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तजे वी तारे 
िहदंी क्रांितकारकांची परदेशीय चळवळ 

(पूवार्धर्) 
एखा या होतक  नटाचे नाव िजतके लोकां या त डी असते, िततके देखील या 
देशदेशांतरी या याच वातं यासाठी प्राण सकंटात घालनू झगडत, झुजंत, सहत, 
भटकत असले या िहदंी िनवार्िसताचे नाव कोणा या त डी नसत,े इतकेच न हे तर 
क्रांितकारकाचा सपंूणर् कायर्क्रम पुढे नसता आिण जो तुटपुंजा कायर्क्रम या यापुढे 
असतो याचे ममर्ही कळ याइतके इितहासाचे आिण राजकारणाचे प्र यक्ष ज्ञान 
नसता िहदंी रा यक्रांितकारक सं थावर दोषारोपण कर याचा लहान त डी मोठा घास 
घेणारे िनरगर्ल नविशकेही कुठेकुठे आढळून येतात ही दःुखद ि थती िकंिचत ्तरी 
बदलावी हणनू िहदंी क्रांितकारकांचा ऐितहािसक उ लेख या नावाचा लाला 
लजपतराय यां या पीपल पत्रात प्रिसद्ध झालेला खालील लेख आ ही इंग्रजीतून 
मराठीत भाषांतरीत करीत आहोत. हा मळू लेख याख्यान पाने बिलर्न येथे अॅग्नेस 
मेडले नावा या एका अमेिरकन िवदषूीने वाचला होता.  
 
सन १९२७ म ये िक येक वषार्पासनू चीन आप या रा यक्रांतीत िहदंी 
रा यक्रांतीकडून शक्य तो पािठंबा आिण सहानुभतूी िमळिव याचा प्रय न करीत 
आहेत. या प्रय नातीलच एक प्रय न हणनू जमर्नीत असणार् या त ण िचनी 
िव या यार्ंस िहदंी रा यक्रांती या आिण वातं यप्रा थयर् चालत आले या ल या या 
इितहासाचे सांगता येईल िततके तरी व प आिण वणर्न सांगावे या तव 
िहदंु थान या एका थोर देशभक्त िनवार्िसताशी एकदा िववाहबद्ध झाले या आिण 
अ याप िहदंु थानावर मातभृमूीप्रमाणे पे्रम करणार् या वरील अमेिरकन िवदषूीने हे 
याख्यान िचनी िव या यार्ंसमोर जलु ै१९२७ म ये िदले होते, याव न याचे िविश ट 
मह वही वाचकां या यानी येईल. 
 
अॅग्नेस मेडले या िवदषुी या भाषणाचा लालाजीं या People पत्रातील उतारा: “या 
इितहासाला साधारणतः इसवी सन १८५७ मधील िहदंी वातं ययुद्धापासनू सु वात 
कर यास हरकत नाही. यावषीर् इंग्लडं या दा य वाचे ज ूफेकून दे याचा िहदंी रा ट्राने 
प्रय न केला, परंतु याला यश आले नाही. यावेळी िहदंी रा ट्रीय पुढार् यांचे प्रितिनधी 
परदेशात गेले. यांनी फ्रा स िन रिशया यां याशी सबंंध जोड याचा प्रय न केला; 
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परंतु तो िसद्धीस गेला नाही. या कालापासनू साधारणतः वातं याकरता कर यात 
आले या प्र येक राजकीय चळवळीतून अशी माणसे बाहेर पडली की, यांना 
िहदंु थानात अज्ञातवासात रहावे लागले, िकंवा या परदेशाचा आ य करावा लागला. 
बहुधा ही माणसे हणजे येयवादी िन करारी अशा यिक्त असनू जर यांनी 
िहदंु थांनात उघड उघड राजकीय क्रांती के या तर यांना कारागहृात बद्ध हावे 
लागले असते िकंवा ते फाशी तरी गेले असते. मी या परदेशी रािहले या 
गहृ थांिवषयी िवशेषतः मािहती सांगणार आहे. कारण या यिक्त मह वा या 
हो या. िहदंी क्रांितकारकां या चळवळीचे म यवतीर् कद्र परदेश थ क्रांितकारक हे 
बरेच वषपयर्ंत रािहले याचे उ तरदािय व, िब्रिटशां या अ यायी िन िहिडस 
रा यपद्धतीवर, की यामळेु क्रांतीची चळवळ िहदंु थानात अशक्य झाली, 
मखु्य वेक न आहे. 
 

क्रांितकारक िवचारांचे कद्र परदेशात रािहले 
 
वतः िहदंु थानात अशा काही यक्ती हो या की, यांनी आपले सवर् आयु य 
क्रांतीला वािहलेले होते. यापैकी लोकमा य िटळक हे होत. परंतु यां या 
आयु यातील मह वाचा भाग कारावासात गेला आिण या कारणामळेु युद्धसामगु्रीपयर्ंत 
क्रांितकारकां या िवचारां या वा चळवळींचे मखु्य कद्र परदेश थ िनवार्िसत िहदंी लोक 
हा होता. मात्र यां याच िवचारांनी यां याच चळवळींनी िहदंी त णां या मनात 
वातं यिवषयक भावना उि पीत रािह या हो या. युरोपीय यदु्ध-समा तीपयर्ंत 
िहदंु थान राजकीयच न हे, आिथर्क न हे, परंतु मानिसक दा यातही होता; 
आजिमतीपयर्ंत तो तसाच आहे. िहदंी पुढार् यापैकी बहुतेकजण आजदेखील इंग्लडं वा 
अ य एखादा िब्रिटश राजकीय पक्ष यां या सहा या या अपेक्षेत असतात. परंतु गेली 
काही दशकेपयर्ंत परदेश थ िहदंी िनवार्िसत लोक िन काही िहदंु थानातील लोक या 
धोरणाचा िब्रिटश रा यपद्धतीप्रमाणेच ती  िनषेध करीत होते. १८५७ या वातं य 
युद्धानंतर परदेशीय सरकारशी सधंान बांध याचा पिहला प्रय न महाराजा िदलीपिसगं 
यांनी इ.स. १८८४ साली केला. ते लहानपणापासनू इंग्लडंात वाढले होते तरीदेखील 
िहदंु थानची दा यप्रवण िन ल जा पद ि थती िवसरले न हते. यांनी िब्रिटशांचे 
रा य उलथनू पाड यासाठी रिशयाचे गु त सहा य िमळिव याचा प्रय न केला, परंतु 
तो यथर् गेला. यानंतर याच प्रकारचे िहदंु थान या सीमेवर काही प्रय न कर यात 
आले परंतु यांची मला िनि चत मािहती नाही. 
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अिजतिसगं आिण अबंाप्रसाद 
 
राजकीय िनवार्िसतांपैकी अगदी पिहला सघं दोन िकंवा तीन यक्तींचा होता. समुारे 
२० वषार्पूवीर् या यक्ती इराणात पळून गे या िन या िठकाणी आप या चळवळीचे 
कद्र थान थाप याचा यांनी प्रय न केला. इराणातील यांची चळवळ दोन प्रकारची 
होती. प्रथमतः यांनी क्रांितकारक वृ तपत्रे प्रिसद्ध केली आिण कॉलेजातील िव याथीर् 
िन सै यातील िशपाई यां या हाती पडावी अशा पद्धतीने िहदंु थानात पाठवून िदली. 
दसुरे यांनी इराणी प्राजक्त चळवळीशी आपणाला आ मसात क न घेतले, शाळागहेृ 
बांधली, वृ तपत्रे काढली आिण त ण इराणी िपढीला सिुशिक्षत केले. इराणी प्राजक्त 
चळवळ इंिग्लशांिव द्ध होती आिण तीत भाग घ्यावा हे सहजच होते. या िवरिहत 
या क पना यांना वतःलाच पसतं पड या हो या. 
 
यापैकी प्रमखु पंजाबातील सफुी अबंाप्रसाद आिण अिजतिसगं हे होते. या दोघांनाही 
िहदंु थानात असतांना सरकारपासनू बराच उपद्रव सहन करावा लागला होता. सफुी 
हा पिशर्यन िशक्षक आिण सघंटक हणनू प्रिसिद्धस आला. काही वषार्ंनंतर महमद 
अली हे मसुलमानी नाव धारण केलेला एक मराठा इ.स. १९०५ म ये इराणी बडं 
उद्भवले यावेळी या सै याने तेहरान ह तगत केले यातील एका तुकडीचा सेनापती 
होता. या सघंांत महारा ट्रातील सदु्धा काही लोक होते. परंत ु यांची नावे सांग याची 
आव यकता नाही. इ.स. १९०५ ते १९११ मधील राजकीय चळवळी या योगाने 
रा यक्रांतीकारक िनवार्िसत हा एक नवीनच वगर् उ प न झाला िन यांनी 
क्रांतीचळवळीचे कद्र युरोप, अमेिरका, चीन िन जपान या देशांत थाप याचा प्रय न 
केला. इ.स. १९०४ म ये जपानने रिशयासारख्या युरोिपयन रा ट्राचा पराभव केला. 
या गो टीचा पिरणाम िहदंु थानावर िवशेष क न त ण वगार्वर फार मोठा झाला. या 
गो टीने यांना हे प ट कळून आले की, युरोपीय रा ट्राचा आिशयािटक रा ट्र 
पराभव क  शकते आिण पारतं य आिशयातील रा ट्रां या भालावर िलिहलेले नसनू 
तो फक्त श त्र,े सघं इ यादी गो टींवर अवलबंून असणारा एक प्र न होता. इ.स. 
१९०५ नंतर जे कट आिण जी भयंकर चळवळ चाल ूझाली, याचे इतरही अनेक 
राजकीय िन आिथर्क कारणाबरोबर हे मह वाचे कारण होते. सवर् जगासंबंधाने इ.स. 
१९०५ हे वषर् ऐितहािसक मह वाचे होते. याचवषीर् रिशया, इराण, मेिक्सको, आयलर्ंड, 
युनायटेड टे स या देशांत दंगली चाल ूहो या, याच वषीर् युनायटेड टे सम ये िहदंी 
क्रांितकारकांची एक सं था थापली गेली आिण याच वषीर् िहदंु थानातील भीतीप्रद 
चळवळीला सु वात झाली. 
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या थळी ही गो ट लक्षात बाळगणे अव य आहे की, यावेळी मी क्रांित आिण 
क्रांितकारक हे श द वापरले यावेळी यांचा उि ट अथर् रा ट्रीय क्रांती हाच मात्र 
आहे. िन वळ शाि दक अथार्ने, िहदंु थानांतील भयप्रद वा रा ट्रीय चळवळींना 
क्रांितकारक चळवळी हणता येणे शक्य नाही. युरोपम ये क्रांती िन क्रांितकारक या 
श दांना आिथर्क, सामािजक मह व आलेले आहे. परंतु युरोिपय यदु्धा तापयर्ंत िन 
रिशयातील क्रांती िवजयी होईपयर्ंत िहदंी िनवार्िसतांत फक्त पांच िकंवा सहाच 
समाजस तावादी (socialists) होते. 
 

िव या यार्ंची बहुसखं्या 
 
१९०५ नंतर या काळात बरेच िहदंी लोक चीन, जपान, अमेिरका, फ्रा स िन 
युरोपातील इतर देश याम ये िनवार्सनांत रहात असलेले आढळून येतात. उदाहरणाथर् 
फ्रा स िन इंग्लडं या देशात पु कळ यक्ती अशा हो या की, या िहदंी वातं याथर् 
य न के यामळेु िनवार्िसत बन या. या दो ही देशांत गु त िहदंी क्रांितकारकांचे फार 
मोठे सघं होते. यापैकी बहुतेक िव याथीर् होते. िहदंु थानातील प्रौढ वगर् अजनूही 
इंग्लडंजवळ दीनपणे भाकरी या तुक याकिरता याचना करीत होता. परंतु त ण वगर् 
याचना वृ तीने सतंु ट न हता. आप या गु त सघंटना वारा यांनी द्र य जमिवले. 
गु त क्रांितकारक वृ तपत्रे प्रिसद्ध केली आिण िहदंु थानांतील िव व िव यालये 
असले या नगरांतून गु तपणे प्रसतृ केली. यापैकी एका वृ तपत्राचे नाव तलवार 
असनू (ते अिभनव भारताचे मखुपत्र होते.) ते िनघा यास आज १५ ते २० वष 
झाली; परंतु ते आजही वाचले असता यातील काही लेख आ चयर् उ प न 
के यावाचून रहात नाहीत. आंतररा ट्रीय राजकारण िन आिथर्क िवकास यासबंंधीचे 
या पत्राचे ज्ञान इतके उ कृ ट होते की, कोणालाही असे हट यावाचून रहावत नाही 
की जर आंतर रा ट्रीय कायार्सबंंधी िहदंु थान परदेश थ देशभक्तांवर अवलबंून रािहले 
असते, तर ते आज िन चयाने पारतं यात रहाते ना. उदाहरणाथर्, १९०९ या वषीर् या 
पत्रात एक लेख होता. यात इंग्लडं िन जमर्नी यामधील वाढ या कलहा या 
िममांसेचे प टीकरण कर यात आले होते की, भिव यकाळात या दोन रा ट्रात यदु्ध 
िन चयाने होणार िन ही सधंी िहदंु थानला वातं यिस यथर् य न कर यास उ तम 
आहे. हा लेख हणजे युरोपमधील त कालीन राजकीय िन आिथर्क िवकासाचे 
सु प ट िन जोरदार िववरण आहे. अशा प्रकारचे यांचे ज्ञान िन साम यर् मोठे आहे, 
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अशा क्रांितकारक लोकांवर िव वास न टाक यामळेु िन यां याबरोबर सहकायर् न 
के यामळेु िहदंु थानची क पनातीत हानी झाली आहे. 
 

वातं ययुद्धाचा पिहला इितहास 
 
इंग्लडंमधील िहदंी सघंाने १८५७ मधील वातं ययुद्धाचा िहदंी टीने िलिहलेला 
पिहलाच इितहास प्रकािशत केला. तो हॉलडंम ये गु तपणे प्रकािशत कर यात आला. 
कारण स याचे ज्ञान िब्रिटशांना िन ते स य प्रिसद्ध करणार् यांना धोक्याचे असते. 
िहदंु थान िन इंग्लडं या दो ही देशांत अथार्तच गु तपणे याचा प्रसार फार मो या 
प्रमाणावर झाला. या ग्रथंाचे कतृर् व इंग्लडंमधील िहदंी सघंाचे प्रमखु ी. 
िवनायकराव सावरकर यां याकड े होते. आज या पु तकाला वाङ्मयीन िन 
ऐितहािसक सशंोधना मक मोठे मू य आहे. िहदंु थानचे ज मिसद्ध शत्र ू सर 
हेले टाअन िचरोल यांनी या पु तकािवषयी आपला अिभप्राय दिशर्त केला आहे. 
यांनी असे उ गार काढले आहेत की, या पु तकात अितशयोक्त सशंोधन िन 
ऐितहािसक गो टींची िवपयर् तता, अितशियत वाङ्मयीन साम यर् िन अितशियत 
रानटी वेष या गो टींचे एक िमलन आढळते आिण थॉमसनसाहेबांनी आप या अडंर 
साईड ऑफ िद मेडल नामक पु तकात ी. सावरकरां या मदवूर यावेळी एका 
वेडपेणाचे प्राब य होते आिण असे पु तक ज त होणे इ ट अस याकारणाने त े
कर यात आले असे हटले आहे. परंतु अशा इंिग्लश गहृ थांनी केलेली िनदंा आ ही 
तुतीच समजतो. याला ते िवरोध करतात ते खरेच असले पािहजे. या या 
िवरोधास आ ही स याचे िनदशर्क समजतो, िहदंी वातं ययुद्धाचा अ यंत िवपयर् त 
असा इंिग्लश गहृ थांनी िलिहलेला िन ह ली शाळा-कॉलेज यामधून िशकिव यात 
येत असलेला इितहास िहदंी वाचकांस १८५७ वषार्चे िहदंी वातं याथर् प्रय न 
करणारासबंंधी लाज वाटावयास लावतो. इतकेच न हे, तर या हुता यांना राजद्रोही 
समज याकडे यांचा कल वळिवतो. िहदंु थानातील सवर् िनवार्िसतांचा िन 
क्रांितकारकांचा हाच महान अपवाद आहे की यांनी आप या देशबांधवांना कोण याही 
व पातील गलुामिगरीचा वेष कर यास िन िहदंी वातं याथर् य न कर यास 
िशकवले. 
 
इंग्लडंमधील िहदंी क्रांितकारक सघंाचे सद य सवर् िव विव यालयातून होते. िब्रिटश 
सरकारचा असा यांजवर आरोप आहे की, यांनी िप तुले खरेदी केली िन 
िहदंु थानांतील भयप्रद चळवळीला सा य कर या या उ ेशाने ती िहदंु थानात घुसडून 
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िदली; कदािचत यांनी तसे केलेही असेल. या यापूवीर् अमेिरकन क्रांितकारकांनी तेच 
केले होते. एवढेच अतंर की यांनी ती मो या प्रमाणावर फ्रा समधून ह तगत केली 
िन अमेिरकेतील क्रांितकारकांकड ेपाठवून िदली. अतंर केवळ प्रमाणाचे होते. 
 

मदनलाल िधगं्रा 
 
१ जलु ै१९०९ या िदवशी लडंनमधील िहदंी (अिभनव भारत) क्रांितकारक सघंापैकी 
एक सभासद ी. मदनलाल िधगं्रा याने िहदंी िव या यार्ंिव द्ध उपयोिग यात येत 
असले या िब्रिटश गु त हेरांचा मखु्य ना. कझर्न वायली यांना लडंन नगरात ठार 
केले. िधगं्राला १७ ऑग ट रोजी लडंनम ये फाशी दे यात आले आिण या या 
देशबांधवांनी या या अं यिवधीसबंंधी केलेली मागणी नाका न याला कारागहृा या 
आवारात पुर यात आले. तो उ नत िशर असा वध तंभाकड े गेला आिण याला 
सा य कर यास पुढे आले या लोकांशी ह तांदोलन क न आपणाला मृ युचे मळुीच 
भय वाटत नस याचे यांने सांिगतले. वध थानाजवळ उभा असतांना याला काही 
सांगावयाचे होते काय अशी पृ छा कर यात येताच तो वंदे मातरम ्असे गजर्ला! 
केवळ एकाच िहदंी गहृ थाला उपि थत अस याची परवानगी िदेलेली होती िन तो 
िब्रिटश सरकारचा हेर होता. परंत ु िधगं्राचे मनोधैयर् पाहून या यावरही िवलक्षण 
पिरणाम झाला. 
 
यानंतर िब्रिटश सरकारने लडंनमधील िहदंी लोकांिव द्ध मोिहम सु  केली. पु कळ 
लोकांना फ्रा सम ये पळून जावे लागले िन ते आजही युरोपातच आहेत. सावरकरांना 
इंग्लडंात पकड यात आले िन िहदंु थानाम ये चौकशीसाठी पाठिव यात आले. बोट 
मास स बंदरात असता यांनी मो या धाडसाने िन कौश याने आपली सटुका क न 
घेतली िन ते फ्रा स या िकनार् यावर पोहून गेले. आंतररा ट्रीय काय याने (िनबर्ंधाने) 
यांना आ याचा अिधकार होता. परंतु िब्रिटशांनी यांचा पाठलाग क न यांना 
पकडले आिण आंतररा ट्रीय िनबर्ंधाचा भगं क न िहदंु थानचा सिैबिरयाच अशा 
अदंमान बेटात दोन ज मठेपीची िशक्षा िदली. यूबरक्यलूॉिससचा अितशय उपद्रव 
झा याकारणाने यांना दोन वषार्पूवीर् मकु्त कर यात आले असनू ते ह ली मुबंई 
इलाख्यातील र नािगरी नावा या नगरात टीबंदीत आहेत. सावरकरां या 
सहकार् यांपैकी ना. ही. ही. एस.् अ यर नंतर पाँडचेरी (फ्रच िहदंु थान) येथे रहात 
असत. यांना सरकारने पुढे क्षमा केली िन त ेआप या देशबांधवांची सेवा करीत 
असता समुारे दीड वषार्पवूीर् यांचा मोठा दःुखद िरतीने अतं झाला. 
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फ्रा समधील अिभनव भारताची शाखा 

 
याचवेळी हणजे सावरकर िशक्षा भोगीत असतानाच िहदंु थानातील इतर 
माणसांनाही दहा-दहा, पंधरा-पंधरा वषार्ं या िशक्षा देऊन अदंमानला पाठिव यात 
आले. परंतु या िठकाणी फक्त परदेश थ क्रांितकारकांचाच इितहास कथन करावयाचा 
अस यामळेु मी यां यािवषयी काही सांगत नाही. 
 
या काळात इंग्लडंमधील िहदंी िव याथीर् चळवळ करीत होते. याच काळात 

तस याच प्रकारची सं था फ्रा सम ये अिभनव भारता या सभासदांकडून चालिवली 
जात होती. या सघंाचे प्रमखु व मॅडम कामा नावा या िहदंी त्रीकड ेहोते. या बाई 
आजही (सन १९२७ म ये) पॅिरसम ये वदृ्धाव थेत आहेत. फ्रा समधील सघंाने व दे 
मातरम ्नावाचे क्रांितकारक वृ तपत्र प्रिसद्ध क न, िहदंी त णांना चळवळीला प्रवृ त 
कर या या हेतूने िहदंु थानातील िन परदेशातील िहदंी िव या यार्ंत मॅडम कामा या 
सिु थतीतील त्री हो या. आिण फ्रा समधील कायार्ला यांनी पु कळ आिथर्क सा य 
केले. काही काळानंतर इंग्लडंमधनू आ याथर् आलेले िहदंी त ण सघंाबरोबर कायर् 
क  लागले. फ्रच सघंाने सदु्धा इिज तमधील रा ट्रीय चळवळींशी सहकायार्ने कायर् 
चालिवले होते. इिज त रा ट्रीय पक्षाची ब्रुसे स येथे दसुरी काँगे्रस इ.स. १९१० म ये 
भरली असता; िहदंी लोकांनी उ साहाने कायर् केले. आयिरश प्रितिनधीही उपि थत 
होते. आिण यांनी मह वाचा भागही तीत घेतला होता. 
 
या गो टीचाही मला िनदश केला पािहजे की, इंग्लडं िन फ्रा स येथील िहदंी रा ट्रीय 
क्रांितकारक आयिरश क्रांितकारकांबरोबरही कायर् करीत असत आिण पु कळ आयिरश 
त्री-पु ष यां या िव वास ूिमत्रापैकी होते. 

 
जपान आिण चीनमधील चळवळी 

 
इ.स. १९१२ म ये लॉडर् हािडर्ंग्ज िद ली राजधानीत प्रवेश करीत असता, याजवर 
बॉब फेक यात आला. मोठमोठी बिक्षसे लाव यात आली परंतु तो अपराधी पकडला 
गेला नाही. तो जपानम ये पळून गेला आिण तेथून याने वदेशा या वातं याथर् 
कायर् सु  ठेिवले. याचवेळी चीन िन जपान या देशातील पु कळ माणसे वभाषेत 
वृ तपत्रे प्रिसद्ध क न ती िहदंु थानात गु त रीतीने घुसडून दे याची चळवळ करीत 
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होते. यापैकी एका वृ तपत्राचे नाव यू इ लाम असे होते. याचा सपंादक एक िहदंी 
मसुलमान असनू तो िहदं ू मसुलमानां यात रा ट्रीय वाची जाणीव िनमार्ण क न 
देऊन, िहदंु थान या वातं याथर् प्रय न कर यासाठी यांना प्रवृ त कर यास झटत 
होता. 
 
या या चीनमधील शहरातून िब्रिटशांकडून िचनी लोकांना दा यात ठेव यात िहदंी 

सिैनकांचा उपयोग क न घे यात येत असे, या या िठकाणी आपला अशा प्रकारे 
उपयोग क न दे यात ते केवढे अक्ष य पाप आचारीत होते, याची यांना जाणीव 
क न दे या या कामी िहदंी चळव ये पु कळ मेहनत घेत होते. 
 
इ.स. १९११ म येसदु्धा िहदंी क्रांितकारकांचा आिण िनवार्िसतांचा नवीनच वगर् उदयास 
आला होता. आिथर्क अडचणीमळेु उ तर िहदंु थानातील बराच मोठा शेतकरी वगर् 
युनायटेड टे स आिण पि चम कॅनडा या प्रांतात गेला होता. याच वेळी शांघाय 
िकंवा िसगंापूर या िठकाणी बंड केले या िकंवा नोकरी सोडून गेले या ल करी 
िशपायांचा तांडा याच देशात गेला होता. यांनी या शेतकरीवगार्म ये क्रांतीचे बीज 
पे न िदले. १९११ ते १९१३ पयर्ंत समुारे ५००० िशपाई िन शतेकरी िमळून अमेिरकेत 
गेले. सिुशिक्षत िनवार्िसत िहदंी लोकांनी यांची िहदंु थान गदरपाटीर् नावाची 
ससुघंिटत सं था थापून यांना रा ट्रीय वातं यिवचाराचे िशक्षण िदले. हा पक्ष 
िहदंु थाना-बाहेरील िहदंी क्रांितकारकांचा एक मह वाचे कद्र होते. शरीराने मजबूत, 
िनभर्य, सा या राहणी या अशा या नोकरांनी आप या चळवळी या योगाने हे 
प ट केले आहे की, िहदंु थानला वातं य िमळणे शक्य असेल तर शेतकरी, मजरू, 
िशपाई याजकडूनच िमळवले जाईल. इ.स. १९१४ म ये झाले या कोमागाटा मा  
चळवळीशी याच लोकांचा सबंंध होता. कॅनडाम ये असा एक कायदा होता की, 
प्र यक्ष िहदंु थानहून थेट कॅनडापयर्ंत प्रवास करणार् या गलबतातून आले या िहदंी 
लोकांनाच फक्त कॅनडात प्रवेश करता येईल. अशा प्रकारचा मागर्च अि त वात 
नस यामळेु सरदार गु द तिसगंां या नेतृ वाखाली या क्रांितकारकांनी वर 
उ लेिखलेले जपानी जहाज करारा ने िमळवून कॅनेिडयन िनबर्ंधाला धा यावर 
बसिव याकिरता यातून प्रवास केला. पोिलसांनी यापैकी बर् याच पुढार् यांना पकडून 
यांना भमूी वर उतरिव याची परवानगी नाकार यात आली. उकळते पाणी या या 
डोक्यावर ओत यात आले आिण यांना िहदंु थानात परत जा यास भाग पाडले गेले. 
िहदंु थानात यांना सै याने पकडून गु हेगार या टीने यांना वागिव यात आले. 
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आिण याला प्रितकार करीत असता यापैकी पु कळांना र यात गो या घालनू ठार 
कर यात आले. 
अमेिरकेत गेलेले िहदंी लोक प्रथम अगदीच अिशिक्षत होते; इतरां या िकंवा वतःच 
कराराने घेतले या शेतावर ते मजरुाची कामे करीत असत. ते अ यंत सा या तर् हेने 
राहत असत आिण पैसा सगं्रही टाकीत असत. परंतु यांचा सवर् पैसा ते पािहजे या 
वेळी रा ट्रकायार्किरता िविनयोग कर यासाठी देत असत आजसदु्धा सॅ फ्राि स को 
नगरात, वुड ट्रीट क्रमांक ५ येथे यां या मालकीचे भवन असनू याम ये एक 
वाचनालय िन उदूर्, िहदंी आिण गु मखुी भाषातील मदु्रणालये आहेत. ते पु कळ 
काळपयर्ंत या भाषातून वृ तपत्रे प्रिसद्ध करीत असत. महायदु्धाचे (सन १९१४) काळात 
ही सघंटना एका मह वा या कायार्चे कद्र होती.” 

लेखन १९२७ 
पुनः प्रिसद्ध 

- दैिनक मराठा 
५ मे १९६३ 
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िहदंी क्रांितकारकांची परदेशीय चळवळ 

(उ तराधर्) 
“महायुद्धा या प्रारंभी जमर्नीत राहणार् या बर् याच िहदंी लोकांना, यापैकी काही 
लडंनमधील जु या क्रांितकारकापैकी होते, असे वाटू लागले की, िहदंु थानचे वातं य 
िमळिव याकिरता या सधंीचा लाभ घ्यावा. िहदंु थान जरी िनःश त्र असले तरी 
१९१५ म ये िनमार्ण झालेली क्रांतीची वृ ती इतकी ती  होती की, श त्रे िन 
दा गोळा पुरिव यास िहदंु थानात क्रांितकारक चळवळ यश वी होईल असे यास 
वाटू लागले. हणनू यांनी ती पुरिव याचा प्रय न केला. 
 
यांनी कायार्ची िदशा ठरवून जमर्न सरकारशी सहकायर् कर याचे ठरिवले. जगा या 
सवर् भागातील क्रांितकारकांची यांनी बिलर्न येथे सभा बोलािवली. सवर् थलाचे 
क्रांितकारक बिलर्न येथे स मीिलत झाले आिण जे ये याला प्रितबंिधत होते यांनी 
आपली सहकायर् कर याची इ छा यक्त केली. याम ये सवर् प्रकार या राजकीय िन 
सामािजक मतांचे िहदंी लोक होते. परंतु या सवार्ंचा, या या उपायाने 
वातं यसपंादन शक्य असेल. या या साधनांचा िन उपायांचा अवलबं 
कर यासबंंधाने िव वास होता. जमर्न सरकार याव काल उपाययोजना, कायर्क्रम 
इ यादी िवषयात यांना पूणर् वातं य दे यास िसद्ध होते, यावत ्कालापयर्ंत या 
सरकारशी सहकायर् कर यास ते िसद्ध होते यांनी इंिडयन इंिडपेड स किमटी ऑफ 
युरोप (युरोपीय िहदंी वातं य सिमती) नावाची सं था थापन केली आिण 
िहदंु थान वतंत्र होईल ते हा परत यावयाचे अशा अटीवर यांनी जमर्न 
सरकारकडून काही कजर्ही घेतले असेही हणतात. आप या सवर् कायर्क्रमांम ये 
आिण चळवळीम ये यांना सपंूणर् वाय तता होती. ते जमर्नीचे ह तक हणनू कायर् 
करीत न हते. या या वेळी यांना अपेक्षा असे या या वेळी जमर्न सरकारने 
यांना सिैनक आिण इतर सवर् प्रकारचे सा य िदले. यांनी इंग्लडंिव द्ध ती  
आंतररा ट्रीय चळवळ सु  केली. यांनी इराण, अफगािण थान, चीन, तुकर् थान, 
ि व झलर्ंड, इंग्लडं, वीडन, मेिक्सको, आयलर्ंड, अमेिरका प्र येक िठकाणी जेथे 
जेथे शक्य झाले तेथे तेथे िहदंी रा ट्रीय सं था, सघं वा यिक्त यां याशी सहकायर् 
क न शक्य िततकी चळवळ केली. यांनी िहदंु थानात अि त वात असले या 
क्रांितकारकांशी श त्रे िन दा गोळा कशा तर् हेने पाठवावा यािवषयी िवचार िविनमय 
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कर याकिरता सघंटक पाठिवले. िहदंु थानात जाऊन पोहोच या या उ ेशाने यांनी 
अफगािण थान िन इराण या देशातून पु कळ टो या पाठिव या. परंतु या कधीच 
िहदंु थानला पोहोच या नाहीत. यापैकी अितशय शूर आिण िनध या छातीचे असे 
िक येक वीर लढले; परंतु शेवट ते पकडले गेले आिण िब्रिटश सरकारने यांना फाशी 
िदले, युरोपमधील िहदंी सिमतीने अमेिरकेतील गदर पक्षाचे वारा अमेिरके या 
पि चम िकनार् याकडून श त्रांनी भरले या दोन नौकाही पाठिव या, परंतु यासदु्धा 
पकड यात आ या. या िठकाणी या गो टीचा उ लेख करणे इ ट आहे की, या 
आज इितहास हणनू गण या जात नाहीत अशा कोण याही गो टी या थळी 
सांगत नाही. या गो टी क्रांितकारकािव द्ध युद्धात इंग्रजांनी िवपयर् त व पात 
सांिगत या आहेत. मी केवळ मला मािहत असलेले स यकथन करीत आहे. 
अमेिरकेतून इ.स. १९१५ साली बंदकुा पाठिव यात आ या आिण पुढे जे हा अमेिरका 
युद्धात पडली, ते हा इंग्लडने यांना सशंय असले या सवर् िहदंी लोकांची अमेिरकेकड े
मागणी केली. िब्रिटशांची गु त हेर सं था बरीच चांग या प्रकारची असून 
यां याजवळ बहुतेक सवर् लोकांची नावे िन प ते होते. यांनी अमेिरकेचे तट थ 
वृ तीचे िनबर्ंध मोड यािशवाय या लोकांना बद्ध करावे अशी मागणी केली. आिण ती 
अमेिरकेकडून पुरिव यात आली. 
 
इंग्लडंने अमेिरके या तट थ वृ ती या या िदवसात वतःच तट थ वृ तीचे िनबर्ंध 
सिैनक स ज क न यांना दा गोळा पुरवून, यांना इंग्लडंला पाठवून उ लिंघले 
होते. िहदंी लोकांनी याहून अिधक काहीच केले न हते. खरे पािहले तर इतके सदु्धा 
केले न हते. 
 
दोघांनीही अमेिरके या तट थ वृ ती िनबर्ंधाचे उ लघंन केले होते. परंतु केवळ िहदंी 
लोकांना बंिदवान क न िशक्षा दे यात आली. यांनी जे कायर् केले ते िहदंवी 
वातं याकिरता केले; िब्रिटशांनी जे काही केले ते इतरांना दा यबद्ध कर यासाठी 
केले. 
 
याच काळात िद ली, लाहोर, बनारस, मडंाले इ यादी िठकाणी कट के या या 
आरोपाव न िक येक लोक पकडले गेले िन यांची चौकशी क न यापैकी पु कळांना 
फाशी दे यात आले. नक्की सखं्या मला माहीत नाही. परंतु ते पु कळ होते; पाच-
दहा या िठकाणी, दहा-वीस या िठकाणी याप्रमाणे ते फाशी िदले गेले. आणखी 
िक येकांना बर् याच वषार्ंचे मदुतीने अदंमानला पाठिव यात आले. या िठकाणी मी हे 
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सांगणे आव यक आहे की मृ यू या वारी उभे असतानासदु्धा िहदंी क्रांितकारकांचे 
वतर्न पूवीर् या चळवळीत होते िततकेच धीरोदा त होते. यावेळी यांनी वातं य 
चळवळीला आपणाला वाहून घेतले, ते हा कदािचत यात आप याला मृ यूलाही 
आिलगंावे लागेल हे यांना माहीत होते. प्राणापेक्षाही मू यवान अशा व तु जगात 
असतात! 
 
युरोपातील िहदंी वातं य-सिमती ने जमर्नी िन तुकर् थान येथे पकड यात आले या 
िहदंी सै यातील बंदीवगार्म ये िशक्षणप्रसाराचे कायर् चालिवले. याचे कायार्चे मह वाचे 
कद्र कॉ टँिटनोपल नगर होते आिण त े तकुीर् सरकारशी सहकायर् क न कायर् 
चालवीत होते. 
 
इराणातील लोकांनी श त्राचा अगंीकार क न दिक्षणेतील इराणी टो यांशी त े
इंग्लडंिव द्ध लढले. मी पूवीर्च उ लेिखलेला सफुी अबंाप्रसाद या याम ये होता. 
याचे वय ६० वषार्ंपेक्षाही अिधक होते िन याचा एक हात तुटलेला होता. परंतु तो 
डा या हाताने नेम धर यास िशकला होता. तो बंदकू बाळगीत असे आिण अ यतं 
शूर लढव यापैकी तो एक होता. तो ते हाच कायर्िनवृ त झाला की जे हा िब्रिटश 
सरकारने याला पकडून दिक्षण इराणातील एका िक यात फाशी िदले. याने 
आप या िमत्रांना शेवटचा िनरोप एका जीणर् इराणी वृ तपत्रा या समासात िलहून 
कळवला. तो िहदंीत असनू खालीलप्रमाणे होता. मी माझ ेकतर् य केलेले आहे. माझा 
अतं समीप आला आहे. तु ही त णांनी िहदंु थान वतंत्र होईपयर्ंत हे यदु्ध चालिवले 
पािहजे. 
 
युद्धकालात चीनमधील क्रांितकारकांनासदु्धा क्षणोक्षणी जीिवत सशंयात राहून, शांघाय, 
हाँगकाँग, कँटन येथील सिैनकात चळवळ चाल ूठेवून आपले कतर् य बजािवले यांना 
यश आले नाही याला कारण िहदंु थानाचे दािर य की यामुळे यातील रिहवाशांना 
आप या कुटंुबाला अ न िमळावे हणनू १५ पयाकिरता सिैनक नोकरीत िशरावे 
लागले. 
 
युरोपीय िहदंवी सिमतीने युरोप िन अमेिरका येथील जनतेत िहदंु थानािवषयी 
मािहतीचा पु कळ प्रसार केला. यांनी िनरिनरा या भाषातून हजार-हजारांनी पु तके, 
ह तिलिखत आिण लेख छािपले. युरोप िन अमेिरका येथील लोकांना िहदंी लोकांची 
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आज इतकी मािहती आहे याला कारणीभतू िनवार्िसतांबरोबर या परकीयांनी कायर् 
केले याम ये पु कळ आयिरश वी स, जमर्न आिण अमेिरकन लोक होते 
 
 
मी पूवीर् सांिगत याप्रमाणे अमेिरकेत िहदंु थान गदर पक्षातील पु कळ सद य िन 
इतरही िहदंी गहृ थ कारागहृात बद्ध केले गेले होते ते कारावासात असतानाच यांचे 
कायर् चाल ू ठेव यासाठी आिण यांना भेडसावीत असले या िनवार्सनाला प्रितबंध 
कर यासाठी एक मडंळ अमेिरकनांनी थापन केले. इंग्लडंने या लोकांना िहदंु थानला 
पाठिव यािवषयी अमेिरकेला कळिवले होते आिण याचा अथर् यांना देहा त शासन 
िमळावयाचे होते हा होता. आम यातील पु कळ लोकांनी राजकीय अपरा यांना 
आ य दे यासबंंधीचा हक्क अबािधत राखला जावा हणनू प्रय न केला. या मडंळाचे 
नाव फ्रडस ्ऑफ फ्रीडम फॉर इंिडया (िहदंवी वातं याचे िमत्र) असे होते. या मडंळाने 
िहदंी लोकां या सरंक्षणासाठी सोशॉिल ट, आयिरश चळवळी सघंिटत के या आिण 
याख्यान िन लेख वारा या या िठकाणी शक्य झाले या सवर् िठकाणी ि त्रयांचे 
सघं, िव याथीर् सघं इ यादी चळवळ केली. पु कळ वतंत्र िहदंी बुिद्धमान पु षांनी 
यात भाग घेतला होता. या मडंळाचा मह वाचा उ ेश िहदंी लोकांना िहदंु थानला 
परत पाठिवले जा या या िव द्ध प्रय न करणे आिण दसुरा या यक्तींनी जे 
िशक्षणाचे कायर् चाल ूकेले होते ते पुढे चाल ूठेवणे हा होता. आिण शेवटी सवर् िहदंी 
लोक बंधमकु्त कर यात आले. 
 
शेवटी युद्ध सपंले! िहदंु थानने बडं केले नाही! फारच थो या बंदकुा िहदंु थानात 
येऊन पोहच या हो या. या िवमानादी साधनांचा जमर्नीिव द्धच लढ याला उपयोग 
केला जात होता. तीच साधने आता िहदंु थानातील वातं य इ छा नाहीशी क न 
टाक याकिरता उपयोगात आणली गेली अिखल िहदंवी क्रांितकारकां या चळवळीचा 
हा िवशेष आहे की यदु्ध समा तीनतंर या चळवळीची न द परदेशी न रहाता आता 
खु  िहदंु थानात आहे ही गो ट अ यंत मह वाची िन चांगली आहे. िहदंी त ण 
आप या िवचारांसाठी वा क पनांसाठी परदेशी लोकांवर अवलबंून नाहीत. िहदंु थान 
हा बा य जगाहून असबंद्ध असा देश आहे िन िहदंु थानला बा य जगािवषयी मािहती 
पुरिव याचे कायार्त िनवार्िसत लोक हे अजनूही मह वाचा असा सघं आहेत. िहदंी 
िनवार्िसतांपकैी बहुतेक यक्तींना िहदंु थानातील अ यंत मो या अशा पुढार् यांपेक्षा 
देखील िहदंु थानला वातं य िमळ याला कोण या राजकीय आिण आिथर्क शक्ती 
कारणीभतू होऊ शकतील हे अिधक चांगले माहीत असते. बहुतेक िहदंी पुढारी 
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इंिग्लश िशक्षणामळेु िकंवा जगात चाल ूअसले या चळवळीचे अज्ञानामळेु इंग्रजांवर 
अवलबंून रािह याने सभं्रिमतबुद्धी झाले आहेत. िहदंी िनवार्िसत यक्ती अनेक देशात 
रहात अस यामळेु िन यांना या देशातील भाषा येत अस यामळेु यांना जगा या 
हालचालीकड े िहदंी उपनेत्रांतून बघता येते. परंत ु पु कळ िहदंी पुढार् यांना जगा या 
चळवळीकड ेइंिग्लश उपनेत्रावाचून इतर टीने पहाणे धोक्याचे िन कमीपणाचे वाटत 
असते. आिण ठेवला गेलेला िहदंु थान हा बा य जगाशी िवयुक्त असा देश आहे 
अशी यांची वेडगळ समजतू झालेली असते. उदाहरणाथर् नवीन िचनी 
सरकारासबंंधीची वातार् िहदंु थानात येऊ िद या जातात. पिरणामतः िहदंु थान 
अज्ञानी िन आ याि मक दा यबद्ध आहे. इतक्या अडचणी असनूसदु्धा आिथर्क शक्ती 
कायर् करीतच आहेत आिण सांिघक क्रांतीची चळवळ उ प न करीत आहेत. 
 
इ.स. १९१७ मधील रिशयन क्रांतीपासनू आिण युद्धसमा तीपासनू िहदंी िनवार्िसत 
पूवीर्प्रमाणे सघंिटत नाहीत असे िदसनू येते याचे कारण मखु्यतः हे की जगातील 
मखु्य चळवळ आज वगर्िवषयक (भांडवल वाले िन कामकरी इ यादी) आहे. 
रिशयातील प्रांत आिण सवर् जगभर पसरलेली समाजस तावादी सोशािल ट चळवळ 
यामळेु यांची मने अजनू अिनि चत आहेत, असे िहदंी लोक पु हा एकदा आपली 
आयु य िवषयक िवचारसरणी शोधून सधुारीत आहेत. या कारणामळेु ते एकित्रत 
नाहीत. या यांम ये अराजकापासून सामािजक उदारमतवा यांपयर्ंत सवर् प्रकार 
आहेत. उदाहरणाथर् जमर्नीतील राईट पाटीर्ज या वतःच साम्रा यवादी आहेत; अशा 
प्रकार या लोकांना सामा य जनसमहूाब ल काहीच सहानुभतूी नसते. सोिशअॅिलझम 
ची कोणतीही चळवळ यापार सघं थापना आदी गो टी हणजे कालाचा अप यय 
यांना वाटतो. यां या मताने सामा य जनता हणजे हीन प्रतीचे प्राणी! 
 
िहदंी िनवार्िसतांपैकी अराजक िकंवा समाजस तावादी (Syndicalist) चळवळ करणारे 
उ साही लोक बहुतेक लेखक आहेत. इंग्लडंम ये काही िहदंी लोक आहेत, ते सोशल 
डमेोकॅ्रट असनू िब्रिटश लेबर पाटीर्म ये काम करतात. ते िनवार्िसतांपैकी नाहीत. 
कारण असले लोक इंग्लडंला कधीच भयंकर नसतात. इंग्लडंम ये तीन-चार िहदंी 
क युिन टही आहेत िन ते िब्रिटश क युिन ट पक्षात समािव ट आहेत. यापैकी लेबर 
मथंली (Labour Monthly) नावाचे मािसकाचा सपंादक हा खरोखरीच मोठा 
कतृर् वान आिण िव वान गहृ थ आहे. दसुरा एक िब्रिटश पालमटचा सभासद आहे. 
मेिक्सकोम ये बरेच िहदंी िनवार्िसत लोक आहेत. परंतु ते िहदंी चळवळीत फारसे 
लक्ष घालीत नाहीत. तथािप यापैकी बरेच जण अमेिरकन िन िब्रिटश 
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साम्रा यािव द्ध झग यात मेिक्सकन लोकांबरोबर सहकायर् करतात. आिण ते या 
िकंवा या वगार्तील (Socialist सोशॅिल ट) समाजस तावादी आहेत. 
 
तुकर् थान, इराण िन अफगािण थान या देशाम ये बरेच िहदंी क्रांितकारक लोक 
आहेत. यापैकी काही या देशातील रिहवासी बनले आहेत. तरीसदु्धा ते िहदंी यक्ती 
या नावाने िब्रिटश साम्रा यािव द्ध चळवळी करीत असतात. अफगािण थान हा गेली 
िक येक वष क्रांितकारका या आशेचे थान होऊन बसला आहे. तो िहदंु थान या 
वाय य सीमेवर अस यामळेु क्रांितकारकांनी इंग्लडंिव द्ध चळवळीना आधार थान 
हणनू याचा उपयोग करावा हे साहिजकच आहे. 

 
िहदंी क्रांितकारक लोकांपैकी बरेच लोक मा को नगरी राहतात. यापैकी काही 
इंिडयन क युिन ट पक्षाचे सभासद असनू, यांचे प्रितिनधी आंतररा ट्रीय क युिन ट 
सं थेम ये आहेत. िहदंु थान गदर पक्षातील काही सभासदही मा को येथे रहातात. 
रिशयन क्रांतीपासनू िहदंु थान गदर पक्ष क युिनझकड े वळलेला िदसतो. मा को 
येथील िहदंी क युिन ट पक्ष इंग्रजी भाषेम ये िद मासेस ऑफ इंिडया या नावाचे 
मािसक प्रिसद्ध करीत असतो. ते चांग यापैकी चचार् मक वृ तपत्र आहे. ते लहान 
आहे आिण याचे धोरण बहुतेक बौिद्धक आिण चचार् मक आहे. या या काही प्रती 
कधी कधी िहदंु थानात जातात, परंतु ते ज त कर यात आलेले आहे. िहदंु थानात 
सदु्धा एक क युिन ट पक्ष आहे आिण तो लहान असला तरी कायर्कर आहे. अस या 
सं था या चळवळी िवषयी काही िलही याचा मला अिधकार आहे असे वाटत नाही. 
 
इ.स.१९१०-११ म ये िहदंी त णांची एक टोळी, आिशयातील िब्रिटश स तेिव द्ध 
एकित्रत िन सघंिटत िव द्ध प्रय न कर याकिरता रिशयात मा कोला गेली होती. 
परंतु यातून काहीच िन प न झाले नाही. िहदंी लोकातील मतभेदामळेु हे घडून आले 
नाही असेच नाही तर कायर्क्रम काय िन कसा आखावा याचीच मखु्य पंचाईत होती. 
िनरिनराळे सामािजक मतवादी या सभेला उपि थत होते आिण आंतररा ट्रीय 
क युिन टांचा कायर्क्रम वीकार याचे बर् याच जणांनी अमा य केले. यांना िहदंी 
पिरि थतीचे अनुरोधाने कायर् करावयाचे होते. यांना एकित्रत कायर्क्रमाला अवकाश 
सापडनेा. यावेळी िहदंी क्रांितकारकांना रिशयाचा पािठंबा आहे, असे इंग्लडंचे हणणे 
होते; परंतु ते खरे न हते लॉडर् कझर्न या पत्रांना रिशयन सरकारने जे आपण िहदंी 
क्रांितकारकांना कोण याही प्रकारचा पािठंबा देत नाही असे उ तर िदले तेच बरोबर 
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होते. आजसदु्धा रिशयात पु कळ क युिन ट आहेत, परंतु ते कोण याही क युिन ट 
पक्षात समािव ट नाहीत. 
 
चीनमधील िहदंी क्रांितकारक काय चळवळ करीत आहेत त े िन चया मक सांगता 
ये यासारखे नाही. क्रांती या आरंभापासनू कॅ टन हॅको आिण शांघाय येथे एका िहदंी 
मडंळाने चांगलीच कामिगरी बजािवली आहे. काही मिह यापूवीर् िक येक िहदंी सिैनक 
कामगारांवर खटले भर यात आले होते, ही गो ट अधार्तच िहदंु थानपासनू लपवून 
ठेव यात आली होती. या एकाच गो टीव न ते मडंळ आपले कतर् य उ कृ ट रीतीने 
करीत होते असे िदसनू येते. शांघायमधून १८ जनू रोजी आले या एका तारेव न 
असे कळते की, हरबतिसगं नावा या एका िहदंी क्रांितकारकाने शांघायमधील िहदंी 
पोिलसां या मखु्याचा खनू केला; आिण याब ल िब्रिटश सरकारने याचेवर ल करी 
खटला भ न याला देहा त शासन िदले. अशीही वातार् कळली आहे. की, काही 
मिह यापूवीर् समुारे ७० िहदंी पोलीस कँटन सरकारला जाऊन िमळाले. अगदी ताजी 
वातार् अशी आहे की, एक सबंंध पलटण यातील सिैनक िव वास ूनस याकारणाने 
िहदंु थानला परत पाठिव यात आली. याचे जागी िब्रिटश िन अमेिरकन सिैनक 
घे यात आले आहेत. 
 
जपानम ये देखील िहदंी लोक जागे आहेत असे िदसते. तथािप ते सवर् जपानी 
मतांचे आहेत आिण वतः जपानीच साम्रा यवादी आहेत. जपानमधील काही िहदंी 
लोक गे या ऑग ट मिह यात भरिव यात आले या पॅन आिशयािटक पिरषदे या 
कायार्त प्रमखु भाग घेत होते. िहदंी िनवार्िसत लोकांपैकीच एकजण या सभे या 
आ य सं थापकापैकी होता. 
 
जमर्नीत, मी पूवीर्च सांिगत याप्रमाणे अगदी उ तर ध्रुवापासनू दिक्षण ध्रुवापयर्ंतची 
मतमतांतरे असणारे िहदंी लोक आहेत. यापैकी थोडसेे िव याथीर् आहेत. गे या 
फेब्रूवारी मिह यात ब्रुसे स येथे थाप यात आले या साम्रा यस तावादािव द्ध सघंात 
ते काम करतात या सघंा या मळू सं थापकापैकी एकजण िहदंी िनवार्िसतापैकी होता. 
युरोप िन इंग्लडं येथील िव याथीर् सघं, िहदंु थान गदर पक्ष याप्रमाणे िहदंी रा ट्रीय 
सभेनेही आपला प्रितिनधी या सघंात पाठिवला होता. जगातील बहुतेक सवर् प्रदेशात 
देशा या वातं याथर् आप याकडून होईल तो प्रय न करणारे िनवार्िसत िहदंी आहेत. 
भिव यकालात ते काय करतील हे मी सांग ू शकत नाही. पु कळजण कदािचत ्
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आपला पूवीर्चाच कायर्क्रम चालिवतील बरेचजण रिशयाला इंग्लडंिव द्ध युद्धात शक्य 
या साधनांनी सा य देतील. 
 
िहदंी क्रांितकारकांचे चळवळीचे पाठीमागे इितहास आहे आिण तो इतका वीरवृ ती 
आहे की, यािवषयी प्र येक िहदंवासीयाला अिभमानच वाटला पािहजे. अ याप याचा 
अ यास कर याचे टीने काहीही कर यात आलेले नाहीत. तथािप तो आज 
अि त वात आहे आिण िहदंी लोक जगापुढे वतंत्र रा ट्र हणनू उभे राहीपयर्ंत तो 
तसाच अि त वात रहाणार” 

- लेखन १९२७ पुनः प्रिसद्ध दैिनक मराठा १२ मे १९६३ 
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आगामी महायुद्धाची सुवणर्संधी दवडू नका 

लेखांक १ ला 
 
कोणतेही रा ट्र जे हा एखा या परकीय बला य साम्रा या या पारतं या या शृंखलेत 
जखडले गेले असते, ते हा यास या शृंखला तोडून वतंत्र हो यासाठी सवर् सधंीत 
जी अ यंत अनुकूल सिंध सांपड यासारखी असते ती ते हाच होय की, जे हा ते 
परकीय बला य रा ट्र िकंवा साम्रा य याहूनही बला य अथवा समबल अशा को या 
अ य शक्तीशी िनकरा या युद्धात गुतंलेले असते. परकीय साम्राजाचे जे सकंट तीच 
रा ट्राची सधंी होय. गे या महायदु्धात इंग्लडं या राजाने (Englands difficulty is 
Indias opportunity) असे जे प्रगटपणे जािहर केले होते, याचा अथर्ही हाच होतो. 
यासाठी प्र येक परतंत्र रा ट्रास आप या अ युदयासाठी झगडत असताना जगातील 
इतर रा ट्रां या उलाढालीकड े साधारणतःआिण या साम्रा या या जोखडाखाली त े
वाकलेले असतात या साम्रा या या शत्रिुमत्रािदक शेजार् यां या हालचालीकड ेिवशेषतः 
डो यात तले घालनू बघावे लागते. या रा ट्रां या या य माग या आपसातील 
तडजोडीने िकंवा या एक या या बळावर जर या परकीय साम्रा याकडून मा य 
कर यात आ या नाहीत, तर जगातील रा ट्रारा ट्रामधील उलाढाली होता होता जे हा 
ते परकीय साम्रा य को या महायुद्धात फसेल, ते हा या पिरि थतीचा आप या 
शक्तीप्रमाणे लाभ घेऊन, या पेचात ते साम्रा य आहे तोवर आप या माग या 
मा य क न घ्या या लागतात. के हा के हा रोमन साम्रा यातील पूवीर् या लेिबयन 
आिण पॅिट्रिशयन लोकां या उदाहरणाप्रमाणे िकंवा पुढे नागिरक आिण दास यां या 
कलहाप्रमाणे हे अिधकार आिण या माग या, परतंत्र रा ट्र परकीय साम्रा याकडून 
केवळ अडवून केवळ यां या शत्रशूी ते लढत असता सा य दे याचे नाका न िकंवा 
याचा शत्र ू या याशी लढत असता आपणही या याशी अतंगर्त कलह उ प न 
क न, या माग या मा य क न घेऊ शकते. के हा के हा इटली, जमर्नी, अमेिरका 
इ यादी रा ट्रांप्रमाणे उघड उघड बडं क न आिण या साम्रा या या शत्रशूी मतै्री 
जोडून या सिंमिलत शक्तीने आपले वातं य रणके्षत्रा या ताम्रपटा या आधारावर हे 
परतंत्र रा ट्र थापू शकते. 
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राजकारणशा त्रा या या त वानु प प्र येक परतंत्र रा ट्राने आपली अतंगर्त सघंटना 
अशा बेताने आिण इतक्या आधीपासनू केली पािहजे की, या परकीय साम्रा याचे 
दसुर् या कोण याही शक्तीशाली रा ट्राशी युद्ध जुपंताच आपले सा य या िकंवा या 
पक्षाला देता ये याची समथर्ता आंिशकतः तरी याचे अगंी उ प न झाली पािहजे. 
आिण ते साहा य या आिण या पक्षालाही हवेसे वाटावे, िकंबहुना अपिरहायर् वाटावे, 
इतके प्रबळ असले पािहजे. अशा प्रकारचे अतंःसघंटन करीत असताना या परतंत्र 
रा ट्राने पररा ट्रीय उलाढालीत आप या पिरि थतीत शक्य तो भाग घेऊन, प्र येक 
रा ट्रात आप या पारतं यातील छळाची कहाणी सांगत रािहली पािहजे. आप या 
वातं या या आकांक्षेची आिण प्रितजे्ञची घोषणा िननादिवली पािहजे आिण या 
कायार्थर् जी जी िव या आिण जे जे सहा य या जगातील शत्रिूमत्रािदक रा ट्राकडून 
िमळिव यासारखे असेल, ते ते िमळिव यासाठी आटोकाट प्रय न केला पािहजे. जरी 
रा ट्रीयरी या अिधकृत सिंधिवग्रह या परतंत्र रा ट्रास करता आले नाहीत. तरीही 
बौिद्धक, शाि दक आिण मानिसक सिंधिवग्रह तरी याने इतर रा ट्रांशी थािपत 
क न, आपला असा एक िमत्रसघं उ प न केला पािहजे. ही सवर् िसद्धता परकीय 
साम्रा याशी कोण या तरी महान ्शक्तीचे युद्ध जुपं याचे पु कळ आधीपासनू जर 
होत चालली, तरच काही फलद्रपूता हो याचा सभंव असतो. नाही तर या परकीय 
साम्रा याशी इतर रा ट्रांचे युद्ध ेजुपंून गे यानंतर, मग डोळे उघड याने याचा काहीच 
मह वाचा लाभ होत नाही. 
 
गे या जमर्न महायुद्धाचे वेळी िहदंु थानची हीच भयंकर चूक झाली. ते महायुद्ध सु  
होईतो याचा शक्य िततका उपयोग क न घे याची कोणातीही सवर् यापी आिण 
प्रबळ अशी खटपट कर याची बुद्धी, िहदंु थानातील पुढार् यांस झाली नाही. 
िहदंु थानातील काही क्रांितकारक पक्षातील लोकांनी मात्र थोडी धडपड केली. 
िहदंु थानाबाहेरील क्रांितकारक पक्षाने जगातील रा ट्रात, िहदंु थान या 
वातं याकांक्षेची घोषणा क न या महायुद्धात इंिग्लशांस अडिव याची पराका ठा 
केली. परंतु िहदंु थानातील को यावधी लोकांना आिण यां या पुढार् यांनादेखील अशा 
आंतररा ट्रीय राजकारणाचे मह व ग्रहण कर याचीही पात्रता नस याने, ती िदशाच 
यास अवगत नस याने, या मठूभर क्रांितकारकांनी केले या चळवळीस येऊ शकले 
असते िततके यश आले नाही. 
 
तरीही या क्रांितकारकांनी िजवापाड धडपड केली आिण या मठूभर लोकां या 
धडपडीनेही इंग्लडंला रा ट्रारा ट्रा या झग यात अनेक वेळा पेचात सापडावे लागले; 
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अनेक वेळा लहान रा ट्रा या वातं याथर् आ ही लढलो हणनू याने मारले या 
बातांचे कपट उघड झाले, आिण शेवटी पे्रिसडट िव सनला धाडले या आंतररा ट्रीय 
मह वा या सवर् जगािवषयक मागणीत जमर्न-िमत्र सघंाचे वतीने, वतः जमर्न 
कैसरने मागणी केली की युद्ध सपंावयाचे असेल तर या अटी इंग्रजानी पाळ या 
पािहजेत, यात िहदंु थानचे वातं य मा य केले जावे ही ही अट असली पािहजे. 
िहदंु थान या वातं या या प्र नास यािदवशी आंतरा ट्रीय मह व प्रा त झाले हे 
फळही थोड ेथोडके न हते. या घटनेचाच हाही एक मह वाचा पिरणाम झाला की, 
िहदंु थान या सहनशक्तीस तुटेल तो ताणणे धोक्याचे आहे, हे चाणाक्ष इंिग्लशां या 
लक्षात येऊन, यांनी सधुारणांचे एक दोन ह ते तरी िदले आिण रा ट्रसघंातील 
आंतरा ट्रीय रा ट्रमडंळात (League of nations) िदखावू का होईना, परंत ुकाही 
तरी मह वाची मा यता िहदंी रा ट्रास दे यात आली. 
 
परंतु जमर्न महायुद्धासारख्या अ यतं िबकट पेचात इंग्लडं सापडले असता, या 
सामदामािदक उपायांनी िहदंु थान या वातं या या आकांक्षा पूणर् कर याची सधंी 
आप या हातून िनसटून गेली, तशी यापुढील येणारी दसुरी एखादी सधंी तरी िनसटून 
जाऊ नये, हणनू ए हापासनू स जता ठेव यास जरी आपण िशकलो, तरी देखील 
जमर्न महायुद्धाचे वेळी आप या राजकारणशू यतेने झाले या हानीचा काही तरी 
वचपा आपण काढला असे होणारे आहे. 
 
असे महायुद्ध हणजे वातं यसपंादनाची सवुणर्सधंी असते. अशी सधंी शतकातून 
एखाद दसुरे प्रसगंीच िजत रा ट्रास लाभत असते. एकदा भाग्योदयाची अशी सधंी 
गमािवली की, पु हा दा याचे आयु यात रे रे करीत प नास पाऊणशे वष दिलत 
रा ट्रास काढावी लागतात. 
 
अशी एक सवुणर्सधंी जमर्न महायुद्धात गेली; पण राजकीय वातावरणात वाहू 
लागले या अनुकूल, प्रितकूल वार् यां या गतीव न या महायुद्धाइतकेच भयंकर 
महायुद्ध पु हा क्विचत जगभर सु  होईल, अशी िच हे िदस ूलागली आहेत. ते हा 
िनदान या आगामी महायुद्धात तरी या िवगत महायुद्धाचे काळी झालेली चूक पु हा 
घडू नये हणनू जमर्न महायुद्धाचे वेळी िहदंु थान या पिरि थतीशी याचा सघंषर् 
िकती हो यासारखा आहे आिण या आगामी महायुद्धात आप या वातं या या 
आकांक्षा पिरपूणर् कर यासाठी होणार् या आप या प्रय नांस गे या युद्धाची पिरि थती 
िकती अनुकूल वा प्रितकूल आहे, हे आपण सवार्ंनी ए हांपासनू िववंचून पािहले 
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पािहजे. आिण आप या बळाबलाचा िवचार क न या महायुद्धांत आप या िप्रय 
मातभृमूी या उद्धाराथर् आपणास कोणते रा ट्रीय धोरण वीकारता येईल हे िनि चत 
केले पािहजे. 

- ( द्धानंद, १६ फेब्रुवारी १९२८) 
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लेखांक २ रा 

गे या लेखाकांत परकीय साम्रा यावर जे हा एखा या महायदु्धाचे सकंट गदुरते, ते हा 
साम्रा यातील परतंत्र देशास आपले वरा य परत िमळिव याची सवर् सधंीतील 
अ यंत पिरणामकारी आिण सलुभतम अशी सवुणर्सधंी प्रा त होत असते, या 
िवधानाचे िवषदीकरण केले होते. आता सवर् महायुद्ध े ही परतंत्र देशास सारखीच 
सहा यक होतात असे नाही, हे उघड आहे. या टीने पािहले असता मागे झाले या 
जमर्न युद्धात िहदंु थानास जी वरा यसपंादनाची सधंी प्रा त झालेली होती. आिण 
िहदंु थान या ददुवाने याने आप या हातातून मखूर्पणाने घालिवली. या सधंीपेक्षा 
आगामी रिशयन युद्धात- जर ते झालेच तर- यास पुनः प्रा त होणारी महान सधंी 
कोण या अंशांनी अिधक अनुकूल िन प्रितकूल होणारी आहे आिण तो पूरक यानांत 
ठेवनू माग या प्रसगंी झाले या चकुा आपणास कशा प्रकाराने सधुारता येणार् या 
आहेत, मागे धरलेली धोरणे कशा रीतीने आिण िकतपत बदलली पािहजेत, हे 
प्रथमतःच प टपणे िववंचून पाहणे अव य आहे. 
 
आगामी महायुद्ध जे आता आ वासून उ या युरोपास िन िवशेषतः उ या आिशयास 
भेडसािवत आहे, ते ९९ अशंांनी इंग्लडं आिण रिशया याच दोन रा ट्रांत प्रमखुपणे 
झुजंले जाईल असे गहृीत धर यास आता काही को या भिव यवा याचाच आधार 
घेतला पािहजे असे नाही. राजकारणा या आकाशांतील वादळे ही भौितक 
वादळांसारखीच के हां के हां अिनि चत आिण अनपेिक्षतपणे घडतात वा िबघडतात, 
ही गो ट खरी असली तरी या भौितक वादळांप्रमाणेच सू मपणाने अवलोकन 
कर याची बुिद्धम ता असणार् या कार थानी लोकांस ती बहुधा िबनचुकपणे ताडता 
येतात, अपेिक्षता येतात. हेही िततकेच खरे आहे. रिशयन महायुद्ध घडणारच असे 
कोणासही शपथेवर जरी सांगता आले नाही, तरी आज या राजकारणीय वातावरणात 
वहात असले या वार् यांव न हे युद्ध शेकडा ९९ अशंी िनकट भिव यात घड याचा 
उ कट सभंव आहे, हे मात्र कोणाही राजकायार्तील अनुभवी आिण इितहासज्ञ 
मनु यास िन चयाने सांगता येईल. इंग्लडं, रिशया, चीन, अमेिरका इ यादी रा टे्र हे 
युद्ध घडणार असे गहृीत ध नच न हे, ते युद्ध घडवून आण यासाठीच आपआप या 
रा ट्रकारणाची धोरणे आिण सै याची स जीकरणे करीत आहेत. अशावेळी 
िहदंु थाननेही हे बहुधा िनि चत ठरलेले महायुद्ध जुपंणार असे समजनू आपलेही 
रा ट्रकारण चालिवणे हेच शहाणपणाचे आहे. बरे जर ते महायुद्ध न घडले तर दसुरे 
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कोणचे घडले? िवशेषतः जोवर जगात बला कारी आिण बिल ठ साम्रा ये अि त वात 
आहेत तोवर तरी महायदु्धे ही होणारच. अिलकडचे इंग्लडं या प्र यक्ष सरसेनापतीनीं 
गरुख्यां या मारकाची सधंी साधून महायुद्ध ेघडणार असे प टपणे घोिषत केले, हे 
द्धानंदात या भाषणाचा जो उतारा िदला होता याव न वाचकांस मरत असेलच. 

ते हा जरी रिशयन महायुद्ध ९९ अंशी घडणारच; उघड िदसत असलेली व तुि थती 
काही अनपेिक्षत कारणे उद्भवून पालटली, तरी महायुद्धां या आंतररा ट्रीय 
जगतकलहांत िहदंु थाननेही भाग घेणे िकती अव य आहे, का अव य आहे आिण 
या ताप या त यावर आपली पोळीही भाजनू घे याचे मागर् कोणते असतात, याची 
सामा य चचार् तरी या िनिम ताने लोकांत चाल ू लाग यास या लेखाचा उपयोग 
झा यावाचून राहाणार नाही. एतदथर् ती सामा य चचार् कर यास िनिम तभतू हणनू 
आज बहुतांशी होऊ घातले या या आगामी अगँ्लो-रिशयन यदु्धाचीच बहुशः 
अव यंभावी घटना गिृहत धर यास आपणास काही एक हरकत नाही. अगँ्लो-रिशयन 
युद्ध उ या जगतात अव यंभावीच असतात आिण तदनुरोधाने िजकड े ितकड ेप्रचडं 
सिैनक आिण सामिरक हालचाली चाल ूअसता िहदंु थानांतील िक येक झोपाळू पुढारी 
हे घडणारच कशाव न हणनू जांभया देत िवचारीत आहेत. या एकाच कारणासाठीही 
ही चचार् आतापासनूच िनःसिंदग्धपणे आिण इतर सवर् िकरकोळ प्र नांस बाजसू 
सा न याहून शतपट गभंीरपणाने कारणे अव य आहे. जर रिशयन युद्ध न झाले 
तर? असे िवचारणार् या आळशास जर ते झाले तर? इतकेच उ तर पुरे आहे. ते 
महायुद्ध होणार असा सभंव उ या जगतास वाटत अस याने आिण ते घडवून 
आण यासाठी इंग्लडं आदी रा ट्रांचे अ याहत य न चालले असतांना ते होणार हेच 
गिृहत ध न आपण इतकी िसद्धता क न या सवणर्सधंीचा लाभ घे यास स ज 
असले पािहजे की, जरी ते उ याच चाल ूझाले तरीही आपणास या सवुणर्सधंीचा 
त काळ लाभ घेता यावा. 
 
जमर्न महायदु्धा या आिण आगामी रिशयन यदु्धा या तुलनेत हीच गो ट आपणास 
प्रथम लक्षात ठेिवली पािहजे.कारण जमर्न महायदु्धाचा पुरा परुा लाभ जो िहदंु थानांस 
घेता आला नाही, याचे एक अ यंत प्रबळ कारण हेच झाले की, या महायुद्धास 
आरंभ होईतो आप या िहदंु थानास या या सभंवनीयतेची काहीच क पना न हती. 
तीन मिह यांपूवीर् जर ते युद्ध होणार हणनू कोणी हटले असते, तर आ हास खरे 
वाटते ना, असे िहदंु थानांतील अनेक प्रमखु पत्रसपंादकांनी आिण पुढार् यांनी 
प्रांजळपणे सांिगतलेले आहे. या वेळ या पुढार् यांत कै. गोखले प्रभिृतं या मवाळ 
पक्षा या कायर्क्रमात आिण बहुशः मनातही महायुद्धािदक हालचालींचा अतंभार्वच होत 
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न हता. ती िदशा इतकी भयंकर आिण प्रसगंी िन ं य अशी यांना वाटे की, कोणाही 
िहदंी स य नागिरकाने ितचा मनात देखील उ चार क  नये असे यांस बाळकडूच 
िमळालेले होते. नुक याच उदयास येऊ पाहणार् या गांधी-पक्षास िब्रिटश साम्रा य हे 
तोपयर्ंत तरी जगाचे क याणाथर् अवतीणर् झालेली एक अ यंत िहतकारकच न हे, तर 
िजचा िवनाश इि छणे हे पापप्रद आहे; अशी एक सं था वाटत अस यामळेु ते लोक 
बोअर युद्धात, आिण झलु ूयुद्धात जसे इंग्रजी साम्रा यास िवनाअट सा य देणे हे 
आपले िहदंी नागिरक हणनू वकतर् य समजत आले, तसेच ते हांही समजत होते. 
असतंु ट बायको घरात या घरात नवर् याशी धुसपुस करते तशी िहदंु तानात या 
िहदंु थानात ते येथील इंग्रजी अिधकार् यांशी धसुपूस करीत; पण एकंदरीत ते िब्रिटश 
साम्रा या या कंुकवाला काही कंटाळले न हते आिण पररा ट्रीय राजकारण घर या 
ध यावर सोपिवणे सोडून आपण यात त ड घालावे हे कुलीन त्रीप्रमाणे यास 
आवडत नसे. िब्रिटश साम्रा याचे ते राजिन ठ नागिरक होते; इतके एकिन ठ की, 
िब्रिटश साम्रा याचे जमर्नीशी युद्ध चाल ू झा यावरही यात िहदंु थानचे अिधकार 
वाढवाल तरच आ ही सा य देऊ असे िहदी देशभक्तांनी हणताच, या राजिन ठांस 
वदेशापेक्षाही िब्रिटश साम्रा याची िन ठाच अिधक पु य आिण िप्रय वाटली! इंग्रजांस 
या युद्धात िवनाअट सा य या, िवनाअट िशपाई या, यां या लढाया िबनअट लढा, 
हाच वरा याचा सरळ मागर् होय, a straight way to swarajya ! अशी 
गांधीजींची या वेळेला याख्यानांतील वाक्ये िक येकांस अजनूही मरत असतील! 
ितसरा मह वाचा पक्ष हणजे लो. िटळकांचा. पण ते युद्धापूवीर्ची पाच सहा वष दरू 
कारागारात पडलेले. यां यामागे या पक्षाचा सरकारी वरवं याखाली बहुतेक चरुाडा 
उडालेला आिण जे काही तग ध न रािहले. यांनाही पूवीर्पासनू पररा ट्रीय 
राजकारणाचा िहदंु थान या वरा या या टीने अ यास कर याचे बाळकडूच 
िमळालेले नस याने जमर्न महायुद्ध हो याचे आधी याचा फारसा सगुावा न हता. 
मग या प्रचंड उलाढालीशी िहदंु थानचा सबंंध जोड या या पूवर्िसद्धतेची गो टच दरू. 
काहीस हे कळे, पण साहस होत न हते. बहुतेकांस हे मळुी कळतच न हते. 
 

स तावनचे रा ट्रीय क्रांितयुद्ध 
 
िहदंु थान या भाग्या या िनणर्यासाठी रा ट्रीय शक्तींचा जसा उपयोग क न 
घ्यावयाचा, तसाच पररा ट्रीय शिक्तंचाही उपयोग क न घेतला पािहजे अशा 
धोरणाची परंपराच िहदंु थानांत मतृ झालेली होती. स तावन या रा ट्रीय क्रांतीचे 
प्रसगंी युरोपम ये रिशयाशी आिण तकुर् थानशी सधंान बांध याचा जो मोडका तोडका 
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य न ीमतं नानासाहेब यांचे वतीने यांचे दतू अजीममु ला आिण रंगो बापूजी 
यांनी केला तोच या परंपरेचा शेवटचा य न ठरला. यावेळेस इंग्रजांची रिशयाशी 
लढाई जुपंली असतांच आपण उठावे असा या क्रांितयुद्धांतील पुढार् यांचा प ट बेत 
होता. तो बेत युद्धातील सिैनकांतच न हे, तर साधारण खेडवळापयर्ंत त डात डी कसा 
पोचला होता हे थॉमसनसारख्या इंग्रजी इितहासकारांनी ग्रिंथत क न ठेिवले आहे. 
रिशया आम या नाना साहेबांचे सा यास भमूागार्ने येणार आहे, अशी आशा खेडोपाडी 
देखील लोक या क्रांितयुद्धा या भरात यक्त करीत. युरोपम येही या यदु्धाची इतकी 
ख्याती झाली होती की, िवशेषतः सेनापती ता या टोपे याची ताजी बातमी 
ऐक यासाठी पॅरीस नगरातील लोक उ सकुतेने दैिनके चाळीत. गॅरीबॉ डीसबंंधी अशी 
ठोक अनु ुित आहे की, या वेळेस िहदंु थानातील या रा ट्रीय क्रांितयुद्धा या 
िदवसिदवस अिधक िनकरा या बात या िमळू लाग या ते हा िहदु थानांतील हे बंड 
िशपायाचे कुणी यःिकि चत भांडण (A Mutiny) नसनू एक रा ट्रीय क्रांितयुद्ध (A 
national revolt) आहे अशी याची िनि चती झाली. तो ही या वेळी इटाली या 
वतं याथर् अशाच उभारले या आिण फसले या एका क्रांितयुद्धांत गुतंलेला होता. 
आम या िप यान ् िप या दा यप्रवणतेत िखचपत पडले या परप्र ययनेय बदु्धीला 
इंग्रजी पु तकांतील Sepoy mutiny जरी अजनूही अशीच काही तरी गुडंिगरी वाटते 
तरी गिुणनं वेि त गणुज्ञो या हणीप्रमाणे गॅरीबॉ डीने त ेस तावनचे क्रांितयुद्ध हे 
रा ट्रीय क्रांितयुद्धच होय, असे त काळ ओळिखले आिण इटािलयन यदु्धातून मोकळे 
होताच आपण या िहदंी क्रांितकारकांस जाऊन िमळ याचे याने िनि चत केले. पुढे 
इटालीचा तो प्रय न फसला. गॅरीबॉ डी यातून मोकळा झाला; पण याच वेळेस 
िहदंु थानचाही तो क्रांितय न याचवेळी फस याने सेनापती गॅिरबॉ डीचा इकडे 
ये याचा प्र नच सपंला. गॅिरबॉ डीने यानंतर दिक्षण अमेिरकेतील युद्धात भाग 
घेतलाच होता हे सवर् ुत आहे. 
 
पररा ट्रीय राजकार याशी सबंंध जोड या या राजनीतीची परंपरा स तावननंतर अगदी 
मतृ झाली. रामिसगं कुका, वासदेुव बळवंत, चाफेकर बंधु इ यादी ती  आिण साहसी 
देशभक्तांनी पुढे जी जी क्रांितकारक चळवळ केली, ती ती स तावनचे क्रांितयुद्धाचे 
यापक व प पाव याचे आतच मारली गेली. पररा ट्रीय राजकारणाशी सबंंध 
जडिव याची यापक परेखा प्रा त हो या या पायरीस या चळवळी पोचू शक या 
नाहीत. यां या शक्ती-बुद्धीप्रमाणे ते वीर आपली कतर् ये यास कळली तशी क न 
गेले आिण इकड े रा ट्रीय सभेचे राजकारण यां या नांवाचा उ चार कर यासही 
थरकापणार् या िनरा याच धोरणावर उभारले गेले. यामळेु जमर्न महायुद्धापयर्ंत 
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पररा ट्रीय राजकारणात सामदामािदक उपायांनी प्र यक्ष भाग घे याचा य न 
कर याची खटपट कोणीही केली नाही. इतकेच न हे तर अ यंत ल जा पद गो ट 
हणजे ही की या खटपटींची आव यकताच बहुतेकांस वाटेनाशी झाली. िक येकास 
तर तो िवचारही अस य आिण िन ं य वाटे- या अनुभवा या गो टी आ ही िलहीत 
आहोत. या वेळ या अनेक पुढार् यांचे हे उ गार आ ही ऐकलेले आहेत. या चचार् 
आ ही यां याशी केले या आहेत. 

 
अिभनव भारत 

 
राहता रािहला क्रांितकारक पक्ष. स तावन या क्रांितयुद्धानंतर िहदंु थान या 
राजकारणाचे विन युरोपीय रा ट्रां या प्रबळ गलब यातही प टपणे प्रित वनीत 
हावेत अशी खळबळ प्रथमतः अिभनव भारता या परदेशीय क्रांितकारक उलाढालींनी 
उडिवली. िहदु थान या राजकारणाकड ेयुरोपांतील आिण अ य खंडातील पररा ट्राचे 
िच त वेधून घे याचा उपक्रम प्रथम अिभनव भारताने केला. यांची इंग्लडंम ये 
सरकारासही अ व थ क न सोडणारी अनेक भयंकर साहसे, यां या अनेक 
कतर्बगार पुढार् यांनी फ्रा स, जमर्नी, ि व झलर्ंड, अमेिरका इ यादी िठकाणी 
िहदंु थाना या वातं या या आकांक्षेची प्रबळ वराने केलेली घोषणा, आयलर्ंड, 
इिज त, चीन इ यादी त कालीन परतंत्र रा ट्रांतील क्रांितकारकांशी यांनी थािपत 
केलेले सबंंध आिण या सं थेतील अनेक देशवीरां या तेज वी पराक्रमामळेु युरोपची 
िहदंु थान या राजकारणांतील िजवंतपणािवषयी पटलेली िनि चती या सवर् घटनांचे 
योगाने िहदु थानचे हे जागितक राजकारणांत एक मह वाचे घटक होऊन बसले. यांचे 
प्र यंतर प्र यक्ष रौलट िरपोटार्व न देखील पटेल. आ यर, आचायर्, शामजी कृ णवमार्, 
मॅडम कामा, हरदयाळ, चट्टोपा याय इ यादी नामिनदश करता येणारे आिण यांचा 
नामिनदश अजनू करता येत नाही असे तिदतर अिभनवभारतातील देशभक्त आिण 
देशवीर युरोप या आिण अमेिरके या राजधा या राजधा यातून िशरले आिण आप या 
असामा य बुद्धीची शक्तीची आिण वाथर् यागाची पराका ठा क न पररा ट्रीय 
राजकारणाचा िहदंु थान या वातं याचे कायीर् शक्य तो तो उपयोग क न घे याचा 
खटाटोप अ याहत चालव ूलागले. पुढे िहदंु थानातील इतर प्रांतातील आिण िवशेषतः 
बंगाल पंजाबकडील क्रांितकारकही परदेशांत भ  लाग यानंतर या सवार्ंनी सयाम, 
चीनपासनू तो यूयॉकर् पयर्ंत आिण पॅिरसपासनू पिशर्यापयर्ंत जमर्न महायुद्धाचे काळी 
िहदंी इितहासात िचरंतन रहावी अशी चळवळ उडवून िदली. 
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या क्रांितकारक पक्षास मात्र िहदंु थान या राजकारणात पररा ट्रीय उलाढालीचे 
पाठबळ घेणे िकती अव य आहे याची पूणर् जाणीव होती. यांचे मागर् िकती ेय कर 
होते िकंवा न हत.े हा प्र न वतंत्र आहे. येथे केवळ जमर्न महायुद्धाचे वेळी काय 
झाले आिण काय झाले नाही एवढेच काय ते सकं्षेपाने पहावयाचे आहे. तेच मागर् 
आज वीकारणे योग्य की अयोग्य हे अनुमान केवळ या मािहतीव नच काढता 
येणारे नाही. याला पिरि थती या भेदाभेदाची चचार् केली पािहजे. पण मागर् 
कोणतेही वीकारले गेले, तरी जमर्न महायदु्धासारख्या को या प्रचंड महायदु्धाचा 
दुंदभुी जगभर जे हा िननाद ू लागतो, ते हा या जागितक ल यात िहदंु थानने 
आप या पिरि थती आिण शक्तीप्रमाणे कोणचा ना कोणचा तरी भाग अनुकूल पडले 
तसा घेतला पािहजे. इतकेच काय ते येथे प्रितपादन करावयाचे आहे. आिण या 
िवधानास िवषद कर यापुरताच जमर्न युद्धा या पूवीर्चा िहदंु थानी राजकारणा या 
पररा ट्रीय सबंंधाचा उ लेख येथे करावा लागत आहे. 

 
ीमती कामाबाई 

 
जमर्न रा ट्राम ये िहदु थान या वातं य-सपंादना या ढ िन चयाची प्रथम घोषणा 
ीमती कामा या तेज वी पारशी मिहलेने केली ही गो ट यानात ठेव यासारखी 

आहे. इसवी सन १९०८-०९ या सधंीस ीमती कामा बाईंनी अिभनव भारताचा 
ितरंगी वातं य वज आप या हातात घेऊन जमर्नीत पाऊल टाकले आिण तेथील 
एका सोिशयािल टां या समेंलनात यांना याख्यान दे याचे स मानपूवर्क आलेले 
पाचारण वीका न यासपीठावर येताच तो िचमकुला वज यांनी फडकिवत अ यंत 
आवेशपूणर् भाषणात जमर्न लोकांस सांिगतले की, “जमर्नहो! आ ही िहदंी लोकांनी 
आमचे वातं य सपंाद याचा कृतिन चय केला आहे. हा पहा िहदंी वातं याचा 
वज! या वजा या शक्तीवर िव वास ठेवा. कारण हा िचमकुला वज आ ही 
आधीच अनेक हुता यांचे रक्त िशपंडून रंगिवला आहे! आमचे प्रित पधीर् तेच तुमचे! 
आ हांस तमु या रा ट्राची सहानुभतूी आिण सा य देत चला!” ीमती कामाबाईं या 
या वाक्यासरशी जमर्न सोिशयािल टां या या समेंलनाचा मडंप टा यां या गजरानी 
िननादनू गेला! वतर्मानपत्रांतून या एका इंिडयन िप्र सेसचा- िहदंी राजपुत्रीचा- 
कुतुहलपूणर् उ लेख होऊ लागला! 
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िहदंु थान या वातं याचा वज प्रगटपणे फडकिव याचा पिहला मान या पारशी 
मिहलेस आहे! ती मिहला होती आिण पारशी होती. िहदंी रा ट्रीय वा या शक्यतेचे 
याहून अिधक पिरणामकारक गमक दसुरे काय अस ूशकणार! 

 
या प्रसगंाचे आधीपासनू िकंिचत प्रमाणाने आिण नतंर िव ततृ प्रमाणावर 
जमर्नीम ये िहदंु थानाबाबत जागिृत अिभनव भारता या पुढार् यां या प्रय नाने 
सारखी वाढत गेली. तथेील पत्रांस िहदंु थानिवषयक लेख दे यात येत. अिभनव 
भारताचे प्रमखु पत्र जे तलवार या या १९०८ या पिह याच अकंी भावी महायदु्ध 
जमर्नीशीच घड याचा कसा सभंव आहे याची चचार् एका वतंत्र िनबंधात केली 
जाऊन याच वेळेस िवकोपास जाऊ लागलेले (कील कॅनल) कील या काल याचे 
प्रकरण िवषद क न दाखिवलेले होते. जमर्न महायुद्ध चाल ूहो या या चार पाच वष 
पूवीर् अिभनव भारता या पुढार् यांनी आप या पररा ट्रीय लेखांतून या महायुद्धाचे 
वेळीच िहदंु थानाने आप या भाग्यिनणर्याची सधंी साधून घ्यावी हणनू य न 
कर यात यां या शक्तीची आिण बिुद्धची पराका ठा केली होती. पुढे ी. हरदयाळ 
आिण आणखी एक दोन पुढारी पॅिरसहून अमेिरकेत जाऊन जे हा गदर पक्षाची 
थापना करत ेझाले, ते हा या पक्षा या गदर नावा या चार भाषते प्रिसद्ध होणार् या 
पत्रांत तर १९१३ या वषार्पासनू आगामी जमर्न महायुद्ध आिण यावेळी िहदंु थानास 
काय करता येईल या िवषयावर इतका उहापोह केला की िब्रिटश सरकारने प्रिसद्ध 
केले या रौलट िरपोटार्त यािवषयी प्रमखुपणे उ लेख क न असे हटले आहे की, 
या अथीर् लढाईचे पूवीर्च वषर् सहा मिहने िहदंी क्रांितकारकांस याचा प ता होता. 
याअथीर् युद्ध कर याचा जमर्नीचा कृतिन चय पूवीर्पासनूच झालेला असला पािहजे, 

आिण जमर्नीनेच हे गदर पत्र काढले असले पािहजे! अथार्त िब्रिटशांची ही अनुमाने 
चोरा या उल या कागा या होत हे सांगावयास नकोच. कारण िहदंी क्रांितकारकांस 
जमर्न महायद्ध हो याचा सभंव िदसला, तो जमर्न लोकां या राजकारणा या 
अ यासापेक्षाही िब्रिटश राजकारणा या या काळी-चालले या गु त आिण प्रकट 
उलाढालींव नच अिधक उ कटतेने यक्त झाला होता. जमर्नीस हाणनू पाड याचा 
िब्रिटशांचा कु्रद्ध आिण म सरी िन चय यां याच पत्रांतून, राजकारणी पांचपेचाव न 
आिण सामिरक स जतेव न प ट होत होता. महायुद्ध चाल ूझा यानंतर जमर्नीचे 
आिण गदर पक्षाचे प्र यक्ष सरकारी सबंंध जळुले. या आधी ते पत्र आिण िहदंी 
क्रांितकारकां या इतर चळवळी यां या वतः याच बळावर चालिवले या हो या. 
१९१४ तील बंगाली, पंजाबी इ यादी 
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िहदंी क्रांितकारक 

 
याच सधंीस बंगालमधून आिण पंजाबमधून आले या िहदंी क्राितकारकां या खटपटीने 
िहदंु थानातील क्राितसं थांतूनही जमर्न महायुद्धाचे वेळीच िहदंु थानांत सश त्र क्रांित 
घडवून आण याचे धोरण वीकार याचे िनि चत झाले. याचे पिरणाम िकती दरूवर 
पोचले, ते प्रय न िकती अशंी सफल वा िन फळ झाले, सश त्र क्रांतीचा मागर् यांना 
चला हणनू तोच योग्य की अयोग्य हा प्र न अ यंत मह वाचा असताही अप्र तुत 
हणनू स या बाजसू ठेवून येथे इतकेच सांगणे पुरे आहे की, जमर्न महायदु्धाचे वेळी 
िहदंु थानास आपले वरा य िमळिव याची आलेली महान सधंी जर कोणा या 
लक्षातून गेली नसेल तर ती एका क्रांितकारक पक्षाचेच होय. 
 

शेणिकडी वळवळ 
 

परंतु ते िहदंु थान या तीस कोटी जनते या मानाने केवळ दयार्मे खसखसीसारखे 
होते. ते केवळ मठुभर होते. यां यांतील बहुतके लोक िवशी-पंचिवशी या आतील 
सामा य अव थेतील त ण होते. ते बहुतेक देशपार आलेले सतं्र त आिण पीिडत 
देशभक्त होते. बलाबलांचा िवचार करणे यांस अशक्य झालेले होते कारण सवर् 
िहदंु थान मे यासारखे पडलेले होते; कोण याही महान साहसाची क पनाच या 
िहदंु थानास सचुत न हती. सचुिवली तरी साहस हणताच यास हींव भरे! 
शेणात या िक यांसारखे िहदंु थानातील ते कोटी कोटी लोक शेणखायीत या 
शेणखायीत काही चळवळ, काही वळवळ करीत. पण िसहंासारखी झपे घाल याचे 
गढू साम यर् यां यात सू तपणे असनूही यांचे यासच ते कळेनासे झाले होते. 
िहदंु थानचे ते सू त साम यर् इंग्रजांस ठाऊक होते. याच मदुार्ड लोकांस सै यात 
भरती क न यांचेच हातांनी इंग्रज, इंग्रजां या लढाया याच महायुद्धात लढवू शकले. 
इंग्रजांसाठी ते जमर्नांिव द्ध वाघासारखे लढले. तुकार्ं या सेनेवर काळासारखे जाऊन 
आढळले; इंग्रजांसाठी लाखांनी मेले; पण िहदंु तानासाठी मर याचे नाव काढताच 
थरथर कापले! िहदंु थान या ल यासाठी शेणखाईत या शेणखाईत वळवळ 
कर यापिलकड े यां या हातून काही एक झालेले नाही. या शेणिकडी वळवळी 
पिलकड े काही केले पािहजे ही क पनासदु्धा यास ग्रहण करवली नाही! यायोगे 
क्रांितकारकां या मठूभर वीरदलाने जी सश त्र क्रांतीची यांना युक्त वाटली, ती 
खटपट केली तीही, प्र यक्ष वरा यप्रा तीचे प्र नापुरती तरी ितकड े िन फळ ठरली; 
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आिण इकड े या कोिटकोटींची शेणिकडी वळवळ जीत ते वरा याचा सरळ मागर् 
हणनू गौरवीत होते, तीस डायरांची आिण ओडवायरांची फळे आली. 

 
सारांश की जमर्न महायदु्धा या वेळी िहदंु थानला कोणताच मह वाचा लाभ क न 
घेता आला नाही. िलथिूनया, पोलडं, आमिनया, सि हर्या इ यादी टीचटीचभर देशांनी 
या पररा ट्रीय उलाढालीत भाग घेऊन आिण अनेक पाचपेच लढवून आपापले 
वातं य आिण स ता या महायदु्धा या महान सधंीत सपंादन आिण विृद्धगंत केली, 
या महान सधंीतून हा िव तीणर् िहदंु थान कोरडा, दासचा दास, मदुार्डचा मदुार्ड 
बाहेर आला! या अ यंत उ वेगजनक घटनेचे पिहले मखु्य कारण हे होय की, 
पररा ट्रा या जागितक उलाढालीचा आप या भाग्योदयाचे कायीर् उपयोग क न घेता 
येतो हे समजतच न हत.े परकीय साम्रा यांचे सकंट तीच परतंत्र देशाची सधंी होय. 
या राजनीतीचा िहदंु थानास पूणर्पणे िवसर पडला होता. िहदंु थानास पररा ट्रीय 
राजकारण असे उरलेच न हते. परकीय साम्रा यांचे इतकेच न हे, तर परतंत्र देशास 
पररा ट्रीय राजकारण नसतेच, पररा ट्रांशी आ हास काय करावयाचे आहे? अशा 
प्रकार या कूपमडूंकी ट्राव ट्राँवासच राजनीतीचे सवर् व हणनू मान यात येत होते! 
जमर्न महायुद्ध चाल ू हो यापूवीर् या या सभंवाची इकड े गधंवातार् न हती. ती 
िमळा यावरही ितचा अथर् कळ याची पात्रता न हती. यामळेुच ितचा उपयोग क न 
घे याइतके साहस, सघंटन आिण स जता, ते महायुद्ध चार वष चालत रािहले तरीही 
उ प न होऊ शकली नाही. 

 
वतः जमर्नीचा हात 

िहदंु थानास योजणे दःुसा य होते 
 

जमर्न महायदु्ध घडले या वेळची िहदंु थान या अतंगर्त राजकारणाची ही अधं ददुर्शा 
आिण याड अस जता हे एक प्रमखु कारण जसे होते, तसेच या महायुद्धाचा 
आप याला मह वाचा काही उपयोग न हो याचे दसुरे कारण हटले हणजे जमर्नीचे 
आिण इंग्लडंचे बळांतील अतंर होय. जमर्नी मखु्यतः एक भौिमक शक्ती होती. ितचे 
सामिुद्रक साम यर् इंग्लडंइतके प्रबळ झालेले न हते. िहदंु थान हे जमर्नीपासनू 
भमूागार्ने िनकटवतीर् नस याने जमर्नीचा हात िहदंु थानास भमूागार्ने पोचणे अशक्य 
झालेले होते. यासाठी जमर्नीने ऑि ट्रया, ब गेिरया आिण तुकर् थान या ित ही 
देशांस एका साखळीत गुतंिव याचा आटोकाट प्रय न केला. तो बराच यश वीही 
झाला. परंतु ती साखळी जळुवून या सु ं गां या पंक्तीची वात िहदंु थान या 
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तटापयर्ंत आणनू पोचिव यास इराण िकवा अफगािण थान या साखळीस जोड 
लागला पािहजे होता. यासाठीच राजा महद्रप्रताप आिदक िहदंी क्रांितकारकांचे हाती 
वतः या राजमदेु्रची पत्रे देऊन वतः कैसरने अमीराकड ेधाडले आिण इराणम येही 
जमर्न सेनापती तुकार्ं या सै यासह घुस ू लागले. पण इकड े अमीर इंग्रजांिव द्ध 
लढ यास धजेना आिण ितकड े या तुकार् या आधारावर िहदंु थान या तटास हात 
पोचिव याची जमर्नांनी धमक बाळगली होती, या तुकार्ंचेच पाय रणांगणातून 
उखडून जाऊ लागले. तुकार्नी इंग्रजांस िहदंु थान या तटापाशी शह दे याचे ठायी 
उलट जमर्नांसच या पगं ुतुकार्स सांभाळ यासाठी अ त्रे, श त्रे आिण सै ये धाडता 
धाडताच नाकी नव आले. यामळेु बिलर्नचा बिल ठ हात बगदाद माग िकंवा काबूल 
मागार्ने िहदंु थान या तटास पोचणे अशक्य झाले. पुढे रिशयांत महान रा यक्रांती 
होऊन जमर्नीने तो पादाक्रांत केला. ते हा रिशया या क्रांतीचे चालकांशी जर 
मनोभावाने जमर्नीचा लढाऊ सधंी घडता, तर सायबेिरयाकडून सो जमर्न सै य 
िहदंु थानवर येऊ शकते. पण त े झाले नाही. होणे शक्य न हते. कारण जे हा 
लढाई या शवेटी ती घटना घडली, ते हा जमर्नी आिण रिशया दोघेही थकून गेलेले 
होते. फ्रा सम येच झुजं घेणे किठण झाले होते. 
 
अशा रीतीने जमर्नीचा िहदंु थान या तटास भूमागार्ने हात पोचणे अशक्य झाले. 
जमर्नी मखु्यतः भौिमक शक्ती- A land Power होती. पण या ित या शक्तीचा 
िहदंु थानास भमूागार्चे दलुघर् वाने उपयोग होणे दघुर्ट झाले. राहता रािहला सामिुद्रक 
मागर्. परंत ु जमर्नीची सामिुद्रक शक्ती इंग्लडं या मानाने कमी होती. आंग्लभ ू
समदु्राची वािमनी, तरी देखील जमर्नीने िहदंी क्रांितकारकांशी सगंनमत क न 
युद्धनौका इकड ेधाड याचा प्रय न केला. श त्रे भर-भ न यापारी नौकांचे िमषाने 
यांची जहाजे िहदंु थानचे तटास पोच याचा प्रय न करीत असता काही धरली गेली, 
काही बुडिवली गेली. िसगंापूरला, सयामला, बालासोरला, हाँगकाँगला िहदंी सिैनकांनी 
आिण क्रांितकारकांनी एकत्र होऊन लहान मो या उठाव या आिण चकमकी या 
लढिव या, या देखील या जमर्नी या युद्धनौकां या अपेिक्षत सहा यावरच होत. 
एमडनेने तर अदंमानावर छापा घालून तेथील क्रांितकारकांस आिण बंिदवानांस घेऊन 
रंगनूवर वारी करावी आिण तेथे क्रांतीचा झडा उभा न िहदंु थानात िशरावे हणनू 
िहदंी क्रांितकारकां या सहकायार्ने मोठा घाट घातला होता. आटोकाट पिर म पण 
केले. पण इंग्रजी नौसाधना या (आरमारा या) प्रबळ आिण सवर्गामी शक्तीपुढे या 
चार-पाच जमर्न युद्धनौकांचे फारसे काही चालले नाही. यात काहीच आ चयर् नाही. 
तरी तेव यानेदेखील इंग्लडं पेचात आलेः 
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तरी देखील जे थोडसेे या जमर्न युद्धनौका आिण भसूै ये क  शकली याचा पेच 
इंग्लडंास भोव यावाचून रािहला नाही. या तटुक्या य नांचा पाडाव कर यासाठी 
देखील इंग्लडंला थोडा त्रास पडला नाही. यां या िक येक रणतरी आिण रणसेना 
ओिशयन जलात आिण थलांत अडकून पड या. िहदंी क्रांितकारकां या मठूभर 
लोकां या चळवळींनी इंग्रजां या िहदंी सै यात एकदा तर मोठे बंड होता होता चुकले. 
तरीही िक येक पलटणी िबघडून यांनी तुरळक उठाव या के याच. यामळेु इंग्रजांचा 
िहदंी सै या या आधारावरचा िव वास उजनू गेला. बाहेर १९१७ चे महायुद्धाचे 
िजवावरचे सकंट इंग्रजांवर गदुरले असताच िहदंु थानचे आंत १८५७ घडते की काय 
अशी घोर िचतंा यांस रात्रिंदवस पडली होती. परंतु बाहेर १९१७ आिण आत १८५७ 
अशा दधुर्र प्रसगं आला नाही हणनू इंग्लडं बचावले. नाही तर िहदंु थानच न हे तर 
उभे जग इंग्लडं या हातून गे यासारखेच होते. 
 
ही जमर्न युद्धा या वेळची इंग्लडंची आिण या या शत्रू या िहदंु थानसबंंधी या 
बलाबलाची पिरि थी यानात ठेवून मग या आगामी रिशयन यदु्धाचे भिव या या 
पड यातून िदसेल िततके िनरीक्षण केले असता िहदंु थानपुरता तरी अ यंत 
मह वाचा फरक िदसनू येतो. याचे व प शक्य िततक्या कसोशीने मोजनू मापून 
ठेवणे हे इंग्रजां या आिण भारतीयां या दोघां याही िहताथर् अ यंत अव य आहे. 
इंग्रज ते जाणनू आहेत. नाहीत जाणनू काय ते भारतीय. एतदथर् या आगामी 
पिरि थतीची परेखा भारता या टीसमोर ए हांपासनू अकंीत क न धिरली पािहजे. 
ती आख याचे काम आता पुढील लेखांकी. 

( द्धान द, २३ फेब्रुवारी १९२८) 
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लेखांक ३ रा 

 
िहदंु थान या पिरि थतीपुरता जमर्न महायुद्धात आिण आगामी रिशयन महायदु्धात 
जो पिहला मखु्य फरक पडणार आहे तो हा की, जमर्न महायुद्ध हे युरोपीय युद्ध होते 
आिण आगामी युद्ध हे रिशयन यदु्ध होणारे आहे. रिशया होऊन युद्धास सहसा हात 
घालणार नाही असे जरी गहृीत धरले, तरी यां या ज मापासून रिशयन 
बो होि हकांिव द्ध युरोपीय रा टे्र जे भयंकर कट करीत राहीली आहेत ते रिशयास 
युद्ध कर यास भाग पाड यावाचून बहुधा राहणार नाहीत. इंग्लडं या साम्रा यास 
जमर्नीची शक्ती हाच काय तो ते हा शत्र ूहोता. पण आता रिशयाची शिक्तच न हे 
तर त वेही इंग्लडं या मळुावर आलेली आहेत. जमर्नी तलवार घेऊनच इंग्लडंशी 
लढला. पण साम्रा यतृ णा दोघांतही होतीच. हे त वतः यां यांत ऐक्य होते. 
 
पण तलवार आिण त व ही दो ही भयंकर साधने घेऊन रिशया इंग्लडं या 
साम्रा यावर तुटून पडणारा आहे. हणनू इंग्लडंला जमर्नी बरा, पण हा रिशया नको 
असे झालेले आहे. एतदथर् इ छेने िकंवा भाग पडले हणनू पण रिशया जे हा के हा 
इंग्लडंशी लढ यास उतरेल, ते हा याला आिशया या रणके्षत्रातच उतरावे लागेल. 
कारण युरोपात समदु्रातून बा कन वीपातून आिण िकंिचत ् पोलडंमधनू इंग्लडंला 
प्र यक्ष रिशयावर आघात करता येईल. पण सामिुद्रक शक्तीत दबुर्ळ असणार् या 
रिशयाला इंग्लडंवर आघात कर यास युरोपात मळुीच जागा नाही. याचा वचपा 
आिशयातच काढावा लागेल. कारण प्र यक्ष इंग्लडंला जरी युरोपम ये रिशयाचा हात 
पोचणारा नाही, तरी इंग्लडं या शक्तीचे जे मखु्य कद्र िहदंु थान यावर घाला 
घालनू इंग्लडंला िव हल क न टाकणे हे रिशयास शक्य आहे. आिण थलशक्तीनेच 
तो िहदंु थानावर आघात क न इंग्लडंला पेचात पाड यास समथर् होणार आहे. या 
पिरि थतीमळेु भावी युद्ध झुजंले जाणार. आिशया हे याचे मखु्य रणके्षत्र बनून इतर 
रणांगणे उपरणके्षत्रे होणार आहेत. 
 
यामळेुच पुढील युद्धात िहदंु थानचे मह व अ यतं उ कटतेने वाढणार आहे. िवगत 
जमर्न युद्धात आिशयाची ि थती अ यंत दबुर्ळ होती. िहदंु थान या टीने अ यंत 
प्रितकूल होती. जपान िफतलेला, चीन िनजलेला अफगािण थान यालेला, इराण 
िजकंलेला, तुकर्  हरलेला आिण रिशया तर इंग्लडंचा केवळ उजवा हात! िहदंु थान या 
सीमेवरील रा ट्राची आिण या या सीमेवरील रा ट्राची ही इंग्लडंासच सवर् वी अनुकूल 
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अशी दशा झालेली होती. यामळेु महायुद्धा या वण याची िठणगीसदु्धा िहदंु थानात 
येऊन पडणे अशक्य झालेले होते. पण या आगामी रिशयन महायुद्धात ती पिरि थती 
इंग्लडंला िततकीच प्रितकूल जाणारी आहे. प्र यक्ष प्रसगंी राजकीय ि थ यंतरे काय 
होतील हे कोणासच नक्की सांगता येणार नाही. पण याची स यःप्रवृ तीव न 
साधारण परेखा कशी आखली जा याचा सभंव आहे हे आपणास पाहून ठेवणे भाग 
आहे. या प्रमाणे पाहता आज तरी असे प ट िदसत आहे की, आिशयातील िन 
िवशेषतः िहदंु थान या सरसीमेवरील बहुतेक रा टे्र इंग्लडं या िव द्ध पक्षास 
िमळणारी आहेत. अफगािण थान, इराण आिण तुकर् थान यांशी रिशयाचे आजच 
सधंी झालेले आहेत की, जर कोणाशी रिशयाचे युद्ध जुपंले तर या रा ट्रांनी रिशयाचे 
िव द्ध न जाता फार तर तट थपणे राहावे. यामळेु ते इंग्लडंला िमळणार नाहीतच; 
पण बहुधा तट थही न राहाता रिशयाला िमळतील. कारण अफगािण थानला 
िहदंु थान या अपहाराची मह वाकांक्षा उ प न झालेली अस याने, या या वतःचीच 
खुमखुमी यास व थ बस ूदेणार नाही. तो या रिशया या बिल ठ रहा याची महान 
सधंी साधून या या अि त वावर नेहमीच रोवले या िहदंु थानातील इंग्रजी 
साम्रा या या िप तुलास इंग्लडंचे हातून िछनावून घे याचा प्रय न के यावाचून 
राहणार नाही. इराणा या समदु्रात इंग्रजांना ढवळाढवळ कर यावाचून ग यंतर 
नस यामळेु आिण इराणी आखातात रिशयािव द्ध असणार् या कोण याही युद्धमान 
रा ट्रास आ ही आ य देणार नाही, हणनू इराणने रिशयाशी प ट आिण अ यतं 
मह वाचा करार अलीकड ेकेला अस याने इराणला इंग्रजािव द्ध जा याला भाग पाडणे 
इंग्लडंलाच अव य होऊन बसेल. तुकर् थानचे इंग्लडंने िगळलेले बगदाद इ यादी प्रांत 
परत िमळिव याची सधंी साधून घे यास तुकर् थानही कमी करणार नाही. युद्धारंभीच 
नसले, तरी युद्ध इंग्लडं या िकंिच मात्र सदु्धा िव द्ध जाताच तुकर्  लढाईत 
पड यावाचनू राहणार नाही. अशा िरतीने उभा पूवर् आिशयाशी सगंनमत क न 
िहदंु थान या पूवर् बाजसू सवेुझपयर्ंत इंग्रजांवर सवर् आिशया उठेल. 
 
रिशयाचे रा ट्र तर महायुद्धा या रणयज्ञाचा मखु्य यजमानच या या प्रचंड भौिमक 
सेना आिण वैमािनक शक्ती िहदंु थान या का मीरपासनू ितबेटपयर्ंत अगंास अंग 
लावून उ या जमर्नीचा हात िहदंु थानचे तटास पोच यास खंडचे खडं आडवे आलेले 
होते. पण रिशयाचा हात िहदंु थानचे तटास नेहमीच िचकटलेला. युद्ध पुकारले 
जा या या आठव याचे आत रिशयन सेना का मीरपासनू नेपाळ ते ितबेटपयर्ंत 
िहदंु थानची सीमा यापून उ या असणार. आगे आव! हणताच िहदंु थानात 
िशरणार; वाटेल ती श त्रा त्र,े िवमाने, सिैनकांची सह त्रे, सेनापती-रिशया 
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पा यासारखी िहदंु थानात ओतू शकेल. िहदंु थानावर वारी करणे जमर्नीस िजतके 
किठण होते, िततकेच ते रिशयास सोपे आहे. यातही रिशयाची शक्ती ही इंग्रजा या 
शक्तीहून जमर्नीप्रमाणेच िनदान भौिमक साम यार्ंत तरी मळुीच कमी नसनू 
कांकणभर जा तच आहे आिण जमर्नास प्रा त नसलेली वमैािनक शक्तीही रिशयास 
उपल ध झालेली आहे. िहदंु थानवर भौिमक आक्रमण जमर्नीला अशक्य होते, पण 
या देशास महायुद्धाचे दोन चार प्रचंड धक्के तरी मा न यास गदगद हलवून 
सोड यासाठी जमर्नी फार तर एखादी एमडन पाठवू शकला.पण रिशया वैमािनक 
साम यार् या जोरावर िहदंु थान या वाटेल या भागास वाटेल िततका प्रचंड धक्का 
वाटेल ते हा देऊ शकेल. िहदंु थानात असणार् या इंग्रजी तळावर, श त्रागारावर, 
सरकारी कद्रांवर िवमानाचे ह ले चढवून यास तास-तास भिडमा न (बबंाडर् क न), 
सवर् देशात धुम चक्री उडवून रिशयाचे वैमािनक दळ प्र यही सकाळी का मीरपासनू 
क याकुमारीपयर्ंत ये-जा क  शकेल, िहदंु थानातील लोकास यांची इ छा असो वा 
नसो पण प्रचंड खळबळ उडवून युद्धो मखु हावयास िशकवू शकेल. 
 
सवर् िहदंु थानात क्रांती या लाटा उठोत वा न उठोत, या उठा या असे आपणास 
वाटो वा न वाटो, पण हे गहृीत धर यावाचून ग यंतर नाही की, कुठे कुठे तरी 
मठूभर असोत वा मणभर असोत पण क्रांितकारक दळे ही या महायुद्धाचे 
धुम चक्रीत मगु्घ वा प्रकट उठाव या करणार हे असभंवनीय आहे काय? कारण 
आजही जर ते एकाकी बालासोरास लढतात, काकोरीस आगगा या अडिवतात, चार 
िप तुले चो न क्रांतीचे कट करतात आिण आज पंचवीस वषार् या सरकारी दडपणाने, 
यातनांनी वा िनयार्तनांनी, आशेने वा िनराशेने िनमूर्ळ होत नाहीत, तर ते अशा 
महायुद्धा या खंडोखंड ेपेटिवणार् या भडक्यात भडकून जाणार नाहीत असे गहृीत धरणे 
िहदंी लोकां या आिण इंग्रजां या दोघां याही िहतास आय या वेळी अनथर्कारकच 
होणारे नाही का? िहदंु थानात तशा काही उठाव या काही तापट क्रांितकारक करतील 
हे गहृीत ध नच यांचा बंदोब त कसा करता येईल, यांची शक्ती का वाढू शकेल 
आिण कशी घटू शकेल, याचा िवचार आपले िच ताशी करणे हे िहदंी आिण इंग्रजी 
पुढार् यांचे कतर् य आहे. या टीने या िवषयाचा सांगोपांग िवचार कर याचे जरी हे 
थळ न हे, िकंवा या लेखाचा तो उ ेशही नसला तरी वरील छेदकांत रिशया या 
या वैमािनक बळा या प्र नाचा उहापोह केलेला आहे, यापुरते येथे इतकेच सांगणे 

पुरे आहे की अशा क्रांितकारकां या अगदी तु छ उठाव या जरी कुठे झा या तरी 
यांस िवषारी धुराची सवर् साधने, अ प प्रमाणात पण भयंकर फोटका त्रे लहान 
मशीनग स, आिण वेळी काही सै यसचंालक देखील पुरिव यास हे रिशयाचे वैमािनक 
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बळ समथर् होईल. इतकेच न हे तर तो पुरवठा यास िहदंु थानातील कोण याही 
थळी अचानक उडत येऊन क न समयी परतही उडून जाता येईल. रिशयाम ये 
िक येक िहदंी क्रांितकारक, क्रांितश त्रा त्रांचे आिण यदु्धसचंालनाचे िशक्षण घेत 
पडलेले आहेत असे इंग्रजी पत्रे मधनू मधून जी हाकाटी करता याव न िदसत.े 
यास आिण तिदतर िनवार्िसत क्रांितकारकास रिशयन िवमाने, युद्ध चाल ू होताच 
िहदंु थानात िजथे क्रांतीची िठणगी उडले ितथे ितला फंुकर घाल यासाठी अचानक 
आणनू सोडतील िकंवा िहदंु थानातनू बाहेर नेऊ शकतील. ही गो ट जमर्न लढाईत 
शक्य न हती. जमर्नी फार फार तर समदु्रतीरावर ह यारे आणनू ओतू शकता; पण 
पुढे देशाचे म यंतरी यास आणणे दःुसा यच होते आता िहदंी क्रांितकारक जर 
चीनम ये िकंवा सायबेिरयात कद्र क न दोन रणिवमाने घेऊन सकाळी िनघाले, तर 
िसम यावर दहा वाजता येतील, तास दोन तास बॉ बचा भिडमार क न, पुनः परत 
िनसटून सं याकाळी चीनला जाऊन बसतील. बंगा यात एखादी तु छ उठावणी 
झाली, तर एकदम अगदी बीडन क्चेअरात लहान मशीनग स वा िवषारी धूरा त्र े
इ यादी क्रांितकारकास देऊन िनसटून परत जाऊ शकतील. या वैमािनक शक्तीचा 
अ युदय हा या महायदु्धाच एक भयंकर नवीन घटक होणार असनू, इंग्लडं जसा 
याचा उपयोग क  शकेल तसाच रिशयाही क  शकेल. िवशषेतः ही वैमािनक शक्ती 
िहदंु थानातील अतंगर्त क्रांती या उठाव यास फार सहा य देऊ शकेल आिण या 
मानाने इंग्रजास फार पेच आणील. या गो टीचा िवचार ए हापासनूच इंग्लडं या 
आिण िहदंु थान या दोघांही जनतेस, दोघां याही िहताथर् करणे अव य आहे. 
 
जमर्नीचा हात िहदंु थानास पोचणे या या सामिुद्रक शक्तीचे दौबर् याने, भौिमक 
शक्ती या सदुरूतेने आिण वैमािनक शक्ती या अभावाने अशक्य केले आिण यामळेु 
िहदंु थानात इंग्रजी स ता फारशी धोक्यात आली नाही पण रिशयाची सीमा उ तरेस 
पु कळशी िहदंु थान या सीमेस अगदी िचकटून अस याने अफगाणादी रा टे्र 
इंग्रजािव द्ध उठून रिशयास िमळणारी अस याने, आिण याचप्रमाणे आिण याचमळेु 
युद्ध सु  हो या या दोन तीन आठव याचे आत रिशयन सीमा ओलांडून िहदंु थानात 
घुस यास लाखो सिैनक इंग्रजा या तोडीस तोड देणार् या नवीनातील नवीन यदु्ध 
साधनांनी स ज, असे रिशयापाशी अस याने आिण िहदंु थानचे आत वाटेल तेथे 
युद्धाचे छापे-घाले घालीत धक्के मा न अतंगर्त क्रांती या उठाव या करिव यास 
रिशयास वमैािनक बळ प्रा त झालेले अस याने, आगामी महायुद्धात इंग्रजी 
साम्रा याचे दयच असले या िहदंु थानावर आघात करणे इंग्रजां या शत्रसू 
जमर्नीहून िकतीतरी पटीने सोपे झालेले आहे; याचे िववेचन येथवर केले. परंत ु
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पि चमो तर सीमेकडून अफगाण आिण उ तर सीमेकडून रिशया िहदंु थानावर वारी 
क  शकेल इतकेच सकंट या लढाईत इंग्रजासमोर द त हणनू उभे राहणारे आहे 
असे नाही. 
 
महायुद्धा या भकंूपीय उलाढालीत कोणाचे काय होईल हे भिव य िनि चतपणे 
वतर्िवणे हे इितहासज्ञांस िकंवा राजकार यास शक्य नाही, मग वयमेवच अिनि चत 
अशा योितष शा त्रज्ञांची गो टच दरू! यासाठी आज जे जसे प ट िदसत आहे, ते 
सांगनू टाक यावर, जे आज अधंुक िदसत आहे याचे प ट प कोण या प्रकारचे 
िनघेल आिण ते िनघाले तर याचा अनुकूल वा प्रितकूल पिरणाम कसा होईल हेही 
थोड ेिववेचनू ठेिवलेच पािहजे. या टीने पाहता िहदंु थान या पि चमो तर सीमांवर 
इंग्रजािव द्ध तुकर् , इराण, अफगाण, रिशया यांची सश त्र िजवंत िभतंची िभतं अशी 
उभारली जाऊन, चांगदेवा या िभतंीसारखी अिनवायर्तेने चालनू ये याचा सभंव आहे, 
तसाच पूव तर सीमेवरही इंग्रजािव द्ध कोणीच उठणार नाही असे काही िन चयाने 
सांगता येत नाही. 
 
कारण नेपाळ! नेपाळ आज इंग्रजांचा िमत्र आहे; पण नेपाळ वतंत्र आहे. 
अफगािण थानही इंग्रजांचा िमत्र हणवीत होता; पण आता याचे मनात िहदंी 
साम्रा य िजकं याची नवीन भयकंर मह वाकांक्षा उगवलेली आहे. ती नेपाळचेही 
मनात महायुद्धा या भकंुपीय उलाढाली या खळबळी कशाव न उद्भवणार नाहीत? 
अफगािण थान इंग्रजां या िव द्ध जाईल हे जसे आज बहुतेक िनि चततेने सांगता 
येते, तसे नेपाळही इंग्रजांचे िव द्धच जाईल हे सांगता येत नाही. पण नेपाळ इंग्रजांचे 
िव द्ध जाणारच नाही िकंवा इंग्रजािव द्ध जाणे यास भाग पाडले जाणारच नाही हेही 
िनि चतेने सांगता येत नाही! 
 
जर नेपाळ इंग्रजांचा िमत्र रािहल तर तो इंग्रजास एक मोठाच आधार होणार आहे. 
आज नेपाळास िनदान महायुद्धात बे जम, हॉलडं या लहान देशास जे मह व प्रा त 
झालेले होते ते प्रा त झालेले आहे. यात ही नेपाळची ६३००० या वर खडी सेना 
असनू युद्धकाली प्र येक त ण गरुखा तरी लढाऊ वीर होणार आहे. याहूनही इंग्रजास 
पेचात आणणारी गो ट हणजे ही की, आज िब्रिटशां या िहदंी सेनेचा मखु्य आधार 
गरुखे आहेत. जर नेपाळशी िमत्रता रािहली तरच या सवर् गो टी इंग्रजास अनुकूल 
जातील. 
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पण जर नेपाळची मतै्री तुटेल, रिशया या कार थानाने वा शक्तीने िकंवा नेपाळचे 
मनात अफगािण थानाचे ससंगार्ने िहदंी साम्रा याची वा िनदान यातील िबहार 
बनारसपयर्ंत या प्रदेशापयर्ंत तरी नेपाळी रा य स ता वाढिव याची नवीन साहसी 
मह वाकांक्षा उद्भवली, तर याच सवर् गो टी इंग्रजास अ यंत जड जाणार् या आहेत. 
कारण, नेपाळ िबघडला तर या या अगदी पाठीशीच लगटून उभा असलेला आिण 
याचे मनात इंग्रजािव द्ध आकांक्षा उ प न कर याचे कायीर् हात धवुून पाठीस 
लागलेला रिशया उभा आहे. तो ितकडून अफगािण थानास तसाच नेपाळास सै य, 
श त्रा त्र,े सेनानी, िवमाने आिण द्र य पुरिव यास समथर् आहे यामळेु जर का 
नेपाळशी इंग्रजांचे िबघडले, तर नेपाळ एकाएकी िबहारवर उतरेल. नेपाळ या सारख्या 
कड या, लढाऊ आिण िजवंत सिैनकांचे त े प नास-साठ सह त्र सै य, आिण 
रिशया या धनाजनाचा आिण श त्रांचा यास पािठंबा. नेपाळने िबहार प्रांतावर वारी 
कर याचा अवकाश की, बंगालपयर्ंत साफ मदैानच आहे. त ेहजारो गरुखे एखा या 
िहमसहंती प्रमाणे कलक यापयर्ंत येऊन आदळतील याचवेळी इंग्रजां या सेनेचा 
मखु्य आधार जो गरुखा याचीही गडबड उडा यावाचून रहाणार नाही कारण गरुखा 
सिैनक इंग्रजी सेनेत िशरतो, ते हा जी शपथ घेतो ती नेपाळचे महाराजािव द्ध मी 
लढणार नाही या अपवादानेच युक्त असते. ते हा इंग्रजां या अगदी यानात याची 
िहदंी तलवार बोथट होऊन आय या वेळी तुट याचा सभंव आहे. नेपाळ या या 
सभंवनीय वारीने गरुखा पलटणी यास जाऊन िमळ याचा सभंव आहे; इतकेच 
न हे, तर या अभतूपूवर् क्रांतीने फुरण पावून िहदंी लोकात गु तपणे या थो या 
क्रांितकारकां या टो या वावरत आहेत असे पोिलस हणतात, याही या नेपाळी 
सै यास त काल जाऊन िमळा यावाचून रहाणार नाहीत. अशी महान धुम चक्री 
उडणे असभंवनीय नाही. आिण जर ही रणधमुाळी माजली, तर िहदंु थानातील 
िब्रिटश साम्रा यावर केवढे महान सकंट कोसळून, ते कसे पायासदु्धा गदगद हालवून 
कोलमडू पाहील याची बरोबर क पना जर िहदंु थानात कोणास येणे शक्य असेल 
तर ती एका इंग्रजनांच होय! 
 
कारण इंग्रज महाधूतर् आहेत. साम्रा य िजकं याची आिण चालिव याची कला ही 
इंग्रजी मलुांची जवळजवळ उपजत प्रवृ ती (instinct)च होत आलेली आहे. १८५७ 
पासनू इंग्रज आप या नेपाळचा उपयोग िहदंु थान या िव द्ध क न घेत आहेत. पण 
नेपाळचा उपयोग क न घे याची बुद्धी िब्रिटश िहदंु थानात या आपणा िहदं ुलोकांना 
मात्र अजनू सचुत नाही! यातूनही ददैुवाची गो ट हणजे नेपाळचे मह व नेपाळचे 
नेपाळलाही कळत नाही- वतःलाही उपयोग क न घे याची बुद्धी याला सचुत नाही. 
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दसुर् याने कोणी सचुिवली, तर ती वाक्ये ऐक याची देखील भीती वाटते. मद्रास 
रा ट्रसभेम ये काबूल या अमीराचे नाव मधून मधून िनघाले; पण याचवेळी िब्रिटश 
िहदंु थानात आले या नेपाळ या महाराजांची मात्र कोणासही आठवणही झाली नाही. 
नेपाळचा आगामी महायुद्धातच न हे तर आगामी िहदंी राजकारणात केवढा उपयोग 
होणार आहे याची स या या पुढार् यास काय िन यां या अनुयायास काय जाणीव 
अशी नाहीच नेपाळ या या उपयोगाची परेखा यांचे पुढे काढली गेली, तरी ते 
एखादी अधंारी खोली एकदम कोणी उघडली तर जसे आपण शू यपणे डोकावून पुनः 
ितकड ेपाहीनासे होतो, तसे अधंार भय होऊन त्रासाने होस हो िमळवून पुनः आप या 
एखा या िवभागणीचा ठराव, सायमन सात िकंवा आयिवर्न आठ या िचरपिरिचत 
आिण िचरिवफिलत राजकीय भातुकली खेळ यात दंग होतात, या भातुकली या 
पुढचा ससंार िशक यास उपयुक्त आहेतच. पण भातुकलीचा खेळ हणजे ससंार 
न हे. लहान मलुींना तो शोभतो पण यास खरा ससंार समजून यात सवर् घरच जर 
रम ूलागले तर या घराचे बारा वाज यास काही वेळ लागत नाही परंतु आज िहदंी 
राजकारणाची अशी भातुकली झाली आहे आिण तीतून सटूुन नेपाळ या सारख्या 
दरूवर पिरणाम करणार् या चळवळीकडे देशाचे अपराधी दलुक्षर् होत आहे, हे जरी खरे 
आहे, तरी ते तसेच सदोिदत होत राहील असे नाही. नेपाळ या जागतृीची िच हे 
आधीच िदस ू लागली आहेत. िहदंसुघंटनाचा दुंदभुी आज ना उ या यास आिण 
आ हा सवार्ंस खडबडून जागा करील. या यितिरक्त आगामी महायुद्धात तरी 
सरतेपदी नेपाळला िनजता येणार नाही. कारण ितकडून रिशया यास चेपील िकंवा 
इकडून इंग्लडं हलिवल. नेपाळला महायदु्ध व थ राहू देत नाही हे िनि चत. 
आपणही या युद्धाचा अिधकात अिधक लाभ पदरी पाडून घे यासाठी िहदं ुसमाजाने 
सघंबली बननू िसद्ध झाले पािहजे. 

द्धानंद (१ माचर् १९२८) 
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लेखांक ४ था 
 

गे या तीन लेखांकातील िववेचनाव न इतके प ट होत आहे की िनकट भिव यात 
जे अगँ्लो-रिशयन महायदु्ध बहुशः घडणारसे िदसते ते आरंभताच इराण िन तुकर् थान 
हे रिशया या बाजसू प्र यक्ष वा अप्र यक्षपणे जाणार; अफगािण थान उघडपणे 
रिशयास िमळत िहदंु थानात उतर यास स ज होणार आिण वतः रिशया का मीर 
ते ितबेटपयर्ंत सलग वारी क न िहदंु थानची उभी उ तर सीमा लढाईचे प्रचंड 
रणके्षत्र क न सोडणार. यातच जर आज नेपाळ या जागतृीमळेु सभंवनीय असणारा 
योगायोग जळूुन येऊन नेपाळही या या िद य भिवत यते या दी तीमान ृ याने 
आकिषर्त होऊन िकंवा रिशया या दाबाने भाग पडून रिशयास िमळाला, तर 
िहदंु थानातील, इंग्रज साम्रा यावर भयंकर प्रसगं गदु न या िजवावर या सकंटातून 
िनभावणे इंग्रजास अ यंत दघुर्ट होणार आहे. जर नेपाळ इंग्रजांचेच बाजसू रािहला, 
तर मात्र इंग्रजांची बाज ूथोडीशी सावरली जाणार आहे. 
 
िहदंु थान या पि चमो तर सीमावर ही घटना चालत असता पूवर्सीमेवरील रा ट्रातही 
इंग्रजांचे बाजसू येणारा कोणीही िदसत नाही. कारण चीन आज इंग्रजांचा कट्टर शत्र ु
झालेला आहे. यािशवाय तो गहृकलहात दंग आहे. या िव तीणर् देशातील 
उ तरेकडील िकंवा दिक्षणेकडील सरकारांपैकी कोणासही इंग्रजां या सहा यास ये याची 
न इ छा ना फुरसत! चीनची जनता तर आता हे पक्के जाणनू आहे की यां या 
रा ट्राचा अपहार कर यासाठी इंग्लडं टपून बसलेले आहे. ब्र हादेश या सीमेवर 
चालले या इंग्रजी सिैनक हालचाली हणजे चीन या साम्रा याचे पोटात खुपसत 
जाणारा इंग्रजी खंजीर आहे. जर चीनला आपले वातं य अबािधत ठेवणे असेल, तर 
िहदंु थानात इंग्रजांना पायबंद बसलाच पािहजे, हे स य सन-यत-्सन या वेळेपासून 
िचनी रा ट्रीय पक्षा या कायर्क्रमातील एक प्रमखु घटक झालेले आहे. अशा ि थतीत 
इंग्रजावर आक्रमण कर यास जरी चीन पुढे येऊ शकला नाही, तरी इंग्रजींचे कैचीतून 
वदेश पूणर्पणे मकु्त कर यासाठी तर तो आपले बळ खचीर्ल आिण आप या 
अि त वास नेहमीच धोक्याचे असले या िब्रिटश िहदंी साम्रा याचा रिशयनाचे 
आघाताखाली चक्काचूर हो याचा या सवुणर्सधंीस तो सिैनक नसले तरी मानिसक, 
आिथर्क आिण राजनैितक सा य दे यास एका पायावर िसद्ध राहील. 
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अशा रीतीने कॉकेशसपासनू कॅ टनपयर्ंत उभा आिशया इंग्रजाचे िव द्ध उठणार हे 
बहुधा िनि चत आहे. आिण िहदंु थान या सीमांवरील रा टे्र िहदंी िब्रिटश साम्रा याचे 
अि त वावर अ यंत भयंकर आिण मारक घाला घालणार. उ या आिशयात या 
एका बला य रा ट्रा या धोरणािवषयी आज काहीच िनि चतपणे सांगता येत नाही. 
असे रा ट्र हणजे जपान होय. एवढे सोडले तर इंग्रजांना िमत्र असा आिशयात 
उरलेला नाही. आजपयर्ंतही आिशयात िमत्र असा यांना न हताच. परंतु जमर्न 
महायुद्धापयर्ंत या या िवषयी मनातून जळफळणारी एिशयन रा टे्र वतः इतकी 
िनबर्ल िकंवा बेशुद्ध होती की, इंग्रजांना या या मतै्रीचे मू य ना शत्रु वाची भीती 
वाटे! पण या आगामी महासमरात रिशया, अफगािण थान, तुकर् थान, चीन इ यादी 
रा ट्रांची शक्ती, सघंटन आिण आंग्ल वेष इतका वाढला आहे की, याचे शत्रु वाची 
आता उपेक्षा करणे इंग्लडंास शक्य नाही. इतकेच न हे तर तर या शत्रु वाशी आता 
िजवावरची एक झुजं घेतलीच पािहजे हे इंग्लडंला कळून चुकले आहे. 
 
इंग्रजां या िहदंु थान या साम्रा यावर आगामी महायुद्धात कधी ही कोसळला न हता 
असा भयंकर प्रसगं कोसळणार आहे; हे वरील िववेचनाव न उघड िदसते. िहदंी 
साम्रा य थापन झाले ते हापासनू िहदंु थान या बाहेर जी महायुद्धे झाली ती 
युरोपात झाली. यामळेु िहदंु थानातील इंग्रजी स ते या प्र यक्ष मा यावरच 
कोणताही प्रचंड आघात पडू शकला नाही. िहदंु थान या आत एकच िजवावरचे सकंट 
येऊन गेले; पण या ५७ या क्रांितयुद्धाचे प्रसगंी िहदंु थान आतून उठले असता 
बाहे नही इंग्रजी स तेवर मारक आघात करणारे शत्र ुचढून आले नाहीत. यामळेु 
आजवर िहदंु थानी िकंवा िहदंु थानेतर एक-एक या शत्रूशंी इंग्रजांना लढता आले. 
पण या महायुद्धात इंग्लडंवर िहदंु थान आिण िहदंु थानाबाहेर असले या या या 
शत्रूशंी एकाच वेळी प्रचंड युद्ध कर याचा किठण प्रसगं गदुरणार आहे. असे सकंट 
िहदंु थानातील इंग्रजी स तेवर आजपयर्ंत कधीही आलेले न हते. 
 
या सवर् लेखांकांत आ ही काय हावे हे सांगत नसनू, काय हो याचा ढतर सभंव 
आहे तेच सांगत आलो. 
 
या टीने पाहता िहदं आिण इंग्लडं, दोघांनीही लक्षात ठेिवले पािहजे की, आपणास 
आवडो वा न आवडो परंतु या आगामी महायुद्धात रिशया आिण अफगािण थान जर 
िहदंु थानवर वारी क न आले तर वर िववृ त केले या कारणासाठी िहदंु थानचे 
प्रांतातून देखील लढाई या दंग्या-धोक्या या आिण प्रसगंिवशेषी क्रांती या वाला 
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आिण धुमा या उठ यावाचून राहणार नाहीत. कारण या वाला िहदंी लोकांनी 
वे छेने न पेटिव या तरी इंग्रजांचे शत्र ुबळाने पेटवतील. अफगािण थान या सेनेने 
पेशावर ओलडंले असे ऐकताच याचे िहदंु थानात असणारे असखं्य दतू धमार्चे 
ढ गाखाली मद्रासपयर्ंत बखेड ेमाजवतील, रिशयाची िवमाने िहदंु थानावर छापे घालनू 
िठकिठकाणी भयंकर उ तेजना पसरवून अशांतता आिण अ यव था याचे दळभार 
उभारील. यात ही जर का नेपाळ इंग्रजािव द्ध गेला िकंवा यास जाणे भाग पाडले 
गेले, तर िहदंु थानात को यातरी भकंूपीय उलाढाली झा यावाचून राहणार नाहीत. 
 
िहदंु थानात या दोन तीन िप यां या आठवणीत अशा एखा या भकंूपीय 
राजकारणी प्रलयाचा अनुभव आलेला नाही. आप या आज या दबुर्ळ आिण अधं 
िपढीस याची बरोबर क पना क  पािहली तरी करवत नाही ही गो ट जरी खरी 
आहे, तरी आप या िहदंु थान या िवगत इितहासात साम्रा या या अशा िक येक 
उलाढाली शतका अधर्शतकामागे होत आले या आहेत हे िवसरता कामा नये. 
काबूलपासनू कोलबंोपयर्ंत अशोकाचे साम्रा य आिण वचर् व असेच प्र थािपत झालेले 
होते- अमर भासत होते; पण ते आता कोठे आहे? राजपुती साम्रा यांचे केवढे ते बल 
आिण िहदंकुशपासनू िसहंलपयर्ंत कसली ती िदग्गजांना बांधून टाकील अशी यांची 
सबळ साखळी! पण महमद घोरी या एका सबळ वारीसरशी िद ली जी िहदंूं या 
हातून गेली ती िन याची गेली! अकबराचे त,े या राजपुतांनीही आप या मलुी देऊन 
यास जगदी वर हणनू गौरवावे ते िसहंासन, कोण अढळ िदसत होते. पण 

भाऊ या घणा या एका घावाखाली ते भसुक्या लाडूसारखे चु न गेले नाही का? 
ख र्या या अद्भतु िवजयानंतर जे हा मराठी साम्रा या या िवजयी सेना पु यात 
जयो सवाची िमरवणकू काढून सवाई माधवावर सो यामो याची फुले वषर्त शिनवारचे 
वा यात िशर या, यािदवशी या लाख दीडलाख मराठी घो या या आिण 
तोफखा या या आिण तलवारी या अफाट रानातून वाट कापीत वीस वषार्चे आतच 
एक इंग्रज या शिनवार वा यात घसुनू, पेश यास हुसकून देऊन आपण या गादी 
वर बसले हे कोणास खरे वाटते? का मीर-काबूल ते सतलजपयर्ंत याचा श द 
हणजे श त्राज्ञा होती, तो रणजीतिसहं आिण याचे ते बला य शीख! पण युद्धा या 
एका चुटकीसरशी मातीस िमळाले ना? आिण ते रा य! आज लाहोरास याचे काय 
उरले आहे? िहदंु थान राजकीय वालामखुी या फोटाचे एक ठाणे आहे? यात 
के हा काय होईल याचा काय िनयम! 
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जमर्न युद्धात युरोपखंडात तरी एका चार वषार्त केवढे म वतंर झाले! ते पोलडं तीन 
राक्षसा या टांचाखाली चेपलेले! रिशया, जमर्नी, ऑि ट्रया! एकेकाशी लढणे अशक्य 
होते, मग ितघांची गो ट कशाला! असे तीनशे वष ते झुंजत, मरत, सडत पडले होते; 
पण या महायुद्धाची सधंी याने साधली-आिण चारशे वषार्ंचा प्र न चार वषार्त 
सोडवून या ित ही सुदंोपसदुां या पर पर नाशाचे पोटातून ते वतंत्र पोलडं िनमार्ण 
झाले! सि हर्या केवढा वाढला! उलट तुकार्ंचे तुकडे उडाले, तो आमािलनया कधी तरी 
वतंत्र होओलसे िदसत होते का? पाचशे वषार्वर पारतं यात िपचून गेला होता. आिण 
झटक्यासरशी पररा ट्रीय राजकारणाचे सु ं ग उडताच एखा या ि पं्रगवरील मनु य 
पडताच ती जशी केवळ प्रितिक्रयेसरशी ताडकन वर येते तसा तुकर्  पर पर खेचा 
खेचीत पडताच ताडकन वर आला! उलट तो बला य जमर्न बादशहा आिण याची 
ती बादशाही! होती का न हतीशी झाली! तसेच या ये या प्रचंड महायुद्धात उ या 
आिशयात जी कालशक्तीने भ न ठेिवलेली भयंकर सु ं गाची ओळची ओळ उडले, 
या भडक्यासरशी आिण धडक्यासरशी िहदंु थानची छकले होतील का असलेली 
छकले जळूुन जातील ते कोणी कसे िनि चत सांगावे? का अफगािण थान या वारी 
सरशी उभा मसुलमान उठून मोठा आकांत होतो, का नेपाळ या वीर गरुख्यांची धाड 
िबहार-बंगालवर कोसळून एखादी महान िहदं ुशक्ती िनमार्ण होते का ती दो ही अपूवर् 
ि थ यंतरे एकत्र घडून िहदंु थान िवभागले जाते, का रिशयाचे वज िद लीपयर्ंत 
पोचवून एखादी सामािजक आिण आिथर्क क्रांती िहदंु थानात या िहदंु थानातच 
आपापसात डोकी फोडीत भीषण थैमान घाल ूलागते, का ितचा लाभ घेऊन इंग्लडं 
पुनः या सग यांचे छातीवर आहे याहूनही बला य होऊन बसते? ते कोणी 
िनि चत सागांवे? िनि चत नसले तरी जवळ जवळ िनि चतपणे या दोन गो टीच 
काय या सांगता येतील की जर या सवर् सभंवांची यथायोग्य छाननी आजपासनू 
िहदंु थानने केली नाही आिण या प्रचंड घडामोडीं या सपा यांत आप याला काय 
घडवायाचे आिण काय मोडावयाचे ते ए हांपासनू रेखनू ठेवून ते कसे साधावयाचे 
याची परेखा आखून, आिण त काळ याप्रमाणे कृित करावयास लागनू या 
जागितक प्रलयात पद्धतशीरपणे उडी घाल याचे ठरिवले नाही, तर एकतर िहदु थान 
जमर्न महायुद्धाहून अनेकपटीने यास अनुकूल असलेली हीही सवुणर्सधंी गमावून 
बसेल. समदु्रातून कोरडचेे कोरडचे बाहेर येईल िकंवा य छेने काहीचे बाहीच जे 
घडले तसे बनून राहील. नाहीतर जर याने ए हांपासनू या जागितक प्रलयाची 
वायुमापनादी साधनांनी शक्य ती छाननी केली आिण ितला त ड कसे आिण कोठे 
यावे ते ठरवून आप या साहसाचे नौसाधन आप या आकांक्षेचे आरमार-देवाचे नांव 
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घेऊन समदु्रात सोडून िदले, तर बहुशः हे भारत या या अिभ ट गतं यालाही जाऊन 
पोचेल! पितत भारताचे महाभारत होईल! 

( द्धान द, ८ माचर् १९२८) 
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नेताजी सभुाषबाबंूची िन माझी शेवटची भेट आिण नंतर... 
 

िदनांक २२ जनू १९४० या िदवशी यावेळचे देशगौरव आिण आताचे नेताजी 
सभुाषचंद्र बोस हे अक मात सावरकर सदनात येऊन मला भेटले. 
 
याकाळात दसुरे जागितक महायुद्ध भर रंगात आलेले होते. सभुाषबाबू मुबंईला 
मखु्यतः िहदं-ुमसुलमाना या एकीचा प्र न िन याचा िमटवनू टाक यासाठी आलेले 
होते. वृ तपत्रात जी भाषा यावेळेस वापरलेली मी वाचली तीतच बोलायचे हणजे 
“बॅ. िजनांची समजतू घाल यासाठी त ेगांधीजीं याही पुढे चार पाउले जाणार होते. 
(He was going to outbid Gandhiji)`` 
 
ही वृ तपत्री भाषा सोडली तरी आ ही बैठकीत बसताच ते वतः मला मनमोकळे 
हसत हणाले, “अहो, मी िजनांना आताच भेटून आलो पण काय गमंत सांगावी! 
यांनी मला िवचारले, “िम टर सभुाषबाबू पण तु ही कोणा या वतीने ही तडजोडीची 
बोलणी करावयास येता आहात?” मी (सभुाषबाबू) हणालो, “काँगे्रस यावतीने” 
यावर जीना हणाले, “पण तु हाला तर काँगे्रसने बिह कारलेले आहे. मी हणालो, 
“पण Forward Block चा तरी मी अिधकृत पुढारी आहे की नाही? या या वतीने 
मी बोल ूशकतो. यावर िजना हणाले, “परंतु जर तु ही मला मसुलमानांचा पुढारी 
हणनू िहदंमुसुलमानां या तडजोडीकिरता भेटत असाल तर िहदंू या प्रितिनिध वाचा 
अिधकार असले या कोणाशी तरी बोल यात अथर् आहे. तुमचा Forward Block 
वतःला िहदंसूं था हणवून घेतो आहे का? नाही! मी (सभुाषबाबू) हणाले तर मग 
मी एक िहदं ु हणनू तरी िहदं-ुमसुलमान तडजोडीिवषयी बोल ूइि छतो” यावर जीना 
हणाले. “तर मग तु ही प्रथम सावरकरांना जाऊन भेटा. िहदंचेू प्रितिनिध व ते क  
शकतात, यिक्त- यक्तीशी चचार् क न काय उपयोग? सावरकर आले तर आपण 
काही चचार् क !” ते हा मी (सभुाषबाबू) जीनांचे घ न िनघालो िन आप याकड ेतडक 
आलो!” असे हणनू सभुाषबाबू एकदा वतःच पोटभर हसले! नंतर पु हा हणाले 
“नाहीतरी मला आप याकड ेएकदा यावयाचेच होते या पाळीला.” 
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साहसी प्रय नावाचून वातं य अशक्य 

 
सभुाषबांबूनी काढले या या िहदं-ुमसुलमान एकी या मखु्य प्र नािवषयी मी काय 
चचार् केली ते थलाभावी सोडून देतो. इतर सवर् चचार् टाळून सांगा की चालू 
महायुद्धा या सकंटात िब्रटन सापडले असता आपणासारख्या पुढार् यांनी 
िहदंु थानात या िहदंु थानात राहून हॉलवेलचा पुतळा कलक या या मागार्तून उखडून 
टाक या या चळवळीसारख्या सापेक्षतः अगदी क्षु लक चळवळीपायी िब्रिटशां या 
बंदीगहृात जाऊन सडत पड यात काहीतरी अथर् आहे का?” 
 
ते हा िकंिचत ् िनराशे या वरात सभुाषबाबू उ तरले. “जनतेत काहीतरी क न 
िब्रिटशांिव द्ध क्षोम चेतवीत रािहले पािहजे. नाहीतर करावे तरी काय? 
 
मी हणालो, “आपली तळमळ मी जाणतो. पण पु हा आपणास िवचारतो की 
ग हनर्र जनरल सदु्धा हे सह त्रावधी िब्रिटश प्रपीडक (Tyrants) िहदंु थानात रा य 
करीत असता हॉलवेलसारख्या मेले या िब्रिटश प्रपीडकांचे दगडी पुतळे हलिव यातच 
याचा यय होतो- तो जन क्षोभही िनरथर्कच नाही का? आिण यापायी 

तुम यासारखा पुढार् याने बंिदवासात पडणे हणजे शत्रलूा जे हवे तेच नेमके आपण 
होऊन करणे न हे काय? खरे राजकारण हणजे शक्य तर शत्रलूा बंिदगहृात डांबावे; 
वतःलाच न हे! हे पहा सभुाषबाबू, मी आप याला प टच िवचारतो की आपण 
सश त्र क्रांितकारकांशी सक्रीय नसलात तरी सबंंध राखीत आला आहात. आपण 
गु तता राखू शकता. मागेही तु ही काँगे्रस अ यक्ष असताना आपली माझी 
अतं थ(confidential) भेट झाली होती. िततक्याच िव वासाने याच सतू्रास ध न 
मी आपणास असा आग्रह क  इि छतो की स या िब्रिटश िहदंी सै याम ये शक्य 
िततक्या िहदंूंची भरती कर यासाठी िहदंसुभे या ढालीखाली मी जे सिैनकीकरणाचे 
भारत यापी िन आता बहु अशंी यश वी होत चाललेले आंदोलन चालिवले आहे त े
मलूतः क्रांितकारक आंदोलन आहे. आपण या यािव द्ध प्रचार करता तो मी जाणनू 
आहे आप याला वाटेल की यायोगे कॉगे्रसमध या तु हालाही मवाळ वाटणार् या इतर 
पुढार् याप्रमाणे मी िब्रिटशांना मनु यबळाचे सहा य देत आहे. पण व तुि थती सांगतो 
ती ऐका.” 
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इथे मी यांना पिह या महायुद्धातील सश त्र क्रांितकारकांनी जमर्नीशी केले या 
तु य-अरीिमत्र सधंीची आिण िब्रिटश िहदंी सै यातील जमर्नी या हाती पडले या िहदंी 
सिैनकात क्रांितसै य कसे उभारले गेले इ यादी प्रकरणाची मािहती सांिगतली. 
मी पुढे हणालो, “ की रासिबहारी बोसांचे हे ताजे पत्र पहा. याव न असे िदसते 
की जपान या वषार् या आत युद्ध पुकारील; असा उ कट सभंव िदसत आहे. जर 
असे झाले तर आप या देशा या वातं यासाठी जमर्नी जपान या अ ययावत ्
श त्रािनशी िन लढाईत मरुले या सह त्रावधी िहदंी सिैनकांनीशी िहदंु थानावर 
बाहे न वारी कर याची ही कधीही न आलेली सवुणर्सधंी आपणास साधणारी आहे. 
अशावेळी वदेशात अ यंत क्षु लक िन बोलभांड चळवळीपायी आप या सारख्या 
पुढार् याने वतःच बळेच इंिग्लशांकडून पकडून घेऊन बंिदवासात बळेच िश न कुजत 
पाडणे सवर् वी हािनकारक आहे. काँगे्रस िकंवा त सम िनःश त्र प्रितकारवादी 
सं थे या कोण याही पढुार् यापेक्षा िब्रिटश स ता आपणासच प्रथमतः पकड यास 
टपलेली आहे. अशावेळी रासिबहारीसारखे अनेक सश त्र क्रांितकारक पुढारी जसे 
िहदंु थानातनू िब्रिटशां या हातावर तुरी देऊन जपान, जमर्नी येथे िनसटून गेले; तसे 
आपणही त काळ झलुकांडी देऊन देशाबाहेर िनसटून जावे. ितकड ेइटली जमर्नी या 
हाती पडले या सह त्रावधी िहदंी सिैनकाचे पुढारीपण उघडपणे वीकारावे. 
िहदंु थान या सपंूणर् वातं याची प्रकट घोषणा करावी आिण जपान यदु्धात पडताच 
साधेल या मागार्ने बंगाल या उपसागरातून हणा िकंवा ब्र हदेशातून हणा-
िहदंु थानातील िब्रिटश स तेवर बाहे न वारी करावी. असा काहीतरी सश त्र िन 
साहसी पराक्रम के यावाचून आपण िहदंु थान वतंत्र क  शकणार नाही. असा 
पराक्रम िन साहस कर यासाठी जी दोन तीन माणसे आज मला समथर् िदसतात 
यात आपण एक आहात. यातही माझा आपणावरच डोळा आहे!” 
 
इतके बोलनू मी थांबलो. सभुाषबाबू कोण या तरी आकि मक िवचारा या तंद्रीत 
मनु य खाली पहात बसतो तसे काही वेळ त धपणे खाली पहात बसले 
 
मी केले या सचूनेवर यांनी झटपट काही तरी हो िकंवा नाही हणावे असा माझा 
कोणताही आग्रह नाही,हे दशर्िव याकिरता मी बळेच तो िवषय अगदी सोडून देऊन 
या या “My Strange illness” या लेखाचा िवषय काढला पण तेच होऊन मला 
हणाले, “मी आता प्रथम कलक याला जाऊन, तेथे काय घडते ते पहातो. आिण 
मग माझा पुढचा नक्की कायर्क्रम कोणचा तो ठरवीन. इकड ेआ यास आप याला 
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पु हा भेटेनच.” यापेक्षा यािवषयी अिधक उलगडा मी िवचारला नाही यांनी केला 
नाही. 
 
आिण नंतर----- 
 
थो याच िदवसात सभुाषबाबू कलक याला गेले आिण जाताच पुतळा प्रकरणात 
पकडले जाऊन बंिदगहृात टाकले गेले, हणनू अपेिक्षत बातमी आली! 
 
बंिदगहृात पड यानंतर मात्र यां या मनातील िहदं-ुमु लीम ऐक्य, हॉलवेलचा पुतळा 
प्रभिृत पूवीर्चे जे काय असतील नसतील ते सारे सापेक्षतः क्षु लक िन वायफळ 
कायर्क्रम िझडकारले जाऊन, यांचे सारे प्रय न बंिदवासातून कशीतरी सटुका क न 
घेऊन जमर्नी जपानकड ेिनसटून जा याचे साहस कर यावरच किद्रत झाले हे आता 
प्रिसद्ध झाले या सवर् वृ ताव न उघडच आहे. यांनी बिंदवासात अ न याग केला. 
िब्रिटश शासना या मानहानी करणार् या अटी मानूनही पण सटुका क न घेतली 
आिण नंतर पु हा बंिदगहृाकड ेपरत याआधीच अ यंत धाडसाने िन कौश याने त े
िब्रिटश स ते या हातावर तुरी देऊन िहदंु थानातनू िनसटले. 
 
जर जमर्न प्रभिृत िब्रिटश शत्रूं या रा ट्रात जाऊन तेथील पाडाव झाले या सह त्रावधी 
िहदंी सिैनकातून सश त्र क्रांितकारक मिुक्त सै याची उभारणी कर याचा बेत 
सभुाषबाबू या मनात माझी भेट हो यापूवीर्च ठरलेला असता तर इंग्रजां या हातून 
पररा ट्रात िनसटून जा यास यावेळी ते वतंत्र होते यावेळी अिधक सलुभपणे 
य न करता आला असता आिण यां यासारख्या चाणाक्ष पुढार् यांनी हालवे या पुतळा 
प्रकरणासारख्या क्षुद्र गो टीपायी वतःवर जाणनू बुजनू ओढवून घे याचा अनाडीपणा 
कधीही केला नसता! अथार्त बहुधा मा या भेटीत मी केले या गभंीर सचुनेमळेुच 
पररा ट्रात जाऊन क्रांितकायार्ची धुरा अगंावर घे याची िनि चत क पना नी फूित र् 
नेताजी सभुाषचंद्राना झाली असली पािहजे. 
 

िहटलर मसुोिलनीशी सधंी 
 

जमर्नीत पोचताच सभुाषबाबंूनी उघडपणे िहटलर मसुोिलनीशी तु यािरिमत्र सधंी 
क न िब्रिटशां या िव द्ध भारतीय युद्धांची घोषणा कशी केली, इटली जमर्नी या हाती 
पडले या सह त्रो िब्रिटश िहदंी सिैनकांना जमर्नी या अ ययावत ्श त्रा त्रांनी ससु ज 
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क न भारतीय क्रांितसेना कशी उभारली, जमर्न पाणबुडीतून ते जपानने िजकूंन 
घेतले या िसगंापूरला कसे गेले, िसगंापूरहून िब्रिटश सेनानी पळून गे यामळेु ितथे 
उरले या श त्रा त्रां या अपार सा याने सदु्धा तेथील ४० ते ५० सह त्र िहदंी सै याने 
जपान या पािठं यामळेु रासिबहारी बोसां या नेतृ वाखाली िहदंु थानला मकु्त 
कर यासाठी क्रांितसै य कसे उभारले, सभुाषबाबू तेथे पोहचताच याच सै याचे 
सरसेनापती होऊन, याच श त्रबळा या आधारावर यांनी िहदंु थान या वातं याची 
जागितक घोषणा क न वतंत्र िहदंु थानचे अ थायी रा य शासन (Provisional 
Government) कसे थािपले आिण िसगंापूरहून चलो िद ली ची रणगजर्ना करीत 
हे क्रांितसै य ब्र हदेश ओलांडून थेट आसाम या दाराशी िभडून िब्रिटश सै याशी 
रणके्षत्रात कसे लढत रािहले हे सवर् वृ त आता आपणा सवार्ंना काही अंशी िविदत 
झालेलेच आहे. 
 

सिैनकीकरणामळेुच वतंत्र सेनेला सिैनक िमळाले. 
 
याच म यंतरात हे जे प नास-साठ सह त्राचे िहदंी सै य अ ययावत श त्रा त्रासह 
सभुाषबाबंूना उभारता आले त ेआधी िहदंु थानात िब्रिटश सै यात सह त्रावधी िहदं ु
सिैनकांची भरती करणार् या आम या सिैनकीकरणा या आंदोलनामळेुच शक्य झाले 
ही गो ट सभुाषबांबूनी वतःच प्रकटपणे घोिषत केली. िसगंापूर येथील आझाद िहदं 
नभोवाणीव न सन १९४४ या जनू २५ या िदनांकास प्रके्षिपत झाले या 
सरसेनापित सभुाषबाबंू या भाषणात ते हणाले, “When due to mis-guided 
political whims and lack of vision almost all the leaders of Congress 
party have been decrying all the Soldiers in Indian Army as 
mercenaries, it is heartening to know that Veer Savarkar is 
fearlessly exhorting the youths of India to enlist in the Armed 
Forces. These enlisted youths them selves provide us with trained 
men and Soldiers for our Indian National Army” (काँगे्रसमधील बहुतेक 
अदरूदशीर् पुढारी िब्रिटश िहदंी सै यास केवळ भाडोत्री पटबाबू हणनू सारखे िनिंदत 
असता ही उ साहदायी गो ट आहे की वीर सावरकर िनभर्यपणे िहदंी त णांना 
सश त्र सै यांत िशरा हणनू सारखे उ तिेजत आहेत. िब्रिटश िहदंी सै यांत 
िशरले या याच िहदंी त णांतून आज आम या िहदंी रा ट्रीय सै याला I.N.A. ला 
समरकलेत प्रवीण िन मरुले या प्रिशिक्षतांचा (Teained men) िन सिैनकांचा 
पुरवठा होत आहे.) 



 

www.savarkarsmarak.com 

 
अिलकड े हणजे सन १९५४ ऑग टम ये एक सपु्रिसद्ध जपानी ग्रथंकार ी. जे. जी. 
ओहसावा यांनी The Two great Indians in Japan या नावाचे पु तक 
प्रिसद्धीले आहे. यात यांनी रासिबहारी बोसां या चिरत्रािवषयी िन िवशेषतः 
जपानमधील वा त यांत यांनी केले या क्रांितकारक कायार्िवषयी अ तूपूवर् असा 
वृ तांत िलिहलेला आहे. दसुर् या महायुद्धात जपानी सै य िसगंापूरवर चालनू गेले. 
ते हा तेथील िब्रिटश िहदंी सै याशी जपानी सै याची लढाई चालली असता, सेनापती 
रास-िबहारी बोसां या क्रांितकारक सै या (I.N.A.) ची तुकडीही िब्रिटशांशी लढत 
होती. या ग्रथंातील या प्रसगंासबंंधी या दैनिंदनीतील एक उतारा मी तुटकपणे देत 
आहे. 
 
“...February : Japanese attack on singapore begun... The resistance 
of British Indian Force was strong. The Imperial Guards (The 
Japanese) H.Q. had to encounter many difficulties...” 
 
“The chief of the Indian National Army (I.N.A.) proceeded alone to 
the front line and talked to Indian officers and soldiers in the British 
Army not to be false to their love of India and the independence of 
India in strling heart stirring words. Miracle accomplished!! The 
shooting (on the side of British Indian Forces) was stopped”. 
Savarkars Militarisation policy in world war II began to take shape. 
“The speech was finished. Waves of Cheers rose from the Indian 
soldiers who jumped into the Indian National Army (I.N.A.)! (even) 
The Japanese Imperial Guards were entirely stupified!” 
 
“Fall of Singapore.” 
 
...Surrendered. British soldiers numbered some 45,000 and Indians 
too. I.N.A. absorbed these Indians (Soldiers and officers) and 
developed these Indians (soldiers and officers) and developed into a 
formidable foeces of 50,000. 
 



 

www.savarkarsmarak.com 

“... Amongst the Indians nearby surrendered (I.N.A.) there were 
some 30 officers including Lt. Col. Gil. Rash Behari became 
Supreme Commandant”. 
 
बाहे न या क्रांितकारक I.N.A. चे श त्रस ज सिैनक िब्रिटशांवर चालनू येत 
असताना िहदंु थान या आतही िनःश त्रवादी िन अिहसंक हणिवणार् या काँगे्रसने 
िनःश त्र प्रितकाराचा उठाव केला. Quit India, but keep your Army here ही 
यांची प्रकट घोषणा होती. िब्रिटशांनो, िहदंु थान सोडा, पण तुमचे सै य मात्र 
िहदंु थानात ठेवा. ही काँगे्रसची घोषणा जरी वदतो याघाताचे उ कृ ट उदाहरण होते. 
तरी सदैुवाने जनतेला यातील Quit India एवढा पूवार्धर्च काय तो ऐकू आला िन 
समजला. पण keep your army here हा बावळट िन भेकड उ तराधर् जनतेला 
नीटसा ऐकू आला नाही िन समजला तर नाहीच नाही. या Quit India या 
काँगे्रसी आंदोलनानेही देशभर मोठी खळबळ उडवून िदली. काँगे्रसमधील शेकडो 
देशभक्त पुढारी बंिदवासात पडले. या यां या कायार्िवषयी िन क टांिवषयी यांचेही 
यथाप्रमाण आभार आहेतच. पण सवार्ंना तो वृ तांत मािहतच आहे. हणनू याची 
पुन िक्त न करता या Quit India चळवळीिवषयी जी गो ट वतःस अिहसंक 
हणवून घेणार् या काँगे्रसीय लेखकांकडून जाणनू बुजनू सांिगतली जात नाही. ती 
तेवढी येथे ठळक पणे सांगतो. ती गो ट ही की, बंिदवासात जाणे, हरताळ पाडणे, 
प्रभिृत केवळ आ मक्लेशी िन िनःश त्र साधनांनी ती चळवळ दडपून टाक यासाठी 
सश त्र अ याचार करीत चालले या िहदंु थानातील िब्रिटश अिधकार् यांना त ड देणे 
आिण िब्रिटश स तेला हादरा बसेल असा पिरणामकारक प्रितकार करणे अशक्य 
आहे, असे अनुभवास आले या काँगे्रसमधील शेकडो ने यांनी िन अनयुायांनी शेवटी 
सश त्र क्रांितकारकांचाच मागर् प करला. यांनी पटापट भिूमगत होऊन गु तपणे 
िब्रिटश स तचेा सश त्र प्रितकार चालिवला िन एकच रक्तपाती धुमाकूळ उडवून 
िदला. शेवटी िनःश त्रवादी काँगे्रसच काही काळ सश त्र क्रांितकारकांची मठी बनली. 

 
िहदंु थानशी सधंी कर यास िब्रटन िसद्ध 

 
याप्रमाणे एकीकड े िहदंु थानात या काँगे्रसमधील सश त्र क्रांितकारकांचा हा 
धुमाकूळ आिण दसुरीकड े क्रांितकारकांची िहदंु थान मकु्त कर यासाठी बाहे न 
येणारी मोठमोठी सै येची सै ये यां या कात्रीत िहदंु थानातील गांगरलेली िब्रिटश 
स ता सापडली असता जपानवर अमेिरकेचा पिहला अॅटमबॉ ब पडला िन जपान 
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शरण गेला! ितकड ेयुरोपम ये िहटलर मसुोिलनीचा सपशेल पराभव झाला. अमेिरका, 
िब्रटन, फ्रा स या त्रयीने ते दसुरे महायुद्ध िजकंले.! 
 
परंतु िब्रटनपुरता तरी याचा िवजय हा, िजवावरच बेतले होते त ेशपेटावर गेले, 
इतक्या पुरताच होता. िब्रटन देश जरी वाचला तरी या दोन महायुद्धां या 
मार् याखाली िब्रटन या साम्रा यशक्तीचा आिण उ म तपणाचा चक्काचूर झाला. 
िहदंु थानपुरते बोलायचे तर िब्रटनची या महायुद्धा या शवेटी अशी ि थती झाली 
होती की (१) िहदंु थानातील भदूल, नौदल िन आकाशदल या तीनही िवभागातील 
झाडून सार् या िहदंी सै याने िब्रिटश िवद्रोहाचा उठाव केलेला होता. िकंवा ते सै य 
तसा उठाव कर या या मनि थतीत होते. २) १८५७ म ये िहदंी सै य िब्रिटश 
स तेवर जे हा उलटले ते हा सह त्रावधी जाितवंत िब्रिटशांचे नवे सै य िब्रटन 
िहदंु थानांत धाडू शकले आिण या िवद्रोहाचा नायनाट केला गेला. परंतु 
महायुद्धा या शेवट या या काळात जमर्नी, जपान जरी धुळीला िमळाली तरी 
बो शेि हक रिशया या िवजयामळेु िब्रटनला पा यात पहाणारा एक नवा शत्र ूउ प न 
झाला आिण या िवद्रोहाचा नायनाट केला गेला. परंत ु महायुद्धा या वेळी िमत्र 
हणवून हणिवणार् या अमेिरके या हातातला अॅटमबॉ ब पाहून या िमत्राचीही 
धा ती िब्रटनला शत्रइूतकीच वाटू लागली. अशा ि थतीत प्र यक्ष आप या वदेशाचेच 
सरंक्षण कर यासाठी सारे जाितवंत िब्रिटश सै य िब्रटनला आप या घरीच आणनू 
ठेवणे भाग पडले. िहदंु थानसारख्या िव तीणर् िन आता कट्टर िब्रिटश िवद्रोही 
बनले या देशावर वतःची साम्रा य स ता श त्र शक्तीने चालिव यासाठी जनेु वा 
नवे असे कोणाचेही जाितवंत िब्रिटश सै य इकड े धाडणे िब्रटनला अशक्य झाले 
आिण (३) या दहेुरी पेचाम ये सापड यामळेु पूवीर्प्रमाणे िहदंु थानात या िहदंी 
सै या या बळावर िहदंु थानावर रा य करणे िब्रिटशांना अशक्य झाले आिण 
वातं यासाठी िब्रिटशांिव द्ध सश त्र िवद्रोह क न उठले या िहदंु थानला शरण 
जा यावाचून िब्रटनला ग यंतर उरले नाही. 
 
ते हा िन पाय हणनू िब्रटनने िहदंु थानला काही अटींवर वातं य दे याचे आिण 
िहदंु थानातनू आपला गाशा गुडंाळ याचे ठरिवले आिण िहदंु थानशी सधंी कर यास 
िब्रटन िसद्ध झाले. 
Independance of India Act या वेळी िब्रिटश पालमटम ये साम्रा यस ता 
सोड याचा प्रसगं आ यामळेु दःुखी क टी झाले या चिचर्ल या एका प्र नास िन पाय 
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आहे हणनू उ तिरतांना यावेळचे िब्रिटश पंतप्रधान अॅटली यांनी या तीनचार 
वाक्यात िब्रटन या मनाचे अगदी सकू्त पाने वणर्न केले ती वाक्ये अशी- 
 
“Britain is transferring power due to the fact that (१) The Indian 
Mercenary army is no longer loyal to British and (२) Britain cannot 
afford to have a large British Army to hold down India”. 
 
या दोन सिैनक दबुर्लते या कारणाने िब्रटनला िहदंु थान सोडावे लागले. “अिहसेंचे 
त व आ हास पट यामळेु, आमचे दयपिरवतर्न झाले िकंवा साम्रा यवाद अ या य 
आहे हणनू वे छेने आ ही िहदंु थान सोडले” असे काही िब्रटनचे पंतप्रधान अॅटली 
िकंवा कोणताही िब्रिटश सभासद हणाला नाही! अथार्त सन १९०६ पासनू ४७ पयर्त 
सश त्र क्रांितकारक पक्षाने िहदंी सै यांत िब्रिटश िवद्रोह जो फैलावला आिण 
पररा ट्रीय राजकारण लढवून दो ही महायदु्धांत िब्रटन या शत्रशूी सधंी क न 
यां याकडून श त्रबळ सपंादनू सश त्र क्रांितकारकांनी रणांगणांत जी झुजं िदली 
यामळेुच िब्रिटश स ता या पेचात सापडली. याचा प्र यक्ष िब्रिटश पंतप्रधानां या 
त डूनच हा पडताळा िमळत आहे. 
 
परंतु अशा अ यंत आणीबाणी या वेळी िब्रटनशी िहदंु थान या वतीने सधंी कर यास 
जे यात या यात क चे तेच प्रितिनधी िनवडले गेले. Quit India चळवळीचा 
पिरणाम Split India म ये होईल. छोडो िहदंु थानचा पिरणाम तोडो िहदंु थानात 
होईल; हणनू या िहदंी राजकीय पक्षाला तु ही आपले प्रितिनधी हणनू िनवडू 
नका असे मा यासारखे सश त्र क्रांितकारक आिण िहदंसुघंटक कंठशोष क न सांगत 
होते. तोच पक्ष जनतेकडून प्रितिनधी हणनू िनवडून िदला गेला. अथार्त 
यां याशीच यां या राजकीय क चेपणाचा लाभ घेऊन िब्रटनने देशाचे तुकड े
पाड या या अटीवर स तांतराची सधंी केली. 
 
पण आता जे झाले ते होऊन गेले. उरले आहे ते पराक्रम क न उ या पुरते क न 
घेऊ. परंतु जे साधले आहे ते यशही इतके उदंड आहे की गे या एक सह त्र वषार्ंत, 
आज आपण िमळिवले या या यशाला आप या इितहासात तोड सापडणार नाही. 
िब्रिटशांसारख्या शत्रू या हातून आज िनदान तीन चतुथार्ंश िहदंु थान तरी आपण 
वतंत्र केला आहे. 
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वीर युवक शिशमोहन ड े

 
एकनापी सपुुत्रेण िसहंी विपित िनभर्यम।् 

 
असा आठवडा जात नाही, असा िदवस जात नाही की, बंगालम ये कुठे ना कुठे तरी 
िहदं ूकुमािरकांस आिण िहदं ूकुमारांस कोणा ना कोणा तरी मसुलमान गुंडांनी राक्षसी 
अ याचार क न पळवून नेले नाही! 
 
परंतु या िहदं ू कुमािरका या समाजातून पळवून ने या जातात, तो िहदं ूसमाज 
व थपणे हणत आहे, मला काय याचे! बंगालमधील िहदं ूकुमािरकांवर अ याचार 
होत आहे -महारा ट्रात तर नाही ना? मग मला काय याचे? 
 
बंगालमधील या गावी प्रथम कोणा िहदं ूअबलेस रात्री बेरात्री छापा मा न अशा 
कोणी अधमांनी भ्र ट केली, या गावचे शेजार या गावी ती बातमी जाताच तेथील 
प्र येकजण हणत असे, या गावी ना? आग लागेना या गावात, मला काय याचे! 
जे हा ती आग या दसुर् या गावीही लागली आिण यात िहदं ूरा ट्राची होळी पेटली 
ते हा ितसरा गाव हणाला, या दोन गावांची होळी झाली ना? असेल. मला काय 
याचे! मा या घरातील मलेुबाळे सुख प आहेत! 
 
इतक्यात या ितसर् या गावीही कू्रर आिण राक्षसी धमर्वेड या याच घर या 
मलुाबाळां या त डात बोळे क बून याचे समक्ष यांस भ्र टिवते झाले, तरी या या 
शेजार या िहदं ूघराने हटले, आपले दार लावून घ्या! ते शेजारचे िहदं ूघर जाणे 
आिण यांचा िहदंधुमर् जाणे! मला काय याचे! 
 
अशा रीतीने या षंढ तंत्रातील सतू्रापायी, या मला काय याचे पायी, बंगालम ये 
हजारो िहदंूं या व तीत एकेक दोन दोन मसुलमानी गुडं घुसनू वाटेल तो अनि वत 
अ याचार करीत आले. आग, जाळपोळ, अ याचार -धर िहदं ूकी कर मसुलमान, 
असा धडाका चालला; असे हजार वष चालले! एका गे या साठ वषार्पूवीर् िहदं ूशेकडा 
५५ ते आता शेकडा ३० इतके असून मसुलमान शेकडा ७० पयर्ंत वाढले! याचे एक 
मखु्य कारण हणजे हेच होते की, खाल या जाती या शेकडो िहदं ूि त्रया मसुलमान 
सरसहा भ्र टवीत गेले, तरी वर या जातीचे िहदं ूअस या गुंडिगरी या प्रकरणात लक्ष 
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घालणे हणजे आप या स यपणास लांछन होय, असे समजनू हणत बसले की, 
मला काय याचे! पण आप या वधमार् या या खाल या जातीतील ि त्रयांचा 
आप या भिगनींचा -अपमान उघ या डो यांनी पाह या या या घोर पापाचे शासन 
िनघणृ काळाने अतंी या िनल जर् स यपणासही दे यास सोडले नाही! आप या िहदं ू
शेजार् यां या प नीस परधमीर्य असरु छळत असता, दारे लावून बसणार् या मला काय 
याचे -वा या स य गहृ था या प नीवरच आज प्रसगं कोसळत आहे. या पळवून 
नेऊ िदले या अस य ि त्रयां या पोटी झाले या सतंतीने सारखी वाढत गेलेली 
मसुलमानांची सखं्या शेवटी स यां याही िशरावर नाचू लागली! इतक्यात एक वीर 
युवक बंगा यात ज मास आला. याचे नाव शिशमोहन ड.े तो िस हटचा िनवासी. 
तो वयाने अजनू पुरता अठरा वषार्ंचा देखील नाही! पण अठराशे वषार्ंत िहदं ूजाती जे 
िशकू शकली नाही, ते तो या अठरा वषार्ंत िशकला! जो तो िहदं ूमला काय याचे 
हणत होता. गे या तीन वषार्त प्र येक िदवशी कोणा ना कोणा तरी िहदं ू
कुमािरकेवर, िहदं ू अबलेवर, कोणी तरी अधम मसुलमान बला कार करीत आला 
आहे. पण मे या आईचे दधू यालेले िनल जर् स यपण अजनूही हणत होते की, 
मला काय याचे! ते अिहसंावादी होते; यांना वरा य िमळवायचे होते! यां या 
आया बिहणी मसुलमान नेत ते हा ते हणत, आ ही वरा य िमळवीत आहोत! 
आ हाला काय याचे! अशा ि थतीत िहदं ूक यकांवर हात टाकावयास सवकलेला 
िस हट िज यातील एक मसुलमान जमीनदार फैयाजअ ली हा आजबूाजू या 
िक येक गावात एखा या िपसाळले या कु यासारखा जो िहदं ू िदसेल याला चावत 
चालला. िहदं ूक यकांना या गुडंाचे भीतीने एकटे दकुटे मागार्तून िफर याची चोरी 
झाली! जो जो तो या पापकमार्त पटाईत होऊ लागला तो तो मसुलमानातील पाजी 
लोकांत तो गाजी हणनू मा यता पावू लागला! कारण, िहदं ूक यकांस बला काराने 
भ्र टिवणे हणजे एक शतकृ य करणे होय, मसुलमान जाती वाढिवणे होय, मक्केची 
एक यात्रा कर याचे पु य जोडणे होय, अशी काही मुसलमानांची राक्षसी वृ ती 
झालेली आहे. हे केवळ गे या दोन तीन वषार्ंतील यायालयातून चालले या अनेक 
खट यांव नही िसद्ध हो यासारखे आहे! असा तो पाजी गाजी फैयाजअ ली चंदेरचंद्र, 
राधाचक्र इ यादी गावी अनेक िहदं ूक यांना भ्र टवीत आिण पळवून नेत असता 
यास नेहमीप्रमाणे बहुतेक िहदं ूमला काय याचे! हणनू हणणारेच िमळाले. पण 
एक िदवस मात्र याला एक िहदं ूवीर युवक असा भेटला की, याने या मसुलमान 
गुडंास हटकले! या वीर युवकाने या गुडंा या दु कृ यास ऐकून मनात हटले, थांब 
दु टा! जी जी िहदं ू त्री या बंगा यात आहे, या िहदंु थानात आहे ती ती माझी 
धमार्ची बिहण आहे! ितचा अपमान तो मा या बिहणीचाच अपमान! या वीर 
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युवकाने मला काय याचे हणनू पाठ िफरिवली नाही; तर त डास त ड देऊन 
हटले, मला काय याचे? नाही! तर मला याचे सवर् काही आहेच आहे! 

 
िहदंूं या कोण याही त्रीचा अपमान तो मा या बिहणीचाच अपमान असनू याचे 
शुभाशुभ मला आहेच आहे! िहदंूंचे कोणीही अप य कुठेही ज मले, तरी मला सवेुर 
आहेच आहे; कारण याने माझ े कुटंुब वदृ्धी पावते! कोणीही िहदं ू त्री िकंवा पु ष 
िहदंु वास कुठेही मकुला -मेला की, मला याचे सतुक आहेच आहे; कारण यायोगे 
मा या रक्ताचा माझा एक भाऊ मला अतंरतो! जेथे कोठे कोणा िहदंचूा छळ होत 
असेल तेथे तेथे तो माझाच छळ होत आहे. मला याचे दःुख होणार! मी याचा 
प्रितशोध- सडू घेणार! 
 
अशा प्रवृ तीचे काहूर या या िच तात माजले आहे, अशा तो वीर युवक, तो अठरा 
वषार्ंचा त ण, एक िदवस मागार्ने चालला असता, एका सामा यशा िहदंूंचे घरात 
याने आरडाओरड ऐकली. तो िकंिचत वळला, तो कोणा दीन अबलेचे क णाकंदन 
कोणा नरिपशा चा या भेसरू भेवडाव यात िमसळलेले याला ऐकू आले. तो घरात 
डोकावला. तो या आजबुाजू या गावात कुलीन िहदंबुधंुंना भ्र टवीत माजलेला तो 
राक्षस, जमीनदार फैयाजअ ली, एका िववािहत िहदं ूकुलवधूस फरफर ओढीत हाणीत 
ित यावर बला कार क  पाहात असताना याला िदसला! ते घर शिशमोहन या 
ओळखीचे न हते. ती मलुगी शिशमोहनची बिहण वा भावजय वा पुतणी -कोणीही 
लागत न हती. पण ती िहदंचूी मलुगी होती. आिण शिशमोहनही िहदंचू होता. 
हणनूच ते घर याचे होते. ती िहदं ूमलुगी याला या या सख्ख्या बिहणीप्रमाणे -
भावजयीप्रमाणेच जवळची होती. ती दीन अबला िहदं ूहोती. आिण तो ितचे सती व 
आिण िहदंु व बला काराने भ्र टव ूपाहाणारा नरपशु एक अिहदं ुहोता. -एक मसुलमान 
होता! वीज तळपावी तशा शिशमोहन अक मात आत घुसला. याला पाहाताच गाय 
हंबरावी तशी ती िहदं ूक यका सा याथर् दीन रवाने हंबरली, फैयाजअ ली गरुकावून 
या त णाचे अगंावर आला. मला काय याचे! हणणार् या िहदंुंतीलच हा एक िहदं ू
हणनू फैयाज गरुकावला आिण हणाला, तुला काय याचे? शिशमोहन कृतीन ं
हणाला, जे बिहणीचे भावाला, िहदंुंचे िहदंलुा -ते ितचे मला! नराधमा, सोड ितला! 
फैयाज सोिडना. वीज कडकडून पडावी तसा कडकडून तो वीर युवक या उ म त 
फैयाजअ लीचे अगंावर कोसळला आिण क्षणाधार्त याने श त्र उपसनू या फैयाजास 
छाटून काढले! शिशमोहनने या मसुलमानी गुंडास िठक या िठकाणी ठार केले! 
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शिशमोहन असा िवचार केला नाही की, या को या यि कंिचत िहदं ू त्रीसाठी मी 
माझा अठरा वषार्ंचा कोवळा लसुलुशीत प्राण का देऊन टाकू? मला फाशी होईल. 
माझी आई रडले. ससंारा या सखुाने षड्रसयुक्त पान मा यापुढे ता याने आ ताच 
वाढून ठेवले आहे, मी या पानाव न तसाच कसा उठू! असा काहीही शहाणा षंढपणा 
मनास िशव ून देता एका िहदं ूक यकेस एक मसुलमान बला काराने भ्र टावीत आहे 
हे पाहाताच पूवीर् देवांनी राहूस छाटले तसे शिशमोहनने फैयाजला छाटून टाकले! ती 
क यका ग्रहणातून सटुले या चंद्रकलेसारखी लान ि मताने या वीर युवकाचे 
आभार मानती झाली. 
 
मला काय याचे हा षंढ तंत्रातील मलूमतं्र एका िहदंनेू पायाखाली तुडिवला. हे पिहले 
महान आ चयर् पाहून आजबूाजू या मसुलमानांस भयंकर वचक बसला. मसुलमानी 
गुडंिगरी शेपूट घालनू घरादारात लपू लागली. परंतु या घटनेतील दसुरे महान 
आ चयर् ते पुढेच होते. कारण शिशमोहनला पोिलसांनी धरले ते हा तो फाशी जाणार 
हे बहुतेक गिृहतच होते. नागिरकां या जीिवतांचे आिण धमार्चे जे सरंक्षण आपण 
क  शकत नाही ते इतराने केलेले पोिलसांस आिण सरकारास सहसा खपत नसत.े 
यायोगे यांची अकमर् यता अिधकच उघडी पडते. यातही एका िहदंनेु श त्र उपसनू 
दसुर् या िहदंूंचे रक्षणाथर् धावून यावे ही वृ ती तर यांस बहुधा अगदीच वावडी असते. 
कारण एकदा का ही वीरवृ ती िहदंू या अगंी बाणली तर मग या िहदंु थानात जे 
तेथे आहेत ते तेथेच कसे राहू शकतील? हणनू आजपयर्ंत या परकीय स ते या 
धोरणाप्रमाणे या िहदंयुुवकास भयंकर िशक्षा होणार हे उघड होते. याप्रमाणे 
पिह या यायालयात ती झालीही. मृ यूसारख्या कठोर िशक्षेलाही न िभता 
शिशमोहनने सांिगतले की, मा या िहदं ू धमार् या बिहणीला राक्षसी बला काराचे 
हातून सोडिवणे हे माझे, एका िहदंचेू, कतर् यच होते. जे हा इतर कोणतेही साधन वा 
साहा य हातात उरले नाही ते हा श त्र उपसनू या दु टास ठार कर याचा धािमर्क 
अिधकार तर मला होताच होता, पण नैबर्ंिधक कायदेशीर अिधकारही मला होता! 
शिशमोहन या याच िवधानाचे आधारावर हायकोटार्त अपील झाले आिण केवढे 
आ चयर् की, िहदंसू पा यात पाहाणार् या आिण मसुलमानांस िचथावणार् या या 
िदवसांतही शिशमोहनला हायकोटार्ने िनद षी हणनू सोडून िदले! 
 
इतकेच न हे तर एका अबलेवर एक दु ट राक्षस कू्रर बला कार करीत असता, इतर 
पु ष ित या सा याथर् धावून जा यास भीत असता आिण पोिलसांचे सा य घे याची 
सधंी उरली नसता शिशमोहनने या साहसाने आिण चपळाईने या अधम 
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फैयाजअ लीस ठार मा न या अबलेची सटुका केली, या साहसाचे आिण शौयार्चे 
नैबर्ंिधक याही हायकोटार्ने उलट अिभनंदन केले!! कारण भारतीय दंडिवधाना या 
इंिडयन पीनल कोड या ९६ ते १०० पयर्ंत या कलमांत हे प टपणे सांिगतले आहे 
की, िनबर्ंधा या काय या या टीनेही प्र येक नागिरकास आप या वतः या िकंवा 
दसुर् या नागिरका या नबैर्ंिधक अिधकाराचे आिण देहाचे सरंक्षण कर याचा पूणर् 
अिधकार आहे. यात िदलेले अपवाद मात्र प्र येक नागिरकाने िवचारपूवर्क टाळावे. 
नीित टीने तर ते कतर् यच आहे. शिशमोहनला या अबले या देहावर होणार् या दु ट 
आिण अधम बला कारापासनू ितची सटुका कर याचाही अिधकार होता आिण या 
नैबर्ंिधक कायदेशीर आिण धािमर्क अिधकाराचा उपयोग क  जाताच फैयाजअ लीशी 
जपुले या झुजंीत याचा वतःचा प्राणही सकंटात पड याने वसरंक्षणाचा दसुरा 
अिधकारही िनबर्ंध या प्रा त झाला होता. िनबर्धा या कक्षेत उभे राहून याने 
फैयाजशी झुजं घेतली आिण अपिरहायर् आव यकता हणनू हायकोटार्ने यास 
स मानासिहत सोडून िदले. 
 
वा तिवक पाहाता शिशमोहनने िनबर्ंधा या घटपटादी खटपटीचा िवचार तेथे मळुीच 
केला न हता. िनबर्ंधाची आशा िकंवा सवलत हणनू न हे तर िनसगर्प्रवृ ती हणनू 
याने या दु टास छाटून टािकले. एका अनाथ क यकेस गाईसारखी फरफरा ओढीत 
आिण हािणत ित यावर एक अिहदं ूबला कार करीत आहे हे पाहताच याचे िहदं ू
रक्त उसळले आिण प्रवृ तीसरशी तो वीर ित या सा याथर् धावून गेला. ही याची 
अतंःकरणप्रवृ तीच याला प्रमाण होती. तो फाशी गेला असता तरी याने केले ते 
चांगलेच केले असे तो हणाला असता. ते नैितक कतर् यच होते. हायकोटार्ने अशा 
स प्रवृ तीचे समथर्न क न निैतक कतर् यास नबैर्ंिधक अिधकाराचाही दजुोरा िदला. 
यािवषयी कलक ता हायकोटार्चे आभार मानावे िततके थोडचे आहेत. एका युवकाचे 
प्राण वाचवून हायकोटार्ने आम या िहदं ूजातीवर खरोखर उपकार केले आहेत. हे वीर 
युवक शिशमोहन, प्र येक िहदं ूतुला आिशवार्द देत आहे की, देव तुला दीघार्युषी करो! 
तु यासारखे वीर युवक या आम या हतभाग्य िहदं ू जातीत एकामागनू एक 
उपजोत! तु या आयु यातील प्रौढ कालाचा म या ह आिण अ त या ता यातील 
उदयासारखाच तेज आिण पराक्रम यांनी समि वत असो! नागिरकांची नैबर्ंिधक 
(कायदेशीर) कतर् य बजाव याचे धैयर् आिण साहस आिण उदारता प्र येक िहदं ु
त णाचे दयात उसळू लागो! असे त्र त िहदंू या हाकेसरशी धावून जाणारे िहदं ूवीर 
आप या समाजात िनपज ूलागोत आिण या जु या मला काय याचेचे मढे जाळून 
राख केले जावो! िहदंसुभा असेल ितथे ितथे शिशमोहनवर सावर्जिनक अिभनंदना या 
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तारां या आिण पे्रमळ आिशवार्दाचा नुसता पाऊस पाडला पािहजे. कारण िहदं ू
अबलां या पािव या या पदरास हात घाल यास चटकले या मसुलमानी गुडंपणाचे 
िशरावर या शिशमोहनने पिहला मारक घाव घातला. आता पु हा तो गुडंपणा 
पूवािलइतक्या िपसाळ िपशा चपणाने थैमान घाल यास असा सहजासहजी धजणार 
नाही. 

द्धानंद १४ मे १९२७ 
* * * 
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देशवीर शची द्रनाथ सं याल 
 

तु हांस वाथार्चा लवलेशही िशवला न हता. तु ही 
जे जे केलेत ते ते वदेशासाठीच केलेत.- यायाधीश. 

 
आज उणीपुरी दोन वष होऊन गेली. उ तर िहदंु थानात लखनौ नगराम ये 
काकोरी या राजकीय कटाचा खटला चाललेला आहे. वष नुवष या खट यातील 
अिभयुक्तास कारागारातील क या बंदीत डांबून ठेवून रगाळत रगाळत शेवटी याचा 
िनवाडाही झाला. या िनवा यावर औध या हायकोटार्त अिभयुक्तां या वतीने िन 
सरकार या वतीने अपील कर यात आले असता काही आरोपीस सेश स कोटार्त 
िदले या िशक्षांपेक्षाही भयंकर िन अमानषु िशक्षा दे यात आ या आहेत. 
पकड यानंतर राजकीय कटाचे आरोप असले या बहुतेक बंदीवानांस प्रथमतः क या 
बंदीतच वषर् वषर् सडत पडावे लागते. पुढे या दहा दहा, वीस वीस वषार्ं या भयंकर 
िशक्षा भोगा या लागतात या पु हा िनरा याच. जरी एखा या दसुरा राजकीय 
बंदीवान सटुला, तरी या क या बदंीतच याला इतके िदवस रखडावे लागते आिण 
हाल सोसावे लागतात की, इतक्या िदवसांत एखा या चोरास दीड दोन वषार्ंची 
आपली सगळी िशक्षा भ न सटुता येते. एखा या चोरासारख्या अपरा यास जी िशक्षा 
हणनू भरावी लागते, ती एखा या िनरपराध नागिरकास, राजकीय कटाचा नुसता 
सशंय याचेवर पडला हणनू, भरावी लागते. यामळेु पुढे तो िनद षी हणनू सटुला 
तरी यास या अ य प्रकारे हा भदुर्ंड िवनाकारण सोसावा लागलेलाच असतो. अशा 
िरतीने सरकारच याला पुढे िनरपराध हणनू ठरिवते. याला दीड दोन वषार्ची 
िशक्षा सरकारच भोगावयास लावते. राजकीय कटाचे नाव काढताच या या वार् यासही 
न उ या रािहले या जनतेसही या िवषयाचा दरारा वाटावा या उ ेशाने ही रीत 
कुटाळ राजनीतीने पाडली असली, तथािप ती िनदंनीय आहे इतके प टपणे सांगनू 
ठेव यास तरी कशाचीही हरकत नाही. हे कटांचे खटले असे रखडत जे ठेवावे 
लागतात. ते बहुधा िन कारण िन सहेतुक िढलेपणानेच असतात अशी शंका ये यास 
प्र येक कटाचे खट यात अनेक प्रसगं आढळून आलेले आहेत. 
 
तथािप काकोरी या खट यात इतर कटांचे खट यांप्रमाणे आरोपींपासनू कथने आिण 
मािहती बला काराने काढ यासाठी धाकदपटशाचा िकंवा याहूनही िनदर्य प्रकारचा 
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सतैानी जाच झाला अस याचा बोभाट आरोपीं या वतीनेही फारसा ऐकू येत नाही ही 
गो ट िवशेष आहे. महारा ट्रात, बंगालात आिण पंजाबात आजवर जे मोठमोठे कटाचे 
खटले झाले, यातील बहुतेकात आरोपीतील बहुतेक प्रामािणक आिण सिुशिक्षत 
गहृ थांनी अशा प्रकारचे आरोप सरकारी अिधकार् यांवर उघड उघड यायालयात केले 
होते. काकोरी या खट यात तसे आरोप सरकार या पोलीस अिधकार् यांवर झालेले 
आम या वाचनात आलेले नाहीत. ही आ ही वाचले या मािहतीव न आढळून 
आलेली गो ट जर खरी असेल तर ती पोलीस अिधकार् यांस भषूणावह आहे यात 
शंका नाही. 
 
परंतु या खट यात जे आरोपी गवसले होते यांनी मात्र ती गो ट अशीच घडून 
येईल अशी आशा ितळमात्र ठेवलेली न हती. या वेळेस आप या मातभृमूी या 
वातं याथर् इतर मागर् सचेुनासे झा यामळेु यांनी, आपले िशर आपले हातावर घेऊन 
सश त्र क्रांती या भयकंर िद यात प्रवेश केला, ते हाच या साहसी आिण शूर 
लोकांनी ही खूणगाठ बांधून ठेिवली होती की, या मागार्त पुढे-मागे आपणास 
याया या आिण अ याया या अशा उभयिवध जाचास आिण छळास, देहदंडास 
आिण मृ यदंुडास त ड यावेच लागणार! प्रथम प्रथम जे हा क्रांितकारकांचे खटले 
सु  झाले, ते हा अशा खट यात पोिलसांचा नैबर्ंिधक आिण प्रसगंी अनैबर्ंिधक छळही 
कसा सोसावा लागतो, याची यां यातील काही लोकांस क पना न हती आिण 
हणनू ते क्रांतीसारख्या कायार्त फसले असे हणता येत असे. परंतु काकोरी या 
कटा या खट यात तसा प्रकार झालेला िदसत नाही. यांतील प्रमखु आरोपींत 
सं याल बंधू आहेत. या बंधूंपैकी ये ठ बंध ू ी. शची द्रनाथ सं याल हे तर 
यापूवीर्च क्रांितकारक खट याचे भीषण भोग भोगनू दंिडतही झालेले होते. यांस या 
वेळी आज म काळेपा याची िशक्षा िदली गेली. ते अदंमानात पाच वष कुजत पडले 
होते आिण तेथील अनेक यातनांस जे हा बाणेदारपणाने त ड देत होते, ते हा यास 
क पनाही न हती की, यास यांची िप्रय मातभृमूी पु हा कधी याच ज मी िदसेल! 
पण योगायोगाने ती यांस पाच यास वषीर् पु हा िदसली. यां या ज मठेपी या 
िशक्षेची सटू िमळून ते पाच याच वषीर् १९२०-२१ चे सधंीस सटुले. यां याचप्रमाणे 
या खट यातील इतर अनेक जणांनी पूवीर्च क्रांती या मागार्त पाऊल टाकले हणजे 
पाऊलच न हे पण दयही कसे रक्तबंबाळ होते हे अनुभवलेले होते. पोिलसांचे छळ, 
मारहाण, जाच, उपास, अपमान, कारावास आिण मृ यदंुड यांचे भयंकर अनुभव 
यांस अशंतः आलेले होते आिण यांस ते पूणर्तः आलेले होते, यांचे त डून आिण 
लेखांतून यांनी अनेकदा ऐिकले आिण वाचले होते. तरीदेखील याअथीर् काकोरी या 
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या आरोपींनी पु हा क्रांितकारक कट केले, श त्र ेजमिवली, दहा-पंधरावर मोठमोठे 
राजकीय दरवड े घालनू सरकारास हलवून सोडले आिण शेवटी शवेटी चाल या 
आगगा यांस थोपवून िप तुले आिण बंदकुा झाडीत सरकारी कोष (खिजने) साफ 
लटूुन नेले- का तर सश त्र क्रांतीवाचून आप या िप्रय मातभृमूीस वतंत्र कर याचा 
दसुरा कोणताही उपाय यांस शक्य िदसेना. िनःश त्र असहयोग, िनःश त्र सहयोग, 
िनःश त्र प्रितसहयोग, सगळे तेथे हात टेकताना यांनी पािहले. ते हा या सग या 
उपायांना सापेक्षतः अिधक व त आिण सफल हणनू यांस जो वाटे, या क्रांतीचा 
नगारा यांनी पु हा िपटला. 
 
सगळे शहाणे या उपायास अगदी अशक्य आिण अ यंत महाग हणनू समजतात 
तोच या माथेिफ स सापेक्षतः शक्यतर आिण सफलतर उपाय वाटला. सग या 
शहा यांस जे खादी मडंळ, िविधमडंळ, गोरक्षण, अ पृ यो वार, िशशुस ताह, 
उपोषणे, हरताळ इ यादी स य उपाय वातं यसपंादना या कायीर् सलुभतर आिण 
सफलतर वाटले, तेच या माथेिफ स सलुभ होते. िन फळ आिण सलुभ न हते ते 
क्रांितपेक्षा िजतके महाग िततकेच यथर् वाटले! िभ नमितहीर् लोकः! 
 
असा यांचा िव वास अस याने या क्रांितकारक गहृ थांनी- कारण यां यात केवळ 
मलेुच भरलेली नाहीत, शौयार्ं या आिण येयिन ठे या कामात मो यांसही मान 
खाली घालावयास लावणारी (िवशी या) आत बाहेरील मलेुही यात जशी आहेत, 
तसेच मलुांसारखा सरलपणा िन नव ता याचा अद य उ साह आिण धडाडी यांत 
भरलेली आहे, अशी ितशी या वरची मोठी माणसेही यात आहेत- या या 
गहृ थांनी शहा यांस यां या शहाणपणाचे मागर् मोकळे ठेवून, जे इतरास करवत 
होते िततके देशिहत त ेकरीत असता यांचे हात न धिरता, जे कोणीही क  शकत 
न हते ते उरलेले कायर् आपण वतः कर याची प्रितज्ञा केली आिण याप्रमाणे तो 
मागर् िकती भयंकर असतो हे वतःचे अनुभवाने आिण कटांचे भतूकलीन खट याचे 
मािहतीने ज्ञात असताही जाणनू बुजनू या रक्तरंिजत क्रांती या वजास यांनी 
उभािरले. माथेिफ च ते! 
 
अशा आगलावेपणाचे फळही यास शीघ्रच िमळाले. काकोरी या आसपास चाल या 
आगगाडीस रोखून, गाडी हाकणारास िप तुले दाखवून, बद्ध क न यांनी गाडीवर 
सश त्र आक्रमण केले होते. सवर् प्रवाशांस प्रथम कळिवले की, आ ही सरकारी 
खिजना तेवढा लटुणार आहोत, आ ही क्रांितकारक तुम याच िहतासाठी झटत 
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आहोत, तु ही िनभर्य असा! पण असे सांगनूही साहिजकच जे एक-दोन प्रवासी 
आरडाओरड क  लागले, यास यांनी त काळ गो या घात या. नंतर सरकारी 
खिजना फोडून तो सवर् वाहून नेला! गाडी पुढे गेली. हे मागनू गेले. या अपराधासाठी 
धरपकड होता होता तो सवर् राजकीय कट उघडकीस आला आिण एकाचे सतू्राने 
दसुरा, दसुर् याने ितसरा असे करीत ते बरेच क्रांितकारक पकडले गेले. 
 
पण पकड यानंतरही फुटला कट! यथर् मेलो! हणनू यां यातील बहुतेक जण रडत 
बसेनात! राजकीय कट हटला की, तो स यःपिरि थतीतील वपक्षा या असघंिटत 
आिण हताश ि थतीत आिण िवपक्षा या सघंिटत प्राब यात फुटणारच! फुटत फुटतच 
ते घटत जाणार असा उलटा युिक्तवाद करीत ते िनढार्वलेले आिण पूवीर्ही अशाच 
कटाचे, फुट याचे, खट यांचे आिण िशक्षांचे प्रसगं अनुभवून बसलेले क्रांितकारक 
उलट खो खो हसत बसले! 
 
यांची पोिलस-चौकशी जवळजवळ वषर्भर चालली; पण या वषार् या कारावासाने 
यांचे धयैर् खचले नाही. पुढे खटला सु  झाला. या क्रांितकारकांस यायालयात 
नेणारी जी बंिदशाळेतील गाडी असे ती सश त्र िशपायांचे पहार् यात यायालयात 
प्र यही जाऊ येऊ लागली. हाती हातक या, पायबे या आिण दोर यांनी जखडलेले हे 
क्रांितकारक प्र यही या गाडीतून जातायेता मोठमो याने क्रांितकारक गीते हणत 
जात. यां यात काही कवी आिण काही चांगले गाणारे होते त ेसांगत आिण सवर्जण 
ती रा ट्रगीते गात. ती इतकी दय हलवून सोडणारी असत की आजूबाजसू शेकडो 
लोकांचे थवे ती गीते एक यासाठी या मागार्वर प्र यही ित ठत बसत. यांचे त े
तेज, ती देशभक्ती ती िनिमर्कता पाहून प्र यक्ष पोिलसां या डो यांस पाणी येई! उभा 
मागर् गजर्वीत जाणारी ती या देशभक्त वीरांकडून हटली जाणारी रणगीते िहदंीतील 
आिण उदूर्तील बहुतेक दैिनकांतून छापली गेली आहेत. 
 
पु कळ शहा यांना आशा होती की, क्रांतीसारखा अ यापारेशु यापार कर याचे 
भयंकर पिरणाम जे हा या उ म त देशवे यांस भोगावे लागतील, ते हा यांचे डळे 
उघडतील आिण बंदी या िपजंर् यात, बे यांत जखडले या हातात आपले अवनत माथे 
ध न दरू टी या शहाणपणास शोभणारे असे प चात त िनि क्रयतेचे उसासे 
टाकतील. पण तसे काही एक झालेले नाही. यां यात शहा या माणसास शोभणारा 
हा माथेिफ पणा िदसनू येईना. ते शहा या िनि क्रयते या गुगंीत माथे ध न 
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रडगीताचे उसासे टाकीत बस याचे िठकाणी रणगीते गात उफळत, उसळत होते. 
माथेिफ च ते! काही के या माथेिफ  शहाणपणा यास देईना! 
 
शेवटी यास िशक्षा झाली. यातील बहुतेकांस माहीत होते की, िशक्षा होणार आिण 
तीही अशी की, नुसती वतर्मानपत्रांतून दसुर् यास िमळालेली वाचताच माथेिफ  
शहाणपणास दरद न घाम सटुावा! पण या माथेिफ स ितचे िततकेसे काही वाटेना. 
यांनी या िदवशी कारागारातून िनघताना एक सण पाळला. प्राथर्ना के या. सवार्ंनी 
वदेशी वेष पिरधान केले आिण कपाळी लाल गधंाचे िटळे लावले. यायालयात 
यांची वाट पाहात मोठमो या लोकांची आिण अिधकार् यांची दाटी झाली होती. ते 
यायालयाचे बाहेर गाडीतून उतरताच वंदे मातर चा तुमलु वनी क  लागले. नंतर 
िश तीने आप या पुढार् या या मागोमाग एक उ तेजक रा ट्रगीत सवर् िमळून उंच 
वराने गात यांनी यायालयात प्रवेश केला. 

 
आता बिलदानाची पवर्णी आलेली आहे. आम या मनात काय आहे ते सगळे आताच 
काय सांगावे! शत्रो, थांब. वेळ येऊ दे हणजे सगळे गु त प्रकट होईल. हे मातभृमूी, 
आ ही तु याव न जीव ओवाळून टाकू. आ ही बघून घेऊ शत्रचेू बळ बळ ते काय 
आहे. आता नुसती बकबक नाही- तर आता बिलदानाशी गाठ आहे. 
 
अिभयुक्त यायालयात आ यावर यायािधशाने िनणर्य िदला. या खट यात एकंदर 
अकराशे कागदी पुरावे परीक्षावे लागले. शेकडो साक्षीदारां या साक्षी झा या हो या. 
यायाधीशाने आप या िनणर्यपित्रकेत सांिगतले की, सयंुक्त प्रांतात एक िव ततृ 
ष यंत्र थािपत झालेले असनू, याचा उ ेश सश त्र क्रांती क न िहदंु थानात 
िहदंु थानचे वातं य सपंादन करावे हा आहे. याचे पूवर् सं थापक शची द्रनाथ 
सं याल हे होते आिण या ष यंत्राचा बंगाल या क्रांितकारकांशी िनकट सबंंध होता. हे 
एकमेकांस राजकीय वधासाठी आिण दरव यांसाठी श त्रे पुरवीत, या ष यंत्रातील 
मडंळींनी सरकारी अिधकार् यांवर सश त्र आक्रमणे केली, खिजने लटुले, बॉ ब 
इ यादी फोटक सािह य जमिवले आिण अनेक भयंकर दरवड ेमारले. िनणर्यातील 
उतारे वाचनू यायािधशाने िशक्षा सांिगत या- राजद्रनाथ लािहरी, रामप्रसादजी आिण 
रौशनिसगं या ित्रवगार्स फाशी, शचींद्रनाथ सं यालांना आज म काळेपाणी, 
म मथनाथ गु त यांना चौदा वष, खत्री, ख ना इ यादींना दहा वष आिण इतरांस 
सात आिण पाच वष िशक्षा सांिगतली गेली. िशक्षा सांिगत यानंतर यायािधश 
हणाला- या मागार्ने तु ही वातं य सपंादक क  इि छत होते तो मागर् चुकला 
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होता. पण दंिडतहो, तुमची ती चुकी प्रामािणकपणाची होती. तुम या त वानु प 
तु ही प्रामािणकपणे झुंजत रािहलात. मी हे प टपणे िनिदर् ट किरतो की, या सवर् 
खटाटोपात वाथार्चा लवलेश तु हांस िशवला न हता. तु ही जे जे केलेत ते ते सवर् 
वदेशासाठीच केलेत. 

 
फाशी या आिण ज मठेपी या कू्रर िशक्षा देत असतानाच यायािधशा या त डातूनही 
जे हा ह उ गार बाहेर पडले, ते हा सवर् ो यांस, एकाएकी गिहवर आ यासारखे 
झाले. जे पोिलस या देशवीरांवर पहारा देत होते, यांचीही मदु्रा ती भयंकर िन कू्रर 
िशक्षा ऐकताच बदललेली िदस ू लागली. मतवाला पत्र हणते, वदेशाव न प्राण 
ओवाळून टाकणार् या या वीरा यांची काही तरी सेवा घडावी हणनू यां या 
शक्तीत हो या तेव या अनेक थंड पा यासारख्या लहानसहान व तू पुढे क न 
पोिलसांनी यांची कृतज्ञता बुद्धी यक्त केली! 
 
फाशी या आिण ज मठेपी या आिण दहादहा वषार् या कठोर कारावासा या िशक्षा 
जशजशा सांिगत या जात, तसतसे ते सवर् दंिडत क्रांितकारक सि मत वदनाने या 
िशक्षांचे वागत करीत होते. िशक्षा सांगनू झा या तरी हातावर माथा ध न 
िचतंाक्रांत बसणारा शहाणपणा यां यात उदय पावलेला िदसेना! यांचा कट फुटला 
हणनू ते रडत बसले नाहीत. यां यातील काही साथीदार सरकारचे साक्षीदार होऊन 
यांचा िव वासघात किरते झाले होते. पण हणनू ते हतवीयर् झाले न हते. कारण 
यांना जगा या आिण प्र यक्ष िहदंु थान या भतूकालीन क्रांितकारक प्रय नांव न 
माहीत झाले होते की, याला क्रांती या मागार्त पाऊल टाकणे, याने प्रथम आपले 
िशर आप या हातात घ्यावे; मग मनास हणावे, मना, यानात ठेव की, या परतंत्र 
आिण दिलत देशात या तीस कोटींपैकी एकोणतीस कोटी िव वासघातक िनघणार, 
तुला शाप देणार, तलुा िश या देणार, तुझा िशर छेद वतःचे हातांनीच करणारे 
असणार, तरीही तुला पुढे गेले पािहजे. सगळे जग काय वाटेल ते करो, तू एकटा तर 
तु या देशाकिरता झुजंत मर यास िसद्ध आहेस ना? पुरे? क्रांतीची सामग्री 
तु यापुरती तु यापाशी जळुली तर मग! चल, एकोणतीस कोटी सरकारी साक्षीदार 
होतील हे गहृीत ध न चल. या उरले या एक कोटीत कोणी तरी तु याबरोबर 
राहाणारा िकंवा तू गे यानंतर तु या मागनू येणारा िमळेल. तोही न िमळाला तरी तू 
चल! माथेिफ पणापेक्षाही माथेिफ पणाच एखादी भकंूपीय उलाढाल आता करील तर 
करील! 
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या माथेिफ पणा या िवचारपरंपरेने उ फूतर् झाले या या क्रांितकारकांस भयंकर 
िशक्षा ऐकून अिधकच अ माद चढ यासारखा िदस ू लागला. ी. मालवीयांचे 
अ युदयासारखे प्रमखु पत्र हणते- खट या या िनकाला या वेळचे य खरोखर 
अपूवर् होते. िशक्षा ऐक यानंतर ते क्रांितकारक जे हा जावयास िनघाले, ते हा यांनी 
प्रथम एकमेकां या ग यात िम या मार या आिण डो यांतून गळत असले या 
पे्रमा ूंत यांनी एकमेकांचा िनरोप घेतला. या वेळेस यायालयात उपि थत असलेले 
लोकही रडू लागले. ी. रामप्रसादजी, राजद्रनाथ लािहरी, ी. रौशनिसगं- या 
ित्रवगार्ंना फाशीची िशक्षा झाली होती आिण ी. सं याल यांना ज मठेप झाली होती, 
या चौघां या चरणांस इतर सवर् दंिडतांनी भिक्तपूवर्क पशर् केला. ीयुत रामप्रसाद 
यांचे धुरीण वाखाली ते सवर् व दे मातरम ्ची तुमलु गजर्ना क न एक दय पशीर् 
गीत हणत यायालयातून जाऊ लागले. 
 
िज या पे्रमासाठी आ ही प्राणही ओवाळून टाकीत आहो, या भारतभमूीचा वायू 
आता आ हांस कुठला वासो छवासास िमळणार! िचतंा नाही! हे वदेशा, तुझ े
क याण होवो- आ ही आता िनघालो. हे मातभृमूी, तू सखुी राहा हणजे झाले- 
आ ही तर आता चाललो!!! 
 
हे वाचक, हे गाणे गात जे फाशी या खांबाकड ेजात आहेत ते देशभक्त सवर् िहदं ू
आहेत. साधनां या िवषयी यां याशी आ ही सवर्समंत नसलो तरीही हे यानात 
ठेव यासारखे आहे की, यां यात हे तेज आिण हे धैयर् हे िहदंूंची गीता वाचूनच 
उ प न झाले. यां या उपि थतीत तरी िहदं ू दबुर्ल आहे, िहदं ू याड आहे, असे 
हण याची कोणाची माय याली आहे! 

 
मसुलमान बंधूंनो, असले िनध या छातीचे िहदं ूलोक या िहदं ूसमाजात िनपजतात, 
या समाजास याड समजनू यां यावर गुडंिगरीने कुरघोडी क  पाह याची जी 
भयंकर चूक तु ही करीत आहात, ती अजनू तरी सधुारा. वदेशासाठी आज वीस 
वष फाशी या दोरावर सारखा झोका घेत खेळत असले या या िहदं ूक्रांितकारकांस 
वधमार्साठीही, तु ही जसे चार दोन ह या किरता आहा- दहा-पाच देवळे फोडता 
आहा- पाच-पंचवीस िहदं ूअबलांना पळिवता आहा- तसे पराक्रम काय किरता आले 
नसते? चाल या आगगा या रोखून ध न यांनी सरकारी खिजने लटुले आिण 
ग हनर्राचे दाढीस हात घालनू ती िहसंकली, यांना मसुलमानां या चार बायका 
पळिव याचा िकंवा लपून छपून एखा या मौलवीचे डोक्यात लाठी घाल याचा पराक्रम 
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किरता आला नसता असे का तु हांस वाटते? यांनी कोणी अजनू तसे केले नाही, 
ते यांस शक्ती न हती हणनू न हे, तर इ छा न हती हणनू, बला काराने धमर् 
वाढतो, ि त्रयांवर पशूसारखे अ याचार करणे हे धमर्वीर वाचे एक लक्षण असते ही 
िपशा ची िशकवण यांस िमळालेली न हती. मसुलमान आपले देशबंध-ू आज नाही 
उ या शुद्धीवर येतील ही आशा यास होती, हणनू आजवर यांनी तमुचे भयंकर 
अपराधही पोटात घातले. द्धानंदांची ह याही यांनी डो याआड केली हे पक्के 
यानात ठेवा आिण आता यापुढे तरी िहदंुंतील क्षात्रतेजाचा अतं पाहू नका. तु ही 
एकपट गुडंिगरी केलीत पण यावरही जर तु ही शुद्धीवर येणार नाही, तर धमार्चे 
नावानेही िहदं ू दसपट गुडंिगरी कर यास सोडणार नाहीत असा रंग िदसत आहे. 
हणनू मसुलमान हो, या काकोरी या क्रांितकारकांचे नाव ऐकून तरी सावध हा 
आिण आपसातील यादवी बंद करा. 
 
आिण इंग्रजहो, तु हीही या याकड े जरा गभंीरपणे पाहा. आमची आम या 
पुढार् यांस िवनंती आहे की, यांनी, जे हा आता रॉयल किमशन इकड े येईल ते हा 
यां यापुढे िनभर्यपणे या क्रांितकारक माथेिफ चा इितहास वाचून दाखवावा. आज 
वीस-पंचवीस वष सरकारने आप या भा यातील सवर् श त्रा त्रे या क्रांितकारकांवर 
सोडून पािहली आहेत. साधी बंदी, स म बंदी, काळेपाणी, फाशी, मारहाण, जाच, 
आि मक पीडन, दैिहक पीडन, िविश ट दंडक, सिैनक दंडक, बंदकुा, बेयोनेट, 
िवमान-बॉ ब, सरसहा क तली- सवर् प्रकारची आयुधे सरकारने या माथेिफ  वर 
योजनू पािहली. पण या मठूभर लोकां या सपं्रदायाची वीण भयुाराभयुारांतून वाढतच 
आहे- हे या काकोरी या अगदी आज या क्रांितकारकां या उदा त उग्रतेस साक्षी ठेवून 
सांगा. सांगा की, या अम यर् क्रांितकारकांसही मार याचा मागर् आहे आिण 
आ चयार्ची गो ट की, तो अगदी सोपा आहे. तो हणजे हाच की, जे िहदंु थानचे 
वातं य शेवटी के हा तरी यावे लागणारच आहे ते तुम या आम यातील लाखो 
लोकांचे रक्त सांड या या आधीच सखुासमाधानाने देऊन टाकून या िचरडीस 
आले या प्रकरणाचे पयर्वसान आनदंात करा. अजनूही जर इंग्रज रा ट्राने मोक या 
मनाने हे धोरण वीका न वैध प्रगती (Constitutional) शक्य कर यासारखी 
पिरणामकारक रा यघटना सु  केली, तर ित या िकंिचत िदरंगाई या कायर्पद्धतीसही 
वीकारणे हे, हे क्रांितकारक राजिनती या आपले कतर् य समजतील. इतकेच न हे 
तर, जर ती रा यघटना देताच इंग्लडं िन कपपट रीतीने भारताशी समानतेचे 
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सहकायर् क  लागले तर तेही इंग्लडंशी िततक्याच िन कपटपणे उभयतां या 
क याणास अनु प असे सहकायर्ही क  लागतील. 

द्धानंद: १ स टबर १९२७ 
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क्रांती या िठणग्या 

 
काकोरी या क्रांितकारकांस सेश स कोटार्त या िशक्षा झा या या कमी वाटून 
हायकोटार्ने या अिधकच भयंकर प्रमाणात वाढिव या आहेत. दहा वष, चौदा वष 
अशा िशक्षा ज मठेपीपयर्ंत वाढिव या! अिपलात िशक्षा कमी होतील हणनू अिपले 
झाली. पण क्रांती या काकोरी या कटा या िठणगीने दाढी पेटले या हायकोटीर् 
क्रोधास, या क्रांितकारकांपैकी ितघाचौघांस फाशी झाली असताही, तेवढा बळी पुरेसा 
न वाटून, याने या कटातील मडंळीं या आधीच भयंकर असले या िशक्षा अिधकच 
भयंकर प्रमाणात वाढिव या! 
 
यांस पाच वष स म कारावास होता यांस तो दहा वष िदला; यांस दहा वष 
वीपा तर होते यास ज मठेपी िद या! तरीही एव याव न यायाधीशास दयेचा 
िकंवा सौ यतेचा लवलेशही िशवला नाही असे अनुमान मात्र कोणीही क  नये. 
कारण इतरां या जरी यांनी अ यंत कठोरपणे िशक्षा वाढिव या, तरी काहीं या 
िशक्षा यांनी सदयपणे वाढिव याचे साफ नाकािरले. उदाहरणाथर्, सेश स कोटार्त 
यांस फाशी या िशक्षा झा या यांनीही अपील केले होते. पण हायकोटार्ने सदय 

अतंःकरणाने, इतर कटवा यां या िशक्षा दपुटीने वाढिव या असताही, फाशी िदले या 
िशक्षेवर ही जी अिपले झाली यां या िशक्षा मळुीच वाढिव या नाहीत. यांना 
सेश सकोटार्ने िदलेली फाशीच काय ती पुरे, असे एकमताने उदारपणे घोिषत केले. 
या औदायार्िवषयी यायमतू चे आभार क्रांितकारक कटवाले मािनतीलच. हो! जशा 
इतर िशक्षा दपुटीने वाढवून पुढील ज माची फाशीही देऊन टाक याचे हायकोटार्ने 
मनात आिणले असते, तर याचा कोण हात धरणार होता! 
 
एका क्रांितकारक कटास अशा अ यंत कठोर िशक्षा िद या की बाकीचे क्रांितकारक 
िभऊन या नादात पडणार नाहीत अशी जर हायकोटार्ची िकंवा यां यावर उ या 
असणार् या सरकारची समजतू असेल तर ती मात्र सफल हो याचा िततकासा रंग 
स या िदसत नाही. कारण, ही काकोरी या कटाची िठणगी, यां यातील फाशी 
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जाणार् या तीन-चार क्रांितकारकां या उ णो ण रक्ता या िशरा तुटताच उसळून 
पडणार् या लालभडक स यात िवझते न िवझते तोच बंगा यात आणखी एक भयंकर 
कट उघडकीस ये या या मागार्स लागला आहे. एका घरास वेढा घालनू पोिलसांनी 
िक येक बॉ ब, बंदकुा, िप तुले आिण क्रांितकारक वाङ्मय धिरले आहे. या घरातील 
घरधनी याचा भाऊ, याची दोन कतीर् मलेु िनरिनरा या िठकाणी पकडली गेली 
असनू झड यांचा गावभर नसुता धमुाकूळ चालला आहे. आत या आत धमुसणार् या 
क्रांतीची ही आणखी एक िठणगी वर उडून, स ते या क्रोधाची दाढी पुनः पेटवीत 
आहे. काकोरी या कटवा यांची आज दीड वषार्वर जी ददुर्शा आिण हाल चालले 
आहेत आिण हायकोटार्त या अिपलाचा वर जो भयंकर िनकाल िदला आहे; यामळेु 
क्रांितकारकांचे मरणामारणाचे उग्र उ योग बंद पडलेले िदसत नाहीत िकंवा या उग्र 
उ योगास पोस यास आिण यास लागणारी श त्रा त्रादी साधनसामगु्री जळुिव यास 
लागणार लाखो पयांचा आिथर्क िनधी जमिव यासाठी घाल यात येणारे राजकीय 
दरवड े ही उतर या पंथास लाग याचे काहीही िच ह िदसत नाही. दर आठव यास 
बहुधा राजकीय दरवड ेपडतातच आहेत. क्रांती मार यासाठी हणनू बंगा यात अनेक 
पढुारी लोकांस म यंतरी टीबद्ध, थलबद्ध, काराबद्ध क न ठेवले; पुनः 
सभुाषबाबंूसदु्धा यां यातील अनेकास सोडून दे यात आले. पण क्रांितकारक चळवळ 
आत या आत घुमसतच आहे. 
 
क्रांती या िठणग्या उडताच यावर क्रांितकारकांस फाशीवर चढवून यां या उ णो ण 
रक्ताचा सडा घाल याचा उपाय असा िन फळ होत आहे. या क्रांती या फाशीव न 
उसळणार् या रक्ता या स यांनी या िठणग्या िवझत नाहीत तर आगीवर ओतले या 
रॉकेलप्रमाणे उलटा भडकाच घेतात! पंचवीस वष हा क्रांतीचे रक्त िशपंडून क्रांती या 
िठणग्या िवझिव याचा उपाय सरकारने क न पािहला आहे. पण तो काही परुतेपणी 
सफल होतोसे िदसत नाही. ते हा अजनू तरी सरकारने क्रांती िवझिव याचा सरळ 
आिण सफळ असा उपाय- जो इितहासा या वै यशा त्राने आिण जगा या अनुभवाने 
अगदी रामबाण हणनू ठरिवलेला आहे, तो योजनू पाहावा. क्रांितकारक जी क्रांती 
क  हणतात ती आपण होऊनच क न टाकावी आिण िहदंु थानास वातं य देऊन 
टाकून या क्रांितकारक वकृ्षा या मळुावरच कुर् हाड घालावी! 
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पण हा उपाय सरकार करणार काय? क्रांती मरणार काय? इितहासाची पुनरावृ ती 
झा यावाचून राहाणार काय? काय? या दैवदिुवर्लासास करावे काय? 
 
बरे, या िठणग्या नुस या िहदंु थाना या आत या आत उडत अस या तरी सरकारास 
इतके घाबर याचे कारण न हते. पण आगामी महायुद्धात सरकारास अडवून 
धर यासाठी या क्रांितकारकांनी उ या जगात जेथे जेथे इंग्रजांचा शत्र ूिदसेल तेथे तेथे 
या याशी सगंनमत कर याचा अितदु ट प्रय न चालिवला आहे. चीनम येच पाहा. 
चीनचे रा ट्रीय सरकार इंग्रजां या िव द्ध आहे. चीनम ये जे तुमलु वातं ययदु्ध 
चालले आहे, ते दडपून टाक यासाठी इंग्रजांनी हजारो सिैनक आिण मोठमो या 
रणनौका ितकड ेधाड या आहेत. उलटपक्षी रिशयाने चीन या रा ट्रीय पक्षाची कड 
घेतली असनू चीनम ये सबळ स ता थापून मग चीनकडून िहदंु थानम ये 
रा यक्रांती कर याचा रिशयाचा डाव आहे. अशी सधंी साधनू चीनम ये असणार् या 
िहदंु थानी क्रांितकारकांनी चीनची आिण रिशयाची बाज ू उचलनू धर याची सारखी 
खटपट चाल ू ठेिवली आहे. िहदंु थानातून काही िहदंी सेना इंग्रजांनी चीनला 
चीनिव द्ध लढ यास धािडली. पण ही गो ट भारतीय क्रांितकारकांस पटली नाही. 
चीनम ये िहदंी सै याने जाऊन चीन या िव द्ध लढू नये असे प्र येक देशभक्त 
भारतीय पुढार् याचे मत होतेच. िविधमडंळात िहदंी सभासदांनी या सरकारी धोरणाचा 
शक्य तेवढा िवरोधही केला. चीन बौद्ध रा ट्र आहे; ते आम या िहदंूंचे धमर्बांधव 
आहेत. यातही ते यां या देशा या वातं यासाठी चालले या पिवत्र युद्धात लढत 
आहेत. यातही जर चीन वतंत्र झाले, प्रबळ झाले तर याचा िहदंु थान या 
वातं या या आकांक्षांस पािठंबा िमळ याचा अिधक सभंव आहे. अशा ि थतीत 
इंग्रजां या आप या पायातील बे या तोडून टाक याइतकेही पौ ष अगंी नसणार् या 
िहदंी सेनेने केवळ इंग्रजांकडून िद या जाणार् या चार कव यां या वेतनासाठी चीन या 
नरडीचा घोट घेऊन या या पायातही इंग्रजी वचर् वा या बे या ठोक यास साहा य 
हावे, ही अ यंत नीचपणाची वतर्णकू कोणाही भारतीय मनु यास लािजरवाणी 
वाटणारी होतीच. ते हा विर ठ िविधमडंळाने िहदंी सै य चीनकड े लढ यास धाडू 
नये, हणनू सरकारास बजावून सांिगतले; पण ते न ऐकता इंग्रजांनी चीनला िहदंी 
सै य धाडलेच! िविधमडंळा या हातात शाि दक िनषेध कर यापिलकड ेकाहीच स ता 
नस याने त ेिबचारे हतबल होऊन चूप रािहले! 
पण िहदंी क्रांितकारकांचे बळ नुसते श दातच साठिवलेले नसते. िविधमडंळाचे 
शाि दक बळ जेथे जेथे सपंते, तेथूनच यांचे उग्र उपाय सु  होतात. चीनला िहदंी 
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सेना िविधमडंळास न जमुानता इंग्रजांनी नेताच िचनात असले या िहदंी 
क्रांितकारकां या गु त सं थांनी, गु त आिण प्रकट उपायांनी या सेनेतील शीखािदक 
सिैनकां या गाठी घेऊन यांस सांिगतले की, अरे, वतः या मातभृमूीस पारतं यातून 
सोडिव याचे तुमचे कतर् य! ते तर तु हांस करवत नाही! तेथे तुम या या िमशा 
आिण दा या आिण तरवारी शेळी या शेपटासारख्या मग्या होतात! पण तेवढे पाप 
तु हांस नरकास धाड यास पुरेसे नाही, हणनू का तु ही आता या चीनलाही 
दा यात ढकल यास इकड ेआला आहात? आप या मायभसू दा यातून सोडिव यास 
न धजणार् या या तुम या मग्या िमशा आिण तरवारी चीनला दा यात ढकल यास 
तेव या अशा कशा फुरफु  लाग या? देशबांधवहो, वदेश दा यातून सोडिवता येत 
नसेल तर, आता िनदान तुक यासाठी इंग्रजांची कुत्री बनून या चीनािदक आप या 
शेजार् यांस तरी इंग्रजां या दा यात ढकल याचे महापाप क  नका! असा उपदेश 
क्रांितकारकांनी या िहदंी सिैनकांत सारखा सु  के यामुळे यांची मने लवकरच 
िबथरली. चीनिव द्ध लढ यास यास भाग पाडणे धोक्याचे आहे, असे इंग्रजी 
अिधकार् यां या यानात आले. शांघायहून हॉगकाँग आिण हाँगकाँगहून शांघाय, अशा 
सिैनकां या थारेपालटी आिण वारेपालटीही झा या. इतक्यात या सै यात बंडा या 
वाला पेट याचा सभंवही िदस ूलागला काही मोठमो या िहदंी सिैनक अिधकार् यांस 

इंग्रजािव द्ध कट के या या आरोपाव न पकडून सिैनक खटले (कोटर्माशर्ल) कर यात 
आले. जनू या १८ तारखेस तार आली की शांघायमधील इंग्रजी सरकारचा मखु्य 
पोलीस अिधकारी यास रा यक्रांितकारकांपैकी हरबंतिसगं नावा या एका िनध या 
लढव याने गोळी घालून ठार केले! आणखीही रा यक्रातंीचे प्रय न आिण कट 
उघडकीस येतच गेले. क्यांटन, शांघाय, हाँगकाँग इ यादी प्रमखु नगरांतून िहदंी 
रा यक्रांितकारकांची गु त सं थांची जाळी पसरलेली असनू यांचे सवर् धोरण चीनी 
रा ट्रीय पक्षास सा य देऊन इंग्रजांचे नाक खाली कर याचे आहे. आशा ही की, 
चीनमधून इंग्रज उठला की या चीन या रा ट्रीय सरकार या पािठं याने आिण 
रिशया या सगंनमताने इंग्रजांशी या दोन रा ट्रांची लढाई जुपंताच ब्र मदेशा या 
सरसीमेव न बंड क न िहदंु थानवर वारी करावयाची आिण रा यक्रांती या झडा 
िहदंभमूीवर पाय ठेवताच उभारावयाचा! 
 
पण चीनमधील िहदंी रा यक्रांितकारकांचा डाव इंग्रजां या लक्षात आ यावाचून 
थोडाच राहाणार होता! या डावाचे ममर् िविधमडंळातील, खादीमडंळातील, तु हा 
आ हा इंग्रजी चाबकाखाली माणसाळले या मदंां या लक्षात येणार नाही. आपणास 
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तो एक केवळ पोरखेळ वाटेल; माथेिफ पणाची एक लहर वाटेल. पण इंग्रजांस या 
डावातील अथर् ते हाच कळला. इंग्रज िविधमडंळ, खादी मडंळ इ यादी स य 
सं थां या माणसाळले या िन पद्रवी डावाकड ेकौतुकाने पाहात बसतात. यास वेळी 
अवेळी वाहवा! भले! हणनू यातील िन पद्रवीपणा या प्रमाणात अिधकािधक भलाई 
पण देतात; पण क्रांितकारकां या डावाचे नाव काढताच कसे अगदी त काळ 
िपसाळून, िदसेल यास चावू लागतात हे सवर् ुतच आहे. इकड े इतर चळवळीं या 
होरक्यांची, अशी हजार लोकांची सभा भ न कडकातील कडक भाषा बोलत बसली 
तरी ग हनर्र व थ झोप घेत असतात. पण एखादे अठरा वषार्ंचे पोर जरी एखादा 
क्रांितकारक श द बोलले तरी एकदम राजा या िव द्ध लढाई हणनू रणिशगें फंुकली 
जातात. अठरा वषार्ं या क्रांितकारकां या माथेिफ  पोरांची, अशी हजार माथेध  
पोरांहून इंग्रजास भीती वाटते! कारण इंग्रज सग यां या बारशास जेवलेला. याला 
माथेध  स यपणा आिण माथेिफ  उनाडपणा यातील फरक ते हाच कळतो! यातही 
या चीनमधील क्रांितकारक माथेिफ ं या उनाडपणाला रिशयन अ वलाची नखे 
फुटलेली आिण चीन या नागाचा िवषारी दात आलेला! इतर भसुा या आगी या 
िठणग्या िकतीक उडून गे या आिण िवझ या! पण ही िठणगी क्रांितकारक आगीची! 
वेळीच लक्ष िदले नाही तर जसा ग्यािरबा डी दिक्षण अमेिरकेतून स ज झालेली सेना 
घेऊन, इटलीत उतरला, तसे िहदंी क्रांितकारक रिशयन िशक्षकांचे हाताखाली सिैनक, 
वैमािनक आिण सामिुद्रक िशक्षण घेऊन, रिशयाची आिण इंग्रजांची लढाई जुपंताच, 
ब्र मदेशाचे सरसीमेवर उत न िहदंु थानात क्रांतीची आग भडकवीत युद्ध पुकारणार 
नाहीत हणनू कशाव न? मेले या दधुावर वाढले या आम या माथेध  
शहाणपणा या राजकारणास जरी हा केवळ पोरकट भ्रम वाटला तरी वािघणी या 
िजवंत दधुावर वाढले या चाणाक्ष इंग्रजांस ती एक भयंकर शक्यता वाटली, हे 
साहिजकच होते. ब्र हदेशावर चीन, रिशया आिण िहदंी क्रांितकारक हे वारी 
कर याची िसद्धता करीत आहेत, ही गो ट इंग्रजी राजनीतीचे सू म टीस िदसताच 
यांचे पटाईत बुिद्धम तसे ितचे मह व त काळ समजनू आले आिण यांनी 
िहदंु थानचे वाय य सरसीमेवर याप्रमाणे युद्धाची स जता आजवर ठेव यास ते 
झटत असत, याचप्रमाणे आता िहदंु थानचे पूवर् सरसीमेवरही लढाईची स जता 
ठेव यास इंग्लडं त काळ झटू लागले. 
 
आजपयर्ंत सरसीमा (सरह ), आिण सरसीमेवरची युद्धाची िसद्धता हटली हणजे 
वाय य सरसीमा काय ती िहदंी लोकां या टीसमोर उभी राही. रिशया पवूीर् 
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ितकडूनच येणार होता. अफगािण थानही ितकडूनच वारी कर या या उ योगात 
असतो. रानटी जातीही िहदं ूलोकां या नाशास त पर होऊन लटुमार करीत ितकडूनच 
धावे छापे मािरतात. हणनू आजवर िहदंु थानला या वाय य सरसीमेची काय ती 
िचतंा असे. िहदु थानची पूवर् सरसीमा अगदी िन पद्रवी आिण पूवीर् स य अस याने 
आिण नंतर दबुर्ळ झा याने, दसुर् या आिण यातही याची देवभमूी असले या 
िहदंु थानावर वारी कर याचे यां या मनातही आले नाही अशा ितबेट आिण चीन 
या रा ट्रांनी यापलेली अस याने शतकोशतके िहदंु थानास पूवर् सीमेवर युद्धाची 
स जता हणजे काय याची क पनाही उरली न हती. पण शेवटी आज वाय य 
सरसीमेप्रमाणेच पूवर्सीमेवरही यदु्धाची स जता ठेव याचा प्रसगं सरकारवर गजुरला 
आहे. कारण, अफगािण थानास पुढे क न रिशया जसा वाय य सीमेवर वारी क  
पाहात आहे, तसाच चीनदेशास पुढे क न रिशया पूवर्सीमेवर वारी क  पहात आहे. 
आिण या दो ही बाजूनंी या महायुद्धाचे सुदंोपसुदंीत आपलाही लग्गा लागला तर 
पाहावा हणनू िहदंी क्रांितकारक फार दरूवर पिरणाम करणारा राजकारणी डाव 
टाकून आिण इंग्रजां या शत्रूशंी सगंनमत क न िहदंु थानावर क्रांितकारक सेनेची 
चढाई क  पाहात आहेत. 
 
यासाठी, यास त ड देता यावे हणनू दरूदशीर् इंग्रजांनी आजपासनूच ब्र मदेशा या 
सरसीमेवर मोठी प्रबळ स जता चालिवली आहे. या सीमेवर िक ले बांध याचे काम 
वेगाने चालले असनू मोठमोठे सैिनक-मागर् िसद्ध कर यात येत आहेत. यावर 
सटुले या बदंीवानां या टो या या टो या धाड यात येऊन यां याकडून कायर् क न 
घे यात येत आहे. याप्री यथर् धनसगं्रहही सु  असनू या सीमेवर चालले या या 
भावी महायुद्धा या पूवर्िसद्धतेिवषयी कोणतीही बातमी िकंवा सै या या हालचाहीची 
गणुगणु प्रिसद्ध कर याची कडक बंदी कर यात आली आहे. 
 
अफगािण थानकड या जेव या वार् या -िशकंदरा या वारीपासनू तो परवा या 
िजहादी गुडंांपयर्ंत- झा या या िहदंु थानास दा यात दडपनू ठेव यासाठी हो या. पण 
ब्र हदेशाकडून होऊ पाहणार् या या पूवर्सीमेवरील ही वारी झालीच तर िहदंु थान 
िजकं याकिरता होणारी नसनू केवळ इंग्रजांस िहदंु थानातनू हाकून याची शक्ती 
कमी कर यासाठीच होणारी आहे. इंग्रजां या साम्रा याचे तुकड ेउडिव यासाठी, या 
साम्रा याचे जे प्र यक्ष दय असे िहदंु थान, यावरच आघात किरता यावा, इंग्रजांना 
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िहदंु थानातच पेचात धिरता यावे, एव यापुरताच यांचा वारीचा बेत आहे. यांचे 
आिण यांचेसह सहकायर् करीत असले या िहदंी क्रांितकारकांचे असे धोरण आहे की, 
िहदंु थान या पूवर् सीमेकडून इंग्रजांस टाच िदली असता यांची शक्ती िवभागेल 
आिण आतून िहदंी लोक क्रांती क न उठतील! काय वेड े धोरण हे! िविधमडंळे, 
खादी-मडंळे, िशवो सव, शुद्धी, वदेशी इ यादी अ यंत उपयुक्त आिण सखुासीन 
उपायांनी बठैी प्रगती कर याचे सोडून या क्रांितकारकां या कानठा या बसिवणार् या 
पोरखेळां या घोडदौडी प्रगतीत िश न दातबीत फोडून घे याचे सकंट वतःवर ओढून 
घ्यावयास आ हा स य गहृ थांस वेड थोडचे लागले आहे!! 
 
परंतु आ हांस नसले तरी ब्र मदेशातील काही लोकांवर मात्र या वेडाची थोडीशी छाया 
पडत अस याचे िदसते. कारण, यां यातील बर् याच लोकांनी के हापासनूच अशी 
हाकाटी कर यास सु वात केली आहे की, जर कधी ब्र मदेशा या सरसीमेवर चीन 
आिण इंग्रज यांचे युद्ध जुपंले तर आपण इंग्रजांस धनाची वा जनाची यिकंिचतही 
सहायता देणार नाही. कोण ही बंडिगरी! सरकार महा मा गांधीस का ितकड ेधाडीत 
नाही? ते गेले तर स य, अिहसंा नाही तर िनदान वन प याहार अशा कोण या तरी 
गालभ  मुदार्ड त वा या नावाखाली ते हाच ब्र मी लोकांस समाजावतील की, 
इंग्रजांशी अशा युद्धाचे वेळी िनरपेक्ष, िबनअट, िबनबोभाट, मागतील तो सहकार 
करणे आिण सा य देणे हेच खर् या असहकािरतेचे लक्षण आहे. मागे जमर्न लोकांस 
मार यासाठी महा माजींनी सिैनक जमिवले तसे आता रिशया िव द्ध सिैनकभरती 
करणे आिण रिशयन िच यांची िहसंा करणे हीच खरी अिहसंा आहे. आिण अशा 
रीतीने इंग्रज आपला अिमत्र आहे हणनूच यास याचेवरील सकंटात पेचात न 
धिरता यास सा य कर यासाठी आपला िमत्र चीन याचे डोके उडिवणे हीच खरी 
देशभक्ती आिण वरा यप्रा तीचा सरळ मागर् आहे! 

द्धानंद: २२ स टबर १९२७ 
* * * 
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वीरमाता क्षीरोदवािसनी 

वातं या या सखुनीमाजी ज म वतंत्रांचे 

गलुामिगरी या उिकर यावरी गलुाम िनपजाचे !! 

-िसहंगडचा पोवाडा 

मागे द्धानंदम ये काकोरीचे क्रांितकारक या लेखात ी. शची द्रनाथ सं याल यांचा 
उ लेख केलेला होता आिण यांचे छायािचत्रही दे यात आले होते. या प्रखर 
देशभक्त वीरा यास काकोरी या क्रांितकारकां या कटात आज म का या पा याची 
भयंकर िशक्षा िमळालेली आहे. याच शची द्रनाथ सं याल यां या वदृ्ध मातेचे नाव 
ीमती क्षीरोदवािसनी देवी हे होते. 

 
ती वदृ्ध वीरमाता, ितचे पुत्र देश वातं यासाठी कारागारात ज मठेपी या भयंकर 
िशक्षा या बे या ठोकून बंद झालेले असता, घरी एकटी यां या मरणाने िव हळ 
होई, परंतु यांस वदेशसेवे या भीषण िद यात यश येवो हणनू सर या वासानेही 
आिशवार्द देत एिप्रल १९२८ म ये मृ यु पावली. 
 
ितला एकंदर चार मलेु होती. वडील मलुगा साधारण वयात येतो न येतो तोच ितचा 
भ्रतार वारला आिण या िच यािप यां या भरण-पोषणाचा भार ीमती क्षीरोदवािसनी 
देवी यांजवर पडला. ते कुटंुब मळूचे बंगाली. पण फार िदवसांपासनू काशीसच यांचा 
िनवास होता. यांचे वडील वार यामळेु उघडी पडलेली ही चारी मलेु आप या 
ममते या पखंाखाली झाकून ही दःुखी आई अशा आशेने कालक्रमण क  लागली की, 
लवकरच माझा वडील मलुगा वयात येईल ससंाराचा भार सांभाळील आिण मा या 
वाधर्क्याचे िदवस कौटंुिबक आनंदात घालवून मा या क टाचे पारणे फेडील. 
 
पण ितचा तो वडील मलुगा जसजसा वयात येऊ लागला तसतसा या मातेने यास 
सांभाळले, ित याहून दसुरीच एक मतूीर् याला आकषर्ण क  लागली. तो ितला 
आईची आई, मातेची माता हणनू सबंोधून आप या आईला िवसरत चालला! 
आप या आई या खां यावर पडलेला ससंाराचा भार सांभाळ याचे सोडून तो या 
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परम माते या ससंारासच आपला ससंार माननू ित या दःुखासाठी तो झु  लागला, 
ित या मोचनासाठी झुजंू लागला. या या या दःुखी आई या घरी ितची नुसती भेट 
घे यासही यास सवड िमळेनाशी झाली. कारण, रात्रिंदवस तो या याचे मनास 
आकषर्णक न ह न नेणार् या िद यमतूीर् या मिंदरात हे भारतमाते! हे जननी! हे 
ज मभमूी! अशा यास धरीत पडलेला असे. आईला जननी हण याचे िवस न 
वजातीलाच हे जनक-जननी-जननी! हणनू आई हण ूलागला! 

 
१९०५ ते १९११ या क्रांितकारकां या आगखाऊ चळवळीचे ते िदवस होते. यां या 
उग्र ता या उग्रतेसच त ण अतंःकरणे मोहून जात होती. आईबाप, बायकामलेु, 
घरदार यांची ये या िद य घ्येयाची आिण या उग्रसाधनांची दैवी दा  जो एकदा 
िपई तो त ण धुंद होऊन या या टीस िदसेनाशी होत. या या टीस एकच 
य िदसे. भारतमाता, ती जनक-जननी-जननी दा या या शृंखलात जखडलेली आहे 

आिण ित या तीस कोटी सतंानातील जा याये यास हटकावीत आहे. प्रथम पुढे होऊन 
या मा या िवमोचनाथर् पेटले या महान अिग्नकंुडात उडी घालनू बिलदाना या 
नवसांची सखं्या पुरी कर यास कोणी प्रथम पुढे येतो आहे काय? 
 
या मनोवृ तीने उ फूतर् झालेला त ण, शहाणपणा या िकंवा मखूर्पणा या सवर् 
उपदेशा या ट याबाहेर गेलेला असे. प्रकृती िवकृतीसारखी आिण िवकृती यास 
प्रकृतीसारखी वाटे. घरचा ससंार बुडवून दारचा ससंार तो थाटू पाही. जीवन मरण 
वाटून यास मरणात मजा वाटे. काशीयात्रेहून यास फाशीयात्रा अिधक पु यप्रद वाटे. 
सवर् िजवंत शहा यांचा उपदेश याला एकू येईनासा होई आिण मेले या आ याचे 
वाचाहीन वक्तृ वाचे यास अक्षर एकू येई. 
 
िकशोर शची द्रनाथ सं याल याच वक्तृ वास भाळला आिण याच आगिगळू पंथाचा 
अनुयायी झाला. काशीला याने क्रांती या जीवघेऊ जीवदेऊ शपथा घेत या. 
क्रांितकारकां या कटास िमळून तो बॉ बची िव या िशकला. श त्रे सचंवू लागला, 
महायुद्धाचे धामधुमीत आपले िशर आपले हातात घेऊन सवर् िहदंु थानभर बंड क न 
क्राितकारकां या भयंकर योजनांत तो भाग घेऊ लागला आिण तो सिैनकां या 
िशिबरांत घसुनू, नाना पे पालटून, पलटणीस िफतवू लागला. या या घरावर 
पोिलस पहारे बसले. िद ली या ग हनर्र जनरलवर बॉ ब फेकून स ते या 
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साम यार् या ह ती या अबंारीत हाईसरायास घायाळ कर याचे अमानुष कृ य 
करणार् या क्रांितकारकां या भीषण साहसाने आिण या प्रकरणी अनेक लोक फासावर 
चढिवले असताही या याने या सं यालचे मन चचंल न होता अिधकच 
रणो म त होऊन उठले याला लाहोरात, िफरोजपूरला, कोमागाटामा या झुजंीत, 
बालासोड या लढाईत झाले या क्रांितकारकां या आिण इंग्रजां या भयंकर चकमकीत 
क्रांितकारकांचे शेकडो त ण रणात लढून मेले असता, फाशीवर लटकािवले जात 
असता, अदंमानात शेक यांनी मोजनू क बले जात असता, भीतीचा लेशही िशवला 
नाही िकंवा याचा तो िजवंत शहा यांनी िनिदलेला मागर् यास टाकाऊ वाटला नाही, 
हे या या वभावास साजेसेच झाले. या वेळेस राजिन ठे या शपथा घेऊन 
गांधीसारखे शहाणे लोक इंग्रजांस महायुद्धात साहा य देववून जमर्नांची क तल 
उडिव यासाठी इंग्रजी सै यात िहदंी िशपायांची भरती करीत वरा या या सरळ 
मागार्वर भरधाव चाललेले होते, याच वेळेस शेकडो क्रांितकारक त णांसह गु त 
रीतीने हा त ण सं याल, भरती झाले या पलटणीतून बंडाचा उपदेश देत 
वरा या या वक्र आिण रक्ताळले या मागार्ने भरघाव चाललेला होता. 

 
ते बंड फसले, लाहोरला मोठमोठे गु त कटांचे खटले होऊन इंग्रजांचे रा य उलथे 
पाड यासाठी आिण भारतीय वातं य सपंादन कर यासाठी श त्र धारण क न 
रणांगणात उतर या या अपराधा तव शेकडो फाशी गेले, जहाजे भ न ज मठेपीवर 
धाड यात आले- याच धांदलीत शचींद्रनाथ सं याललाही काशी या कटा या 
खट यात ज मठेपीची िशक्षा झाली. या या नादाने याचे बंधूही या कटात गवसले 
होते, यांनाही बंदीची िशक्षा झाली, सं यालचे घरदार ज त कर यात आले. या या 
नातलगां या मागे ससेिमरा लागला. या उ व त कुटंुबात यांची ती वदृ्ध माता 
ीमती क्षीरोदवािसनी देवी तेवढी उरली. 

 
शोकाने िव हल झाली असेल नाही ती माता? होय. ती िव हल झालेली होती. वडील 
मलुगा वयात आ यावर घरचा ससंार तो सांभाळील आिण वदृ्धपणी मा यावर 
पडले या वधै या या घा याखाली चुरडून गेलेली हीच माझी बाळे संतितसपं तीने 
युक्त होऊन माझी सेवा क न माझ े पांग फेडतील, ही ितची आशा जळून गेली 
होती. ित या वडील मलुाने वयात येताच या आईचे पांग न फेडता, ितची िवचारपूस 
देखील न करता ितकड ेकाळेपा यावर जाऊन तलेाचा घाणा िफरिवला आिण इकड े
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घरादारावर नांगर िफरिवला. याने या या इतर भावांनाही याला लागलेले 
देश वातं याचे िद य वेड लावून िदले; यांचाही नाश केला; इतकेच न हे, तर 
या या सगंतीने या यां या आईला देखील या सांसिगर्क वेडाने पछाडले! 
 
-आिण ितचे उजाड घरही ितला भरलेले िदस ूलागले. अदंमानात ितचा विडल मलुगा 
ज मठेपी या िशक्षेवर असताना ितची याला जी पत्रे जात याम ये आप या चारही 
मलुांनी वदेश वातं याथर् घेतले या तापायी आपला ससंार उ व त के यािवषयी 
ितने एका श दानेही त्रास यक्त केलेला नसे! 
 
पण लवकरच तो पु हा ितला भेटणार नाही अशा कठीण ज मठेपी या िशक्षेवर 
गेलेला ितचा पुत्र योगायोगाने ितला भेटला. ज मठेपीची वीस वषार्ं या िशक्षेची पाच 
वषार्ंतच सटू िमळून राजक्षमे या उलाढालीत सं याल सटुले, आिण अदंमानातनू घरी 
परत आले. यांचे ितघे भाऊही कारागारातून आिण राजकोपातून मकु्त झाले. या 
वदृ्ध आिण िनराश क्षीरोदवािसनी देवी या हेिच देही हेिच डोळा पु हा सवर् मलेु 
भेटली. जे सकंट ज मात पार पडणारे न हते त ेपाच-वषार्ंचे आत पार पडले, ित या 
भ्रतारा या आकि मक िनधनानंतर प्राणाहून पलीकड या पे्रमाने वाढिवलेली आिण 
क्रांती या वादळात म यंतरी नाहीशी झालेली ितची क चीब ची ित या घर यात 
आिण ित या पंखाखाली पु हा एकसहा गोळा झाली. आनंद झाला. घर भरले. 
 
-पण कोणाचे घर भरले? क्षीरोदवािसनीचे घर भरले. तथािप ित या मलुाला आिण 
या या सगंतीने आता ितलाही या घराला वतःचे घर हणावेसे वाटतच न हत,े 
िजवावर आले होते पण शेपटावर गेले असे समजनू आप या दैवाने अदंमानहून परत 
आले या मलुास नोकरी कर कशी! आता मात्र जपून राहा बरं! म  दे तो देश 
सकंटात! तु ही तु ं गात पडलात ते हा एकजण देखील मला भीक घालीत न हता! 
अशा या लोकांसाठी कशाला मरतोस. ते सगळे तू गेलास ते हा हणत मला काय 
याचे? मग तू तरी कशाला मरतोस अशा कृतघ्नांकिरता? -इ यादी शहाणपणाचा 
उपदेश क्षीरोदवािसनीने आप या मलुास िदला असता तर ते अगदी तु य नसले 
तरी क्ष य होते; पण ितने तसा चकार श दही काढला नाही! 
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ग डास जसे मातीत िवसावा घेववतच नाही तसे सं यालला घरी करमेचना. 
वादळाशी झुंजणे हीच जशी ग डाची करमणकू तशीच वीरा यांची. देशवीर सं याल 
आिण याचे ितघे भाऊ पु हा क्रांती या भयंकर िनशेत चूर झाले. या जनक-जननी-
जननी भारत-मातेची हाक यां या दयात सारखी प्रित विनत होऊ लागली. त े
यां यासारख्याच जा व य आिण अघोरी क्रांितकारकांसह श त्रा त्रे जमवीत, 
राजकीय वातं याथर् इंग्रजांशी जीव-घेऊ-देऊ चकमकी लढत, सरकारी िनधी 
बळकावीत, आगगा या लटुीत सयंुक्त प्रांतभर पुनः िधगंाणा घाल ूलागले. यांचे तेच 
प्रकरण पुढे काकोरीचा खटला हणनू प्रिसद्ध झाले! 
 
या खट यात सं यालला पु हा ज मठेप झाली. या या भावांनाही पु हा िशक्षा 
झा या! वषर् दीडवषर् पोिलसांनी ित या मलुांस ित या घ न पु हा ध न ने यापासनू 
तो मलुांना काकोरी या खट यात ज मठेपी या दसुर् या िशक्षा लागेतो या 
क्षीरोदवािसनी देवीने खाणे, िपणे, राहाणे, िनजणे इ यादी शारीिरक आव यकते या 
गो टीतही अ यंत त्रास सोसला, छळ सोसले, दःुख सोसले! 
 
-पण एका श दानेही मरो तो देश! जळो ते वरा य! असे हटले नाही. ती माता 
होती. ितची चारी मलेु दहा-बारा वष सारखी पोिलस अटकेत जाऊन सटुत आिण 
पु हा पडत होती. अथार्त मलुां या ताटातुटीने ती िव हल होई, पण एका श दानेही 
यांना वातं य युद्धापासनू परावृ त करीना! उलट यांना िवजय िमळो हणनू ती 
यांना अिशवार्द देई! कारण ती नुसती माताच नसनू वीरमाता होती. 
वदेश वातं याथर् आपली मलेु ितने देवाला आिण देशाला मनोभावाने अपर्णच केली 
होती. शची द्रनाथ सं यालला दसुरी ज मठेप होऊन ते पु हा कारागारात पड यानंतर 
आिण ितची इतर मलेुही दरुाव यानंतर क्षीरोदवािसनी झरुणीस लागली; आिण 
मलुांवाचून तळमळत आईची जी अव था होते, ती ितची झाली. झरुत झरुत देवी 
क्षीरोदवािसनी एिप्रल १९२८ म ये वारली! ितचा तो विडल मलुगा ितला मरताना 
मांडी दे यास देखील येऊ शकला नाही!! 
 
मलुांसाठी झुरत आई मेली- पण मरताना देखील, आप या या देवािप्रय मातभृमूीचे 
वातं याथर् झुजंणारे वीरपुत्र आप या कुशीत उ प न झाले हणनू ती वीरमाता 
वतःस ध य मानीत मेली! 
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िप्रय मातभृमूी या वातं ययज्ञात आपण वतःचं न हे तर आपला वंशचा वंश 
पुनःपु हा वातं यल मी या थिंडलावर बळी देणारे जे काही ध य देशवीर या 
िहदंु थानात आिण या िहदंूंत िनघाले, यात शची द्रनाथ सं याल यांचे कुटंुबही 
गणले गेले पािहजे. 
 
या वीर कुटंुबातली ती वीरप्रस ू क्षीरोदवािसनी-ितचे नाव, कुमािरकांनो आिण 
गिृहणींनो! -गभर्वतींनो आिण मातांनो! -तु ही प्र यही प्रातःकाळी मरण करा, या 
तशा पंचक यां या मरणाइतकेच या अशा वीरक यांचे मरणही तु हास आिण 
तुम या देशास क याणकारक झा यािवना राहाणार नाही! 

द्धानंद: ३ मे १९२८ 
* * * 
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िजते द्रनाथांचे बिलदान!! 

 
की समयी न वदावी तिर मग के हा िहतोक् ती बोलावी ! 

-- मोरोपंत 
 
िजते द्रनाथ दासांनी, राजबंदीना तु ं गातून इतर अनैितक अपरा यांप्रमाणे न 
वागिवता यां या पिवत्र हेतूला आिण उ च भावनांना शोभेल अशा स य रीतीने 
वागिव यात यावे, अशी मागणी क न ती पुरिवली जाईतो अ न याग कर याची 
प्रितज्ञा केली, आिण शेवटी या प्रितजे्ञपायी उपासमारी या अ यंत हालअपे टा सहन 
करीत आपला प्राण सोडला, ही मािहती ऐकताच उभे रा ट्र िव हल हावे हे 
साहिजकच होते. या भारतीय रा ट्रीय वातं याथर् यांनी यांनी गे या वीस-पंचवीस 
वषार्त आप या सवर् वाची आहुती िदली, या या हुता यांत िजते द्रांचे नाव अक्षय 
झळकत राहील यात शंका नाही. वदेशा तव कोणी मारीत मारीत मरतात; त े
देशवीर होतात. िजते द्रांवरील इंग्रजी आरोपांची छाननी होऊन यांनी काय काय केले 
हे आपणा सवार्ंस अ याप कळले नाही, तरीही आज या पिरि थतीत वदेशासाठी 
िजते द्र अ न यागाची अमोघ प्रितज्ञा क न वतःच वदेश- वातं या या यशात 
बळी पडला -मरणी मेला, हे तरी प टच आहे. हणनू िजते द्रनाथ हुता या या 
गौरवास तरी पात्र आहेच आहे, यात शंका नाही. याला शेवट या आठव यापयर्ंत तरी 
आपले मरण कोण याही क्षणी टाळता आले असते. याने अ न वीकार करावा 
हणनू अनेक देशभक्त यास िवनवीत होते. याने प्राणावर बेत याचे सधंीस उपास 
सोडला असता, तर कोणीही समजंस भारतीय यास माघार घेतली हणता ना, पण 
तरीही या मानी आिण एकवचनी वीराने अ न वीकारले नाही, तो मरणास 
ितळमात्र याला नाही. िजवाचे ितळतीळ तुकड ेक न ते एकेक मोजनू याने रा ट्रीय 
यज्ञात वाहा केले, हे याचे अलौिकक प्राणदान, हे याचे धैयर्, ही याची 
स यसघंता प्रशंसनीय आहे. शूर सभंाजी, वीर बंदा, गु  तेगबहा र या पूवर्कालीन 
महान ्हुता यां या बिलदानाची गो ट जरी सोडली, तरी गे या वीस वषार्त भारतीय 
हुता यां या रा ट्रीय यज्ञात िदले या कोण याही आ महिवदार्नाइतके ते िजते द्राचे 
प्राणदान प्रशंसनीय आहेच आहे; वंदनीय आहेच आहे- पण? 
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भगतिसगं - द त, सतीन - सेन इ यादी 
 
भारता या या अवनत काली असा एक जरी देशभक्त त ण उ प न झाला असता, 
वातं ययज्ञात केवळ वतःच मरणी म न का होईना, पण एकाने जरी अशा भीषण 
हालअपे टा सोशीत आपला प्राण आपणच वदेशाय वाहा! वदेशाय इदं न मम! 
हणनू हवन केला असता,तरीही ते प्राणदान आप या भारता या पुन थानाची एक 
सिुनि चत हमी होऊ शकते; परंत ु िजते द्राप्रमाणेच, अगदी या क्षणीही या याच 
सहकार् यांपैकी अनेक जण तेच िद य आिण दधुर्र साहस करीत आहेत. भगतिसगं 
आिण द त तर काय- ते अ न याग क न वतःचे देहास अनेक दःुसह यातनात 
ढकलणारे केवळ तप वीच नाहीत, आप या देहाचा आपणच बळी देणारे मरणी मरते 
हुता मेच नाहीत, पण मारता मारता मरणारे देशवीरही आहेत, अशी या भारतातच 
न हे तर जगातही शेकडो लोकांची धारणा आहे. यां या मागार्वर िव वास ठेवावा, 
या मागार्चा पाठपुरावा करावा की नाही ही चचार् येथे उि ट नाही, हणनू तो 
अप्र तुत िवषय सोडला, तरी यांस शेकडो लोक देशवीर मानीत आहेत ही गो ट 
लपिव याचे काही कारण नाही- लपिवणे शक्यही नाही. या देशवीरांनी अ न याग 
के यापासनू प्र यही वृ तपत्र उघडताना प्र येक रा ट्रभक्ताचे मनांत ध स होते की, 
वीर भगतिसगं- द ताची काही अशुभ बातमी तर आज वाचावी लागणार नाही ना? 
तीच ि थती बंगा यातील िहदंकुुलभषूण सेनानी स ये द्रनाथ सेनांची! प वाखालीला 
िहदंरुा ट्राचे वतीने सतत वषर्भर झुंज घेऊन िवजयी झालेला हा अट्टल सेनानी आज 
बािरसाल या तु ं गात अशाच एका सापेक्षतः क्षु लक अटीव न िनकरावर आला; 
याने अ न व यर् केले आिण आज शंभरावर िदवस नाना देहदंड भोगीत भोगीत 
जजर्र होऊन शरपंजरी पडला आहे. अ नावाचून शक्ती क्षीण होत आहे, याचे अधार्ंग 
लळेु झाले आहे! वाचा मदं झाली आहे! आता ते सटुले तरी ज माचे पंगपूण घेऊन 
सटुणार. मेले- तर मरणी मारणार! भारतीय हुता यां या नामावलीत एक नाव 
अिधक वाढणार; पण -! या सवार्ंचा िनधार्र, ही तप या, हे धैयर्, ही देशभक्ती 
प्रसशंनीय आहे, वंदनीय आहे! -पण! 
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हुता मा देशवीर रामरखा आिण 
 

अदंमानातील अ न यागी 
 
आज हे राजनैितक बंिदवान लोकां या डोळयांसमोर आहेत, ते िहदंु थान या 
कारागहृात आहेत. यातही क या बंदीत अजनू अिभयकु्त अव थेत आहेत, 
accused आहेत, दंिडत झालेले नाहीत- हणनू यां या भावना, यांचे िन चय, 
यांचे अपमान, यांचा मृ यु-रा ट्रीय टी या िनः पंद टीसमोर एखा या 
िचत्रपटासारखा धरलेला आहे. हणनू यांची यातना उ या रा ट्रभर दया दयास 
पीळ पाडीत आहे. तथािप या वेळेस, मािहत नसणारास नसले तरी मािहत 
असणारास, राजकीय बंिदवानांना स माननीय वागणकू लाभावी याच प्र नासाठी 
अशाच अ न यागा या भीषण प्रितज्ञा क न अशाच दधुर्र यातना, जशा 
मिहनोगणती या उपासमारीने िझजत िझजत या टी या पलीकडील कठोर 
काळोखात - या अदंमानात - यांनी गेली दहा वष सहन के या, या नानी 
गोपाळांची, या भाई परमानंदांची, या शूर पृ वीिसहंांची -भाई सोहनिसगंादी या 
अनेकानेक राजकीय ज मठे यांची आठवण आज झा यावाचून राहाणार नाही. अशाच 
उपासमारी, हेच हाल यांनी चार चार मिहने सोसले!... वदेशा या या भले वीर 
हणनू सारखी पाठ थोपटणार् या पे्रमळ सहानुभतूीची सजंीवनी जवळ नसताना 
सोसले! -आिण या िजते द्रासारखाच तो वीर रामरखा अ न सोडून, कपड ेटाकून, 
उपाशी, हातकडीनी जखडलेला मिहनोगणती या यातनांनी क्षय होऊन शेवटी मरणी 
मेला! याचे शव कुठे फाडले, कुठे पुरले, कुठे पडले याचा प तादेखील नाही! अनशन 
क न, आमची अमकु मागणी तु ही मानीत नसाल तर हे इंग्लडं देशा, तु या 
दाराशी मी त्रागा करीत, उपाशी प्राण सोडीत ते पाप तु या माथी हणनू भीती 
घालीत, ते अदंमानात जे गेले, जे पंग ूझाले, हे जे इथे मरत आहेत, पंग ू होत 
आहेत -ते सवर् हुता मे िनःसशंय प्रशसंनीय आहेत! पण! 
 
जे एका या उदाहरणात प्रशंसनीय असते ते एकंदरीत सवार्ंना अनुकरणीय असतेच 
असे न हे!-- 
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पण जे जे वतर्न िकंवा जो जो स गणु सवर्सामा यतः प्रशंसनीय िकंवा वंदनीय अस ू
शकतो, तो तो, सवर् पिरि थतीत सारखाच अनुकरणीय असतोच असतो असे 
नस याने, िकंबहुना काही िविश ट पिरि थतीत तो सामा यतः स गणु िकंवा ते 
सामा यतः प्रशंसनीय वतर्न अिन टच होत अस याने, रा ट्रीय ल यात, राजकीय 
पेचापेचीत, सदोिदत िवपक्षाची हालचाल आिण वपक्षाचे बल ही तोलनू िववेचून, 
मग काय ते आप या सिैनकांचे सचंलन करणे अग याचे होऊन बसते. रा ट्रातील 
प्र येक चळवळ, रा ट्रीय झुजंारांचा प्र येक सामना, नसुता प्रशंसनीयच असनू 
उपयोगी नाही, तर तो कुशल, इ ट आिण कायर्क्षमही असला पािहजे. अ यंत ती  
देशभक्ती या वेदनांनी िव हल होऊन एका त णाने, लोकमा य िटळक मे याची 
बातमी एकताच, माडीव न उडी टाकून जीव िदला हणनू ऐिकवात होते. आता ही 
याची उ कट देशभक्ती वंदनीय होतीच होती. ते प्राणापर्ण करताना याची दैिहक 
जीवनाची तु छता कोण याही हुता याइतकीच प्रशंसनीय होती- पण यामळेु ते 
कृ य अनुकरणीय ठरत नाही. कारण, या येयासाठी, वदेशिहतासाठी, पे्रिरत 
झा यामळेु या या दयात लोकमा यांचे मरणवृ त ऐकताच अशी बिलदानाची 
भावना उसळून आली, ते देशिहत, ते याचे प्राण असे न देता-नुसते मरणी न मरता 
-जर जरा िनरा या रीतीने याने िदले असते, तर अिधकच साधले असते. याचे 
कृ य प्रशंसनीय असताही इ ट न हते. या नीच वाथर्परायण प्रा याला 
लोकमा यांचे मरणाचे िदवशीही क्षणभर देखील वदेशासाठी दःुख सोस याची उमीर् 
आली नसेल, क्षणभर देखील याचे वाथर्लपंट मन िवचिलत झाले नाही, याचे 
मनाहून हा वदेशपे्रमाने तळमळून त वाला आ मापर्ण करणारा त ण कोिटपटीने 
वंदनीय आहे. पण तरीही याचे या कृ यामळेु झाले याहून याच प्राणा या 
मू याने, शतपट अिधक वदेशिहत यास सहज साधता आले असते. हणनू ते 
कृ य, प्राण दे याची ती रीत, नुसते मरणी म न जा याचे ते बिलदान, इतर रा ट्र-
यो यांपुढे अनुकरणीय हणनू धरता येणार नाही. कारण, बिलदान आिण क तल, 
हवी आिण ह या यांत एक चांगले आिण दसुरे वाईट हे जे आपण ठरिवतो, ते का 
याचे िववेचन केले असता यातील िभ नतेची हीच कसोटी आढळून येथे की, 
यापैकी पिहले परोप्रकारा तव आिण आ मो नती तव अ यंत अव य असा याग 
असतो, मह तर अथर् साध यासाठी अपिरहायर् अशा अथार्चा याग असतो आिण 
दसुरा हणजे वतःचा िकंवा दसुर् याचा तामसी नाश असतो. लोकक याणाला पोषक 
न होता क्विचत उलट िवघातकच होणारा पिरहायर् प्राणनाश असतो. मकु्तीला अव य 
िततकेच हवी घेतो तो खरा यज्ञ -हवी देतो तो खरा यजमान. या य समर 
िजकंावयास अव य िततकेच सिैनक अ या य बलाचे शासनाथर् जो मरणावर चाल 
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करावयास धाडतो, तो खरा सेनापती.नुसते आ मापर्ण करणे हणजे मकु्ती िमळणे 
न हे; नुसते मरत राहाणे हणजे समर िजकंणे न हे. तसेच नुसते मरणी मरणे, 
हुता मा होत राहाणे हणजे रा ट्रीय वा धािमर्क वातं य सपंादन करणे न हे. त े
जे हा के हा या वातं ययुद्धातील अपिरहायर् घटक, असेल, ते हा तेही केलेच 
पािहजे, जसे तेगबहादरुाने केले, जसे जे लढाई या पिह याच पायी शत्रू या गोळीस 
बळी पडतात, जसे शत्रू या कारागारात ज मोज म जे वदेशाथर् सडतात ते करतात. 
परंतु रा ट्रीय सै याचे मुख्य येय िवजय हे आहे. आप या या य पक्षाची एकंदरीत 
कमीत कमी हानी होऊन अ या य िवपक्षाची एकंदरीत जा तीत जा त हानी 
कर यास जी युद्धकला झटते ती खरी युद्धकला होय! 
 
या युद्धकलेचा हुता मता हाही के हा के हा एक अ यंत अव य आिण अ यंत वं य 
असा घटक होऊ शकतो. पण तो अपवाद हणनू. केवळ हौता य ही काही 
िवजयाची िनि चत हमी न हे! रामाची सीता रावणाने चोरली; जो सीतेला चो न 
ने याइतका नीच आिण दु ट होता, तो रावण रामाने लाख उपोषणे करीत या या 
दाराशी सीतेला दे, नाही तर मी त्राग्याने वतःचा प्राण देतो असे हटले असता 
या या अतंःकरणास लेशही द्रव फुटणार नाही इतका िनल जर्, िन ठुर होताच होता! 
हणनू रामाने अ न सोडले नाही; तर उलट रावणाचे पुढील जीवना या अ नाचे ताट 
ठोक न यालाच मरणा या उपासमारीने कसा नामशेष क न टाकता येईल या या 
यव थेत ीराम तातडीने लागला. सीतेने देखील अशोक वनात असता, मला 
अमकुच भोजन आिण अमकुच मान देशील तर बरे; नाही तर अ न सोडून मरेन, 
अशी नसती प्रितज्ञा केली नाही. कारण, ितचे मखु्य येय जे रामाकडून रावणाचा 
वध करिवणे, यास ते आव यक न हते; इतकेच न हे तर क्विचत अपायकारकही 
झाले असते. हां, एक मात्र प्रितज्ञा ितने केली -एक गो टीसाठी मात्र ती प्राण यागही 
करती -ती हणजे वतःचे प्रीती वातं य -ते पाित य -ते येयच जर सकंटात 
सापडते, आिण प्राण वाचिवणे हणजे मखु्य येयच सोडणे असा प्रसगं येता, तर -
तर मग मात्र प्राण सोडणेच ितचे कतर् य होते -आिण ितने ते केलेही असते. गु  
तेगबहा ूर, बंदा वीर िकंवा राजे सभंाजी यांचे मखु्य येयच वधमर्रक्षण होते; 
हणनू जे हा या येयासाठीच प्राण देणे प्रा त झाले, ते हा यांनी प्राण िदला हेच 
युक्त झाले. तेच खरे हौता य नसुते प्रशंसनीयच न हे -वंदनीयच न हे -पण 
अनुकरणीयही असणारे हौता य तेच! तीच गो ट कोठ याही राजकीय क्रांितकारकांचे 
मखु्य येय जे महनीय वदेश वातं य आहे. यासही लाग ूआहे. यासाठी झुजंताना 
ते धरले जाऊन, वाताहात होऊन, यां या िवपक्षाचे हाती पडले असता, जर 
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उदाहरणाथर् यांस यां या वातं यसेनेची वा यां या दा गो याची मािहती यांना 
िवपक्ष िवचा  लागला -जर याकिरता यांचे प्राणांितक छळ होऊ लागले, तर छळ 
सोसनू याकिरता प्राणही गेला तर तो देणे हे यांस यां या टीने कतर् य वाटलेच 
पािहजे. 
 
-कारण मखु्य येयाथर्च ते प्राणदान तशा ि थतीत अव य आहे. हणनूच उपयुक्त 
आहे. या एका प्राणा या तशा दानाने शेकडो िनरपराध प्राण, एका रा ट्राचा मान, 
एका या य येया या वजाचा गौरव हे राखले जातात तो प्राण देणे हेच खरे 
हौता य -केवळ प्रशंसनीयच न हे, वंदनीयच न हे- पण अनुकरणीय हौता य. 
क्रांितकारकां या त वांशी िकंवा मागार्शी यांची सहानुभतूी नाही यांची चचार् या 
िववेचनात अप्र तुत हणनू तीिवषयी अनुकूल प्रितकूल असे काहीच मत या थली 
न देता त्रय थपणे आ ही इतकेच सांगतो की येयाथर् अ यव य असलेले प्राणदानच 
तेवढे मकु्त आहे. पण येयाथर् अनाव यक असलेले प्राणदान या वीरा या या 
देशभक्तीचे िकंवा िनग्रहाचे िकंवा िनः वाथर् िनभर्यतेचे योतक होणारे आिण 
हणनूच हेतुतः वंदनीय असणारे परंतु यवहारतः येया या अिंतम िवजयास 
अनाव यक न हे तर एका अथीर् अपायकारकही होणारे आिण हणनूच अनुकरणीय 
नसणारे आहे. हे सवर्साधारणपणे सांग यास काहीएक हरकत नाही. केवळ प्राणहानी 
अिन टकारकच होय आिण या टीने स या िजकड े ितकड े उठले या या अ न 
सोडून आपण होऊन अनेक यातना सोशीत, केवळ मरणी म न जा या या पद्धतीची 
जी अ न सोडून म न जा याची साथ उठू पाहात आहे ितचा, या अ न यागा या 
साथीचा, यदु्धातील एक धोरण हणनू िनषेध करणे हे आ ही आमचे कतर् य 
समजतो. 
 
जी माणसे अशा उ च देशभक्तीने पे्रिरत होऊन अशी कठोर तप या क न, मरणी 
मरतात, यांचे वैयिक्तक मोल कमी न करता, यां या या दैवी वैयिक्तक 
बिलदानाचा यथोिचत आदर करीत असताही हे प टपणे सांगणे अव य आहे, 
भावना दखुली तरी दखुवून, रा ट्रीय िहतासाठी हा बुिद्धवाद प्रकटपणे बोलनू दाखिवणे 
कतर् य आहे की, ही अनशनाची लाट जर अशीच फैलावू पाहील, तर ित यामळेु 
रा ट्रा या मखु्य येयाला - वातं याला - या माणसां या सिक्रय जीवनांची िकंवा 
लढ या मरणाची अपेक्षा आहे, यांना जवळ जवळ यथर् गमावून, नुसते मरणी 
मारवून, आपण दघुर्र हानी पोचवू; कारण हे जे देशभक्त आता एकाचे पाहून दसुरा, 
दसुर् याचे पाहून ितसरा, असे अ न याग क न लळेु, पांगळे, क्षयग्र त होत, दःुखद 
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मरणी मरणाचे भ य होऊ पाहात आहेत हे कशाकरता? तर राजकीय बंदींना थोड े
बरे वागिवले जावे, या सापेक्षतः अगदी दु यम मागणीसाठी! आिण अशा अगदी 
दु यम मागणीसाठी एवढाले वीर बळी यावयाचे! िजतद्र, सेन, भगतिसगं, द त -
असे एकाहून एक अिभम यु, जनकोजीसारखे वीर- एखा या भारतीय यदु्धास 
िजकंणारे -एकेका या प्राणाचे मू य दहा-दहा प्राण-असे हे देशभक्त, मखु्य येय जे 
वातं य या यासाठी होणार् या ल याम ये (struggle) अिभमखु आक्रमण करीत, 
मोलास मोल घेत मरावयाचे, ते असे अवेळी, अकाली, एका सापेक्षतः यःिकि चत 
चांग या भाकरी या िकंवा वतर्मानपत्रा या तकु यासाठी िकंवा एक खुचीर्-टेबल 
राजबंिदवानास िमळावे हणनू अ न सोडून सडत मरावे- नुसते मरणी म न जावे! 
माती या मोलाने असला घाटकरी इरेस घालनू मातीस िमळवावा! राजबंदी या 
मानाप्रमाणे यांस वागवावे हा प्र न मानाचा आहे. ही गो ट खरी आहे. या 
मागणीसही मोल आहे; पण ते अस या प्राणांचे न हे. अदंमानातही दहा वष सपं 
क न, इतर कै यांत सपं पसरवून, अिधकार् यांस उ थापन दे याचे नाका न, बळाने 
पत्रे आत आणनू, बळाने एकमेकांशी बोलनू, हातकडी, बेडी -इतका त्रास अशा दु यम 
प्र नांकिरता, हक्काकिरता सोसला; परंतु ितथे जे हा जे हा, अ न यागाचा त्रागा 
कर याइतका कुणी सतंापे आिण भलतीच प्रितज्ञा करी, ते हा यास त काळ पे्रमाने 
आग्रह केला जाऊन या आ मघातक िन चयापासनू परावृ त केले जाई. एखादा 
अवसानबाज मनु य एखा या िललावात एका दोन कवडी या व तुचे मोल हट्टास 
पेटून जसा दोन हजार पयांपयर्ंत चढवीत जातो, तसेच राजबंदींना सधुारले या 
पद्धतीने वागिव या या दु यम मागणीसाठी अशा वीरां या अमोल प्राणांची अशी 
मातीमोलाने नासाडी कर याची ही हटवादी चूकही अपायकारकच होणारी आहे. 
एखा या िजतद्रसारखा उदा त अपवाद झाला तर झाला; झाला तेवढा क्ष य आहे. 
पण आता या यःकि चत मागणीसाठी ही अनशनाची साथ अिधक फैलावू देता कामा 
नये. 
 
राजकीय बंिदवानांना िकतीही बर् या रीतीने वागिवले तरी काय? वतःस बंिदवान 
हणवून घे याचे दौबर् य तर राहाणारच ना! अगदी खुचीर्वर बसनू ताजे पत्र वाचीत 
रािहले, तरी इंग्रजांचा बंिदवान!् बरे, कारागहृाबाहेर आले तरी काय? 

बंदी नसे यातील कोण बोल। 
जो लोक दैवे परदास झाला।। 
तो बंिद तद्भिूच तु ं गशाला।। 
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या इतक्या दहा पंधरा िहर् यांस नागवून तो बरे वागिव याचा अिधकार िमळाला -तरी 
काय? तो उ या सामसमू होताच पु हा िछनला जाईल! जोवर िहदंु थान पारतं यात 
आहे तोवर लहानसहान अिधकार, जागा, पागा िहसंकवेल िततक्या िहसकीत 
राहायचेच; यासाठी पिरिमत आिण प्रमाणशीर तो वाथर् याग आिण प्राण याग 
करीत राहायचेच -पण तरीही ते कधी िवसरायचे नाही की, ते अिधकार िजने िदले 
ती परकी स ता जोवर िजवंत आिण प्रबळ आहे, तोवर ते के हा िछनावले जातील 
याचा काही िनयम नाही. ते धुळीवरचे सारवण! हणनूच भल याच दु यम प्र नास 
हा मानाचा प्र न आहे असे नसते मह व देऊन, लाखाचा प्राण माती या मोलाने 
दे या या प्रितज्ञा यापुढे तरी कोणी कधी क च नयेत. के या अस या तरी मखु्य 
येय जे वातं य यास असला सापेक्षतः िनरथर्क आिण अितशय सवंग प्राण याग 
अपायकारक अस याने तशा भल याच प्रितज्ञांची चूक या प्रितज्ञा मोडून सधुारावी. 
 
भलती प्रितज्ञा करणे एक भलू तर ती प्रितज्ञा रा ट्रीय िहतास अपायकारक असताही 
तशीच चालिवणे ही सवाई भलू. अशा पिरि थतीत शक्यतो वरीत पाय मागे घेणे 
हेच खरे शौयर्, खरा देशािभमान, खरे धैयर् आहे; हणनू आ ही आम या सवर् 
देशबंधूंस - यातही भगतिसगंादी अ यंत तेज वी आिण लाखा या मोला या 
नरर नांस, वीरांस अशी आग्रहाची िवनंती करतो की, यांनी राजकीय बंिदवानां या 
हक्कासारख्या दु यम आिण सापेक्षतः थो या मोला या मागणीचे पायी आप या 
रा ट्रीय पक्षाचे केवळ धुरंधर असे त ण बळी देऊ नयेत. मखु्य येय जे वातं य, 
याचे प्रा तीसाठी हे प्राण यय करावे. यदु्धा या मखु्य कद्रावर, शत्रू या मखु्य 
ममार्वर या िनवडक वीरां या फळी या फळीने चालनू जावयाचे की, िवपक्षा या 
बाजारबुणग्यांशी मठूभर आ यासाठी त्रागा करीत अनशना या िचम याने एखा या 
फिकराप्रमाणे आपलेच अगं भोसकून मरणी म न जायचे! यातही राजकीय 
बंिदवानां या दु यम प्र नांसाठीच काय ते अनशन हे अनुपयुक्त साधन आहे. 
इतकेच न हे तर वातं ययुद्धा या अशा प्रकार या यु यमान पिरि थतीत अशा 
िवपक्षाशी लढ याचे ते साधनच न हे, ते श त्रच न हे. 
 
जे श त्र िवपक्षा या अगंात न भोसकले जाता वतःसच भोसकले जाते ते श त्रच 
न हे! आिण तेच वाप  पाहाणारा कुशल लढव याही न हे! 
 
ही अनशनाची बंदकू िवपक्षावर रोखली जाताच गोळी पुढे न जाता मागे िनसटून 
धरणार् या याच पोटात अचकू घुसते. ती अवसानघातकी बंदकू, ते अनशन, तो त्रागा, 
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हा उदा त हेतूने पण अपायकारक चुकीने आ मनाशास कारण होतो. या 
अनशनापायी एक-दोन-दहा-वीस जरी भगतिसगं मेले तरी याचे िवपक्षाला काय दःुख 
होणार! 
 
उलट परस ते या पायवाटेतील हे जाचक होणारे भयंकर िवषारी काटे तु ही आपण 
होऊन दरू फेकून िदलेत, असेच ती परस ता हणत राहील. मगृांनी िसहंा या दाराशी 
नुस या उपासाचा स याग्रह केला, तर िसहं बस याबस याच यास खाऊन टाकता 
येते हणनू उलट हसत राहील! मगृां या अनशनाने न हे तर मगृये या भीतीने िसहं 
गांगरला तर गांगरतो. 
 
तु ही हणाल, परस तचेे अनैितक व प जगा या टीस या योगे आ ही पाडतो! 
-पण देशबंधूंनो, परस ता मलूतःच अ याया या पायावर उभी आहे हे जगास न 
कळ याइतके ते जग - हणजे मखु्य वे युरोप आिण अमेिरका -वेड ेआहे, असे का 
तु हांस वाटते? वॉरन हेि टंग्ज या वेळची वकर् ची भाषणे, बेगमांचा छळ, डलहौसीचे 
अपहार, स तावन या क तली, दु काळ, लेग, जािलयनवाला बाग, अगदी परवाचा 
लालाजींवरील ला यांचा मार -अहो, प्र यही आज दीडशे वष नागवे िहडंणारे या 
परस तेचे अनैितक प या जगास जर िदसले नाही, तर या जगास ते आता 
आणखी ते काय िदसणार आहे? जगास सगळे मािहत आहे. ते सगळे एकमेकांचे 
साथी आहेत, िमधें आहेत. ते जग तुम यासाठी काहीही करणार नाही. उलट या 
तुम या आप याच माणसांचा बळी देणार् या िविक्ष त युद्धपद्धतीला पाहून ते तुमची 
अिधकच उपेक्षा करते. मॅक्सिवनी मेला - हणनू जगाने िकती हजार सै य 
आयलर्ंड या साहा यास धाडले? िकती हजार िवमाने? कोणी कोणी इंग्रजांशी केवळ 
या प्र नापायी लढाई सु  केली? तीच ि थती जतींद्रांची -भगतिसगंांची -द तांची! 
न हे, याहून वाईट! कारण, मॅक्सिवनी या मृ यु या पाठीमागे वतः आयलर्ंड या 
मिशनगनांचे बळ होते! हणनू याची आग इंग्रजांना थोडी तरी पोळवू शकली. पण 
तमु या हुता यां या अ न यागनू मरणी म न गे याने उ प न होणार् या 
क्षोभा या मागे कसले पाठबळ आहे? पु हा, एक मॅक्सिवनी अ न याग क न मेला 
याचे आधी याने एका प्राणदाना या िविनमयात शत्रपुक्षाची यथे छ हानी केलेली 
होती. वा तिवक तो मारीत मारीतच मेला. पण तरीही याने अ न याग केला 
हणनू सार् याच सार् या आयिरश बंिदवानांनी अ न याग क न नुसते मरणी म न 
जा याची परधािजर्णी चूक केली नाही. उलट यांनी तु ं गातील अिधकार् यांस सळो 
की पळो केले, आिण खाणे सोडले नाही; तर दंगे क न दु पट खा ले. आतून 
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बंदीगहेृ फोडली, बाहे न सश त्र आक्रमणे करवून बंिदवान सोडवून नेले! आयलर्ंड 
वतंत्र झाला, तो मॅिक् वनी या नुस या अ न यागाने न हे, केवळ हुता मतेने न हे 
तर या हौता याचा पुरा पुरा लाभ घेणारी सश त्र रणधुमाळी उठवून दे याचा 
याने यापवूीर्च हिरॐ केला होता, यामळेु आिण पुढे क्रांतीचा सारखा भिडमार 
करीत रािहला यामळेु, हणनू आयलर्ंड यश वी झाला, नुसते सग यांनी मरणी 
म न नाही. तशी िसद्धता आज िहदंु थानात कोणाची आहे? क्रांितकारकांचे मागर् बरे 
की वाईट, आयलर्ंड तसे वाचू शकले हणनू आ हालाही तसे समरतांडव केलेच 
पािहजे िकंवा करता येईल की काय, याची चचार् या लेखात प्र तुत नाही, तो प्र न 
वतंत्र आहे. पण तरीही इतके प टच आहे की, क्रांितवादी िकंवा शांितवादी अशा 
कोण याही िहदंी पक्षाची, अशा हुता यां या नुस या मरणी मे याने उ प न 
होणा या क्षिणक क्षोभाचा भीषण असा चटका िवपक्षास बसेल अशी कोणतीही कृती 
िकंवा क्लृ ती कर याची िकंवा योज याची छाती नाही, िसद्धताही नाही. तोवर अशा 
नुस या रा ट्रक्षोभा या क्षिणक उ तजेनाची िनशा उपभोग यासाठी हे एकाहून एक 
वीर नुसते मरणी का मारावे? जो क्षोभ िवपक्षास लवलेशही चटका न देता आप या 
वतःसच जाळीत सटुतो तो काय कामाचा? जो क्षोभ एकदा रा ट्रीय रडारडीचे अ  ू
गाळताच िवझनू जातो, यासाठी हे इतके शूर वीर देशभक्त हालहाल क न 
माती या मोलाने, अ न अ न करीत बळेच मारिवणे हा अगदी आ मघातकी वेडपेणा 
आहे. यापेक्षा परकी स ता या देशभक्तांचे असे छळ करती, यांना वीकारोक्ती 
(Confessions) किरता मारहाण क न लळेु-पांगळे करती, यांना अशी बळाने 
उपाशी मारती, तर याचा दोष अिधक िन तरपणे ित यावर पडून जगात आिण 
वजनांत झाला, याहूनही अिधकच क्षोभ उ प न होऊ शकता. िहदंवूीर सतीन बाबू 
असे अ न सोडून आपण होऊन मरणी न मरता सतीन बाबंूसारखे आणखी दहाजण 
जरी प वाखाली या स याग्रहात िकंवा तशा कोण या शत्रचूी प्र यक्ष हानी करणार् या  
 

ल यात मरते तर याचे दःुख न हते! 
 
कारण िवपक्षासही याच मानाने िकंवा बर् याच मानाने तशीच हानी पोचत राहती. 
पण अशा भल याच आग्रहापायी, या अडाणी आ मनाशक त्राग्यापायी, िवपक्षाची 
हानी मळुीच न होता आपलीच मात्र शतपट हानी होते; न हे िवपक्षाचे डाव आपणच 
असले अडाणी पेच मा  गे याने सकुर क न देतो! 
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अहो, कोटार्त खटले होऊन दोन चार वष िशक्षा हो या; या िशक्षा भोगनू त े
देशसेवेस आिण परस ते या छातीवर पु हा नाचावयास मोकळे होते; पण यांना शत्र ू
फाशी देऊ शकत नाही अशा दहा-वीस आरोिपतांना अ न यागाची फाशी आपण 
होऊनच देतो. हजारो पये यय क न नवे कडक िनबर्ंध कर क न, विशले लावून 
लावून, या देशभक्तांना फाशी हावी हणनू ही परस ता धडपडते तरीही ते सटूुन 
िकंवा दहा वषच बंदी होऊन ित या छातीवर िजवंत नाचत पु हा झुजं यास परत 
येताना पाहून ती परस ता िहरमसुली होती -तीच परस ता या देशभक्तांना एक 
दोन मिह यांत असे एकामागनू एक पटापट अ न सोडून मरताना पाहून मनात या 
मनात टा या िपटून िन सशंय असेच हणत नसेल कशाव न की -ठीक! ठीक! 
औषधावाचून खोकला गेला. माझा एक केसही वाकडा न करता एक कट्टर शत्र ू
अनायासे मरणी मेला! 
 
या वेळी अंदमानात भाई परमानंद, नानी गोपाळ, भाई पृ वीिसगं, भाई सोहनिसगं 

इ यादी अनेक देशभक्तांनी असाच प्राणपणाने अ न याग केला, ते हा बॅ. 
सावरकरांनी या पद्धतीचा हािनकारक आ मघातकी पिरणाम राजबंदी या मनावर 
वारंवार ठसिव याचा अ यंत िनग्रही प्रय न केला, हणनू यातील काही तरी 
देशभक्त अ न यागापासनू परावृ त होऊन, सटूुन, आज पु हा देशाची उ कट सेवा 
करीत आहेत ते सवर् प्रकरण माझी ज मठेप या पु तकात वाचकांनी अव य 
वाचावे. नाही तर ते लोक मरणी मरत िवपक्षाचे बळ वाढिवते, तर यांची नावे 
देखील इकड े कोणास कळती ना! पेलाभर दधुासाठी, प डभर तेल गाळ यासाठी, 
एखा या वृ तपत्रासाठी, एका खुचीर्-टेबलासाठी कामाचे सपं करा, अिधकार् यांशी भांडा, 
अिधकार् यांना सळो की पळो करा, वेळेवर अ न यागही मयार्िदत अवधीपयर्ंत करा! 
पण प्राण याग? आिण तोही आपणच उपाशी मरत आिण अशा सापेक्षतः यःकि चत 
मागणीसाठी? आिण िवपक्षाचा केसही वाकडा न करता? आिण भगतिसगं, द त, 
सतीनबाबू अशा पाच प नास धुरंधर देशवीरांनी? छ ! हा कसला अपायकारक त्रागा! 
अडाणी पेच! शत्रचूी दैणावैरण बंद करावयाची की आप याच दलाची? शत्रसू 
उपासमार करावयास लावते, यास दे माय धरणी ठाय करते, याची शक्ती लळुी 
पांगळी होईल असे पेच मारते, तेच खरे युद्धाचे धोरण- मग यापायी आप याही 
पक्षास जी अपिरहायर् हानी सोसावी लागेल ती सोसचू सोस.ू पण िवपक्षाचा केसही 
वाकडा न होता आपला प्राण देऊन उलट िवपक्षाचे कायर् सकुर क न देणारे हे कसले 
िभकारी फिकर त्राग्याचे धोरण! वीरहो, ते सोडून या! त काळ अ नभक्षण करा! 
दु पट खा, आिण िवपक्षाची दु पट हानी करीत वैध मागार्ने दु पट झुजंा. 



 

www.savarkarsmarak.com 

 
हुता मा जतीं द्राचा अपवाद वंदनीय आहे, प्रशसंनीय आहे- पण तो अपवाद आहे. 
सवार्ंना तो मळुीच अनुकरणीय नाही! िशवाजी बंदीत पडला ते हा याने अनशन 
क न आपले प्राण सोडले नाहीत, तर तो औरंगजेबा या छातीवर लाथ मा न 
िनसटून गेला! पिरि थती पाहून योग्य तो फरक करा! पण मळू रणनीती मात्र तीच 
ठेवा! 

द्धानंद: ५ मे १९२९ 
* * * 
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बालमकंुुद आिण ल जावती 

 
महाराज पृ वीराजानंतर िहदंसुाम्रा य-भगंामुळे जण ू सतं त झाले या िद ली या 
िसहंासनाला रक्ताची तहान वारंवार लागत असते. या िसहंासनाला जो जो कोणी 
पाय लावू पाहातो, याला याला रक्त सांडावे िन सांडवावे लागत आहे. बंगाल या 
फाळणीनंतर रा ट्रभक्ती या प्रचडं वावटळीत कलक याची राजधानी जे हा हेलकावे 
खाऊ लागली ते हा िद लीला राजधानी आणली गेली. लॉडर् हािडर्ंग्ज हे या वेळी 
ग हनर्र जनरल होते. राजप्रितिनधी या ना याने िद ली राजधानी क न िद ली या 
िसहंासनाकड े जा यासाठी यांनी मो या थाटामाटात- मोठमो या राजेमहाराजांना 
अथवा जगातील उवर्िरत नरािधपतींनाही हेवा वाटावा अशा राजवैभवसपं न 
देखा यात- िद लीप्रवेशाचा समारंभ करिवला. िद ली या राजमागार्तून राजवैभवयुक्त 
थाटामाटाने परंतु अतंःकरणातील असरुिक्षतते या बोचणीमळेु आव यक झाले या 
सिैनक पोिलसां या सरंक्षणात लॉडर् हािडर्ंग्ज िद लीत िमरवत होते. सह त्रावधी गोरे 
िन काळे सिैनक आपाप या तरवारी, रायफ स िन बेयोनेटे वातावरणात चकाकवीत 
या िमरवणकुीत इंग्रजी साम्रा याचे जयघोष करीत आिण या या दरार् याचे प्रदशर्न 
करीत चालले होते. राजेरजवा यां या ह तीवरील अबंार् यांतून राजेमहाराजे 
हाइसराय या अबंारीमागे िमरवत होते. 
 
िद ली या राजमागार्तून राजिसहंासनाकड ेअशी ती प्रचंड िमरवणकू जात असता, 
अक मात आकाशातून वज्र पडावे याप्रमाणे कडकडाट झाला िन एक भयंकर बॉ ब 
अगदी िटपून, ह तीवरील अबंारीत गव म तपणे बसलेले ग हनर्र जनरल हाइसराय 
लॉडर् हािडर्ंग्ज यां या वरच येऊन पडला! या धडक्यासरशी लॉडर् हािडर्ंग्ज रक्ता या 
थारो यात लोळू लागला. माहूत ठार झाला. तक्षकाने अ यंत सरुिक्षत थळी 
बसले या पिरिक्षताला जसा आक मात कडकडून दंश केला, तसाच को या तरी 
भारतीय क्रांितकारकाने बॉ ब फेकून सडू घेतला! िजकड ेितकड ेबॉ ब! बॉ ब हणनू 
आरडा-ओरड झाली. पळापळ झाली. िमरवणकू उधळली गेली! िसहंासनारोहणाचा 
समारंभ रिहत झाला!! 
 
हे भयंकर कृ य कोणी केले असावे यािवषयी चोहोकड ेतकर् िवतकर्  सु  झाले. सरकारी 
गु तचर िवभागाला अ यंत मह वाचे काम िमळाले िन बॉ ब फेकणारा िन याचे 
साथीदार यांचा शोध मो या िनकराने सु  झाला. 
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गु त आक्रमक कोण या तरी एखा याच थली असतात. एखा या िठकाणातूनच दबा 
ध न ते आक्रमण करतात. असले एखादे रक्त सांडवासांडवीचे भयप्रद कृ य 
कर याचे िन दडी मार याचे कोठले तरी एकच थान असूनही हे गु त क्रांितकारक 
कोठे असतील िन कोठे नसतील यािवषयी मोह पडून परकीय अिधकार् यांची मने 
अ यंत त्र त िन भयग्र त होतात. ते यांना दशिदशा शोध ूलागतात. साप साप 
हणनू ते िजडके ितकड ेभईु झोडपू लागतात. 

 
तसेच या िद ली-बॉ बपकरणीही झाले. सरकारी अिधकार् यांना अपराधी न सापडणे ते 
दु कीतीर् करणारे िन असरुिक्षततेचे कारण होऊन बसत असते. खरा अपराधी अशा 
सशंयग्र त मनःि थतीत सापडतोच असे नाही. कधी कधी सशंया या अितरेकाने 
अनेक अनपराधी देखील या सशंयी शोधाला बळी पडतात. या बॉ ब या प्रकरणात 
अनेक त ण पकडले गेले िन िशक्षापात्र ठरले. 
 
आज या आप या कथेचा नायकही यापैकीच एक होता. या त णाचे नाव 
बालमकंुुद. पंजाबचे प्रख्यात देशभक्त भाई परमानंद यांचा हा चुलत भाऊ. भाईजींचे 
घराणेच हुता मतेचे घराणे झालेले आहे. औरंगजेबा या कू्रर धमर्वेडाला बळी पडून, 
भाईजींचे पूवर्पु ष महान हुता मा मितदास हे करवतीने डोक्यापासनू खालपयर्ंत 
एखा या लाकडा या ओडंक्याप्रमाणे प्र यक्ष कापले गेले. या वीरा याचा हा वंश, 
भाईजीने अंदमान भोगले आहे हे सवर् ुत आहेच. यां या या बालमकंुुद नामक 
चुलतभावाला वर वणर्न केले या बॉ ब या फेकी या अपराधाचे सबंधंात फाशीची 
िशक्षा झाली! बॉ ब, अगदी त ण असले या या क्रांितकारकानेच फेकलेला होता. तो 
पकडला जा या या एका वषार्पूवीर्च एका अनुपन सुदंर कुमारीशी याचा िववाह झाला 
होता. या कुमारीचे माहेरचे नाव रामरखी होते. िववाहानंतर सासरी ितचे नाव 
ल जावती ठेवले गेले. तो पकडला गे यावर काय काय झाले यािवषयीचे वणर्न देवी 
ल जावतीने वतः िजतके सांिगतलेले उपल ध आहे िततके ित याच श दांत देत 
आहोत. ल जावती हणते- 
 
उ हा याचे िदवस होते. ते बंदीत होते- मी घरी होते. सहा मिह यापयर्ंत मी एका 
भाग्यदायी घटकेची वाट पहात होते. लोक मला सांगत, तू घाबरी होऊ नकोस, ते 
सटुतील िन घरी येतील. मी हणत होते, तो सिुदन के हा येणार? ही ददुवाची रात्र 
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के हा सपंणार? माझा भाग्यरवी पुनः उदयाचलावर के हा येणार? ती शुभ वेळ के हा 
िदसेल? 
 
मी िद ली कधी िन कशाला पाहाणार! परंतु यांना िद लीस ठेवले होते. खटला तेथे 
चालला होता. मी तेथे पोहोचले. पािहले, बंदीची कोठी फार भयानक आहे! या 
अगदी लहान िन कंुद खोलीत यांना (ित या या त ण वीरपतीला) ावण-
भाद्रपदा या (आप या इकड े ये ठात जसा उ हाळा असतो तसाच ितकड े ावण-
भाद्रपदात असतो.) अ यतं उ णते या काळात िदवस काढावे लागत. मी िवचारले, 
काय, िनजायला चारपाई (खाट वा बाज) िमळते का? 
 
सांग ूलागले, कशी वेडी आहेस! येथे चारपाईचे काय काम? 
मी हणाले, तर मग िनजता कशावर? 
ते हणाले, एक कांबळी जिमनीवर टाकून िनजनू राहातो. 
मी घरी परत आले. रात्री मडंळी मोक या छतावर वा ग चीवर चारपाई टाकून 
िनजली. मी घरातील तळा या (खोलीत) कोठीत िशरले. एक कांबळी भईुवर आंथरली 
िन यावर िनजले. चोहो बाजूनंी डासांची भणुभणू सु  झाली. काना या आजबूाजलूा 
घुम ूलागले. मखूर्, अस या कोठीत का कोठे झोप येत असते? असे हणत मला ते 
डास वेडावीत आहेत असे वाटू लागले! मी उठून बसले. एका िखडकीतून चंद्रिकरणे 
आत येत होती. मी डोकावून चंद्रदशर्न घेतले िन याला िवचारले, काय चमकनेवाला! 
तू यां या कोठीतही चमकतोस का? अशाच प्रकारे जागत िन या कुशीव न या 
कुशीवर होत होत ते कशी रात्र काढतात हे तू पािहलेस का? 
 
चंद्र याकड े वारंवार पाहून सदु्धा उ तर िमळाले नाही. रात्रभर डासांनी अगं खाऊन 
घेतले. अगंावर गांधी आ या. दसुर् या िदवशी अशाच प्रकारे मी िनजले िन डासांनी 
ह ला चढिवला. इतक्यात माझी मतै्रीण आली व हण ू लागली, काय मरायला 
िनघालीस का? मी हणाले, मी कशाने मरेन? ती हणाली, ही िच हे तर 
मरणाचीच आहेत! मी हणाले, काय, याप्रमाणे जे िनजतात- मतै्रीण म येच 
हणाली, हो! हो! मरतात तर काय? माझ े डोळे भ न आले. अ ू गळू लागले. 
मतै्रीण त ध झाली आिण आप यालाच दोषू लागली. मी हटले, कोणाचा काही 
दोष नाही. माझ ेभाग्य फुटले आहे, ते बंदीत जसे िनजतात, काय... याप्रमाणे मी 
नको िनज?ू 
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मला पु हा यां या भेटीची अनुमती िमळाली. पु हा मी िद लीत गेले. या वेळी मी 
िवचारले ते हा ते हणाले, मला एकच वेळ खायला िमळते. मी िवचारले, रोटी कशी 
असते? यांनी रोटीचा एक तुकडा मला िदला. मी तुकडा घेऊन परत आले. यात 
गहू होते, चणे होते िन आणखीही काही पदाथर् िमसळलेले होते. मीही घरी तशाच 
प्रकारची भेसळ बनिवली िन ती दळून याची रोटी खाणे सु  केले. 
 
असे िक येक मिहने गेले. अतंी एक िदवस मी आप या कोठीत बसले असता 
बाहे न रड याचा वनी ऐकू आला. माझ े दय धडधडू लागले, डोक्याला घाम 
आला; पण जीव मठुीत ध न बाहेर आले िन पाहाते तो यांचे नाव घेऊन फाशीची 
िशक्षा, फाशीची िशक्षा झाली!! हे श द ऐकू आले. 
 
यांचे अिंतम दशर्न घे यासाठी मी पु हा िद लीला गेले. या बंदीत त णाचे ता य 
न ट होते, सकुुमार िन मदृ ूअतंःकरणे करवतली जातात या बंदीत पोचले, दशर्न 
घेतले. अतंःकरण सांगत होते काही बोलनू घ्यावे! ओठ सांगत होते, आ हांस अडवून 
धर याचे साम यर् नाही- इतक्यात यांचे ओठ हलले. 
 
ते हणाले, प्राणिप्रये! जो प्राणी ज माला आला याला एकना एक िदवस जावेच 
लागणार! कोणी कोणाला सोबत होऊ शकत नाही! तू आप याला भाग्यवती समज 
की मी देशिहताकिरता आपली वतःची आहुती देत आहे!!! 
 
मा या कानाने हे श द ऐकले नाहीत तोच डोळे अ ू ढाळू लागले. डो याचे अ ू 
थांबेनात... या अ ूंमळेु यांचे मनसोक्त मखुावलोकन देखील मला करता येईना! 
पु कळ प्रय न केला; परंतु अ ूंनी यथे छ दशर्न क  िदले नाही! 
 
दसुर् या िदवशी हवनसामग्री एकत्र केली गेली. लोक बोल ू लागले की यां या 
अं येि टसं कार आज होईल. मी हटले, फार सुदंर सधंी आली. आता मी यांना 
जाऊन िमळेन. परंतु थो याच वेळात ऐकले, यांचे पे्रत अिधकारी देत नाहीत! 
 
मग काय झाले, मी पढेु सांग ूशकत नाही. आज पंधरा िदवस मी त थ आहे. 
आता घिटका भरत आली... आता माझ ेमनोरथ पूणर् होणार! 
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इतके हणनू देवी ल जावती चूप झाली. देवीने अ नाचा कण िकंवा पा याचा थब 
त डात घातला नाही. याप्रमाणे अठरा िदवस गेले. एक्या थलावर आसन थ होऊन 
या मतूीर्वर ितचे यान आकषर्ण झालेले होते या यानात िनमग्न होऊन ि थर 

होती. ितने तप या पूणर् केली. अिंतम िदवशी सयूर्िबबं पणूर् तेजाने प्रकाशत होते. 
लोकांनी आपाप या कायार्ला आरंभ केला, देवी आप या आसन थ थानाव न 
उठली. वतः व छ पाणी आणले... नान केले. व छ व त्र पिरधान केले आिण 
यान थानी अगं टाकले. हणाली, िप्रया, फार िदवस आपण माझी पिरक्षा 
पािहलीत. आज तर आपला सापडता हात सोडणार नाही... आता िवभक्त नाही राहू 
शकणार! इतके हणनू ितने आपले प्राण खेचून घेऊन देह याग केला, इ छापूवर्क 
देह सोडला!!! सा वी ल जावतीने देशभक्त हुता मा पती बालमकंुुदाशी एक प 
हो यासाठी परलोकाचे देव वार वे छाबलाचे उघडून वगीर् प्रवेश केला! याला 
हणतात सती जाणे! 

 
ध य ती सा वी, ध य तो वाथर् यागी हुता मा, आिण ती िहदं ूजाती ित्रवार ध य, 
की जी अशा िद य िन अलौिकक मनु यर नांना ज म देते! 

द्धानंद: १८ मे १९२९ 
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आंध्रप्रांतीय भारतवीर ीराम राज ू
 

ददुवी कालात काही स गणु िनिंदले जातात. वातं यकाळातील गणुांना 
पारतं यकालात अपराधाचे व प येते. ते हा पिरि थती या शासनकक्षेत िफरत 
राहाणार् या आ हा कूपमडूंकांना या वातं यवीरांची कृ ये िवपयर् त व पात िदसावी 
हे वाभािवकच न हे तर अपिरहायर् आहे. असे असले, तरीही कधी कधी 
पिरि थती या नैबर्ंिधक (काय या या) दडपणाखाली चेपले जाणारे मन या 
दाबाखालनू िनसटले िन िनरपेक्ष व तुमू य दाखवणार् या गणुव ते या पिवत्र 
वातावरणात काही काळ का होईना, सचंार क  लागते. मनाला िशक्षा कोण करणार 
िन कशी करणार? याचे मन असते यालासदु्धा ते आवरता येत नाही. याला 
झकुांडी देऊन वा बला काराने खाली दडपून टाकून मन वतः मोकळे होते आिण 
याला दडप ू पाहाणार् या दबुर्ल प्रय नास जण ू वाकु या दाखिवतच उंच उंच पिवत्र 
वातावरणात उडून जाते. 
 
आमचेही असेच झाले. ीराम राजचेू चिरत्र कोठेसे वाचावयास िमळाले आिण मनाने 
भरारी मार याला आप या क पनेचे पंख िव फारले. याला आ ही हणालो, अरे! 
ीराम राज ूबंडखोर, सांप्रत या राजस तेने बनवले या िनबर्ंधाप्रमाणे तो अपराधी िन 

या अिहसंायुगा या प्रवतर्नकाली याला अ याचारी हणातात. अवार्चीन महा मे 
याला वीरवृ त पण िदशाभलू झाले या वेडापीर समजतात आिण राजस तेचे 
यायाधीश कोणी या यासारख्याला ध न िदले वा ध न आणले तर प्राणदंडनीय 
ठरवतात. अशा या अपराधी, अ याचारी, वेडापीर िन दंडनीय ीराम राजलूा तू 
डोक्यावर काय घेऊ पाहातोस? 
 

तो अपराधी नाही 
 
पण! क्षणापुरतीच का होईना, या वतंत्र वातावरणातील कसलीशी उडवती िन 
चढवती झळूुक लागनू उंच भरार् या मार यास उ युक्त झालेले मन आ हाला 
वेडावीत हण ूलागले- अरे वे या! ीराम राजू िजतका िन जसा बंडखोर िततकाच 
िन तसाच इंग्लडं या हातातून अमेिरका िहसकावून घेणारा जॉजर् वािशगं्टन-अथवा 
इंिग्लशां या हातून आयर्लडं वतंत्र क  पाहाणारा डी हॅलेरा-प्र यक्ष इंग्लडं या 
राजा या मानगटुीस बसनू याला फासावर पाहू िनघालेला क्रॉमवेल हेही बंडखोरच! 
मग यांची तुिततोत्रे गातोस- यांना वातं यवीर हणतोस आिण ीराम राजमू येच 
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तुला बंडखोरी िदसत?े पारतं यसलुभ दासवृ ती या नैबर्ंिधक भयासाठी का तू याला 
बंडखोर ठरवणार? तू वाट यास या या े ठतकेड ेडोळे उघडून पाहू नकोस. असाच 
याड राहा. पण तु या याडपणाला झाकून याला बंडखोर का हणतोस? तो 
बंडखोरही नाही िन जागितक गणुग्राहक वा या िनकषाने तो अपराधीही ठ  शकत 
नाही. 
 
आता तू याला अ याचारी हणतोस? पण यात तू वतः अ याचारी ठरतोस. 
रावण, कंस, कौरव, मोगल-मसुलमान आिदक दसुर् याला लबुडणारे-लटुणारे हे जे हा 
दसुर् याचा जीव घेतात वा जीव यावयास उ यकु्त होतात ते हा यास अ याचारी 
हणतात; ते अ याचारी असतात. पण अ याचार् यांना या िहसंक िन पर वापहारी 
अपरा यांना लोकक याणासाठी अपिरहायर् िन आव यक हणनू प्राणदंड देणार् या 
ीराम- ीकृ ण- ीिशवरायादी लोकक याणे छापे्रिरत लहानमो या लोक-

क याणक यार्ंना अ याचारी ठरवणे हणजे श दाचा अथर् न कळणारा मूखर् मी आहे 
असे हणनू घेणे आहे. हे तुझ ेअिहसंापुराण िन अ याचारशा त्र तु या या सडक्या 
मौख्यार्तच क डून ठेव आिण स ताबली यायाधीश, साधले तर अशांना प्राणदंड 
देतात, हणनू ते अ यायी िन अपराधी हणावयाचे तर मग यश वी जॉजर् 
वॉिशगं्टन वा डी हॅलेराही अपयशी झाले असते तर अपराधी ठरवले गेले असते, 
हणनू यांना तू आता मानावयाला नको होते. पण तू यांना तसे हण ूशकत 
नाहीस. ते हा ीराम राजलूाही जा त यश िमळाले नाही वा यश िमळत नाही 
हणनूच केवळ अपराधी ठरिवणारा तू यायिप्रय स यभक्त न हेस -केवळ एक 
नेभळा, िभत्रा, पौ षहीन पण धूतर् िन भ द ूआहेस! 
 
असे हणत ते माझ े मन मला लाथाडीत िन िहणवीत उंच उडून गेले. या या 
िनरीक्षणकृ यातील िवचारपरंपरेने विणर्त ीराम राजचेू वणर्ना मक चिरत्र आ ही 
वाचकांपुढे मांडीत आहोत. अथार्ंत यांनी केलेली कृती इतरांनी करावी की क  नये 
हा मु ा अगदी िनराळा आहे. येथे केवळ यांचे चिरत्रच कथन केले आहे. ते हा 
या या अनकुरणाचा प्र नच उद्भवत नाही. 
 

परंपरा तीच 
 
भारतमाते या कुसवा ध य करणारे वीरा मे या भारतवषार्त सवर् प्रांतांमधून ज म 
घेऊन या अनंत सकंटमग्न ददुवी िहदं ूजातीची सेवा करीत असतात. ही एवढी एकच 
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गो ट भावी क याणा या िनि चत आशेचा फूित र्दायी िकरण िनराशेने िन तेज 
झाले या अशा नेत्रांत आ हादाचे तेज चमकवू लागते. आज आ ही अशाच एका वीर 
पु षाचे- जो अ याप आपणामधून मिृतसृ टी या पड याआड मृ यु या वाराने 
िनघनू जाऊ शकला नाही- अशा ध य वीराचे चिरत्र देणार आहोत. ीरामाने 
जगातील रावणी अ याचार रक्ता या महानदीत बुडवून टाकला. पांडवांनी कौरवी 
अ याचाराला मृ यु या जब यात िभरकावून िदले; महाराणा प्रतापाने इ लामी 
स तेला, िनराशे या भयकंर वण यात वतः होरपळून जात असताही, एक नाही दोन 
नाही सतत एकवीस वष िसहंपराक्रमाने धडाका िद या िन मरणातही नतम तक न 
होता िहदं ूजाती या गौरवाचा यशो वज वातं याकांक्षे या उंच आकाशात फडकत 
ठेवला; ीिशवरायाने या मोगली रावणस तेला धूळ चारीत िहदंपुदपादशाहीचा 
िवजयप्रसाद बांधला; ीसभंाजीरायाने या िहदंवुंशाचे वातं य प्रासादाला आप या 
तेज वी िन पौ षसपं न उ ण रक्ताने उिदत सयूार्चे लालभडक, चमकते तेज 
चढिवले. छत्रपती राजारामाने एकवीस वषार्ंचा प्राण देताघेता युद्धयज्ञ क न तो 
वरा य प्रासाद अभगं ठरिवला. बाजीराव, नानासाहेब, भाउसाहेब, माधवराव, नाना 
फडणीस, िशदें-वीर- थोडक्यात अिखल महारा ट्रवीरांनी या वरा याला 
साम्रा यपदाचे वैभव िमळवून िदले, ददुवाचे फेर् यात सापडून या कोसळ या 
मिंदराला पु हा उभवू पाहाणार् या या भारतभमूीला पु हा प्रतापिगरी या भाग्यासनावर 
प्र थािपत कर याकिरता झगडत-लढत-मरत राहणार् या नानासाहेब, ल मीबाई, ता या 
टोपे, वासदेुव बळवंत आिदक वीरपंुगवांनी या जळ या मार या कायर्क्षेत्रात आ महुती 
िद या. आधं्र प्रांतीय भारतवीर ीराम राज ू हा पु षही याच अखंड भारतीय 
वीरपरंपरेतील एक िनःसीम भक्तमणी आहे. 
 

बाळपण िन िशक्षण 
 
या भारतभक्ताचा ज म आंध्र प्रांतात एका स मा य क्षित्रय घरा यात मग ल ूगावी 
झाला. हे गाव पि चम गोदावरी िज यात आहे. या वीर पु षांनी जगातील 
मोठमो या क्रां या घडवून आण या, मोठमोठाली साम्रा ये थािपली, आपापले 
देशांना पारतं या या घोर नरकातून उद्ध न वातं या या वगार्चे धनी बनिवले अशा 
पु कळ महापराक्रमी थोर पु षांप्रमाणेच हा आपला ीराम आधुिनक टी या 
िव येने अलकृंत (?) झालेला नाही. िनरिनरा या थली िशक्षण घेत घेत हा पु ष 
कसा तरी पाचवीपयर्ंत िव या िशकला. याला गायनकला चांगलीच अवगत असनू तो 
होतक  कवीत गणला जात होता. या समुारासच या या अगंातील भावी महनीय 
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गणुांचे बीज प ट ग्गोचर होऊ लागले. या गणु िच हांव न तो एक वेडा या 
थराला पोचला जाणारा मखूर् आहे, अशी परीक्षा महा मा गांधीजीनी केली होती. 
वतः गांधीच हणतात. (I mistook them (the signs of greatness) for 

signs of stupidity bordering on madness.) -माझी या वेळी केलेली परीक्षा 
चुकली. थोर िन असामा य कतृर् वशाली पु षां या लहानपणीच यां या मह तेचे 
प्रितिबबं या या प्र येक कृतीत िन हालचालीत ग्गोचर होते. गांधीजींनी याला 
या या हातून होणार् या िशक्षणा या हयगयीकिरता पु कळ टोमणे मारले- िनिंदले. 
ीरामनी खरी िव या काय आहे िन हे िशक्षण कसे िन पयुक्त आहे, यावर गांधीपुढे 

बरेच िववरण केले पण ही िशक्षण-गीता गांधीजींना कळली नाही. मी सं यास घेईन 
िन मी मा या देशबांधवांचा उद्धार करीन ही याची तपवाणी गांधीं या कानी यांनी 
पु कळ वेळा घातली. गांधीजी हणतात, हाय हाय! या श दांची मह ता या वेळी 
मला िकंिचतही कळली नाही! 
पुढे आपला ीराम हा नरसापूरला िशक यास गेला. तेथे गे यावर याला योितष-
शा त्र, ह तसामिुद्रक िन अ वरोहण कला (घो यावर बसणे) या गो टीची गोडी 
लागली. याचे लहानपणािवषयी याहून िवशेष काही मािहती नाही. 
 

सं यासी ीराम 
 

१९१७ चे आरंभी यांनी सं यास घेतला िन १९१८ म ये आंध्रप्रांतातील एज सी 
भागात सांबारी ड गरात ते तप या क  लागले. तप येनंतर ड गरात यांनी आपले 
िनवास थान केले. तथेील लोकांत यांचेिवषयी फार पू यबुद्धी वाढली आिण 
वाभािवक िन वयं फूतीर्ने ते लोक ीरामा या भजनी लागले. दधू िन फळे हा िन 
इतकाच यांचा आहार होता. १९२० चे समुारास ते नािशक या यात्रेला पायी गेले. 
 
अन याचारी असहयोगाचे चळवळीिवषयी यांना आदर न हता; इतकेच न हे तर, 
यां या उक्तीव न िन कृतीव न ते सं यासी झाले होते तरी क्षात्रवृ तीचाच अवलबं 
यांनी केला. गांधी या एकंदर कायर्क्रमात िब्रिटश यायालये िन दा चे गु त े
यांचेवरील बिह कार मात्र यांना आवडले. गोदावरी िन िवजगापट्टण िज यात यांनी 
दा बंदीची चळवळ हाती घेतली. या पु षाचे िनमर्ल िन उदा त चािर य िन याची 
आकषर्क भिक्तशीलता यां या योगे तट थ जनतेची मने यांचेकड ेपूणर्पणे आकिषर्त 
झाली होती. यांचा श द तेथील लोकांना वेदवाक्य होऊन बसला. ीराम या, 
दयांना हालिवणार् या वक्तृ वाने या लोकांची सरळ मने आज्ञापालनाला आतुर 
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क न सोडली. इंिग्लश यायालयात पाय ठेवू नका िन दा ला िशवूही नका हा 
यांचा आदेश होता. यांची ही हाक सवर् प्रदेशात वण यासारखी पसरली. या 
एज सी प्रदेशात एकही मनु य असा रािहला नाही की, याने ीरामचा श द झलेला 
नाही. या प्रदेशातील जनतेत ऐक्य, नवीन िवचारक्रांती या युगाचा प्रादभुार्व झाला. 
लोकांनी दा  टाकली- यायालये ओस पडली. गावोगाव पंचायती थापन झा या िन 
यात सवार्ंचे यायिनवाड े होऊ लागले. याला वदेशी फार आवड े िन याकिरता 
आप या सिैनकांना खादीचे वदेशी गणवेष याने िदले होते. ीरामा या सिैनकांना 
गणवेषाकिरता खाकी खादी पुरिव याब ल ी. र लाप ली कस ना नावा या एका 
गहृ थावर दावाही कर यात आला होता. वतः या देवालयातच िनवास थान बनवून 
ीराम आपले तपानु ठान करी. प्र यही या या दशर्नासाठी खूप गदीर् होई. 
ीराम या फूित र्दायी िन उ ीपक उपदेशांनी यांची मने मतं्रमगु्ध होत. ीराम या 

आ याि मक उपदेशाला देशभक्तीचे अनुपान योजलेले असे. या या उपदेशामतृाचे 
पान लोक मो या आतुरतेने करीत. पंचवीस वष वयाचा हा वलतं देशभक्त 
सं यासी आप या ओज वी वाणीने तेथील अिशिक्षत समज या जाणार् या कोया 
जाती या लोकांवर काय पिरणाम घडवून आणीत असावा बरे? आमचे सिुशिक्षतचे 
सिुशक्षण यांना भावनािहन, िनःस व िन हणनू कमर्शू य बनवीत असते. परंतु हे 
अिशिक्षत परंतु पौ षसपं न लोक भावनाबलानñ युक्त असतात. केवळ यां या 
अतंःकरणाला जागिवणाराच पािहजे. ही मडंळी चेतणे कठीण असते. पण एकदा ते 
तापले, कमर्शक्ती या तेजाने यां यात एकदा खळबळ उडाली की, मग यांना हात 
लावणाराचा हात भाजनू िनघा यावाचून राहाणार नाही. िहदंु थानवर केवळ पाशवी 
बला या जोरावर रा य क  पाहाणार् या स ताधारी पक्षाला या गो टीने अ व थ 
केले. लागलीच हा पाहा क्रांितकारी- भयंकर रा यद्रोही िन साम्रा याचा शत्र ू ीराम 
येथे प्रकट झाला आहे. तो न ट झालाच पािहजे. अशी घोषणा झाली आिण लागलीच 
जानेवारी १९२२ म ये राज ू िफतूर फैलावीत आहे अशी ब ब उठली. आिण या या 
असहयोगी-पणाचा पुकारा झाला. पूवर् गोदावरी िज याचा पोलीस सपुिरटंडट येथे 
धावत गेला. याने काय पािहले? ीराम आप या अनु ठानात मग्न आहे. 
िवजगापट्टण िज यातील निृसहंपट्टण येथे सहा आठवड े ीरामला ि टबद्ध 
कारावासात (Interned) ठेवले िन नतंर सोडून िदले. तरीही याचे मागचा पोिलसी 
ससेिमरा सटुला नाही. ीरामने तेथील डे युटी कलेक्टर फझलु ला याला हा पोिलसी 
त्रास चुकिव याचा अजर् केला. पुढे दोघांची गाठ झाली असे हणतात. या डे युटी 
कलेक्टराने मद्रास सरकारला ीरामला एकतीस िबघे भमूीचा तुकडा देऊन शेती 
कर याकिरता पु कळ सलुभता क न दे याकिरता िलहून पाठिवले िन मद्रास 
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सरकारने खरोखरी ती देणगी स मतही केली आिण या देशभक्ताला एक शेतकरी 
बनव याचा प्रय न झाला. 

रीज सीतील असतंोष 

पण! सवर् िहदंु थान िब्रिटश स तापक्षाचे हातून सोडवून वतंत्र कर या या 
मह वाकांक्षे या प्रखर अिग्न वालेने भडकणारे होमकंुड ीरामा या देशभक्त 
अतंःकरणात पेटलेले होते. अथार्त वानविृ तहीन मनु यप्रा यांना लांगलूचालन 
कर यास लावणारा तीस िबघे भमूीचा तुकडा या महदाकांक्षी वीरवृ त पु षाला कसा 
वश क  शकणार? याने गीता वाचली होती. याला वधमर् कळला होता. या 
प्रदेशातील व तुि थती याला अनुकूल होती िन ितचे यास फार सा य झाले. याने 
ती व तुि थती आप या भारतमाते या िहतकायीर् लावून घे यात कमी केले नाही. 
याने गडुमे तालकुा आप या कायार्चे क्षेत्र बनिवले. या रीज सीम ये इतर 
थलांप्रमाणे सरकारी कारभार नाही; तेथे जबरद ती कारभार असतो. तेथे सतंाल 
परग यात तेच नाव आहे. या परग यात डायरच स ता चालिवत होते. या 
अर यातील सतंाळादी लोकांचे सवर् हक्क सरकारने िछनावले होते. यांना वयंपाक 
कर यास लाकडसेदु्धा वापरता येईनात. पूवीर्प्रमाणे यां या गाईना चारा चारता येईना. 
या िन इतर अशाच अ यंत अ या य गो टीमळेु या रीज सीत भयंकर असतंोष 
माजला होता. 

लोकसगं्रह 

ीरामला क्रांतीचे बीज पेर याला ही उ कृ ट भमूी िमळाली. यांनी उ कृ ट अनुयायी 
िन समथर् कायर्कत िमळिवले. लोकांत वरा याची ती तर इ छेची जळती योत 
पेटली. ीराम राजूनंी यां या सामा य आकांक्षांना एकदा मह वाकांक्षेचे पेटते व प 
िदले. ीराम राजूवंर तथेील लोकांची अ यंत िन ठा होती. आिण त े प्राणपणाने 
यां या नेतृ वाखाली वरा याथर् जीव देतघेते प्रय न कर यास एका पायावर िसद्ध 
होते. 

वरा यसपंादनाचा मागर् 

तो जेथे जेथे जाई तेथे िब्रिटश साम्रा यस तेचे पोिलस आप या िजवा या भयाने 
श त्रा त्र,े बंदकुा िन दा गोळा-तेथेच सोडून पळून जात. एका अन याचारी 
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असहयोगीने तू वरा य जे िमळणार ते काय मागार्नी? असे िवचारताच तो 
हणाला, या साम्रा यशाहीशी युद्ध के यावाचून वरा य कधीही िमळणे शक्य नाही. 
याला या अन याचारी वरा य-सपंादकाने िवचारले, हे शक्य आहे काय? अथार्त 
शक्य आहे! मजजवळ माणसांची वाण नाही. केवळ दा गोळाच काय तो िमळणे 
कठीण भासते. 

िचमकुला कैसर 

साम्रा यशाहीने गडुाममधला िचमकुला कैसर अशा नामिभधानाने याचा उ लेख 
कर याचा उपक्रम केला होता. वीस वषार्चा त ण अफाट साम्रा या या स तापक्षाला 
आ हान देतो!! या त णाने अमकु थली अमुक वेळी मी घाला घालणार! हणनू 
प्रिसद्ध करावे िन तो घाला आला असता तेथील िब्रिटश िसहंा या आयाळाचे केस 
होरपळले जावेत. कोया लोक हे याचे सै य, धनु यबाण ही याची श त्रे, पवर्ता या 
गहुा-दर् या हे याचे रणके्षत्र, खेडापा यांतील एकिन ठ, वदेशपे्रमी िन द्धाळू लोकांची 
पे्रमाने िदलेली िशदोरी हाच याच धा यसगं्रह, अशा प्रकार या िसद्धतेने, आधुिनक 
श त्रा त्रांनी ससु ज असले या साम्रा यस ते या िवपक्षाशी ीराम झगडत होता. हा 
िवषम झगडा होता आिण तरीही हा धाडसी वीर आप या दैवी साहसा या िन 
िन सीम पे्रमिन ठ असणार् या अनुयायां या बळावर युद्धाचे डाव खेळत होता. 

िब्रिटश िसहंाशी धडाका 

अ यंत कुशल सेनापती शत्रलूा हािनकर िन वपक्षाला अनुकूल असे युद्ध क्षेत्र 
िनवडील याचप्रमाणे या वरा यसपंादनो सकु ीरामाने केले. याने िब्रिटश िसहंाला 
सहा धडाका िद या िन प्र येक धडकेत िब्रिटश सेना तुकडीला िकंचाळावयास लावले. 
ितला धूळ चारली. या प्रांतातील सेनाबल पुरेसे होईना हणनू मलबारहून सिैनक 
तुक या आणा या लाग या. आिण आसामहूनही िनवडक सै य आणावे लागले. 
पेडवसल गावा या चकमकीत इंिग्लश सिैनकांचे दोन युरोिपयन अिधकारी ठार झाले 
िन इतर बरेच घायाळ झाले. शेवट या सात या िन आठ या चकमकीत ीरामावर 
अचानक घाले घालनू याला मो या शथीर्ने या आक्रमकांचे हातून लढत, झगडत 
िनसटून जावे लागले आिण या एका शूर, धाडसी, सै यचालनाकुशल रा ट्रपे्रमी 
त ण सं याशी वीराला या िवषम झग यातून िनराशे या अधंकारात िवलु त हावे 
लागले. तरीही या या या वदेशपे्रमी वाथर् यागा या िद य उदाहरणाने कोणाचे 
मनात सादर कौतुकाने पे्रमा ू उभे राहाणार नाहीत? 
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ीराम!! तु या अतंःकरणा या कळकळीने आप या मायभमूी या उद्धाराथर् त ू
आप या सवर् वाची आहुती देत प्रय नांची पराका ठा केलीस! तुझी तू शथर् केलीस! 
इतकेच न हे तर तू आप या िद य वाथर् यागा या िद तीमान उदाहरणाने आ हा 
दबु यांना िहणिवलेस! ीराम!! तू देवा या मांडीवर कृतज्ञते या कुरवाळ याने सखुी 
हो यापूवीर् आ हा िहदं ू जनांचे हाताने ही मायभमूी वतंत्र झालेली पाहा याचे 
समाधान तुला लाभो!! वतंत्र िहदंु थानातील भावी इितहासकारांनी तुला िवस  नये. 
हणनू, हे देशवीर ीराम तु या पिवत्र िन फूित र्दायक मिृतचा हा धागा, या 
लेखनाने घट्ट वळून ठेवीत आहोत! तुझ ेनाव िचर मरणीय होवो! 

द्धानंद: २८ मे १९२९ 

* * * 
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देशवीर िव ण ूगणेश िपगंळे 

तळेगाव या शाळेस शंभर वष झाली. मनु यास शभंर वष झाली तर आपण १०० वष 
भरली असे हणतो. कारण, मनु याचे सामा य आयु य तरी आजवर शंभरा यावर 
गेलेले नाही. परंतु सं थांचे आयु य अनेक शतकांचे अस ूशकते. हणनूच सं थेला 
शंभर वष झाली हणजे ती गो ट आगामी िनकट अतंाची दःुखसचुक घटना होत 
नसनू ित या भावी भरभराटीची आनंददायी हमीही होऊ शकते. आिण हणनूच 
आपण तो शतवािषर्क वाढिदवस अशा पूणर् आनंदाने साजरा करतो. तळेगाव या एका 
लहान शाळे या शतवािषर्क वाढिदवसा या लहानशा घटनेत आ हा सवार्ंनाच कौतुक 
वाट यासारखी पिहली गो ट हणजे ती शाळा १८२९ सनात उघडली गेली. इंग्रज-
स तेतील अगदी पिह या अशा या फार थो या नवीन परधमार् या सं था अजनू 
तग ध न आहेत. यात ही शाळाही गणली पािहजे. परंत ुनुसते दीघर् काळ जगणे 
ही जरी कौतुकाची गो ट असली तरी ती तेव यामळेु आदरणीय मह वाची होऊ 
शकत नाही. काकोऽिप जीवती िचराय बिलचं भङु्क्ते! पण तळेगाव या शाळेिवषयी 
अशा आदरणीय मह वाचीही एक घटना सलंग्न झालेली आहे आिण हणनू ितची 
मतृी आपण सवार्ंनी बाळगली पािहजे. ती घटना हणजे ही होय की, देशवीर िव ण ू
गणेश िपगंळे या शाळेतील िव याथीर् होते. पुढे ते िवशीचे आतच महारा ट्रातील 
१९०९-१० या अिभनव भारतीय क्रांितकारक वातावरणात वाढले, नंतर अमेिरकेत 
गेले. तेथे अिभनव भारता या इंग्लडंमधील शाखे या ी. हरदयाळप्रभतृी 
कायर्क यार्ंनी काढले या गदर (बंड) सं थेत िशरले. ती वेळ सन १९१४ या जमर्न 
महायुद्धाची होती. या सधंीचा लाभ घेऊन आप या वदेशास वतंत्र कर यासाठी, 
यश वी नसला तरी, एक िनकराचा प्रय न हणनू तरी, एक उदाहरणीय प्रयोग 
हणनू तरी, अमेिरकेतील क्रांितकारकां या झुडंी जे हा चलो भाई! मातभृिूमको मकु्त 
करनेको चलो! अशा अक्षरशः गजर्ना करीत बा पनौकात चढ या ते हा या 
क्रांितकारकांत देशवीर िपगंळे हेही वदेशास परत िफरले. जमर्न रणतरीतून श त्रा त्रे 
िहदंु थानास पाठवून मागोमाग हे शेकडो क्रांितकारक चीन, िसगंापूर, ब्र मदेश 
इ यादी भागातील िब्रिटश सै यातील भारतीय सिैनकांस भडकािवत आिण बंडास 
चेतवीत िहदंु थानात घसुले. कोमागाटा मा  प्रकरणाप्रमाणे इंग्रज सै याशी बंदरावर 
उतरताच उघड लढाई देऊन मारत मरत आपली वाट काढून देशभर पसरले. काही 
गु तपणे िबनधोक प्रवेशू शकले, यात देशवीर िपगंळे होते. पंजाबम ये सै य 
िबथरवून अनेक इंग्रज अिधकार् यांना मा न श त्रा त्राथर् लागणार् या िनधीसाठी दरवडे 
घालनू, या लोकांनी मोठा धुमाकूळ मांडला. देशवीर िपगंळेही, यांचे बहुतेक साथीदार 
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पंजाबातील शूर िशखांतच अस याने, ितकडचे या धुमाकुळीत गुंगनू गेले. शेवटी 
लाहोरचा खटला झाला यात जे क्रांितकारक सापडले. या सवार्ंत वयाने अगदी 
त ण आिण साहसाने अगदी अग्रग य असे दोन क्रांितकारक होते. एक करतारिसगं 
आिण दसुरे िपगंळे! यांनी आपण क्रांितकारक अस याचे वतःच सांिगतले. 
िब्रिटशांची स ता आिण यायालये यांचा अिधकारच यांनी नाकारला आिण अक्षरशः 
हसत हसत ते फासावर चढले. यास पािहलेले सरकारी अिधकारीही यांचे नाव 
िनघताच माना डोलावतात. असा हा देशवीर-- A real hero पंचिवशी या आत 
वदेश वातं याथर् फासावर चढला! केवढी ददुवाची गो ट की, याचे नावही सिुशिक्षत 
महारा ट्रात हजारात एकास मािहत नाही! 
 
इितहाससशंोधक राजवाड े यांचे तर काय, पण अगदी अिलकडील प्रो. पोतदार- 
आप यांपयर्ंत या मडंळीची नावे यां या त डी आहेत- यां या कायार्चा गौरव होत 
आहे, तो ठीकच आहे; पण इितहासाचे केवळ सशंोधन करणार् यांचा होतो िततका तरी 
गौरव इितहास घडवून आणणार् या या देशवीरांचा हावयास नको काय? िशवाजी या 
काळचा इितहास अशाच अनेक धाडसी त णांनी आिण देशवीरांनी उ प न केला 
नाही काय? आिण आज या इितहासाची घडण कर यात, या देशासाठी होणार् या 
प्राणदाना या, मारीत मारीत मरणार् या देशवीर वा या भट्टीतील अिग्नही एक 
जा व य घटक होत आहे हे कोणास नाकारता येणार आहे काय? तसे असते तर 
रौलॅट िरपोटर् प्रिसद्ध कर याची आव यकता वतः इंग्रजांनाही भासती ना! 
 
आम या िशवकालीन िकंवा परकीय आयलर्ंड, इटली प्रभिृत देशां या अितसाहात या 
या वीरांनी या िपगंळे, का हेरे, करतारिसगं, क ह या अ यािदकांसारखीच िकंवा 

काही उदाहरणात यां याहून कमी वाथर्िनरपेक्ष देशभक्ती दाखिवली आिण 
वातं याथर् झुजं घेतली, यांचे वणर्नाने आिण तुतीने महारा ट्र-वाङ्मय नुसते 
फुरफु न जाते. पण तशीच साहसी कृ ये करणार् या प्र तुत या को या देशवीराचे 
िकंवा सश त्र क्रांितकारकाचे नाव काढताच ते भीतीने थरथ  लागते. यांना अहो 
जाहो सदु्धा कोणी करीत नाही. अरे जारे हणतात! 
 
पण आम या िशवकालीन आिण राजारामीय िपढीत जे काही देशभक्त जहािगरी-
इनामावरच झुजंत, यां याही देशभक्तीचा यथाथर् गौरव आिण योग्य कौतुक करणारे 
हे आजकालचे िश ट लेखक आिण वािचवीर यां या िपढीत जे देश वातं याथर् 
झुजंताना फाशीवाचून दसुर् या इतर कोण याही जहािगरीचे आिमष डो यापुढे धरीत 
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नाहीत, अशा जा व य देशवीरांनाही देशवीर हणावयास िसद्ध नसतात. यां यावर 
एक अक्षरही िलिहणे हणजे अस यपणा होय असे समजतात. हा या इंिडयन 
िपनल कोडाचा प्रभाव आहे. जर कोडात िशवाजी, बाजी, तानाजी यांचीही मतृी 
करणे दं य अपराध गणला जाता तर या िशवकालीन कालालाही यां या भीती या 
काळोखातच त ड खुपसनू राहावे लागते आिण मराठी वाङ्मयात तशीच एकेरी 
उ लेिखलेली सभंावना होती की, जशी या वासदेुव बळवंतांची होते! या जा व य 
देशवीराचे एक चिरत्र अलीकडचे प्रिसद्ध झाले आहे तेच पाहा! यात यायमिूतर् 
महादेव गोिवदं रानड ेयांना िक येक िठकाणी स मानाथर् बहुवचनी उ लेिखले आहे. 
सावर्जिनक काकांनाही अहो जाहो हटले आहे, ते ठीकच आहे, तेही देशभक्त आिण 
यागी देशसेवकच होते; पण वासदेुव बळवंत फडक्यांना या प्र यक्ष यां या 
चिरत्रातच येथून तेथून एकेरी अरे-तुरेने सबंोधले आहे. देशभक्तीत िन देशसेवेसाठी 
केले या यागात फडके यां या िपढीत इतके कमी प्रतीचे ठरले! कारण यांनी 
देशिहताथर् आयु या या सं याकाळी िशळो याची वेळ िकंवा पगारा या एकलक्षांश 
तेवढाच याग कर याचा स यपणा न करता आयु याचे आयु य आिण सवर् वचे 
सवर् व या देशासाठी यागाचे वेदीवर बळी दे याचा हलकटपणा केला, हणनू 
यांना दीडदमडी या खडघाशांनी देखील अरे तुरे करावी!! वासदेुव बळवंतांचे साहस 
अयश वी ठरले, पण यश हेच जर अहोजाहोचे एकमात्र गमक असेल तर मात्र माझ े
काहीच हणणे नाही. िशवाजी महाराजांचे तरी काय? अफजलु-खाना या कैचीत ते 
सापडले ितथे हणजे केवळ योगायोग होता, जर का या पकडीत महाराजच मरते 
तर याच जा यावर या ओ या गाणार् या बाया या सग या डावाला मखूर्पणाची 
पराका ठा हण या- हण या, आपण होऊन गाढवासारखा अफझु या या तंबूत 
गेला! तीच गो ट शािह या या बंग यातील, िद ली या पेटार् यातील! जर घडले 
या या उलट घडते तर हेच िशवकालीन आजचे भाट, केवळ यशाचे भोपे, िशवाजी-
तानाजींनाही माथेिफ , अ याचारी, पोरकट, अदरू टी हणनू भुकंत सटुते! कारण 
यांना पराक्रमाची पारख नाही. ते केवळ यशाचे िमधें आहेत. यांना हेतूची आिण 
यागाची आिण उ कटतचेी ओळख नाही. हे केवळ िजकड ेघुगर् या ितकड ेउदो उदो 
करणार आहेत; नाही तर िशवकालीन िकंवा परदेशातील प्र तुत काळ या वैयिक्तक 
पराक्रमा या तोडीस तोड देणारे पराक्रम आिण तेही क्विचत ् एक रती अिधकच 
िनभळ अशा जा व य देशभक्तीने उ फूतर् झालेले- यां या या वतः या िपढीत 
यां या डो यासमोर घडत असताना यांना असले देशवीर व, ते अजनू अयश वी होत 
आहे, हणनूच काय ते हायकोटर्- ज जपणापेक्षा िकंवा वकीलपणापेक्षा सापेक्षतः 
अस य आिण हलकटपणाचे वाटते ना! दलुक्षार्हर् भासते ना! आिण तेच गणु केवळ 
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यश वी झाले हणनू िशवकालीन पढीत वणर्नीय ठरले ना! यश! यांना एक सिैनक 
पडला न पडला की, लढाई िजकंली गेली पािहजे! बीज टाकले की याचा आंबा 
होऊन, पाडास लागनू- अगदी अढीत िपकून यां या ओठाशी आला पािहजे. नाहीतर 
ते बीज यथर् गेले, तो सिैनक माथेिफ सारखा यथर् मेला! 
 
वकालीन देशवीरांिवषयी या या िभ या अना थेचे ढ गी समथर्न कुणी असेही 
करतील, की आज या क्रांितकारकांची चिरत्रे िलिहली, यां या हेतुची का होईना, पण 
तुती केली तर इतर त ण मडंळीही यांचा क्रांितकारक मागर् चोखाळू लागतील 
आिण यायोगे वदेशावर मोठे अिर ट कोसळेल. िहदंु थान या स या या िवमल 
कीतीर्ला मोठा कलकं लागेल! पण मग हीच गो ट िशवकालीन क्रांितकारकां या 
नावावर रचले या या पैशापासरी कादंबर् या, नाटके, पोवाड ेआिण रडगाणी, सडू! 
सडू!! सडू!!! हणनू उस या नाटकी अवसानाने भरमसाट बरळत सटुत आहेत यांना 
नाही का लाग ूपडत? अफजलुखानाचा पोवाडा ऐकताच जसे कोणी लगेच लोहाराचे 
दकुानातून वाघनखे घडवून घे यासाठी घुसतोच असे नाही, िकंवा िदसेल या 
मसुलमानास शािह तेखान हणनू याची बोटे काप यास धावतोच असे नाही, तसेच 
िपगंळे, चाफेकर, अमरिसहं, का हेरे इ यादींची चिरत्रे वाचताना प्र येक जण बॉ ब 
क  धावलाच पािहजे असेही नाही. िनदान िहदंु थानातील या ‘नै क यर्िसिद्ध परमां’ 
प्रा त झाले या जीव मतृ िपढीत तसा अघोर सभंव कि पणे हणजे या िपढीचा 
घोर अपमान करणे होय. यायमतूीर् रानड ेिकंवा नामदार गोखले यांचे मागर् यांस 
पसतं नाहीत, तेही यांस महान ्देशभक्त समजून अहो जाहो िलिहतातच, की नाही? 
मग या िबचार् या वासदेुव बळवंत, का हेरे, चाफेकरांनाच, यां या मागार्िवषयी 
मतभेद असला तरीही, अगदी अरे तुरे हणनू िधक्कारलेच पािहजे, असे का? िनदान 
िशवकालीन लेखकां या िवणीस तरी ते शोभत नाही. नाहीतर, िद ली-िवजापूर 
सरकार या दरबारातील एखा या धमर्िन ठ यायाधीशाची िकंवा यां या दरबारातील 
एखा या जयिसगंासारख्या नामदाराची तुती तरी यांनी बाजी, येसाजी, 
तानाजीसारख्या बंडखोर पोरांहून अिधक करीत जावे. हणजे यांचे वतर्न िनदान 
िवसगंत तरी िदसणार नाही. 
 
िवसगंतपणाचा दंड देशवीर िपगंळे यां या मतृीला जरी आजवर भोगावा लागला 
तरी तळेगाव या शाळे या शतवािषर्क समारंभा या िनिम ताने यांची आठवण 
महारा ट्रास िकंिचत ्का होईना पण झाली हेच या उ सवाचे आ ही एक मोठे मह व 
समजतो. उदाहरणाथर्, या उ सविप्र यथर्, केसरीत काही िदवसांपूवीर् एक सरेुख लेख 
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आला होता. यात शाळेतील सं मरणीय िव या यार्ंत िपगं यांचा उ लेख आला 
होता, इतकेच न हे तर माथेिफ , अ याचारी, आततायी, वेडगळ इ यादी शेलक्या 
पद यांनी आजवर अशा क्रांितकारकांस सबंोध याचा केसरीप्रभिृत वृ तपत्रांचा 
आजवरचा जो प्रघात होता, तो न अनुसरता या देशवीरां या योग्यतेस िनदान 
कमीपणा तरी येणार नाही अशा गौरवपर भाषेत यांचा आिण यां या कायार्चा 
सदंभर् सिूचत केलेला होता, ही गो ट महारा ट्रा या या मखुपत्राला उजाळा देणारी 
झाली यात शंका नाही. 
 
देशवीर िपगंळे यांजिवषयी केसरीकार हणतात की, यांनी परदेशातून परत येऊन 
रा यक्रांती कर या या हेतूने यथाशक्ती उ योग क न यात आप या प्राणांची 
आहुती देऊन देशािभमाना-िप्र यथर् वाथर् यागाची कड पोचिवली! असा िव याथीर् या 
तळेगाव या शाळेत उ प न झाला ित यासारख्या शाळा काढ यात इंग्रजांचा एक 
प्रमखु पण अप्रकट असा हा हेतू होता की, यातील िशक्षणामळेु िहदं ूलोकांची िहदं ु
धमार्वरील िन ठा न ट होऊन त े आपोआपच िख्र चन धमार्कड े झकुतील. या 
हेतूिवषयी एि फ टनसाहेबांचे जे उ गार केसरीकारांनी प्रिसद्ध केले आहेत ते आजही 
मह वाचे वाटतातच; पण वीस वषार्पूवीर् अ यंत मह वाचे वाटले असते, कारण, या 
वेळी अगदी जहालातील जहाल देशभक्तही इंग्रजांनी िशक्षण िदले ते मात्र आप यावर 
परम उपकार केले, हणनू मानीत असत. रे वे, तारा, शांतता आिण िशक्षण हे 
इंिग्लश रा याचे बिुद्धपुर सर केलेले उपकार आहेत आिण यािवषयी आपण यांचे 
कृतज्ञच रािहले पािहजे अशी सवार्ंची ठाम समजूत होती. पुढे हळूहळू यातील इतर 
गो टी उप्रकारा या िटपणीतून गळा या; पण इंग्रजी िशक्षण काही गळेना. 
महारा ट्रात हे नवीन िशक्षण चाल ूकरणार् या कारखा यातील प्रमखु माउंट टुअटर् 
एि फ टन यांचे उ गार केसरीने जे िदले आहेत ते या प्र नाचा िनकाल लावतातच. 
साहेब हणतात, I am convinced that the conversion of the Native must 
infallibly result from the diffusion of knowledge among them! परंतु या 
िवषयी इंग्रजी पद्धती या िशक्षणाचा जो मखु्य पुर कतार् मेकॉले तो काय हणतो हेही 
लोकां या यानात असणे फार मह वाचे आहे. कारण मेकॉले याच य नांनी 
महारा ट्रातच न हे, तर सवर् िहदंु थानभर ही िशक्षणपद्धती चाल ूझाली. पालमटातील 
भाषणातून मेकॉलेनी या गु त हेतचूा प ता लाग ूिदला नाही. तेथे यांनी केलेली ती 
प्रिसद्ध घोषणा की, या िशक्षणापायी जागतृ होऊन या िदवशी भारत आपले जू ं
फेकून देईल, तो िदवस इंग्लडं या इितहासात सवुणर्क्षरांनी मिुद्रत होईल. िहलाच 
आपले बहुतके पुढारी िशक्षणात इंग्रजांचा, िनदान मेकॉले महाशयांचा तरी, एकमेव 
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आिण हणनूच उदा ततर हेतू समजत. हणनूच इंग्रजी िशक्षणा या प्रभावाने 
झालेली रा ट्रीय जागतृी अनुभवणारे बहुतेक देशभक्त मनःपूवर्क इंग्रजांस उद्धरकत 
मानीत. 
 
इतरांची गो ट राहोच, पण जहालातील जे पंिडत शामजी कृ णवमार् ते देखील हा 
इंग्रजांचा हेतुपूवर्क उपकारच मानीत आिण मेकॉले यांची पालमटीय भाषणे पुरावे 
हणनू पुढे मांडीत. दे. भ. सावरकर जे हा प्रथम इंग्लडंम ये गेले. ते हा यास 
पंिडतजीं या या उपकरा या आभासास हटिव यासाठी सरासरी दोन मिहने वादिववाद 
करावा लागला. दे. भ. सावरकरांनी कॉलेजम ये असताना मेकॉलेची पत्रे वािचली. 
यात यांस मेकॉलेचे या या जावयास धाडलेले अतंः थ पत्र उपल ध झाले. यात 
मेकॉले प टपणे हणतात की, माझी िनि चती आहे की, मी चाल ू केले या 
िशक्षणपद्धतीप्रमाणे िशिक्षत झालेले Hindoos, हे िहदं ूबाबू लोक, िहदंू या वेडगळ 
धमार्पासनू युत होऊन िख्र चिनटीचा अवलबं आपण होऊन क  लागतील! हा इ ट 
पिरणाम तु हा आ हासमोर घडूही लागला आहे. या पत्राव न मेकॉले या पोटातील 
हेतू एि फ टन या हेतपू्रमाणेच होता हे प ट होते. िब्रिटशांचे उपक्रम या 
उपरोिधक नावाची अनेक याख्याने दे. भ. सावरकरांनी सावर्जिनक सभांतून या 
वेळी िदली होती. यात यांनी हे पत्र महारा ट्रात प्रथमच उघडकीस आणले आिण 
नंतर इंग्लडंम ये याच अथार् या Are we obliged to the British rule? या 
याख्यानातून ते तथेी िहदंी लोकांस पिरिचत केले. नतंर ते स वावन सालचे 
वातं ययुद्ध या पु तकात प्रथमतः प्रकािशत होऊन सवर्त्र प्रिसद्धी पावले. 

 
या मेकॉले या पत्रािवषयी एक मरणीय गो ट िवषयानरुोधानेच सांग यासारखी 
आहे की, प्रिसद्ध अिभनव भारतीय क्रांितकारक पुढारी अ यर हे सावरकरां या Are 
we obliged to the British rule? या नवीन याख्यानास ऐकूनच क्रांितकारक 
बनले आिण अिभनव भारतात िशरले, असे ते वतः सांगत असत. िनदान िहदंी 
लोकांना पा चा य िशक्षण िदले हा तरी िब्रिटशांचा मोठा उपकार अस याने 
यां याशी आपण कृतज्ञ हणजेच साम्रा यिन ठ असले पािहजे. अशी यांची या 
काळाप्रमाणे प्रामािणक समजतू होती. सावरकरांनी याख्यानात रे वे इ यादी प्रकरणी 
जो इंग्रजांचा आपलपोटेपणा होता तोच िशक्षणाचे बुडाशी होता हे िसद्ध करताना 
अनेक पुरावे िदले; यात मेकॉलेचे हे पत्रही होते. ते सारे पुरावे वाचून सावरकर 
हणत, न या पा चा य िशक्षणापासनू आमचा पु कळ लाभही झाला हे खरे! पण ते 
तो देणाराचा उपकार हणनू न हे तर अपकार हणनू. शत्र ू तरवार घेऊन मला 
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मारावयास आला; योगायोगाने याचे हातून ती तरवार िनसटली आिण मा या 
उपयोगी पडली! आता ितचाच वार मी यावर क  लागताच तो हणतो ही तरवार 
मी तुला िदली, माझ े उपकार मान िन मला सोड! याला जे उ तर तेच इंग्रजी 
िशक्षणाने आ हांस झाले या लाभांस उपकार माना हणणार ्या इंग्रजांसही िदले 
पािहजे की, उपकार देवाचे, योगायोगाचे! तू अपकार हणनूच हे कायर् हाती घेतलेस! 
ही िवचारपरंपरा एकून ी. अ यर यां या मनावरील आंग्लिन ठेचे भ्रमपटल िनर त 
झाले आिण क्रांतकारक िवचारांची बीजे यात झपा याने ज ूलागली. 
 
तळेगाव या शाळे या चालकांना आमची अशी सूचना आहे की, यांनी या शाळेत 
देशवीर िपगंळे यां या नावाचा एक िपतळी मिृतफलक लावावा िकंवा यांचे 
तैलिचत्र तीत ठेवावे. िपगंळे याचेच न हे तर महारा ट्रात स तावन या 
वातं ययुद्धानंतर झाले या देशवीरां या-जे जे देशासाठी प्राण याग करते झाले 
यां या-सवार्ं या ज मग्रामी िकंवा शाळेत िकंवा वसितगहृात कुठे तरी असा एक 
छानदार आिण ठळक असा मिृतफलक लािवला जावा. वासदेुव बळवंत आिण 
कामास आलेले यांचे इतर साथीदार-चाफेकर बंधू, रानड,े का हेरे, कव, देशपांड,े 
िपगंळे इ यादींची तैलिचत्र,े स मानपूवर्क, यां याशी सलंग्न झाले या िनि चत 
थानांचा प ता काढून, प्रकटपणे लाव यात यावी आिण या सवार्ंची चिरत्र े
पिर मपूवर्क मािहती िमळवून ऐितहािसक प्रमाणां या कसोटीने िलिहली जावी. 
बंगालमधील क्रांितकारक देशवीरांची चिरत्रेच प्रिसद्ध होतात असे नसनू जतींद्रनाथ 
मकुज सारख्या सश त्र क्रांितकारक देशवीरांचे मिृतिदन बंगालभर पाळ यात येतात. 
मकुजीर् अंक, मकुजीर् िदन, मकुजीर् स ताह असा प्रांतभर उ सव मान यात येतो. 
कारण, यांचे मागर् इतराहून िभ न असले तरीही ते देशा तव झुजंत पडले. पंजाबात 
मो या समारंभाने हुता मा िधगंराचे तैलिचत्राचे गे या मिह यातच उ घाटन 
कर यात आले; मग महारा ट्रासच भयाची आिण सकंटाची एवढी हुडहुडी का भरावी? 
इंग्रज सरकार या टीनेही यात काही वावगे नाही. कारण, पूवीर् फाशी गेले या 
राजद्रो यांची िशरे वेशीवर लटकािवणे हाही स ताधीश दंडच समजत. कारण, यायोगे 
इतर त णांस अशा चळवळी या भयंकर पिरणामाची क पना येऊन यास उलटा 
धाक बसावा. आता िशरे नाहीत तर िनदान यांची िचत्रे आिण नावे जरी वेशीवर 
लटकली, तरी लोकांवर तोच पिरणाम होणार आिण इंग्रजािव द्ध सश त्र बंड केले, 
तर असा भयंकर प्राणदंड यावा लागतो. अशी इतरास धडकी भरेल. यायोगे उगीच 
गमंत हणनू रा यक्रांतीतील वातं य मरा, मारा, सडू इ यादी श दांनी भरलेली 
वायफळ बडबडीची करमणकू कर याचे यसन लागले या अनेक िनःश त्रसपं्रदायी 
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वािचवीरांस या यसनाचा चटकाही कसा असतो याची क पना येऊन ते या 
आगीशी खेळेनासे होतील आिण यांना तो चटकाच चटका लावून सोडील असा 
कोणी िनपजणे, िशवाजी न ज मले या प्रांतात शक्य असो वा नसो, पण या 
िशवाजी या महारा ट्रात शक्यच नाही. कारण एका िशवाजीने याचे पोट भ न 
फुगनू गेले आहे. 

द्धानंद: २८ स टबर १९२९ 
* * * 
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वातं य किव गोिवदं 

 
नािशकचे प्रिसद्ध वातं य किव गोिवदं यांस िनवतूर्न ५ वष होऊन गेली. तथािप 
यां या किवतेचा आदर महारा ट्रात िदवसानुंिदवस अिधकािधक वाढतच चाललेला 
आहे. इतकी थोडी किवता िलहून इतकी मोठी प्रिसद्धी आिण इतक्या थो या श दाचें 
भांडवलावर इतकी िचरंतन कीतीर् सपंाद याचे भाग्य फारच थो या कवीं या वा यास 
आले असेल. 
 
या आ चयर्कारक घटनेचे िव लेषण क  लागले असता जी मह वाची तीन चार 
कारणे ग्गोचर होतात तीही अथर्पूणर्च अस यामळेु यांचा सतू्रमय उ लेख प्रारंभीच 
कर यासारखा आहे. 
 
गोिवदंां या किवतेिवषयी महारा ट्रीयच काय पण या या परप्रांतीय स दय 
भारतीयांचे कानी ती किवता पडली िकंवा पडते या या भारतीयांसही चटका लागनू 
रहात आला आिण लागनू रहातो याचे एक प्रमखु कारण अथार्तच या किवतेचे मळू 
वाभािवक स दयर् आिण अगंचे अमोल गणु हे होय. शकंुतले या पोटी भारतीय 
प्रथम सम्राट भरत जरी आले नसते, दु यंतासारख्यांनी जरी ितचे पाणीग्रहण केले 
नसते, महाभारतासारख्या रा ट्रीय इितहासाची आनुषंिगकता जरी ितला लाभली 
नसती आिण कािलदासा या हातून या अ यु कृ ट सवुणर् सं करणांत ित या 
स दयार् या किवतेची दसुरी अमर आवृ ती प्रिसद्ध झाली तशी झाली नसती तरीही 
या शकंुतलेची पगीती मळू या व कली बांधणीत देखील या या या या टीस 
पडती यास मोहून “अयमिधक मनोज्ञा व कलीनािच त वी” असे हणावयास 
लावती. 
 
गोिवदंां या किवते या अगं या अनमोल गणुास अिधकच आकषर्क करणारे दसुरे 
कारण हटले हणजे ितचा समयज्ञ सदेंश होय. या वेळी रा ट्रा या मनास जी एक 
महान आकांक्षा झरुणी लावीत होती, जे एक भय, जी एक उ कट प्रितक्षा, जो 
धुमसता राग, जो आकसबाज िन पाय, आिण जी िवफल तरीही अद य आशा या 
रा ट्रीय मनांत खळबळ उडवनू देत होती या सवार्ंचा िनमढू िन अ यक्त हेतू 
गोिवदंकिवची वाणी सवार्धी यक्त करती झाली. मोठे मोठे लोकधुरंधर देखील 
यािवषयी हणत “वदवे न आ हा जे वाचे जे घरी नाचे मनात सकलांचे” या 
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मगंल िवधाना या रह याचा िद य उ चार गोिवदंकिव या वाणीने केला आिण तोही 
अगदी जे हां या ऐक यासाठी कळत न कळत शेकडो आ मे तळमळत होते ते हा! 
तस या किवता वातं य, श त्र, अ त्र इ यादी श दावडबंरांनी फुगवून आजही 
आपणही िक येकजण करतो. पण आज यास केवळ यामळेु काही वैिश य येत 
नाही. पण गोिवदंाचे काळी तो एकेक श द एकेका मतं्रासारखा, एकेका शा त्रीय 
शोधासारखा, अद्भतु, अघोर आिण तरीही आकषर्क झाला. कारण तो इतर कोणीही 
सांग ू शकत न हता. जे इतर सवर् सांगत होते ते ऐक यास या सांगणार् यासदु्धा 
सवार्ंना कंटाळा आला होता. इतक्यात या तळमळणार् या रा ट्रीय आ याची फूित र् 
गोिवदंां या वाणीतून अक मात एखा या आकाशवाणीसारखी गजूर्न उठली “देवा घे 
हाती तलवार, रे हो सगंरा तयार” आिण ती ऐकताच ते ऐकणारे ोते भयाने 
थरकापत पण अनावर औ सकु्याने ठाईचे ठाई थांबत. लोकांचे थवे जसे अक मात 
झाले या आकाशवाणीस ऐिकतात तसा सारा महारा ट्रा या महारा ट्र रा ट्रीय 
किवते या या न या अवताराची ती तेज वी ललकार ऐकताच मतं्रमगु्ध होऊन गेला. 
कोणी या गजर्नेस उ फूतर् हटले कोणी उ भ्रांत! पण आप या या भावना यक्त 
हो यासाठी दयात कालवाकालव क न सोडीत हो या याचेच हे पडसाद आहेत हे 
चटकन ओळखून गेला प्र येकजण. कारण िवपक्षीय स तादेखील जे “कोणी बोलेल 
की काय” अशी सभय प्रतीक्षा करीत होती तेच ते बोल आहेत हणनू त काल 
समजली, चमकली आिण या टीचटीचभर पदास एखा या भरैवी-मतं्रासारखे भीषण 
लेखून ज त करती झाली. गोिवदंां या किवतेचे िकंवा ितने हा जो महान प्रासिंगक 
सदेंश िदला, रा ट्रीय-आ या या तळमळीस जी अक मात वाचा फोडली, काही तरी 
हवे आहे अशा ग धळले या रा ट्रीय मनात काय हवे ते पटकन अगदी रणशृंगा या 
खणखणाटासारख्या चार दणदणीत ललकार् यांत सांगनू टाकले. यांचे खंडन िकंवा 
मडंन कर याचा हा प्रसगं नसनू जे झाले, जे घडले याची कारणमीमांसा कोणची 
याचेच काय ते येथे िदग्दशर्न करणे आहे. 
 
ते िदग्दशर्न करताना हेही सांगणे अपिरहायर्च आहे की गोिवदंा या किवतेस जे 
रा ट्रीय मह व प्रा त झाले, याचे ितसरे आिण वरील दो ही कारणांहून एका अथीर् 
अिधक मह वाचे कारण हटले हणजे या किवते या पारदशर्क प्रितमेतून याचे 
प्रखर तेज झळाळत होते ते “अिभनव भारत” होय. रणशृगंांचे िननाद वभावतःच 
उ क्षोभक असतात. यातही रणांगणात अगदी वेळेवर एखा या सा या िशगंा याने 
जरी ते फंुकले तरी ते या प्रासिंगक उिचततेने अिधकच उ क्षोभक आिण उ ीपक 
होते. परंतु जर ते वतः सेनापतीनेच प्रलयंकर उ साहाने वाजिवले तर याचे त े



 

www.savarkarsmarak.com 

िननाद उभी सै ये या सै ये मृ यु याही दाढेस उपट यास सबंंद्ध क न टाकतात. 
गोिवदंाची प्रितभा एकतूयर् होती. पण या तयूार्तून जे रा ट्राचे रक्त उचंबळून 
सोडणारे वातं यिननाद िनघाले ते मात्र अिभनव भारता या वादळी फंुकराचे केवळ 
प्रितिनिध होते. 
 
अिभनव भारताचे गोिवदं हे मखु्य वा य नसत,े तर याचे त ेगीत क्विचत नुस या 
उपेक्षे या कसरीने देखील थोडक्याच कालात न टप्राय केले असते. तथािप 
कालगती या उपेक्षेची कसर तर काय पण इंिग्लश स ते या ज तीची कृ यादेखील 
यास िगळंकृत क  शकली नाही. कारण जेथे जेथे अिभनव भारताचा सभासद होता 
तेथे तेथे, कब्रीजपासनू तो कोकणपयर्ंत, गोिवदं गीताचे गु त पाठ कर यात एक एक 
पुजारी गुगं होता. या या घरातील ि त्रया, वदृ्ध, मलेु, यां या कक्षतेील ि त्रया, 
वदृ्ध आिण मलेु अशा परंपरेने महारा ट्रभर आिण महारा ट्राबाहेर “कोठे काळा काळा 
राम रे किरतो बंड गलुाम, ऐका ऐका िदलदार आपण मौज एक मजेदार” ही पदे 
गणुगणुली जाता दया दयातून “रणावीण वातं य कोणा िमळाले” हा प्र न गजर्त 
रािहला- रहात आहे. तो श द अिभनव भारताचा अिधकृत िननाद नसता, जर ती 
गाणी को या एकलक या िकंवा एकां या कवीची तान िकंवा तळमळ असती तर 
यास हे इतके मह व, न याचे वपक्षीय िमत्र देते, न िवपक्षीय शत्र.ू 
 
परंतु गोिवदंा या किवतेचे खरे भाग्य याहूनही एकाअिधक आ चयर्कारक योगायोगात 
प्रकट झाले. ती किवता यातील तजे वी सदेंश कृतीत आणनू दाखिवणार् या 
वीरा या या हाती पडली िकंबहुना ती यां यासाठीच रचली गेली. ती कृतीची 
किवता होती. बािलश बहुबायकांत बडबडणार् या बठैकीतच काय ती गाईली गेली नाही 
तर या गीतांतील स याचे प्रयोग प्र यक्ष रणकृतीत सपं न क न दाखिवणार् यां या 
हातातून ती आचरली गेली. बंदीशाळेतील एकलक डी या अकलकोडीत या अधेंरा या 
िनिबडतेत, फाशी या दोलावरील आंदोलनात, रक्तप्रातांत, हातघाईत, प्राणां या 
बिलदानांत या किवतेतील चरणा चरणांचे भयंकर पांतर होत असताही, तीतील 
अथर् अधोर मिूतर्म व पावत असतांही, तीतील ितचा याग न करणार् या वीरांनी 
ितला चिरताथर् केली. भवानी तलवार इतर कोणाही शूराचे हाती आपले तेज प्रकट 
करतीलच, पण ती िशवाजी या हातीच पड याने इितहासात ितचे नाव राहून गेले. 
गा यािगर यावर लोळतांना कारागहृाचे भय काय याला ( हणजे दसुर् या कोणाला) 
हे पद कोणीही हणेल, पण अिभनव भारतीय वीरा यां या आिण हुता यां या 
कंठातून फाशी या दोरांवर आिण शखृलां या तालावर जे हा- 
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भमूगंलाल भगवान ्नयाला, 

सं थािप याला शुभ र य काला, 
धीरद्र धैय जिग जो िनघाला, 
कारागहृाचे भय काय याला. 
हे आ हान िदले गेले आिण:- 

कंस कंदना रघुनंदना समान मज साचे 
वेड लागले वातं याचे दा य मोचनाचे 

ही क ण कू्रर चरणे गात गात फाशी या थंिडला या पायर् या चढ या जाऊ 
लाग या. ते हा ती गोिवदंांची किवता न राहता ती हुता मते या वीर िन वािसतांचे 
थोरपण पावली. ती किवता न राहता भिव यवाणी झाली. ती केवळ क पनाच न 
रहाता चिरताथर्ता पावली. गोिवदंां या प्रितभे या वनी लेखांतील (फोनोग्राफमधील) 
िसहं गजर्ना प्र यक्ष िसहंगजर्ना झाली, गोिवदाची किवता मळूचीच सिमधा होती 
आिण िवरा यानी पेटिवले या यज्ञाग्नीत पड यामळेु तर ती प्र यक्ष अिग्नच झाली. 
तीतील श दनश द आधी क न मग सांगणार् या वीर कंठातून गजूर्न उठले की- 
 

धमार्थर् देह वदलो, ठरले िनतांत, 
ते बोल फोल नच, बािलश बायकांत 
िव वािचया अिखल मगंल कारणाथर् 

हा वाथर् जाळुिन आ ही ठरलो कृताथर् 
 

गोिवदंा या किवतेस महारा ट्र वाङ्मयांत िविश ट मह व प्रा त झाले याची ही वरील 
कारणे प्रमखु होत. तरीही पाचवी एक गो टही ित या िवषयीचे कौतुक आिण 
मनोवेधकपणा वाढिव यास कारणीभतू होणारी आहे. ती पाचवी गो ट हणजे या 
कवीची वतःचीच गो ट होय. या अ यंत क णाजनक ि थतीतून यां या प्रितभेचा 
उगम झाला आिण या पंग ूपायांनी गोिवदं या कीतीर्िशखरावर चढला या याकड े
लक्ष जाताच या किवतेचे कौतुक करावे िततके थोडचे वाटू लागते, हा नािशक या 
ितळभांडे वरा या आळीतील एका भांडी घासणार् या मोलकरणीचा पंग ू मलुगा, हा 
“पांगळा” वातं य कवी गोिवदं हणनू गाजावा. गोिवदं जर एखादा पंत असता तर 
“पंतांची किवता” हणनू ती इतकी कौतुका पद न वाटती की िजतकी ती 
“पांग याची किवता” हणनू आज वाटत आहे. 
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गोिवदं कवी या किवतेिवषयी महारा ट्रास एक जे का ण कौतुक वाटते ते या 
कवी या या वैयिक्तक चिरत्राचाही असा अिंशक पिरणाम अस याने 
ित यािवषयी या चचत या चिरत्राचेही ज्ञान िवशेषेक न अव य आहे. या तवच या 
वातं य कवी या वषर् ाद्धा या िनिम ताने याची समग्र नसली तरी यथासा य ती 
ती किवता तरी या एक सकंिलत आवतृीत छाप याचा िन चय मारक मडंळाने 
केलेला आहे, या आवृ ती या प्रारंभी या कवीचे यथाज्ञात चिरत्र असणेही अव य 
आहे. एतदथर्च गोिवदंां या पिरिचत मडंळीपैकी िक येकां या यक्ती मिृत गोळा 
क न आिण याची पर पर छाननी क न गोिवदंाचे एक अ प चिरत्र द्धानंदातून 
भागशः प्रथम प्रिसद्ध कर याचे ठरिवले आहे. तेच चिरत्र, तदनंतरही जर काही 
मािहती उपल ध झाली तर ितचा आिण इतर चचचा यथा योग्य िवचार क न पुढे 
या गोिवदं गीतां या आवृ तीस जोड यांत यावे, असा स यांचा िवचार आहे. 
“ द्धानंदा” या वाचकांस सदु्धा, यांस वचन िदले या एका या कि पत कथेइतकेच ते 
मनोरंजन वाटूनही एका या इितहासाइतकेच उपदेशकही होईल. घिटत हे 
कि पताइतके मनोरंजक असनूही प्र यक्ष जीवनास एखा या रसायनाप्रमाणे 
पुि टदायक आिण प्रगतीकारक होऊ शकते. 
 

२ 
किव गोिवदा या चिरत्राची मािहती एकत्र करतांना यांनी यांनी या िवषयी, 
चिरत्रािवषयी आिण का यािवषयी काही िलखाण िलिहले आहे, यांची आ ही जी 
जमवाजमव केली यात जोग नावा या नािशक या एका ममर्ज्ञ अ यापकांचाही 
िनबंध आ हास िमळाला यात ते हणतात कोण याही कवीचा सांगोपांग अ यास 
हो यास याची सवर् कृती जशी उपल ध पािहजे तशीच िकंबहुना अिधकच 
यािवषयीची सारी चिरत्रिवषयक मािहती उपल ध हवी. पु कळ वेळा यावहािरक 
अनुभवाव न भावना उ ीिपत होतात. िवचार सचुतात िन का यात पांतर पावतात. 
अशा वेळी हे का य िकंवा वाङ्मय वतंत्रिर या िकंवा अ य व तु िनरपेक्षतनेे 
वाच यास यामधील अध अिधक वार य नाहीसे होते. कै. ना. वा. िटळकांची 
“पाखरा येशील का परतून” ही किवता बालकवी नगर सोडून जातांना यांना उ ेशनू 
िलिहली आहे. हे जोपयर्ंत कळलेले नसते तोपयर्ंत ती मधील गोडी समजत नाही असे 
हट यास वावगे होणार नाही. सपु्रिसद्ध असलेले “सागरा प्राण तळमळला” हे प य 
कुठे कसे िलिहलेले आहे हे न समज यास ते गाणेच होऊ शकणार नाही. हीच 
ि थती प्र तुत कवीिवषयी आहे. 
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गोिवदं कवीची किवता समज यास तर इतर कवीहूनही यां या चिरत्राची मािहती 
अिधकच आव यक आहे. इतर किवचें का यातील काही किवता यांचे चिरत्र मािहत 
नस यामळेु चांग याशा समजत नाहीत. पण गोिवदं किवचे धोरण मािहत नसेल तर 
यां या उ या का याचेच िचत्र अ प ट आिण प्रमाणहीन होऊन जाईल. यांचे चिरत्र 
हे यां या काही किवतांचीच काय ती पृ ठभमूी होती, असे नसनू यां या उ या 
का यिचत्राचीच ती पृ ठभमूी आहे. या िचत्राचे यथाथर् समालोचन आिण उिचत 
मू य ती पृ ठभमूी वगळून करताच येणारे नाही. काही किवतांचे वार थ तर या 
वाचून यानात येणेच अशक्य आहे. उदा. यांची अगदी शेवटची मृ युश येवरची ती 
“सुदंर मी होणार ग” ही किवता पाहा. या सुदंर श दातंील अतंःकरणास पीळ 
पाळणारी खोच, कवी या पंगपुणाची ती केिवलवाणी मतूीर् यांना िदसली नाही, 
भासली नाही, यां या मनाला कशी झ बणार? 
 
यां या का याचे यथाथर् मह व समज यास या यां या चिरत्राचे ज्ञान इतके 
मह वाचे आहे ते चिरत्र ददुवाने या आव यकते इतकेच दिुमर्ळ झालेले आहे. प्रो. 
जोग हणतात, “कवी या चिरत्रािवषयी उदासीन राह याचा आिण या प्रकरणी 
िप डे वना था खल ु भौितकेषु हे किववचन एखा या ुतीवचनाप्रमाणे पाळ याचा 
आमचा पुरातन सपं्रदायच आहे. या प्रकरणी पा चा यांचे अनुकरण न कर याचा 
बाणेदारपणा आ ही पूणर्पणे दाखवीत आलो आहोत”. या सवर्साधारण अनाव थे या 
भरीस, गोिवदं कवींचे चिरत्र िवशषेतः दिुमर्ळ हो यास दसुरे कारण जे झाले ते 
हणजे यां यावर आलेला राजकीय आरोप आिण झालेला सरकारी रोष. काही 
िदवस तर यांचा आमचा पिरचय होता हे सांगावयाचीही बहुतेकांना लाज िकंवा 
भीती वाटत असे. ती भीती वाट याचे आता फारसे कारण उरले नाही. तरीही 
अजनूही ती मािहती सांग यास पु कळ जण दचकतात कारण मागची भीती नसली 
तरी ितची मिृत अजनूही यांस दचकािवते. ितसरे कारण हणजे कवीने 
वतःिवषयी काही मािहती िलहून ठेिवली नाही. एकदा मात्र अगदी आस नमरण 
ि थतीत िमत्रां या आग्रहाव न आ मचिरत्र सांग यास यांनी कंबर कसली होती असे 
आम यासमोर पडले या एका िचठोर् याव न िदसत.े या आ मचिरत्राचा आरंभ “मला 
पूवीर्ची मािहती फारच थोडी आठवते” या अशुभ वाक्यापासनू होऊन, म यंतरी दहा-
पाच वाक्ये उलटतात तोच “आता स या पूरे” या अथार् या कागदा या उरले या 
िनराश कोरेपणात या एका छेदकी आ मचिरत्राचा शेवट झाला आहे. 
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िवरोधाभास वाटेल परंत ुआ हांस हे सांिगत यावाचून रहावतच नाही, इतके सगळे 
जरी खरे आहे तरी गोिवदंां या चिरत्रा या दिुमर्ळतेचे मखु्य कारण हणजे यां या 
जीवनास चिरत्र असे फारसे कधी न हतेच हे होय, इतक्या अडचणी असताही काही 
थोड ेबहुत चिरत्र आता उपल ध होत आहे ते सवर् वी गोिवदंांचे उ कट अिभमानी, 
उ कट सहकारी, उ कट नेही ी. महाबळ यां या सतत पिर माचे फळ आहे. 
आधीच महाबळ यातही अि थवै य मग महाबळांनाही गोिवदंा या मृ युनंतर 
यां या भग्न चिरत्राचा अि थपंजर नीटनेटका करवून उभार यात िततकेच यश आले 
की, यां या भौितक पंगपुणाचा अि थपंजर नीट कर यात िजतके गोिवदंां या 
अि त वकाळी आले. जे थोडसेे चिरत्र गोिवदंां या अि त वास होते, ते 
समज यावाचून याचे का य समजणे कठीण आहे, हे जसे खरे आहे तसेच हेही खरे 
आहे की, का यात जरी उ या रा ट्रा या रोमहषर्क उलाढालीचे रणदुंदिुभसारखे 
िननादत होते तरी गोिवदं किवं या आयु यक्रमांत, यां या चिरत्रात उलाढाल अशी 
काही झालीच नाही. पवूीर्चे तमासिगरी थाटाचे ते रेशमी तंग जाकीट काढ यानंतर 
नुसता सदरा आला, ती जरीची कानिशलावर ितरपी ठेवलेली टोपी िवटत िवटत 
अगदी काळी पड यानंतर एक साधी टोपी आ ढली. ब स. गोिवदा या जीवन क्रमांत 
ही काय ती उलाढाल. नाटकगहृात रंगभमूी या ओ यावर आज पानपतचा मकुाबला 
होतो. तर उ या पानपताचा मोबदला. युगायुगांचे सामने, झुंजी, उ थाने, पतने, पण 
या रोमहषर्क धुमाळीचा पडदा बाजूस सरतांच ओटा पुनः ओ यासारखाच! िन चल 
आिण उघडा आिण ओस िदसतो. यांचे चिरत्र हणजे इतकेच. अमक्या िदवशी 
बांधला. हा असाच रहात आला. अमक्या िदवशी पडले िकंवा पडला. तशीच 
गोिवदंा या वतः या चिरत्राची ि थती होती. जे काही फारसे घडलेच नाही, यास 
गोिवदंाचे चिरत्र असे हणतात. यां या आयु यांत भासले ते यांचे नसनू या या 
शुभ्र आिण ि थर अशा जीवन नाटकांत पडलेली ती यां या रा ट्रातील अिभनव 
भारतीय प्रचंड खळबळीची आिण चळवळीची केवळ प्रितिबबें होत. या प्रितिबबंा या 
समु चयालाच गोिवदं कवीचे का य असे हणतात. 
 

गोिवदंांची पूवर्पीिठका 
 

वतःचे फारसे चिरत्र नसणार् या या गोिवदं कवी या चिरत्राचीही लेखाचा िश टाचार 
पाळ यापुरती तरी पूवर्पीिठका सांगता यावी हे ी. महाबळ यांचेच उपकार होत. 
कारण यांनी कवीची वदृ्ध, िनधर्न आिण बापडी मातु ी ीमती आनंदीबाई यांचेकडून 
यांना सांगता येईल िततकी तरी मािहती एकत्र केली आहे. महाबळ िलिहतात, नगर 
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िज यातील दरे गांवचे हे मळूचे राहणारे हणनूच नािशकला ते कुटंुब दरेकर या 
नावाने प्रिसद्ध झाले. गोिवदंांचे आजोबा नािशक येथे उपा यायांचे घरी नामावळी 
ने या-आण याचे काम करीत. 
 
महाबळ वतः नािशककरच अस याने नामावळी हे काय प्रकरण आहे याची सवर् 
जगास आपणाप्रमाणेच उपजत मािहती आहे असे समजतात हे ठीकच आहे. पण 
नािशकेतरास या श दातंील ही अगदी अ सल मख्खी केकावलीतील पत्रावळी 
श दाइतकीच पिरिचत अस याचा सभंव. एतदथर् यास नामावळी हणजे काय हे 
सकं्षेपाने सांिगतले पािहजे. एक कळकट गडुघी पंचा नेसलेला, उघ या थुलथुलीत 
अगंावरील उपर याचा काखेखालनू खां यावर टाकलेला पदर पु हा पु हा िनसरताना 
पु हा पु हा खां यावर फेकीत मोठमो याने-तुमचे नाव काय शेटजी? रावसाहेब, 
तुमचे नाव? हणनू ओरडत धाव या घो या या टांग्या या प्रमाणे सारखा धावत 
सटुलेला, आिण मधूनमधून तुमचे नाव काय हे िवचार या या िठकाणी पाटणेकर 
पाटणेकर ते तेच आ ही. आम या घराकड े हाकतो ये टांगेवा या हणनू आपले 
नावची उजळणीही मोठमो याने हणणारा कोणीतरी एक भटजी डो यापुढे आणावा. 
नंतर या या काखेत या काखे या घामाने िभजले या, कात या या लाल 
पुठ्ठय्ा या, या सोव या वहीकड े पहा. नंतर या भयाने तो टांगा टेशनपासनू 
अ यार् मलैावर गाठून ती चाम याची प्रचंड वही उघडून यातील िटपणाव न 
प्रवाशां या सातिप यांचा उद्धार नाविनशीवार चालिवला असता दसुर् या बाजसू 
या या पडले या प्रितिबबंाप्रमाणेच असणार् या इतर भटांस तेही तशी नावे वािचत 
असता यां याही सातिप यांचा उद्धार प्राकृत भाषेत करीत असतांना याचे ते दहेुरी 
वाक्याटण क्षणभर एका शेवटी आप या बापापासनू तो बापा या बापा या 
बापापयर्ंत या िप यांनी, यां या बायकांनी, यां या मलुांनी या क्षेत्री कधी, कुठे, 
िकती िदवस, प्रवेश, िनवास, िनभर्वन केले ते सिव तर वणर्न मळू स यािनशी 
न दिवले असले या या वहीस पाहून तो प्रवासी- “शेटजी” िन “रावसाहेब” 
आ चयर्चिकत होऊन आ वासनू चुपचाप या भटाचेच घरात भरले या थैलीिनशी 
िशरतात आिण िरका या थैिलिनशी बाहेर पडतात. या वहीस नामावली हणत. या 
नामावली इतीहासात के हा के हा मोठी मह वाची कामिगरी बजावत. बाजीराव 
पेश यां या आईस ीमतं राधाबाईस, िलिहता येत होते हा शोध ित्रबंके वरा या एका 
अशाच अ यंत जनुाट आिण तरीही अगदी अ यावधी “नामावळी”त या बाईची, 
वतःचीच वाक्षरी िनघा यामळेु लागला. बाळाजी िव वनाथाचे बंधू पो यात घालनू 
बाळाजीपंत देशावर ये याचे आधी बुडिवले गेले या दंतकथेस शंका पद कर यासही 
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अशाच एका नािशक ित्रबंक या नामावळीतील या बंधचूी बाळाजीपंत देशावर 
आ यानंतरची वाक्षरी कारणीभतू झाली असे ऐिकवात आहे. 
 
अशा या नामावळी पेश यां याही आधीपासनू आरंभत आजपयर्ंत या नावास पोटात 
साठवीत पूवर्काल या गलेलठ्ठ भटजीसही न उचलता ये या-सारख्या अज त्र आिण 
असखं्य भागात िवभागले या असतात हे सांगणे नकोच. हणनूच यांना उचलनू 
ने यास मोठा या वृ ती या उपा यायास एक एक गडी ठेवावा लागतो. अशा 
नामावळी या सचंास वाहून ने या-आण याचे कायर् गोिवदं कवीचे आजोबा करीत 
असत. हे समारोपक वाक्य या नामावळी या िवषयांतरास िवषयसबंद्ध करणार् या 
दोर् यासारखे उपयोगी पडले, अशा आशेने पु हा िलिहत आहे. 
 
गोिवदंा या आजोबासबंंधी याहून अिधक मािहती देणे िकंवा या िवषयाथर् अिधक 
जागा अडिवणे हे िवषयसबंंद्धते याच न हे तर िवषयांतरा या शिक्तबाहेरचे 
अस याकारणाने आता गोिवदां या विडलांिवषयी या उपल ध मािहतीकड े वळणे 
भागच पडते. परंतु “गोिवदंांचे वडील नािशकला गवंडी काम करीत असत” या एका 
वाक्यापिलकड े यायामाचायर् महाबळासारख्या कसरत कुशल आिण उ साही 
वृ तसगं्राहकाची उडी पडलेली नाही तेथे आम यासारख्या परोपजीवी ऐदी चिरत्र 
लेखकाचा काय पाड. तथािप गोिवदंाचे वडील िदवसभर गवंडी काम के यानंतर 
उरले या वेळात पो या पुराणे वाचीत आिण भजने करीत ही यांचा वभाव 
दशर्िवणारी मािहती यां यािवषयी उपल ध झालेली आहे ही यातले यात 
समाधानाची गो ट आहे. 
 
विडलां या या यासगंाचा आिण देवलासी भजन लोलपुतेचाच पिरणाम वंशपरंपरे या 
त वाप्रमाणेच-गोिवदंा या बुिद्ध िवकासात आिण गीती-का य-भर लु धतेत उमटला 
असावा. 
 
िप या या अ यार्मु यार् उ लेखानतंर लगेच गोिवदंा या मातेचाही उ लेख करणे 
अव य होते कारण माता ही िप याची अधार्ंगी होय. परंतु गोिवदा या िप यापेक्षा 
यां या मातचेा आिण आपला सहवास या चिरत्र काळात पुढे पु कळ िदवस होणार 
आहे. गोिवदंा या चिरत्रात गोिवदंाचा ग्रथं आटोप यावरही यां या या वदृ्ध आिण 
क णामयी मातेचा ग्रथं उरणार आहे. आप या एकुल या एक मलुाचा मृ यु आप या 
डो यादेखत होऊन या या चिरत्रा या मािहतीचा लवलेश तरी सांगा, असे िवनवीत 
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आिण आपण मोलाने घरोघरची भांडी घासीत असता, “हीच या वातं यकवी 
गोिवदाची आई बरे का”, असे एकमेकास दाखवून पू य भावाने आपणाला वंदीत, 
कृतज्ञ लोकां या झुडंी आप या दिरद्री दारात ित ठत उ या रािहले या पहा याचे 
दभुार्गी सौभाग्य या माते या वाटेस येणार आहे. एतदथर् स या ितचे नाव आनंदीबाई 
होते इतकेच सांगणे पुरे आहे. 
 

गोिवदाची ज मितथी 
 
देवलसी ित्रबंक गवंडी हा िपता आिण मोलकाम करणारी आनंदी ही माता या 
माता-िप यांचे सयंुक्त उ लेखाचे छेदक ओलांडताच वरील लेखक अथार्तच 
ज मितथी या उंबर यावर येऊन उभा राहतो. आप या सदैुवाने आिण ऐितहािसक 
सशंोधकां या अ यंत कठोर ददुवाने गोिवदंाची ज मितथी अगदी अचूकपणे शके 
१७९५ माघ मिह यात कृ णपक्षाची अ टमी हीच अस याचे आढळते. इतकेच न हे 
तर याचे ज मिटपणाची कंुडली सापडलीही आहे असे प्रो. जोगांचे िनबंधाव न 
िदसते. ऐितहािसक सशंोधकांचे पूणर् ददुव हणनू जे आ ही वर हटले ते हेच. 
कारण जर प्र येक मह वा या पु षां या ज मितथी यां या मळू िटपणीसह अशा 
सापड या आिण याहूनही दःुखाची गो ट की या मळुी हरवेना या झा या तर 
ऐितहािसक सशंोधना या वगार् या वगार्चे अि त वच लु त हो याचे सकंट या 
जगावर ओढव यावाचून कसे रािहल? जर िशवाजीची ज मितथी प्रथम लु त झाली 
नसती तर आज भारतेितहास सशंोधन मडंळा या भवनातील एक कागदां या िढगांने 
अ यतं शोभायमान आिण वाद-िववादाने भरलेले दालन ओस पडले नसते काय? 
अनेक ज मितथीचे पक्ष घेऊन आपले तकर्  चातुयर् प्रदिशर्त कर याची सधंी न 
िमळा यामळेु िक येक िव वान बेकार झाले असते. अहो, इितहासातील 
बुद्धज मापासनू तो िशराळ-शेटी या मृ युपयर्ंतचे सवर् कागदपत्र जर मळुी न हरवता 
जसे या तसे राखलेले असते, तर राजवा यांसारख्या सशंोधकाचायार्स आपण िन याचे 
अतंरलो असतो. आजही गोिवदं कवी या ज मितथी या िटपणाचा कागद जर कोणी 
फाडून टाकेल तर याचे इितहास सशंोधन मडंळावर केवढे उपकार होतील. आ हा 
चिरत्रलेखकां या तकर् शक्तीसही केवढी चालना िमळेल. 
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गोिवदाची कंुडली 

 
ज म िटपणाचे नाव घेताच कंुडली पुढे द त हणनू उभी राहते. प्रोफेसर जोगांनी 
गोिवदंा या चिरत्रातील ती उणीवही मो या साहसाने भ न काढली आहे. गोिवदंा या 
आय थानी केतू आहे. याचे फल हणजे सपं तीचा पणूर् अभाव असे शा त्र 
सांगते. धन थानी रिव आला तरी याच बरोबर शिनही आहे. याचे शा त्रोक्त फल-
सपं ती क टाने िमळाली आहे. यय थानी चंद्र आहे, याचे फल हणजे सरळ 
आिण उदार हाताने यय सारखा होत आहे. भाग्य थानी गु  आहे, अथार्त भाग्य 
बलव तर आहे. या प्रमाणे प्रोफेसर जोगां या िनबंधात उद्धृत असले या कंुडलीव न 
वतर्िवली जाणारी शा त्रोक्त पथृक फल ुती आहे. ती पथृक वाक्ये सकंलीत क न 
वाचता, अशी फल ुती िन प न होते की, या सपं तीचा पूणर् अभाव आहे ती 
सपं ती क टाने िमळाली आिण या मळुीच नसले या सपं तीचा यय गोिवदं किव 
अगदी सढळ आिण उदार ह ताने करीत असत अशा कवीचे भाग्य थोर असणारच. 
अशा या फल योित याचा आडाखा िकती अग य, अचूक आिण ससुगंत आहे. या 
गोिवदंा या कंुडलीभिव यामळेु गिणत जोितषािवषयी आिण फल योितषािवषयी 
यां या अज्ञानाइतकाच आ मिव वास ू अिव वासही अिजकं्य आहे, या 

आ हांसारख्यासही क्षणभर कौतुक वाटून कंुडली जोितषाचा हटकून हस ूआण याचा 
एकतरी उपयोग आहेच आहे असे सावनतशीषर् मानणे भाग पडते. लािफंग गॅस 
(हा यवायु) इतके तरी कंुडली जोितष आदरणीय वंदनीय आहे.  
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३ 

गोिवदंाची जात 
येथवर आ ही गोिवदंा या जातीसबंधी उ लेख केला नाही, कारण तो िवषय थोडा 
भानगडीचा आहे. वणार्ंव न जी जात ठरते या ब्रा हण, क्षित्रय, वै य आिण शूद्र या 
ि थरटंकीय (कायम ठशा या) ज मजात जातीपैकी गोिवदं कोणा या जातीचे होते हे 
सांगणे बरेच धोक्याचे आहे. कारण ते ब्रा मण न हते हे िसद्धच आहे. यास क्षित्रय 
हणावे तर ए अरेरे कलावा यंतयोः ि थितः हणनू ललकारीत काशीचे ब्रा मण 
आम यावर तुटून पडतील. बरे या सतु्रा वये यास शूद्र हणावे तर को हापूरचे 
ब्रा मणेतर मतभेदा या या एका श दासाठी हे चिरत्रचे चिरत्र भटाळलेले समजनू 
यावर वेदोक्त बिह कार घालतील. आता ज मजात वणार्ची भानगड सोडून धं यावर 
ठरणारी प्र यक्ष जात सांगावी तर गोिवदंाचे आजोबा उपा याया या पो या 
उचल याचा धंदा करीत आिण या कामास करणार् या वगार्चे वतंत्र जाती वाचक 
नाव तर आ हास अजनू कळलेले नाही. हणनू उपब्रा मण या नवीन श दाने ती 
जात आ ही स यापुरती तरी सबंोिधतो. उप हणजे सि नध, उपब्रा मण हणजे 
ब्रा मणासि नध (पो या घेऊन) असलेला. ते हा धं याव न ठरणारी गोिवदंा या 
आजोबाची जात उपब्रा मण होती. विडलांची गवंडी होती, आिण याची वतःची 
उ तर आयु यात तरी ग धळी होती. कारण ते पुढे पोवाड े रचीत. डफ तबला 
वाजवीत. 
 
पण गोिवदंा या जातीिवषयी चातुवर् यर् आिण यवसाियक वणर् या दो ही प्रकाराचा 
असा दहेुरी िनणर्य पड यामळेुच की काय याची जात ठरिव याचे एक ितसरेच 
गमक इितहास सशंोधकास अवलबंावे लागले. ते हणजे युिनिसपालटीतील न द. 
नािशक युिनिसपालटीतील िलखाणात गोिवदंा या मृ युन दीत जात वंजारी हणनू 
िदली आहे. ही व तुि थती म न गोिवदं हा वातं यकिव वंजारी होता हे ऐकताच, 
आनुवंिशकतचेे पुजारी िचडून जाऊन युिनिसपालटीलाच खोटी ठरवू लागले. हणनू 
प्रो. जोग यास हडसनू खडसनू सांगतात की, ते वंजारी असले हणनू यांना 
प्रितभादेवीने काही िझडकािरले न हते. सर वती या साम्रा यात जाितभेद मळुीच 
नाही. (हे खरे असेल तर ते साम्रा य ल छदेशीयच असले पािहजे. ते आयार्वतार्त 
असचू शकत नाही. कारण चातुवर् यै यव थानेव यि मन ् देशे न िव यते. त ं
ल छदेशं जानीयात ्आयार्वतर्ः ततःपरं अित मिृत. ब सर् शेतकरी होता. शेक्सिपयर 
खाटीक होता. पण याचा ज म या या का य िनिमर्ती या आड आला नाही. 
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इतक्या वेळेपयर्ंत भा यकारा या परंपरे या गौरवाथर् श द िवडबंनाने िव तारले या 
बर् याच शेकडो वाक्याचा मितताथर् आता एकाच वाक्यात सांगनू सूत्रकारा याही 
परंपरेचा गौरव करणे उिचत अस याने गोिवदं कवीची जात वंजारी, विडलांचे नाव 
ित्रबंक गवंडी, आईचे नाव आनंदीबाई, ज म थान नािशक, ज म ितिथ शके १७९५ 
माघ कृ ण ८ ही होय असा पुनः उ लेख क ं  या आिण आता गोिवदंाचे बालपण 
कसे गेले ते पाहू या. 
 
याचे वडील, गोिवदं कवी अगदी लहान असतानाच वारले. याचे घरी मळूचेच 
दािर य यात घरधनी वारला. मलू लहान, पण अशा ि थतीतही या या मायाळू 
आिण पे्रमळ आईने घरोघर दळणकांडण, भांडी घासणे इ यादी घरकामे क न 
या या िमळणार् या मोलावर आपला चिरताथर् चालिवला. आनंदीबाईने गोिवदंाला सहा 
सात वषार्चा असता शाळेत घातले. प्रो. जोग हणतात, तो काळ इ.स. १८८० चा 
होता. या काळात कामकरी वगार्त िशक्षणाची ची नसे. अशा वेळी या िनधर्न 
आिण अनाथ बाईने आप या मलुाला शाळेत घातले हे कौतुका पद आहे. गोिवदां या 
बा यापासनू या या कुटंुबाचे िदवस ब्रा मणां या सहवासात गे याने या या 
मलुाबरोबर हे मलूही सहजच शाळेत जाऊ लागले असावे. पण दसुरी इय ता जेमतेम 
येते न येत े तोच या मलुाला एक घातक आजार झाला. यात योग्य उपचार 
कर यास या अनाथ बाईपाशी पैसा नस याने हणा िकंवा दसुर् या काही 
योगायोगाने हणा पण या मलुा या उ या आयु याचे मातेरे कर याचा प्रसगं 
या यावर एकाएकी गदुरला. 
 
या मलुाचे पाय गडुघ्यापासनू अधू झाले. दो ही पायाचा गडुघ्यापासनूचा भाग 
उिकडवे बसताना जसा मांडीस िचकटतो तसा िन याचा िचकटून बसला. तो ज मभर 
तसा रािहला. बसताना उिकडवे बस यासारखे यांना बसावे लागे. िनजताना 
आंखडले या या पायांनी उिकडवेच अथं णावर पडावे तसे िनजावे लागे.अथार्त 
चालतानाही दोन हात पुढे ठेवून या जोरावर बेडकासारख्या उ या घेत पुढे जावे 
लागे. आनंदीबाईचा नवरा वारला ते हा ितला हे एकुलते एक मलू होते. व पाने ते 
नाकी डोळी बरेच नीटस असे. दडुदडु धावत शाळेतून येई, ितला केवढे कौतुक होई. 
वाटे लौकरच माझा हा मलुगा मोठा होऊन मा या क टाचा भार कमी करील. याचे 
लग्न करीन आिण या या मांड या ससंाराचे नादात मा या मोडले या ससंाराचा 
खटटूपणा पार िवस न जाईन. असे वाटते न वाटते तो ते ज माचे पांगळे झाले.  
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एकुलता एक गोिवदं ज माचा पांगळा झाला ही क पना, ही बातमी, जे हा ितला 
प टपणे कळली, या क्षणी या आईला ित या एकुल या एक मलुाचा ज म 
मातीस िमळालेला पाहून काय वाटले असेल? तरीही आईला िजतके वाईट वाटावयाचे 
असेल िततके ितला एकदम वाईट वाटून गेले असेल. कारण ितला या पांग या 
मलुा या ज माची सारी ददुर्शा ते हाच कळू शकली. पण मलुाला मात्र या या 
पंगपूणाचे दःुख ते हा या ते हा सारे अनुभवता आले नाही. कारण या वेळी तो 
सरासरी आठ वषार्चा असावा. या दःुखाची ती ता याला चढ या वयाप्रमाणे 
सारख्या वाढ या प्रमाणात भासणारी होती. बालवयात धावता, खेळता, उ या मारता 
येत नाहीत, मलेु पांगळा हणनू हसतात िततक्याच पुरते ते दैिहक पंगपुणाचे दःुख 
जाणवते. पण ता याम ये आईने घरोघरीची भांडी घासनू आपले पोट भरावे, इतर 
माता नऊ मिहने आप या मलुाचा भार वाहातात, आप या आईला आपला गभर्भार 
असा ज मभर वाहवा लागावा, या ल जेचे आिण यौवना या उ यानांत 
फुलाफुलातील मध पीत फुलापाखरा या आिण भगु्यां या झुडंी अत ततः गुजंत 
सलील िफरत असता ज मभर एखा या पंख तुटले या भुगं्यासारखे आपण मात्र 
अतृ त भावनां या पीडा सोशीत मातीत पडलेलो आहो, या मानिसक पंगपुणाचे 
ती तर दःुख भोगावे लागले. प्रौढवयात उ चतम आकांक्षांनी बाहु फुरत असता, 
आप या श दाने चेतून वीरावर वीर कायर्क्षेत्रात पुढे घुसत असता आपण मात्र 
बांग या भर यासारखे या रहा या घरा या उंबर याला िचं याचे गाठोड ेपडावे तसे 
पडून राहावे, परकी इंग्रज पोिलसांनी आप याला िधक्काराने हणावे की, जाऊ या 
या पांग याला याला काय धरा. बेडूक ते! टराव गरजेल आणखी काय करणार? 
आिण ती तु छ उ तरे आपण ऐकावी, या आकांक्षाभगंा या आि मक पंगपुणाचे 
ती  दःुख यास अनुभवावे लागले. 
 
गोिवदंा या वाढ या वयाबरोबर या पंगपुणा या पीडादायक कळा अशा या सारख्या 
वाढत गे या, या आयु या या शेवट या क्षणापयर्ंत. ती या पंगपुणाची मरणाचे 
वेळी उठलेली शेवटची मानिसक कळ तर इतकी ती  होती की ितची, या मृ यूची 
िकंकाळी मरणा या या तटाव न थेट या तटावर ऐकू जावी. 

सुदंर मी होणार हो, मरणाने जगणार। 
यंग देह हा याने कामकु काम कसे पुरणार हो! हो! 
पुरले नच त ेपुढती पुरवून आणणार शतवार हो! हो! 

सुदंर मी होणार। 
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असे अवघ्या आठ या वषीर्च गोिवदंाचे पाय गेले. पुढे जे हा या पांग या गोिवदंाची 
ती पंग ुकिवता सर वती या कृपेने, कीतीर्चा िगरी लघंनू गेली आिण या बा या 
पांग या या फूतीर्ने रा ट्रवीर उठून उभे रािहले ते हा अिभनव भारतातील आवड या 
वातं य कवीशी या “आबां” शी थटे्टने बोलताना हणे “आबाना का पाय नाहीत? तर 
यांनी वातं य फूतीर्ला चालता यावे हणनू आपले पाय ितला वाहून टाकले. 
आबांचे पाय गेले हणनू रा ट्रवीरास पाय फुटले.” या वीर िकशोरां या या 
िवनोदात पु कळ त य होते. 
 

गोिवदंाची पिहली किवता 
 

गोिवदंा या आठ या वषीर् या या उ या ज माचे मातेरे करणार् या पंगपुणाचे घटने 
नंतर या या चिरत्रांवर अनुपल धतचेा जो पडदा पडतो तो एकदम या या उ या 
आयु याचे साथर्क करणार् या घटनेची नांदी होउन या या अठरावे वषार्चे जवळपास 
उघडतो. कारण या वषीर् या कवीची याला आठवत असलेली पिहली किवता रिचली 
गेली. तो व न पांगळा होऊन, शाळा सटूुन घरी बस यानंतर तमासगीरांचे सगंतीत 
पडला होता. ते वतः या या दीड पानी आ मवतृात हणतात “मी या वेळी 
शािहरां या एका मठीत जात असे. तेथे लाव या एकत असे िन हणत असे. तेथे 
एकदा एक ना या पोर् या आला. तो एक लावणी हणत असे. ित यावर एक तोड 
रचावी असे तेथे तेथील लोक हण ूलागले. तोड हणजे ित या सारखी (िकंवा ितला 
उ तर देणारी) एक लावणी करणे. याचे हणणे ऐकले यावेळी थंडीचे िदवस होते. 
हणनू दसुर् या िदवशी सकाळी मी चुलीजवळ पाणी तापवीत शेकत बसलो असता 
आपण तशी लावणी करावी अशी मला इ छा झाली. मी लागलीच गणुगणु क  
लागलो. अ यार् एक तासात पिहली दोन चरणे जुळली पुढे या सार् या िदवसात २-४ 
कडवी पुरी केली. ही माझी पिहली किवता. पुढे लावणी दसुरे िदवशी शािहरास 
दाखिवली. यानी ती पसतं क न तमाशात बसिवली. एक मिह यात ितचा सार् या 
गावात फैलाव झाला. पुढे आणखी दोन चार लाव या के या. या काही आठवत 
नाहीत. 
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गोिवदं कवीने वतःची पिहली किवता हणनू जी सांिगतली ती लावणी अशी:- 

चाल:-----------(भारता तार या काली) 
हौिशने करा मिश गद गद, घडवा हो बाजबुंद ..ध.ृ. 

बाजबुंद पायात साख या, 
मदू राखडी नथ पाट या, 
ठुशी सरी आणीक बुग या, 

िब लोरी भरा मिश ंछंद छंद, घडवा हो बाजबुंद. . ..हौिशने..१.. 
 

गोिवदंाची आिण किवतेची अशी पिहली भेट होताच हा जो ितने कािमनी या 
वभावास साजेलसा दािगनेच दािगने क न दे याचा छंद धिरला तो पुरिव यात 
गोिवदंानेही कसरू केली नाही, िब लोरीच न हे नाना कुसरीचे सवुणर् छंद भरले. 
हौशीने बाज ूबंद घडिवले. या लाव यवतीस या लाव याचे एका दमात सांगता आले 
नाहीत इतके सुदंर अलकंार यांनी हळू हळू ितला घातले आिण ितची ही अगदी 
पिहली हौस पुरिवली. 
 
नुसती नामावळी असली तरीही ही नादमधुर लावणी गोिवदंाची पिहली किवता शोभत े
खरीच. ती ऐकत असता नाना सुदंर अलकंारांची पे चक्षूसमो न मजंळुपणे 
णझणुत झटपट जातात. घडलेले िवकाऊ सो यामो याचे दािगने सिंम  मांडून 

सोनारा या दारापुढे ठेवले या काचे या व छ कपाटासारखी ती मनोहर भासते. 
“यापुढे मला वाचनाचा नाद लागला. पदे हणणार् या मडंळीचा आिण माझा नेह 
जमला ते हा मी एक नाटक िलिहले होते. याचे नाव म मथ प्रभाव. पुढे ते मला 
काही आवडले नाही, हणनू फाडून टाकले. यातील दोन तीन पदे खालील प्रमाणेः- 

नांदी-- (भोलानाथ िदगबंर) दीपचंदी 
पद्मधवपादपद्म िमिलदंा।। 
सेवी मनुज िमिलदंा।। 

सेवी मनुज िमिलदंा ।।ध।ृ। 
यानी समुना, पी नयना।। 
नाम मरणी भजनी रसना।। 
तेवी वणा नाम वणा।। 
योजी प्रभू या कामी।। 
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अचर्न िवधी या घ्राणे गधंा।। 
सेवी मनुज िमिलदंा।। 
(एका त्रीचे वणर्न) 

“ही शुशुभा शुभांगना।। 
मर त्री रंभा ती सांबाची गगंा अबंा।। 
मानिस वारे चंचल लबंा।।ध।ृ। 

रजनीरमणा स दयार्ने कुरंग िशशुना िनज नयनाने। 
मदं मदं मातंग गतीने।। 

लाजवील ही उ ने रंभा------” 
पुढे काही आठवत नाही.” 

गोिवदंा या या दीड पानी आ मचिरत्रातील वरील उतार् या या शेवटचे हे पुढे काही 
आठवत नाही िकती गमतीचे आहे. मर सती रंभे सारख्या या शभुांगी अबेंला 
पाहून प्र यक्ष सांबाला देखील पुढे आठवले नाही. ही गो ट कुमारसभंव सांगतच आहे 
तेथे आम या कवीचा काय पाड? 
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तमासिगरां या मठीतील गोिवदं गु त होतो 
 

किवतेचा हा प्रथम पिरचय ित या लाव या या लावणीत जो झाला, तो गोिवदं 
कवी या मरणापावेतो पु हा काही सटुला नाही. याची आिण किवतेची तमाशा या 
मठीत जमलेली ती गट्टी वाढतच गेली. लाव या या नादाने गोिवदं, तबला 
वाजवावयास िशकले. तमाशां या नादानादाने नाटकांची ची लागली. म यंतरी कुठे 
लग्नकायार्त िनरवणकुीपुढे िमरवत नेतात या फुलमाळा आिण काचेचे िकंवा रंगी 
कागदाचे िचत्र िविचत्र “बागा” कर याची कलाही यांनी अवगत क न घेतली. हा 
धंदा बैठा आिण घरगतुी अस याने या यासारख्या पंग ु मनु यास फार उपयुक्त 
होता. ते या यावर हळूहळू पोटापुरते िमळवू लागले. यातून या या या मठीतील 
हालचालीची िकंवा साथी सोब याची काही मािहती िमळत नाही. वा तिवक पाहता ती 
यांची पिहली लावणी ितथून ऐकू येताच गोिवदं या तमासिगरां या मठीतून जो 
गु त होतो तो एकदम ितळ-भांडे वरा या ग लीतच प्रकटतो. 
 
ती ितळभांडे वराची ग ली आज एक नािशक नगरातील क्षेत्र-वैिश टय झालेली आहे. 
पण या वेळेस ती हणजे या नगरातील एक अगदी टाकाऊ अडवळणी 
केरकचर् याचा बोळ होता. महारा ट्रातील कोणीही प्रागितक देशभक्त नािशकला येताच 
आज या आड ग लीतील पोट ग लीत या या ध डभट िव वािमत्रा या घरातील 
अगदी अ ं द आिण अधेंर् या खोलीत पहावयास जातो. पंचवटीतील रामां या 
दशर्नामागोमाग नािशकचे वैिश य हणनू जे थान पहावयाचे ते ती खोली होय 
असे आज समजतो- आिण उ या उभे िहदंु थान तसे समज ू लागेल कारण 
वातं यल मीचे प्रा यथर् अगदी पिह यांतले पिहले अिभनव भारतीय भीषण 
अनु ठान अिभनव भारता या वीर पूजकांनी याच गु त गुफेंत चालिवले होते. 
नािशक या क्षेत्रमहा यांत सीता गुंफ या ऐितहािसक पािव याप्रमाणेच या वातं य 
गुफंचे ऐितहािसक पािव यही आज महारा ट्रीय याित्रक मानीत आहेत, उ या भारतीय 
यात्री मानणार आहे. पण या वेळी या ग लीत आिण खोलीत फुकट रहावयास 
देखील कोणी नागिरक अगदी िन पाय तरच मा य होता इतकी ती ग ली आिण ती 
खोली अ ंद अधंारी, आकंुिचत होती आिण ते हांच आिण याच अ ंद अधंार् या 
आकंुिचत खोलीत, या सिुवशाल, भ य, िद य अशा जीवन येयाचे दशर्न गोिवदंास 
घडले आिण गोिवदंाचे जीवन अमूलात पालटून गेले. या ग लीत याची आई ी. 
ध डोपंत िव वािमत्र या िभकु्षक गहृ था या घरी आ याथर् राहून आजबूाजू या 
ब्रा मण कुटंुबातील भांडी घासणे, दळण कांडण इ यादी कामे करी आिण गोिवदं 
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अथार्त “आबा पांगळे” आपला कागदाच कातर कामाचा धंदा करीत. ग लीतील 
ब्रा मण त णां या सगंतीत नाटकांचा छंद यास लागनू मागे िदले या यां या 
नाटकी पदाची रचना याच वेळी झाली. तेथे लौकरच या ग लीतील नावाजले या 
खोडकर पोराटोरांचे ते धुरीण बनले. आिण तो लौकीक सांभाळून वयाचे स तावीस- 
अठ्ठावीस वषार्ंपयर्ंत ितथेच चहा-िचवडा झोडीत, तबला बडवीत, ये या जा यां या 
टारगट खो या करीत, पण के हा के हा लहर आलीच तर आजार् यांची शु षृा, 
असहायास सहा य, वतर्मान पत्र े वाचणे, इ यादी काय करीत. अशा उपयकु्त 
उनाडपणांत अगे्रसर व िमळिवत, तेथे आबा पांगळे वा त य करीत होते. इतक्यात 
यां याच जीवनात न हे तर या ग ली याच भागात वर उ लेिखलेली र यादभतू 
पालट करणारी घटना घडून आली, कारण या अधंार ग ली या क दट िक्षतीजावर 
एक लहानसा तारा उदय पावला. 
 
आिण या या वधर्मान तेजा या पशार्सरशी आबा पांग या आिण या उपयुक्त 
उनाडां या टोळीने पेट घेऊन ती प्रथम एका तेजोमेघांत पिरणामली- आिण लौकरच 
िज या तेजाने देशोदेशांचे डोळे िदपावे अशी एक सयूर्मािलका बनली. तो लहानसा 
तारा हणजे िकशोर सावरकर होय. आिण ती सयूर्माला हणजे आता ऐितहािसक 
मह व पावलेली ती अिभनव भारताची गु त सं था होय. 
 
सरासरी १८९८ या सधंीस या ग लीतील ी. वतर्क यांचे घरी भगरू या सावरकरांची 
दोन मलेु, िव या यासा तव भा याची खोली घेऊन, यां या विडलांनी ठेवली. 
लवकरच लेगचा पिहला कहर उसळला आिण यात मलुांचे वडील आिण चुलते बळी 
पड यामळेु पोरके झालेले ते कंुटंुब या आळीत ी. दातार यां या घरो याचे योगे 
ितथेच थािनक झाले. यावेळी सावरकरांचे वय १४-१५ वषार्ंचे होतो. याच कुमाराचे 
आगमनासरशी या आळीत आिण या मडंळीत एका अपूवर् चैत याचा सचंार झाला. 
या कुमाराचे पे्ररणेने िहदंु थानाला वतंत्र कर यासाठी यथाशक्ती झुजंनू शेवटी 
सश त्र यदु्धात आपण आपले प्राणदानही कर यास कचरणार नाही अशा शपथा 
तेथील त णांनी आिण प्रौढांनीही घेउन एक गु तसं था आिण ितचीच िमत्रमेळा 
नावाची एक प्रकट शाखा थापन केली. याच शाखेत प्रवेश करताना याच कुमारा या 
ह ते गोिवदंानेही ती भ य भीषण शपथ घेतली की, िहदंु थानचे पूणर् राजकीय 
वातं य हेच माझ ेअन य येय असनू या वतं या तव मा या सवर् शक्तीिनशी 
झुजंत मी मा या मातभृमूीचे थंिडलावर सश त्र युद्धात प्राणाचेही बिलदान कर यास 
कचरणार नाही. 
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ही शपथ िमत्र मडंळाचे गु त मडंळात प्रित वषीर् पु हा पु हा घ्यावी लागे. गोिवदंही 
ती तशी घेत. पुढे या गु त मडंळा या शाखा महारा ट्रभर पस न जे हा याचे 
सं मीिलत असे अिभनव भारत हे नामकरण कर यात आले ते हा १९०६ वषार्चे 
मे या सधंीस महारा ट्रांत आले या शेकडो त णांनी आिण प्रौढानी तीच भ य भीषण 
शपथ एकाकंठाने घेतली. वीरयुक्त सावरकर एकेक श द सांगत होते आिण हातात 
तुळशीचेपत्र अक्षता आिण लाल फुले घेऊन त े शेकडो देशभक्त क्रांितकारक एक 
कंठाने गभंीर वरांत उ चारीत होते. यात गोिवदं होते. शेवटी जे हा या 
दीिक्षतां या शतकंठातून वातं यल मीचा उ फूतर् जयजयकार झाला ते हा यातील 
ढांतील ढप्रितज्ञ वरांत गोिवदंाचाही वर होता. 

 
ही शपथ घेऊन गोिवदं या गु तमडंळांत िशरताच यां या जीवनाची िदशा आमलूात 
पालटली. यां या जीवनाला एक भ य िद य येय लाभले. यां या जीवनाचा अथर् 
यांना कळू लागला. यांनी आप या या हो या न ह या या शक्ती कायावाचामने 
क न या महान कायार्थर् वेिच यास आरंभ केला. आबा पांग याचे पांतर वातं य 
कवी गोिवदंांत होत चालले. 
 
सावरकरां या सहवासाचे कक्षेत येताच यांचे सु त साम यर्, अतंिहर्त शक्ती आिण 
अकृताथर् जीवन एकाएकी िवकास पावले, प्रकट झाले आमूलात पालटले आिण जे 
आप या घरी अ यथा पावले असते याहून अनेक पटीने अिधक थोरपणे थोरपण 
पावले अिधक वेक न कृताथर् झाले, शकले असे िहदंु थानभर आिण िहदंु थानाबाहेर 
आज शेकडो कत लोक झळकत आहेत पण या कोणा याही जीवनात सावरकरां या 
सहवासामळेु गोिवदंा या जीवनाहून आिधक महनीय ि थ यतंर झालेले नसेल. 
 

गोिवदंाचे सावरकरांशी पिहले सभंाषण 
 

गोिवदं वयाने सावरकरांपेक्षा तेरा चवदा वषार्ंनी मोठे होते. सावरकरां या किवता 
यां या चवदा पंधरा या वषीर्ही पु या या काही पत्रांतून येत. यां या वया या लहान 
मलुांत यािवषयी फार आदर वाटे. पण यां याहून वयाने पु कळ मो या असले या 
अनेक जणांस यांचा सहािजक म सर वाटे. अशा आबां या या टोळक्यांतील एक 
दोघांनी आबां या अिभमानाची ढाल आप या म सरास उपयोगी आहेसे पाहून 
आबासमोर नेहमी हणावे- हा सावरकरांचा मलुगा किवता करतो पण आबां या 
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पदां या पासगंालाही याचे ते भा ड िटकणार नाही. पण यां या या उनाड टीकेचा 
पिरणाम किवतेचा िकंिचत पिरचय असले या यां या स वृ त कवींवर अगदी 
िनराळा झाला. यांना या िकशोराची किवता आप यापेक्षा सरस आहे असे 
मनांत या मनात वाटू लागनू यांचे कारण या यापाशी असले या श दाचंा भरणाच 
असावा असे यांस वाटले. ते हा याने काय काय पु तके वाचून ही श दसपंती 
आिण कला वाढिवली ते िवचारावे असे यांनी ठरिवले. पण तो ती िक ली आपणास 
सांगणार कशी? कारण याचा आपला यवसाय एक -िभकु्षकी िभकु्षक -तसाच किवः 
किव दु टावा प्रकार होऊन तो ती पु तके आपणापासनू अिधकच दरू नेऊन लपवून 
ठेवील अशी िभती यांना पडली. कारण यां या मडंळीतील याचा अनुभव तसाच 
होता. यांनी या या या टोळीतील एका सिैनकाकडून या िकशोर कवीपाशी पु तके 
आहेत तरी कोणती तो अप्र यक्ष शोध क न पािहला. पण या िकशोराचे वाचन 
या या वयाचे मानानेच न हे पण एकंदर सरासरीनेही खरोखर दांडगे होते. ते हा 
या िढगांतून किवतेची िक ली असलेले तेवढेच पु तक िनवडून ते सहज 
उचल याइतकी तरी या िवषयीची मािहती या सिैनकास हवी ना. शेवटी एक िदवस 
यां या या घरां या उबर् यावर सं याकाळी बसले असता यास सावरकरांनी एक 
नवीन पोवाडा रिचला आहे. आिण तो फारच उ तम वठला आहे असे यां या मत े
अगदी िन णात असले या एका त्रय थ गहृ थाचे त डून कळले. ते हा आबास अगदी 
रहावेना. ती किवता माग यास या िकशोराकड ेआपणच जावे असे ठरवून “आबा 
पांग याची वारी मडूंक लतुी घेत घेत शेजारीच असले या या िकशोरा या खोलीत 
आली. पहातात तो सगळेच िवपरीत. तो िकशोर किवते या िक या लपवून 
ठेव याचे िठकाणी उलट या आबानीही वापरा या हणनू बळ क  लागला. 
आबानीही श दसपं तीचा प्र न काढताच या िकशोरापाशी असलेला एक मराठी कोश 
आबापुढे केला? हीच ती आबाना वाटलेली ती किवते या जादचूी िक ली. आबांना 
असे झाले की या कोशास के हा पळवीन. पण आपले पाठाचा हा मह वाचा मतं्र 
असा दसुर्  या या हाती कोण देणार अशा भयाने आबा ते पु तक मागावयास दचकत 
आहेत, तो सावरकरांनीच तो कोश यांनी यावा हणनू आग्रह चालिवला. मात्र 
पु कळ लोक पु तके बळकावून बसतात. तसे न करीता आठवणीने परत यावा असे 
सांिगतले. आबांना आनंद झाला. या िकशोर कवीिवषयीच न हे तर या 
िकशोरािवषयीच यास आदर वाटू लागला. यां या या आज प ट आठवत 
असले यापैकी सावरकरांिवषयी झाले या पिह या ओळखीत आबांना सावरकरांिवषयी 
वाटू लागलेला हा आदर पु हा के हाही मावळला नाही तर वाढत तो दोन चार वषार्ंत 
पू य बुद्धीत आिण नंतर आज म भक्तीत पिरणत झाला. 
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५ 
या प्रथमपिरचयानंतर पूवीर् सांिगत याप्रमाणे िमत्र मे यांत आबांचा प्रवेश होऊन 
यां या जीवनाचे आिण सावरकरां या जीवनाचे ऋणानुबंध एकाच उदा त येय 
वृ ती या अखंडनीय मम व-र जनूी ढतम झाले. ते हां आबांची उ नती तीच 
सावरकरांची आिण सावरकरांची तीच आबांची-गोिवदंाची असे होत गेले. इंग्रजी 
सात या इय तेत असता सावरकर एकदा तापाने आजारी होऊन घरीच रािहले. तो 
मिहना यां या आवड या मोरोपंती भारत रामायणाचा अ यास कर यात यांनी 
करमणकू हणनू घालिवला. ते हा यां या जवळ बसनू गोिवदंही मोरोपंत समजनू 
घेत. मोरोपंती रामायणांपैकी िनरो ट, दाम, मंत्र लघु इ यादी प्र येक प्रकार या 
रामायणांतील आयार् सावरकरांस मखुो गत असत. या यांनी हणा या आिण 
आबांना यातील कवीची कामिगरी पाहून फार आनंद हावा. यांना पदे किरता येत. 
पण ती केवळ ुितसखुदतेवर िवसबंनू, लोक करतांना िुतसखुदतेचा िनयम परेुना. 
ते फार चुकत. ते हा मालागण आिण अक्षरगण यांची फोड सावरकरांपाशी यांनी 
िशकावी. नवे काही िशकावयाचे हणजे ते घोटाळून कंटाळत हणत-जाऊ दे ते. 
आ ही कुठे कोणचा बंब वाजिवणार आहोत हे िशकून. ते तु हाला ठीक आहे पण 
सावरकर यांना चुचका न वारंवार उ तेजन देत की छ  काही िचरंतन अशी 
रा ट्रसेवा िनदान वाङ्मयसेवे या साधने क न तरी तु हीही क  शकाल. तुम यात 
शक्ती आहे. केवळ िचकाटी नाही. ही पहा तुमची किवता छान साधली आहे वा हा 
लोक तर अगदी वतृासदु्धा शुद्ध आिण सरळ झाला. हणजे आबा हसत िन हणत 
“हरबर् या या झाडावर ता या मला नेहमी चढवीत असतो. पण िततके उंच देखील 
आ हाला चढवत नाही.” िवलायतेत असतांना देखील न हे अदंमानातूनही 
गोिवदंाकडून काही तरी िलहवून घे यासाठी सावरकरांचा सारखा तगादा असे. िचकाटी 
धरा. तु ही कवीच न हे तर कादंबरीकार हणनूही अव य प्रख्यात होऊ शकाल. 
क्रांतीची योत पेटवणारी कादंबरी ही िबनधोक आगपेटी असते. कारण ती िनबर्ंधात 
सहसा गवसत नाही. आिण हणनूच ग्रथंकाराना िबनधोक िलिहता येऊन 
वाचकांनाही िबनधोक वाचता येते आिण आपणास हवा तो धोका ती क्रांतीची आग 
िबनचूक भडकावीत सटुते.” बॅ. सावरकरांचे शेवटपयर्ंत हे पालपूद होते. “आबा तु ही 
कादंबरीकार हा, किव आहातच.” सावरकरांनी सो प्रभिृतचे उदाहरण यावे आबांनी 
होय हणावे, अिभनव भारत मालेत यां या कादंबरीचे थान िनि चत हावे, 
आरंभही करावा. पण एका दसुर् या प्रकरणा या जवळपासच या सवर् प्रकरणानी राम 
हणावा. 
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यां यासारख्या पंग ु माणसाचाही क्रांती या प्रगतीस अिधकािधक उपयोग क न 
घे यास कादंबरी आिण किवता हेच दोन मागर् आहेत. हे जाणनू यास अव य 
असणारे बहु ुत व यांचे अगंी यावे हणनू बॅ. सावरकरांनी यां या मागे वाचनाचा 
खुप तगादा लावला. मे यातील प्र येक सभासदास काही तीस-चाळीस ठरािवक 
पु तके वाचावीच लागत. यात भरणा क्रांितकारक इितहासाचा. ती गोिवदंांनीही 
वाचली. दर आठव यास होणार् या याख्यानात या पु तकांची आिण अनेक 
िवषयांची होणारी चचार् यांनी लक्षपूवर्क ऐकावी. इितहासावरील बॅ. सावरककां या 
दांडग्या यासगंाचा उपयोग िमत्र मे यास आिण गोिवदंास या या अनेक 
याख्यानांनी केवढा झाला हे गोिवदंाची “रणावीच वातं य कोणा िमळाले” ही 
कवीताच सांगत आहे. या किवतेत यांनी उ लेिखले या रा ट्रांची नावे आप या 
कुठ याशा वतर्मानपत्रा या एखा या छेदकांतील नामावळीव न उतरलेली नाहीत. 
यातील रा ट्रा या इितहास साधक बाधकचचसह यांनी वतः अ ययन केलेला 
होता. िनदान सावरकरां या याख्यानांतून सिव तर ऐिकला होता. इितहासच न हे 
तर िमत्रमे यासाठी दातार शा त्रीं या घरात असले या पु तकालयांतील अनेक 
िवषयाचे ग्रथं आबांकडून सावरकरांचा ससेिमरा वाचवून घेई. िमत्रमे या या सभेत 
राजकारणा यितिरक्त ताि वक, सािहि यक, आिथर्क, अनेक िवषयावर सदोिदत 
उ तमो तम याख्याने होत, चचार् चालत. कालीदास आिण भवभतूीची तुलना 
शेक्सपीयरची नाटके, वेदांत, तार् यांचे कौतुक इ यादी अनेकिवध िवषयास ते 
िवसी या आतील त ण मडंळ अ यािसत असे. आबा ते सगळं ऐकत. अगदी 
िवचारपूवर्क ऐकत आिण यावर मािमर्क मते देत. 
 
पण बोल याची मात्र मोठी पंचाईत. बॅ. सावरकर तर जो िदसेल यास हं, बोल 
हणनू डवचणार, ढकलणार! यात आबावर तर यांचा पक्का कटाक्ष. आ हास उभे 
राहून बोलावे लागते तु हाला बसनू बोल याचा अिधकारी मान. वयंिसद्धच (कारण 
ते मळूचेच पंग)ू शेवटी प्र येकाने बोललेच पािहजे असा िनयम केला. ते हा राज ी 
कधी कधी बोलत थोडा वेळ. असे होता होता यास अ यक्ष कर याचा कट झाला 
ते हा कोण धांदल. सं याशा या लग्नाला शडीपासनू सािह य. खचुीर्वर बसणार् या 
पांग या या अ यक्षपणास शक्यतेपासनू अडचण. पण यांचे नाही तर नाहीच ऐकले 
कोणी. ध न बसिवले खुचीर्वर. आिण ते वतःला सभासदच समजत असता सवर् 
सभासदांनी “आबा पांगळे” यांसच अ यक्ष मानून रीतसर अ यक्षांचे आभार 
मानीपयर्ंत सभा िनिवर्घ्नपणे पार पडली. पुढे पुढे ते एखादा िवषय घेत. बोलतही 
बराच वेळ. आिण जे हा बोलत ते हा अगदी मािमर्कपणाने बोलत. पण म येच कुठे 
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तरी एखा या पतंग उडिवणाराचे हातून सगळाच दोरा तुटून जावा िन पतंग धाडकन 
खाली यावा तसे यांचे अनुसधंान सटूुन-अगदी ग धळत “आता सपंले अथेच. आता 
पुढे आठवत नाही आठवत तो सारा झाला सगळा ग धळ.” हणनू मटकन- खाली 
न हते बसत! कारण ते उभेच रहालेले नसत- त ड िमटून घेत. 
 
बोलता येत न हेत, उठता येत न हते. मात्रा कळत न ह या. पण आबांचे वजन 
मडंळीतील प्र येकावर अगदी पिह या प्रित या पढुार् यांसारखे पड.े यांचे मत मािमर्क 
आिण िवचार पक्व हणनू जो तो समजे. या सं थेत इतर कोण याही 
सं थेप्रमाणेच प्रौढ आिण त ण, मागे ओढणारे आिण पुढे रेटणारे, मला करवत नाही 
तू केलेले बघवत नाही हणनू जळफळणारे पक्षोपपक्ष मधून मधून होत. पण या 
सवर् प्रसगंी आबांचा पािठंबा आिण िव वास सावरकरांवर अढळ रािहलेला िदसे 
यां या पूवार्पार घरो याचे अनेक नेही यां यावर अनेकदा ट होत. पण आबांची 
सावरकरांवरील िन ठा अचल असे. 
 
सावरकरां या या कोषांतील आिण मोरोपंतांतील अनेक सं कृत श द आबा िटपून 
ठेवीत. यां या किवतेत नवे सं कृत श द बहुधा मािमर्कपणे पण के हा के हा केवळ 
श दसपं ती या अलकंािरक शोभे तव योजलेले आढळतील. यां या पदा या अथार्तून 
सावरकरां या िवचारांचा, उ चारांचा आिण िशकवणकूीचा सारखा प्रित वनी उमटत 
होता. पण क्लु ती यांची! िवचार सावरकरांचा प्रथम सावरकरांची िशवाजीची आरती. 
प्रित वनी तानाजीची आरती सावरकरांचा िसहंगडचा पोवाडा आिण बाजीचा पोवाडा 
अ यंत लोकिप्रय झा यावर आिण िवलायतेस गे यावर नवा पोवाडा रच याचे काम 
आबांवर-गोिवदंावर पडले आिण यांनी अफजुलखानाचा पोवाडा रचला तो पहा, 
चालीपासनू तो अतंगर्त आ यापयर्ंत तो सावरकरां या पोवा याचे प्रितिबबं आहे. -
पण कसे तर सयूर्िकरणाचे प्रितिबबं र नांतून परावित र्त हावे तसे. मळू िकरणा या 
तेजोरेखा शतगणु शोिभवंत क न सोडणारे. सावरकरां या िवलायतेतील किवतां या 
आिण ग्रथंां या इतकेच न हे तर बदंीगहृातून धाडले या कमला, स तषीर्, गोमतंक 
इ यादी का यां यापयर्ंत हाच पर पर सबंंध िदसनू येतो. नवीन िवधेये, नवीन रचना 
नवीन फूित र् सावरकरां या किवतेत उमटताच, प्रकटताच ितथे उठावदार आिण 
अनुकृत असतांही वतंत्र असे प्रितिबबं, असे परावतर्न गोिवदा या किवतेतून झळकू 
लागावे, तळपू लागावे. 
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गोिवदंा या किवतेची प्रिसद्धीही सावरकरां या प्रिसद्धीबरोबरच वाढत गेली. सावरकर 
कॉलेजात पु यास गेले ते हा तेथील अनेक प्रांतातील भावी क यार् पु षांत यांनी 
गोिवदंाची किवता गावी वाखाणावी. पु यास यांचे वजन वाढत चालले. िटळक-
परांज यांपयर्ंत या किवतेचीही वाखाणणी जाऊन नािशकचे मेळे पु यास प्रभु वपणे 
िमरवीत आिण गोिवदंां या पदां या तेजाने उभे पुणे थरा न गेले, फुरण पावले. 
सावरकर मुबंईस येताच तेथील अिभनव भारता या शाखेतही आिण सावरकरां या 
शतावधी पिरिचत मडंळीतही ती किवता तशीच प्रख्याित पावत गेली. पुढे 
इंग्लडंम ये तर िहदंु थानांतील क यार् आिण होतक  अशा सवर् प्रांता या िहदंी 
पुढार् यात आिण त णात ती किवता सावरकरां या अमोघ प्र तावनेने आिण 
वािभमान पुर काराने ग्रिथत झाली. प्रिसद्ध ग्रथंकार पंिडत जसैवाल, लाला 
हरदयाळ, पंिडत शामजी, देशभक्त अ यर यांनी ती पदे आिण यातील भावाथर् 
ऐकून बारबार मान डोलवावी. ऑक्सफडर्, कब्रीज इ यादी िव विव यालयातील िहदंी 
त ण आिण अिभनवभारत सं थे या पारीस वगरेै िठकाण या शाखांतूनही “ वातं य 
कवी” िकंवा सावरकर सचुिवत या पदवीप्रमाणे “ वातं य का य कोिकळ” अशा 
अिभधेने त े िहदंी िव वान मडंळ या वातं य किव वीरां या छावणीत गोिवदंास 
गौरवीत असे. सावरकरांनी नािशकला पत्रे पाठवून गोिवदं कवीस ती “ वातं य किव” 
ही पदवी जी प्रथम अिपर्ली, ती या युरोपांतील भारतीय मडंळी याच वृ तीने आिण 
अनुरोधाने होय. 
 
अशा प्रकारे गोिवदं हे वातं य कवी झाले. हा पंगकुवी महारा ट्रीय कीितर्चाच न हे 
तर काही अशंी भारतीय िकतीर्चा िगरीही लघंून गेला. सन १९१० चे सधंीस यांने 
यां या तेज वी वातं य रणगीताने पटकािवलेले हे थान या या उतराधार्तील 
“मरुली”सारख्या ताि वक तरीही पे्रमळ गभंीर असनूही अ यंत सरुस अशा गीताने 
आिण गतीने आमरण अढळ ठेिवले, आिण याच वातं य कवी या शाि दक 
रणगीतास साथर् कृताथर् करणार् या या अनेक वातं य वीरां या रणपराक्रमाची 
दैिद यमान प्रभावळ जोवर या थानी अशीच प्रकाशत राहील तोवर ते थानही 
तसेच प्रकािशत रहाणार आहे. 

* * * 
 

 
 
 



 

www.savarkarsmarak.com 

 
 

देशभक्त पं. शामजी कृ णवमार् 
 

Resistance to aggression is not only justifiable but imperative. Non-
resistance hurts both altruism and egoism. 

-- Hurbert Spenser. 
सपु्रिसद्ध देशभक्त, वातं यवादा या आ य परु क यार्ंतील एक अग्रग य पुढारी, 
िनःश त्र प्रितकाराचे प्रवतर्क आिण या िनःश त्र प्रितकाराचा वातं यसपंादनकायीर् 
यां या अनभुवास आलेला फोलपणा पाहाताच सश त्र क्रांितकारकां या अिभनव-
भारत-सं थेशी सबंद्ध झालेले एक अ यंत प्रमखु पुढारी, याचे नाव इंग्लडं या 
डो यात एके काळी श यासारखे खुपत होते, ते िव वान, धिनक समाजसधुारक 
आिण त ववे ते ीमान पंिडत शामजी कृ णवमार् हे माचर् १९३० म ये ि व झलर्ंड 
येथे आप या वया या ऐशी या वषार् या जवळपास मृ युमखुी पडले, हे एकून कोणाही 
स दय आिण कृतज्ञ भारतीय देशभक्तास वाईट वाट यावाचनू राहणार नाही. 
 
वाईट वाटते ते, ते मृ युमखुी पडले याचे इतकेसे नाही, परंतु या देशावर यांनी 
अपरंपार पे्रम केले, या या वातं यासाठी वदेशशत्रूनंी सळो का पळो क न 
सोड यामळेु िनभर्यपणे झोप घेता येईल अशी जागा या उ या जगात यांना 
सापडली नाही; आिण परदेशी, पर वारी ज मभर या देशा या आिण वजनां या 
आठवणीने झरुत ते मरणी म न गेले या देशास ते पुनः डोळे भ न पाहू देखील 
शकले नाहीत. ते मर याचे आधी तो देश वतंत्र झा याची बातमी देखील ते ऐकू 
शकले नाहीत- इतकेच न हे-हाय! हाय! या देशास यांचा इतका िवसर पडला की, 
यां या मृ युिवषयी कृतज्ञतेचा एक अ ुिबदंहूी गाळ याची कोणास आठवण झाली 
नाही, आव यकता वाटली नाही याचे वाईट वाटते! टीआड ते सृ टीआड ही या 
जगाची रीतच आहे. मिंदरा या पायातील दगडांची कोणी िवचारपूस करीत नाही- 
कळसा या िदखाऊ दगडाचे दशर्न घ्यावयास हजार ची दाटी उडत!े पण, ज्ञाता 
असतो, कृतज्ञ असतो, तो या कळसाची उंची यांनी आप या देहास भगू हरा या 
भयंकर खोलीत पु न घेत घेत शक्य केली, यां या अज्ञात यागाची आठवण 
अिधक कृतज्ञतेने काढतो. शत्रू या तोफांवर प्रथम चाल क न यांची आग आप या 
जीवनाचे रक्त ओतून जे िवझवून टाकतात ते रणात कामास आलेले सिैनक, 
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रणांगणातून उ न परत आले या सिैनकांप्रमाणे, िवजयो सवा या िमरवणकुीत 
िमरवत जाताना आढळत नाहीत. पण जे कृतज्ञ रा ट्र आहे ते कोणीही िजवंत परत 
आले या सिैनकांचा उभारते याहून अनेक पटनी स मानपूवर्क पुतळा जो उभारते त े
या िवजयाचे आधी आिण या िवजया तव म न गेले या अज्ञात वीरांचाच होय, 
The unknown dead चाच होय! 
 
पण ही गो ट कृतज्ञ रा ट्राची, कृतज्ञ िपढीची आहे; आिण शामजी कृ णवमार् हे 
भारता या या कृतघ्न िपढीत, या दा यहत, बुिद्धभ्र ट युगात ज मले आिण मेले 
आहेत! हणनू यां यासाठी ते झुरत, िझजत मेले यांना आज यांची आठवण 
देखील, ओळख देखील उरलेली नाही! भारतीय क्रांितकारकां या पुढार् यांिवषयी 
भारतीयांस पूणर् िवसर पडावा आिण साम्रा यम त इंग्लडं या या कट्टर शत्रसू 
वजनां या सहानुभतूीचा देखील ओलावा िमळू नये अशीच इंग्लडंची कुटील 
राजनीती असते आिण िहदंु थानसारख्या या आ मिवसराळू, दा यहत लोकांत ती 
अशी सफलही होते. 
 
नाही तर पंिडत शामजी, ीमती कामाबाई, ी. वीरद्रनाथ चटोपा याय, लाला 
हरदयाळ इ यादी वदेशाथर् ज मभर िझजत रािहले या भारतीय क्रांितकारक 
देशभक्तांची नावे आज येथ या एका हंगामी प्रचारका या इतकी तरी घरोघर मरली 
गेली असती. ती तशी मरली जात नाहीत हणनू यात या देशभक्तांस काही एक 
कमीपणा येत नाही- यांना याची खंत वाट याचे काही कारण नाही. पण या 
कृतघ्नतेची आ हाला मात्र लाजच वाटली पािहजे! 
 
पंिडत शामजी यांचा ज म क छचे एका वै य कुटंुबात झाला. यांनी लहानपणी 
िशक्षणासाठी घर सोडले आिण लोकांचे घरी अक्षरशः धोतरे बडवून, पाणक्याचे काम 
क न यावर जे िमळेल ते खाऊन िव या यास केला. यां या बुिद्धम तेमळेु यांची 
लवकरच आजबूाजसू एक अ यंत होतक  त ण हणनू ख्याती झाली. इतक्यात 
या वेळेस सवर् िहदंु थानभर वेदोक्त धमार्चा डकंा िपटीत जाणार् या ीमान वामी 
दयानंदा या भेटीचा योग शामजीस घडला. दयानंदांसारख्या सू म टी आचायार्ं या 
टीपातातून असला कृितयुवक िनसटून जाणे शक्यच न हते. लवकरच पंिडत 

शामजी हे आयर्समाजातील वामी दयानंदां या अ यंत िव वास ू आिण क यार् 
मडंळात गणले जाऊ लागले. पंिडत शामजींचे सं कृत भाषेवरील प्रभु वही याच 
वेळेला वाढले. दयानंदजीं या अनुरोधाव न पंिडतजींनी अ टा यायीचा अ यास केला. 
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दयानंदजींचा या आप या क यार् िश यावर इतका िव वास बसत गेला की, ते 
मरतेवेळी आयर्समाजाची आिण वामीजीं या इतर सवर् कायार्ची देखरेख कर यासाठी 
यांनी जे िव व त मडंळ (Trustees) नेमले यात पं. शामजींचेही नाव होते. 
यावेळी मोिनअर िव यम यांनी ऑक्सफडर् येथे एक सं कृतज्ञ पंिडत हवा हणनू 
दयानंदांकड े मागणी केली ते हा यांनी शामजींसच ितकड े धाडले. पंिडतजींनी 
इंग्लडंम ये जाऊन ऑक्सफडर्म ये बराच नावलौकीक िमळिवला. तेथेच लेक्चरर या 
ना याने अ यापक वाचे काम केले. नंतर लेखनकला आिण िलपीही भारतीयांनी 
परक्यापासनू वीकारली हणनू मागे जो एक युरोिपयन िव वानांत वाद चालला 
होता यात पंिडतजींनी भारतीयां या वतीने भाग घेऊन वेदांतील आधारांव नच 
वेदकाळी देखील भारतीयांना लेखनकला आिण िलपी यांचे ज्ञान होते हे िसद्ध केले. 
यां या या िनबंधाचे युरोपीय िव वानांत गौरवपूणर् कौतुक होऊन जमर्नीने यास 
पंिडत ही पदवी िदली; ऑक्सफडर् युिन हिसर्टीने यास एम.् ए.ची उपाधी अिपर्ली; 
िनबर्ंध-िव यापीठानेही यास बॅिर टरची व त्रे िदली. 
 
अशा रीतीने आप या िव व तेची िकतीर् िवदेशांतही पसरवून बॅ. पिंडत शामजी हे 
िहदु थानात परत आले. येताच उदेपूर या महाराजांनी यास आले िदवाण नेिमले. त े
प्रधानपदाचे काम काही काळ के यानंतर यांनी बॅिर टरीही केली, पुढे काठेवाड या 
सं थानातही ते िदवाणपद चालवीत होते. यांची प नी हीही मुबंई या एका धिनक 
घरा यातील मिहला असनू फारच दयाळू, थोर मनाची आिण यां या अगंीकृत 
वदेश वातं या या कायीर् एकिन ठपणे यांस साहा य करणारी खरीखरी 
सहधमर्चािरणी होती. पिंडतजींवर सर वतीप्रमाणेच ल मीचाही वरदह त असे. लाखो 
पयांची यांची म ता होती. हाती प्रधानपदाची स ता होती. पदरी कुठेही 
बहृ पतीसारखा स मान पावावा अशी िव व ता होती- पण पंिडतजीं या देशास 
वतंत्रता न हती. हणनू या सवर् वैयिक्तक अनुकूलतेतही पंिडतजीं या मनास 
असमाधान वाटू लागले. लोकमा य िटळक यां यावर लेगचे गडबडीत १८९७ चे 
सधंीस जो खटला झाला, यायोगे तर पंिडतजींची आत या आत असलेली 
वदेशािवषयीची िनि क्रय तळमळ यांना अगदीच अस य होऊ लागली. वामी 
दयानंदां या अ यंत जा व य देशभक्तीचे तीथर् पंिडतजी यालेले होते. 
 
दयानंद सर वती हे पिहले रा ट्रवादी-- The First Nationalist होत, असे पंिडतजी 
नेहमी हणत. पंिडतजीं या या रा ट्रवादाचे व प याकाळी असले या प्रकट 
राजकीय पंथांहून फारच पुढारलेले होते. लवकरच यां या काही वैयिक्तक 
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कायार्मळेुही यांस िवलायतेस जाणे अव य झाले. ते हा िहदंु थानपेक्षा िवलायते या 
वतंत्र वातावरणात आपली ही अ यंत प्रागितक राजकीय मते आप यास अिधक 
प्रबळपणे प्रचािरता येतील असे वाटून यांनी या राजकीय कायार्साठी इंग्लडंम येच 
थायी होऊन राह याचा सकं प केला. यावेळी प्रकट राजकारणात दादाभाई नवरोजी 
यांचा पक्ष - हणजे रा ट्रीयसभा पक्ष- हा प्रमखु होता. दादाभाई नवरोजी हेही 
इंग्लडंम येच राहात तोवर प्रकटीकृत येय हणजे देशा या रा यकारभारात 
सधुारणा- आिण याही िब्रिटश उदारता आिण भतूदया जागतृ क नच साधावया या- 
हे असे, परंतु पंिडतजींनी होम ल हेच िहदंु थानचे येय असले पािहजे अशी घोषणा 
सवार्ं या आधी क न यांचे, िस यथर् होम ल सोसायटी आिण इंिडयन 
सोिशऑलॉिज ट नावाचे पत्र काढले. इंग्लडंम ये या पत्रातील इंग्रजांवरील अ यंत 
कडक टीकेमुळे आिण िहदंु थानला Home Rule हणजे िब्रिटशां या साम्रा यातील 
वसाहतीचे वरा य हवे या या वेळेस जवळजवळ बडंखोरीप्रमाणे वाटणार् या 
मागणीमुळे इंग्रजांस पं. शामजींची भीती आिण वेष रा ट्रिपतामह दादाभाई 
नवरोजींहूनही अिधक वाटू लागला. िटळकां या चळवळीमळेु जसे गोखले बरे असे 
सरकारास वाटे तसेच शामजीं या चळवळीमळेु दादाभाई बरे वाटू लागले. शामजींनी 
याच वेळी इंिडया हाऊस नावाचे वसितगहृ काढून यात वदेशभक्तीचे िशक्षण घेणारे 
आिण सरकारी नोकरी न कर याची प्रितज्ञा करणारे अशा िहदंी त णांची राह या-
जेव याची वतः सोय केली. याचप्रमाणे हजारो पये बाजूस ठेवून िहदंु थानातून 
ितथे येणार् या िव या यार्ंकिरता आिण गहृ थांकिरता िश यवृ याही ठेिव या. याच 
िश यवृ यांपैकी िशवाजी फेलोिशप ी. िवनायकराव सावरकर यांस िमळाली आिण 
ते इंग्लडंम ये जाऊन पंिडतजीं या इंिडया हाऊसम ये रािहले. पंिडतजींस बंगाली िन 
मराठी उ तम येई. गोिवदंां या आिण सावरकरां या रा ट्रीय किवता यास फार 
आवडत. या वेळ या इतर पुढार् यां या मानाने पंिडतजींची मते िकती पुढारलेली 
होती याचे प्र यंतर दे यास एवढी गो ट सांगणे पुरे की, यावेळी इंग्लडंम ये 
गांधीजी हे इंग्रजांचे रा ट्रगीत भिक्तभावे गात िफरत आिण िब्रिटशांना गांधीजी 
भिक्तपूवर्क राजे हणनू हणताच शामजीं या तळ याची आग म तकाला जाऊन ते 
सावरकरां या पोवा यातील चरण गजर्तः राजे! घरात िशरला चोर तया मी मािनयला 
राजा!! 
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होम ल 
 

ी. सावरकर येईतो पिंडतजींचे होम ल हेच येय असे. आिण िनःश त्र प्रितकार 
हाच मागर् असे. सरकारी नोकर् या आपण कर याचे नाकारताच सरकार अशक्य होईल 
आिण इंग्रज िनघून जाईल हा यांचा या वेळचा मखु्य कायर्क्रम होता. बंगालम ये 
ी.पालांची Passive Resistance हणजेच िनःश त्र प्रितकाराची चळवळ िनघनू, 

सरकारी शाळा, सरकारी पद या, सरकारी नोकर् या, सरकारी कोटे यांवर बिह कार 
घालनू शेवटी सरकारी पद या, सरकारी नोकर् या, सरकारी कोटे यांवर बिह कार 
घालनू शेवटी सरकारी करही दे याचे नाकारले असता िवनारक्तपात वसाहतीचे 
वरा यच काय, पण वातं यही िमळू शकेल अशी ग्वाही दे यात येऊ लागली. हा 
कायर्क्रम आिण पंिडतजींचा कायर्क्रम एकच होता. याच कायर्क्रमात दहा-पाच 
ताि वक पिरभाषेतील पण पोकळ अथार् या अगडबंब श दांची भेसळ होऊन आज 
यास Non-Violent Non-Cooperation- अन याचारी असहयोग हे नाव पडले 
आहे. सरकारशी असहयोग करताच इंग्रज, िहदंु थान िवनाश त्र प्रितकाराने सोडतील 
या िनःश त्रप्रितकारा या कायर्क्रमालाही यावेळची रा ट्रीय सभा अ यंत भयंकर 
समजत होती. परंतु शेवटी दादाभाई नवरोजींनीच कलक यास वसाहती वरा य 
(होम ल- Home Rule) हेच िहदंु थानचे येय होय, असे जे हा घोिषत केले ते हा 
या येयासरशी ती रा ट्रीय सभा नवीन पक्षाचीच अिंकत झाली. रा ट्रिपतामह 
दादाभाई यांनी जे साहस केले आिण या वेळ या नेम त पक्षाला िततके पुढे जाणे 
जे भाग पडले, ते िहदंु थानातील लाल-बाल-पालां या चळवळीचा िजतका पिरणाम 
होता िततकाच पंिडत शामजीं या इंग्लडंमधील चळवळीचाही होता. कालमानाप्रमाणे 
लोकमा य वतः होम लचा उ चारही केसरीत करीत नसत. परंतु पिंडत शामजींनी 
Home Rule सघं इंग्लडंम ये थापन करताच या सधंीचा लाभ घेऊन 
िहदंु थान या चळवळीस िततके पुढे रेट यास लोकमा यांनी क्षणाचाही िवलबं होऊ 
िदला नाही; केसरीत पंिडतजीं या न या चळवळीवर लेख िलहून यांनी तीस लगेच 
उचलनू धरले. 

अिभनव भारत 
परंतु ी. सावरकर हे इंिडया हाऊसम ये जाताच आिण या अ यतं पुरोगामी 
समज या जाणार् या होम ल सघंासही मागे टाकणारी िन अगदी िफके पाडणारी 
क्रांितकारक चळवळ चाल ूहोताच पंिडतजीं या राजकीय मतांचा िवकास झपा याने 
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होत गेला. सावरकरां या वातं य Absolute Political Independence चेच ते 
अिभमानी झाले. अथार्ंत ते होम ल नाव देखील यांनी बदलनू टाकले. तीच ि थती 
साधनां या प्र नािवषयीही झाली. १८५७ चे बंड हे काही मखूर् आिण धमर्भो या 
िशपायांचे बडं होते, यात रा ट्रभक्तीचा िकंवा वातं याचा गधंही न हता हे 
पंिडतजींचे- या काळ या सवर्च लोकांप्रमाणे सरकारी इितहासाने न कळत अगंात 
टोचलेले- मत अस यामळेु, स तावन या वातं यवीरां या मिृतचा प्रथमो सव 
प्र यक्ष इंिडया हाऊसम येच सावरकरां या अनुयायांनी केला याचा पंिडतजींस 
मोठाच िवषाद वाटला; पण ते एक प्रामािणक देशभक्त होते. स य कळ यावरही, 
तुमचा कोिटक्रम िन तर करणारा आहे खरा, पण तरीही मला असेच वाटते िकंवा 
माझा अतंरा मा मला असे सांगत नाही असे काही तरी बकणारे हट्टाग्रही न हते. 
िकंवा अमक्याने हटले हणनू जे मानले नाही ते जण ूकाय आपणच पिह याने 
हटले असे दाखवून मग मात्र तेच वतःचे हणनू आचरणारे िम याचारी न हते. 
यास लवकर िनःश त्र प्रितकाराने वातं य िमळू शकणार नाही असे प ट िदस ू
लागले. अिभनव भारता या धाडसी उठावणीमळेु इंग्लडंभर जी प्रचंड खळबळ 
माजली, अिभनव भारताची दहावीस मलेु देखील सरकारास इतकी सळो का पळो 
क न सोडतात हे पाहून पंिडतजींस यां या मागार्िवषयी जो अनुभवज य िव वास 
आिण पिरणामकारकता पटू लागली, यायोगे ते दोन वषार्ंचे आतच अिभनव भारतीय 
आंदोलनाचे कटे्ट पुर कत बनले. इंग्रज लोक सावरकरां या चळवळीशी पंिडतजींचे 
सहकायर् प्रकटपणे सु  झा याचे पाहून अितशय िचडले. पालमटम ये आिण 
वृ तपत्रांतून धडाधड प्र न होऊ लागले की, शामजी कृ णवमार्ंस सरकार अशी भयंकर 
आिण अपराधी चळवळ कर यास िकती िदवस मोकळे सोडणार आहे. पण या 
चाणाक्ष पंिडताने या प्र नाचे उ तर सरकारने दे याचे आधीच देऊन टाकले. एके 
रात्री कोणास काही प ता नसताना पिंडतजी पॅिरसला िनघनू गेले. यांचे पैसे यां या 
आधीच इंिग्लश बँकातून फ्रा सात या बँकांत गेलेले होते. पंिडतजींस प्रथम भारी 
िव वास असे की, इंग्रजांनी िहदंु थानात काय वाटेल ती दडपशाही केली तरी 
इंग्लडंम ये ते उदार मताचेच (Liberalism) परु कत राहाणार आिण मॅिझनी आदी 
प्रकरणांप्रमाणे आप या देशभक्तीचे कौतुकच क न आपले यिक्त वातं य नुस या 
मतासाठी िहरावून घेणार नाहीत. पण या उलट आले या वतःिवषयी याच 
अनुभवाव ं न पंिडतजींचा इंग्रजां या चांगलुपणावरील िव वास पार मावळला आिण 
अथार्तच या चांगलुपणावर, इंिग्लश माणसुकीवर अवलबंून असणारे नुस या 
असहयोगाचे अथवा िनःश त्र प्रितकाराचे फोलपण पाहून ते सश त्र क्रांितवादाचे 
पुर कत बनले. त ेपॅिरसला गे यावर तर इंग्लडंम ये अिभनव भारताने सावरकरां या 
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नेतृ वाखाली भयंकर धुमाकूळ मांडला. बॉ बची िव या ते त ण िशकले. िधगंराने 
सर कझर्न वयलीचा भर लडंनम ये वध केला, ते हा तर इंिग्लशांची मानहानी आिण 
िहदंी देशवीरां या धैयार्चा आिण प्राणासही क पटाप्रमाणे मानणार् या हुता मतेचा 
गौरव उ या युरोपभर गाज ूलागला. पंिडतजींनी या कायार्स गु तपणे अथर्साहा य 
केले अस याचा सवर्त्र बोभाटा होताच. यातही पिंडतजीं या पत्रातून िधगंरांचा गौरव 
केला गेला आिण यास उघडउघड हुता मा हणनू गौरिव यात आले, ते हा इंग्लडं 
चवताळून गेले. पण करणार काय? पक्षी िपजंर् यातून उडून गेलेला! इंग्लडंला यांनी 
परत यावे हणनू यांस भलुिव यात आले. याड हणनू िचडिव यात आले. 
यािवषयी गो ट िनघाली हणजे आप या फ्रा स या वा यात सखु पपणे बसत, 
आपली ती भ य मान हलवीत आिण तो डौलदार भरभक्कम देह झलुवीत झलुवीत 
हसनू ते हणत, इंग्रजां या हातावर तुरी देऊन एकदा पंिडत शामजी जो िनसटला 
तो आता पु हा असा का फसणार आहे! आता न गगंद तः पुनरेित कुपम!् 
 
पंिडतजींनी आप या देशा या दा यमोचनाथर् वतःचे हजारो पये यय केले. इंिडया 
हाऊस, हजारो पयां या िश यवृ या, क्रांितकारक आंदोलनाथर् द्र यसाहा य, हे सवर् 
यां या उदारतेचे िच ह आहे. यावाचून यांना या या त वपद्धतीचा अ यंत 
अिभमान असे या पे सर या नावाने यांनी ऑक्सफडर्म ये िश यवृ या 
थाप यास आिण फ्रा सम ये सीन नदी या महापुरात नागावले या फ्रच लोकांस 
साहा य हणनूही हजारो पये दान िदले. अशा दानी पु षासही कृपण हण याची 
जी एक टूम िनघाली होती, ती यां या कृपणतेचे िच ह नसनू यास कृपण 
हणणार् यां या कृतघ्नपणाचे िकंवा लबाडपणाचेच ते योतक होते. याने हजारो 
पये देशकायार्थर् िदले, यास याने लाखो िदले नाहीत हणनू कृपण हणणे हे 
याने लाखो पये िदले असतील िकंवा देशसेवेत जे शामजींइतके क टले असतील 
यांस एक वेळ शोभेल. पण वतःला हवी होती िततकी भीक शामजींनी यांना 
घातली नाही हणनूच शामजीं या नावाने बोटे मोडणारे जे हा शामजीस कृपण 
हणतात, ते हा ते वतः याच िभकार या हीनतेचे आिण हताश म सराचे प्रदशर्न 
करतात- पंिडतजीं या न हे. यास पैसाच हवा असता तर इंग्लडंम ये इंग्रजांचे 
पोवाड ेगाऊन एखा या राजाचे िवलासी ऐ वयर् यांना सहज भोगता येते. पण प्रबळ 
देशशत्रशूी उघड िवरोध क न, आपला जीव धोक्यात घालनू वदृ्धाव थेतही याने 
िवदेशी दारोदार भटकत िफरत, केवळ आप या वदेश वातं याथर्, या हालअपे टा 
भोग या या या मनाचा हा मोठेपणा, हे आ याचे औदायर् हे काय कापर् याचे 
लक्षण आहे? या औदायार्चे मू य पैशांनी का मोजता येणारे आिण येत असेल तर 
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या यां या देश वातं याथर् भोगले या क टाचे आिण केले या सेवेचे मू य लाखो 
पयांहून अिधकच नाही काय? आिण हणनूच अशा देशिनवार्िसतांमधील थोरांतील 
थोर पु षास कृपण हणणे हणजे कृतघ्नताच नाही काय? 
 
रागारागाने इंग्लडंने पिंडतजींची बॅिर टरची पदवी काढून घेतली, एम.्ए.ची पदवी 
िछनली, यांचा जीव घेतला जाईल अशा िननावी धमक्या यांस िद या गे या. 
आिण सग यात भयंकर सडू हणजे पंिडतजींस िनरंतर या देशिनवार्साची अप्र यक्ष 
िशक्षा भोगावयास लावली! महायुद्ध चाल ूझा यावर पंिडतजींस फ्रा सम येही राहाणे 
धोक्याचे होऊन ते ि व झलर्ंडला गेले आिण तेथेच या थोर पु षांचा अतं झाला. 
 
यां या देशशत्रनेू यांना देशपारीची िशक्षा िदली आिण यां या देशानेही यांना 
मिृतपारीची िशक्षा िदली! यांनी केले या सेवेची या आ ही, यां या कृतघ्न 
देशबंधूंनी, आठवण देखील काढली नाही, यांची एका श दानेही िवचारपूस केली 
नाही. वदेशा या वातं यासाठी प्रथम झुजंत आिण नंतर झरुत, हा थोर भारतीय 
िनवार्िसत जे हा ि व झलर्ंडम ये दसुर् या या दारी ८० या वषीर् वारला, ते हा 
या या रा ट्रीय मातभृाषेत याने याचा िनरोप घ्यावा असा वजन या याजवळ 

एकही न हता!! 
 
पंिडत शामजींचा देश जर आज वतंत्र झाला असता, तर यांचे मरण देखील यांस 
सखुावह झाले असते. तरी देखील या पंचवीस वषार्ंपूवीर् िब्रिटश साम्रा याचा पंिडतजी 
िधक्कार करीत असता जे लोक I proudly declare my loyalty to British 
Empire हणनू व गना करीत, या िब्रिटशांकिरता बोअर आिण झलु ू यां याशी 
लढत, तेच आज पंिडत शामजीं या याच भाषेत िब्रिटश साम्रा याचा िधक्कार करीत 
आहेत, आिण पंिडतजीं या वातं या या वजाखाली झुंजत आहेत ही भारताची 
मानिसक क्रांती तरी यांनी यश वी झालेली पािहलीच आहे. तीव न तरी ती वा तव 
क्रांतीही आज ना उ या यश वी झा यावाचून राहाणार नाही अशा आशेने यां या 
मृ युश येची उदािसनता थोडी तरी हलकी झाली असेल काय? 

द्धानंद: २६ एिप्रल, १९३० 
* * * 
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पािहजे तर श त्राचारी हणा, 
पण अ याचारी न हे ! 

(याच लेखामळेु इंग्रज सरकारने द्धानदं पत्र शेवटी बंद पाडले.) 
 
िनदंा यर्जक िवशेषणाने एखा या पदाथार्ला नसते िन ं य व पही प्रा त होते. आला 
आहे एक थेरडा असे जर कोणी आप या वदृ्ध विडलांना पाहून हणाला तर तो 
अक्षरशः खोटेच बोलतो असे जरी हणता आले नाही, तरी इतके खिचतच हणता 
येईल की, या वदृ्ध गहृ थाचे पोटी हा असे हणणारा मलुगा हणजे एक जतंच 
िनपजला आहे! हे आले आहेत माझ ेवदृ्ध वडील आिण हा आला आहे माझा थेरडा 
बाप; दो ही वाक्यांचा अथर् जरी जवळजवळ एकच असला आिण क्विचत बोल याचा 
हेतूही सारखाच असला, तरी या दसुर् या वाक्यातील हलकट श दांसरशीच या 
यिक्तिवषयीही सकृ शर्नी तरी नसता हलकट भाव उ प न होतो. 
 
आज क्रांितकारकांना सरसकट अ याचारी हण याचा जो प्रघातच पड यासारखा 
झाला आहे, तो अशाच हलकटपणाचा योतक आहे. क्रांितकारक पक्षाला आजकालचे 
लेखक िकंवा वक्ते जे हा सहजच अ याचारी हणनू जातात ते हा यां यातील 
अनेकां या मनात क्विचत या पक्षािवषयी नुसती िनदंाच कर याचा हेत ूअसतो असे 
नाही. पण श दांची योजना यथाथर्पणे पारखून कर याची सवयच नस याने त े
वतः या बापाला वदृ्ध हणनू न हणता सहज थेरडा हणनू जातात. 

 
मागे अवघ्या िहदंी लोकांना नेिट ह (Native) हणनू वतः िहदंी लोकच हणत 
असत. वा तिवक हा नेिट ह श द प्रथमतः इंग्रजांनी भारतीयांस अस य, न 
सधुारलेले, बबर्र या अथीर् उपयोिगला. पण हा यातील गिभर्ताथर् न समजनू िकंवा 
उपेक्षून इंग्रजांचे देखोदेखी आमचे वतःचे लोकही वतःस नेिट हच हणवून घेत. 
प्र यक्ष रा ट्रीय सभे या जु या िलखाणात हा श द भारतीय या अथीर् सरसहा 
वापरलेला आढळेल! पण पुढे वंगभगंा या चळवळीत आ मस माना या पिह या 
जागतृीत, या श दातील िन ं य भाव झ बू लागला आिण भारतीयांनी वतःस नेिट ह 
हणनू घे याचे साफ नाकारले. अथर् पाहून श द योिज याइतका शहाणपणा लोक 
िशकू लागले. 
 
पुढे लोकमा यां या रा ट्रीय पक्षाचा उदय होताच यांचे शत्र ू यास Extremists 
अितरेकी हणनू सबंोध ू लागले. या श दातील िनदंागभर् खोच यां या धानात 
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येईना ते वतःलाही I am an extremist हणनू ऐटीने हणताना आढळत असत! 
नंतर तोही श द झ बू लागला आिण लोकमा यािदकांचा पक्ष वतःला तरी अितरेकी 
न हणता रा ट्रीय पक्ष हणवू लागला! 
 
अजनूपयर्ंत पूवार् पृ यां या शाळेत Low Caste School हणजे हीन जातीची शाळा 
हणतात! इतकेच न हे तर तो श द वतः अ पृ य पुढारीही िनःसकंोचपणे वाप न 
वतःलाच Low Caste हीन जाती हणवू लागतात. या श दाचा िनषेध आ ही क  
लागतो ते हा यातील िन ं य अथर् आता कुठे यां या यानी येत आहे. अथर् पारखून 
श द न योज या या अनाडी सवयीमळेु मनु य आप या शत्रूनंी िदले या िशवीस 
देखील अशा पदवीसारखा मानू लागतो! 
 
तीच ि थती क्रांितकारक पक्षािवषयी झाली, रा ट्रीय पक्षास अितरेकी हे नाव भारतीय 
शत्रूनंी िदले तर क्रांितकारकांस अराजकवादी असे सबंोधन ते वाप  लागले. आिण 
आ चयार्ची गो ट ही की, ते अितरेकी नाव वतःला िदले हणनू जो िचड े तो 
रा ट्रीय पक्ष देखील या क्रांितकारकांस मात्र अनािकर् ट- अराजकवादी- हणनूच 
सबंोधू लागला! जे वरा यासाठीच क्रांितकारक होते- यांना केवळ पर-रा य काय 
ते नको होते, पण वरा य हवे होते, इतकेच न हे तर, दा य -लां छनाने 
लेशमात्रही अकलिंकत असे सपंूणर् आिण वतंत्र रा य हवे होते- यांना अराजकवादी 
हण यात येई! 

 
पण याहूनही आ चयार्ची गो ट ही की, भारतीय राजकारणात या एकाच पक्षाने 
काय ते आपले डोके िठकाणावर ठेिवले होते, जो शत्रू या मानभावीपणाने कधीही 
लेशमात्रही चळला नाही, फसला नाही, भलुला नाही, भ्रमला नाही, या क्रांितकारक 
पक्षाला, िभक्षा, अजर्, िवनं यापासनू तो जमर्नास मार यासाठी या इंग्रजां या वतीने 
लढू िनघ यापयर्ंत या सवर् वेडांनी भारलेले आिण कालपयर्ंत वातं य श दाचा अथर्ही 
मला कळत नाही हणनू वतःच सांगणार् या गांधी या गोतावळीतील िबनधोरणी 
आिण िबनमाथी लोकच माथेिफ  हणत असत! अगदी कालपयर्ंत हणत असत! 
पण आता क्रांितकारकांस अराजकवादी `अनािकर् ट ` हणणारे वतःच या 
क्रांितकारकांचे िश य होऊन सपंूणर् वातं यवादी झालेले आहेत! आता अराजक 
असतील तर सारेच अराजकवादी आहेत; कारण, पररा य नको असे सारेच हणत 
असनू तसा प्रय नही कर यात येत आहे. तीच ि थती माथेिफ  पणाची. पूवीर् 
क्रांितकारकांना माथेिफ  हणत जे उदार इंग्रजांचे पाय चाटीत बसत. या सग या 
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िकंकतर् यता िवमढू झाले यांची माथीही, इंग्रजां या पुढे लाळ घोटीत थकून जाऊन 
आिण इंग्रजां या लाथा ओ येईतो खाऊन, शेवटी िफरावयाची ती िफ न गेली आहेत. 
क्रांितकारकांत आिण यां यात आता माथेिफ पणाचा फरक उरला नाही. केवळ 
सहनशीलते या, हणजेच प ट प्राकृतात कोडगेपणा या पिरमाणात काय फरक 
पडला असेल तेवढाच उरला. तेज वी िसहं अपमाना या नुस या खुणेसरशी चवताळून 
उठला. इतर वापदे-ससे, सरड-ेशतक शतक िब्रिटशां या टेबलाभोवती 
तुक यातुक यासाठी ग डा घोळून त ड े वगाडून थक यानतंर मग िबथरली. मग 
िकंचाळू लागली, भुकूं लागली. क्रांितकारकां या या या वाक्यांसाठी ते यास 
माथेिफ  हणत, या या सवर् वाक्यांची क्रांितकारकां या पायापुढे सथंा घेऊन आता 
ते सवर्च तीच भाषा बोलत आहेत. जवळ जवळ तसेच आचरण करीत आहेत. 
 
अशा प्रकारे आता तो प्रसगं वतःवरच बेत यामळेु क्रांितकारक पक्षाला अितरेकी, 
अराजकवादी िकंवा माथेिफ  असे हण याचा हीनपणा- याडपणा- भारतीय पक्षांत 
तरी कोणी फारसा करीत नाही. या श दांचा उपयोग अथर् पारखून कर याइतका 
शहाणपणा वा प्रामािणकपणा बहुतेकजण दाखवू लागले आहेत. पण तरीही काहीजण 
अधं सवयीमळेु क्रांितकारकांना अ याचारी हण याचा हीनपणा िकंवा याडपणा 
अ यापही करीत आहेत. 
 
आज क्रांितकारक पक्षात आिण इतर प्रमखु राजकीय पक्षांत राजकीय मागणीत, 
भाषेत िकंवा ती  उ वेगात काही फरक उरला नाही. या दोघांचे येयही पणूर् 
वातं य हेच झालेले आहे. क्रांितकारकांनी जे येय तीस वषार्पूवीर् घोिषत केले याच 
येया या वजाखाली, जे पूवीर् िब्रिटशांनी यां या ग यात घातले या पाळीव 
पट्टय्ांनाच भषूण हणनू िमरवीत, ते भतूदये या भ्रमाचे भोप याचे भोपे होऊन 
भटकत िफरणारे सारे पक्ष, आज एकत्र झालेले आहेत आिण क्रांितकारकांसह 
क्रांितकारकांनीच अिवभूर्त केले या या िद य मतं्रा या, या वातं यल मी की जय 
- या गजर्ना करीत आहेत. आप या रा ट्रमाते या िहताथर् आपली मागे झालेली 
गलती भलू, भ्रम त काळ सधुार याची जी त परता आिण सरळता या आम या 
देशबंधूंनी दाखिवली, यािवषयी कोणाही देशभक्तास आनंदच होईल; पण या अथीर् 
क्रांितकारकांचे आिण यांचे येय एकच असताही केवळ क्रांितकारक या या य िन 
िद य वातं य येया या प्रा ती तव अपिरहायर् असा सश त्र प्रितकार क  इि छतात 
आिण इतर पक्ष िनशः त्र प्रितकाराने ते वतं य िमळवू पाहतात एव या फरकासाठी 
या क्रांितकारकांस अ याचारी हण याचा िशवराळपणा अजनूही ते लोक करीत 
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आहेत, या अथीर् यां या या हलकट मनोवृ तीचा शक्य िततका ती  आिण 
वारंवार िनषेध करीत रािह यावाचून ग यंतरच नाही. यां या माग या अनेक चुका 
जशा यांना क्रांितकारकां या प्रितकारामळेु सधुारा या लाग या, तशी हीही चुकी 
सधुारणे यांना भाग पाडलेच पािहजे. 
 
सश त्र प्रितकार करणार् या क्रांितकारकांचे या अ याचारा या आके्षपास काय उ तर 
असते याचा आ ही िनःपक्षपाती टीने प्रथमतः िवचार केला पािहजे. यांची साधने 
जशी आ हांस आवडत नाहीत तशी आमची साधने यास सवर् वी आवडत नाहीत. 
िवशेषतः आम या साधनां या समथर्नाथर् जो िनितिनयमांचा पोकळ पा हाळ आ ही 
लावतो याचीच यांना घणृा वाटते. आ ही हणतो, आ मशुद्धी -आ मशुद्धीकरता 
उपास क  या! पण ते क्रांितकारक हणतात, आ मशुद्धी कोणाची? याने हा 
भारतवषर् तरवारी या टोकाने प िलत क न ठेिवला आहे यांची! हे महापाप याने 
केले - याला उपास घडले पािहजेत. वतःचा देश वतंत्र क  पाहणार् या आ हांस 
पापच िशवत नाही तर शुद्धी कसली! आ ही हणतो आ ही अन याचाराची शपथ 
घेतली आहे. आ ही अन याचाराने वातं य िमळिवणार! पण ते क्रांितकारक 
हणतात, तु हांला अ याचाराची याख्याच कळली नाही. आ ही देखील 
अन याचारीच आहोत; आ ही सश त्र प्रितकार करीत असलो तरी तो यायाचे 
रक्षणी, आततायांचे द डनाथर् अस यामळेु तो सदाचार आहे! अ याचार न हे. आ ही 
कोणा या देशावर श त्र बळाने दरवडा घातला नाही. जे आम या देशावर बळजोरी 
करीत आहेत ते अ याचारी- आ ही न हे! आ हांस पािहजे तर श त्राचारी हणा; 
पण अ याचारी न हे! कारण, अ याचारी तो की जो दसुर् या िनरपराध मनु याची 
िहसंा करतो. दसुर् याचे घर दु टपणाने फोडतो; न की तो जो या घरफोडू 
दरवडखेोरास िकंवा ह यारीस सश त्र बळाने शासन देतो. दसुर् या या देशावर बळाने 
रा य करतो तो अ याचारी, न की जो वदेशास, वेळ पडली तर, सश त्र 
प्रितकारानेही मकु्त कर यासाठी झुजंतो! 
 
क्रांितकारक मागर् कोणास मा य नसले, सश त्र प्रितकाराचा अवलबं आ ही करावा 
असे कोणास मा य नसले, तरीही िहदंु थान देशास जे श त्रबळानेच पारतं यात 
ठेवीत आहेत यां याशी श त्रबलानेच जे झुजं ू पाहातात या िहदंी क्रांितकारकांस 
अ याचारी हण याचा मखूर् िशवराळपणा यांनी का करावा? कारण यास केवळ 
श त्रधारणाथर् अ याचारी हणताच देश वातं याथर् झुजंणार् या वॉिशगं्टन, 
मॅिझनी,लेिनन, इतकेच काय पण ीराम, ीकृ ण, िशवाजी -फार काय इितहासातील 
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पूजनीय झाले या जवळ जवळ सार् या यक्तींना अ याचारी हणणे यायतः भाग 
पडले. कारण ते सवर् आतताई श त्रबळाचा सरंक्षक श त्रबळानेच प्रितकार करीत 
आले आहेत! ताि वक या पािहले तर क्रांितकारकांना िहसंक हणनू िनिंदणार् या 
लेखणीने वा िजभेने क्रांितकारकांना िहसंक हणणार् या तथाकिथत अिहसंावा यांनाही 
िहसंकच हटले पािहजे; कारण िपसाळले या कु यास गोळी घालनू ठार मार यास 
प्रो साहन देणे, गाईलाही गोळी घालनूच ठार मारणे योग्य ठरवणे, माकडांनाही 
मार याचे कायार्ला समंती देणे हे या गांधी ुती अिहसंाचायार्ंना या य वाटते. 
जमर्नांना तर लढाईतील कू्ररांतील कू्रर श त्रानीही ठार मार यासाठी ते िबनपगारी 
िरकू्रिटगं ऑिफसर बन यापयर्ंत पाळी आली होती. ते हा यांना क्रांितकारक 
श त्रधारक िकंवा बलवादी आहेत हणनू यांना अ याचारी आिण िहसंक हणावयाचे 
असेल, यांनी तो मान अिहसंावा यांनाही िदला पािहजे. अ याचारी भगतिसहं, िहसंक 
जनींद्रनाथ असे ते हणताच क्रांितकारकही िहसंक अ याचारी गांधी असे हण यास 
सोडीत नाहीत हे लाहोर काँगे्रस या मडंपात प्र ययास आलेच आहे. अनेक वेळा 
क्रांितकारकांस िहसंक, अ याचारी हणनू सबंोध याचा पिरणाम हा झाला होता की, 
लाहोर या मागार्तून आिण टेशनव न क्रांितकारक त णांनी गांधीजींचे महा य 
उपेक्षून सतंापजनक आरो यांनी िधक्कार केला होता हे सवार्ंना ठाऊक असेलच. 
 
देशात एक खादीचा अ यंत अिभमानी पक्ष अि त वात आहे. यास इतरांनी खादाळ 
हणनू हणणे यांना िशवराळपणा वाटेल. केवळ सुताने वरा य घेऊ असे 
हणणारा एक पक्ष काही िदवसांपवूीर् या देशात होता आिण आजही या पक्षाचा 
िनवर्ंश झाला आहे असे नाही. पण केवळ सतुाने िकंवा िमठाने वरा य 
िमळिव यावर यांचा िव वास नाही यांनी जर यांस सतुाळ िकंवा िमठाळ हणनू 
हटले तर तो यांना िशवराळपणा वाटेल, पण जे हा हेच लोक या क्रांितकारकांस 
वदेश वातं या या या य कायीर् ते सश त्र प्रितकारही कर यास कचरत नाहीत 
एव यासाठी अ याचारी, िहसंक हणतात, ते हा यांना तो मात्र िशवराळपणा वाटत 
नाही!! वा तिवक पाहाता क्रांितकारकांना सरसकट अ याचारी हे नाव देणे हा 
िशवराळपणाच न हे तर स याचे तोम माजिवणार् यांना लाज वाटावी असा म सरी 
ढ गीपणा आहे. कारण, ते लोक रामास िहसंक हणत नाहीत तर रावणासच 
हणतात; कृ णास िहसंक हणत नाहीत तर कंसासच हणतात. अथार्त ् यांस हे 
कळ याइतकी बुद्धी असते की, आतताई बळ हा अ याचार होय, परंतु आततायांचा 
प्रितकार करणारे बळ सदाचारीच समजले जाते. भारतीय दंड-िवधानातही, हणजे 
प्र यक्ष इंग्रजां या िपनल कोडाम येही, वसरंक्षणाथर् अ याचारीला मार याचे त व 
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आिण भेद हा राजकीय िवभाग सोडून इतरत्र मा य केलेला आहे. ते हा केवळ 
सश त्र प्रितकारास ते िसद्ध होतात आिण श त्रबळाचा अगंीकार करतात हणनू 
भारतीय क्राितकारकांस अ याचारी हणणे हा िनभळ िम याचार होय. 
 
क्रांितकारकांचे मागार्स या य हणा, यास पािहजे तर कू्रर हणा, चुकलेले हणा, 
यांचे मागर् कोणी अवलंबू नयेत असे हणा; परंतु वदेश वातं याथर् अ यंत पिवत्र 
हेतनेू वाथर् यागाची, प्राण यागाची, शौयार्ची आिण पराक्रमाची पराका ठा करणार् या 
या क्रांितकारक वीरांस अ याचारी िहसंक हणनू हेटाळणार् या अिहसंा(?) वा यांनी 
येता जाता आपली िज हा िवटाळून घ्यावी हे स याग्रही अ याचाराचे एक 
मसालेवाईक उदाहरण आहे. 
 
क्रांितकारकांचा देह आिण वाचा इंिग्लश बेयॉनेटां या टोकांनी अव द्ध केलेली 
असताना यां या या इंिग्लश अ याचाराने भाग पडले या मौनाचा लाभ घेऊन, 
िपजंर् यात या िसहंावर मखूर् मलेु थुंकतात तसे, वाटेल याने थुंकत सटुावे यात शौयर् 
तर नाहीच नाही; पण साधा प्रामािणकपणा देखील उरत नाही. क्रांितकारकांस जो 
अिधक िश या देईल, यास िततके िदवस बहुधा इंग्रज सरकार बे या हातक या 
ठोकीत नाही; याची वाचा याच प्रमाणात मोकाट सटुते; हा लाभ पदरात पाडून 
घे यासाठीच जर कोणी सश त्र क्रांितकारकांस िहसंक हणनू हण याचा क्रम चालू 
ठेवील तर या या या यवसायाचे आड आ ही येऊ इि छत नाही. परंतु केवळ 
अज्ञानाने िकंवा सवयीने िकंवा अिवचाराने जे क्रांितकारकांस अ याचारी हणत 
असतील यांनी यापुढे तरी असा िशवराळपणा क  नये, क्रांितकारकांचे मागर् तु हांस 
मा य नसतील तर नसोत. तु ही तुम या मागार्ने जा. पण तुम या देशा या 
वातं यासाठी अिधकात अिधक पराक्रम आिण भ यातील भ य वाथर् याग 
करणार् या या देशवीरांना पािहजे तर श त्राचारी हणा, बळवादी हणा, श त्रवादी 
हणा पण अ याचारी हण ूनका! आिण जर केवळ ते श त्रधारण क न यांस 
अपिरहायर् वाटणार् या रक्तपातास प्रवृ त होतात हणनू यांस अ याचारी हणावयाचे 
असेल तर मग अ याचारी िशवाजी, अ याचारी गांधी, अ याचारी वॉिशगं्टन आिण 
िहसंक तुकाराम असे हण यास तरी िसद्ध हा! कारण तुकाराम देखील हणतात 
की, 

िवचंु दे हार् यास आला। देवपूजा नावड े याला। 
तेथे पैजाराचे काम। अधमासी तो अधम।। 

द्धानंद: १० मे १९३० 
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लाला हरदयाळ 
आप या बगं यात थो याफार वाथर् यागी माणसां या तजिवरी सापडतील, पण 
तुम या बगं यात का हेर् यांची तसबीर सापडणार नाही की, वै याची तसबीर 
सापडणार नाही! आिण याचे कारण हेच ना की, यांनी अमोल असा वाथर् याग 
केला? आमची िचत्रे िदसतात याचे तरी कारण? आज सरकारला आ ही मोकळे 
असावे असे वाटते हेच की नाही? 
 
िहदंु थान या िहताकरता जगभर पसरले या िक येक देशभक्तांची तीन पानीही चिरत्र े
नाहीत. हीच उपेक्षा हरदयाळ यां या वा यास आली. हणनू काही आठवणी िन इतर 
भाषात जी काही प्रिसद्धी िमळाली या आधारे मी हरदयाळ यांचे वृ त िनवेदन 
करणार आहे. 
 
ती  बुिद्धम ता 
 
यां या बा याचे बाबतीत नक्की मािहती उपल ध नाही. पजंाबम ये यांचा कुठेसा 
ज म झाला. यां या शालेय िशक्षणाब लही मािहती उपल ध नाही. पण कॉलेज या 
उफर्  िव विव यालयीन िशक्षणात मात्र यांचे तेज फाकू लागले. यां या सा यासु या 
बावळटपणाखाली असलेली बुिद्धम तेची तेज वी तरवार चमकू लागली. एम.् ए. 
म ये इंग्रजी भाषेत सबंंध यिुन हिसर्टीत पिहला क्रमांक िमळवून यांनी आपले 
असामा य व इतरांस पटवून िदले; हणनूच यांस सरकारी िश यवृ ती िमळवून 
िवलायतेस जावयास िमळाले. 
 
िख्र ती धमार्चा पगडा 
 
आधीच तैलबुद्धी, तशात अगंी िवभिूतम व-दशर्क िविक्ष तपणा िन भोवताली िख्र ती 
कॉलेजातील िमशनरी वातावरण, यामळेु यां या मनावर िख्र ती धमार्चा पगडा बस ू
लागला. या भावनामय मनाची अशी खात्री होत चालली की, िहदंु थान िख्र ती 
झा यािशवाय सधुारावयाचा नाही. लजपतरायांवर ही इ लामी धमार्चा पूणर् पगडा 
बसला होता. यां या विडलांचीही इ छा होती की, लजपतराय यांनी मसुलमानी धमर् 
वीकारावा. पण आम या सदैुवाने तो प्रसगं टळला. तसेच हरदयाळां या बाबतीत 
झाले. ते िहदं ू हणनू जगले आिण िहदं ू हणनू मेले. 
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इंग्लडंात 
 
पुढे इंग्लडंात जाऊन यांनी ऑक्सफडर्म ये नाव दाखल केले. लगेच आप या 
िव व तेची यांनी तेथील अ यापकांवर पूणर् छाप पाडली. यांचे आिण अ यापकांचे 
िवचारिविनमय होऊ लागले. धािमर्क िन ताि वक िवचारांची चचार् चाल ू असताच 
बंगा यातील वंगमगंा या चळवळीचे वृ तांत इंग्लडंात उमटू लागले. िबिपनचंद्र पाल, 
लालाजी, िटळक, यां या नेतृ वाखाली धुमधडाक्याने चालणार् या चळवळीत भाग न 
घेणे हणजे िजवंत नस यासारखे ठरले असते. याच चळवळी चाल ू अस याचे 
समुारास मी इंग्लडंात जाऊन दाखल झालो. तेथे पं. यामजींबरोबर इंिडया 
हाउसम ये गेलो. िहदं ू िव या यार्ंची चौकशी करीत असता हरदयाळ यांचे नाव 
प्रामखु्याने मा यापुढे आले. 
 
यां या िन मा या गाठीभेटी झा या. यां या अगंा या असामा य गणुांचा मला 
पिरचय झाला. यां या िठकाणी असणार् या िविक्ष तपणाचा अनुभव येऊ लागला िन 
हळू हळू असे आढळून आले की, यांची िख्र चन धमार्वरील द्धा ओसरत जाऊन 
िहदंी राजकारणाचे प्र न यां या डोक्यात घोळू लागले आहेत. 
 
याच समुारास गोखलेही पण तेथे होते. गोखले हे सरकारला अिधक जवळचे, हणजे 
सरकारला गोखले आवडत होते, असे न हे. िटळकांपेक्षा हे बरे, असे सरकारचे 
हणणे. पण आमचे तसे न हते! आ ही क्रांितकारक इंग्रजांस भीितदायक वाटत 
होतो. हणजे असे हणता येईल की, आ ही मळुीच नकोत हणनू िटळक 
चालतील, पण िटळकांपेक्षा बोलणे-चालणे कर या या टीने गोखले बरे, हणनू 
गोखले जवळचे असे सरकारास वाटे. सरकारास यापैकी कोणीच आवडणारे न हते. 
आजही अशाच गो टी िदसनू ये यासारख्या आहेत. यावर िव वास ठेवला असता 
आप या पायास धक्का बस याचा सभंव कमी असे सरकारला वाटते, यास सरकार 
जवळ करते िन यासच भेटी-मलुाखती देते. 
 
क्रांतीची शपथ 
 
क्रांितकारक िवचारसरणीचा हरदयाळां या मनावर पगडा बसला. इंग्लडंला जबरद त 
दहशत बसिवणारी चळवळ झा यािवना िहदंु थानवरील यांची पकड िढली होणार 
नाही असे वाटून तशी पिरि थती िनमार्ण कर या या टीन हरदयाळने 
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मा यासमोर, मा या घरी सश त्र क्रांतीची शपथ घेतली. एखादा बेत ठरला हणजे 
मग तो पार पाडावयाचाच ही यांची वृ ती! लगेच ते ऑक्सफडर्ला गेले िन 
िश यवृ ती आिण िव याथीर्दशा यांचे रािजनामे देऊन मोकळे झाले. अ यापकवगार्ने 
यांचे मन वळिव याचे नाना प्रकारचे प्रय न केले. यां या िव व तेपासनू होणारे 
फायदे यांनी यां या िनदशर्नास आणले. पण याचा यां या मनावर काहीच 
पिरणाम झाला नाही. 
 
एकांितक भावना 
 
येथेच ते थांबले नाहीत. यांचे पारतं य आपण झगुा न दे यास िनघालो आहोत 
यांचे कपड ेआपण घालणे हणजे गु हा अस याची यांची खात्री झाली. तस या 
थंड प्रदेशात नुसती कफनी, धोतर वगरेैसारखा पोषाख वापरणे प्रकृती या टीने 
िहतावह नस याचे आ ही यांना खूप सांगनू पािहले, पण यां या उदा त 
िविक्ष तपणापुढे आमचे चालेना िन एका कप यािनशी ते राहू लागले. यानतंर 
जेवणाचे बाबतीत. जो िहदं ूनाही या या हातचे अ न खावयाचे नाही असा यांनी 
सकं प केला िन िहदं ूपद्धतीचे अ न ते खाऊ लागले. 
आमचा यांचा येथे मतभेद होता. ज मभर आ ही इंग्रजांचे बबजीर् होऊन 
िहदंु थानात बसलोच आहोत, आता तरी यां याकडून आपली सेवा क न घेऊ या! 
यां या बायकांना आपली भांडी घास ू या! यांना आम याकिरता वयंपाक क  
या! असे आ ही हणत अस.ू पण ते यांना चत नसे. असो! याचा हावयाचा 
तोच पिरणाम झाला. यांना ब्राँकाईटीसचा आजार झाला. पिह या पिह यांदा यांनी 
तो लपवून ठेवला; तरी पुढे तो यांना अस य झाला; ते हा यांना औषधपाणी देणे 
ज र होते. थोड ेबरे वाट यावर यांना पॅिरसम ये बॅ. राणा यांजकड ेपाठिव यात 
आले. हे राणा अ याप िजवंत आहेत. यांनी िन यां या जमर्न कुटंुबांनी यांची 
उ तम यव था ठेवली आिण त े बरे झाले. पण या जमर्न बाई या हातचे ते 
खाईनात की ित याशी बोलेनात. 
 
क्रांतीचा जोर 
 
बरे झा यावर अिभनव भारत सं थे या स याने ते क्रांती या त वांचा प्रचार 
कर यासाठी िहदंु थानात दाखल झाले. लगेच यांनी पंजाबात एक आ मवजा कद्र 
उघडले. धुमधडाक्याने प्रचारकायार्स सरुवात झाली. पण नवभारताचे कद्र िहदंु थान 
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असनू तेथे हरदयाळ काम करीत अस याचा सगुावा लाग यामळेु यां यावर सरकारी 
वारंट सटुले. ही बातमी कळताच ते थलांतर क  लागले; पण आता िनभाव लागत 
नाही असे पाहून हरदयाळ पुनः इंग्लडंात आले. इकड े इंग्लडंातील क्रांितकारक 
चळवळ अिधकािधक जोरावू लागली होती. बॉ ब तयार होत होते. फ्रा समधून 
बुटां या पासर्लमधून िप तुले येत, ती िहदंु थानात पाठिवली जात होती. 
 
गु त िशपायां या हातावर तुरी 
 
आम यामागे गु तपोिलसांचा ससेिमरा लागनू रािहला. आमचे ते सहचरच झाले. 
आ ही िक येक वेळेस यां या हातावर छत्री अडकवून मोक या हाताने चालावे िन 
या िबचार् यांनी आम या छ या घेऊन मकुा याने आम या मागनू चालावे! 
आम यातला चारी नावाचा एक मद्रासी गु त पोिलसांत असे, हे िक येक िदवस 
सरकारला माहीत न हत.े यामळेु आ हांस मािहती कळे. असाच एके िदवशी एक 
गहृ थ मजकड ेआला. आ ही यास ओळखले. याचे वागत केले. तो हणाला, 
मला आपली खोली पाहावयाची आहे. मी हणालो, ठीक आहे. यास मी खोलीत 
नेले. खोलीत चारदोन वतर्मानपत्रे होती. एक आराम खुचीर् होती. आ ही यास 
खचुीर्वर बसिवले. याच खुचीर्त बॉ ब होते! उ ेश हाच की, बॉ ब उडालाच तर तो 
आिण आ ही सवर्च खलास. 
 
आम या बातमीने िब्रिटशांस दहशत बसली. िधगं्राने कनर्ल वायलीचा वध केला. 
िब्रिटशांना चांगलीच दहशत बसली. हजारो स यांनी जे काम झाले. नसते ते एका 
घटनेने घडवून आणले. 
 
जमर्नीशी सघंान 
 
याच वेळेस हरदयाळ पॅिरस येथे परत गेले. तेथून म ययुरोपात सधंान बांध या या 
कारवाया सु  झा या. जमर्नीशी सख्य जोडणे हेही शक्यतो साधावे, हा हेतू, पण... 
पण... हा इितहास पट्टािभिसताराम यांना अवगत नाही. यां या मते रा ट्राचा 
इितहास १९२० नंतर सु  झाला! मुलास आप या ज मापासनू जग सु  झाले असे 
वाटत असेल तर वाटो; पण बापही मा यासमोर ज मला असेच तो हणेल काय? 
पट्टािभिसताराम यांना हा इितहास माहीत नाही, हणनू तो घडलाच नाही असे का 
हणावयाचे आहे? हेच का स य? असो. 
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इितहास, स य सांिगतलाच पािहजे. यातले काय घ्यावयाचे, काय सोडावयाचे ते 
आपण ठरवावे. सबंध या सबंंध ऐितहािसक घटना अमलात आणा असे मी हणत 
नाही; मळुीच आण ूनका असेही मी सांगत नाही, मी फक्त इितहास सांगत आहे. 
इंग्लडंम ये तलवार पत्र सु  झाले. १८५७ या वातं ययुद्धाचे पु तक प्रिसद्ध झाले. 
हरदयाळने पॅिरसम ये वंदेमातरम ् पत्र चाल ू केले. िजकड े ितकड े िहदंु थानचा 
बोलबाला सु  झाला. 
 
म. गांधींचे धोरण 
 
म. गांधी या वेळी युरोपातच होते. यांचा िन हरदयाळांचा पिरचय झाला. िव तार 
सोडून बोलावयाचे हटले तर असे हणता येईल की, यांचे आमचे खटके उडू 
लागले. यां या आम या िवचारांत फार अतंर होते. कुठे God save the king 
हटले गेले की ते ताडकन उभे रहात िन आ ही बसनू राहात अस.ू ते यावर टीका 
करीत. ते हणत राजा े ठ आहे. अ वरी अशं आहे. याला मान देणे 
साम्रा यातील प्र येक यक्तीचे काम आह. अथार्त ही िवचारसरणी आ हांस पसतं 
नसे. गांधींचा ओढा साम्रा यरक्षणाकड े असे. आिफ्रकेत बोअरांचे वातं य हरण 
कर यास िब्रिटश साम्रा यस तेस गांधींनी जी मदत केली ती काय अिहसंात वांस 
ध न झाली! पण यांची ती वृ तीच बनून गेली होती. या वेळेस वादिववाद चाल ू
असता आ ही क्रांितकारक टेबला या एका बाजसू बसत अस ू आिण यांचे 
आिफ्रकेतील अनुयायी टेबला या दसुर् या बाजसू बसत. वादिववाद होई! दररोज अशी 
मौज होई की, गांधीं या बाजचूा एक एक िश य क्रांितकारकां या बाजसू येऊन बसू 
लागला. अखेर गांधी एकटेच एका बाजसू रािहले! आम या पंथाब ल मारो काटो पंथ 
अशा उ लेख क न यांनी या नावाचे एक पु तकही प्रिसद्ध केले. 
 
मनाची िवधा ि थती 
 
आम यावर अशी ही वकीयांची प्रखर टीका िन परकीयांचा जलुमू चालू होता; तरी 
आमचे कायर् सु च होते. िहदंु थानात पाठिवले या श त्रा त्रांचा उपयोग होऊ लागला. 
धरपकड होऊ लागली. सहोदर, आ त यांना पकड यात येऊ लागले. आमची नावे 
समजावीत हणनू यांचे छळ होऊ लागले. मी बेचैन झालो. दररोज बात या येत. 
रोज मनाची बेचैनी वाढे! हरदयाळ माझी समजूत घाली. पण माझ े मन िवधा 
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झाले. माझे सहोदर, माझ े िमत्र तु ं गात हालअपे टा सोशीत असता मी मात्र 
फ्रा समधील बागांतून िफरावे. असे, हे कसले जीवन! हरदयाळ हणत, तू गेलास 
हणजे शक्ती गेली. तू पुढारी -तू चळवळीचा आ मा -छे! मला ते पटेना. मी 
हणलो, मी पुढारी आहे िकंवा नाही ते ठरावयाचे आहे. जे हाल माझ ेआ ते ट 
सोशीत आहेत ते मी सोस यािशवाय कायार्ची पूतर्ता होणार नाही. मी जाणार... जेथे 
माझ ेसगेसोयरे तडफडत आहेत तेथे मी जाणार. यां यात मी जाणार. 
 
त वज्ञानाकड ेकल 
 
मी िनघालो! टेशनवर बरीच मडंळी जमली होती, पण दोन बाजसू दोन लान िन 
व न बावळट िदसणारे चेहरे मी पाहात होतो. एक मॅडम कामा यांचा िन दसुरा 
हरदयाळांचा. हरदयाळांचे ते शेवटचे पु यदशर्न. तेथून मी िनघालो. इंग्लडंात आलो 
िन पकडलो गेलो. आम या कारागहृामळेु चळवळीचा िवचका झाला. हरदयाळां या 
कानावर गो टी गे या. नवभारता या मडंळींनी शपथा मोडून साक्षी िद या या 
बात या एकून ते पूणर् उदास झाले. यांनी राजकारणाचा अ यास सोडून िदला िन ते 
त वज्ञानाचा अ यास क  लागले! 
 
इंग्रजी, फ्रच, पिशर्यन, उदूर्, सं कृत इ यादी भाषा यांना चांग या अवगत असनू 
युरोपातील इतर भाषांचेही चालचलावू ज्ञान यांना होते. िनरिनरा या भाषांतून धमर् 
िन त वज्ञान यावरील िवचार यांनी समजावून घेतले िन शेवटी बौद्ध धमर् आचरणात 
आण याचे यांनी ठरिवले. 
 
नवा धमर् 
 
पुढे यांनी होनोललु ू येथे िजवंत राहावयास लागणारे तेवढेच खाऊन अ यंत हालात 
िदवस काढ यास सु वात केली. पण अ यास सोडला नाही. हळूहळू नवा धमर्, की 
जो नवे िन जनेु यांची सांगड घालील असा, थापन कर याचा िन चय केला. 
िवचारांची चौकट बनत चालली. यां या िवचारास मतूर् व प येऊ लागले. या 
वेळेस भाई परमानंद सरकार या रोषास पात्र होऊन देश याग क न तेथे गेले. यांची 
िन हरदयाळांची गाठ पडली. भाई परमानंदांनी यांस अ या मवादापासनू परावृ त 
केले. आधीच आप या देशात पु कळ आचायर् झाले आहेत. यांत आपली भर 
कशाला? िहदंु थान या वातं याचा प्र न हातात घे यास हा काळ अनुकूल आहे. 
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भाई परमानदंां या कोिटक्रमाने हरदयाळांचे मन पुनः बदलले. िहदंी वातं याची 
क पना यांना पटली िन लगेच आप या नेहमी या वभावास अनुस न ते यात 
िहिररीने पडले. 
 
महायुद्धाची सधंी 
 
या वेळेस महायुद्धाचे ढग जम ूलागले. इंग्लडंचा जो शत्र ूतो आपला िमत्र ही भावना 
जागतृ झाली िन जमर्नीत प्रय न कर या या इरा याने हरदयाळ युरोपात गेले. पण 
जगायचे कसे? या देशात जावे या देशात, या भाषेचा एखादा लेख िलहावा िन 
काय िमळेल यावर िनवार्ह करावा? या वेळचे यांचे हाल अवणर्नीय आहेत. 
आज या शकेडो काँगे्रसभक्तांचे हाल एकवटले तरी अिभनव भारता या एकेका 
सभासदां या हालाची अन ् यागाची बरोबरी होणार नाही. या गो टी 
पट्टिभिसताराम यांना खर् या वाटणार नाहीत. पण इितहास कोणा या 
वाट यािबट याचा िवचार करीत नाही. 
 
वीस सालापूव चे राजकारण 
 
आ हास जमर्नांशी सधंान बांध याचे कामात हळूहळू यश येऊ लागले. युरोपातील 
युद्धाचे प्रसगंी िहदंु थानात बंडाचा वणवा पेटला पािहजे ही क पना जमर्नीला पटली. 
पैसाही येऊ लागला. जगभर पसरलेली िहदंी माणसे वाटेल ती मदत दे यास तयार 
झाली. काय सांगावे अहो, जगभर िठकिठकाणी िहदंी माणसे आहेत. ती जेथे 
थोडीफार सखुी आहेत. काटकसर, िहदं ू सं कृतीस पोषक अशी राहणी इ यादी 
गणुांमळेु यांनी गाठीशी बांधलेला पैसा िहदंवी वरा याकरता पुढे केला. िहदंूंनी 
िमळिवलेले वरा य उ या सामाज्र ठरणार आहे! पण पररा ट्रात या अशा तर् हे या 
चळवळी -वणवण िफरत केले या चळवळी -िवमानातून पररा ट्रात िफ न आले या 
चळव यां या चळवळीपेक्षा आपणास अ यंत कमी वाटतात हणनू का आपण १९२० 
नंतर खरे राजकारण सु  झाले असे हणता? अरे, आ ही िजवंत असताना तु हांला 
हे हणवले तरी कसे? इकड े हरदयाळ जमवाजमव करीत अमेिरकेत गेले. तेथील 
शीख वगरेै मडंळीं या मदतीने िहदंु थानातील पलटणीत भेद पाड याची खटपट सु  
झाली. 
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अमेिरके या कैदेतून पलायन 
 
याच वेळी गदर नावाचे वतर्मानपत्र हरदयाळ सात भाषांत चालवू लागले. प्र येक 
अकंात १८५७ चे वातं ययुद्ध नावा या मा या पु तकाचे भाषांतर प्रिसद्ध होऊ 
लागले. गदरचे अकं पाठ कर यात येऊ लागले िन सवर्त्र िब्रिटशांिव द्ध क्रांतीचा 
प्रचार कर यात येऊ लागला. या िन अशा तर् हे या बात या इंग्रजां या कानावर जाऊ 
लाग या अस या पािहजेत. हणनूच यांनी अमेिरकेवर दडपण पाडून हरदयाळांना 
पकड याची खटपट केली. पण अमेिरकेस यापासनू काडीचा फायदा नस यामळेु िन 
या वेळेस ितचे धोरण दा गोळा िन श त्रा त्रे िवकून पैसा िमळिवणे हे अस यामळेु 
ितने हरदयाळांस वरकांती कैद केले असले तरी आतून यांनी पळून जावे अशी 
यव था केली. याचा फायदा घेऊन हरदयाळ पळाले िन मेिक्सकोत आले. तेथनू 
पु हा हालचाली सु  झा या. 
 
बंडाची तयारी 
 
पॅिसिफक महासागरातून ब्र मदेशात यावयाचे, तेथील बंदर ता यात घेऊन बंगा यात 
उतरावयाचे आिण बंडाचा वणवा पेटवून यावयाचा. अदंमानावर ह ला क न तेथील 
क्रांितकारकांची मकु्तता करावयाची असे झा यास फायदा घ्यावा हणनू मद्रास या 
बाजसू ए डने जहाज उतरले. पण तसे हावयाचे न हते. एक नवीनच बातमी 
वातावरणात उमटू लागली. िहदंु थानात इ लामी रा य होणार! खिलफास 
िहदंु थानात राजा कर याचे अिभवचन कैसरने िदले! हो यांना काय? िहदंु थानात 
बंड झाले हणजे झाले! मग ितकड ेखिलफा राजा होवो नाही तर आणखी काही 
होवो. हरदयाळांचे तसे न हते. यांना िहदंु थानात िहदंूंचे रा य पािहजे होते. हे 
यांचे येय. या येयास धक्का बस याबरोबर यांनी आपले अगं काढून घेतले. 
पण मसुलमानांना अितशय आनदं झाला. ते हजारोनी येणार् या खिलफा या 
वागताथर् सामोरे िनघाले. यात िक येक उपाशी मेले ही गो ट वेगळी. 

 
िहदंु थानात बंड उभार याची क पना िवलयास गेली. याबरोबर हरदयाळाचे 
भावप्रधान मन पुनः उदास झाले. चळवळीतून अगं काढून घेत यावर यांची 
अनुकंपनीय ि थती झाली. अ ना नदशा येऊन वणवण िफ  लागणार् या या थोर 
देशभक्ताची इकड ेआठवणही होऊ नये ही केवढी शरमेची गो ट आहे! 
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उपकारक यार्ंची उपेक्षा 
 
या या प्रय नाने वॉसार्ला यश वी जमर्नां या तहा या वाटाघाटीकिरता तयार 

केले या ख र्यात िहदंु थानास वातं य अशी अट होती. या देशभक्तां या 
राजकारणास दडपून १९२० नंतरच राजकारणास सरुवात झाली. असे हणणे केवढे 
अ यायाचे आहे! आनंदाची गो ट ही की, ते गेले खरे, पण िनदान ही गो ट 
सांग यास मी िजवंत रािहलो. 
 
पुढे थोडी िनवळािनवळ झा यावर हरदयाळांना इंग्लडंात राहावयाची परवानगी 
िमळाली; पण या मातभृमूीकिरता यांनी िजवाचे रान केले ती मातभृमूी डो यांनी 
पाहावयाची यांना अिनवार इ छा झाली. यांनी तसे बरेच प्रय न केले. शेवटी यांस 
परवानगी िमळाली; पण इकड े ये यास ितकीटाचे पैसे न हते. कोणास कशी गो ट 
सांगावयाची ही? शेवटी भाई परमानंदा या कानावर ही गो ट गेली. यांनी 
हरदयाळांना मनीऑडर्रने पैसे पाठिवले आिण परत पावती हातात पडते न पडते तोच 
हरदयाळां या मृ यूची बातमी येथे आली! 
 
या महान देशभक्तास आप या मातभृमूीचे पुनः दशर्न झाले नाही!! 
 
या महान देशभक्ता या मृ यू या बातमीला वतर्मानपत्रात कोपर् यात थान िमळाले. 
अरे, तुम यातला एखादा उंदीर मेला तर तु ही तंभ या तंभ भ न टाकता. प्रिसद्ध 
देशभक्त उंदीर मरण पावले असे जा या अक्षरात छापता आिण हरदयाळसारख्या 
महान देशभक्तास कोपर् यात जागा देता? अगदी शरमेची गो ट आहे. 

* * * 
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कै. रामचंद्र ित्रबंक अथवा 
भाऊराव िचपळूणकर 

 
ीयुत भाऊराव िचपळूणकर यांस गे या मिह यात देवाज्ञा झा याचे दःुखद वृ त 

वाचकांस कळलेलेच आहे. ीयुत िचपळूणकर यांचे घराणे ज हार सं थानांत पूवीर् 
थाियक झा यापासनू, यां या तीन िप या या सं थाना या सेवेत मखु्य मखु्य 
अिधकाराचा उपभोग घेत आिण सं थानची एकिन ठ सेवा करीत आ या. वतः 
भाऊराव िचपळूणकर तर लहानपणापासनू या सं थान या सेवेत वाढत वाढत मखु्य 
कारभारीही झाले. राजे कै. बाळमहाराज यांचा ीयुत भाऊराव िचपळूणकरांवर फार 
लोभ होता. यांचे जावई ी. िवनायकराव सावरकर यांस जे हा शामजी कृ णवमार् 
यांची िशवाजी फेलोिशप िमळून सन १९०६त ते िवलायतेस जावयास िनघाले, 
यावेळेस यांना ितकड या िशक्षणासाठी लागणारे सहा य ी िचपळूणकर यांनी 
केले. आप या जावया या िवलायत या िशक्षणास सहा य करणे हा अपराध 
कोण याही सासर् याने क  नये, असे केले तर तो राजद्रोह होईल असा एखादा 
आिडर्न स देखील यावेळी कुठे िनघालेला न हता. पण या त ण वातं य-वीर 
सावरकरां या लडंनमधील क्रांितकारक चळवळीने िचडून गेले या इंग्रज सरकारास 
सावरकरांचे नाव कोणी घेताच खाऊ का िगळू असे होई. बॅ. सावरकरांवर प्र यक्ष 
आघात करणे जोवर शक्य न हते, तोवर अप्र यक्षपणे यांचा छळ क न यांचा 
उ साह आिण धैयर् खचिव याकरता सरकार पराका ठा क  लागले. यां या वडील 
बंधूस ज मठेपेची िशक्षा िदली. यां या किन ठ लहान बंधसू बंदीत अटकावून ठेवले. 
यां या आ ते टामागे पोिलसांचा ससेिमरा लावला आिण यातच यांचे सासरे ी. 
भाऊराव िचपळूणकर यांस ज हार सं थानचे कारभारी पदाव न काढून यांची तीन 
िप यांची सह ावधी पयांची म ता ज त क न, या सं थानांत यां या घरा याने 
अिधकार गाजिवला, यास तीन प्रहाराचे आंत तो सवर् सोडून देऊन सीमापार हावे, 
हणनू िशक्षा िदली. ज हार या राजांना देखील या िशक्षेमळेु यांचा िव वास ू
कारभारी िन याचा अतंरताना मन वी दःुख झाले. पण सं थानच वाचिव यासाठी 
या धैयर्शील कारभार् याने सवर् दािय व आप यावर घेऊन सं थान रातोरात सोडले. 
यांची वैयिक्तक म ता ज त कर याची ही िपसाळ िशक्षा दे यासारखा यांचा 
अपराध कोणता हणाल तर यांनी केवळ िशक्षणासाठी हणनू यां या वतःचे 
जावयास सहा य केले! या चळवळीशी िचपळूणकरांचा लवमात्र सबंंध न हता, या 
क्रांितकारक चळवळी यां या जावयाने के या. हणनू नैसिगर्क ममतेने पूवीर् के हा 
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केवळ नैबर्ंिधक िशक्षणाकरता िदले या सहा या तव, यां या सासर् यास असली 
अमानुष िशक्षा! सरकारलादेखील पुढे के हाही ीयुत िचपळूणकरांकडून दसुरा 
कोणताही अपराध घड याचे दाखिवता आले नाही. ीयुत भाऊराव िचपळूणकरांची 
आप या जावयास हे सहा य दे यात परमावधीची मह वाकांक्षा हणजे इतकीच होती 
की, आप या जावयाने बॅिर टर होऊन परत यावे िन ज हार सं थानात मो यातील 
मोठा अिधकारी हावे. पण यांचे जावयाची मह वाकांक्षा काही अद्भतुच पडली! याचे 
दािय व ी. िचपळूणकरांवर कसे पडणार! इंग्लडंम ये एका मानभावी पारशी 
गहृ थाने आिण एका इंिग्लश पोिलस अिधकार् याने जे हा या त ण क्रांतीवीरास ही 
ज हारची बातमी कळिवली आिण छद्मीपणाने हटले, अजनू तरी हा वतःला 
सकंटात पाड याचा मागर् सोडा! अजनू तु हांस आशा आहे. पहा! तुम या भावाची 
काय ि थती झाली. िबचारा तुमचा सासरा! राजा या कारभार् याचा एका रात्रीत 
िभकारी झाला. ते सं थानच मरता मरता वाचले नाहीतर... 
 
या अिधकार् याला म येच अडवून या क्रांतीवीराने उ तर िदले, हे आमचे 
िहदंु थानचे मखु्य सं थानच बुडाले आहे. तेच वाचिव यासाठी तर आ ही झुजंत 
आहोत. िहदंु थानचे ते सं थान वाचले तर यातच ही सं थाने वाचतील. तेच बुडाले 
तर ही बुडालेली आहेतच. यात आता नवीन असा धक्का आम या मनास कसचा 
बसणार! अशा रीतीने या िशके्षमळेु सरकार या अपेक्षेप्रमाणे लवलेशही न डगमगता, 
सावरकर अिभनव भारताची आपली देश वातं याची चळवळ अद य उ साहाने ितकड े
तशीच चालवीत रािहले. इकड े ीयुत िचपळूणकर यांनीही या कठीण िशक्षेस 
आप या वा यास आलेले आपले आप या वदेशािवषयीचे कतर् य हणनू धयैार्ने 
आिण अिभमानाने त ड िदले. 
 
कै. िचपळूणकर हे शरीराने सिु ल ट, उंच, दहेुरी बां याचे, गोरेपान, आिण फार 
देखणे पु ष होते. यांची मदु्रा, यांची ती डौलदार राहणी, यांचे ते चाणाक्ष नयन, 
बोल याचाल याची ती प्रभावशाली ढब, यांस पहाताच, पेशवाईतील कोणी अ सल 
िच पावन सरदारच आपण पहात आहोत की काय, असे वाटून मनु य क्षणभर 
यांचेकड ेपहातच राही. यांनी शेकडो िव या यार्ंस सहा य केले. ते वतः घो यावर 
बस यात, बंदकू मार यात, मगृया कर यात, यायामात, म लयुद्धात िन णात होते. 
यामळेु म लांस यांनी नेहमी उ तजेके आिण पािरतोिषके वाटली. गा याचाही मोठा 
हौशी! देवलसीही तसाच! यां या वा यात एका बाजसू कोणीतरी बैरागी वा कमर्ठ 
आपली अचार् करीत बसला आहे. भली मोठी पािथर्व िलगें क न पा या पा या 
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फुलांचा शृंगार रचनू पूजा बांधीत आहे. ितकड ेबगं यात गवये उतरले आहेत. कोणी 
सतार लावतो तर कोणी तबला लावतो आहे, माडीवरील बौठकीवर िव वान, वैिदक, 
नामांिकत पुढारी वा अिधकारी वा नेही यांनी पिरवेि टत असे ीमंत भाऊराव 
िचपळूणकर िवनोद अथवा िव व ताप्रचुर सवंादांत गढलेले आहेत, दाराशी घो यांची, 
वारांची, आिण िशपायांची वदर्ळ वारंवार चाल ूआहे, असा देखावा िदसे. 

 
अशा ऐ वयार्ंचा याग कर याची पाळी ीयुत िचपळूणकरांवर अक मात आली. 
यांचा हा याग आप या रा ट्रीय यागा या गणनांत जमा आहे. आप या 
रा ट्रासाठी तो यांनी केला आिण यापुढील पोिलस ससेिमर् याचे क टही यांनी 
सोसले. पण आप या कतर् यास न चळता, मनाची कोणतीही िव वासघातकी दबुर्लता 
यांनी दाखिवली नाही. या िवषयी यां या िनधनप्रसगंी जनतेने यां या मतृीस 
कृतज्ञ अ ूंचा एक एक िबदं ुवािहलाच पािहजे. हुता मा द्धानंदही तेच कतर् य आज 
करीत आहेत. वातं यवीर बॅ. सावरकरांचे वशुर, ीयुत भाऊराव िचपळूणकर, 
यां या मृ यमुळेु हळहळ वाटून डो यात उभे रािहलेले हे अ ू यां या मतृीचे चरणी 
इथे प्रकटपणे वहात आहे!!! 
 

* * * 
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महारा ट्रीय बाणेदारपणाची 
ओतीव मतूीर् 

भारतीय िकतीर्चे महारा ट्रीय नेते ीयुत ल मण बळवंत भोपटकर यां या स तरा या 
वाढिदवसािनिम त यांचा जो स कार समारंभ हावयाचा होता तो या वेळी यांना 
रा यशासनाने (सरकारने) अक मात थानबद्ध के यामळेु होऊ शकला नाही, तथािप 
या वेळी थिगत करा या लागले या याच योजनेचे थोडसेे पांतर क न ये या ७ 
जनूला तो समारंभ पु यास साजरा होणार आहे, हे कळताच मी ी. अ णाराव 
भोपटकरांचे मनःपूवर्क अिभनंदन करणारे माझ े पत्र टपालात आताच, हणजे 
२।६।५२ ला दपुारी टाकले होते; पण सं याकाळचे टपाल फोडून पाहातो, तो यात 
केसरी या सपंादक महाशयांचे पत्र की या समारंभा तव ीयुत अ णाराव 
भोपटकरांसबंंधीचे काही लेख ये या केसरीत आ ही छापणार आहोत. यांत आपणही 
एक लेख धाडावा अशी इ छा आहे. 
 
जीवना या िविवध क्षते्रात इतके प्रमखु व पावले या धमर्वीर अ णाराव भोपटकरां या 
थोरवीस साजेल असा आिण मा या मनाप्रमाणे उठलेला लेख अवघ्या एक-दोन 
िदवसात इतर यापां या ओढाताणीत िलहीणे हे मा यासारख्यां या लेखणीस झपेणे 
अशक्य होते. तथािप ये या सावर्जिनक स काराचा जो हार ी. अ णाराव 
भोपटकरांना अिपर्ला जाईल. यात फूल नाही तर फुलाची पाकळी तरी माझी हणून 
गुफंलेली असावी या उ कट इ छेने या चार कृतज्ञ ओळी िलहून धाडीत आहे. 
 
धमर्वीर भोपटकर 
 
सदैुवाने अ णाराव भोपटकरांना गौरिव यासाठी, िव तारपूवर्क िलिह याची िततकीशी 
आव यकताही नाही. राजकीय, आिथर्क, सां कृितक, शकै्षिणक प्रभतृी रा ट्रीय 
जीवना या िविवध क्षेत्रात गेली तीस चाळीस वष अ णाराव भोपटकरांनी इतकी 
ठळक लोकसेवा केली आहे की, यां या या अनेक प्रमखु कायार्तील पाचसहा 
कायार्ंचा नुसता उ लेख केला तरीही यां या सावर्जिनक िन वयैिक्तक थोरवीची 
यथाथर् जाणीव त ण िपढीलासदु्धा झा यावाचून रहाणार नाही. लोकमा यां या 
िपढीपासनूच अ णाराव राजकीय आघाडीवर झुजं ूलागले. लोकमा यांनी काढले या 
वरा य पक्षाचा भोपटकरांनी धडाडीचा प्रचार केला. लोकमा य िटळकांनंतर दास, 
लजपतरायांप्रमाणेच िनवडणकू िजकूंन मुबंई िविधमडंळात यांनी वरा यपक्षाचे 
अिधकृत नेतृ व केले. िनबर्ंधभगंा या चळवळीत यांनी स म बंिदवास सोसला. 
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महारा ट्र प्रांितक काँगे्रसचे ते काही काळ अ यक्ष होते. िनजामा या िव द्ध 
िहदंमुहासभेने जे हा िनःश त्र प्रितकाराचा लढा पुकारला ते हा िहदंु व िन ठां या 
पथकांचे पुढारीपण घेऊन यांनी झुजं िदली आिण िनजामा या बिंदगहृांतील रानटी 
छळांना, तो लढा यश वी होईतो न डगमगता त ड िदले. िहदंमुहासभे या 
अ यक्ष वाचा मानही यांना िमळालेला आहे. 
 
भोपटकरां या या राजकीय जीवनात यांनी महारा ट्रा या ऐितहािसक परंपरेचा 
सिद्भमान के हांही सोडलेला नाही. कोण याही ढाचायार्पुढे त व युत लाळघोटेपणा 
केलेला नाही. भोपटकर हणजे महारा ट्रीय बाणेदारपणाची एक ओितव मतूीर् आहे. 
या तवच िहदंमुहासभेने िनजाम िनःश त्र प्रितकारा या ल या या वेळी यांना 
िदलेली धमर्वीर ही पदवी यांना यथाथर्पणे शोभत आहे. 
 
महारा ट्राचे मागर्दशर्क 
 
आिथर्क, शैक्षिणक िन िवधायक क्षेत्रांतही यांनी मोठे नाव कमािवले आहे. महारा ट्र 
मडंळ िन िनबर्ंध महाशाळा (लॉ कॉलेज), पुणे यासारख्या सं थां या प्र थापनेस िन 
यांना आज जे िचर थायी व प आलेले आहे. या या यशास भोपटकरांचे िवधायक 
नेतृ व िन अ याहत म हे ही कारणीभतू झालेले आहेत. ते केसरी सं थेचे िव व त 
आहेत. िक येक मोठमो या बँकांचे िन िवमामडंळांचे ते अ यक्ष िकंवा िनदशक 
(स लागार) होते िन िक येकांचे ते आजही आहेत. िविधज्ञते या क्षेत्रात तर एक 
पट्टीचे िनबर्ंधपंिडत हणनू यांचा लौिकक िहदंु थानभर झालेला आहे. आता स तरी 
उलटली असतानांही यांची बुद्धी प्रजे्ञने िववेक ममर्ज्ञ आहे. जु या िकंवा नवीन 
िनघणार् या महारा ट्रीय अशा शेकडा प नास सं थांना िकंवा चळवळींना तरी 
अडीअडचणी या वेळी “भोपटकरांचा अिभप्राय प्रथम िवचा या” असे वाट यावाचनू 
राहवत नाही. लोकांची यां या राजकीय िन यावसाियक मागर्दशर्नावर इतकी िन ठा 
आहे. आज आम या महारा ट्रीय कुटंुबाचे अ णाराव हे िव यमान िन िव वासा पद 
आजोबा आहेत. 
 
ई वर यांना आम या क याणासाठी उदंड आयुरारोग्य देवो!! 
 
या वागत समारंभा या अ यक्षपदी डॉक्टर शामाप्रसाद मखुज ची जी िनवड केली 
गेली तीही वागताहर् आहे. भोपटकंरांसारख्या िनबर्ंध-पंिडता या स कारिनधीचा 
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िविनयोग पुणे िव यापीठात यां या नावाची एक िनबर्ंध-िश यवृ ती थाप यात केला 
जावा ही योजना तर सवार्ंशी समिुचत आहे. कारण यात अप्र यक्षपणे पणेु 
िव यापीठासही गौरिवले जाते. 
 
 
पण कायदा श द काढून टाका 
 
तथािप या िश यवृ तीचे जे मळू इंिग्लश नाव असेल याचे मराठी भाषांतर 
वृ तपत्रांतून कायदा िश यवृ ती असे जे केलेले आहे. त ेमात्र अगदी टाकाऊ आहे. 
कायदा िश यवृ ती! िकती धेडगजुरी, कणर्कटु िन भाषादिरद्री श द आहे तो! 
समाजाचा पायाच या भावावर आधारलेला असतो या भावाला कायदा या परकीय 
श दांवाचून आप या मराठीत आज वकीय श दच नसावा, ही काय भषूणाची गो ट 
आहे? मसुलमानी राजवटीपूवीर् काय यावाचून आमची साम्रा ये चालली न हती का? 
हा कायदा श द आम या भाषेला परकीय मसुलमानी राजवटीने बळाने फासलेला 
कलकं आहे. या तव तो वाप  नये- 
 
तरी आमची सवार्ंना अशी िवनंती आहे की, या िश यवृ तीला िनबर्ंध िश यवृ ती 
िकंवा िवधीशा त्र िश यवृ ती असे नाव यावे. कंसात मूळचे इंिग्लश नाव िलहावे. 
डॉ. रघुवीर यांनी काय याला, िवधी हाच प्रितश द िदला आहे. तकर् तीथर् 
ल मणशा त्री यांनी केले या घटने या सं कृत अनुवादात िवधी हाच श द योजला 
असनू यांना िनबर्ंध श दही मा य आहे. या दोन श दांपैकी कोणताही श द 
योजावा. 

**** 


