पा हजे.

लहानपणीं सावरकरांनीं

शर रान १९१० साल या म यापासून १९१५

यायामान शर र चांगल कमावल होत

या जवळजवळ अखेर पयत टकाव धरला होता.

सुमारास सावरकरांची ूकृ ित वारं वार बघडंू लागली.
हणतां येणार नाह ं.

हणूनच त्या

तु ं गांत ज अ न िमळे त पोटभर च नसे अस

पण, त पुंकळ वेळां क च असे व नेहमींच िन:स व

सावरकरां या पचन बयेला ूथम ऽास होऊं लागला.

पण, त्या

पचन बयेची वकृ ित

असे.

यामुळ

हणजेच सव आजारांच मूळ

हा वै शा ांतला िस ांत त्यां या बाबतींत अनुभवाला येऊं
* माझी ज मठे प : उ राध : पृ. १२५-२६ ; The Story of My Life by Bhai Parmanand : Pp. I2526.
लागला.

त्यांना वारं वार ताप येऊं लागला.

वौांित िमळे ल अगर पचन बया सुधारावी

मुळ ंच न हती.

पण, त्या तापावर नीट औषधोपचार होईल, तापानंतर

हणून अ नांत कांह ं इ

पालट होईल, अशी श यता

अंदमानांत िमळणा-या डाळ शीं भात खाण त्यांना अश य झाल.

रहात अस यामुळ त्यांनीं ती कायमचीच सोडन
दली.
ू

पोळ बहधा
क ची
ु

भातांत िनभळ पाणी ओतून तो काला खा याचा

बम त्यांनीं कत्येक दवस चाल वला ; पण, त्यामुळ त्यांना आंवेचा वकार जडला !
क ड ंतून तात्पुरता माग काढ याचा एक उपाय त्यांना सुचला.

शेवट ं, या

१९१४ साल संप या या सुमारास

गणेशपंत सावरकर व जोशी या दोघांना एकऽ ःवयंपाक कर याची मुभा िमळाली होती.

या दोघांनीं

तयार केले या पदाथातले कांह ं पदाथ सावरकरांना िनमूटपण प च व यात येऊं लागले व त्यामुळ

त्यांना अ नाचे चार घांस कांह ंशा चवीन खातां येऊं लागले.

यानंतर थोडयाच दवसांनीं गणेशपंतांचा

अधिशशीचा जुना आजार बळावला व त्यामुळ या दो ह ह भावां या ूकृ तीची फार आबाळ होऊं
लागली.
भ वतालची प र ःथित व मन: ःथित अशा ूकारची असून ह, र तसर धाडावया या वा षक
पऽांत ितचा उ चार कर याची सोय न हती.

द. ६-७-१६ रोजीं सावरकर यांनीं अंदमानांतून िल हलेल

पऽ वाचतांना ह आ य वाटते क ं, इतका शार रक व मानिसक ताप सहन करणारा हा गृहःथ इत या

सावरकर-च रऽ
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शांत वृ ीन ह पऽ िलहंू शकतो तर कसा ?

िल हलेल आहे .

ह पऽ डॉ. सावरकर व त्यांची प ी अशा दोघां या नांव

आपला आवडता धाकटा भाऊ तर सांसा रक सुख उपभोग या या मागावर आहे ह

झाले या सावरकरांनीं या पऽा या आरं भीं कौटंु बक सुखाला ध यवाद

पाहन
ू संतु

दले आहे त व

‘मधुन मुतोषिस मधुमत ् पािथवङरज:’ या वै दक मंऽाचा उ चार क न, त्यांनीं आप या भावा या
वैवा हक जीवनाला आशीवाद दला आहे .

गृ हणीपदावर आ ढ होणा-या अगर झाले या त णींनीं या

पऽांतला पुढ ल उतारा * अवँय ल ांत ठे व यासारखा आहे :
The first and foremost consideration of a young lady should be her health. It is …..a
debt she owes to generations not het born. Every atom of health that a young lady
dissipates is so much that is taken away from the strength of souls that are yet to rise. She
is a golden link that joins the Yesterday to the Morrow. Therefore, the first care of a wife
should be her health that would harmonise the beauties of her body and mind and soul. So,
neither study nor pleasure should entice her away so as to tax her energy too much.
* An Echo from Andamans : Pp. 45-46.
but both should be indulged in only so far as to render that Health perfect and that Beauty
transparently pure.
(त णींनीं ूथम कसली काळजी ूाधा यक न

यावयाची असेल तर ती आरो याची होय.

आरो य ह काला या उदरांत असले या संततीच एक ऋण आहे .
घाल वला तर त्यांनीं अजात अशा आत् यांची िततक श
भ वंयकाळ यांची सांधेजोड करणारा सोनेर दवा
ु

त णींच

त णींनीं आरो याचा एक बंद ू ह वांया

च हरावून घेतली अस होत.

हणजेच त ण गृ हणी !

भूतकाळ व

शर र, मन व आत्मा

यां या स दयाचा िमलाफ घालणा-या ःवत: या आरो याची काळजी गृ हणींनीं सवाआधीं घेतली पा हजे

ती याच कारणामुळ होय.

अ ययन

कंवा करमणूक यांपैक ं कशा या ह मोहान त्यां या श

वाजवीहन
जाःत ताण पडतां कामा नये.
ू

मयादे पयतच !

आरो याला

त्यांनीं या दोह त ह रमाव ; पण, त एका

यायोग पूणता येईल आ ण स दयाची शुिचता

वर

विश

यायोग ःप पण उठू न

दसेल अशा ूकारानच त्यांनीं अ ययन कंवा मनोरं जन चालवाव.)
अंदमान या कांटेर जीवनाचा सावरकरांना पुरेपूर अनुभव येत असून ह, ःवत: या

वणन करतांना त्यांची रिसकता व ःफूित जागृत होत होती.
जतका आनंद वाटतो िततकाच वषाद ह मनाला वाटतो.

ःथतीच

अशीं का यपूण वणन वाचतांना मनाला

अशा वणनांचा मासला

हणून पुढ ल उतारा

* ल ांत ठे व यासारखा आहे :
When sometimes after such a sleep I wake in my cell and hear the waves idly
breaking on the beach just outside my little, high-placed and barred window, I remember

:

the lines of Kalidas
ूासादवातायन ँयवीिच: । ूबोधयत्यणव एव सु ं ।। and fancying myself
like that king, I laugh and play and joke all with myself.
(अशा िनिे नंतर कधींकधीं मी आप या कोठड ंत जागा होऊन बसत .
लहानशीच

खडक

या कोठड ला एक

आहे ; ती ह खूप उं चावर आहे , आ ण ती बंद ह केलेली आहे .

तर ह त्या

खडक बाहे र खेळणारा, समुिा या तीरावर उगीचच आपटणा-या लाटांचा आवाज मा या कानावर पडतो.

तो आवाज ऐकला क ं, ‘ूासादवातायन ँयवीिच: । ूबोधयत्यणव एव सु ं ।।’ या कािलदासा या
चरणांच मला ःमरण होत.

मी ःवत: तो राजाच आह अशी क पना क न, मी ःवत:शींच हं सत ,

खेळत नी गंमत करत .)
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या पऽांत I was glad to know the whereabouts of my dear ‘Rishi’ ! Is he still in the

‘service ?’ Holds the same ‘office ?’ (मा या आवडत्या ऋषींचा प ा कळ यामुळ मला आनंद वाटत
आहे .
* An Echo from Andamans : Pp. 50.
पूव याच अिधकारावर राहन
ू ते अजून पूव चीच सेवा कर त आहे त का ?) अशीं वा य आहे त.

ह

वा य वाच यावर अस वाटंू लागत क ं, डॉ. सावरकर यांनीं धाडले या पूव या एका ा पऽांत सांकेितक

भाषत ौी. अ यर यां यासंबंधींची कांह ं तर मा हती िल हली असावी.

महायु

चालू आहे त पयत

आप या बंधूंनीं आप या भेट स ये याची खटपट क ं नये आ ण जी खटपट यो य वेळ ं करावयाची
ती ह थेट

हं दःथान
सरकारकडे जाऊन करावी, असा ह इषारा सावरकरांनीं या पऽांत
ु

दलेला आहे .

सावरकर स यां मुंबई शहरांत ःथाियक झाले आहे त ; पण, मुंबई शहरांतले वाःत य त्यांना मनापासून
पसंत नसाव, अस या पऽांतील एका वा याव न

बडो ास ःथाियक

दसत.

आप या धाकटया बंधूंनीं मुंबईऐवजीं

हाव अस सावरकरांनीं या पऽांत सुच वल आहे .

तु ं गांतील अस

जीवनाची छाया

पऽांत उमटंू नये याब ल द ता घेत यावर ह ती छाया, ओझरती कां होईना, या पऽावर पडलीच आहे .

अिधका-यां या कपाळावर

दसणा-या

आंठया, त्यांनीं चाल वलेली आदळआपट, त्यां या वृ ींतला

कठोरपणा, त्यां याशीं सतत करावा लागणारा झगडा व िशःती या नांवावर पावल पावलीं होणारा
क डमारा या सव गो ींमळ
ु आप या गुलामिगर ची जाणीव मनाला सतत ब चीत अस याच वतमान
सावरकरांनीं या पऽ ारा आप या बंधूंना कळ वल आहे .
अंदमानांत

या कटकट वारं वार होत त्यांत या कांह ं कटकट तर बार आप या हःतकांमाफत

मु ामच िनमाण कर त असे.

नवीन आले या राजबं दवानांनीं अंदमानांत या कठोर प तीला वरोध

कर याला सु वात के यामुळ व अशा कांह ं ूसंगीं सुप रटडटकडन
ू बार चीच कानउघाडणी झा यामुळ

बार िचडन
ू गेला होता !

राजबंद सुप रटडट व

तो अनेक उचापती क ं लागला होता.

आहे त अस िस

हाव

हणून,

सुप रटडटवर ह ला कर यासाठ ं राजबंद एक सुरा तयार कर त

कर याचा घाट त्यान या सुमारास घातला. † या ूकरणांत सावरकरांना ग व याचा

बार या हःतकांचा डाव होता.

पण, सावरकरां या जाग कपणामुळ तो डाव सफल होऊं शकला नाह ं.

अशीं अनेक ूकरण उप ःथत क न त्यां या
होऊन बसला होता.
उप

च कारवाया कर त असतात अस िस

ारा सावरकरांची बदनामी करण हा बार चा एक चाळाच

जाग कपणा व हकमतीपणा हे गुण सावरकरां या अंगीं नसते तर, बार या या

यापांपैक ं एका ा तर उप

यापाला यश आल असत.

बंद वानांची सावरकरांवर असणार अढळ भ

पण, हे गुण व अंदमानांतील सवसामा य

यांमुळ सावरकर या सव ूसंगांतन
ू शीरसलामत बाहे र

पडंू शकले.
बार व राजबंद वान यां या दर यान कामाव न जे खटके उडत ते सारखे चालूच होते.

स यां

हं दमहासभे
चे सर िचटणीस असलेले ौी. आशुतोष ला हर यांचा व बार चा १९१७ साल या ूारं भीं
ु

असाच एक खटका उडाला.

ौी. ला हर

† माझी ज मठे प : उ राध : पृ. १२३-२४.
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ौी. आशुतोष ला हर ंना िश ा
यांनीं दररोज दोन प ड िछलका कुटला पा हजे असा बार न आमह ध रला.
गृहःथाला हा जुलूम अस
िश ा ह त्यांनीं सोस या.
धैयान त ड

दल.

जूनम य ूिस

वाटला.

त

त्यांनीं या कामाचा इनकार केला व त्यामुळ झाले या अनेक

शेवट ं तर त्यांना वेत ह मार यांत आले.

या ूकरणाची हक कत

झाली.

आशुबाबूंसार या सुिश

पण या ह िश ेला त्यांनीं अत्यंत

हं दःथानां
त या ‘बंगाली’ वगैरे पऽांतून पुढ १९१८ सालीं
ु

या मा हती या आधारान

कै.

सुरिनाथ

बानज

यांनीं व र

विधमंडळांत

द.
५-९-१८ रोजीं बरे च ू
त्यांना कांह ं आ ासन

वचारल.

आशुबाबूंनीं आठ म हनेपयत क ाच काम केल होत त

द यामुळ केल होत.

या आ ासनाचा बार न भंग के यामुळ, आशुबाबू ह टास

पेटले होते व शेवट ं पंधरा फटके खावे लागले तर त्यांनीं आपला ह ट सोडला न हता.
बानज

यांनीं व र

विधमंडळांत

बार न

कै.

सुरिनाथ

वचारले या ू ांत एकटया आशुबाबूं याच ूकरणाचा उ लेख

कर यांत आलेला नाह ं.

भाई भानिसंग नांवा या शीख बं दवाना या हालअपे ांचा ह उ लेख या ू ांत

कर यांत आलेला आहे .

भाई भानिसंग यांच काम पुर झाल नाह ं या िनिम ान बार या भुतावळ न

एकदां त्यांना िश या दे याला ूारं भ केला.

बार ह या िशवराळपणाची साथ क

भाई भानिसंगजींनीं सवानाच परत अहे र कर याला ूारं भ केला.

भाई भानिसंगजींना ठ क कराव (

लागला.

त्याबरोबर

ह सहन न होऊन, आप या हःतकांनीं

ू काढाव ) अशी बार न सूचना दली.
हणजे पटन

या ूकरणामुळ

बहते
ु क सव राजबंद ंनीं फार मोठया ूमाणावर संप कर याचा िनधार केला.
इकडे अंदमानांत या गो ी घडत असताना बाहे र या जगांत
होत्या.

अनेक मह वा या घटना घडत

बांितकारकां या चळवळ नामशेष क न टाक याचा हं दःथान
सरकारन िनधार केला होता व
ु

त्यामुळ पंजाबमधील व संयु ूांतांतील खट यां या मागोमाग ॄ हदे शांत सांपडले या बांितकारकांवर
खटला भर यांत आला होता.

सुमारास या खट यांतल

या खट यांत अनेकांना िश ा दे यांत आ या व १९१७

कत्येक आरोपी अंदमानांत धाड यांत आले.

ःव प िमळाल होत, त्यामुळ

ॄ टश मुत्स ां या त डची भाषा तर

इं लंडचे पंतूधान िम. लॉईड जॉज यांनीं

या सुमारास महायु ाला ज

पुंकळच सौ य झाली होती.

द. २७-४-१९१७ रोजीं केले या एका भाषणांत

वसाहती व हं दःथान
इत्या द वभागां या सहकायाच साॆा या या ःथैया या
ु

ह ःप

केल होते.

ॄ टश मुत्स

िमळणार अस लोकमा य

या म या या

ॄ टश

ीन कती मह व आहे ,

अशी भाषा बोलूं लागले आहे त त्या अथ आतां कांह ं तर अिधकार

टळकूभृित पुढा-यांना वाटंू लागले होते व हे अिधकार जाःतींत जाःत

ूमाणांत कसे पदरांत पाडन
ू घेतां येतील यासंबंधींचे उ ोग त्यांनीं सु

केले होते.

द. १२-५-१७ रोजीं

नािशक येथ ने. ना. शा ी यां या अ य तेखाली झालेली मुंबई ूांताची राजक य प रषद हा अशा
उ ोगांतलाच उ ोग होता.
पास झाला.

या प रषदत जे ठराव पास झाले त्यांत राजक य कै ां या मु तेचा ठराव ह

हा ठराव अ य ांनीं ःवत: मांडला व त्या या समथनपर बोलतांना ते

हणाले ; असल

कत य बजाव यास कोणा ह दे शािभमानी गृहःथान कचरतां कामा नये.
इं लंड या पंतूधानांचे वर ल भाषण व हं द पुढा-यांनी चाल वलेली चळवळ यां या मागोमाग
थोडयाच दवसांनी त्या वेळचे भारतमंऽी िम. मॉंटे यू यांनी पालमटमधून एक मह वाची घोषणा केली.
द. २०-८-१९१७ रोजीं कर यांत आले या या घोषणेच ःव प
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ःवयंपूण घटक

हणून हं दःथानचा
बमाबमान वकास
ु

रा यप तीचा व ःवयंशासनप तीचा लाभ
झालेली होती.

हावा अशी इ छा या आ ासना या एका भागांत

त्या वेळपयत सै यांत या व र

असा सरकारचा कटा

होता.

ःप पण सांग यांत आलेल होत.

हावा व हं दःथानला
बमाबमान जबाबदार
ु
य

ावया याच नाह ंत

अंमलदार या जागा हं द लोकांना

ह आडकाठ यापुढ दरू होईल अस या घोषणे या दस
ु -या भागांत
या घोषणांनंतर िम. मॉंटे यू हे सुधारणांचा क चा मसुदा बरोबर

घेऊन लौकरच हं दःथानां
त यावयास िनघाले.
ु
या सव घडामोड

घडन
ये या या अगोदरपासूनच अंदमानांत असले या सावरकरूभृित
ू

राजबंद ंना त्यांची अंधुक क पना आलेली होती.
संप केला तो फार मोठा संप होता.

भानिसंगूकरणानंतर या राजबंद ंनीं अंदमानांत जो

राजबंद ं या गा-हा यांचा समाधानकारक िनकाल लावून घेण हा

तर या संपाचा एक हे तु होताच ; पण, याखेर ज दसरा
ह एक हे तु या संपा या बुडाशीं होता.
ु
सुधारणां या वाटाघाट

सु

असतांना राजबं दवानां या गा-हा यांचा ू

न या

ूामु यान लोकां या व

सरकार या पुढ असला तरच या गा-हा यांचा समाधानकारक िनकाल लागूं शकेल अशा भावनेन ह हा
संप कर यांत आलेला होता.

या संपाचा पुढाकार अंदमानांत न यान आले या राजबं दवानांनीं

सावरकरूभृित जु या राजबं दवानांनीं त्याच समथन क न त्या या ूिस ची वगैरे

अशी ौम वभागणी कर यांत आलेली होती.
आ ेप असा कांह ंच घेतां येईना.

यावा,

यवःथा करावी,

या ौम वभागणीमुळ बार ूभृतींना सावरकरांवर उघड

१९१७ साल या ऑगःट म ह या या आरं भीं राऽीं या पहारे क-यान

केलेली एक आ ा सावरकरांनी अमा य केली व त्यामुळ त्यांना इषारा ह दे यात आला.

पण,

भ वतालचे अनेक राजबं दवान उघडपण संपांत सामील होत होते त्या मानान ह आगळ क उपे णीयच
होती.

सावरकरांवर आ ेप घेतां येईल अस कांह च घडलेले नस यामुळे त्यांना या सालचे वा षक पऽ

यव ःथतपण िल हता आले.

ह पऽ द.५-८-१९१७ रोजी िल हलेले आहे .

या पऽांतला ह बराच भाग डॉ. सावरकर यां या गृहसौ या या वणनान
पूव या वषाभरांत सौ. येसू व हनींना के हांतर

यापलेला आहे .

या

लेगने पछाडले

भारतीय त ण व

णक आनंद

होत, अशा वषयींचा एक उ लेख या पऽांत कर यांत आलेला आहे .
पऽांतला उ लेख ह नेहमीूमाणे अत्यंत ज हा याचा आहे .

नात्या या संबंधापे ा ःनेहसंबंधच जगांत

केले आहे .

कसे टकाऊ ठरतात ह सावरकरांनीं या पऽांत ःप

मादाम कामा यां या संबंधींचा या
आम या ूकृ ती वषयीं उगीच

िोग

लावून घेऊं नको असे या पऽांत िलहन
ू , सावरकरांनीं आप या भावाला अस सुच वले आहे क , आप या
ूकृ तींत कांह िचंताजनक वकृ ित झालेली आहे .

वर

या नािशक प रषदे चा उ लेख कर यांत आला

आहे , त्या प रषदे ला सावरकरांनी या पऽांत ध यवाद दले आहे त.
दल
ु

ला जातो असा आ यगभ ू

राजबं दवानांचा ू

सावरकरांनी या पऽांत उप ःथत केला आहे .

कॉंमेसकडन
ू कां

यु

संप यानंतर

आप या बंधूंनीं आप या मु तेसाठ ं काय कराव ह सुच वतांना सावरकरांनीं पुढ ल वा य िल हलीं
आहे त : *

सावरकर-च रऽ
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As soon as the war ends, please to see if a public petition for our release could be
sent. Such petitions and resolutions do not in themselves bring such a release; but, they at
any rate, make it more acceptable if it ever comes.
( यु

संपताच आम या मु तेसाठ एक सावजिनक अज धाडतां आला तर तो धाडन
ू पहा.

असे अज व ठराव यांनीं मु ता घडते असा अथ नाह ं.

पण, त्यामुळ िनदान एक गो

के हांकाळ ं मु ता झालीच तर ती ःवीकाय वाट याला या उपायांचा उपयोग होतो.)
धारण करावी या

वषयांचे

तर घडन
ू येते.

णक आनंदांचा ःवीकार करतांना

भारतांतील लोकांनीं त्यां या स :प र ःथतींत जीवनांत या

कोणती वृ

केवळ

ववेचन सावरकरांनीं या पऽांत केलेल आहे .

त परतंऽ

दे शांत या ूत्येक जाणत्या नाग रकान ल ांत ठे व यासारखे अस यामुळ, त्यातील पुढ ल, वा य †
उ त
ृ करण अवँय आहे :
While there is a brief respite, a passing ray of joy, a single touch of the spring, let us
not forget the hardships of winter or foolishly depend upon and get addiction to these wines
of spring, while they are dancing in the cup. No ! No ! Our….. of those who are born in
India in this age ….. our constant companion is winter and not spring ! Let us not forget –
let no young man forget – that our life is a vast Sahara, unbearable and still to be borne,
sandy, burning !
( क

संपवून अ पकाळ उसंत िमळाली, द:ु ख स न आनंदाचा ओझरता करण

ीस पडला,

हवाळा संपून वसंता या एका ा झुळुकेचा ःपश झाला तर ,
* An Echo from Andamans : P. 57.
† An Echo from Andamans : P. 58.
नाह ं.

तेवढयान आपण हरळू
ु न जातां कामा नये.
वसंत काळ या उ मादकार

हवा यांतील हालअपे ा वस न आपल चालणार

आनंदा या म ान समोरचा पेला भरलेला

त्यावर वसंबून राह याचा अगर त्यावर आस

दसत असला तर ,

हो याचा वेडेपणा आप याला करतां येणार नाह ं.

छे !

ूःतुत काळ ं हं दःथानां
त ज मले या लोकांचा हवाळा हाच कायमचा सोबती आहे ; वसंत न हे !
ु
आपल जीवन ह वःतीण अशा वाळवंटाूमाण आहे .

त वालुकामय आहे , त तापूद आहे , त अस

आहे पण त सोस यािशवाय माऽ गत्यंतर नाह ं, ह गो

कोण ह भारतीय त णाने वस ं नये.)

सावरकरांनीं ह पऽ िल हल त्या सुमारास सु
चाललेला होता.
होत्या.

या संपांत

या माग या

झालेला संप पुढ जवळजवळ सहा म हने

हणून ठर व यांत आले या होत्या त्या िलहन
ू काढले या

त्या अिधका-यां या हवालीं कर याच काम दोघां राजबंद ंनीं पत्करल होते.

या दोघांपैक

एकजण शीख असून दसरे
पंजाबी रजपूत होते * ूथम, अिधकार या लेखी माग यांचा कागद घेईनात
ु
व त्यामुळ या दोघां राजबंद ंनीं अ नत्याग केला.

कांह

दवस हा अ नत्याग चाल यावर अिधका-

यांनीं माग यांचा लेखी कागद ःवीकार याचा समंजसपणा दाख वला.
अ नत्याग शीखान अ नमहणाला सु वात केली.

ह

पदरांत पड यावर

पण, त्याचा सहकार अ न घे याला तयार होईना.

या शूरान आपला अ नत्याग जवळ जवळ सहा म हने चालू ठे वला.

शेवट ं सावरकरांनी यु

मन वळ व यावर व कांह ंसे रागाच अवसान आण यावर त्यान अ न घेतल.
रामर न ् नांवाचा पंजाबी ॄा हण मरण पावला.

गो

य ोपवीत

ने त्याचे

या संपा या गडबड ंतच

धारण क न राह याचा बं दवानांचा

अिधकार मा य केला जाईपयत मी अ न घेणार नाह , हा आपला आमह रामर न ् यांनी ूाणाचे मोल

दे ऊन पुरा केला.
सावरकर-च रऽ
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करतां येतात याच ौेय रामर न ् यां या ूाणसमपणाला

दले पा हजे.

या संपा या भानगड तच

योती ि
ं नांवा या बंगाली राजबं दवानाला वेड लागल.
या सव भानगड ंकडे सावरकरांना अवँय ते ल

या सुमारास खंगत चाललेली होती.

पुरवाव लागत होते.

त्यांची ःवत:ची ूकृ ित

आपण या अंदमानी कारागारांत यापुढ फार दवस टकू शकणार

नाह असे वाटू लाग यामुळ, त्यांचे मन अिधकािधक उदास व उ

न होऊं लागल होते.

सहा वष त्यां या मनाला एकांतांत क वता रच याचा तर उ ोग करतां आला.
एवढा ह मानिसक ताण सहन होईनासा झाला.

प हलीं पांच

पण आतां त्यांना

अशा असहाय प र ःथतींत ते काळ कंठ त असतांना,

द. २० ऑगःट रोजीं भारतमं यांनीं केले या घोषणेचे वृ

त्यांना

* सोहनिसंगजी व सरदार पृ वीिसंगजी ह ं या राजबं दवानांची अनुबमवार नावे आहे त.
वजनांत एकवीस प डांची घट
कळले.

आतां आपण कांह तर ं केल पा हजे अस त्यां या मनान घेतल आ ण ःवत:शीं बराचसा वचार

के यावर आ ण बरोबर या राजबं ांशीं

धाड याच त्यांनीं िन

त ठर वल.

धाड याची अनु ा िमळाली.

सावरकरांनीं मु यत: तीन मु ांच

द. २-१०-१७ रोजीं अंदमान या अिधका-यांकडन
ू त्यांना ह पऽ
त्यांना

द. १-२-१९१८ रोजीं कळ व यांत आले.

ववेचन केलेल होत.

तपण दे यांत येत असेल तर जुना सश

हं दःथानला
इ
ु

या पऽांत

येयाकडे नेणार

घटना

बांतीचा माग तसाच पुढ चाल व याच बांितकारकांना

कारणच उरणार नाह ं, हा या तीन मु ांतला एक मु ा होता.

सुधारणा वषयक ह क आ ण

राजबं दवानांची मु ता या दोन गो ी परःपरावलंबी आहे त अस या पऽांत
आलेल होत.

पऽ

हं दःथान
सरकारला एक
ु

ह अनु ा िमळतांच सावरकरांनीं हं दःथान
सरकारकडे ज पऽ धाडल त
ु

हं दःथान
सरकारला िमळा याच वृ
ु

िन

वचार विनमय के यावर

वःतारपूवक सांग यांत

नुसत्या सुधारणा द या आ ण राजबं दवानांना माऽ तु ं गांतच डांबून ठे वल तर, जु या

जखमा तशाच वहात रा ह यामुळ, सुधारणा दे यांतल सार ःवारःयच न
दे तांच राजबं दवानांची मु ता केली तर ती मु ता त्यांना

होईल, उलट सुधारणा न

वफल वाटे ल, असा को टबम या पऽांत

कर यांत आलेला होता. *
या सुमारास सावरकरांची ूकृ ित दवस दवस जाःतच
रोजीं

त्यांनीं

आप या

बंधूंना

ज पऽ

आजार पणाच वणन केल आहे , त अत्यंत

िल हल

आहे

त्या

दय वदारक आहे .

या पऽांत नमूद केले या त्यां या वजनाव न ःप
त या वेळ ं ९८ प डपयत खालीं उतरल होत.

होत आहे .

ीण होत चालली होती.
पऽा या

उ राधात

द. ४-८-१९१८
त्यांनीं

आप या

या वेळ ं सावरकर कती थकले होते, ह
वषाभरापूव त्यांच वजन ११९ प ड होत

वषातून एकदां बंधूंना पऽ िल ह याची संिध िमळाली

हणजे उत्साहान तरा न जाणा-या सावरकरांना या वेळ ं एका दमांत त पऽ पुर कर याच ह ऽाण उरल
न हत.

स यां आपली काय ःथित झाली आहे ह बंधूंना कळ वतांना सावरकर यांनीं पुढ ल वा य †

िल हलीं आहे त :
Eight years I bore the burden well. Innumerable and unknown hardships tested my
metal and an atmosphere of frowns and threats and sighs, of demoralising and disheartening
stench tried to stifle the noble breath of life – but God gave me strength to stand and stand
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firm and face it all for these eight years or so. But now I feel the flesh has received wounds
that are hard to heal and is day by day pining away.
* An Echo from Andamans : Pp. 69-72.
† An Echo from Andamans : Pp. 74-75.
( आठ वषपयत मी हा भार नेटान सहन केला.
पा हली.

अ ात अशा असं य आप ींनीं माझी कसोट

अिधका-यां या कपाळावर ल आंठया, त्यांनीं

वातावरणांत मी हे दवस काढले.
शेजार ं पसरला होता, त्यामुळ उदा

दलेले धाक, आ ह

सोडलेले उसासे अशा

माणसाला अवनतीूत प च वणारा व िन त्साह करणारा जो दगध
ु
पण, या सग या प र ःथतींत

जीवनाचा क डमारा चालला होता.

टकून राह याच साम य ई रान मला दल आ ण उणींपुर ं आठ वषपयत मी पाय र वून उभा रा हल

आणी या सग याला धैयान त ड दल.

पण, आतां माझ मलाच अस वाटंू लागल आहे क ं, या काळांत

झाले या जखमा भ न िनघणार नाह ंत.

ूत्यह ं माझ शर र अिधकािधक

ीण होत चालल आहे .)

ह पऽ सावरकरां या बंधूंना िमळा याबरोबर त्यांतील मह वाचा भाग ूमुख वृ पऽांतून ूिस
कर यांत आला.

१९१८

या स टबर म ह यांत झाले या व र

कायदे मंडळा या कामकाजांत ना.

सुरिनाथ बानज व ना. कािमनीकुमार चांदा यांनीं अंदमानांतील राजबंद ं वषयीं ू
त हा त्यां याकडन
ू सावरकरां या या पऽाचा उ लेख कर यांत आला.

उप ःथत केले

त्या वेळचे गृहमंऽी सर वुइ यम

ह सट यांनीं या ू ांना उ र दलीं त्या वेळ ं, अंदमानांतील सव कैद सुख प अस याब लच अत्यंत

धा याच

वधान त्यांनीं केल.

सरकार तयार नाह ं, अस ह

अंदमानसाठ ं

बनसरकार िनर

ह सट साहे बांनीं सांगून टाकल.

ूकृ तीला िचंताजनक अपाय झालेला आहे ह गो
सावरकरां या सुर
सर

कांची (Visitors) सिमती नेम याला
ह सव खर असल तर , सावरकरां या

सवऽ ूसृत झालेली होती आ ण त्यामुळ, सवाना

तते वषयीं िचंता वाटंू लागलेली होती.

द. १९-९-१९१८ रोजी कै. लोकमा य टळक
वलायतेस जा यास िनघाले.

त्या वेळ ं

वाटत ह ौी. ग.म. नामजोशी यांनीं िल हले या

टळकां या

हॅ लटाईन िचरोल यां यावर ल खट या या कामािनिम

त्यां या कानावर सावरकरां या ूकृ तीसंबंधीची ह हक कत गेलेली होती.
असलेले हाल

टळकांना

कती अस

ूवासांत या आठवणींव न ःप

होत आहे .

सावरकरांचे अंदमानांत होत

ौी. नामजोशी िल हतात. *

पोट सैदला गेल . ... येथ आमचा मु काम ३ – ४

दवस होता.

असो.

ा

सुमाराला िचरोल खट यांतील पुःतक पाहायची मला इ छा झाली व त्यांत दादांनीं ( टळकांनीं)
दलेली आपली ःवत:ची संगतवार ऽोटक हक कत पहावयास
यां या खट यासंबंधीं ह कांह ं कागद वाचावयास िमळाले.

ूकारासंबंधीं जवळजवळ आपणाशींच बोलूं लागले.
ूय

कर त असतां ज मठे पीची

िश ा

िमळाली.

तसच, सावरकरबंधु

त्या वेळेस ते िश े या अमानुष

केवळ रा ाच क याण

हाव या हे तून

दे यापे ा

* लो. टळक यां या आठवणी व आ याियका : खंड १ : पृ. ९१.
महायु समा ी व लालाजींच मतांतर
अशा माणसाला एकदम ठार मा न टाकला तर बरा ; तु ं गांत आपल आयुंय कंठ त असतांना
बचा-याला कती मानिसक यातना सोसा या लागत असतात !
सावरकर-च रऽ
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पुढ द. २४-१२-१९१९ रोजीं बादशहांनीं भारतीय राजबं दवानां या मु ते वषयीं जी घोषणा केली,

ितचा उ लेख यापुढ ल ूकरणांत वःतरश: कर यांत येणार आहे च.
याच ठकाणीं सांिगतली पा हजे.

या घोषणेसंबंधीं एक गो

कै. लोकमा य टळक यांनीं इं लंडम य असतांना

माऽ

या अनेक वध

खटपट के या त्यांम य राजक य कै ांना माफ दे यांत यावी अशा वषयीं ह खटपट केली होती. †
सावरकरां या पऽा या ूिस मुळ बाहे र

झा या त्यांम य मुंबई या नॅशनल युिनयनन

या खटपट सु

केले या खटपट ला बरच मह व आहे . सावरकरां या पऽांत त्यां या आजारावर उपाय
गो

हणून जी एक

ूामु यान सुच वलेली होती, ित यावर भर दे ऊन या युिनयन या मॅने जंग किमट न द. २७-१०-

ू
दस
१९१८ रोजीं असा ठराव संमत केला क ं, मुंबई सरकारन सावरकरांना अंदमानांतून काढन
ु -या

कोठ या तर

आरो यूद मुलुखांत तु ं गांत ठे वाव.

१९१८ साल या अखेर अखेर ला महायु

इं लंडूभृित दोःत रा ांचा वजय झा याब लचे उत्सव सु

झाले.

संपून

या उत्सवा या िनिम ान सरकारन

सव राजक य कै ांची बंधमु ता करावी, ह मागणी चोह बाजूंनीं कर यांत येऊं लागली.

या वष

नाताळांत द ली शहर ं कॉंमेसच अिधवेशन झाल ; त्यांत लोकां या मनांतील वर ल भावना ठरावा या
पान ूकट झाली.
महायु

संपून त्याचा िनकाल अशा र तीन लाग यामुळ, यु कालांत व यु पूवकालांत भारता या

ःवातं यासाठ ं जवापाड क
या लालाजींनीं १९१५
विचल होत,

कर त असले या लाला हरदयाळजीं या मनाला जबरदःत ध का बसला.

या आरं भापासून ॄ टश साॆा या व

कारःथान कर यांत आपल बु सवःव

या लालाजीं या ूय ांमुळ जमनां या तहा या वाटाघाट या एका खडयात भारतीय

ःवातं याची अट घाल यांत आलेली होती * व जे लालाजी कैसरन
कर याच अिभवचन

द यामुळ उ

िल हलेल एक पऽ वृ पऽांतून ूिस

त्या लालाजींना यु ाचा शेवट अशा ूकारचा

न झाले होते ‡

झा यामुळे, आप या वचारांची सांवरसांवर करण ूा
झाल होत.

हं दःथानां
त खिलफाला राजा
ु

झाल.

अशा मन: ःथतींत असतांना लालाजींनी

ू त सावरकरबंधूंना
बार न या पऽाच काऽण काढन

मु ाम दाख वल. § लालाजीं या या मतप रवतनामुळ अंदमानांत या इतर राजक य बं दवानांना फारच
वःमय

वाटला

;

लालाजीं या

मन: ःथतीची

व

भ वताल या

प र ःथतीची

ओळख

असले या

सावरकरांना माऽ या मतप रवतनाच आ य वाटल नाह ं.
† केसर : द. ३-१२-१९.
§ माझी ज मठे प : उ राध : पृ. १६६ – ६७.
* बॅ. सावरकरांची भाषण : १९३९ : पृ. २२६.
‡ बॅ. सावरकरांची भाषण : १९३९ : पृ. २२५.
भारता या भ वत यासंबंधीं लालाजींचे या वेळचे वचार काय होते हे ‘ Hardayal’s Confession
of Faith ’ या शीषका या एका पऽकाव न उघड होत आहे .

द. ३-३-१९१९ रोजी ःटॉकहोम येथून

लंडन या ‘ इं डया ’ पऽाकडे लालाजींनीं ह पऽक ूिस ला धा डल.

युरोपांत असले या भारतीय

बांितकारकांशीं आतां आपला कांह ं संबंध उरलेला नाह ं अस सांिगत यावर, लालाजींनी या पऽकांत
हं दःथान
, इ ज , इराणूभृित दबळ
रा ां या भ वत यासंबंधींची आपलीं मत
ु
ु

आिशया खंड व आ ृका खंड या भागांतील
नाग रकां या

सावरकर-च रऽ

ीन त

ःथत्यंतर

कतपत

ॄ टश साॆा याचा

य

केलीं आहे त.

व वंस झाला तर, तेथील

हतावह होईल या ू ाच उ र दे तांना लालाजींनीं अस
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हटल आहे क ं, ॄ टशां या जागीं दसरे
ूबळ धनी येतील व त्यामुळ या दे शांची ःथित अिधकच
ु

अवघड होईल.

यु

व बांित यांच ःव प स टयासारखे आह आ ण

हं दःथान
, इज
ु

दे शांत या दबळ
लोकांनीं तर या स टया या नाद ं लागूं नये, अस मत या ूिस
ु

क न ठे वल आहे .

ूभृित

बांितकारकाने नमूद

वाय य सरह कडन
ू भारतावर होणारे आबमण व त्या आबमणूसंगीं भारताला

िनमाण होणारा धोका यासंबंधींच ववेचन करतांना लालाजींनी या पऽकांत पुढ ल वा य िल हलीं आहे त
:

The indispensible condition for the realisation of these aims is the defence of the
North – Western Frontier against invasion. We need British generals and officers for the
defence of the country. India alone cannot defend te Khyber; the British Empire alone can
do it. The North – Western Frontier must remain inviolate under all circumstances. We
must be prepared to make some sacrifices for this great boon. Our fathers have suffered in
vain, if we forget this lesson of India’s history.
(हे हे तु सफल

हावयाचे असतील तर एक अट अप रहाय

वाय य सरह च आबमणापासून संर ण ह च ती अट होय.
व अिधका-यांची आप याला गरज
फ
सरह

आहे ; एकटया

ॄ टश साॆा यच ह कामिगर क ं शकेल.
अभंग रा हली पा हजे.

त्याग करावयाला ह िस

हणून पाळली पा हजे.

दे शा या संर णासाठ ं ॄ टश सेनानींची

हं दःथानला
खैबर खंड सांभाळता येणार नाह .
ु

प र ःथतींत कसा ह पालट पडला तर , वाय य

हा मह वाचा फायदा पदरांत पाडन
ू घेतां यावा

झाल पा हजे.

भारता या

हणून आपण कांह ं

भारतीय इितहासाचा हा बोध आपण वसरल तर आप या

पूवजांनीं भोगले या हालअपे ा आपण कुचकामी ठर व या, अस िस

होईल.)

यु ाचा शेवट जवळ आ याचे दसू लागतांच व संकटमु तेचा सुःकारा
अगद ं जीण झालेल दे हव
सोड याची संिध ूा
उपायांच संशोधन सु

होतांच ॄटनन हं दःथानां
तली ःवातं याची चळवळ कायमची दाबून टाक या या
ु
केल.

आगामी राजक य सुधारणांना दडपशाह ची जोड दलेली नसली तर हं द

लोक शफा न जातील अस वाट यामुळ क ं काय, सुधारणांची सु वात हो यापूव च दडपशाह कर याची
िस ता क न ठे व यांत आली.

भारतीयांनीं केले या बांितकारक कटांची चौकशी क न, अशा कटांचा

कायमचा बंदोबःत कसा होईल ह ठर व यासाठ ं हं दःथान
सरकारन १९१७
ु

या शेवट ं

यायमूित रौलेट

यां या नेतत्ृ वाखालीं जी सिमती नेिमली होती ितन आपला अिभूाय १९१८ सालीं जुलै म ह यांत
सरकारला सादर केला.

१९१८

या ऑ टोबर म ह यांत रणदे वतां शांत झाली.

त्यापूव च, भारताला

िमळणारे अपुरे राजक य अिधकार व ःवातं योत्सुक भारता या माग लागणारा दडपशाह चा ससेिमरा या
दोह च ह सूतोवाच झालेल होत.

ूामु यान आप या ूकृ तीकडे च ल
आप याला िन

खंगत चालले या ूकृ ती या
ाव लागत होत.

फ कर ंत असले या सावरकरांना

अंदमानांत असच रहाव लागल तर अपमृत्यू

त गांठणार ह त्यांना ःप पण पट यामुळ, तु ं गांतच रहावयाच ठरल तर , अिधक

आरो यदायक तु ं गांत राहतां आल तर बर अस त्यांना साह जकच वाटंू लागल होत.
दे णा-या शार रक भोगाशीं झगडत असतांना, या वेदनांतून मु
ं लेल असे.
सावरकरांच मन या काळांत सारख गुत

सावरकर-च रऽ

मरणूाय वेदना

हो या या मागाच संशोधन कर यांत

धीर व सोड याचा िनधार के यावर ह सावरकरांच
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मन या काळांत कांह ूसंगीं कती िनराशामःत होत असे ह त्यांनींच िल हले या पुढ ल उता-याव न *
ःप

होत आहे .
के हां के हां ूत्यह ं एकना एक दखण
माग लाग यान वाटाव क ं, आतां ह दे हव
ु

अगद ं पांघरतां न ये या इतक जीण झाल यांत शंका नाह ं.
सुधरे ल ह !
रा हल .

पण, वाट तर

कती पाहावयाची.

पण,

विचत ् ूकृ ित पुढ

सहा म हने, वष – द डवष गेल...सोिशत

शेवट ं िन य केला क ं, हे कारागार कांह ं आ हांस सुट याचा संभव दसत नाह ं.

आ ण ह कारागार सुटत नाह ं त वर ूकृ ित सुधारत नाह ं.
कसबस तोलून धरलेल हे शर र –

मग पुढ उपयोगी पडे ल

हणून

ाना फकून एकदांच !

‘ माझी ज मठे प ’ या पुःतकांत गे या महायु ा या अवधींतल ज अंदमानी जीवनाच वणन
कर यांत आलेल आहे त्यांत अंदमानांतील राजबं दवानां या ूोत्साहनान कर यांत कटांचा उ लेख
अनेकवार केलेला आढळतो.

भाई परमानंद यां या ‘ आत्मवृ ां ’ त ह अशा कटांचा उ लेख कत्येक

ठकाणीं कर यांत आलेला आहे .

सावरकरूभृित राजबं दवान अंदमानमधील हं द ु बं दवानांना संघ टत

कर या या कामीं या काळांत चांगलेच यशःवी झाले होते, ह गो

अंदमानांत

संशयातीत आहे .

तु ं गाबाहे र वसाहतींत रहाणारे जे अनेक हं द ु होते ते ह या संघटनत
* माझी ज मठे प : उ राध : पृ. १७५.
३५ सा.च.
सामील झालेले होते.

अशा ूकार संघ टत झाले या लोकां या मनांत अंदमानी प र ःथती या व

बंड कर याचा एक माग

हणून कांह ं कट रच याची बु

उ वली नसेलच, अस सांगतां येत नाह ं.

महायु काळांत अंदमान या संर णासाठ ं कांह ं लंकर बळ ठे व यांत आलेल होत ह खर असल तर ,

या मया दत लंकर बळा या मानान अंदमानांतील संघ टत हं दंच
ू बळ खाऽीन अिधक होत.

एकदम

उठाव क न, पहा-यावर असले या िशपायां या हातांत असणा-या व टॉवरम य ठे व यांत आले या
बंदका
हःतगत क न
ु

या या, या बंदकां
ु चा अंदमानी अिधका-यां या व

उपयोग करावा व अंदमानांत

झजत, सडत रहा यापे ा सुचेल त्या व साधेल त्या मागान तेथून बाहे र पड यासाठ ं झटाव, ह
हणा अगर ःवत:ःफूत न

क पना सावरकरांनीं सुच व यामुळ

हणा, ‘ गदर ’ चळवळ ंत भाग घेऊन

अंदमानांत येऊन पडले या त ण राजबं दवानां या मनांत खेळत रा हली असेल, ह श य दसत.

अशा

कटां या आपापसांत का याकूट चाललेला असतांना बार या एका ा हःतकाला त्यांचा सुगावा लागत
असेल आ ण तो हःतक बार पयत ह बातमी प च वत असेल, ह ह अगद ं श य आहे .

कटा या

भीतीन बार या काळांत बावर यासारखा वागत असे तो अंशत: त्या या अंगीं असले या संशयखोर
वृ ीमुळ वागत असे ह खर असल तर , राजबं दवानांनीं कट कर याचा उ ोग अ जबात केलाच नसेल,
अशी

वाह दे ण ह अवघड आहे . ‘ कांह ं गुण सो याचा, तर कांह ं सोनाराचा ’ हच त व या बाबतींत ह

खर ठर यासारख

आहे !

महायु कालांत
केली असली पा हजे.

सावरकरांनीं

‘ कमला ’

का य

पुर क न ‘ गोमांतक ’ का याला सु वात

‘ गोमांतक ’ का याचा पूवाध अनु ु भ छं दांत रचलेला आहे .

कालावधींत पुरा झालेला दसतो.

तो तर याच

१९१८ नंतर या काळांत सावरकरांची ूकृ ित दवस दवस अिधकािधक

ीण होत गेली व त्यामुळ त्यांना एकदोन वष तर का यरचनेच काय ह करतां येईनास झाल.
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४६४

ह

सत्य ःथित ल ांत घेतली

हणजे अस वाटंू लागत क ं, ‘ वैनायक ’ वृ ांत रिचलेला ‘ गोमांतक ’

का याचा उ राध ह या काळांत थोडाफार िल हला गेला असावा.

या द घ का या यित र

सावरकरांनीं

या छोटया क वता रिच या त्यांम य कारागार य जीवनासंबंधीं या कांह ं छोटे खानी चुटकेवजा क वता
आहे त.
आहे .

अशा ःफुट क वतांम य सावरकरांनीं या काळांत रिचलेली ‘ आकां ा ’ ह क वता फार चांगली
या क वतेचे प हले पंचेचाळ स

गीित ’ छं दांत या आहे त.

ोक ‘ मंदाबांता ’ वृ ांत रिचलेले असून शेवट या चार ओळ ‘

कािलदासाच ‘ मेघदत
ू ’ का य व मोरोपंतां या कणपवातल

‘

हं सकाक य कथानक ’ यांची सांधेजोड क न ‘ आकां ा ’ ह क वता रचलेली आहे , ह अगद ं उघड आहे .
सावरकरांनीं या क वतेसाठ ं ‘ मेघदता
’ च मंदाबांता वृ
ू

वाप रल आहे ह सा य जस कोणा या ह

ल ांत ये यासारख आहे त्याूमाणच, या क वततला वचार व

कािलदासाचा य
‘ मेघदतां
’ तील
ू

वचार यां यामधील सा य ह सहज ल ांत ये यासारख आहे .

रामिगर वर जाऊन पडाव लागत.

सावरकरां या ग डाचा शापाविध सात वषाचा आहे .

त्याला का ता वरहाच द:ु ख भोगावयाच नाह ं.
कर या या ूसंगांतून या प

कुबेरान शाप

य ाला एक वषपयत का ता वरह घडतो व या शापावधींत त्याला

द यामुळ कािलदासा या शापॅ

ःवत्व

या द घकाळांत

वस न, काव यां या मेळा यांत कालबमणा

ौे ाला पार पडावयाच आहे .

ग डबािलकेला पडलले एक उदा
प टराणी

िन सावरकरांचा ग ड

ःव न हा या क वतेचा

शापॅ

ग डदांपत्या या पोट ं ज मले या

वषय आहे .

वबमशाली

वहगौे ाची

हणून आपण नांदाव, अशी या ग डबािलकेची ‘ आकां ा ’ असून, ितच वणन या क वतत

केलेल आहे .
घोर अर यांत उडत चाललेले कावळे व त्यां या समवेत चाललेली ग डबािलका या सवाची

अर यांत सपाशीं गांठ पडली ते हां काव यांची तारांबळ उडाली व ग डबािलकेला ःफुरण चढंू लागल.
हं साशीं ःपधा क ं पहाणा-या काव याची सागरो लंघना या वेळ ं जी फ जती झा याच मोरोपंतांनीं
व णल आहे तीच फ जती काव यां या वांटयाला आली, अस

दाह अस

सप वषाचा

होऊन कावळे कसे पडले ह सांगतांना सावरकरांनीं ‘ प ी पणासम टपटपा भःम होती

गळोनी ’ हा सुंदर चरण िल हला आहे .
ते

सावरकरांनीं व णल आहे .

सपाशीं चाललेल ग डबािलकेच यु

ोक यु ाची मूितमेत क पना उभी करणारे आहे त.

तर तेवढा पुरेसा होईल :

त्यांतला एकच

या

ोकांत व णल आहे

ोक या ठकाणीं उ त
ृ केला

चंचूंमाजी करकचुिनयां मान तो र
ओक र ा वहग वळसे चेपतां व

ओक

तो क ं,

सोड ना हा खग प र फणा, हा न वा ते लपेटे
वै-यांची त्या अ टल पलह झुंझ घे झ प वाट !
या ग डबािलकेची शापॅ

माता, ग डावर आस

टाकू नये असा उपदे श कर त आहे त च, वादळ सु

सावरकर-च रऽ

होऊन आप या लक न सुखाचा जीव द:ु खांत

होत व त्यांत त्या ग डबािलके या ूयकराच शौय
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कसोट ला लागत.

वादळा या वेळच सृ ीच

िःव प वणन करतांना सावरकरांनीं पुढ ल ओळ

िल ह या आहे त :
याली दा

ूकृ ित सहसा दोल घे वादळां या

चोपा यां या व र ध िनयां साख यांशीं वजां या
ह अूकािशत क वता ूिस
केलीं जातील, ह अगद ं श य आहे .
नाह ं.

झा यावर ित या सूिचताथाब ल ट काकारांकडन
ू अनेक मत य

या क वतत कांह ंच सूिचताथ नाह ं, अस ूःतुत लेखकाला वाटत

अंदमानांत सावरकरां या भ वतीं जी दा ण प र ःथित होती ती ल ांत घेऊन, या क वततून

एका ूकारचा सूिचताथ काढतां येईल व सावरकरांचा एकंदर जीवनबम ल ांत घेऊन या क वततून
आणखी एक अथ काढतां येईल, अस ूःतुत लेखकाला वाटत.
गाती जे हां करट वधुनी क टकां पो षात
उ छ ा न पळवुिन हळू

ाितकौश य वा त

वाटे ल जा वषम मज त मी जव झप घेत
िसंधूप ृ ीं ितिम उसळतां भीित वैष य त्यांत
महायु कालांत ‘ ए डे न ’ ूभृित जमन तर ं या वाता अंदमानला धडका दे ऊं लाग या त्या वेळ ं
िभ निभ न ूकार या व िभ न िभ न ूकृ ती या बं दवानां या मनांतील ‘ आकां ा ’ कोणकोणत
धारण क ं लाग या याच सूचक

द दशन करण हा अशा चरणांचा हे तु असूं शकेल, अस ूःतुत

लेखकाला वाटत.

या क वतेचा हा प र ःथितसापे

वूं लागतो.

तून बसलेल रा

दाःयांत

प

अथ

आड केला तर, ित यांतून दसरा
एक अथ
ु

मनान कती मलूल होत, अशा रा ांतील प ह या शापॅ

पढयां याम य नांदणा-या साहस ूय लोकांना कसे झगडे करावे लागतात, ह ह सुच व याचा या
क वतेचा हे तु असूं शकेल.
महायु ा या या अवधींत सावरकरां या मनांत
होता.

हं दत्व
हा
ु

वषय ब-याच ूामु यान घोळत

जाित, पंथ, इत्या द कृ ऽम व अपायकारक बंधनांमुळ हं द ु जीवनाचा वशाल ओघ दबल
झालेला
ु

आहे , तो ओघ ूभावशालीूमाण व न या जोमान फ न वाहंू लागला पा हजे, अशा आशयाचे वचार
द.६-७-१६ रोजीं िल हले या पऽांत सावरकरांनीं

य

केलेले आहे त.

या सुमारास सावरकरां या

ल आघात व त्या आघातापासून हं दत्वाच
क पनत खेळत असले या ‘ गोमांतक ’ का यांत हं दत्वावर
ु
ु

र ण याच वषयाचा उहापोह केलेला आहे .

हं दत्व
या ूबंधाच वचारसूऽ या अवधींत गुं फल जात
ु

अस यामुळ, त्याच ूित बंब सावरकरां या तत्कािलन लेखनांत ःवाभा वकपणच उमटलेल दसत आहे .
’
‘ हं दत्व
ु

या ूबंधांत हं द ु श दाची जी

ोकब

या या दलेली आहे त्या याखतले ‘ पतृभू ’ व ‘

पु यभू ’ हे श द सावरकरां या क पनत १९०८ सालींच खेळत होते, ह या मंथांत यापूव च सांगून झाल
आहे .

‘ आिस धु िस धुपयता ’ ह

१९१९ पूव च के हां तर

हं द ु श दाची

या या व हं दत्व
या ूबंधांत या वचारांची जं ऽ
ु

हं दःथानां
त प चली होती.
ु

१९१८

या उ राधापासून तर

सावरकर

आजार पणान अंथ णाला खळू न पडलेले होते ह गो

ल ांत घेतली

गोमांतक ’ का याचा पूवाध, ‘ हं दत्व
’ या ूबंधाची
ु

परे षा वगैरे सा हत्य १९१५ ते १८ या तीन वषात

बहते
ु क िस

सावरकर-च रऽ

हणजे अस िनंप न होत क ं, ‘

झालेल होत.
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१५ सुटकेचे ूय
१९१८
ूकृ ती वषयीं

सालीं
जो

व सुटका
ऑगःट

उ लेख

म ह यांत

केला

होता,

अंदमानांतून

त्यामुळ अंदमानांतील

सावरकरां या अवःथेकडे सवाचच ल

वेधल.

भेट ची परवानगी अखेर स िमळाली.

ह

भेटावयास जा याची तयार

िल हले या

पऽांत

सावरकरांनीं

राजबंद ं या

ःथतीकडे

ःवत: या
व

ःवत:

यामुळ, त्यां या बंधूंना आजवर न िमळालेली त्यां या
परवानगी िमळू न डॉ. सावरकर यांनीं आप या बंधूंना

चाल वली त च, सावरकर-कुटंु बावर एक आप

ओढवली !

गणेशपंत

सौ.
सावरकर यांना १९०९ सालीं पकड यांत आल ते हांपासून, अनेक आप ींशीं धैयान झगडन
ू
येसूव हनींनीं इत या वषाचा काळ आशे या आधारावर कं ठला होता.

शेवट ं या माउलीला िनराशेन

ू ,
मासल; व इहलोक ं तर आपली व आप या पितदे वाची गांठ हो याचा योग दसत नाह ं अस वाटन
ितन १९१९ साल या ए ूल म ह यांत आपली जीवनयाऽा संप वली.
येसूव हनींची जी मा हती दे यांत आलेली आहे .
या वषयींची कांह ं क पना वाचकांनीं केली असेलच.
हणून, खु

ित या सा ान या

या पूव या ूकरणांतून
ीर ाची यो यता केवढ होती

पण, या माउलीची यो यता नीटपणीं व णली जावी

सावरकरांनींच आप या या मातृतु य व हनींब ल काय

हटल आहे त या ठकाणीं सांगण

अवँय आहे . * १९१९ सालीं स टबर म ह यांत सावरकरांनीं अंदमानमधून पऽ िल हल त्यावेळ ं त्यांना

अशी अंधुक आशा वाटंू लागली होती क ं, सवच राजबंद सुट याचा संभव िनमाण झाला अस यामुळआ ण आपली ूकृ ित फार खालावलेली अस यामुळ-सरकार कदािचत ् आप याला बंधमु

आतां बंधमु

झाल

तर

व हनीं या मृत्यूमुळ त्या मु ततला िन

झालेला आहे , अस सांगतांना सावरकर िल हतात :

कर ल.

पण,

याहन
अिधक आनंद नाह ंसा
ू

Half the joy of any release fades into apathy at the thought of my going back to a
home, where she is not likely to come to welcome me. My earliest friend, my sister, my
mother and my comrade-all in one, all at once, she really died as dies a Suttee !...Ah ! as
truly as a martyr
* An Echo from Andamans : P.84.
dies for his Land or Religion, do these Indian girls of to day die panting, withering, watching
for the return of their lovers who are not destined to meet them ; suffering in silence,
serving though unknown, paying though unacknowledged, do these Hindu girls pine away
and die for their motherland for their religion.
( सुटका झाली िन आपण घर ं परत गेल तर , आप या ःवागतासाठ ं पुढ सरसावणा-या व हनी

आतां त्या घरांत नाह ंत असा वचार मनांत आला क ं, सुटके या क पनेमुळ वाटंू लागणा-या आनंदाचा
वरस होतो आ ण मन उदास होऊन जात !

मा या

ीन व हनी

हणजे काय न हत्या !

मा या

बालपणांतला जवाभावाचा िमऽ, माझी भिगनी, माझी माता, माझा सहकार ह ं सव नातीं व हनीं या
एका मूत त एकदम एकऽ झालेलीं होतीं. पूवकाळ या

या सती जात त्याच प तीन व हनी ह सती

जसा आप या मायभूमीसाठ ं अगर धमासाठ ं आप या ूाणांच बिलदान
गे या आहे त. ...हतात्मा
ु
करतो, तशाच, भारतांत या या त णी ह बिलदान कर त असतात !

असतो; त्यांच शर र सुकून चाललेल असत;

त्यां या जवलगां या वाटे कडे त्यांचे डोळे असतात.

जवलगां या व त्यां या भेट हो याचा योगायोग नसतो !

सावरकर-च रऽ

त्यांचा जीव झुरणीस लागलेला
या

त डावाट श द ह न काढतां, त्या आपल
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द:ु ख सोशीत असतात.

कोणाला होत नाह ं.

त्या ह दे शसेवा वा धमसेवा कर त असतात; पण, त्या सेवेच

ान माऽ

त्या ह दे शकायाथ वा धमकायाथ मोला या दे ण या दे त असतात; पण, त्या

दे ण यांची प च कोणाकडन
ू ह दली जात नाह ं !
आ ण धमासाठ ं मृत्यूला कवटाळतात !)

हं द ु युवती अशा र तीन झुरतझुरत मातृभूमीसाठ ं

डॉ. सावरकर यांना अंदमानास जाऊन आप या बंधूंची भेट घे याची परवानगी िमळाली त्या
सुमारासच सावरकरांना हॉ ःपटलमधून बाहे र पड याची मुभा दे यांत आली होती.
म हने अंथ णावर पडन
ू काढ यानंतर त्यांना ह परवानगी दे यांत आली.

बाबतींत यापुढ ह कांह ं काळपयत त्यां याकडे
यांकडन
किन ांना दे यांत आली.
ू
सावरकरांची ूकृ ित सुधारली.
उ लेखाव न अस ःप

वशेष ल

जवळजवळ ७-८

अ न व

णशुौष
ू ा या

पुरवाव अशी सूचना अंदमान या अिधका-

याचा अथ असा माऽ न ह क ं, ए ूल १९१९

या सुमारास

१९१९ सालीं स टबर म ह यांत त्यांनीं ज पऽ िल हल, त्यांतील

दसत क ं, १९१९ सालभर त्यांची ूकृ ित अःवःथच होती.

मे म ह यांत डॉ.

सावरकर, गणेशपंत सावरकर व वनायकराव सावरकर या ऽवग बंधूंची सुमार १२-१३ वषानंतर फ न
एकऽ भेट झाली.
म हना

पण, जून

या भेट या वेळ ं सावरकरां या ूकृ तीला कंिचत ् आराम वाटत होता.

ऽवग बंधूंची अंदमानांत भेट
सु

होऊन अंदमानांत पावसाचा ऽास होऊं लागतांच, त्यां या ूकृ तीला जो ऽास होऊं लागला त्याच

वणन त्यांनीं पुढ लूमाण केल आहे :
After young going back, for a week or so it continued to be well and then again
either a malarious fever or an attack of dysentery upsets it and takes a toil of a lb. or so,
causing my weight to fall yet more and again it continues well for a week or a fortnight
further. Thus have I been going on and on and consequently my weight which, last year
when I wrote to you, was on the average at 99 lbs., has for the last couple of months been
at 96 lbs. And 95 lbs.
( तूं येथून परत गे यावर जवळ जवळ आठवडाभर माझी ूकृ ित ठ क होती.
फ न ऽास सु

झाला.

कधीं हं वताप यावा, कधीं हगवणीचा ऽास हावा, अस होऊं लागल.

सगळा बघाड होई आ ण वजनांत प डाभराची घट होऊन त आणखीच खालीं जाई.
गेले क ं, फ न ८-१५ दवस ूकृ ित बर राह .

मा या वजनावर झाला आहे .
प ड होत.

त्यामुळ

अस कांह ं दवस

असा हा बम एकसारखा चालला आहे .

याचा प रणाम

गे या सालीं मी तुला पऽ िल हल, त हांच माझ वजन सरासर न ९९

गे या दोन म ह यांतल माझ वजन अनुबम ९६ व ९५ प ड आहे . )
डॉ. सावरकर आप या दोघा भावांना भेटू न परत मुंबईस आ याच वृ

केसर ं ’ त दलेल आढळत.
झा या.

आ ण मग

द.२४-६-१९

या ‘

सौ. येसूव हनी १९१९ सालीं ए ूल म ह या या उ राधात परलोकवासी

त्यानंतर कांह ं दवसांनीं डॉ. सावरकर हे ‘ भेट होईल ’ अशी खाऽी क न घेऊन मुंबईहन
ू

िनघाले.

या ऽवग बंधूंची अंदमानांत जी भेट झाली, ती १९१९ सालीं मे म ह या या शेवट ंशेवट ं झाली

असावी.

संशयखोर सरकार अिधका-यांनीं भेट या ूसंगीं आपली अ कल लढ वलीच.

वेळ ं पयवे क हजर होताच.

सावरकर-च रऽ

या भेट या

पण, हे बंधु मराठ ंत बोलून कांह ं कटबीट करतील अशी भीित

४६९

वाट यामुळ, मराठ जाणणा-या एका वॉडरला पड ामाग मु ाम बसवून ठे व यांत आल होत.

भेट ला

आले या मंडळ ंत येसूव हनींची दे वतातु य मूित नाह ं ह पाहतांच, बाबा व तात्या यां या िच ांत चर
झाल ! येसूव हनीं या मृत्यूची वाता ऐक यावर या उभयतांना द:ु खाचा उभडा आला.

सौ. येसूव हनींची

यो यता आठवून हे दोघे धैयशाली पु ष अौू ढाळूं लागले त्याबरोबर, डॉ टर व सौ. माई यांच ह द:ु ख

ताजतवान झाल व

णभर सार ंचजण द:ु खांत म न होऊन गेलीं.

येसूव हनींच आनृ य संपाद याची ह

सोय

न हती

कारण,

!

पण, पोटभर अौु वमोचन क न
एक तासांत भेट

* An Echo from Andamans : P.p. 77-78.
संपावयाची होती.

सौ. माई व तात्या यांची ःवतंऽ भेट ह अधा तासपयत कर व यांत आली.

ड गर या तु ं गांत या पितप ींची १९१० साल या शेवट ं भेट झाली त्यानंतर ९-९।। वषानीं अंदमानांत
या भेट ंत या उभयतांनीं परःपरांच सांत्वन कस केल असेल व परःपरांना धीर

आतां ह भेट झाली !

कसा

दला असेल, १९१० सालांतली सावरकरांची सु ढ ूकृ ित व यावेळची त्यांची

ीण झालेली,

खचलेली, ूकृ ित यां यामधील फरक ल ांत आ याबरोबर सौ. माई या जवाच पाणी कस झाल असेल,
आप या सौभा याचा हा ठे वा कोठ ह असो, पण तो सुर

त असो, अस मा नीं त्या अ या तासांत

शंभर वेळां परमे राला कस वन वल असेल, वगैरे गो ी क पनाश

ंत असणारा स दयपणाचा अंश

जागृत क नच वाचकांनीं समजून घेत या पा हजेत.
इतक दरू आ यासारख एकवार अंदमान पाहन
ू

अंदमान या अिधका-यांनीं ती ह मा य केली नाह ं.

याव अशी या मंडळ ंची इ छा होती.

पण,

आप या लाड या बाळची ूकृ ित सु ढ आहे , या

समाधानांत बाबा व तात्या यांनीं या सव मंडळ ंची रजा घेतली व ते फ न आपाप या कोठडयांत
भेट ला आले या मंडळ ंना त्याच दवशीं फ न बोट वर चढाव लागल !

जाऊन पडले !

भेट या

वेळ ं सवाना जतका आनंद वाटला, िततकाच वषाद भेट संपतांना त्या सवाना वाटला असला पा हजे.
ःवक यां या

वरहाची खोल जखम अंगवळणीं पड यासारखी झा यामुळ ितची पीडा सावरकरां या

ल ांत येईनाशी झाली होती.

या भेट मुळ ती पीडा तीोपण जाणवूं लागली.

एका ा तापा या राऽींत, म यच एक
णांत पु हां जाग येऊन आजार

णभर डोळा लागावा, एकाद गोड ःव न पडाव आ ण

अंथ णावर तळमळत पडाव, तशी या भेट नंतर आपली

अवःथा झाली,
अस सावरकरांनीं कबूल केल आहे . *
गेलीं ८-९ वष राजबं दवानांनीं अंदमान या ‘ परमे रा ’ ला वठणीवर आण याचे जे ूय
होते त्यांना या सुमारास फळ आल होत.

बार व त्याचे पठाणी-इःलामी हःतक यांची ूित ा पार

मावळली होती व बं दवानांशीं माणुसक न वागण ूा

आहे ह त्यां या

अिधका-यांची वारं वार शोभा होत गे यामुळ, अिधकारपदावर
होती.

केले

कत्येक

यानांत आल होत.

पठाणी

हं दबं
ु दवानांची योजना झाली

सावरकरांनीं अंदमानमध या बं दवानांत जी संघटना केली होती व बं दवानां या िश णा या

या योजना

त्यांनीं आंख या होत्या, त्यांचा लाभ या अिधकारपदःथ बं दजनांना िमळालेला

अस यामुळ, बं दशाळे ची अंतगत
स प वली

होती.

भ वतालची

यवःथा सुरळ तपण चाल व याची जबाबदार

प र ःथित

कांह ं

अंशीं

सुधारलेली

असली

बार न त्यां यावर

तर ,

सावरकरांना

आजार पणामुळ वेळ अगद ं

सावरकर-च रऽ
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ःवातं यवीरा या धृतीला ध यवाद
कंटाळवाणा वाटत असे.

सावरकरांच दखण
ु

यावर जात क ं

काय, अशी शंका डॉ टरलाह येऊं

लाग यामुळ, ःवत: सावरकरांच मन ह बरच अःवःथ असे.
आप यापे ां ह क द
उपे

ःथतींत काळ कंठणारे आपले शकड

णालयांत

वचार कर त पडाव,

दे शबांधव भारतांत या खेडयाखेडयांतून

त ःथतींत आहे त हा वचार मनांत आला क ं, आपण त्यांत या त्यांत सुखी आह अस वाटाव;

मुं यांचीं वा ळ, मांजरांचीं भांडण, क बडयां या हालचाली, अंदमानी बुलबुलांच

स दय, यांतल ज

ँय

पथांत येईल त्या या मदतीन मनाच रं जन कराव, अशा र तीन म हने या म हने घालवावे
लाग यामुळ, सावरकरां या मनावर कोणता प रणाम झाला ह पुढ ल सूचक वा यांव न* ल ांत
ये यासारखे आहे :
कारागारांत एकांता या अितरे कान मन इतक अंतमुख होत क ं, त्यास बळान बाहे र ढकलाव

तर ह त ब हमुख होत नाह ं. बाहे र या गो ींत गुग
ं याची संवय सुटू न जाते.

तेच ते जुने

वचार घोळ त बस याची भंगड संवय मनाला लागते.
जग याची आशा मंदावत चाललेली आहे , शर राचा
बु चा उत्साह

ीणपणा ूत्यह ं वाढत चाललेला आहे व

णो णीं मावळत चाललेला आहे अशा प र ःथतींत, मृत्यूचे पाश शर राभ वतीं

ढतर

होत चाल याची जाणीव मनाला एक कडे माशीत असतांना, सावरकरां या मनांत जे मृत्यूसंबंधींचे वचार
संचरले ते ‘ मरणो मुख श येवर ’ या क वतत
या क वतेचे २१८ चरण आहे त.
लेखकाला आं ल क वौे

य

झालेले आहे त.

‘ वैनायक ’ वृ ांत िल हले या

मृत्यूसंबंधीं या क वतांच ःमरण जागृत कर त असतांना, ूःतुत

ॄाउिनंग या ‘ Prospice ’ या क वतेच व टे िनसन या ‘ Crossing the Bar ’

या क वतेच सहज ःमरण झाल.

प ह या क वततला धीरोदा पणा व दस
ु -या क वततला सूचक व

शांत उदा पणा या गुणांब ल त्या क वौे ांच कौतुक के यावर ह ूःतुत लेखकाला अस

वाटत क ं, ‘ कृ तांतकटकामल वजजरा

दसूं ’ लाग यावर या आं ल कवींनीं

पाचा रल आहे , त्या धैया या मानान सावरकरांच धैय िन:संशय ौे
अंगीकृ त

ोता या

माणसांपासून

उ ापना या

नादांत,

वयोग झालेला असतांना,

अनंत

यातना

भोग यावर,

हणावस

या धैयान मृत्यूला

ूतीच आहे .

ऐन ता

मायभूमीपासून

व

यांत,

माये या

मृत्यूचे कठोर पाश शर राभ वतीं करकचून आंवळले जात

असतांना, भारताचा हा ःवातं यवीर
ये मृत्यो ये । तूं ये । यावयाूती ।
िनघालािच असिशल ज र ये तर सुख !

सावरकर-च रऽ
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अस छातीठोकपण मृत्यूला सांगत आहे , ह पा हल
द यािशवाय कोणा यान ह राहवणार नाह ं.

हणजे या ःवातं यवीरा या धृतीला ध यवाद

मीक पौरा णक
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कथतला ूॉिमिथयस हा एका खडकाला बांधलेला होता.
ूत्यह ं ह याह यान अपहार कर त होत.

एक िगधाड त्या या शर रांत या मांसाचा

अशा वेदनापूण मृत्यूला त ड दे णा-या ूॉिमिथयस या धैयाच

व शौयाच ज कौतुक ऽखंडांत आज ह केल जात, तच कौतुक ‘ ये, मृत्यो ये ’ हे उ ार काढणा-या
सावरकरां या ह वांटयाला आल पा हजे.
नैवे

मा या पे यांत अौूं या म दरे िशवाय दसर
कांह ं िश लक रा हलेल नाह , ती अ
ु

य म दरा

हणून तुला ूय असेल तर खुशाल ये व त्या नैवे ाचा ःवीकार कर, अशी मृत्यूला वनंित

क न आपण ऐन ता

यांतच ऋणमु

दे व ष पतरांच ऋण आपण कस फेडल ह

त्यांतील पुढ ल भाग श दाग णक

कसे झाल

आह

ह कवीन

वःतारान सांिगतल आहे .

वःतारान सांगतांना दे व- ऋणमु तेच वणन आल आहे .

दयिावक आहे :
आ ण त्यािच

रणय ा नींत पेट या ।

अ ःथ अ ःथ, मांस मांस इं धन तशीं ।
जळत जळत आज असे शेष राह ली ।
राख यौवनाची मम !
पतरां या ऋणांतून मु

हो यासाठ ं आपण आज शा ानुसार द वधान कर त आह अस

सांगून, ‘ अिभनव भारतां ’ तलीं सव लकरे मानववंशा या गौरवाथ आपण द क घेत आह अस
चरणांत कवीन सांिगतल आहे त्या चरणांतला
आहे त.

ज हाळा,

व ूेम इत्या द गुण अत्यंत ौे

या

दजाचे

या मानवजातींत या एका वंशान दे शःवातं यासाठ ं तळमळणा-या या त ण कवीचे इतके

हाल केले त्या वंशाब लचा रोष े ष ह या ठकाणीं मावळला आहे व मान याशीं तिपता
पावून हे चरण
ु

ःफुरलेले आहे त :

पतृऋणा फेडाया आ ज अहो मी ।
शा ात अनुसरोिन, द वधान।
िनपु ऽकत्व वा रयल

:

पुऽ अ खल ह

अिभनव भारतची मम ! जेथ जेथ क ं ।
पाळ यांत वलसतसे नयनकमल त ।
तेथ तेथ मीच बघ सृ ी-कुतुहला ।
या

या ःमतमधूर मुखीं मधुर वलसते ।

कशोर कोमलता, ूेमपूण क ं ।
त त मुख बघतांची

दियं मा झया ।

वत्सलता ये उचंबळोिन आणखी ।
सावरकर-च रऽ
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नवउ नित शील भालपटिलं दसत ज ।
उदयो मुख तेज त ण, त पुनः पु हा ।
‘ सव मुल माझीची ! अ खल मानवी ’
मा याह उदयो मुख होित

द ं या ।

आशा नव, आकां ा उ च, भा व त्या ।
आमुिचया वंशा या गौरवािचया ।
भारतीय केवल ना, मानवीय क ं ।
वंशा या गौरवाथ ! त ण क वळ ं ।
सव मुल माझीचीं ! अ खल मानवी ।
यौवनांत अनुभवीन यौवनास मी ।
पृ वी या महासंमहालयांतलीं अनेक

ँय आपण पा हलीं आहे त, अनेक अनुभव आपण

अनुभ वले आहे त, अस सांगतांना कवीन आप या कुलांत या य
आपण जी मा यता िमळ वली ित याब ल समाधान

य

ंच ःमरण केल आहे व क व

केल आहे .

हणून

या क वततला हा भाग ह

संःमरणीय आहे :
सत्कुल, अ यंग दे ह, परम दयाळू ।
जनक आ ण जननी ती; त्यांहु नी ह क ं,
वात्स य, पु य, ूितपािळता तसा,
अमज जो अमग य तापसांमध;
*

*

*

कांह ंशी मा यता ह शारदे िचया ।
राजसभेमाजी क वर भू षता ।
इ छे या बीजांतून उपभोगाचीं फळ िनमाण

हावीं व या फळांतलीं इ छे चीं बीज फ न चौफेर

पसरावीं, हा बम न संपणारा आहे अस सांग यासाठ ं कवीन ययातीच उदाहरण दल आहे व मृत्यूला
अस सांिगतल आहे क ं, जीवनाचा लेख या पानावरच संपावयाचा असला तर तो संप व याला आपली
तयार

आहे .

ह

तत्परता

या जा णवतून िनमाण झाली, त्या जा णवेच वणन पुढ ल ओळ ंत

कर यांत आलेल आहे :
यां असतां दवस नसे यथ गम वला ।
दवसाःताच ह

हणुिन दःख
ना मला ।
ु

मृत्यूनंतरचा आपला ूवास सुखकरच होणार अशा व ासान उत्ःफूत झाले या या कवीन ‘
न ह क याणकृ त्क
सावरकर-च रऽ

त ् दगितं
तात ग छित ’ व ‘ शुचीनां ौीमतां गेहे योगॅ
ु

जायते ’ या
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गीतावचनांचा हवाला दला आहे .
ह जाणीव मृत्यूला ह हावी

अ

हणून क व

नगरांतले सव म बंगले आप यासाठ ं राखून ठे वलेले आहे त
हणतो :

मरणाची वेस जयामा ज उघडते ।
त्या अ

नगरांितल अित सुर य ते ।

राखवूिन ठे वयले असित बंगले ।
आधींची आ हांःतव भ िनयां अ ह ।
कमा या, धमा या िनयत वसारा !
मृत्यूमुळ दसरितसर
कांह ं होत नसून जीव अभावांत ओसरत असेल तर, एका वपलांत ‘ माझा
ु

मी ’ व ा या अंत हत ‘ मी ’ त मावळू न जाईल व अस घडल तर, मरण
मु

हणजे मरण न ठरतां ती

च ठरे ल असा को टबम क न कवीन मृत्यूला वन वल आहे : येणार असशील तर झटकन ् ये !
मृत्यूपे ां मृत्यू या प रवारांतले रोग वगैरे सैिनकच जाःत भयूद असतात अस सांिगत यावर

कवीन मृत्यूला

हटल आहे : जे लोक तु या ःवागतासाठ ं िस

धाड चाल क न गेली तर त

नसतील त्यां यावर या सैिनकांची

य ठरे ल; मा या बाबतींत तसा कांह ं ूकार नाह ं.
मीं त जीं नुघडतील फो डलीं तर ।
जाणारिच, तीं दार उघडनी
ःवय ।
ु
या मा या गेहाचीं, ःवागता अस ।
अिनवाया िस

तु या !

हणुिन श य क ं

ये त र, हे अ खल वीर-वीर- वजेत्या !
एकलािच, अपुरःसर, आ ण अकःमात ् ।
आप या सैिनकांसह ये याचीच तुझी इ छा असली तर ह माझी हरकत नाह ं, आज दोन वष मी
शरपंजर ं खळू न पडल आह व रोगांशीं झगडत आह, तसाच अखेरपयत झगड याला मी िस

आह

अस सांगून, कवीन हा सोिशकपणादे खील कत यपालनाचाच एक भाग आहे अस क वते या शेवट ं
सांिगतल आहे .

यमा या नजरे ला नजर िभड वणा-या निचकेताची कथा

यांना असंभा य वाटत असेल,

त्यांनीं ‘ मरणो मुख मृत्यूश येवर ’ ह क वता तादात् य वृ ीन वाचावी; निचकेता या कथत फार खोल
अथ अस याचा सा ात्कार त्यांना झा यािशवाय राहणार नाह ं !
मृत्यूशीं झगडा कर त सावरकर यांनीं दोन वष काढलीं ह ‘ मरणो मुख मृत्यूश येवर ’ या
क वतत सुिचत झालच आहे . द. २१-९-१९१९ रोजीं सावरकर यांनीं डॉ. सावरकर यांना पऽ िल हल
त्यांत ह ूकृ ती या अःवाः यासंबंधींचे
तर अस

सव प र ःथतीचा वचार केला

हणाव लागत क ं, १९१७ सालापासून सावरकरांची ूकृ ित खंगत चालली ती १९१८ व १९१९ या

दोन वषात फारच

बघडली.

१९१९ साल या अखेर अखेर स त्यांची ूकृ ित सुधा ं

गणेशपंतांची ूकृ ित भयंकर बघडली !
अ

दय वदारक उ लेख आहे तच.

लागली त च

गणेशपंतांचा आजार, अिधका-यांनीं त्यां या बाबतींत केलेली

य हे ळसांड इत्याद ंचे वणन सावरकरांनीं िलहन
ू ठे वल आहे * त वाच याजोग आहे :
माझी मरणो मुख श या गुंडाळू न ठे वली न ठे वली त च ती पु हां पसरावी

सावरकर-च रऽ
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* माझी ज मठे प : उ राध : पृ. १८३.
गणेशपंतां या दख
ु याची हे ळसांड
लागली, ती मा या

ये

बंधूसाठ ं !... का या चवा याचा कोट घालून,

ठणका लाग यामुळ वांकून चालत ते

प ाशय

बघडन
ू

णालयांत जात आहे त, ितथ एक उ ट आ ण मेणधुणा

ू , त्यांस
हं द मिासी मे डकल अिसःटं ट डोळे वटा न, बूट आपटन
हणत आहे , “ कुठ दखत
आहे ? ...लबाड आहे सगळ ! ”
ु

होऊन, त्याचा ूितवाद कर यासाठ ं पु हां

कंिचत ् ओढाताण क न

आ ण, या अपमानान ख न

णालयांत जायचच नाह ं... हणून िन य कर त तो

क भोगी दे शभ ...खोक यान एकसारखी ढांस लागले या ःथतींत क हत आप या कोठड कडे

परत नेला जात आहे -तो द:ु खद दे खावा मला अजून दसत आहे ...अंदमानम ये असेत

त्या

दख
ु याची हे ळसांडच चालली होती.

त्यां या

ते एका चाळ ंत खोकूं लागले क ं, बाजू या दो ह

चाळ ंत ती ढांस ऐकणारास घाबर कर ...अशा ःथतींत त्या कमवीरान अंदमानांत शेवटच द ड
वष घाल वल.
अंदमानांत

ूकृ तीला

सावरकरबंधूं या

असे

हे लकावे

बसत

होते

त्या अवधींत,

महायु ांत
ॄ टश सरकारचा वजय झाला
१९१९

या जूनजुलै म ह यांत

सरकारां या मतांचा
झाली.

हणून कै ांना मु

कर यांत याव ह मागणी जोर ध ं लागली होती.

बनराजक य कै ांपैक ं

कत्येकांची मु ता होऊं लागली.

ूांितक

वचार क न, राजक य कै ांची ह मु ता केली जाणार आहे अशी वाता ूसृत

पंजाबांत या लंकर काय ा या काळांत

हर कसनलाल ूभृतींची मु ता

यांना कठोर िश ा दे यांत आ या होत्या त्या लाला

हावी अशी मागणी कर यासाठ ं

यायमूित चंदावरकर यांनीं थेट

हाइसरॉयांची भेट घेतली. * बाहे र घडत असले या अशा गो ींकडे सावरकर यांच ल
९-१९१९ रोजीं िल हले या पऽांत या पुढ ल उता-याव न † ःप

होत ह द. २१-

होत आहे :

I do not know whether you in India know anything about the order that was read out
here on the day of the peace celebrations in England, concerning the amnesty of prisoners.
On that day or owing to the remission granted on that day, some convicts have upto this
time been released from this convict colony. But so far as the political prisoners are
concerned, nothing beyond the vaguest promises was done, not a simple day’s remission has
been as yet positively granted to any of them, barring a couple of Bengali P.P.S.
(इं लंडांत झाले या वजयोत्सवा या दवशीं येथ बं द वमोचना वषयींचा
*केसर : द. १५-७-१९.
† An Echo from Andamans : P. 79.
एक हक
ु ू म वाचून दाख व यांत आला.
कोण जाणे

!

या हक
ु ु माच वृ

त्या दवशीं - कंवा त्या दवशीं जी सूट दे यांत आली ित यामुळ – या गु हे गार

वसाहतींतले कांह ं गु हे गार कैद यापूव बंधमु

सावरकर-च रऽ

हं दःथानां
त तु हांला िमळाल आहे क ं नाह ं
ु

कर यांत आले आहे त.

पण, अत्यंत मोघम अशा
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आ ासनापलीकडे

राजबं दवानां या बाबतींत अ ाप तर

राजबं दवानां यित र

कांह ं

घडल नाह ं.

एकदोघा बंगाली

इतरांना एक दवसाची सूटसु ां प केपणीं दे यांत आलेली नाह ं ! )

राजबंद ंची मु ता हावी या मागणीला लोकमताचा जोरदार पा ठं बा आहे ह िस

हाव

हणून

मु ते या मागणीअजावर शकड लोकां या ःवा -या घेत या जा या ह सावरकरांची सूचना अंमलांत
आण याच काम मुंबई या ‘ नॅशनल यूिनयन ’ न अंगावर घेतल.
ःवा -या िमळ व याच काम क ं लागले.

ौी.अ.ह.गिे हे अत्यंत उत्साहान

सेनापित बापट यांनीं ह काम पु यास जोरान सु

केल.

द. ११-११-१९ रोजीं पु यास सावजिनक सभे या दवाणखा यांत या मागणीचा पुरःकार कर यासाठ ं
ौी.सी.के. दामले ूभृतींचीं भाषण झालीं.

सभा होऊन, ूो.िश.म.परांजपे, सभा य

ूो.परांजपे यांनीं या

ूसंगीं या आप या भाषणांत पुढ ल उ ार का ढले :
या

वजयोत्सवूसंगीं

सरकार

आ हांस

सवऽ

द पोत्सव

कर यास

सांगत आहे .

सरकार या या सूचनेस अनुस न आ ह ह अशी वनंित करत क ं, तुम या रा यकारभारावर

ू
जो एक काळा डाग आहे तेवढा काढन
टाकून, तु ह ह राजक य; कै ां या अंधारकोठडया
खु या करा,

हणजे आम या घरोघर ं आपोआपच आनंदान द पोत्सव होईल.

बाहे र

राजबं दवानां या मु तेसाठ ं ह खटपट चालली असतांनाच, अंदमानांत या एका

राजबं दवानावर अ नत्याग कर याचा ूसंग आला. अंदमानचा चीफ किमशनर व भाई परमानंद यांची
कांह ं बोलाचाली होऊन, भाईजींनीं अ नत्याग कर याचा िनधार केला.

नता परमावधीला प चली.

कंटाळले होते ; या ता या ूसंगामुळ त्यांची उ
एक आठवडाभर आप या कोठड ंत पडन
ू रा हले.
ूकार

जवळ

जवळ

दोन

म हने

पुढ त्यांना स

चालला

राजबं द वमोचनासंबंधींचा बादशाह जाह रनामा ूिस
अशी खटपट सावरकरूभृतींनीं यापूव पासूनच सु

राजबं दवानांना िमळ याचीं िन
थांब व याची खटपट

यापूव च भाईजी जी वताला

होता.

न अ न घाल यांत येऊं लागल. असा
इत यांत

*

झाला.

अ न व य क न ते
द.२४-१२-१९

भाईजींनीं आपला अ नत्याग थांबवावा

केली होती. बादशाह जाह रना याचा फायदा

त ल ण दसत होतीं त्यांत भाईजी अस यामुळ,

फ न सु

झाली.

रोजीं

शेवट ं सुटका िन

त होणार अस

या

त्यांचा अ नत्याग

दस यावर, भाईजींनीं

आपला अ नत्याग थांब वला.
*The Story of My Life by Bhai Parmanand : Pp.I6I-62.
ःथािनक अिधका-यांचा कोठावळे पणा
द. २४-१२-१९ रोजीं राजबं द वमोचनासंबंधींचा बादशाह

जाह रनामा ूिस

झाला त्यांतील

मह वाचा भाग पुढ लूमाण आहे :
It is My earnest desire at this time that, so far as possible, any trace of bitterness
between My people and those who are responsible for My Government should be obliterated.
Let those, who in their eagerness for political progress, had broken the law in the past,
respect it in the future. Let it become possible for those, who are charged with the
maintenance of peaceful and orderly Government to forget the extra vagances which they
have had to curb. A new era is opening…. I therefore direct my Viceroy to exercise in My
name and on My behalf My Royal clemency to political prisoners in the fullest measure
सावरकर-च रऽ
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which, in his judgment, is compatible with the public safety. I desire him to extend it on
this condition to persons who, for offences against the state or under any special or
emergency legislation are suffering imprisonment or restriction upon their liberty.
ु णा या
( आमचे ूजाजन व रा यकारभाराची जबाबदार वाहणारे अिधकार यां यामधील कटप
खाणाखुणा श यात वर

पुस या जा या अशी आमची स :कालीं मन:पूवक इ छा आहे .

ूगतीसाठ ं अधीर झाले या
कराव.

या लोकांनीं यापूव काय ाच उ लंघन केल त्यांनीं यापुढ काय ाच पालन

दे शाची रा य यवःथा शांततेन व यवःथे

न चाल व याची जबाबदार
आहे .

राजक य

यां यावर स प व यात आली आहे , त्यांनीं यापूव अितरे कांच दमन केलेल

हे अितरे क वस न जाण या जबाबदार लोकांना श य होवो.

होत आहे .....यासाठ ं, आ ह

आम या ूितिनधीला आम या नांवान व आम या वतीन

कर याचा आदे श दे त .

राजबं दवानांना ह

सावजिनक

ध न

आहे

कं

गु हे के यामुळ

कंवा

सुर

सरकार व

ततेला

मा भरपूर ूमाणांत दे यांत यावी.

मादान

ववेकपूवक

ठरवाव.

वशेष काय ांच अगर आणीबाणी या ूसंगांसाठ ं

केले या

नाह ं

ह

आम या

ूितिनधीन

यांच ःवातं य िनबिधत झालेल आहे त्या

मेचा लाभ िमळावा, अशी आमची इ छा आहे .)

बादशहांनीं औदायान राजबं दवानांना
ःथािनक

मादान

ह

काय ांच उ लंघन घड यामुळ, जे कारावासांत आहे त अगर
सवाना या अट वर या

स यां एका न या मनूचा ूारं भ

अिधका-यांना

बादशहां या

मादान केल असल तर , कोठावळे पणा क ं इ छणा-या

श दांतून

शंभर

पळवाटा

काढतां

येतील

ह ओळखून,

या

मादाना या जा हरना यानंतर आठवडाभरांतच अमृतसर येथ झाले या कॉंमेस या नेत्यांनीं कॉंमेस या
अिधवेशनांत राजबं दवानां या मु ते या ू ावर भर
ठरावांतला

बारावा

अ ाप मु

कर यांत आलेले नसून, बादशाह जा हरनामा

जा हरना यांतील

ठराव

या वषयींचा

असून,

दला. अमृतसर

त्याचा

आशय

राजक य कै ां या मु ते या कलमाूमाण

वृ ीन त्याचा वचार

कॉंमेसम य पास झाले या

पुढ लूमाण

होता

:

बादशाह

हं दःथानां
तील व अंदमानांतील कैद
ु

या उदार वृ ीन काढ यांत आला त्याच

हावा. कॉंमेस या बरोबर अमृतसर येथच मुःलीम लीगची बैठक झाली.

बैठक ंत ह वर ल आशयाचा ूःताव संमत कर यांत आला. बादशाह जा हरनामा ूिस
या संःथांनीं सावरकरबंधस
ू ु ा सव राजबं ां या मु तेची मागणी कर यासाठ ं

धाड या त्यांत बाश येथील होम ल लीगची शाखा, यवतमाळ

त्या

झा याबरोबर

हाइसरॉयकडे तारा

ड ःश ट अँसोिसएशनूभृित संःथा

होत्या.
ूांितक सरकार या िशफारशींूमाण राजबंद मु
आघाड मार याच आढळल !
भेटलेले

सर

रे जनॉ ड

राजबं दवानांना मु

हं दःथान
सरकारचे गृहमं ऽ
ु

बॅडॉक

हे

या

वेगवेग या कारागृहांत कुचंबत पडलेले होते.
झाले होते.

अवधीपयत मु

हणून १९१४ सालीं अंदमानांत सावरकरांना

ॄ हदे शचे

ग हनर

होते.

ॄ हदे शांत या

सव

त्यामुळ, या बाबतींत कंजूषपणा करणा-या इतर

दसूं लागल.

बंगाल ूांतांतले एकूण २७३ राजबंद

१९२० साल या फेॄुवार म ह या या सु वातीलाच त्यांतले

मुंबई ूांतांत या एकूण ५४ राजबं दवानांपैक ं माऽ अवघे ४ राजबं दवान या

झाले होते.

डॉ.सावरकर यांनीं तत्परतेन

आप या बंधूंना बादशाह

जा हरना याचा लाभ िमळावा

सरकारला पऽ धाडल.
हं दःथान
ु

सुमारास या पऽाच उ र आल.
सावरकर-च रऽ

सुमारास

कर याच ौेय त्यांनीं संपा दल.

ूांितक सरकारांच वतन जाःतच अ ा य
२१९ मु

होऊं लागले ते हां सव ूांतांत ॄ हदे शान

१९२०

हणून

या जानेवार या म या या

त्यांत अस िल हल होत क ं, माफ या याद ंत सावरकरबंधूंची नांव
४७७

नाह ंत.

मुंबई या नॅशनल यूिनयनतफ हजार ःवा -यांचा सावरकर मु तेची मागणी करणारा अज

भारतमं यांकडे धाड यांत आलेला होता.

१९२०

या फेॄुवार म ह या या आरं भीं भारतमं यांनीं हा अज

परत पाठवून दला !
सावरकरां या मु तेची मागणी कर याचे हे य
अ य तेखालीं नेम यांत आलेली, कारागृहां या

यवःथेब ल चौकशी करणार सिमती अंदमानांत गेली.

हणून अंदमानच ठाण यापुढ चालू ठे वाव क ं नाह ं, हा ू

गु हे गारांची वसाहत

िनणयासाठ ं ठे व यांत आलेला होता.
िमळाली व त्यांनीं

चालले असतांना, सर अले झँडर काडयू यां या

या सिमतीपुढ आपल लेखी

ह या सिमतीपुढ

हणण मांड याची सावरकरांना संिध

द. २४-१-२० रोजीं सिमतींत या सदःयांना भेटू न आपल

हणण सादर केल.

दं ड व ाना या मूलभूत त वांची छाननी सावरकरांनीं आप या
भाईजीं या मु तेचा सुूसंग
या

आवेदन

पऽांत

*

अंदमान पपुंजाच मह व
भारताच दल
ु

अिधकारयु

श दांत

केली

होती.

भारता या

सुर

तपणा या

कती आहे ह सावरकरांनीं चांगल ओळखल अस यामुळ, त्या

होईल अशी कोणतीच योजना त्यांना मा य हो यासारखी न हती.

बं दजीवन सुधारल पा हजे अस त्यांनीं आमहान ूितपा दल.

क पनेला त्यांनीं कसून वरोध केला.

ीन

पपुंजाकडे
अंदमानांतल

पण, ह वसाहत कायमची उठ व या या

अंदमानांत भोगा या लागले या हालअपे ांमुळ अंदमानावरच

झाले या राजबं दवानांना सावरकरांच मत विचऽ वाटंू लागल अनेक वेळां वाद ववाद क न सावरकरांनीं
त मत त्यांना पटवून

ूःतूत यु ांत िस

दल.

सावरकरांचे या वषयीचे

झालेलच आहे .

वचार

कती अचूक व दरदश
पणाचे होते ह
ू

या सव वचारांच सार सावरकरांनीं पुढ ल छे दकांत † सांिगतल

आहे :
अंदमान हा

हं दःथानचा
एक जलदग
ु
ु आहे .

आज नाह ं उ ां इथ वैमािनक िन

सामु िक ठाण ःथापन केल जाईल आ ण पूव या राजक य मह वाकां ेचा अ या य आबम जर

कधीं

हं दःथानां
त झाला तर त्यां या सामु िक रणनौकांस आ ण
ु

वमानांस प हला शह

अंदमानचा दग
तट !
ु दे ईल, मग हं दःथानचा
ु

बादशाह जा हरना याचा लाभ अंदमानमधील ह पुंकळशा राजबं दवानांना िमळणार अस ःप
दसूं लागल.

ॄ हदे शांत या कै ांमागोमाग पंजाबांतले शीख व बंगालमधील कांह ं त ण सुटले.

भाई परमानंद यां या मु तेचा सु दन उगवला.

शेवट ं

सुटके या दवशीं भाईजी व सावरकर यांची अंदमानांत

भेट झाली ितच वणन सावरकर यांनीं पुढ ल वा यांत ‡ केल आहे :
मोठया ूेमान आमची भेट घेऊन आ ण ‘ आपली सुटका हो याची वाःत वक पाळ !
जाण

कती संकोचाःपद वाटत ! ’ अस

मला

हणत, अौुपूण नेऽांनीं त्यांनीं आमचा िनरोप घेतला. ‘

आपणांस जातांना पाहन
ू आ हांस आ ह सुटल नाह ं याची आठवण ह होऊं न दे णारा उत्कट आनंद

होत आहे ’ अस

हणत, आ ह ह त्यांची ूीितपुरःसर बदागी केली.

आप या बरोबर या कांह ं दे शभ ांना अंदमानांत सोडन
ू तेथून िनघतांना भाईजींना कती वाईट

वाटल ह ःवत: भाईजींनीं पुढ ल श दांत सांिगतल आहे : §

सावरकर-च रऽ
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There was also a pang of regret at the separation from those with whose lot had
been cast for some time our own Bortunes-life and death, pleasure and pain, hope and
* माझी ज मठे प : उ राध : पृ. २०६-२०९.
† माझी ज मठे प : उ राध : पृ. २०९.
‡ माझी ज मठे प : उ राध : पृ. २१७.
§ The Story of My Life : P. I66.
३६ सा.च.
Despair. The thought that they would now be left behind brought tears in my eyes; I could
not bear to look at them.
( कांह ं काळपयत आमच भा य

यां या भा याशीं िनग डत झाल होत,

यांनीं व आ ह

िमळू न एकऽ जग यामर याचे अनुभव घेतले, सुखद:ु ख सोिशलीं व आशािनराशा पच वली, त्यांचा व
आपला आतां वयोग होणार ह पाहन
ू द:ु ख मनाला बोचूं लागल.
हा

वचार मनांत आ यामुळ, माझे डोळे अौून
ं ीं भ न आले.

आप यामाग अंदमानांत अडकून पडले या

हे आपले िमऽ आतां इथच राहणार
मला त्यां याकडे बघवेना ! )

बं दवानां या मु तेसाठ ं झट याचा िन य क न, भाईजी

अंदमानांतून बाहे र पडले.
सावरकरांची मु ता होण दघट
आहे अस लोकामणीं या ल ांत येऊं लागतांच, मु ते या
ु

खटपट

कर याची

तत्परता

अिधकच

विधमंडळा या बैठक ंत ौी.

वाढंू

लागली.

व ठलभाई पटे ल यांचा या

१९२०

या

फेॄुवार या

शेवट ं

वर

वषयाब लचा ठराव चचला िनघाला.

ठरावाला पा ठं बा दे तांना ौी. दादासाहे ब खापड यांनीं सावरकरबंधूंची सव हक कत सांिगतली.
बंधूं या बाबतींत कती अ याय झाले आहे त ह सांग याचा ौी. दादासाहे ब खापड यांचा ूय
घडयावर ओतले या पा याूमाण िनंफळ ठरला.

सांिगतल
नाह ं.

:

ना. खापड यांनीं

या

उपडया

सरकारतफ उ र दे तांना िम. मॅ फसन यांनीं

यांचा उ लेख केला त्या इसमांचा वचार आतांच कर यांत येणार

याच ूसंगीं ना. सुरिनाथ बानज यांनीं ौी. बार ंिकुमार घोष यां या वषयीं मा हती वचारली.

ते हां िम. मॅ फसन यांनीं बार ंिकुमार घोष कलक यास आले अस याच वृ
च कत क न सोडल ! व र
यांनीं सावरकर यां या वषयीं ू

िनवेदन
ू सुरिबाबूंना

विधमंडळा या याच बैठक ंत, माच म ह या या उ राधात ना. खापड
वचारला ते हां, सावरकरां या वषयीं पु हां एकदां वचार चालू आहे ,

अस उ र सरकारतफ दे यांत आल. सावरकरां या मु ते वषयीं आमह धरणार एक पऽ लो. टळक

यांनीं भारतमंऽी िम.मॉंटे यू यांना धा डल होत अशी व सनीय मा हती ूःतुत लेखकाला िमळालेली
आहे .

ह पऽ १९२०

या फेॄुवार -माच म ह या या सुमारासच गेल असावे.

बाहे र चालले या या खटपट ं या जोड नच सावरकरांनीं ःवत:च चाल वले या खटपट ंचा ह
उ लेख केला पा हजे.

पंजाब-बंगाल वगैरे ूांतांतील बहते
ु क राजबंद सुटू न गेले तर राज मेचा लाभ

आप याला िमळत नाह ं ह पाहन
ू , सावरकरांनीं शेवट ःवत:च सरकारला या बाबतींत जाग कर याच
ठर वल.

यासाठ ं त्यांनीं ग हनर-जनरलकडे जो अज केला को द. ६-४-२० रोजीं अंदमान या चीफ

किमशनर या ःवाधीन कर यांत आला व चीफ किमशनरमाफत तो द.१२-४-२० रोजीं
रवाना झाला.

या अजाच उ र द. १९-८-२० रोजीं सावरकरांना प चल.

हाइसरॉयकडे

या अजावर सरकार गोटांत

३-३।। म हने खल चालला होता.
सावरकर-च रऽ
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सावरकर-बंधूंची गांधींकडन
ू व कली
याव न अस अनुमान िनघ यासारख आहे

क ं,

हं दःथान
सरकारन
ु

वचार विनमय क न, मगच या बाबतींतल आपल धोरण ठर वल असाव.
लाभ तूत तर दे याला हॉइसरॉय िस

ीन कांह ं ठळक चुका झाले या आहे त.

१८८४ दे यांत आल आहे .
हाःयाःपद ह आहे !

१८५७

सावरकरबंधूंना राज मेचा

केले त्यांत गांधीजींनीं ‘ यंग इं डया ’

या अंकांत िल हले या ‘ सावरकर-बंधू ’ या लेखाला ःथान

मा हती या

ांशीं

नाह ं, असा सरकार उ राचा आशय होता.

सावरकर-मु तेसाठ ं लोकामणींनीं जे ूय
५-२०

वलायतत या मुत्स

दल पा हजे.

या द.२६या लेखांत

वनायकराव सावरकर यां या ज माच वष

वनायकरावांना १९०९ सालीं मुलगा झाला होता ह चुक च

वधान तरा

या ूसंगावर सावरकर यांनीं िल हले या मंथाचा उ लेख History of the

Sepoy Revolt of I857 या श दांनीं क न, गांधीजींनीं या ू यात मंथाच नांव ह आप याला धडपणीं
माह त नाह ं, अस सुच वल आहे .
What is more, I think it may be safely stated that the cult of violence has, at the
present moment, no following in India.
( मा या मत वशेष गो
उरलेले नाह ंत, अस बनधोकपण
काय, असा ह ू

हणावयाला हरकत नाह ं.) ह वधान या लेखांत कर याच ूयोजन

वचारतां ये यासारखा आहे .

या लेखांत
केली आहे .

ह आहे क ं, स यां हं दःथानां
त अत्याचारा या पंथाला अनुयायी
ु

अस कांह ं दोष असले तर , गांधीजींनीं सावरकरबंधूंची व कली मु े सुदपण

डॉ. सावरकर यांनीं अत:पर या बाबतींत आप याकडे अज क ं नयेत अस सरकारन

कळ व यामुळ व सावरकरांना सोडतां येत नाह ं, ह हं दःथान
सरकारच मत पालमटांत सागून िम.
ु
मॉंटे यू हे ःवःथ बस यामुळ आपण हा वषय हातीं घे याला ूवृ
गांधीजींनीं

विनत केल आहे .

झाल , अस या लेखा या शेवट ं

बादशाह राजीना यांत या श दांचा क स काढ यावर गांधीजींनीं या

लेखांत सरकारला अस बजा वल आहे क ं, जाह रना याची अघळपघळ भाषा

वचारांत घेतली आ ण

सावरकर-बंधू हे राजक य कैद आहे त ह िन ववाद सत्य मा य केले क ं, नुसते मौन धारण के यान
आपली या बाबतींतली जबाबदार संपली, अस सरकारला मानतां येणार नाह ं. सावरकरबंधूंना अत:पर

डांबून ठे वावयाचे असतील तर, आप या धोरणाच वःतृत समथन क न सरकारन लोकांच समाधान
केल पा हजे, असा ह इषारा गांधीजींनीं या लेखांत दलेला आहे .
राज मेचा लाभ िमळू न पुंकळसे राजबंद अंदमानांतून मु
१९२०

झा यावर कांह ं म ह यांनीं- हणजे

या जुलै म ह यांत-सावरकरांना अंदमानांतच एक सवलत िमळाली.

िमळू न, कांह ं कारकुनी काम कर याची संिध त्यांना दे यांत आली.

यावेळ ं त्यांना बढती

या संधीचा लाभ घेत असतांना ह

अनेक गो ी त्यां या मागात आड या आ या; पण, शेवट ं ह सवलत त्यांना बरे च दवस उपभोिगता
आली.

आपली सुटका हो याच कांह ं एक ल ण दसत नाह ं अस ल ांत आ याबरोबर, सावरकरांनीं

अिधका-यांकडे

आवेदनपऽ धाड याचा

सपाटा सु

केला.

छापखाना वगैरे

वभागांतलीं व र

अिधकाराचीं काम आप याला िमळावीं, मु ता होत नसेल तर वसाहतींत संचार कर याच ःवातं य,

सहकुटंु ब अंदमानांत राह याची अनु ा वगैरे गो ींतली एकाद गो
तगादे वजा मागणी अिधका-यांकडे कर याचा बम त्यांनीं सु

सावरकर-च रऽ

तर आप याला

ठे वला.

िमळावी, अशी

या सुमारास अंदमानांतील
४८०

बार बाबांच रा य संपु ांत आल अस यामुळ, बं दवानांच िश ण वगैरे उपयु
िनवधपण व भरपूर ल

कायाकडे सावरकरांना

पुर वतां येऊं लागल होत.

द. १ ऑगःट १९२० रोजीं लोकमा य टळक यांना ःवगवास घडला ह वाता दस
ु -या दवशीं

सकाळ ं अंदमानांत प चली.
माग

या शोचनीय घटनेमुळ, मनाला वाटणार तळमळ

य

कर याचा एक

हणून अंदमानभर सवानीं दवसभर उपवास पाळावा, अशी क पना सावरकरां या मनांत आली.

सावरकरां या मनांतला हा संक प तासदोन तासांत सग या अंदमानभर फैलावला.

दहा वाजतां

जेवणा या वेळ ं कारागारापासून त थेट रासबेटापयत शकड लोकांनीं आपापल जेवण घे याच नाकारल.
या संघ टत रा ीय उपोषणाच व शोकूदशनाच वृ
वाटल; पण, ह ूकरण
अिधकार वग

अिधका-यांना कळल ते हां त्यांना सबोध आ य

वकोपास ने याचा वेडेपणा त्यां यापैक ं कोणी केला नाह ं !

अंदमानचा

बदल यामुळ व अंतःथ संघटना चांग या ूकार झालेली अस यामुळ, या सुमारास

बं दवानांच सामुदाियक िश ण, ूासंिगक सभा वगैरे कायबम ह यव ःथतपण पार पडंू शकत असत.
द. ६ जुलै १९२० रोजीं अंदमानांतून िल हले या पऽांत भारतमं यांकडे हजार ःवा -यांचा अज
धाड याब ल सावरकरांनीं आप या दे शबांधवांना ध यवाद दले आहे त.
हणजे दे शूेमाच उदा

ःव प होय अस समजणारे भारतीय दे शभ

ू ाचा ऊहापोह सावरकरांनीं या पऽांत केला आहे .

अ खल मानववंशावर ल ूेम

बांती या मागाला कां लागले या

मानववंशांत या एका लहानशा भागान आप या

आबमक ूवृ ीमुळ सव मानवजातीच जीवनच धो यांत आण याच

ँय

दसूं लागल व त्यामुळ

बांितकारकांना कठोर उपायांचा अवलंब कर यांवाचून गत्यंतर उरल नाह ं अस सांगतांना, सावरकरांनीं
पुढ ल वचार * य

केले आहे त :

It was this very principle that …. forced us to take to the surgeon’s knife and feel that
severity for the moment would certainly be mercy in the long run. But even
*An Echo from Andamans : Pp. 89-90.
‘ श

चा आबमक उपयोग : अत्याचार ’

while combating force with force, we heartily abhorred-and do yet abhor-all violence; for
violence is force aggressively used, force that is life-killing ….. Thus, we were revolutionists
under necessity, and not by choice.
( श

बया करणा-या िभष वरा या हातांतल हत्यार हातीं घे याला आ ह बांितकारक ूवृ

झाल ते या त वामुळच ूवृ

िन

झाल य

तात्कािलक कठोरपणा हाच प रणामीं दयेसारखा ठरे ल अस

त वाट यामुळच आ ह त्या मागाला लागल .

पण, ते हां जर आ ह श

चा श

न ूितकार

कर त होत तर , आ ह अत्याचाराचा मन:पूवक ितटकारा कर त होत व अ ाप ह करत ;
आबमक र तीन केलेला श
अत्याचार होय.

चा उपयोग – ूाणघातक प तीन केलेला श

एवंच, नाइलाज

कारण,

चा उपयोग – तेवढाच

हणून आ ह बांितकारक बनल , ःवे छे न न ह. )

अंदमानांत येणा-या बडया सरकार अिधका-यांकडन
ू सावरकरांना वारं वार अस बजा व यांत येई

क ं, पूव या भारतीय राजां व

सावरकर-च रऽ

तु ह बंड पुका रल असतत तर, त्यांनीं तु हांला ह ी या पायांशी

४८१

तुडवून मा न टा कल असत.
उ र दल आहे .

या दहशतबाजीला सावरकर यांनीं या पऽांत पुढ ल मािमक को टबमान

सावरकर िल हतात † :

Speaking relatively to barbarian times, it is true that I had a fair trial and a just
sentence and the Government is at liberty to derive whatever satisfaction they can from the
compliment that they give a fairer trial and a juster sentence to their captives than the
cannibals used to do. But, it should not be forgotten that if, in olden days, the rulers, flayed
their rebels alive, then, the rebels too, when they got the upper hand, flayed alive the rulers
as well. And if the British people treated me or other rebels more justly, i.e. less
barbarously, then they may rest assured that they too would be as leniently treated by the
Indian rebels, if ever the tables are turned.
( जंगली युगा या तुलनेन पाहतां, मा यावर ल आरोपांची चौकशी नीटपणीं झाली व मला
िश ा ह

यायसंमत सांग यांत आली, ह खर.

ते लोक त्या शऽूंना

नरमांसभ क लोकां या हातीं त्यांचे शऽू सांपडले तर,

या र तीन वागवीत असत त्यापे ां

ॄ टश सरकार आप या शऽूंची चौकशी

नीटपणीं करत व त्यांना िश ा अिधक
*An Echo from Andamans : P.92.
यायीपणान दे त, या ूशंसत ज समाधान सांठ वलेले असेल त सरकारन सुखेनैव उपभोगाव !
एक गो

माऽ त्यांनीं वस ं नये.

पण,

पूव या काळचे राजे आप या शऽू या अंगावर ल कातड सोलून

त्यांना जीव मार त ह जस खर आहे , त्याूमाणच ह ह खर आहे क ं, जे हां या शऽूंची सरशी होत असे

ते हां, ते ह रा यकत्या या अंगावर ल कातड सोलून त्यांचा ूाण घे याला सोड त नसत.

मी व इतर

बंडखोर यांना

ॄ टश लोकांनीं अिधक

यायान- हणजेच कमी रानट पणान-वाग वल असेल तर,

त्यांनीं ह असा

व ास बाळगावा क ं, दै वाचा फांसा तसा पडलाच िन भारतीय बंडखोरांचा वरचंमा

झालाच तर, ते ह ॄ टश लोकांना ितत या सौ यपणान वाग वतील.)
१९२० सालीं ऑ टोबर म ह या या उ राधात कनल वेजवुड हे
हं दःथानां
त आले.
ु

मुंबई, द ली वगैरे

नो हबर या ूारं भीं लाहोरास गेले.
रा हले होते.

शहरांत

कांह ं

काळ

ॄ टश मजूर प ाचे पुढार

घाल व यावर

ऑगःटम य भाई परमानंद हे

कनल

वेजवुड

ह

वौांतीसाठ ं काँमीरांत जाऊन

ते या सुमारास लाहोरास परत आले व त्यांनीं कनल वेजवुड यांची भेट घेऊन,

अंदमानांतली सव हक कत त्यां या कानावर घातली व सावरकरूभृित राजबंद ं या मु तेची आमहपूवक
मागणी केली.
या

या मा हतीवर आधारलेले अंदमान वषयक लेख िलहन
ू , कनल वेजवुड यांनीं ते १९२१

जानेवार -फेॄुवार

म ह यांत

रे ह.सी.एफ् .अँसयूज यांनीं िल हलेले

इं लंडमधील

वृ पऽांतून

ूिस

केले.

कत्येक अंदमान वषयक लेख ह ूिस

अंदमानांत जाऊन आ यावर बॅडॉक साहे बांनीं

यानंतर

झाले.

१९१४ सालीं

या िशफारशी के या होत्या त्या सरकारन ूिस

करा या अशी मागणी होऊं लागली व त्यामुळ अंदमान व तेथील उव रत राजबंद हा ू
फ न द

लौकरच

सरकारपुढ

हणून उभा रा हला !

म यंतर या काळांत, ःवत: या प र ःथतींत इ
चाल वलेच होते.

असा पालट हावा यासाठ ं सावरकरांनीं ूय

मु ता होत नसेल तर अंदमानांत ‘ ःवतंऽ ’

आप याला िमळावी- ह संिध िमळ याचा अिधकारच आतां आप याला ूा

हणून राह याची संिध

होत अस यामुळ, ती संिध

अवँय दे यांत यावी, अशीं आवेदनपऽ धाड याचा सपाटा त्यांनीं चाल वला होता.
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अंदमानांतल बार -रा य संपल होत.

बार परत ःवदे शीं गेला होता व त्या या मेहु याला बढती िमळू न

अंदमान या कारभारांत पुंकळच इ

बदल घडवून आणले.

तो त्या या जागेवर आला होता.

या गृहःथा या अंगीं बर च माणुसक

द. २८-९-२० रोजीं सावरकरांना कारकुनी

काम कर याची अिनबध मोकळ क िमळाली व पुढ नो हबर या
फोरमन या जागेवर नेम यांत आल.
असे.

अंदमानी

अस यामुळ, त्यान

ूारं भीं सावरकरांना तेलगुदामावर ल
समजली जात

यवःथत ह जागा फार मह वाची

या जागेवर सावरकरांची नेमणूक झालेली दसतांच, पूव त्यांना
अंदमानी बं दवानांची ॅा त समजूत

छळणारे वॉडर वगैरे सवजण अगद ं गोगलगाय बनले व बं दवानांच िश ण, या िश णाचे िनिम ान

हं द ूचाराची चळवळ, शु ची चळवळ इत्या द कायबम पुंकळच राजरोसपण कर याला सावरकरांना

या काळांत संिध िमळाली.
बाहे र अंदमानब ल फार बोभाटा होऊं लागला त्याचा प रणाम
किमट ’ न केले या िशफारशींचा प रणाम

हणून असो अगर ‘ काडयू

हणून असो, अंदमानची बंद वसाहत बंद कर याब लचा

वचार हं दःथानसरकार
या गोटांत खेळंू लागला.
ु

या वचाराची वाता अंदमानांत येऊन प च याबरोबर

तेथ जे ज मठे पीचे कैद होते त्यांनीं ःवत:ची अशी समजूत क न घेतलीं क ं, अंदमानची बंद वसाहत
होईल व आपण मोकळे होऊन, आप या मुलांमाणसांत जाऊन

उठ याबरोबर आपली उरलेली िश ा र
पडंू .

ह

त्यांची समजूत अगद ं िनराधार व ॅामक होती.

भारतीय तु ं गांत डांबून ठे व यापलीकडे

हं दःथानसरकार
ु

अंदमानांतून उचलून या गु हे गारांना

कांह च करणार न हत;

आशेन वेडे बनलेले जे बं दवान होते त्यांना हा ववेक सुचत नसे.
अंदमानांत ःवक ान ूा

मु ते या

पण,

भारतीय तु ं गांत डांबून पड यापे ां

क न घेतलेले अिधकार उपभोगीत राह याची सावरकरांची उत्सुकता या

आशांध बं दवानांना आकलन करतां येत नसे.

अंदमानची बंद वसाहत बंद होऊं नये असे अंदमान या

अिधका-यांना वाटे ! याच कारण अस होत क ं, वसाहत बंद झाली तर आपल कस होईल ह ःवाथ
भीित त्यांना कासावीस कर त होती.

कारण कांह ह असलीं तर , वसाहत बंद होउं नये या मु

सावरकर व अंदमानचे अिधकार यांच एकमत होत. अिधका-यांशीं
या

नेहेमीं

झगडणा-या

ावर

सावरकरांनीं

ूसंगीं

अिधका-यांशीं सहकाय कस केल ह गूढ या बं दवानांना समजत नसे.

संॅा त मन: ःथतींत या या

बचा-या बं दजनांची ःथित वणन कर यासाठ ं सावरकर यांनीं पुढ ल वा य * िल हल आहे :
क चा गड

एका ा पटाईत म लाशीं िनयु

चुकून पुढ केलेला हात ह धर यास,

खेळावयास उतरला तर त्या म लाचा

विचत ् तो आप यास फस व यासाठ ंच पुढ केलेला आहे

अस समजून, जसा कचरतो आ ण त्यावर उलट पच मार याची संिध गमावतो तशीच साधारण
जनसमूहाची राजकारणा दक यवहारांत पुंकळ वेळां ःथित होते.
िनकोबार ह बेट भारतीय संःकृ ती या क तल असून ह,
आ ण ॄ ह लोकांचा पगडा बसला;

हं दं ू या उपे ेमुळ त्यावर मलायी

तशी अंदमानची ःथित होऊं नये अस सावरकरांना मनापासून

वाटत अस यामुळ, अंदमानमधील बंद वसाहत बंद कर या या क पनेला त्यांचा

सावरकर-च रऽ
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ह

वसाहत बंद होतांच, हं द ु बीजाची व हं द ु धमाची तीन पढया वाढत आलेली ,संतित न

होईल, तेथ

घाल यांत आलेल बं दवानां या तीन पढयां या र -बीज-ौमांच भांडवल यथ जाईल, अस सावरकर
*माझी ज मठे प : उ राध : पृ. २५३.
यांच मत झाल होत.
सवलती पदरांत पाडू न
उदाहरणान आपल
धाडल.

अंदमानांत राह या या िनिम ान हं द ु बं दवानांनीं अिधकांत अिधक लाभकारक
या या अस त्यांच भ वताल या बं दवानांना सांगण असे.

ःवत: या

हणण सबळ कर यासाठ ं सावरकरांनीं या सुमारास सरकारकडे एक आवेदनपऽ

त्याचा आशय पुढ लूमाण † होता.
हं दःथानां
त परत धाडतांच माझी मु ता होणार नसेल, तर मी अंदमानम येच राहंू इ छत .
ु

माऽ दहा वष भरलीं अस यान मला सहकुटंु ब कंवा ‘ ःवतंऽ ित कटावर ’ राहतां याव.

कारागारांत

ठे वावयाच तर मला अंदमानांतच ठे वाव.
या सुमारास हं दःथानां
त सु
ु

झाले या असहका रते या आ ण खलाफती या चळवळ ची चचा

अंदमानांत ह होऊं लागली. खलाफती या

चळवळ ब लच

‘ ह

खलाफत नाह ं, आफत आहे ’ ह

सावरकरांच वा य भ वताल या सव बं दवानां या त ड ं खेळंू लागल.
रा

या रा

बु ॅ

बनल व भलत्या क पनांचा ूचार सु

लो.

टळक िनवत याबरोबर

झाला, यामुळ सावरकरांना जी हळहळ

वाटे ती त्यांनींच पुढ ल श दांत ‡ व णली आहे :
हं दःथानां
त लो. टळक वारतांच खलाफत आ ण असहकार या चळवळ जोराव या.
ु

कोणा असामा य पु ष िनवतला असतां, तो ध का िनसगाला दे खील सहन न झालासा होऊन,
मोठमोठाले अशुभ झंझावात...सु
धुरंधर नाह ंसा होतांच हा
चरखा

होतात, असा एक पुरातन समज आहे .

लोकमा यांसारखा

खलाफती या अत्यंत आत्मघातक चळवळ चा आ ण एका वषात

फरवून आ ण अ हं से या अत्यंत

वपयःत

या येवर उभारले या तेजोह न आ ण

तेजोनाशक असहका रचतेन ःवरा य िमळवूं इ छणा-या आत्मवंचक उ मादाचा हा तसाच एक
अशुभ झंझावात सुटला आहे :
सहका रता व असहका रता यां या वषयीं सावरकरांना त्या वेळ ं काय वाटे या वषयींच पुढ ल
ववेचन ह ¶ बोधूद आहे :
खर राजकारण सहकार ह नसत आ ण असहकार ह नसत.
जर सहकारान ू

सुटत असेल तर वप ाशीं अवँय सहकार करावा.

असहकार ! तो के हां िन:श

वा सश

जर सहकार नाह ं तर

वरोध ह तात्पुरताच असला पा हजे.

त व न हे , तो एक तात्कािलक उपाय आहे .

होय.

तर, त ूितसहकार च असत.
असहकार ह

सव मनुंयमाऽांनीं सहकार करावा हच

आ ण तो सहकार परःपरांनीं परःपर हतास अनुकूल असा करावा कंवा करण भाग

पाडल जाव,

†

माझी ज मठे प : उ राध : पृ. २५९.

‡

माझी ज मठे प : उ राध : पृ. २६०.

¶

माझी ज मठे प : उ राध : पृ. २६१-६२.
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अशाच ःव पाचा राहणारा अस यान त्यासच ूितसहकार कंवा ूितयोग
डॉ. सावरकर

हे

१९२०

साल या

आप या बंधूंना फ न भेटू न आले.

नो हबर

हणतात.

म ह या या शेवट ंशेवट ं अंदमानांत जाऊन

‘ लवकर हवापालट न झा यास वड ल बंधूंना

सावरकर यां या मनांतील भीित डसबर म ह यांत जाह र र तीन य

य होईल ’ ह डॉ.

कर यांत आली. * या भेट या

वेळ ं वनायकराव सावरकर यांनीं आप या ःवत: वषयीं व गणेशपंतां या ूकृ ती वषयीं पुढ ल उ ार †
आप या किन

बंधूंसमोर काढले.

बाळ, तु यापासून वःतु ःथित लपवून ठे व याच मला कारण

दसत

नाह ं.... हणून

सांगत क ं, आतां तूं आम या दोघां या जीवनांतली शेवटली बातमी ऐक यास िस
राहा.

आतां फार

दवस िनभतील अस

प चलेली होती.
आली.

कॉंमेस या

वेळ ं

त्यामुळ नागपूर

तर

दे खील, असंभवनीय गो ी ह

पण, आता तो संभव अगद ं वरळ ! बहधा
ह शेवटची भेट !
ु

घडतात, ह ह वस ं नकोस.
नागपूर

दसत नाह ं.

होऊन

असहका रतेची वृ

परमावधीला

कॉंमेसम य राजक य कै ां या बंधमु तेची मागणी सोडन
ू दे यांत

कॉंमेसन राजक य कै ांब ल सहानुभूतीचा ठराव पास केला व त्यांनीं दे शाकरतां धैयान द:ु ख

सहन कराव अस सुच वल. असहकारा या या वावटळ ंत न सांपडलेले जे कांह ं दे शभ
होते त्यांत कौ सल ऑफ ःटे टचे सदःय ौी. रं गाःवामी अ यर हे होते.
कर याची वनंित करणारा ठराव त्यांनीं पाठ वला व १९२१

िश लक उरले

सावरकर-बंधूंना बंधमु

या माच म ह या या शेवट ं कौ सल ऑफ

ःटे टम य या ठरावावर चचा झाली.

या चच या वेळ ं ौी. रं गाःवामी अ यर यांनीं सरकारला अस

सांिगतल क ं, मु

वशेष कांह ं करतील अशी भीित सरकारला वाटत असेल तर,

झालेले सावरकर

त्याब लची जोखीम पत्कर याला मी तयार आह - यासाठ ं हवी तेवढ मोठ र कम जािमनक
भर याला सु ां माझी तयार आहे !

इकडे सावरकरां वषयीं ह चचा चालू होती त्या सुमारासच,

अंदमानांत मया दत ःवातं य िमळ या या

ीन सावरकरांची ूगित होत होती.

टाक यापासून त्यां यावर भयंकर ःव पाचा कैद
िनदशक

हणून

हणून िश का पडलेला होता.

अंदमानांत पाय
या िश

याच

हणून ज ‘ D Ticket ’ त्यां या ग यात ल बत होत त द. २१-२-२१ रोजीं ूथम िनघाल.

द. १०-२-२१ रोजीं या ित कटांतून त्यांची कायमची मु ता ह झाली !
आपली मु ता होत नाह ं अशी िन

ित होऊन सावरकर एकेक दवस कंठ त होते, त एके

दवशीं सायंकाळ ं त्यांना एका वॉडरन एक िच ठ गु पण आणून दली.

मुंबई इला यांत या कोणत्या

तर तु ं गांत आप याला ठे व या या िनिम ान
*केसर : द.१४-१२-२०. † माझी ज मठे प : उ राध : पृ. २६२-६३.
आप याला अंदमानांतून हल वल जाणार ह

वाता सावरकरांना या िच ठ मुळ कळली.

सावरकरांना समाधान तर वाटलच नाह ं; उलट वषादच वाटला.

यामुळ

सावरकरांना हं दःथानां
त आणल अशी
ु

बढाई मा न सरकार लोकांची सहानुभूित आप या बाजूला वळवून घेईल व अंदमानांत ःवतंऽपण
राह याऐवजी आप यावर माऽ तु ं गांत सडत पड याचा ूसंग येईल, या वचारान त्यांच मन उ
झाल.

इतके

दवसांनंतर आतां त्यांना आप या

ये

बंधूंसह एकऽ राहतां येऊं लागल होत.

हं दःथानां
त या तु ं गांत ह ह सुख लाभ याची शा ित न हती.
ु

लौ कक

या सरकारची जी कृ ित ‘

कृ पा ’ या सदरांत जमा होणार होती, ितच सत्यःव प अशा ूकारच होत !
सावरकर-च रऽ
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दस
ु -या

दवशीं सकाळ ं सावरकरांनीं जवळ या पुःतकांची बांधाबांध केली.

अंदमानांतून हल वणार ह वाता बं दजनांत पसर यामुळ, सावरकरांब लचा भ
कारागारांतल बं दजन व बाहे रचे ःवतंऽ यांची धडपड सु

झाली.

भाव य

माग राहणा-या लोकां या

सावरकरांना

कर यासाठ ं
ीन

या

गो ी सांगून-पढवून ठे वावया या त्या सावरकरांनीं सांगून टाक या. सावरकरांना घेऊन जाणार
िशपायांची तुकड येत आहे व ‘ साहे ब ’ येत आहे अशी वद दे यांत आली, ते हां सावरकर एका
व ासांत या बं दवानाला
एक दे व, एक दे श, एक आशा
एक जाित, एक जीव, एक भाषा ।
या रा मंऽाची संथा दे त होते.
आल.

बेड वगैरे न घालतांच सावरकर –बंधूंना तु ं गा या दाराबाहे र काढ यांत

मृत्यू या वबाळ जबडयासारख भयंकर वाटणार त दार !

सावरकर – बंधू सुदैवान एकदांचे बाहे र पडले !

ू
त्या जबडयांत इतक ं वष काढन

दारांतून बाहे र पडतांना

वनायकराव गणेशपंतांना

हणाले : *
बाबा ! हा एवढासा उं बरा जीवनमरणा या सीमेची रे षा आहे .

ओलांडला ! मरणा या

सीमतून जीवना या सीमत हा वतीएवढा उं बरा ओलांडू न आपण पु हां एकदां पाय टाकला !

आतां पुढच पुढ ! !
सावरकरबंधू

िशपायां या

कडक

त्यां या दशनाथ बं दजनांनीं गोळा होऊं नये
बंदोबःताला जुमान याची ूवृ

पाह-यांत

समुिाकडे जाणा-या वाटे न जाऊं लागले.

हणून बंदोबःत कर यांत आला होता.

त्या दवसापुरती तर लोप पावली होती.

पण, त्या

जमादार च काम करणारा

एक बं दवान एकदम पुढे सरसावला, आ ण कशाची ह पवा न करतां चा यां या फुलांची एक साधी
माळ त्यान सव बं दवानां या वतीन

सावरकरां या ग यांत घातली ! सावरकरां या कंठांत आजवर

अनेकांनीं सह ाविध पुंपमाला घात या असतील;
बं दजनां या ूेमाची िनशाणी

पण, अंदमानांतून बाहे र िनघतांना, अंदमानांत या

हणून ग यांत पडलेली ती पुंपमाला

* माझी ज मठे प : उ राध : पृ. २६८.
द घकाळानंतर मायदे शाच दशन
-

बनवासा या फुलांवर गुलाबपाणी िशंपडन
त्यांना सुवािसक करतात, त्याूमाण
ू

चा यां या फुलांवर भ

बनवासा या

भावाच िसंचन के यामुळ सुवािसक बनलेली ती पुंपमाला – सावरकरां या

ःमृतींत सदै व ःथान पटकावून राह ल, यांत शंकाच नाह ं !
‘ महाराजा ’ बोट ंतून मायदे शाकडे परत येणा-या सावरकर - बंधूंना ूवासांत वेडयां या
इ ःपतळाचा अनुभव िमळाला; कारण,
होती.

या पंज-यात त्यांना क डल होत त्यांत वेडयांची भरती केलेली

या वेडयां या बाजारांतून आप याला पृथक्

सावरकरांना

याव

त्याच पंज-या या समोर या अधात वेगळ ठे व यांत आल.

आ यामुळ दोघा ह बंधूंना गुदमर यासारख होई.

सावरकर-च रऽ

कर यांत

अशी

खटपट

के यावर,

तळमज यावर क ड यात

त्यामुळ त्याब ल ह चळवळ करावी लागली.
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बोट वर या उता ं या समंजसपणामुळ सावरकरांना या ूवासांत अ न माऽ ठ क िमळाल ! तीन दवस
ूवासांत काढ यावर, चौ या दवशीं दपार
या सुमारास द ु न हं दःथानचा
कनारा दसूं लागला !
ु
ु
ूय मातृभूमी या उ ारासाठ ं सावरकरांनीं इत या हालअपे ा सोस या होत्या व ूत्य

या

मृत्यूशीं संमाम

केला होता त्या मातृभूमीच इत या द घ कालानंतर दशन झाल त्या वेळ ं सावरकरबंधूंच मन भावनांनीं
कस उचंबळू न आल असेल ह समज याला क व दयाचीच आवँयकता आहे , अस नाह .
ठकाणीं ‘ मन ’
१९२१

या या

हणून कांह ं तर आहे असा ूत्येक इसम या भावनांच ःव प ओळखूं शकेल !

या मे म ह या या म या या सुमारास सावरकर बंधूंना कलक यास आणून अलीपूर तु ं गांत

डांबून ठे व यांत आल.
सावरकरां या आयुंयांतला जो भाग अंदमानांत गेला, त्याची या

अस यामुळ या कालखंडांतील त्यां या जीवनबमाचे कांह ं
अंदमानांत हालअपे ा भोगून परत
जवळजवळ रामरामच ठोकला.

वशेष याच

जवंत आले या दे शभ ांपैक ं

ठकाणीं समाि

ठकाणीं सांगण इ

अंदमानांतील आप ींच हलाहल पचवाव लाग यामुळ, सावरकरां या

जगांतील िश ाचारा द गो ींच वःमरण, वारं वार उ वणारा आजार, इत्याद
ओसरलेली नाह ं.

आहे .

कत्येकांनीं त्यानंतर राजकारणाला

िच वृ ीवर व आरो यावर कायम या ःव पाचा कांह ं प रणाम झाला आहे .
गोचर होत आहे त.

होत

एकांत ूयता, बा

पांनीं हे प रणाम आज ह

पण, हे प रणाम घडले असून ह, सावरकरांची दे शकाय कर याब लची तळमळ

प र ःथतीूमाण

या ूकारची दे शसेवा करतां ये यासारखी असेल ती सतत कर त

राह याच ोत सावरकरांनीं के हांच सोडल नाह ं.

राजक य ू ांचा वचार करतांना त्यां या बु च तेज

अ ाप ह तळपत – अंदमान या भेसूरपणामुळ त तेज मालवल नाह ं – ह पाहन
ू स यांचे

हाइसरॉय

यांनीं आ य ूकट केल व अशाच त-हे चे आ याचे उ ार थोरथोर भारतीय मुत्स ांनीं ह काढले, अशी
मा हती ूःतुत लेखकाला िमळालेली आहे .
त्यामुळच हा चमत्कार घडला, अस

सावरकरां या वृ ींत बालवयांतच जो

हणण ूा

येयवाद बंबला होता

आहे .

बार न अंदमानांत सावरकरूभृित राजबंद ंना छळल यांत नवल नाह ं.

बार हा अिधकार होता

व सावरकरूभृित राजबंद हे त्या या पंजाखालीं सांपडलेले असहाय बंद होते. पण, अशा प र ःथतींत ह
सावरकरांनीं बार ची रग जर वली, ह ल ांत बाळग यासारख आहे .
मदनसार या ूसंगांच
’

या भ

भावान कौतुक केल जात त्याच भ

या ूसंगाच ह कौतुक कोणी कर ल, तर त राःत ठरे ल.

आणणा-या सावरकरांजवळ धैय व हकमती बु

बु चा वजय झालेला दसतो.

आधारावर

या

बार या हातीं स ा होती;
यां या या

हकमती बु

विनिल प ह बस विल !

ं ांत अखेर स

ीचा लाभ क न दला. अंदमानांत घडणा-या
कर या या कामीं सावरकरांची हकमती

या बळावर सावरकरांनीं बेडयांतून िनघणा-या आवाजां या

अशा हकमती

लागली तर ती भोगतांना सावरकरांची

वनोदबु

विचत ् फस या व त्यामुळ ूसंगीं िश ा भोगावी
त्यांना उपयोगी पडत असे.

आण याब ल सावरकरांना एकदां हातकडयांची िश ा सांग यांत आली होती.

चो न वृ पऽे

ह

असतांना, बार एकदां मु ाम सावरकरांकडे गेला व त्यान, ‘ ह रे काय ! ’ असा ू
पोःटे ज ’ अस उ र हजरजबाबीपणान दे ऊन, सावरकरांनीं बार ला चीत कर याचा ूय

सावरकर-च रऽ

त्याला मऊ

या हकमती बु म े या बळावर सावरकरांनीं अंदमानांतील बं दजनांची

अत्याचारां या हक कती बाहे र धाडन
ू , त्या वृ पऽांतून ूिस
उपयोगी पडली.

भावान सावरकरकृ त ‘ बार -मदना

होती ! स ा आ ण बु

संघटना केली, त्यांच िश ण चाल वल व त्यांना रा ीय
बु

पुराणांतर ं व णले या कािलया-

िश ा भोगीत
वचारला.

‘ ह

केला; ते हां
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बार

हणाला, ‘ जरा महाग पडल, नाह ं ? ’

सावरकरांना

अनेक

अडचणींतून

पार

राजबं दवानांचीं मन परःपरां वषयी
वाचतांना ल ांत येत.

वनोदबु , हजरजबाबीपणा, वगैरे गुण वशेषांमुळ

*

पडतां

आल.

अंदमानम य

कती कलु षत झालीं

राहन
ू

आले या

कत्येक

ह या दे शभ ांनीं िलहन
ठे वलेले वृ ांत
ू

सावरकरां या बाबतींत हा ूकार घडलेला आढळत नाह ं.

या बार न त्यांचा

ु
इतका छळ केला, त्या या वषयीं अगर त्या या कुटंु बयां वषयीं दे खील कटभावना
सावरकरां या मनांत
हणजे राजबं दवानांपैक ं कोणा ह वषयींची अढ

त्यां या मनांत कां नाह ं ह

ूत्येक मनुंया या ःवभावाचा बरा भाग ह ल ांत

यावा, वाईट भाग ह प रिचत

नाह ं, ह ल ांत ठे वल
सहज ल ांत येत.

क न

यावा, आ ण या दहेु र प रचयानंतर ब-या भागाचा श य तो उपयोग क न

यावा, या धोरणान

सावरकर अंदमानांत वागले व त्यामुळच तेथील राजबं दवानांपैक ं कोणी ह त्यां या वषयीं कांह ं वाईट
उ ार काढलेले नाह ंत.
भ वताल या राजबं दवानांवर व इतर बं दजनांवर सावरकरांची छाप
असे याच द दशन यापूव कर यांत आलच आहे .

कती ूमाणांत पडलेली

अंदमानांत
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रचले या क वतां या र णा या यु त्या
रचले या आप या कांह ं क वता सावरकरांनीं
के यान, हा मु ा अिधक ःप

या यु

होणार आहे .

सावरकरांपूव च अंदमानांत धाड यांत आलेले होते.
बनला.

हा गृहःथ ज मठे पीचा बंद न हता.

वेळेस होईल, ह िन

त ठरलेल होत.
हं द

होती.

थोडफार मराठ िशक वल.

च स वःतर वणन

अलाहाबाद या ‘ ःवरा य ’ पऽाचे तीन संपादक
त्यांपैक ं एकजण सावरकरांचा वशेष िन ावंत भ

तो ‘ अवधीचा बंद ’ अस यान त्याची मु ता कोणत्या

त्या या मु ते या समयापयत आपण जत या क वता रचूं

ितत या त्या याबरोबर बाहे र धाड याची यु
गृहःथांची मायभाषा

न बाहे र धाड या त्या यु

योजून, सावरकरांनीं ती अमलांत आणली.

ूारं भीं त्यांना मराठ

मुळ ंच येत न हत.

सावरकरांनीं त्यांना

अथ ान न होतां ह वेदमंऽ कंठगत कर याच साम य भारतीयां या अंगीं

आहे याची जाणीव सावरकरांना होती त्याचूमाण या संपादकमहाशयांना ह ह जाणीव होती.
भाषेच तां ऽक

केला.

१९१४

या

मराठ

ान झा याबरोबर, या महाशयांनीं सावरकरांनीं रचले या क वता पाठ कर याला ूारं भ

या आगमाग हे गृहःथ आप या िश ेचा अविध संपवून

परत

हं दःथानां
त आले.
ु

त्यानंतर थोड या दवसांनीं ते डॉ. सावरकरांना भेटले.

कंठगत का यसंमह त्यांनीं डॉ. सावरकरांना

हणून दाख वला व डॉ. सावरकरांनी तो टपून घेतला.

क वतां या शेकड ओळ वषानुवष मुखो त

क न ठे वणा-या सावरकरां या धारणाश

च कौतुक करण राःतच आहे ;

खंड अशा र तीन हं दःथानपयत
आणणा-या या महाशयां या धारणाश
ु
आहे .

या सदगृहःथांची सावरकरांवर अन य भ

पण, त्या क वतांचा प हला

ची तार फ करावी तेवढ थोड च

नसती तर, हा िनंफळ खटाटोप त्यांनीं केलाच

नसता !
आरं भींआरं भीं या काळांत सावरकरांना कागदाच बोटभर िचठोर
तुकडासु ां िमळत नसे.

सावरकर-च रऽ

त्यामुळ, रिचले या क वता र

कंवा पे सलीचा बार कसा

याच काम करतांना त्यांना फार ूयास पडत.
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क वता मुखो त करा या हा माग तर सावरकरांनीं

आहे तच.

लढ वली.

ढ केलाच होता.

या मयादा ल ांत येऊं लाग यावर सावरकरांनीं का यपं
कोठू न तर

पण, या प तीला ह कांह ं मयादा
िलहन
ू

घायपाती या कांटयासारखा एकादा कांटा िमळवावा,

काढ याची एक यु

कंवा कोणाजवळ तर

संधान बांधून एकादा बार कसा खळा िमळवावा आ ण त्या कांटयाचा कंवा ख याचा पे सल

हणून

उपयोग क न, खोली या चुना ला वले या िभंतीवर क वता िलह त सुटाव, असा बम कत्येक दवस
चालला होता.

खोली बदल याची वेळ आली अगर वषा या शेवट ं िभंतींना न यान चुना फांस याची

वेळ आली क ं सावरकरांना िभंतींवर को न ठे वले या क वता घाईघाईन पाठ करा या लागत ! ‘ कमला
’ ‘ गोमांतक ’ ह ं द घ का य आ ण यापूव या दोन ूकरणांत उ ले खलेलीं छोट ं का य िमळू न

सहासात हजार प पं

या

बनतात त्या सव अशा र तीन त डपाठ कर यांत आले या होत्या, ह गो

जगाला नीटपणीं कळली तर, सावरकरां या मासिलस येथील धाडसाूमाणच, ह

बा

गो ह जगाला

े ं
कौतुकावह वाटे ल ! हा सव क वतासंमह िलहन
ू काढ याची संिध सावरकरांना अंदमानांतच शेवट ंशवट

लाभली असावी, अस

दसत.

र ािगर

अंदमानांत धाड यांत आला होता.

ज

ांत या खेड तालु यांतील एक इसम िश ा होऊन

सावरकरांना अंदमानांतून हल व यांत आल त्या वेळ ं, त्यांनीं

आप या क वतासंमहाची हःतिल खत वह

या बं दवाना या ःवाधीन केली होती.

आप याजवळ

असले या ूत्येक वःतूची झडती घे यांत येईल अस आगाऊ ओळखून, सावरकरांनीं या वह ची अशी
यवःथा लावली असावी.
त्या याबरोबर सुर

हा बं दवान आपली िश ा भोगून सुटू न आला ते हां, ह

तपण बाहे र आली.
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ह वह त्या भागांत या एका कायकत्याजवळ

वह ह

या ऑ टोबर – नो हबर म ह यांत या सावरकरभ ान
दली.

असतांना, ूःतुत लेखकाला ती पहावयास सांपडली.

त्या यामाफत ती वह सावरकरांकडे चालली

१९२० सालीं सावरकरांना ूथम लेखनाच काम

दे यांत आल व पुढ कांह ं दवस तर ते अंदमान या तेलकोठ वर ल अिधकार होते.

या मुदतींत के हां

तर सावरकरांनीं पुरेसे कागद हःतगत केले असले पा हजेत आ ण आप या अंदमानी तप यच फळ –
हणजेच या क वता – त्यांनीं िलहन
ू काढ या अस या पा हजेत.
अलीपूर तु ं गांत पाय ठे व याबरोबर सावरकरबंधूंची ताटातूट कर यांत आली – त्यांना एकऽ
ठे वण सरकार अिधका-यांना ौेयःकर वाटल नाह ं !
होते.

या तु ं गांत हे दोघे बंधू सुमार पंधरा

दवस

नंतर गणेशपंतांना तेथून हलवून वजापूर या तु ं गांत नेऊन ठे व यांत आल व वनायकरावांना

र ािगर या तु ं गांत डांबून टाक यांत आल !

त्या सुमारासच –

या उभयता बंधूंना अलीपूर तु ं गांतून हल व यांत आल

हणजे दनांक २६-५-२१ रोजीं – कलक या या ‘ कॅ पटल ’ नांवा या अँ लो-इं डयन

वृ पऽांत सावरकर – बंधूं वषयींचा कांह ं मजकूर ूिस

झाला.

Ditcher’s Diary या शीषकाखाली

कांह ं तर मजकूर खरडणा-या कोणा खडघाशान आपली अ कल लढवून अस िस
केला क ं, सरकार सावरकरांना बंधमु

कर याचा ूय

कर त नाह ं, ह बरोबरच आहे .

Government of india are by no means unreasonable in refusing to release
the Savarkar brothers, who, Mr. Gandhi himself confesses, are frank revolutioanries,
(सावरकरबंधूंना मु

कर याला हं दःथान
सरकार नकार दे त यांत गैरवाजवी अस कांह ंच नाह ं.
ु

हे बंधु उघडउघड बांितकारक आहे त अशी कबुली गांधींनीं दे खील दली आहे , ) हा िनंकष काढतांना या

खडघाशान

जी

कारणपरं परा

दली होती,

ती मोठ

मजेदार

होती.

महायु

सु

हो यापूव

सावरकरबंधूंनीं अंदमानांत या अिधकार वगाची मज संपादन केली होती व त्यामुळ सावरकरबंधूंना -

सावरकर-च रऽ
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‘ कॅ पटल ’ पऽ िन सावरकरबंधू

वशेषत: गणेशपंत सावरकर यांना – अंदमानांत या बनतार यंऽाचा उपयोग कर याची मुभा िमळाली
होती, अशा जांवईशोध लावून त्या शोधावर या खडघाशान भला मोठा डोलारा उभारला होता.
सु

झा यावर सावरकरबंधूंनीं या बनतार यंऽा या

ारा सुमाऽा बेटांत या जमनी या बनतार यंऽाशीं

संधान जोडल व त्यामुळ अंदमान या आसपास शऽू या नौकांचा सुळसुळाट सु

रं गवून, या पोटभ

महायु

झाला वगैरे भाकडकथा

लेखकान सावरकरबंधूं या बाबतींत या सरकार धोरणाच समथन केल होत. *

अंदमानांतून आपले बंधू हं दःथान
या तु ं गांत आले न आले त च त्यां याब लचा असा वषार लेख
ु
ूिस

झाला ह पाहन
डॉ. सावरकर यांना िचंता वाटंू लागली.
ू

हो या या

ीन

या

लेखाकडे

दल
ु

करण

यवःथापकांना कोटात खच याच ठर वल.

त्यांनी ‘ कॅ पटल ’ पऽाचे संपादक व

हतावह

अस

ठरवून,

त्यांनीं

मुंबईच सॉिलिसटस म णलाल अँड खेर

यवःथापक यां यावर नो टस बजावली.

कर यांत याव व लेखांत जीं बदनामी करणार
माफ माग यांत यावी, अस या नो टशी या
आल होत.

नाह ं

बंधूं या मु तेचा माग मोकळा
या

पऽा या

यां यामाफत

लेखकाच नांव जाह र

वधान कर यांत आलीं आहे त त्यां याब ल बनशत
ारा ‘ कॅ पटल ’ पऽा या

यवःथापकाला कळ व यांत

आ ेपाह वधान जाह र र तीन परत घेतलीं गेलीं, तर ह ूकरण लांब व याची सावरकरांची
बरे च आढे वेढे घेत यावर ‘ कॅ पटल ’

इ छा नाह ं, अस आ ासन ह नो टशींत दे यांत आल होत.
पऽान द.२८-७-१९२१ रोजीं पुढ ल मजकूर † ूिस

के यामुळ, ह ूकरण थांब व यात आल :

The Editor and the Publisher of the Capital deeply regret having published
the defamatory remarks which sppeared in the Ditcher’s Diary in the issue of the
Capital, dated 26th May, 1921 and hereby tender him an unconditional apology.
The Editor and the Publisher withdraw the remarks made in respect of both
the Savarkar brothers and deeply regret that they should have been published,
however innocently.
( कॅ पटल पऽा या २६ मे १९२१

या अंकांत ‘ डचस डायर ’ या सदरांत मु ित झाले या

मजकुरांतील बदनामी करणा-या वधानांब ल सदर पऽाचे संपादक व ूकाशक यांना मन:पूवक खेद
वाटत आहे .

त्या वधानांब ल संपादक व ूकाशक

* Life of Barrister Savarkar by Chitra Gupta या पुःतका या प रिश

चारम य (पृ. १४२-४४)

‘ कॅ पटल ’ पऽांतला मूळ लेख दलेला आहे .
† Life of Barrister Savarkar by Chitra Gupta : P.I44.
बनशत माफ मागत आहे त.

ूकाशक माग घेत आहे त.

उभयतां सावरकर बंधूं या बाबतींत कर यांत आलेलीं वधान संपादक व

ह ं वधान ूिस

कशा र तीन का असेनात, तीं ूिस

झालीं तीं कोणत्या ह द ु

झालीं ह खर.

हे तूमुळ झालीं नाह ंत; पण

या ूिस ब ल संपादक व ूकाशक यांना

अंत:करणपूवक वाईट वाटत आहे . )
‘ कॅ पटल ’ पऽान केले या वधानांब ल असा ू

उप ःथत होतो क ं, ह

वधान करणा-या

लेखकान सगळाच भार आप या क पनेवर ठे वून मजकूर खरडला असेल, क ं कोठू न तर िमळाले या
अधवट मा हतीवर

सावरकर-च रऽ

व ास ठे वून हा मजकूर िल ह यामुळ हा लेखक त डघशीं पडला असेल

४९०

!

लेखकान सवःवीं क पनेवर भर ठे वून मजकूर िल हला नसावा, अस दसत.

सुंदरबनम य श ा

आण याचा व उतर व याचा कट, त्या िनिम ान िचनी समुिापासून गंगासागरापयत या भागांत
हं डणार ं जमन जहाज वगैरे या पऽांतला भाग क पनािनिमत नाह ं. ‘ Sedition Committee Report
हा

’

वःतृत सरकार अहवाल १९१९ म यच ूिस

झालेला होता.

या अहवालाच सातव ूकरण

German Plots ( जमन कारःथान ) या नांवाच असून, त्यांत जमनी या मदतीन महायु

काळांत

बांितकारकांनीं काय – काय अचाट उ ोग केले याच रसभ रत वणन कर यांत आलेल आहे .
भाग तर

पऽांतला हा

सावरकरांचा - वशेषत:

िन वळ क पनािनिमत मानातां येत नाह ं.

ते हां,

या सग या उलाढालींपाशीं

गणेशपंत सावरकरांचा – संबध
ं जोड याच साहस लेखकान केल त्याला माऽ

लेखी आधार न हता आ ण

हणूनच या लेखांत या वधानांब ल माफ माग याचा ूसंग ‘ कॅ पटल ’

पऽा या संपादकांवर व ूकाशकांवर ओढवला !
या

वधानांना लेखी आधार न हते तीं

असतील, अस दसत नाह ं.
परत येऊं लागले.

या माचम य बंगाली बांितकारक अंदमानांतून सुटू न ःवूांतांत

१९२०

ते परत आ यावर त्यां यापैक ं कत्येकांना लोकांनीं ःवाभा वकपणच अस वचारल

असाव क ं, अरे , तु ह सगळे राजबंद

िमळत नाह ं, याच कारण काय ?
मु

वधानसु ां लेखकान केवळ क पनेन िनमाण केलीं

मेचा लाभ घेऊन सुटलांत ! सावरकरबंधूंना माऽ याचा लाभ

या कारणाच आपाप या प तीूमाण ःप ीकरण करतांना कोणातर

बं दवानान अंदमान या बनतार यंऽाशीं गणेशपंतांचा संबंध जोडन
दला असावा.
ू

जोड यांत या दे शभ ा या मनांत कांह ं द ु

हे तु नसेल, ह संभा य आहे . अंदमानांत

असा संबंध
दवस काढ त

असतांना तेथील राजबं दवानांचे जे वाद होत त्यांत ूसंग वशेषीं ूांितक अिभमानाचा अिभिनवेश ह

ु
कोणा वंग राजबं दवाना या मनांत िश लक रा ह यामुळ,
डोकावत असे, ह खर आहे ! पण, ती कटता
त्यान सावरकरबंधूंब ल मु ाम कांह ं तर खोट ं वधान केलीं असतील, ह ूःतुत लेखकाला संभा य

वाटत नाह ं. सावरकरबंधूं या च रऽांत अ ताची
भर घाल याची उत्सुकता सवानाच अस यामुळ,
ु
महायु

झा यानंतर कांह ं म ह यांनीं, अंदमानांत त्यां या वषयीं ह या त्या ग पा कशा पसरत

सु

कृ ंणानंदजी िन बाबांची मु ता

असत याच द दशन यापूव कर यात आलच आहे .
फरव या या उत्सुकतेन, कोणा तर
जोडला !

मु

सावरकर – च रऽावर अ तरसाचे
दोन कुंचले
ु

वंग राजबं दवानान गणेशपंतांचा

बनतार

अशा अ त
ु गो ी नेहमींच वायुवेगान सह मुखांनीं पसरत असतात.

पसरतपसरत अनेकां या कानांवर गेली असली पा हजे.

यंऽाशीं संबंध

तशीच ह ह गो

सावरकरबंधू अंदमानांतून सुटू न अलीपूर

तु ं गांत आले त्या सुमारास या बंधु याब ल जनतेला वाटणार उत्सुकता ःवाभा वकपणच जागृत झाली

!

या उत्सुकतेच समाधान कर याचा ूय

कर या या नादांत ‘ कॅ पटल ’ पऽांत या Ditcher’s Diary

या सदरांत मजकूर िल हणा-या कोणा तर माणसान वडाची साल पंपळाला जोडन
ू कांह ं तर अ त
ु

गो

रं ग वली व शेवट ं पऽा या संपादकाला व ूकाशकाला नाकद-ु या

काढा या लाग या, असा

वाःत वक ूकार असावा, अस दसत.

गणेशपंत सावरकरांना १९२१ सालांतले सात म हने व १९२२ चा बहते
ु क जानेवार म हना एवढा

काळ वजापूर या कारागृहांत कंठावा लागला !
सावरकर-च रऽ

या कारागृहांत त्यांना एका ओसाड िन भयाण खोलींत
४९१

अगद ं एकट क डन
ू ठे व यांत आल होत.

अगोदरच त्यांची ूकृ ित

ीण झालेली; त्यांत ह एकांत

म ह या या ूारं भीं डॉ. सावरकर हे गणेशपंतांना भेट यासाठ ं गेले.

त्या वेळ ं डॉ टर महाशयां या

कोठड ची िश ा ! त्यामुळ गणेशपंतांचे या ७ – ८ म ह यांत फार हाल झाले. १९२१

या

डसबर

अंगावर गांधी – पेहराव होता. कारागृहाचे अिधकार त्या वेषामुळ बुजून गेले व ूथम भेट ला नकार
ह तबार वरपयत प चवून, डॉ. सावरकर यांनीं लौकरच गणेशपंतांची भेट घेतली.

दे यांत आला.

१९२२ सालीं जानेवार
ने यांत आल.

म ह या या शेवट ंशेवट ं गणेशपंतांना

अंदमानपासून गणेशपंतां या ूकृ तींत

त्यां या ूकृ तीकडे कोणी ल च दल नाह ं.

आं ऽक

वजापूर तु ं गांतून साबरमती तु ं गांत

याचीं पूविच ह

दसूं लागलीं होतीं. तु ं गांत

त्यामुळे त्यांची ूकृ ित जाःतच बघडत चालली.

यरोग झाला असावा अशी िभित १९२२

या जून या सुमारास वाटंू लागली.

नांवा या राजबं दवानान कांह ं खटपट क न गणेशपंतां या ूकृ ती वषयींची
फोडली.

ती ूिस

त्यांना

कृ ंणानंदजी

दयिावक मा हती बाहे र

झा यावर, गणेशपंतां या सुटके या ू ाकडे मुंबई सरकारला दल
ु

त्यामुळ १९२२ सालीं स टबर म ह या या आरं भीं गणेशपंतांना मुंबई सरकारन मु

करतांच येईना.
केल. तीनचार

म हने औषधोपचार झा यावर त्यांची ूकृ ित साधारणपण बर झाली.
अलीपूर तु ं गांतून वनायकराव सावरकर यांना र ािगर या तु ं गांत धाड यांत आल.

या मे अखेरपासून पुढ ल कमींतकमी दोन वष तर त्यांना र ािगर याच तु ं गांत
लागले.

दवस काढावे

या तु ं गांत त्यांना अगद ं एका बाजूस एका कोठड ंत बंद क न टाक यांत आल.

दहा वष झगडन
ू , त्यांनी

१९२१

अंदमानांत

या सवलती िमळ व या होत्या त्या सव नाह ंशा होऊन, जणूं कांह ं ते

न यानच तु ं गांत आले आहे त अशा र तीन त्यांना वाग व यांत येऊं लागल.
वचार क न, अंदमानांतील अिधकार

त्यां या ूकृ ितमानाचा

त्यांना अलीकडे बर अ न दे ऊं लागले होते.

अंदमानांत त्यांना थोडफार दध
ू ह िमळूं लागल होत.

शेवट ंशेवट ं

भ वताल या बं दजनांचा सहवास, लेखनसा हत्य

जवळ ठे व याची अनु ा वगैरे गो ी अंदमानांत त्यांना िमळूं लाग या होत्या.

ू घे यांत
त्या सव काढन

आ यामुळ, सावरकरांच जीवन फ न अत्यंत क मय होऊं लागल. त्यांना या ठकाणीं सुताच काम
दे यांत आल होत.

१९२१

या जून म ह यांत तर, त्यांना कारागृहांतील जीवन अत्यंत द:ु सह झाल.

अस द:ु सह जीवन सहन कर त जग यापे ां जीवनाचा कायमचा अंत क न टाकलेला बरा,

असा वचार त्यां या मनांत येऊं लागला.
लागली.

कोठड या िभंतीला उं चावर

एक दवस तर, आत्महत्या कर याची ूवृ

वशेषच बळावूं

खडक या गजापयत प चून गळफांस लावून

यावयाचा हा

उदासवाणा वचार त्यां या मनांत ःथरावूं लागला.
अंमलबजावणी तत्काळ करण श य न हत.

पण, ती दवसाची वेळ अस यामुळ, या वचाराची

हळु हळू त्यांच मन ःथर आ ण ववेकशील बनूं लागल. “

अंदमानांत इं दभू
ु षणपासून त ूो. परमानंदांपयत जे अनेक बंगाली, पंजाबी, शीख इ. दे शभ

कंटाळू न आत्मघातास कत य समजूं लागले,
केलस, त्याच कारणासाठ ं तूं ह परावृ

त्यांस

यातनांस

या कारणासाठ ं तूं त्या कृ त्यापासून परावृ

हो,” * अस त्यां या ववेकान त्यांना सुच व यावर, ते फ न

कारागृहांतील कठोर तपःया क ं लागले.
या ूसंगानंतर अ प काळांतच, त्यांनीं आप या कारावासाची कठोर कथा संकिलत
काढ याचा वचार मनांत योजला.

पान िलहन
ू

या संकिलत लेखनाची टांचण – टपण कर याला अवँय असणारा

कागद जवळ नस यामुळ, या मंथाचे भाग – वभाग त्यांनीं मनांत नीट जुळ वले; आ ण, सुताच काम
चालूं असतांनाच, भ वतालीं पडले या लाल वटां या तुकडयाताकडयांनीं त्यांनीं या मंथाचीं प हली टपण

सावरकर-च रऽ
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केलीं.

‘ माझी ज मठे प ’ या नांवान पुढ जे लेख ूिस

झाले – व

१९२२

’ हा इं मजी ूबंध ह तु ं गांतच िल हला गेला.
या आरं भी या काळांत िमळू न ‘ हं दत्व
ु

आल – त्या सवाची प हली जुळणी अशा ूकार कर यांत आली.

वेळ ं सु

असले या कॉंमेस या चळवळ तले

आलेले होते. या

या लेखांना पुढ मंथाच

१९२१

प

या अखेर या काळांत आ ण
त्या

कत्येक राजबं दवान र ािगर या तु ं गांत धाड यांत

राजबं दवानांना कागद वगैरे जवळ बाळग याची सवलत िमळत असे.

सावरकरांना

एका त कोठड ंत ठे व यांत आलेल होत व त्यामुळ या राजबंद ंची व सावरकरांची भेट ूाय: होत नसे.
ह खर असल तर , तु ं गांत या
*माझी ज मठे प : उ राध : पृ. २७७ – ७८.
हं दत्वमं
थ : हं द ु रा वादाची ःमृित
ु
बनतार

तारायंऽान सावरकर व हे राजबंद

दळणवळण चालत असेच.

यां या दर यान

या

दळणवळणामुळ सावरकरांना कागद िमळूं शकले; आ ण, ते िमळतांच, त्यांनीं ‘ हं दत्वा
’ वर ल ूबंध
ु

िलहन
काढ याला आरं भ केला.
ू
मोप यांनीं तेथील

या सुमारास –

हणजे १९२१

या उ राधात –

मलबारमधील

हं दंव
ू र जे अत्याचार केले त्यां या वाता सावरकरांना तु ं गांत िमळत असत.

विचत ् ूसंगीं या मोपला – बंडाची चचा इतर राजबं दवानांबरोबर कर याची संधी ह सावरकरांना

लाभत असे.

वचार करतांना या ॅांत दे शभ ांची बु

मोप यां या अत्याचारांचा

कशी वाहतीला

लागते ह ूत्य च ल ांत आ यामुळ, हा मंथ तत्काळ िलहन
काढण सावरकरांना अवँय वाटल
ू

असाव.

कारागारांतील अिधका-यांची नजर चुकवून या मंथा या हःतिल खताचीं पृ

तडाखा सावरकरांनीं सु
दे याची

केला.

िलहन
ू काढ याचा

हःतिल खताचा बराचसा भाग िलहन
ू
ू झाला, तेवढा चो न बाहे र धाडन

यवःथा ह यशःवी र तीन कर यांत आली.

अशा र तीन ह सव हःतिल खत

र ािगर या

तु ं गा या िभंती ओलांडू न बाहे र आल व नागपूरचे वक ल ौी. व नाथराव केळकर यांनीं १९२३ सालीं ‘
’ हा ूबंध ूथम ूिस
हं दत्व
ु

ूिस

केला.

या वेळ ं लेखकाच खर नांव ूगट होण श यच न हत.

मंथ ूथम ूिस

झाला. ‘

िनदशक

या वेळ ं सावरकर कैदत अस यामुळ,
‘ A Mahratta ’ या टोपण नांवान हा

हं द ु रा वादाची ःमृित ’ अस वणन कर या या यो यतेचा

मंथकत्या या नांवािशवाय ूथम ूिस
आवृ

या ूबंधा या ूिस

झाला !

१९४२ सालापयत िनघूं शकली नाह ं ह
हणून ल ांत ठे व यासारखी आहे .

१९२३ सालीं ूथम ूिस
एकच गो

तकशु

सुिश

त

झाले या या ूबंधाची दसर
ु

हं दं ू या आःथाशू यपणाची

वचारसरणी, इितहास – पुराणा द मंथांच सूआम

ान, आ ण भाषेचा सुटसुट तपणा इत्या द गुणांमुळे हा ूबंध नमुनेदार उतरलेला आहे .

‘

हं द ू ’ श दाची

त या
हं दःथानां
ु

या या मा य कर याला अ ाप ह
हा सबंध ूबंध

या ूबंधांतील

कत्येक लोक खळखळ करतात; पण,

व वध वंशांच व मतपंथांच एकसूऽीकरण करणार

या या यापूव तर कोणी केलेली नाह ं.

हा मंथ

इतक

हणजे

सुटसुट त अशी दसर
ु

आिसंधु – िसंधुपयता यःय भारतभूिमका ।
पतृभू: पु यभू व
ै स वै हं द ु रित ःमृत:
या या येच वःतृत वशद करणच आहे .
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या सुमारास र ािगर तु ं गांत जे कॉंमेसवाद राजबंद ठे व यांत आले होते त्यां या

हं द ु –

मुसलमान ऐ या वषयीं या ॅा त क पना नाह ंशा कर यासाठ ं सावरकरांना वाद ववाद करावे लागत.
त्याूमाणच, या दे शभ ां या मनांत सत्य, अ हं सा, असहकार इत्या द गो ींचा जो सांवळग धळ झालेला
होता, तो

नाह ंसा कर यासाठ ंसु ां सावरकरांना त्यां याशीं वारं वार वाद ववाद करावे लागत.

वाद ववादूसंगीं हे असहकार

अशा

‘ सत्यवान ’ अस भासवीत क ं, गु पणान केलेली कोणती ह गो

असहकारा या त व ानाला वावड आहे ! पण, हे च ‘ सत्यवान ’ आप या खा या प या या बाबतींत
ःवत:ची कांह ं सोय

हावी

हणून, अगर दस
ु -यान गु पणान िमळ वलेल वृ पऽ वाचतां याव

हवी ती छपवाछपव कर याला िस

असत.

,

ःवत: या सोयीसाठ ं त व ानाचा एक तराजू वापरणारे

आ ण रा हता या वचारा या वेळ ं वेगळा तराजू वाप ं पाहणारे दांिभक लोक दे शभ
मा ं लागत ते हां त्यांचा दं भःफोट कर या या कामांत ह सावरकरांना पुढाकार
कारागृहांतून

हणून

हं दंन
ू ा मुसलमान कर याच काम

हणून ग पा

यावा लागे.

कती प तशीरपण चालत ह अंदमानांतील

अनुभवांमुळ सावरकरांना चांगलच कळू न चुकल होत ! र ािगर या तु ं गांत ह हा बाट व याचा ूकार
प तशीरपण

चालतो

असे

ल ांत

मुसलमानां या ःपशामुळ फुटाणे

आ याबरोबर

त्यांनीं

तेथ ह

शु ची

चळवळ

वटाळतात या वेडगळ समजुती या आहार ं जाऊन,

सु

केली.

हं द ु बं दवान

ःवत:ची उपासमार क न घेत आहे त ह कळ याबरोबर, सावरकरांनीं अंदमानांत या हं द ु - बं दवानांना

एक कानमंऽ सांिगतला होता; व

हं द ु बं दवानांनीं त्या मंऽाचा ूभाव दाख व याबरोबर पठाण िन

मुसलमान बं दवानांची खोड मोडली होती. * याच ूकाराची आवृ
काढावी लागली.

तु ं गांत

वेळ ं अवेळ ं ‘ बांग ’ दे त मुसलमान बं दवान आरडाओरडा क ं लागले व त्यामुळ

इतर बं दवानांची झ पमोड होऊं लागली.

यांत धमपालनाच नांव ह नसून इतरांना सताव याचीच बु

आहे ह ल ांत आ याबरोबर, सावरकरांनीं हं द ु बं दवानांना एक यु
तोडगा

सावरकरांना र ािगर

सुच वली.

या आरडाओरड वर

हणून हं द ु बं दवान ह वेळ ं अवेळ ं भजनांचा व रामनामाचा उ चैघ ष क ं लागले. †

ऽास

दे णारांनाच ऽास पोह चू लाग याबरोबर ते सामोपचाराच बोलण बोलावयास तयार झाले.
शु ची चळवळ, हं दंच
ू ा पुढाकार इत्या द कायात सावरकर ल

मुसलमान अिधकार व कैद यां या डो यांत ते खुपूं लागले.
कर याचा कट केला.

घालूं लाग यावर तु ं गांतील

या लोकांनीं एकदां तु ं गांत मारामार

लागलेली अस यामुळ, त्यांनीं सवाना सावध
सावरकरांना या कटाची चाहल
ू

अस याचा इषारा दलेला होता.

ठर याूमाण मुसलमान गुंडांनीं उठावणी केली.

हं द ु बं दवान हे जागृत अस यामुळ, त्यांची ह

उठावणी यशःवी झाली नाह ं.

पण, सावरकर आ ण
संघट त उठावणीला

संघट त ूितकारान उ र दे यांत आ यामुळ, ह मारामार चांगलीच रं गून, अखेर स अिधका-यांना म य
पडाव लागल व सश

पोिलस आणावे लागले.

ह पा ह यावर मुसलमानांनीं माघार घेतली.

याचा एक

*माझी ज मठे प : उ राध : पृ. ४९.
† माझी ज मठे प : उ राध : पृ. २८२.
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र ािगर कारागृहांतल वाचन
इ

प रणाम असा झाला क ं, कारागारांत धमातर कर याची बंद

असावी ह

सावरकरांची मागणी

अिधका-यांना मा य करावी लागली.
बं दवानांना िश ण दे याच काय सावरकरांनीं र ािगर या तु ं गांत ह सु
बं दवान वाचनािभमुख झा याबरोबर त्यां या वृ ींत इ

िशःतींत वाग वण अिधका-यांना ह सोयीच वाटंू लागल.

असा फरक पडंू लागला व त्यामुळ त्यांना

हे सव सुप रणाम ल ांत येऊं लाग यामुळ,

अिधका-यांकडन
या िश णा या कायास ूोत्साहन िमळूं लागल.
ू
र ािगर तु ं गांतील मंथालयाकडे ल

दे यास ूारं भ केला.

मंथ यापूव न हतेच. सावरकर मंथालयाकडे ल
भर पडली.

मुसलमान व भःती कै ां या

पण, हं द ु बं दवानां या उपोषण दनांकडे

बाबतींत ह चळवळ सु
पुर वले जातात.

केली.

ल

केल. सवसामा य

याचा फायदा घेऊन सावरकरांनीं

या मंथालयांत नांव घे यासारखे मराठ

दे ऊं लाग यामुळ, मंथालयांत अनेक चांग या मंथांची

उपासतापासांचे वेळ ं सरकार त्यांची यो य ती सोय करत;
दे यास सरकरा तयार नसत ह पाहन
ू सावरकरांनीं या

स यां हं द ु कै ांना वषातून पांच ूसंगीं उपोषणाला यो य ते पदाथ

आषाढ व काितक एकादशी, महािशवराऽ, रामनवमी व गोकुळअ मी हे ते पांच

ूसंग होत.
र ािगर या तु ं गांत हळु हळू घर या मंडळ ं या भेट गांठ हो याची श यता िनमाण झाली व
वाचावयाला पोटभर पुःतक िमळण ह श य झाल.

रामदासां या समम मंथांच पारायण सावरकरांनीं या

पृ वीराज राःते, भ वंयपुराण, ‘ वे दक इं डया ’ इत्या द मंथ त्यांनीं या

तु ं गांत फ न एकदां केल.
कारागारांत असतांनाच वाचले.

सावरकर र ािगर तु ं गांत होते त्या अवधींतच ‘ कमला’, ‘ गोमांतक

’, ‘ स ष ’ इत्या द का यां या ूिस ची योजना बाहे र आंख यात आली.

कतृत्व ‘ महारा
वजनवासी ’

– भाट ’ या का पिनक नांवा या

या क वता

हणून ूिस

झा या.

य

‘ गोमांतक ’ क वतेच

कडे दे यांत आल व इतर क वता ‘

सावरकरांच लेखन मु ित हो या या बाबतींत

या

ददवी
घटना घडत आ या त्यांतली एक घटना अशी क ं, पुंकळस मुिण ूकटपण न झा यामुळ,
ु
ःवत: मंथकत्याची

िलखाणावर

शेवटपयत

फरत

राह याचा

योग

साधला नाह ं.

-हःवद घा या चुका, श द तोडतांना झाले या चुका, ूसंग व संदभ ल ांत न आ यामुळ झाले या
चुका अशा चुकांनीं सावरकरां या मु ित क वता द ू षत झाले या आढळतात.
या सुमारास गांधीूणीत राजक य चळवळ जोरान सु
लोक दे शभ

चा एक कायबम

झाले या अस यामुळ, अनेक ूित त

हणून तु ं गांत जाऊं लागले होते.

‘ राजक य कैद ’ हा ःवतंऽ वग

मा य कर यांत यावा व कै ांचा दजा ल ांत घेऊन त्यांना तु ं गांत वाग व यांत याव ह मागणी
दे शभर केली जात होती.
मा यता

दली.

या मागणीला मुंबई या विधमंडळान १९२३

या फेॄुवार म ह या या ूारं भीं

याच सुमारास डॉ. सावरकर यांनीं र ािगर स जाऊन आप या बंधूंची भेट घेतली.

वनायकरावांची ूकृ ित यथातथाच अस याच त्यांना आढळल. १९२३ सालीं मे म ह या या सु वातीला
र ािगर

मागणीचा

शहरांतच ितसर
ू

महारा

ूांितक प रषद झाली.

ःवाभा वकपणच िनघाला.

अंदमानांत व

स मजुर ची िश ा भोगली अस यामुळ, त्यांचीं ूकृ ित
ताबडतोब बंधमु

या प रषदत सावरकर – मु ते या

हं दःथानां
त िमळू न सावरकरांनीं तेरा वष
ु

ीण िन िन:श

झालेली आहे ; सबब त्यांना

कर यांत याव, असा ठराव या प रषदत संमत कर यात आला.

बॅ.ज नादास

माधवजी मेथा यां या अ य तेखालीं ःथापन झाले या सावरकर – मु ता सिमतीन सावरकरांची बाजू
सावरकर-च रऽ
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जगाला कळावी

हणून एक छोटे खानी इं मजी पुःतक या सुमारासच ूिस ल.

नागपूरचे ौी.

व नाथराव केळकर यांनीं १९२३ सालीं मे व जून म ह यांत िमळू न तीन वःतृत लेख केसर ंत िल हले

व सरकार सावरकरां या बाबतींत कती द घ े षीपणान वागत आहे ह िस

केल. १९२३ सालीं स टबर

म ह या या म या या सुमारास मुंबई येथ मारवाड

व ठलभाई पटे ल यां या

व ालयांत ौी.

अ य तेखालीं सभा होऊन सावरकर – मु तेची मागणी करणारा ठराव संमत कर यांत आला. १९२३
या

डसबरांत कोकोनाडा येथ कॉंमेसच अिधवेशन झाल.

त्यांत ह सावरकर यां यावर झाले या

अ यायाचा िनषेध कर यांत आला. या सुमारास के हां तर

सावरकरांना र ािगर या कारागृहांतून

हलवून येरवडयास ने यांत आल असाव, अस दसत.
या सुमारास महारा ांत मुळशी सत्यामहाच आंदोलन चालल अस यामुळ, येरवडयांत पुंकळ

राजक य बं दवान ठे व यांत आलेले होते.
ठे व यांत आल होत.

सावरकरांना ूथम कांह ं

दवस एकांत कोठड ंत डांबून

सावरकरां या बरोबर अंदमानांत असलेले कांह ं पंजाबी बं दवान ह यापूव च

येरवडयास आण यांत आले होते.

सत्यामह बं दवानांची या

कांह ंशी वपयःत आहे , अस सावरकरांना आढळू न आल.

बांितकारक बं दवानांकडे पाह याची
ह

नवागत सत्यामह बं दवानांपाशीं चचा कर याची सु वात केली.

िनवळावी

हणून सावरकरांनीं या

हं दसं
ु घटना वषयक कायासंबंधीं या या

मंडळ ं या क पना ह फार विचऽ होत्या. सावरकरांना या क पनांच खंडन कर या या कामाकडे ह ल

पुरवाव लागल.

सावरकरांना येरवडयांत आणून ठे व यांत आ यावर थोडयाच दवसांनीं पूव पोट लेअर

येथ असलेले मेजर मरे यांना येरवडा कारागृहाचे पयवे क

हणून नेम यांत आल.

ू गेल असाव,
या सुमारास सावरकरां या मु ते या ू ाचा वचार कर यांत मुंबई सरकार गढन
अस मान याला आधार आहे . सावरकरांनीं अंदमानांत असतांना कट केले वगैरे जो बोभाटा झालेला
होता त्याला पोषक अस कांह ं ह र ािगर या तु ं गांत सावरकर होते त्या अवधींत घडल न हत.
गणेशपंत सावरकर सुट याला वष झाल होत; त्या काळांतल त्यांच वतन सरकारन संशयखोर बनाव
येरवडा कारागृहांत गांधी िन सावरकर
अशा प तीच न हत.

१९२० सालीं झालेली विधमंडळांवर ल ब हंकाराची चूक द ु ःत कर याचे ठरवून

रा ीय बा याचे लोक ‘ ःवरा य प ीय ’ ूितिनधी
होती.

हणून विधमंडळांत घुसणार ह गो

या ूितिनधींनीं लकडा लाव यामुळ सावरकरांची मु ता झाली अस

ःप

झाली

दस यापे ां, सरकारन

सावरकरांना ःवे छे न सो डल अस जगाला दसणच जाःत ौेयःकर होय, असा वचार मुंबई ूांता या
अिधका-यां या मनांत घोळत नसेलच, अस नाह ं.
न या सुप रटडटन सावरकरांना
नेमल.

वनाईन वब या कारखा यावर ल मु य अिधकार

हणून

त्यामुळ सावरकरांना कै ांच िश ण, मंथालयाची सुधारणा, वगैरे गो ींकडे राजरोसपणे ल

दे तां येऊं लागल.

येरवडया या अिधकार मंडळांत असलेले एक मिासी गृहःथ भःती समाज सोडन
ू

शु करणाची सव

यवःथा केली.

आप या

या दो ह

मूळ या

हं दसमाजां
त
ु

येऊं

इ छतात

अस

सावरकरांना

कळ यावर,

त्या या

या गृहःथांच शु करण व एका शु कृ त नसबरोबर त्यांचा ववाह

गो ी लवकरच मुंबईस घडन
आ या. या सुमारास गांधीजींनाह
ू

ठे व यांत आलेल होत.

त्यांनी

त्यामुळ गांधीजीं या

येरवडया या कारागृहांत

वचारसरणी वषयीं राजबं दवानांबरोबर चचा कर याचा

ूसंग सावरकरांवर वारं वार येत असे. गांधीजीं या असहयोगी मतांचा व खलाफत – ूचाराचा तीो
सावरकर-च रऽ
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िनषेध सावरकरांनीं चाल वला होता.

बांितकारकांपैक जे लोक फांशी गेले होते वा मेले होते त्यांचीं

नांव ह भ वताल या सत्यामह राजबंद ंना अवगत नाह ंत, अस सावरकरां या ल ांत आल.

त्यामुळ,

त्या थोर दे शभ ांचीं च रऽ बैठक ंतून बमाबमान सांग याला सावरकरांनीं ूारं भ केला. या संधीसच
मुंबईचे ते हांचे ग हनर सर जॉज लॉईड यांनीं येरवडया या कारागृहांस भेट दली व सावरकरांची मु ता
कोणत्या अट ंवर करतां येईल या गो ीची त्यांनीं मनमोकळे पणान चचा केली. येरवडयाचे पयवे क
मेजर मरे यां यामाफत या भेट ची व चचची हक कत गांधीजींना कळली होती.
यानंतर कांह ं दवसांनीं सावरकर प नाससाठ राजबं दवानांपुढ मदनलाल िधंमा यां या वषयींची
मा हती सांगत होते.

इत यात त्यांना कारागृहा या कायालयांत ने यासाठ ं एक साजट आला.

आलेल एक कथन पयवे कान सावरकरांपुढ ठे वल.
सावरकर कायालयांत प चले. मुंबई सरकारकडन
ू
या कथनांत सावरकरांनीं कांह ं द ु ःती केली.
ित यांत थोड छाटाछाट केली.

प हली द ु ःती जरा लांब झा यामुळ, पयवे कान

ह द ु ःती शेवट ं उभयमा य झाली. सावरकर आप या कोठड ंत परत

आले. पयवे कान ह कथन वर धाडन
दल.
ू

रोजीं सावरकरांची येरवडयांतून मु ता झाली.

यानंतर थोडयाच दवसांनीं

हणजे र ववार द. ६-१-२४

आद याच दवशीं डॉ. सावरकर त्यांना भेटले होते; पण,

त पयत मु तेची वेळ इतक जवळ आली आहे अशी क पना कोणालाच आलेली न हती.

बं दवानांना सावरकर िधंमा – ूकरणाचा उ राध सांगत होते त च त्यां या
प चली.

दहापांच

सुटकेची वाता येऊन

कायालयांत प त यावर पयवे कान सावरकरांना त्यां यावर ल िनबधांची क पना ःप

सांिगतली.

क न

पांच वषपयत सावरकरांनीं कोणत्या ह राजक य चळवळ ंत भाग घेऊं नये, ह एक अट

त्यां यावर घाल यांत आली होती.

या अवधींत त्यांनीं र ािगर

ज

ा या सीमत रा हल पा हजे,

अशी दसर
अट त्यां यावर लाद यांत आलेली होती.
ु
सावरकर सुट याची बातमी गांवांत डॉ.भट यांना कळली त्याबरोबर ते सावरकरांना ःवगृह ं
आण यासाठ ं येरवडयास गेले. सावरकरांचा मु काम पु यांत पांचचार तासच होता.
कत्येक मंडळ

डॉ.भट यां या येथ जाऊन सावरकरांना भेटली.

या अवधींत

ौी.न.िच.केळकर हे त्यावेळ ं

गायआळ ंत रहात होते. त्यां या घर ं जाऊन सावरकरांनीं त्यांची भेट घेतली.

या पांचचार तासांत

सावरकर व ूो.अ णासाहे ब परांजपे यांची ह भेट झाली होती, अस समजत.

मुंबईच ‘ नवाकाळ ’

दै िनक सु

हो या या वाटाघाट त्या सुमारास चालले या होत्या.

नवाकाळ ’ असा श द िनघाला ते हां सावरकर वनोदान
ओळखीत नाह ं; मी जुना काळच जाणत !

परांजपे – सावरकर भेट ंत सहज ‘

हणाले : अ णा ! मी नवाकाळ वगैरे फारसा

त्या दवशीं दपार
ं ३।। वाज या या सुमारास िनघणा-या
ु

गाड न सावरकर मुंबईस रवाना झाले व तेथ एकदोन दवस राहन
ू र ािगर स गेले.

द.७-१-२४

या ‘

टाई स ऑफ इं डयां ’ त Current Topics या सदरांत सावरकरां या मु ते या िनिम ान तीनचार
प र छे द ूिस

झाले.

या प र छे दांचा शेवट पुढ ल अशुभसूचक वा यांनीं केलेला आढळतो :

At Ratnagiri, he will have a predecessor of a very different stamp. After the
third Burmese War, king Thibaw was exiled to Ratnagiri and it was there that he died.
( सावरकर
ःथानब

या र ािगर स जात आहे त तेथ त्यां या आधीं अगद ं वेग या ूकारचा एक इसम

हणून ठे व यांत आलेला होता.

ितस-या ॄ ह यु ानंतर िथबा राजाला िनवािसत क न

र ािगर स ठे व यांत आल होते व तेथच त्याच दे हावसान झाल ! )
*********
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१६ अलीकडचा काळ : ओझरती ओळख
पततु नभसो ग छत्वःतं िनम जतु वा रधौ
ोजतु व णागार ारं ूभािभरवा त: ।।
तद प तर णद वा पादं िशरःसु

मह भृताम ् ।

दिलतितिमरोात: ूात: पुन: सकृ दे ंयिच ।।
सावरकर कारागृहांतून मु

त्यांच वय ४१-४२ वषाच होत.

झाले व ःथानब

हणून ते र ािगर येथ राहंू लागले त्या वेळ ं

१९२४ पासून पुढचीं जवळजवळ साडे तेरा वष सावरकरांनीं र ािगर येथे

काढलीं व अलीकडचीं सहा वष त्यांच वाःत य मुब
ं ई येथ आहे .

या जवळजवळ वीस वषा या

काळांतील त्यांच च रऽ नीटपणीं सांगावयाच तर, या मंथाचीं सुमार १५० पृ
करावी लागतील.

कागद व वेळ

तर त्या कामीं खच

ा दोह ची ह या बाबतींतली मयादा कठोरपणान पाळण अवँयच

अस यामुळ, या अवधींत या कांह ं मह वा या गो ी अगद ं तां ऽक प तीन सांगून, ह च रऽ पूण करण
अवँय आहे .
र ािगर येथील साडे तेरा वषा या ःथानब ते या काळांत सावरकर मुंबई सरकार या संमतीन

कांह ं वेळां र ािगर

ज

ा या ह बाहे र िन

त काळपयत रा हले होते.

१९२४ साल या पावसा यांत

ते अशा र तीन नािशक येथ रा हले असतां, त्यांना महारा ीय जनते या वतीन जवळजवळ १२ हजार
पयांची थैली अपण कर यांत आली.

हा ि यिनिध गोळा कर यासाठ ं जी सिमती ःथापन झाली होती

ित यांत ौी. तात्यासाहे ब केळकर, डॉ.गोपाळराव पळसुले, डॉ. व.दा.फाटक, मुंबईचे डॉ.वेलकर ह मंडळ
ूमुख होती. हा िनिध अपण कर याचा समारं भ डॉ.मुंजे यां या अ य तेखालीं झाला.
शंकराचाय डॉ. कुतकोट यांनीं सावरकरांना आशीवादपर पऽ व महाव

या ूसंगीं

पाठ वल होत.

सावरकरांना सोडतांना सरकारन अस जाह र केल होत क ं, त्यां यावर घाल यांत आले या अट

पांच वषा या अवधी या आहे त.

ह

मुदत संप या या सुमारास सावरकरांवर ल अट

हा या यासाठ ं पुंकळ जोराची चळवळ कर यांत आली होती.

सवःवीं र

या चळवळ या िनिम ान मुंबईस

भरले या एका सभत ौी. बाळासाहे ब खेर यांच भाषण झाल होत. सावरकरांवर ल अट ंचा ू
कौ सलांत ह मधूनमधून उप ःथत केला जाई.
संपूणपण मु

अशा एका ूसंगीं वीर न रमन यांनीं सावरकरांना

कर याब लचीं समपक कारण मािमकपणान मांडलीं होतीं.

मागणीला नकार दे तांना सरकारन अस ःप

झाड याचा ूय

केला.

सावरकरांकडे

दसून आला.

या वष

त णान मुंबई येथ धोबीतलाव भागांत एका साजटावर गोळ

या ूकरणाशीं सावरकरांचा कांह ं तर संबंध असावा अशा संशया या आहार ं

जाऊन, सरकारन सावरकरांना पंधरा

सावरकर-च रऽ

वृ ीचा प रणाम १९३२ सालीं

या अट

हा भंग कसा झाला याच

नाह ं, अस ह गृहमं यांनीं सांगून टाकल !

संशयमःत वृ ीन पहा या या या सरकार
र ािगर या च हाण नांवा या एका

या ूसंगीं लोकां या

श दांत सांगून टाकल क ं, सावरकरांवर

घातले या आहे त त्यांचा भंग त्यां याकडन
कर यांत आलेला आहे !
ू

ःप ीकरण कर याची सरकारची तयार

मुंबई

दवसपयत र ािगर

येथील तु ं गांत ठे वल होत. सावरकरांना
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बंधमु

कर याचा ू

मुंबई कौ सलमधील सभासद खाजगी र तीन अगर उघडपण मधूनमधून

उप ःथत कर त असत; पण, हॉ सनपासून बेल ् पयत या सव गृहमं यांना सावरकरांब ल सारखीच

भीित वाटत अस यामुळ, मुंबईूांतांत

दल रा यप ित चालू होती त पयत, अशा य ांना यश येऊं

शकल नाह ं ।
र ािगर सार या अगद ं बाजू या ठकाणीं राहन
ू

काय केल त बहमोल
आहे .
ु

सावरकरांनीं या अवधींत ज

हं दसं
ु घटनेच

आप याला िनंकारण पुढार पण िचकटवून घेऊन कत्येक माणस

कायाला ह न लेखतात त सव ूकारच काय सावरकरांनीं या काळांत ःवत: केलेल आहे .
क न, मानखंडना पत्क न, लोकापवादाला न िभऊन,
ूत्येक लहानमोठया संधीचा श य तो फायदा घेऊन
ज

पाय पट

सव ूकार या लोकां या समजुती पाडन
व
ू

हं दसं
ु घटनेच

काय पुढ कस रे टाव ह

िशकावयाच असेल त्यान सावरकरांच या अवधींतल काय नीट अ यािसल पा हजे.
कायामुळ र ािगर

या

याला

सावरकरां या या

अःपृँयता जवळजवळ नाह ंशी झाली.

ांत सावजिनक कामापुरती तर

परधमात गेले या अगर परधमात ज मले या लोकांना हं द ु क न घेणारावर कोणती जबाबदार येऊन
पडते, ह ह सावरकरांनी या काळांत आप या वतनान लोकांना पटवून

धाबस-कुटंु बाला

दल.

हं द ु

क न घेत यावर सावरकरांनी या कुटंु बांत या मुलींचीं ल न नीटपणीं क न दे याची जबाबदार पार

पाडली; इतकच न ह तर, एका मुलीं या ल ना या वेळ , ःवत: पीतांबर नेसून त्यांनीं क यादान ह केल
!

शु

कर याइतकच शु

सूिचत केल.

दसरा, संबांत, सत्यनारायण, सहभजन, हळद कुंकू, सहभोजन

कायबमां या
ज

पच व याच काय मह वाच आहे , ह सावरकरांनी या काळांत वतनान

ारा त्यांनीं र ािगर चा

हं दसमाज
एक जनसी बन व याचा ूय
ु

ांत दळणवळणाची साधन बेताचीं असून ह आ ण या ज

ूवास करण सुखावह नसून ह, सावरकरांनी या ज
शु , अःपृँयतािनवारण,

अशा अनेक वध
केला.

र ािगर

ा या ड गराळ िन खडकाळ रचनतून

ाचा बहते
ु क सव भाग पादाबांत केला; आ ण,

ौी.शेजवलकरांची मािमक सूचना
ःवदे शीोतपालन इत्याद

वषयांच मह व त्यांनीं लोकांना पटवून दल.

र ािगर येथ बसून सावरकर जे वचार ूसृत कर त त्यांचा ूकाश नुसत्या महारा ांतच न हे
तर बहते
पसरत असे.
ु
ु क सव हं दःथानभर

र ािगर येथील हं दसभे
ु न र ाबंधनाचा खरा अथ ओळखून

ठक ठकाण या हं दसभां
कडे व हं द ु नेत्यांकडे रा या पाठ व याचा उपबम सु
ु

ःवामी ौ ानंदजी यांनीं या उपबमाच अिभनंदन केल होत.
शौकतअ ली यांची एक मह वाची मुलाखत झाली.
वशेषांकांत

ह

मुलाखत

ूिस

झा याबरोबर,

त्या

हतात्मा
ु

१९२४ साल या अखेर ला सावरकर व मौ.

मुंबई या ‘ लोकमा य ’ पऽा या महारा
मुलाखतींत

त्यां या वषयींची चचा द ली , पंजाबकड ल अनेक पऽांतून सु
शौकतअ ली यांची गाळण उडन
ू गेली !

केला होता.

जे

मु े

उप ःथत

झाले

झाली व ःवत:ला सावरतांसावरतां मौ.

ली पशु , भाषाशु , हं द ु जगता या उत्थाना या

नेपाळ या ःवतंऽ रा याच मह व इत्या द वषयांची चचा सावरकरांनीं सु

ीन

केली; त्याबरोबर ह चचा

उ र हं दःथानपयत
जाऊन प चली.
ु
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होते
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तर

सावरकरां या यो यतेूमाण त्यांना ःथान व मान दे यांत यावा अशा अथा या िनदान दोन

सूचना या काळांत

कर यांत आले या होत्या.

‘ ूगित ’ सा ा हकाचे संपादक ौी.

यं.शं.

शेजवलकर यांनीं अशी सूचना केली होती क ं, कॉंमेसच अ य पद मं डत कर याच ःवातं य सरकार
सावरकरांना दे णार नाह ं ह ओळखून ह, त्यांची एकवार कॉंमेस या अ य पद ं िनवड कर यांत यावी.
गोलमेज प रषदे ला ूितिनिध
आलेली होती.

हणून सावरकरांना इं लंडला पाठ व यांत याव, अशी ह सूचना कर यांत

या दोन सूचनांपैक ं कोणतीच सूचना

जूं शकली नाह ं ह, कॉंमेस व सरकार यां या

ःवभावाचा वचार करतां, ःवाभा वकच ठरत !
या काळांत सावरकरां या हातून लेखन पुंकळ झाल. ‘ हं दपदपादशाह
’ हा इं मजी मंथ त्यांनीं
ु

या काळांतच िल हला व ूिस ला.
पुःतक अ ाप ‘ ज

वाङमय ’

‘ माझी ज मठे प ’ या नांवान ज पुःतक पुढ ूिस

हणून बाजूला पडलेल आहे त पुःतक ह याच काळांत तयार झाल.

ूथम सावरकरांचे अंदमानांतील अनुभव ‘ केसर ं ’ त ूिस
‘ ौ ानंद ’ पऽांत ूिस

झाला; आ ण, खंडश: ूिस

झाल.

या अनुभवांचा उरलेला भाग पुढ

झाले या या भागां या आधारावर पुढ

ज मठे प ’ या पुःतकाची उभारणी झाली. या पुःतकाच गुजराथी भाषांतर होऊन त ूिस
तयार झालेली होती.

झाल व ज

इत यांत मूळ मराठ पुःतकच सरकारन ज

क न टाकल !

हो याची सव

ौी. वजयकुमार

िसंह यांनीं अगद ं अलीकडे ‘ In Andaman : The Indian Bastille ’ ह पुःतक ूिस
पुःतकांत अंदमानी जीवनाच िचऽ

‘ माझी

केल आहे .

चांग या ूकार रे खाट यांत आलेल आहे .

या

भाई परमानंद,

बार ंिकुमार घोष, उपिनाथ बानज ूभृित दे शभ ांनीं ःवत:चे अंदमान वषयक अनुभव िलहन
ू ठे वले
आहे त, ते ह चांगले आहे त.

पण ‘ माझी ज मठे प ’ या सावरकरां या पुःतकाब ल अस िन

हणावस वाटत क ं, बं दवानां या

जीवनाच वणन करणारे जे मंथ जगा या वाङमयांत ूिस

त्यां या प रगणनतसु ा या मंथाला फार उ च ःथान

ाव लागेल.

सावरकरां या

वषयावर ल कादं बर िल हली.

आहे त

या िलखाणाच

के हां तर इं मजी भाषांतर होण अवँय आहे त्यांत ‘ माझी ज मठे प ’ हा मंथ अमेसर ठरे ल.

ज मठे प ’ हा मंथ सरकारन लोकांपासून हरावून घेत यामुळ,

त

‘ माझी

सावरकरांनीं पुढ ‘ काळ पाणी ’ ह याच

यािशवाय त्यांनीं िल हलेलीं ‘ उ:शाप ’, ‘ उ र बया ’ व

‘ सं यःत

ख ग ’ ह ं तीन नाटक ह याच काळांत िल हलीं गेलीं आहे त.
१९२६ ते ३० पयत ‘ ौ ानंद ’ पऽ चालूं होत.
चारपांच ःतंभ तर

मजकूर टोपण नांवान

अिधवेशनांत ःवातं य ह

कोणत्या ूकारच होत ह

कंवा नावािशवायच ूिस

होई.

कॉंमेसन मिास या

येय मा य के याबरोबर, सावरकरांना ज समाधान वाटल त समाधान

याला समजून

मजकूर हडक
ु ू न वाचला पा हजे.

लेख ूिस

त्या अवधींत सावरकर दर अंकाला सरासर न

यावयाच असेल त्यान ‘ ौ ानंदा ’

या फाइलींतला असा

‘ ौ ानंदां ’ त बांितकारक व त्यां या चळवळ यां या संबंधींचे जे

झालेले आहे त त्यांतले पुंकळ लेख सावरकरांचे आहे त.

‘ ौ ानंद ’ बंद झा यानंतर या

काळांत सावरकरांचे पुंकळसे लेख ‘ कल ःकर ’ ूभृित मािसकांतून ूिस

होऊं लागले.

या लेखांच

संकलन कर यांत आलेल असून ‘ सावरकर-सा हत्य ’ या नांवा या पांच पुःतकांत हे लेख वभागलेले
आहे त.

आहे .

या लेखांतून कत्येक ूसंगीं जी पुन

लेखांच संकलन करतांना ह पुन

या ‘ गो ी ’
या

ीन

टळली असती तर बर झाल असत.

या पांच पुःतकांत

हणून िल हले या आहे त त्या ह सावरकर-सा हत्यांत गाळतां आ या असत्या.

याला कांह ं दजा आहे , आ ण

सावरकर-च रऽ

झालेली आहे ती ूचारक थाटाला शोभ यासारखी

वचार-ूवतनाच

सा हत्य

यांत कांह ं साम य आहे , अस लेखन

५००

िनवडनिनवडन
ू
ू काढल तर , सावरकर-सा हत्या या आकाराचीं िनदान दोन तर पुःतक होतील इतक
लेखन िश लक उरे ल.

सावरकर र ािगर स ःथानब

थोडे थोडके न हते.

बेळगांव

होते तर

कॉंमेसनंतर ौी.

सावरकरांची भेट घेऊन नंतरच ते मिासेस गेले.
गोपाळ, नुकतेच

तेथ जाऊन त्यां याशीं

हतगुज करणारे लोक

ह . ह .एस ्. अ यर हे र ािगर स गेले होते व

अंदमानांत सावरकरां या प रचयाचे झालेले ौी.नानी

दवंगत झालेले जबलपूरचे बॅ. यानचंद वमा, अगद ं परवांपरवां

शचींिनाथ सं याल इत्या द मंडळ र ािगर स जाऊऩ सावरकरांना भेटू न गेली होती.

सावरकरांना भेट यासाठ ं र ािगर स गेले न हते; पण, १९२७
गे यावेळ ं ते ह सावरकरां या घर ं गेले होते.

या दोन ौे

दवंगत झालेले
गांधीजी हे मु ाम

म ह यांत र ािगर स

या माच

भारतपुऽांम य

आ ां या मृत्यूचे आघात

सुमारे पाऊण तास पयत जी चचा झाली ती ‘ हं दसं
ु घटन ’ या वषयाचा अ यास करणा-या लोकांनीं

अ यास याजोगी आहे .

सावरकर १९२४ सालीं नािशक येथ होते त्या अवधींत, लो.ना.बापूजी अणे

यां याशीं त्यांचा प रचय झाला.
सावरकर

र ािगर स

होते

कत्येकजण इहलोक सोडन
ू गेले !

त्या

काळांत

त्यां या

जु या

ःने ांपैक ं

व

प रिचतांपैक ं

नािशकचे क व गो वंद, ौी. ह . ह .एस ्. अ यर, लाला लजपतराय,

ूो. अ णासाहे ब परांजपे, पं. शामजी कृ ंणवमा इत्या द मंडळ ं या मृत्यूचे ूसंग या काळांत घडले.
क व गो वंद,

पं. शामजी कृ ंणवमा इत्या द मंडळ ं या मृत्यूमुळ सावरकरां या मनांत

उत्प न झा या त्या ‘ ौ ानंद ’ पऽांत

य

झाले या आढळतात.

लाला लजपतराय यां या

मृत्यूनंतर र ािगर येथ जी शोकसभा झाली त्या शोकसभत सावरकरांच अत्यंत

झाल होत.

या भावना

दयःपश भाषण

ूो. अ णासाहे ब परांजपे यां या मृत्यूची वाता कळ याबरोबर सावरकरांनीं त्यां या

कुटंु बीयांना जी तार धाडली तींत फार ज हाळा आहे .

अशा राजकारणी आ ां यित र

आ ां या मृत्यूचा आघात सावरकरांना या काळांत सोसावा लागला.

सावरकरांचे

इतर ह कांह ं

शूर ौी. भाऊसाहे ब

िचपळू णकर व सावरकरां या सासूबाई ह ं उभयतां या काळांतच इहलोक सोडन
ू गेलीं !

सावरकरांचे

मेहु णे ौी. भाःकरराव काळे यांच दे हावसन ह या काळांतच झाल !
या द:ु खा या ूसंगांवर अ पसा उतारा

काळांत अनुभ वतां आले.

१९२५ साली त्यांची मुलगी कुमार

मुली या पाठ वर झालेली एक मुलगी अश
ित या

संगोपनाकडे

वशेष ल

ूभाताई

होती; ती आजार च असे.

पुरवीत असत.

यानंतर १९२८ सालीं सावरकरांचा मुलगा िच.
सावरकरांनीं

हणून क ं काय, कांह ं सुखाचे ूसंग ह सावरकरांना या

ह

मुलगी सरासर

हचा ज म झाला.

त्यामुळच क ं काय, सावरकर

१।।-२ वषाची होऊन मेली.

व ास याचा ज म झाला. र ािगर

येथ राहन
ू

या शु कायाला चालना दली त्यामुळ गोमांतक, वसई वगैरे वभागांत शु कायाला जोर

चढला. सावरकरां या काया या ूभावामुळ जी थोर माणस त्यां याकडे आकृ

झालीं व सावरकरांपाशीं

फार आपलेपणान वागूं लागलीं त्यांत ौीमंत भागोजी शेठ क र यांची गणना होते.

सावरकर-च रऽ

या

या सदगृहःथां या

५०१

औदायामुळ र ािगर येथ अ खल हं दंच
ू पिततपावन मं दर उभारल गेल त्यासमयीं सावरकरांना ध यता
वाटली असेल, यांत संशय नाह ं.
या अवधींत सावरकर

या चळवळ कर त होते त्या चळवळ ंना पोषक अशा पुंकळ क वता

त्यांनीं ूसंगाूसंगान रिच या.
वगैरे हं दत्विन
ु
दे यांत

‘

हं दंच
ूचिलत असलेल
ु एकतागीत ’, स या हं दसभत
ु

गीत या काळांतच रचलीं गेलीं आहे त.

आ यावर,

सावरकर

यांनीं

भगतिसंगां या

पंजाबी दे शभ

हौतात् यावर

वजगीत

भगतिसंगजी यांना फांशी

एक

पोवाडा

रचला

होता

सावरकरां या सा न यांत असणा-या कत्येक त णांनीं तो मुखो तह केला होता, अस समजत.
काळांत माखजनचे ौी. रानडे यांनीं सावरकरांच छोटे खानी मराठ
सावरकरच रऽ ह इं मजी पुःतक ह या काळांत ूिस

झाल.

च रऽ िल हल.

व
या

िचऽगु िल खत

या काळांत सावरकरां या कांह ं पुःतकांचीं

हं द भाषांतर ह झालीं.
*

*

*

*

१९३७ सालीं मे म ह यांत सावरकरां यावर ल िनबध शेवट ं दरू झाले.

या मह वा या गो ीच

ौेय त्या वेळचे मुंबईचे ग हनर लॉड ॄॅबोन, हं गामी मं ऽमंडळांतील पंतूधान सर धनजीशहा कूपर वगैरे
सवानाच दल पा हजे ह खर; पण,
क ं,

यायीपणान व हशोबीपणान बोलावयाच तर अस

ा ौेयांतला फार मोठा हःसा एकटे बॅ. ज नादास मेथा यांचा आहे .

दरू कर याचा ू

हटलच पा हजे

सावरकरां यावर ल िनबध

हं गामी मं ऽमंडळांत िनघाला ते हां लॉड ॄॅबोन यांनीं पूव या अट िशिथल कर याला

तत्परतेन मा यता दली; पण, कांह ं िनबध िश लक उरावे अस ह त्यांनीं सुच वल.

या ूसंगीं बॅ.

ज नादास मेथा यांनीं ूसंगोिचत को टबम केला नसता तर, सावरकरांना लाभलेली संपूण िनबधमु ता
दलभ
ठरली असती.
ु
सावरकर िनबधमु

झाले व ते आतां र ािगर सोडन
ू मुंबईस जाऊन रहाणार अस दसूं लागल

त्यावेळ ं र ािगर या मंडळ ंनीं अनेक ूसंग साधून त्यांना ूेमान िनरोप दला. र ािगर या ‘ बलवंत ’
पऽातफ िनरोप दे यात आला ते हां एका व त्यान जरा अितूसंग केला.
त्यांला

चांगल

झणझणीत

उ र

दल.

सावरकरांचा

घोडा

पूव या

त्याबरोबर सावरकरांनीं
अ मेधीय

घोडयाूमाण

दग वजयाक रतां बाहे र पडला आहे ; पण, म यच कोठ तर न गुरफटतां तो दग वजयी ठरो, अस
हण याच धा य या व त्यान केल होत. त्याला उ र दे ताना सावरकर
माझे घोड अडखळे ल, अशी भीित य

हणाले :

कर यांत आली आहे . पण, आमच घोड

कोठे आहे व

पूव कोठ होत याचा शोध क न नंतर त्यावर ट का करण बर.

आमचीं घोड ं जेथ आहे त

तेथपयत

दे शभ ां या

इतरांचीं

आपाप यापर न

घोड ं

उपयोग

अजून
होतो;

कती आहे , याची छाननी करावी.

प चावयाचीं

आहे त.

सव

उ ोगाचा

पण, दस
ु -यांना दोष दे तांना ूत्येकान आपल ःवत:च काय

रा.ब. प ळे कर यां या अ य तेखालीं सभा होऊन सावरकरांना र ािगर नगरातफ िनरोप दे यांत आला
ते हां तेथील कॉंमेसकायकत ौी. मोरोपंत जोशी यांनीं सावरकरांब ल जे उ ार काढले ते, सवसामा य
कॉंमेसजनां या वृ ीचा

वचार केला तर,

ववेक पणाचे ठरतात.

ौी. जोशी

हणाले : सावरकर

कोणत्या ह प ाला िमळाले तर दे श हत कर या या बु नच ते तस करतील; कारण ते ह
सावरकर-च रऽ
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‘ चब यूह भेदणारा वीर अिभम यू ’

दे शाचे एक वै च आहे त.

सावरकर िनबधमु

होऊन भारतीय राजकारणांत ूवेश कर याला समथ

झाले याब ल त्या वेळ ं अनेक लोकामणींनीं आनंद

य

केला.

हा आनंद

लो.ना.बापूजी अणे यांनीं जे उ ार का ढले होते ते आज खरे ठरले आहे त.

य

करतांना

नािशक येथ आपली व

सावरकरांची प हली भेट झाली त्या वेळ ं आपण सावरकरां वषयीं काय मत बन वल ह सांगतांना लो.ना.
अणे यांनीं या ूसंगीं पुढ ल भाषा वापरलेली आढळते :
येयिन ा व कायबमाच

‘

यवहारसौकय यांचा मेळ करण ज र आहे , अशी त्यांची

वचारसरणी अस याच मला आढळू न आल. ’
ःवक यां या संशयाकुल मन: ःथतीच

परक यांनीं पूव

वचारान रचले या व

ढ बनूं पहाणा-या चब यूहाचा भेद क ं

पराबमी वीर अिभम यू, हे गौरवपर श द लोकनायकांनीं या ूसंगीं वापरले.
राजकारणाचा वचार करतांना भारतीयांच ल

शकणारा
या पुढ ल

ूयाग व वधा येथून िनघून, र ािगर कडे ओढल

जाईल अस ह भा कत ौी. बापूजी अणे यांनीं वतवून ठे वल.
सावरकर र ािगर

सोडन
िनघाले िन त्यां या सावजिनक राजकारणी जीवनाला एकदम
ू

सु वातच झाली.

को हापूर, सांगली, िमरज, पंढरपूर, पुण या मागान ते मुंबईस गेले व त्यां या

सुटकेब ल या

सत्कारासंबंधीं या

व

वातानीं

वातावरण

आजपयत या काळांत सावरकरांनीं महारा ांत या बहते
ु क ज
र ािगर
ज

नाह ं.

ज

दमदमू
ु ु न

ांना भेट

जाऊं

लागल.

दले या आहे त.

ते हांपासून
साडे तेरा वष

ाची सेवा घडलीच अस यामुळ, ते कदािचत ् र ािगर स फ न गेले नसावे.

सातारा ज हाच असा आहे क ं,

ांत फ

या ज

बाक या

ांत सावरकरांचा संचार अ ाप मुळ ंच झालेला

१९३७ साल या शेवट ं अहमदाबाद, नागपूर, कलक ा, मदरा
ु , भागलपूर, व कानपूर या सहा

ठकाणीं गे या सहा वषात

हं दसभे
ु चीं जीं अिधवेशन झालीं तीं सव सावरकरां याच अ य तेखालीं

सावरकर इत या सातत्यान या पदावर रा ह यामुळ कांह ं ट काखोर लोकांकडन
ू त्यां यावर

झालीं.

ट का केली जाते.

पण, या बाबतींत सावरकरांचा इलाज नाह ं, अशी ःथित आहे .

नागपूर, कलक ा

व मदरा
-कायकत्यानीं
ु या सव ठकाण या अिधवेशनांचीं िनमंऽण दे तांना त्या त्या ूांतांतील हं दसभा
ु

अशी अटच घातलेली होती क ं, सावरकर अ य
आपली इ छा आहे !

होणार असतील तरच अिधवेशनांच िनमंऽण दे याची

अ य पदाचा मान भोगून सावरकरांचा मोठे पणा वाढणार आहे , अस

याला

खरोखरच वाटत असेल त्या या बु म ेची तार फ करावी, तेवढ थोड च होणार आहे ! माणस आ ण
ःथान यां या परःपरसंबधांचा वचार करतांना अस दसत क ं, ःथानमहात् यामुळ कांह ं माणस मोठ
दसतात;

तर

उलटप ीं,

य

या

माहात् यामुळ

कांह ं

ःथान

अिधक

हं दमहासभे
या अ य पद-ूा ीमुळ सावरकर मोठे झालेले नसून, सावरकर अ य
ु

उ नत

दसतात.

लाभ यामुळ आ ण

लाभत गे यामुळ, हं दमहासभे
चा दरारा व ूित ा यां यात वाढ झालेली आहे .
ु

कानपूर या अिधवेशना या वेळ ं सावरकरांनीं अ य पदाचा लढा लढ वला त्याला कारण ह

तसच होत.

सावरकर-च रऽ

खु

हं दमहासभे
या गोटांतच मुसलमानां या पा कःतान-मागणी या बाबतींत चल बचल
ु
५०३

झा याची जबरदःत शंका त्या वेळ ं

हं दमहासभे
या त वूणालीपैक ं अत्यंत
ु

य

केली जात होती.

ज हा याचा

हं दःथानच
अखंडत्व हा
ु

वषय अस यामुळ, त्या

वषयावर खंबीर मत

असणारा अ य च या ूसंगीं िनवडला गेला पा हजे, असा सावरकरांचा आमह होता.
क त चा व या वषयावर खंबीर मत बाळगणारा दसरा
कोणी ह नेता
ु
आप या हातान त्याला अ य ःथानीं बस वला असता.

वषय

अ खल भारतीय

पथांत असता तर, सावरकरांनीं

अशा नेत्या या अभावीं, त्यांनीं अ य पदा या

िनवडणुक चा लढा लढ वला यांत गैर काय झाल, ह ूःतुत लेखकाला तर समजत नाह ं !

“ या

बकट ूसंगीं इं लंडच र ण मीच क ं शकेन-अ य कोणाला त जमणार नाह ं ! ” अस छातीठोकपणान

सांगून, इं लंड या पंतूधानपदाची जबाबदार ःविशरावर घेणा-या थोर या

प चे आपण ज कौतुक

या अिधवेशना या अ य पदाचा
करत त जर यथाथ असेल तर, सावरकरांनीं कानपूर या हं दमहासभे
ु

लढा लढ वला व तो जंकला, याब ल ह आप याला कौतुकच वाटल पा हजे !

महायु ासारखी सवाना

िचंतामःत करणार घटना ज पयत चालू आहे त पयत तर अ य पदावर ल

य

पणाच ठर यासारख आहे .
नाह ं, हच मत या बाबतींत दरदश
ू

बदलण ौेयःकर

It is to change horses in midstream

या इं मजी वा यांतल सत्य या ू ाला तंतोतंत लागू पडत आहे !
सावरकरांनीं या काळांत महारा ाबाहे र जो संचार केला तो ह त्यां या ूचारशील व पराबमशील

ःवभावाला शोभणाराच आहे .

स यां

ॄ टश

हं दःथानचे
जे अकरा ूांत िनमाण कर यांत आलेले
ु

आहे त त्या ूांतांतले सीमाूांत व ओ रसा हे दोन ूांत वगळले तर बाक या सव ूांतांना सावरकरांनीं
भेट

दले या आहे त.

ऽावणकोर, काँमीर, बडोद वगैरे हं द ु संःथानांना ह त्यांनीं या काळांत भेट

सावरकरांच ूकृ ितमान ल ांत घेतल, दौ-याची दगदग संपवून ते परत आले

दले या आहे त.

बहते
ु क वेळां ते चार सहा दवस तर आजार पडतात ह गो

हणजे

ल ांत ठे वली आ ण दौरा चालू असला

हणजे चचा, गांठ भेट , या यान इत्या द कायबमांत त्यांना पुरेशी झ प ह िमळत नाह ं ह मा य केल

हणजे, इतके क
आ य वाटत !

भोगलेले सावरकर या वयांत एकसारखी इतक दगदग सोसूं शकतात कशी, याचच

भारतीय राजकारण ख-या अथान क ं इ छणा-या कोणा ह माणसाला फरं ती टाळतां

येणार नाह ं, ह अगद ं खर आहे .
हणजे ःवत: या ूकृ तीकडे दल
ु

पण, या फरं तीला पुर ं पडणार माणस कती थोड ं आहे त, ह पा हल
क न सावरकर

िनजाम वरोधी लढा िन सावरकरांच नेतत्ृ व
दौरे कां काढतात, ह समजू शकत.

गांधीजी, पं. जवाहरलाल नेह , ौी. राजगोपाळाचा रयर, ौी.

अ युतराव पटवधन ह कॉंमेसमधील मंडळ या

फरं ती या बाबतींत खंबीर आहे त.

अणे, डॉ.मुंजे, तपःवी बाबासाहे ब परांजपे ह

मंडळ ह

हं दमहासभे
च राजकारण ूभावी
ु

लो.ना. बापूजी

फर याचा कंटाळा न करणार

हाव ह मनांतली तळमळ व त ूभावी हो या या

आहे त.

ीन जी फरं ती

करण अवँय आहे ती क ं शकणा-या समथ माणसांचा तुटवडा अस याची जाणीव या दोन गो ीं या
संयोगामुळच, अित र

ौम क न सावरकरांना वारं वार दौरे काढावे लागतात.

गे या सहा वषात

हं दमहासभे
न जे दोन लढे लढ वले त्या लढयांत सावरकरांच नेतत्ृ व
ु

महासभे या

ीन फार उरकारक ठरल आहे .

भागलपूर या

हं दमहासभे
या
ु

सावरकर-च रऽ

अिधवेशना या

वेळ ं

िनजाम वरोधी
करावा

िन:श

लागलेला

ूितकाराचा

लढा

या

दोन

लढा व

लढयांची
५०४

चाणा पणान िच कत्सा करणा-या माणसा या ह ल ांत येईल क ं, लढा

हणजे लढाई ह ओळखून

सावरकर वागत असतात. ‘ भाषा लढाईची, आ ण करणी कैकाडयाची ’ अशा प तीन ते वागत नाह ंत.

आपल बळ-आप या ूितप ाचे बळ, आपले िमऽ-आप या ूितप ाचे िमऽ, आपल वैगु य- आप या
ूितप ाच वैगु य, या सग यांचा वचार क नच सावरकर लढे चाल वतांना वागत असतात.

लढा

चाल व याच जोखीम अंगावर घेणा-या इसमा या अंगीं तो चाल व याच कौश य असल पा हजे ह जस
खर आहे त्याूमाणच, ःवप - ूितप ाच बलाबल हशोबांत ध न लढयाच पयवसान
साधावयाच या वषयींची ह ःप

क पना त्याला असली पा हजे.

ठर वतांना ह लढा चाल वणा-या नेत्याच नेतत्ृ व पुंकळ वेळां िस
लढयांकडे पा हल तर अस

हणून काय

लढा थांबवावा कसा व कोठ ह

होत असत.

या

ीन या दोन

हणाव लागत क ं, हे दो ह लढे यो य मयादत आंवरते घे याच कौश य

सावरकरांनीं दाख वल आहे .
१९३९
लढा संप वला.

या ऑगःट म ह या या आरं भी सावरकरांनीं हं दमहासभे
तफ चाललेला
ु
तो संप वतांना हं द ु महासभेन जो ठराव पास

िनजाम वरोधी

केला त्या ठरावावर डॉ. आंबेडकर

यांनीं ‘ Thoughts on Pakistan ’ या आप या पुःतकांत ट का केली आहे .

िनजाम रा यांत

मुसलमानां या लोकवःतीच ूमाण अत्य प असून, िनजामी सुधारणांत मुसलमानांना प नास ट के

ूितिनिधत्वाचा अिधकार दे यांत आला व या अ यायी हःसेरशीला हं दमहासभे
न मा यता दली, अस
ु

डॉ. आंबेडकर यांच

हणण आहे .

यावर डॉ. आंबेडकर यांनीं अस भांय केल आहे क ं, या ठकाणीं

िन मेिनम ूितिनिधत्वाला मा यता दे ऊन हं दमहासभे
न अ खल भारतीय राजकारणांत ह त्याच घातक
ु

ू घेतली आहे !
त वाची मशीद आप या ग यांत बांधन
क भ फुट याच दसूं लाग यामुळ समाधान य

जवळजवळ वठू न गेले या झाडाला बार कसा

करणा-या इसमान सवच झाडां या बाबतींत नुसत्या

क भांवर समाधान मान याची तयार दश वली आहे , अस
ठरे ल िततकच डॉ. आंबेडकर यांच ह मत तकशु

हणणा-या माणसाच मत जतक तकशु

ठरे ल !

करतां आली असती, ह ूःतुत लेखकाला मा य आहे .

या ठरावाची मांडणी थोड वेग या प तीन
पण, ूःतुत मु ा ठरावा या मांडणीसंबंधाचा

नसून, लढा यो य वेळ ं थांब व याबाबत या धोरणाचा आहे .
चालूं महायु

सु

एकदम वाढला !

झाल व त्यामुळ

ॄ टश सरकार या

ूत्ययाला येत !
थोरथोर पुढार

ीन िनजामसार या संःथािनकांचा भाव

ह प र ःथित उत्प न हो यापूव च हा लढा थांबला नसता तर,

आयसमाज यांचे जे सह ाविध कायकत
असत, हा ू

हा लढा थांब यावर सुमार म ह याभरांतच

ीसमोर आ णला

िनजामी तु ं गांत

हं दसभा
व
ु

खतपत पडलेले होते त्यांच काय झाल

हणजे हा लढा या वेळ ं थांब वणा-या पुढा-याच शहाणपण

भागलपूर या लढयानंतर सावरकरांनीं गयेहू न भागलपूरास याव, असा आमह धरणारे

भागलपूर या तु ं गांत होते.

आपण भागलपूरास गेल

तर तेथील

हं द ु जनते या

उत्साहाला केवढ भरत येईल, त्याचा फायदा घेऊन चारदोन उपटसुंभ मुसलमान कसे वागतील व

त्यामुळ बहार या ग हनरला आप या वतनाच समथन कर याची संिध कशी िमळे ल ह सव ओळखून,
सावरकरांनीं हा लढा संपला अस याच जाह र केल व भागलपूरला ये याला ःप

नकार दला. लढा

चालवावा कसा एवढयाच ू ापुरत पा हल तर गांधीजी सावरकरां या बरोबर चे ठरतील-अगर, कांह ं या
मत ते ौे ह ठरतील; पण, चाल वले या लढयांतून फलिनंप

कशी क न

यावी व या

कसा आंवरावा या मु याचा वचार करतांना, सावरकर गांधींजींपे ां िनःसंशय ौे
knows how to lead; but he does not often know where to lead ( नेतत्ृ व

सावरकर-च रऽ

ठरतात.

ीन लढा
Gandhiji

हणजे रान उठ वण

५०५

ा

अथ गांधीजी थोर नेते आहे त; पण, रान उठ व यावर िशकार साधावी कशी ह त्यांना अवगत नाह ं !)
हे उ ार या बाबतींत अगद ं साथ आहत !
लागल.
जहांगीर

चालू महायु

सु

झा यावर सावरकरांना एकदोन ूसंगीं

हाइसरॉय साहे बां या भेट ला जाव

ते हाइसरॉयसाहे बां या प ह या भेट ला गेले त्यापूव सर िचमणलाल सेटलवाड, सर कावसजी
ूभृतींनीं

काढले या

हाइसरॉयसाहे बां या

भेट च

एका

िनमंऽण

पऽकावर
याव,

त्यांनीं

यासाठ ं

ःवा र

सावरकरांनीं

होती

केली
ह

सोयर क

क ं,

आप याला

जोडली

आहे

सावरकरांनीं या पऽकावर िनंकारण सह केली, अस मत त्यान त्या वेळ ं ‘ ऽकाळ ’ पऽांत य
होत.

त मत बदल याच त्याला आज ह कारण दसत नाह ं.

हाइसरॉयसाहे बांपुढ वाःतववाद

!

केल

या मुलाखती या वेळ ं सावरकरांनीं

ीन भारतीय राजकारणाची जी िच कत्सा
चहा या दे वाण-घेवाणींतल राजकारण

केली तशी िच कत्सा

हाइसरॉय या भेट ला गेले या इतर ५१ पुढा-यांपैक ं कोणी ह केली न हती, अशी

मा हती

माह तगार माणसांकडन
ू त्या वेळ ं ूसृत कर यांत आली होती.

द लींत या

ब स भारता या
त्यांना भेटले होते.

आधार चचा क न

व छे दनाची योजना आप या पोतड ंत भ न

सर ःशॅ फोड

हं दःथानां
त आ यावेळ ं , सावरकर
ु

‘ इं डयन यूिनयन ’ या श दाची वाटाघाट चालू असतांना, ऐितहािसक मा हती या
सावरकरांनीं

ब स-साहे बांना िन

र केल !

हं दसभावाद
ु

वृ पऽांत जाणत

पऽपां डत्य िश लक असत तर, अशा ूसंगांचा उपयोग क न त्यांनीं सावरकरांच केवढ तर कौतुक
केल असते !

अमे रकन पऽपं डत व अमे रकन पुढार सावरकरां या भेट ला येतात ते हां, ऐितहािसक

मा हती या आधार सावरकरांनीं केलेली चचा ऐकून ते ह अिधक शहाणे होऊन परत जातात !
सावरकर लोकांकडे चहाला जात नाह ंत िन ते इतरांना आप याकडे चहाला बोलावीत नाह ंत
यामुळ

झालेले कांह ं ूित त स जन सावरकरांना ल धूित त, अहं म य, माणुसघाणे इत्या द

वशेषण लावतात.

चहा या िनिम ान एकमेकांकडे जा याये याचे ूसंग साध यान आप या माणसांच

आपलेपण वाढत ह ओळखून, सावरकरांनीं मुंबईपु या या आप या
अनुयायांकडे जा याये याचा पायंडा पाडला तर ती गो
हतावह ठर याचा संभव आहे .

अनुयायांपैक ं कांह ं ठळक

हं दमहासभे
या संघटने या
ु

ःवत:च घर सोडन
दस
ू
ु -या या येथ श यत वर जावयाच नाह ं हा

ःवभाव- वशेष सावरकरां या ठकाणीं आढळतो तो एका

ीन यो य ह आहे .

त्यां या जीवनाची घडण

या लोक वल ण प तीन घडलेली आहे ित यामुळ ह हा ःवभाव- वशेष त्यां या

झाला असेल.

वर

ीन प रणामीं

ठकाणीं उत्प न

या आ ेपाचा उ लेख केला त्याला एक उ र अस क ं, चहा या दे वाणघेवाणींतून

उत्प न होणार राजकारण ह सावरकरां या वृ ीला मानवणार राजकारण नस यामुळ, ते चहा या ूसंगीं
दस
ु -याकडे जा याला फारसे उत्सुक नसावेत.

एका थोर राजक य प ा या पुढा-यान कोणातर

माणसा या इ छे ला मान दे यासाठ ं अगर त्याची लहर सांभाळ यासाठ

जा याइतक ःवत:ला ःवःत बनवून
घे यासारखा आहे .

पण,

याव क ं काय, हा मह वाचा ू

त्या या घर ं चहाला

ह या बाबतींत

आपले खंबीर अनुयायी आ ण इतर लोक यां याम य पं

वचारांत

ूपंच क न

सावरकर अशा अनुयायां या घर ं के हांके हां जा याचा व त्यांना आप यापाशीं के हां तर बोलाव याचा
अिधकार गाज वतील तर, त त्यां या काया या वाढ ला ह पोषकच ठरे ल.

सावरकर-च रऽ
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सावरकर हं दमहासभे
बाहे र या लोकांशीं अगद ंच िमळतिमसळत नाह ंत अस कोणी
ु

तर त माऽ पूणाशान खर नाह ं.
एकदां चहाला बोला वल होत.

हणतील

सर िचमणलाल सेटलवाड यांनीं आप या येथ कांह ं बडया मंडळ ंना

त्या ूसंगीं ने.ना.ौीिनवासशा ी यांची व सावरकरांची भेट

ने.ना.शा ी यांचा या भेट मुळ सावरकरां वषयीं काय मह बनला ह ‘
प रिश ांत या पुढ सांग यांत येईलच.

सावरकरांच

य

सर तेज बहादरु सूु यां या नेतत्ृ वाखालीं

प रषदे या बैठका भर या त्यांत या तीन बैठकांत तर सावरकरांनीं भाग घेतला होता.

वषापूव सूू-प रषदे ची बैठक मुंबई येथ भरली त्या वेळ ं सावरकरांची ूकृ ित बर न हती.

झाली.

मत्व ’ या
या अप
सुमारे दोन
सावरकर-

सदनांत जाऊन या प रषदे या ूमुखांनीं चचा केली व त्या वेळ ं या प रषदे न जो ठराव संमत केला
त्या यावर सावरकरां या ूेरणेच पूट चांगलच पसरलेल होत, असा बोभाटा त्या वेळ ं झालेला होता.
सूु-प रषदे या पु या या बैठक ंत ह सावरकरांनीं भाग घेतला होता;
गांधीजीं या २१

आ ण अगद ं अलीकडे - हणजे

दवसां या उपोषणानंतर या काळांत-डॉ. जयकर यां या बंग यावर अप -प रषदे या

पुढा-यांची जी बैठक झाली त्या

बैठक ला ह सावरकरांनीं मह वाच मागदशन केल, अशी मा हती

िमळते.
१९४० साल या पावसा यांत सावरकर ‘ साय टका ’ नांवा या आजाराने बरे च म हने आजार

या आजारांतून उठू न ते हं दमहासभे
च काम तडफेन क ं शकतील क ं काय, ह भीित त्या वेळ ं
ु

होते.

पुंकळांना वाटत होती.

या आजाराचे कांह ं प रणाम त्यांना कायमचेच बलगून बसलेले दसत आहे त.

आजारांत ते मुंबई या एका

या

ूःतुत लेखक त्या

णालयांत असतांना, त्यांना भेट याच कत य पार पाड यासाठ ं

णालयांत गेला होता.

णालयावर ल ूमुख सावरकरां या भेट ला जाणा-या

इसमांना अस बजावून सांगत क ं, तु ह ं सावरकरांपाशीं बोलतां कामा नये.
स ावनेन दलेला इषारा तंतोतंत पाळावा

णालया या ूमुखाने

हणून, ूःतुत लेखकान सावरकरांना भेट यावर फ

ू तो तेथून िनघूं लागला.
वा य उ चा रलीं व पांचदहा िमिनट त्यां याजवळ काढन
सरकार या कायकार मंडळा या वाढ ची भाषा ूथमच हवत घुमूं लागली होती.

आणीबाणी या ूसंगीं आपण आजार पडल याब लच द:ु ख सावरकरांना
वषयासंबंधीं बोलूं लागले व बोलतांबोलतां व हळ होऊं लागले !

अस

द:ु ख झाल तर दस
ु -या अथ

दोनच

त्या वेळ ं हं दःथान
ु

अशा मह वा या व

यथा दे त होत !

ते या

ते हां ूःतुत लेखकाला एका अथ

त्याला सावरकरां याब ल आदर ह वाटला !

अशा अवःथत

पडले या या गृहःथा या मनांत दे शा या िचंतेिशवाय दसर
कसली िचंता नांदं ू शकतच नाह ं ह पाहन
ु
ू ,
सावरकरांना मनोमन ध यवाद दे ऊन, कस तर त्यांच बोलण थांबवून, त्यांचा िनरोप घेऊन त्याला
तेथून िनघून जाव लागल !
दे शभ

अनेक आप ींना त ड दे ऊन, हं द ू जगताची व भारताची सेवा अहिनश क ं इ छणारा हा थोर

आज आप या वया या ६१ या वषात पदापण कर त आहे याब ल ूत्येक हं दमाऽाला
ध यता
ु

वाटली पा हजे.

सायंकाळ या समयीं सूय अःताला जातो ते हां त्याच लोपणार तेज पाहून मूढ

माणसां या मनांत कोणत्या कुक पना येतात याच
आले या संःकृ त

ोकांत कर यांत आलेल आहे .

द दशन या ूकरणा या आरं भीं घाल यांत

सावरकर अंदमानांत गेले व त्यांच तेजःवी जीवन

ीआड झाल त्या वेळ ं मूढ माणसां या मनांत जे वचार उभे रा हले असतील ते वचार आ ण वर ल
ोकांत सूिचत कर यांत आलेले

वचार यांम य मोठासा फरक नसेल.

अःताला गेलेला सूय जसा ूभातकाळ ं

सावरकर-च रऽ

पण, सायंकाळ या समयीं

ितजावर उगवतो आ ण त्याच तेज जस घटकोघटक ं वाढंू
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लागत त्याूमाण सावरकरां यासार या तेजःवी दे शभ ाचे तेज ह वाढत जाणार आहे ,

अशी

हातीं आहे .

हावयाचा ह

सवानीं

बाळगली

पा हजे.

आकाशांत तळपणा-या सूयान आपल तेज फांकाव एवढच त्या या

या तेजाचा उपयोग आरो यूद र तीन

त्या या हातीं नसून, इतरां या हातीं आहे .
कामीं व
पा हजे.

ौ ा

हावयाचा क ं अपायकारक र तीन

सावरकरां या तेजाचा उपयोग दे शःवातं या या ूा ी या

हं द ु हता या र णा या कामीं जाःतींत जाःत कसा होईल, याची िचंता इतरांनीं वा हली

सावरकरां या द ींत आपल त ड उजळ क न घेत यान, ‘ सावरकर क जय ’ अस नुसत

ओरडत बस यान, अगर कु त्सतपणान ट का कर या या नादांत सावरकरां या दे शभ

वषयींच शंका

घेत यान ह काय साधणार नाह ं, ह सावरकरां या या ष य द-समारं भा या शुभूसंगीं सवानीं ओळखल
पा हजे.

जाणीव जागृत ठे व याचा िनधार या ूसंगीं कर ल
ूत्येक हं द ु ःवत: या अंतयामीं हं दत्वाची
ु

व तीस कोट लोकां या बलाढय हं द ु रा ाचे आपण घटक आह ह ओळखून, लहान-सहान यवहारांत ह
वाग याचा तो या ूसंगीं संक प कर ल तर, आज या या ष य द-समारं भा या ूसंगीं

जेवढा संतोष वाटे ल तेवढा संतोष त्यांना ल ाविध

सावरकरांना

पयां या राशीनीं ह वाटणार नाह ं, योजनभर

लांबी या िमरवणुक ंनीं ह वाटणार नाह ं आ ण ःवग लोकाला जाऊन िभडणा-या जयघोषांनीं ह वाटणार
नाह ं !

हं द ु रा

सुसंघ टत, साम यसंप न व ःवातं यसंप न कर या या कामीं मी ूत्यह ं यथाश

कांह ं तर ं कर न, असा या ूसंगीं िन य क न

हं द ु जगतांतील ल ाविध लोक आजपासूनच वागूं

लागतील तर, आज सावरकरांना ‘ शतायुषीभव ’ हा जो ूितिनिधक आशीवाद आपण दे ऊं, तो खरा ठ ं
शकेल.
*********

प रिश

: सावरकरांचे य

मत्व : कांह ं वशेष
कृ पया मुळ पुःतकातुन वाचावे.

* * * * * * * * *
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