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ूःतावना 
ौी. वनायक सावरकर यांचे च रऽ यां या हयातीत िल हले जाईल असे मला वाटले न हते. परंतु ते 

िलहनू  आज छापलेह  जात आहे, इतकेच न हे तर याची ूःतावना िल ह या वषयची मला वनंती 
कर यात येत आहे हे मी आ चयातले आ चय मानतो. च रऽकारांनी देऊ केलेला हा मान नाकारणे हे 

मला जड का वाटले व दसरेप ीु  ूःतावना िल हणे हे ह जड का वाटते, , याची कारणे मी सांगत बसत 

नाह . सावरकरांची व माझी काह  काह  मते न जुळ यासारखी यांची व माझी मनोरचना आहे, हे मला 
मा हत आहे. पण ती जुळतात वा न जुळतात हे संभाषणांत पडताळून पाह यासारखा यांचा माझा 
ू य  संबंध ते तु ं गातून सटु यापूव  कधीच आला न हता. माझी आठवण बरोबर असेल तर मला 
असे वाटते क , १९०७ साली सावजिनक सभेत भरले या या एका जाह र सभेचा मी अ य  होतो या 
सभेत सावरकर हे एक व े  होते; व सभेतून परत जाताना यां या तेजःवी व ृ वाची वाखाणणी मी 
मनात कर त असता, परदेशी कप यांची होळ  कर यासार या कृ या व  मी बोललो याब ल ते मला 
मनातून नावे ठेवीत परत जात असावे. सावरकर व मी यांचे ू य  भाषण असे सव ज मांत ते परवा 
तु ं गातून सुटनू  र ािगर स जात असता मु ाम मला भेट या करता माझे घर  आले यावेळ च ूथम 

झाले व हे सावरकर असे यांना मी आजपयत ू य  दसढयांु दा याच वेळ  पा हले ! ; 

पण सावरकरांशी माझे पूव  ू य  भेटणे बोलणे झाले नसले तर  यांची क ित मी ऐकलीच होती; व 

यांची माझी मते जुळणार  नसली तर  यां या धाडसी बाणेदार ःवभावाचे कौतुक करणारांपैक च 

मीह  एक होतो. यां या देशभ चा थाट आय रश देशभ ां या देशभ सारखा होता. ःवत: मी 
आयलडचा इितहास िल हलेला आहे व दर याू  आय रश देशभ ांचे जर आ ह  कौतुक क रतो तर 
जवळ या व आप याच समाजात उ प न झाले या अशा देशभ ाचे कौतुक आ ह  न करणे हा गु हा 
होय असे मी पूव  मानीत होतो व आज ह मानतो. कै. गोखले यांना सावरकरांचा बनसनदशीरपणाचा 
जुना माग शभंर ट के नापसंत होता हे सांगावगायास नकोच. परंतु सावरकरां या इतर गुणांब ल 

गोखले यांनीह  ःवत: मजजवळ अनेक वेळा ूशसंापर उ  गार काढ याचे मला प के ःमरते. असो; 
आमचा ःवभावभेद कायमचा असला, व यामुळे साधना वषयी यांचा व माझा पूव  मतभेद असला 
तर  आता तो उरलेला नाह . आ ण पूव चे यां या वषयीचे माझे कौतुक माऽ तसेच िश लक आहे. 

हणूनच ह  ूःतावना िल ह याचे मी कबूल केले.

ौी. सावरकर यां या पूव च रऽावर यांनीच आप या अलीकड ल जाण या उ  गारांनी पडदा टाकला 
अस यामुळे, या पूव च रऽास आता पदाथसंमहालयांतील काचे या कपाटांतील वःतूंचे ःव प ूा  

झाले आहे. ू य  व वतमान यां याशी संबंध न येणाढया हक कतींकडे कोणीह  िन वकार मनाने पाहू 

व बोलू शकतो. पण ह  मन: ःथित अशी केवळ इतरांचीच असते असे नाह  तर ःवत: याची याचीह  

असू शकते. मो या मनुंयाला या या लहानपण या खोडकर ःथतीतला एखादा फोटो दाख वला तर 
या वषयीं याची जी भावना होइल तीच सावरकर यांची यां या पूव-च रऽासंबंधाने आज असेल. 

समकालीन त ण पढ ला यांचा देशभ भ रत खोडकरपणा सवःवी अनुकरणीय नसला तर  

ःपहृणीय वाटला खास !

पवता या मा यावर अशा जागा असतात क  यांवर पडलेले पावसाचे पाणी जर पूव समुिाला जाऊन 

िमळते तर जवळच एका बोटा या अंतरावर पडलेले पाणी प चम समुिाला जाऊन िमळते. , 
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, व ू येकाला वेगवेग या 
ूकार या क ितचे फळ िमळते. पण यात या यात सावरकरांना माऽ दो ह  मागाचा अनुभव व दोनह  

ूकारची फळे लाभ याचा संभव दसतो. प हला हणजे बांितकारक माग यांचा चोखाळून संपला व 

हंदःथानलाु  ःवरा याची घटना िमळा यामुळे यापुढे बंडाला अवसर उरत नाह  हे उ  गार यांनी 
काढ यापासून या या दसढयाु  मागाचे आबमण सु  झाले. यां या एका जवळ या िमऽाने मला 
नुकतेच असे िन ून सांिगतले क , ूितयोगी सहका रते या धोरणावर सावरकरांचा पूण व वास आहे 

आ ण दैवालाह  घटना करणेच असेल तर तु ं गवासामुळे यांना जडलेली अपाऽता (Disqualification) 

धुवून िनघून मागेपुढे ूांितक कौ सलांत िश न मुंबई इला याला ूांितक ःवातं य िमळा यावर, , , 

ते ूधानह  होतील ! वलायतेतली उदाहरणे घेतली असता लडलीग या चळवळ त तु ं गवास भोगलेले 

आय रश देशभ  टमथी हेली हे न या आय रश ःवरा यांत ग हनर झाले. मजूर प ा या प ह या 
चळवळ ंत कैद भोगलेले व खड  फोडलेले जॉन बनस हे इं लंड या ूधानमंडळात ूधानपद पावले 

आ ण एको णसा या शतका या म यभागी बंडखोर या चळवळ ंत फाशीची िश ा दली गेलेल सर 
चालस गॅ हन डफ  हे ऑःशेिलयांत मु य ूधान झाले. पु षःय भा यं' ' ह  हण ूिस च आहे. 

गॅ रबा ड ला फाशीची िश ा झाली असता कालांतराने िसिसली बेट जंकून राजास अपण कर याचा 
मान याला िमळाला; आ ण जो गॅर बा ड  पूव  फांसावर चढावयाचा तो पुढे इटलीचा उ ारकता 
हणून ःवरा य वषयक िमरवणुक त एकाच गाड त राजा या डा या हातास बसून िमरवतो हे 

पाहणाराला काय वाटले असेल ? विलयम ओॄायन या आय रश पुढाढयानेह  अशा ःथ यंतराला 
अनुल ुन आप या आय रश आय डयाज या पुःतकात खालील अनुभव िल हला आहे.' ' 

The ingenuity which had formerly to be employed to shake off the nightmare in the 
dark grey coats and rifles has now only to be applied to the more innocent, if more 
difficult, task of evading ''the little addresses'' and the ''few words'' whith which 
popular hospitality will insist upon enlivening the road.  

उलटे सुलटे खेळ करणे ह  दैवाची लीला सुूिस च आहे. दादाभाई नौरोजी यांनी वया या ऐंशी या वष  

मी त ण असतो तर बंड केले असते' ' असे उ  गार कलक यास काढले. वनायकराव सावरकरांना 
बंडखोर चा अनुभव घेऊन ूितयोगी सहका रतेचे गौरवर कर याचा ूसंग पसितशी या सुमारास 

आला.
तथा प अ तर य वा याु  ीने पाहाता सावरकर हे उ ा ूधान झाले तर  यापे ा यांनी 
वलायतेहनू  परत येताना जो पराबम केला तोच भावी त ण पढ या ीने अिधक सरस ठरेल यात 

शकंा नाह . ूधान पुंकळ होतात पण जवावर उदार होऊन पराबम कर याचा ूसंग थो यांना येतो; ; 

व आला तर  तो साधणारे याहनहू  थोडे असतात. यु ानंतर लीग ऑफ नेशनस या दरबारात 

हंदःथानलाु  आ ह  जागा दली अशी बढाई सरकार मारते. पण जहाजा या पोट होलमधून समुिात 

उड  टाकून ृा स या भूमीवर पाय ठेवून इंटर याशनेल लॉची तबार सांगून, , "बोला हो बोला हो बोला 
हो सव स य बोला हो'' असा सवाल जगातील सव रा ांना क न वनायकराव सावरकरांनीच ते ःथान 

हंदःथानलाु  महायु ा या आधी पाच वष िमळवून दले होते !
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असो ! सावरकर सुटनू  आले आहेत व यांना थोड शी ःवतंऽताह  लाभली आहे. परंतु यां या 
अ ातवासाची अजून चार साडेचार वष जावयाची आहेत. ते हा हेह  दवस लवकर िनघून जावोत व 

तु ं गवासात घाल वली िततक  वष तर  यांना या न या मागाने देशाची सेवा कर याला िमळो अशी 
इ छा ूदिशत क न मी ूःतावना पुर  करतो.
 

 

मुंबई ता. ६ आग     नरिसंह िचंतामण केळकर.                                     

१९२४ 
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ःवतःचे दोन श द 

ते काय असणार ? पण ा दोन श दांतच च रऽ लेखनारंभाचे कथानक वाचकांना मला सांगावयाचे 

आहे. र ािगर या जेलम ये बॅ. सावरकर हे कैद  हणून असताना सुमारे द ड वषापूव  तेथ या रा ीय 

शाळेत मी एक व ाथ  होतो. एकदा बॅ. सावरकर हे फार सीक झा याचे वृ  समजले. यावेळ  यांचे 

बंधु डॉ. नारायणराव हे यांना भेट याक रता आले होते. मी यां या बरोबर जा याचा य  केला ! पण 

य  केला इतकेच कारण यात मला यश येणेच श य न हते. मनात एवढ च इ छा क; , बोट तून उड  

टाकून ृा सचा कनारा गाठणाढया - अगद  लहान वायातच अचाट साहस क न सव जगाचे डोळे 

आपणाकडे लावून घेणाढया या नरवीराचे एकवार तर  दशन घडावे.

ूय ाने सव काह  सा य होते हणतात. र ािगर या तु ं गातून मला एकदा कापड घे याची बु  

झाली ! व एक दवस मी सुमारे चार वाजता या जेल या दरवाजावर गेलो. यावेळ  तु ं ग, कैद काम 

वगैरे सवच नवी अस यामुळे दरवाजा या आतून दसणाढया ू येक गो ीवर मी नजर टाक त होतो. 
इत यात एक कैद  आतच असले या ऑ फसवर आला. पांच चार िमिनटे झा यावर जे हा तो परत 

जाऊ लागला ते हा जरा थांबला. इत यांत िशपाई आपसांत हणनू लागले क , "सावरकरची ूकृित 

आता ठ क दसते.'' मी आत पा हले - यावेळ  ते एकवार दरवाजाकडे पाहनू  परत जाऊ लागले - मी 
यां या पाठमोढया चाल या शर राला नमःकार गेला - हेच यांचे दशन.

तेथे असतानाच यांची पदे ऐक याचा नादच लागला होता. ती हण याचा आवाजा या ीने नसला 
तर  ूेमळपणाचा उमाळा माझा एक भाऊ आ ण कस यातील एक बालवयी िमऽ यांना वारंवार येत 

असे. ती पद वशैाख म ह यात या व  प ांत या एका राऽी वर उ ले खले या गांवी हटली गेली व 

वचार करता करता असे ठर वले क , िमळेल तेवढ च मा हती िमळवून हे च रऽ आपण महारा  

जनतेसमोर ठेवावयाचे. पण हे ठर व याचे काम फारच सोपे होते. ू य  मा हती िमळ व याचा आरंभ 

केला ते हा आप या हातून बहधाु  हे काय तड स जाणार नाह  असे वाटू लागले. पण सावरकर यावेळ  

"माखजन ' येथे आले होते यावेळ  यांचे ःनेह  नागपूरचे ूिस  पुढार  ौी. व वनाथराव केळकर हेह  

आले होते. यांचेजवळ श द टाकून पा हला. यांनी आनंदाने मा हती दे याचे कबूल केले. तेथूनच 

कायाला आरंभ झाला व पुढे ौी. गणेशपंत डॉ. नारायणराव, , ौी. भाऊसाहेब िचपळूणकर इ याद  ूेमी 
गहृःथांचे मदतीने हे लहानसे काय तड ल गेले. सव काय हे जर यां या ूेमाचेच ँय तर मग मी 
आभार कोण या श दांत मानायचे ? बॅ. वनायकराव ांना मी पुंकळवेळा काह  मह वा या गो ी 
सांग याची वनंती केली. पण यांनी ती आभारपूवक नाकारली. बोट त या उ डाणाची हक गत माऽ 

मो या ज कर ने सांिगतली. या ठकाणी एक गो  सांगणे ज र आहे क , िमळालेली सव मा हती जर  

खर  असली तर  यांतले एखादे वा य अगर श द अगद  तंतोतंत खराच असेल असे माऽ सांगता येत 

नाह .

दे. भ. ता यासाहेब केळकर ांना ूःतावना िलहनू  दे याची वनंती केली व ती यांनी ःवीकारली 
ाब ल; तसेच ौी. ौीधर गो वंद उफ अ णासाहेब भावे यां या अनेक ूकार या मदतीब ल आ ण 

मा या वडलांचे परम ःनेह  ौीयुत केशवराव हसकर यांनी केले या िनरिनरा या सूचनांब ल मी 
सवाचा फार आभार  आहे.

माखजन १५-०८-२४                                                         सदािशव राजाराम रानडे 
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१ ज म आ ण बालपण 
नािशक ज ांतील कटो मेट व या चळवळ त ूिस स आले या "भगूर' नावा या 
लहानशा गावी बॅ. वनायकराव सावरकर यांचा इ. स. १८८३ या मे म ह यात ज म झाला. 
वनायकरावांचे वड ल दामोदरपंत हे एक स छ ल व ान-धािमक असे स  गहृःथ होते. तसेच 
ते एक ूितभासंप न क व होते. यांचे घराणे मूळपासूनच खानदानी होते. आ यागे यांची 
यां याकडे फार गद  असे. दामोदरपंतां या एका पूवजाने पेशवाईत पराबम क न एक 
लहानशी जहागीर  कमावली होती ती अगद  परवा परवापयत हणजे सन १९०९ साली सरकार  
ज  करेपयत ा घरा यात चालत होती. दामोदरपंतांना एकंदर चार अप ये होती. वड ल 
मुलाचे नाव गणेशपंत उफ बाबासाहेब सावरकर, (हे ौी. वनायकराव सुट यापूव  ९ म हने 
अगोदर ज मठेपीतून सुटले आहेत) दसरेु  आपले च रऽनायक बॅ. वनायकराव, ितसढया ौीमती 
मैनाबाई अथवा माई ( ांना यंबकजवळ रा. काळे यांजकडे दले या आहेत) व चौथे डॉ. 
नारायणराव सावरकर होत. बाबा हे वनायकरावांपे ा चार वषानी वड ल असून डॉ. सावरकर हे 
पाच वषानी धाकटे आहेत. 
* 

लहानपणी ा बालकास क वता कर याचा छंद लागला. इत या लहानपणी क  यावेळ  याची 
मुंजह  झाली न हती. आईपाशी राम वजय-ह र- वजय इ याद  मंथ वाचले जात ते ऐकून व 
व डलांनी संशयर माला यास त डपाठ िशक वली होती ती वारंवार हणून वनायकाला एक 
का य कर याची ःफूत  झाली, व याने लगेच एक महाका य कर याची ूित ाह  केली. हे 
महाका य कोणते? कसे? हे यांचे यालाह  माह त न हते. पण वारंवार याने क वता क न 
दाखवा या आ ण हणावे क  आपण महाका य करणार! या वचाराने या आठ वषा या 
बालकाने का यदेवतेची पूजा आरंिभली. तो ओ या मुंजी या आधी इत या झपा याने रची क  
झोपा यावर एका बाजूला शेजार या मुली येऊन बसत व िशक वले या ओ या हणत व 
दसढयाु  बाजूला वनायक बसे व न या ओ या रचून या मुलींना तो हरवून टाक त असे. पुणे 
येथे यावेळ  ूिस  होणाढया "जग ते छु' पऽात तर वनायका या दहा या वष च या या 
क वता ूिस  होऊ लाग या. शेवट  दलेला ःवदेशीचा फटका व सवाईमाधवरावाचा  रंग ह  
याने वया या दहा या वष च रचली होती. 
जग ते छुकाराला माह तह  न हते क , आपण या कवी या क वता ूिस  कर त आहोत तो 
दहा वषाचा बालक असेल. तसे कळते तर कदािचत या ूिस ह  झा या नस या. 
ौी. दामोदरपंतां या घरात एक पेश यांची जीण बखर असे. एक िनबंधमालेचा भाग असे. काह  
महाभारताचे भाषांतर व ःवधमूद प ा मािसकाचे जुने अंक असत. वनायका या एकसार या 
वाचनाने ह  सव पुःतके जवळ जवळ याची पाठ झाली होती. वनायक पेश यां या बखर वर 
तर बोलता बोलता ओ या रची व आप या संवग यांना याने िशवकालीन इितहास काह  
ओ या हणून तर काह  गो ी सांगून िशक वला होता. िशवच रऽ तर वनायक आप या 
िमऽमंडळ ला उ साहपूण अिभमानाने सांगे. 
* 
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मुंज झा यावर थोडेच दवसांत ा मुलां या मातुौी वार या आ ण हे िच या प यांचे कुटंबु  
उघडे पडले. ावेळ  ौी. दामोदरपंत हे ४० वषाचे असावेत. यांनी दसरेु  ल न न करता ःवत: 
हाताने वषानुवष ःवयंपाक क न ा आप या चार  िच या प यांचे संगोपन मातेपे ाह  अिधक 
ूेमाने व आतरुतेने  केले. हे दवस १८९३ चे होते. याच वष  मुंबईस हंद-ूमुसलमानांचे दंगे 
झाले. ती बातमी वृ पऽांतनू वाचून वनायकरावांनी आपले बालसवंगड  एकऽ क न हंद ू
समाजाचे व धमाचे र णाथ काय केले पा हजे याची चचा केली. व अंती हे िन त ठर वले 
क , मुसलमानांनी केले या ा अपमानाचा सूड भगूर या वेशीबाहेर असले या एकुल या एक 
लहान मिशद वर ह ला चढवून काढायचा. झाले! ती दहा-बारा कशाची मुलांची टोळ -बालवीर-
सं याकाळ  गिनमी प तीने लपत छपत ह ला चढ व याक रता गेली. मिशद त कोणीह  
न हतेच - विचत शऽू ा दहा-बारा वीरां या ूचंड सै याला िभऊन पळूनह  गेले असतील!! 
* 

बालवीरां या ा टोळ ने मनसो  मोडतोड क न व िशवछऽपतीं या ह यांची धुळा रे वळवून 
तेथून पाय काढला. पुढे ह  बातमी मसुलमान मुलांस कळून भगूर गावातीलच एका मराठ  
शाळे या रण ेऽांत-पडवीत-िश क ये याचे पूव  फारच मोठ  लढाई झाली. पण मुसलमान 
मुलां या ददवानेु  यां यात चाकू टाच या कोणापाशीह  न ह या. वनायकाचे नेतृ वाखाली 
असले या हंद ुमुलांजवळ हे सव सा ह य स ज असे. श ा ािशवाय लढाई कसली? अथातच 
हंदंचाू  जय झाला! मुसलमान मुले िचड स गेली व यांतील एक दोन ध टंगण मुलांनी 
वनायकास बाट व याची ूित ा केली. अपयशाचा हा राग काढ यासाठ  यांनी वनायकाचे 
त ड  मोदकांऐवजी "ब बल*' मासा क ब याचे ठर वले. यांत यांना अपयश आले हे िनराळे 
िल हणे नकोच. परंतु इकडे जी एकदा लढाईची आग भडकली ती काह  के या शांत होईना! 
मिशद वर ह ला चढ वताना काह  मुले रगाळ यासारखी- चुकार त टू - दसली. काह ंनी 
रगाळ यासारखे कर त असताच लघवीचे िनिम  केले व पोबारा केला! काह  बाहेर राहनू  पहारा 
देणार असा ःवकत याचा िनधार ूकट क  लागली. जे हा वनायकरावांचे ल ात आप या 
िमऽमंडळ त असलेले हे दगुणु  आले यावेळ  यांनी सवाना हे दोष सुधा न अंगी धैय 
आण याचा उपदेश केला. सवाना तो चला व यांनी उपदेश कर या वषयी वनंती केली. 
वनायकरावांनी यांना िश ण दे याक रता एक "सैिनक शाळा' काढली! ा शाळेत िनंबो या 
कर याचे िश ण दे यात येत असे. आप या गोटांतील मुले वभागून यांना ा िनंबो या 
वाटनू  ाय या व एक ह  ठरवून या िनंबो यांसह यु ाला उभयप ी आरंभ करायचा. एक 
प  हंद ुहोई व दसराु  मसुलमान वा इंमज होई.  मध या ह वर िशरणाढया प ाचा जय 
झाला असे मान यात येई. िनंबो या फेक त ते दो ह  प  आपसांतील यु ाला आरंभ कर त. 
बहधाु  यश वनायक प ाला असे. विचत एखादे ूसगंी अपयश आलेच तर वनायक 
आय यावेळ  देशभ चे ःतोऽ गायी! व या ता पुर या परधम  झाले या वदेशी बनले या 
प ाचे मनात हे ःतोऽ इतके बाणे क  आपला प  कोणचा हे भान न राहनू  ते अपयशाचे 
खापर माथी घेऊन हंद ुप ाला िमळत. कोण याह  कारणाने का असेना हंदचाु  जय झाला क  
ते सव सै य पोवाडे गात गात भगूर या लहानशा ग यांतून िमरवत येई. (ूःतुत लेखक 
नािशकला बॅ. सावरकर ांजबरोबर गेला असताना भेटायला आले या एका वृ  स  गहृःथाने 
ा सव गो ी आ हाला ःवािभमानपूवक सांगत असताना  यांना आनंदाौ ुआले.) 

 

बॅ. ःवातं यवीर वनायकराव सावरकर ांचे सं  च रऽ                                ९ 



  
 

 *ट प :- पण हे भा य वनायकराव वलायतेस जात असताना एका भ न 
ःवयंपा याचे पदर  पडले. याने एकदा रागाने वनायकरावांना  एकटेच गाठून मासे क बले. 
पुढे मग ते बोट वर युरोपीयन आहार घेत असत. 
 

* 

हे दवस १८९७ चे होते. पुणे वैभव - केसर  - गुराखी - जग ते छु ा पऽां या ू येक 
अंकाचे पारायण वनायक मो या आतुरतेने कर . इतर संवग यांचे ा गो ीकडे ल ह  नसे. 
परंतु वनायक या सवाना सव राजक य प र ःथती समजावून देत असे. माम य ूकरण - 
लेगची धामधुम- िशवाजी उ सव - गणप यु सव - लोकमा य टळकांची कौ सलांतील 
िनवडणूक इ याद  चळवळ ंचा ूित वनी ा मुलां या दयाकाशांत पु यातील आकाशात होत 
नसेल इत या आतुरतेने होऊन याला राऽी अकरा वाजेपयत सु ा झोप लागत नसे. राऽी 
याचे सवंगड  अ यासाला येत. यांना ा सव गो ी समजावून   सांगून आपण काय केले 
असताना हंदःथानु  ःवतंऽ  होईल? ाची वाटाघाट कर त बसे. ा संवग यांत मु य हटले 
हणजे गोपाळ िभकू-राणबा िशं यांची मुले होत. 

* 

भगूर गावात गे या तीन वष चालले या कटो मेट या झग यांत ूिस ला आलेले दे. भ. 
गोपाळराव देसाई हाच पूव चा "गोपाळ' होय. व संप क न तु ं गांत जाणार  मंडळ  हेच 
वनायकरावाचे सवंगड  होत. वनायकाला  आता १४ वे वष लागलेले होते. ते हा यांचे 
बालपण येथेच संपले असे मान यास हरकत नाह . 
 

"देशी फटका' 
 

आय बंधुनो उठा उठा कां मठासारखे नटा सदा । 
हटा सोडनीु  कटा क  या ल छ पटां ना ध ं  कदा ।।१।। 
 

काँमीरा या शाला सोडिनु  अ पाकाला कां भुलतां?।। 
मलमल यजुिन वलवल िच ीं हलहलके पट कां व रतां?।।२।। 
 

राजमहि  िचटा यजुिन कां वटके िचट ह कां घेतां?।। 
दैव िमळतां वा ट, इ छतो  नरो ट नाह ं कां होता! ।।३।। 
 

येविल सोडिनु  पतांबरांना वजार कर यासा ठं महा ।। 
बेजारिच तु ह नटावयामिध वचार क रतो को ण न हा ।।४।। 
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केिल अनाःथा तु हिच ःवत: मग अथातिच ती कला बुडे ।। 
गेले दन हे नेले ह नी मेले तु ह त र कोण रडे? ।।५।। 
 

अरे आपणच होत  पूव  सव कलांची खाण अहा ।। 
भरतभूिम या कुशीं द प ते कलंक आतां अ ह  पहा ।।६।। 
 

जगभर भ नी उरला होता नुरला आतां यापार ।। 
सकलह   कलािभ  तेघवां अ  अतां अ रह  थोर ।।७।। 
 

िनिमयली मयसभा अ हिच ना? पांडव क रट  आठवारे ।। 
म ठ लोकहो! लाज कां हंत र? ल ठ असुिन शठ बनलोरे ।।८।। 
 

आॆफला या कोयीम य धोतरजोडा वसे सदा ।। 
होते जेथ ूितॄ ेची िधक मी ज मुिन अपवादा ।।९।। 
 

हे परके हरकामीं खुल वित भुल वित वरवर वाचेन।। 
यवहार र ती ऐिश बरोबर सदा हरामी वृ ीन ।।१०।। 

 

कामधेनुका भरतभूिमका असूिन मग कां ह  िभ ा ।। 
सहॐ कोसांव िन खासा पैका हरतो ूभुद ा ।।११।। 
 

नेती क चा माल आमुचा देती साचा प व प ।। 
आमु या वरतीं पोट भ रित प र थो र कशाची तर  खपे ।।१२।। 
 

 

पहा तयांची ह च र त हो! िभती नसे या लबा डला ।। 
नाना कम नाना वम दोश आमुचा लुबा डला ।।१३।। 
 

िनमुली हातामधलीं फडक ं फडकत नाना वज वरतीं ।। 
हडलह पसे क िन िशपाई िनघत ःवार  जगभर ती ।।१४।। 
 

नाना प रचे रंग भर ती रंग पुंप ते दंग कर  ।। 
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मोर, कावळे, ससे, पारवे, ापद वचरती तीं बकर ं ।।१५।। 
 

राजगहृ ं गोपुर झळकती मजले सजले यामधुनी ।। 
सुंदर नार  द:ुख हष भ र या बघित शोभा त णी ।।१६।। 
 

नाना जाती पकली शेती गार ह रव वॐ धर  ।। 
भात बाजर  गहूं गाजर  आ छा दली ह भूिम बर  ।।१७।। 
 

अगनग गेले गगन चुं ब या सव थोरबहु कोराक  ।। 
भास पु षची िनजां कं बसवी ःवानंदान पोरां क  ।।१८।। 
 

िचऽे ऐशीं दा वित छऽ विचऽ तु हा भुल धंदा ।। 
तु ह ह भुलतां पहातां घेतां णांत ःवपटाला िनंदा ।।१९।। 
 

याला आतां उपाय बरवा एक  करवा मन भरवा ।। 
ओतूोत अिभमान हरवा देशी धंदे पट करवा ।।२०।। 
 

परके वरवर कती ह बोलती गोड गोड त र मिनं समजा ।। 
सुंदर यानीं असे अिसलता घातिच होइल झट उमजा ।।२१।। 
 

रावबा ज त र गा ज जाहले रा य बुडाल त र मु य ।। 
स य असे प र परक यांच गो  दियं  ह  ध  ल ख ।।२२।। 
 

वैर टाकंु या याःवत लौकर खैर करो परमे र ती ।। 
िन य झाला माग अपुला परदेशी पट ना धरती ।।२३।। 
 

चला चला जाउं या घेउं या देिश पटांना पटापटा ।। 
जाडे भरडे गडे कसेह  असो सेवुं प र झटाझटा ।।२४।। 
 

ना ःपश ू या पशपूटाला मउ व र वखार तर भावूं ।। 
घेऊं खडतर अंतीं सुखकर धमिच मानुिनयां राहूं ।।२५।। 
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ि य खा ण ह  खोर घेउिन परक पोर ख णतीरे ।। 
एकिच  क िनयां ग यान ! व  जंकंुया पुरर परे ।।२६।। 
 

व े र ती नाराय ण ह  यमह र हर अ द सुरव रणीं ।। 
कम िस सी दावो नेउिन मोद देित िनज भ  जनीं ।।२७।। 
 

दर अ ानी रजनी जावो सांग ूकाशो र व ान ।। 
वरावयाला र  पटांनां करो आय ते रणदान ।।२८।। 
 

क वता पी माला अप  आय बंधुसीं साथक हो ।। 
भ ांकरवी मन देवांसी सेवा यांशीं अपण हो ।।२९।। 
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२ ःवातं य ूय वचार 
१८९७ या चळवळ चा कळस झाला पु यास टळक पकडले गेले व बंद त पडले. पु यात रड 
साहेबाला मारणाढया चाफेकर बंधूपैक  दामोदरपंत चाफेकर व बाळकृंण हे सापडले. या दोघां 
बंधूंना पकडनू  देणाढया ि वडबंधूंना वासुदेवराव रानडे ांनी देहात ूाय  दले. ूित दनी एक 
एक अ  भुत वाता कण  पडावी! ू यह  अंगात वीया या वजा चमका या! रड आयःट गेले! 
लेगचा छळह  गेला! ि वडह  गेले! ते चाफेकरह  गेले! आ ण ते १८९७ चे भेसूर वषह  गेले!! 

*  

परंतु या वषाची ती भयंकर द ी ा कशोराचे मनात जशी या तशीच कायम रा हली. या 
वयात वनायकाचे वयातील इतर मुलांना व मो यांना संसाराची मोहक व रंगीबेरंगी असणार  
बेगड  सुखःव ने पडत होती. पण ाच सव गो ी वनायकाला का याकु ट भासत हो या. 
ूित त स जनांना या गो ी का याकु ट व उ सारक भासतात याच वनायकाला आप या 
द य पण दाहक आकषणश ने आप याकडे ओढू लाग या. चाफेकरांची ःमतृी यांचे मनात 
वारंवार चमकू लागली. यां या कटांची येणार  वणने वाचताना तो जे हा ते हा आप या 
अौूनंी ती िभजवू लागला. वासुदेवराव रान यांना जे हा फाशीची िश ा झाली ते हा यांनी 
सांिगतले क  पा हजे तर पुढ ल ज माची फाशीह  याज ज मी ा.'' तेह  फाशी गेले व या 
बातमीचा अंक वनायकाचे हाती पडला. 
* 

राजक य खळबळ ची त ण दयास हालवून सोडणार  अशी ह  ःथ यंतरे चालली असताना 
वनायकाचे दयांत देशभ या उम  उसळू लाग या. आप या ा परतंऽ देशाला पुनरपी 
वैभवसंप न आ ण ःवरा यमं डत कर यासाठ  त ण देशभ  िनमाण झाले पा हजेत. चाफेकर-
रानडे जे ता या या ऐन भरात गेले - संसारसुख-संप ी ां यावर यांनी लाथ मारली. ती 
एव याच करता क , आपला देश ःवतंऽ कर याक रता अनेक रा भ  परत िनमाण झाले 
पा हजेत. रा ो ाराकरता ःवाथाचा असा होम यांनी केला पा हजे ह  गो  स य आहे हणून. 
मग ह  जर गो  स य आहे - रा ो ार जर ःवाथा या होळ िशवाय होत नाह  तर आपण तर  
ःवाथाचा होम क न रा माता ःवतंऽ कर यास का तयार होऊ नये? हा एकच वचार 
वनायकाचे दयाला राऽं दवस पोळ त होता. 

* 

या बालकाची लहानपणीच या या कुलाने कुलःवािमनी मानले या देवी या भ य पण सुंदर 
मूत वर फारच भ  होती. तो ित या पूजेत के हा के हा इतका गढलेला असे क ; यानाचे 
मंऽ हणत असताना तो शु  सोडनू  के हा के हा बेभान होई! या देवीला मनोभावाने ूाथना 
केली असताना या सफल होतात असा याचा व ास होता. ित यासाठ  फुले जम व यात 
पूजा बांध यात-स शती या पाठातील यु ूसंगाचे अ याय वाच यात तो दवसचे दवस व 
राऽी या राऽी घालवी. देवीची ती सुंदर पण भ य मतू  भगूर गावात अ ा प अ ःत वात आहे. 
 

* 
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या देवीची पूजा अशाच एका दवशी भ भावाने पुर  क न या देशात या द:ु ःथतीने 
तळमळणाढया कशोराने, स  गद अंत:करणाने देवीचे यान आरंिभले. व शेवट  ित या प वऽ 
चरणांवर हात ठेवून - ितला सा ी ठेवून - या सममपूजाभू षत, िसंहावर आ ढ झाले या 
अ भुजा व अ भुजांम येह  आयुधे, वकिसत कमलपुंप, शखं वगैरे उपकरणे धारण केले या 
जग मातेपुढे कळवळून जाऊन आपले सव जीवन, सव साम य, सव संप ी - देशमाते या 
उ ाराकरता - ितला पुनर प ःवरा यमं डत आ ण वैभवसंप न कर याकरता अपण कर न असा 
वळघोर िन य केला! या लहानशा देवालयांत अनेक  सुगंिधक कुसुमांचा दरवळ पसरलेला 
होता. तुपाचा दवा मंद मंद र तीने िनरांजनाम ये तेवत होता. उदब यांचा उ मादकारक वास 
कुसुमां या कोमल प रमलाम ये िमसळून गेला होता. जग मातेची मूत  जणू सहुाःय वदनाने 
- मंद ःमत कर त असलेली या अंधुक ूकाशात दसत होती! अशा पु यमय वातावरणांत 
जग मातेसमोर देशमाते या उ ाराची या लहान या कशोराने शपथ वा हली. यावेळ  
कशोराचे वय १५/१६ वषाचे असावे. हे वष इ. स. १८९९ चे होते. 

* 

हाच पुढे अ खल हंदःथानातु  गाजले या अिभनव भारत संःथेचा ज म दवस होय. कशोरा या 
या िन यांतच या संःथेचा उगम झाला. 
* 

या दवसापासूनचा काळ अन य भावाने याने आप या क पनांचा ूसार कर यात घाल वला. 
भगूरसार या लहान गावी िशवाजी उ सव - गणप यु सव आरंिभले. आप या देशांतील 
देशवीरां या कृ यांनी समाजात चेतना उ प न हावी हणून याने अनेक प े-पोवाडे रचले. 
यांतील एक पोवाडा ......... अ ापह  कोठे कोठे ऐकू येतो. ःवत:च क याकडनू  हटला जात 
असताना यांनी यांनी तो ऐकला आहे यांना यांना आठवण आहेच क  अधा अधा 
तासपयत ती क वता चालली असताना मनोवृ ी कशा उचंबळून येत! ौो यां या नेऽांतून या 
हौता यांचे वणन ऐकताच अौूं या कशा धारा वाहत! 
* 

पण आप या मुलाला हे िनराळेच वळण लागलेले पाहनू  दामोदरपंतांना एक िनराळ च िचंता 
वाटू लागली. वाःत वक या मुलाला क वतेची, इितहासाची, देशूेमाची ची बालपणापासूनच 
या या व डलांनी लावली होती. ते नेहमी या या गुणांचा प रपोष क न या या 
ःमिृतश चा व कतृ वाचा मनातले मनात फार अिभमान बाळगीत. पण जे हा यांनी याला 
राऽं दवस येता-जाता अ पवयांतच हौता यां या गो ी बोलताना ऐकले, राऽी या राऽी 
जागताना पा हले व या या मुिेवर एक अकािलक गंभीरता व िचंता उ प न झालेली पा हली 
ते हा ते जरा दचकले. एके दवशी यांनी याला राऽी १२ वाजता क वता िल हताना पा हले. 
वनायक याम ये अगद  गढनू  गेलेला होता. या या सुंदर मुखावर-पाणीदार नेऽांतून मुखावर 
वारंवार येणारा अौुू वाह पुशीत पुशीत याने क वता गुणगुणत - पुढला चरण िलहावा असे 
सारखे चालले होते. वड ल स नध उभे तर  प ा नाह ! अशा ःथतीत व डलांनी कौतुकाने 
या या हातातील कागद घेतला व पा हले तो एका देशवीराची क वता!! व डलांस - कां कुणाला 
माह त चर झा यासारखे झाले, व यांनी वनायकाला कुरवाळ त हटले, ता या, तु या 
अ पवयी मदलाू  ऽास करणाढया क वता क  नकोस. जा दसढयाु  क वता कर - नाह तर 
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पुःतके वाच. यापुढे व डलांदेखत अशा क वता करता येईनात हणून तो पहाटे अंथ णावर 
अ यासाचे िनिम ाने उठून क वता कर  व या पाठ क न ठेवी. 
* 

लेगची धामधूम मी हणत होती! जकडे-ितकडे ूेतयाऽा-ूेते-आ ांची पळापळ सारखी चालली 
होती. ूेत घरांत पडताच दाराशी सरकार  पोिलस उभे! घरात पाडापाड क न सामानाची 
नासधुस क न जाळून नंतर मग ते जात. तोच दधरु  ूसंग याह  कुटंबावरु  ओढवला. कारण 
या मुलांचे वड ल दामोदरपतं लेगला बळ  पडले. पोिलस आले आ ण या दोन भावांना यांनी 
वेगळे काढले. धाकटा भाऊ ९/१० वषाचा बाळ पण लेगने पछाडला. घरात पाडापाड केली! 
सामान जळू लागले! सवजण हणाले, लहान मुलगा तर मरणारच ! पडू ा याला येथेच 
तु ह  माऽ आपला जीव सांभाळा  हणजे झाले. यावेळ  गणेशपंत हणाले क , ""माझा 
धाकटा भाऊ अशा आस नमरण ःथतीत असताना मी एक रेसभर सु ा येथून हालणार नाह .'' 
ते आस नमरण बालक या या त डातून र  व फेस गळत होती या या लटकळले या 
मानेला सांव रत सांव रत खां ावर टाकून ते १९ वषाचे गणेशपंत आप या भावासह व 
लहान या प ीसह गावाबाहेर एका रानात िनघून गेले. तेथे एका पड या पडवीचा यांनी आौय 
केला. राऽी बेराऽी यांना भीती वाटे. कारण सोबतीला कोणीह  नाह . सोबतीकरता एक कुऽे 
माऽ राऽं दवस येऊन बसे, क  कोणाला ठाऊक? 

यावेळेस गणेशपंता या शाळेतील एक िमऽ ौी. रामभाऊ दातार हे फार उपयोगी पडले. या 
संकटांत जमले या या दोन घरा यांचा लोभ आजपयत कायम आहे. यांचे सा ाने ते 
नािशकास आले व सरकार   हॉ ःपटलांत लेगने आस नमरण झाले या आप या धाक या 
भावास घेऊन गणेशपंत शौुषेूस जाऊन रा हले तो यासह  लेग झाला! आता घर  केवळ 
मधला भाऊ ( वनायकराव) व याची वड ल भावजय ह  उरली. हॉ ःपटलम ये कपडे अ न 
इ याद  दे यास जाताना शहराचे मागावर ूेते, ूेतयाऽा व ती ओसाड पडलेली घरे यां यामधून 
राऽी-बेराऽी जाता येता या कशोरास भीती वाटे. पण ती मनातले मनात दाबून तो घर  
व हनीस व हॉ ःपटलात उभयंता भावांस सांभाळ त होता. 
* 

ई रकृपेने लेगमधून ते दोघे भाऊ बचावनू घर  आले. परंतु यांचे ये याचे आधीच या 
कशोराने अस या कौटं बकु  आप ींतह  आपले देशभ चे काय नािशकला आरंिभलेलेच होते! 
लेग या हॉ ःपटलम येच एका थोर मना या देशभ ाशी दळणवळणाला आरंभ होऊन या 
कशोराने देशसेवा कर याचा िन य केला होता तो िस स ने याक रता मंडळ  शोधू लागला. 
पाच-सहा सभासद िमळताच यांनी संःथा ःथापली व सरकार  संशयास बळ  पडू नये हणून 
एक अगद  साधे असे ितला नाव ठेवले. ते "िमऽमेळा'' हे होय. िमऽमे यांचे येय सरकार  
रपोटातून असे दलेले आहे क  "परवशतेची बेड  तोडनू  टाकून हंदःथानु  देशास परदाःयमु  
व ःवतंऽ कर यासाठ  अवँय या सव उपायांनी झंुजायचे श य तर शांततेने ते अश य 
हणून दंडाने'' (रौलट रपोट पाहा.) 

* 
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या गु  संःथेची गु  काय काय काय होती ते अजून गु च आहे. उघड र तीने ती काय काय 
कर त आली ती सवची सव िनदिश याचे हे ःथल न हे. कंवा या संःथेचे उ ेश वा चळवळ  
आ ण साधने कतपत यो य वा अयो य वा उपे णीय होती हे ठर व याचेह  हे ःथल न हे. 
* 

ा मूठभर सतरा-अठरा वषा या त णांनी नािशकला अशी एक श  उ प न केली क , ितचे 
बळाचा व तेजाचा प रणाम अव या भारतखंडात ात झाला. ा तालमीत कसले या त णांतून 
असले असले कवी, या याते, कायकार  व तपःवी उ प न झाले क , यां या अनवरत ूय ाने 
ूथम महारा  व नंतर लंडनहनू  उभा हंदःथानु  यां या नावानी दमदमुनु ु  गेला. यां यात 
काह  तर देशाचे व ःवातं याचे वेड लागून भयंकर कृ ये क न फासावरह  लटकले, काह  
तु ं गात सडनू  मेले! अशी ःवाथाची होळ  कर वणार  व ःवदेहाला तु छ मानणार  उ  
देशभ  ा मंडळ ने महारा ीय त णांचे अंगात उ पत केली. 
* 

या मंडळाचा आ मा अखेरपयत तोच कशोर होता क , याने पंधरावे वष  भगूरास देवीपुढे 
एकांतात  ती ूित ा केली होती. नािशक या सव ूक प संःथा एक-दोन वषातच या या 
चालक वाखाली चालू लाग या. नािशकचा िशवो सव, नािशकचा गणप यु सव, नािशकचे मेळे, 

नािशकची पदे, नािशकचे व ृ व, ह  उ या महारा ांत एकाएक  एका विश  तेजाने झळकू 
लागली. या वेळेस हंदःथानातु  गाजत असले या ःवदेशी ब हंकारा या चळवळ चे बीज 
पेर यासाठ  व फैलाव कर यासाठ  ा मडंळ ने व तीन त णांनी अौांत ौम घेतले. तो कशोर 
तर एक एका दवशी हजार हजार लोकांचे  समुदायासमोर तीन-तीन िनरिनरा या सभातून 
ूमुख या याने देई.  या या या यानात ौोते त लीन होऊन यां या भावभावनेनुसार 
डलतु  असत. 
* 

शाळेतील प र ेतह  तो कधी अनु ीण झाला नाह . याला वाचनाची अ यंत अिभ ची असे. 
इितहासावर मराठ  वा  मयातील सव मंथ यांनी अनेकदा वाचले. बडो ा या रा कथामालेतील 
पुःतकांचा व अ य मंथांचा अ यास क न जगातील पुरातन आ ेिलया बा बलोिनया इ याद  
देशां या इितहासाव न तो थेट आजपयत या इितहासापयत याने उ कृ  ान संपादन केले. 
मोरोपंत, वामन, रामदास, मु े र इ याद  मराठ  कवींचे मंथ या या इतके प रचयाचे होते 
क , यावर तुलना मक सुंदर या याने तो मोठमो या सभातून देई. मोरोपंता या हजारो आया 
यास मुखो  गत असत. व ृ वो ेजक सभांतून नािशक, कजत इ याद  ठकाणी याला 
पंधरा या वष च प हली पा रतो षके िमळालेली होती. क वतेतह  महारा ीय चढाओढ तह  यास 
लेखनो कषासाठ  प हली पा रतो षके िमळाली. तो याच वयात नािशक या पऽातून व ूसंगी 
पु या या "काळांतूनह ' लेख िलह . वतमानपऽात "काळ' याला फार ूय असे. 
* 

१९०१ साली तो कशोर मॅ शक होऊन पु यास फ युसन कॉलेजम ये गेला. लवकरच तेथील 
रेिसडे सीची शांतता मोडनू  अनेक उलाढाली हावयास आरंभ झाला. त वूेमाने ब , येयिन ेने 
ःफूत व पारःप रक ःनेहाने एकजीव झालेले त ण मडंळ आप याभोवती जमवनू याने 
कॉलेजांतील ू येक संःथा आप या तेजाचे मुशीत ओतून काढ यास आरंभ केला. 
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रेिसडे सीतील त णांना या "सावरकर यांप'म ये आपला ूवेश हावा हणून ःपहृा उ प न 
होई. डबे टंग लब, भोजनाचे लब, संमेलने, मंथालये इ याद  संःथा सावरकर यांप या हाती 
जाऊन ू येक त ःवातं याचा व देशभ चा उपदेश राऽं दवस चालू असे. भोजन लबम ये 
सा ा हक सु  झाले व यांत सावरकर यांपचे  देशभ चे व सा ह य, शा , क वता, वनोद 
यावरचे उ कृ  लेख येऊ लागले. यांपैक  क येक नंतर पु या या ूमुख पऽांतूनह  ूिस  
होत असत. डबे टंग लबम ये नाना देशां या ःवातं यसंपादना या इितहासावर सावरकर 
यांपमधील व यांची भाषणे होत. पुढे सवतोमुखी झालेले व अजून क येक लोकां या त ड  
असलेले "रा ीय स पद ' हे या यान सावरकर यांनीच लबम ये दलेले होते. परतंऽ देशांतील 
लोकांस ःवातं यसंपादन करताना या सात पायढया चढा या लागतात या यांनी अनेक 
ऐितहािसक दाखले देऊन या या यानांत वशद के या हो या. भोजनालयातून िशवाजीची छबी 
लाव यात येऊन ूित शबुवार  ितची मोठ  पूजा व आरती व मंऽपुंपांजली होई. आरती 
सावरकरांनीच रचलेली अस याने ती कशी होती हे सांगणेच न लगे. 
 

ौीिशवरायांची आरती 
 

आया या देशाव र ल छांचा घाला । 
आला आला सावध हो िशवभूपाला ।। 
स दता  भूमाता दे तुज हांकेला । 
क णारव भेदिनु  तव दय न कां गेला ।। 
जयदेव जयदेव जय जय िशवराया । 
या या अन यशरणा आया ताराया ।।ध.ृ।। 
२ 

ौीजगदंबा जीःतव  शुभंा दक भ ी । 
दशमुख मदिनु  जी ौीरघु वर संर ी ।। 
ती पूजा भूमाता ल छांह ं छिळतां । 
तुज वण ितज िशवराया कोण दजाु  ऽाता ।।जयदेव.।। 
३ 

ऽःत अ ह ं द न अ ह ं शरण तुला आलो । 
परवशते या पाशीं मरणो मुख झाल  ।। 
साधुप रऽाणाया दंकृितु  नाशाया । 
भगवन ्! भगव  गीता साथ कराया या ।। जयदेव.।। 
४ 

ऐकुिनयां आयाचा धावा म हवरला । 
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क णो  ःवग  ौीिशवनपृ ग हंवरला । 
देशाःतव िशवनेर ं घेई ज माला । 
देशाःतव रायगड ं ठेवी देहाला ।। 
देशःवातं याचा दाता जो झाला । 
बोला तत ्ौीमत ्िशवनपृक  जय बोला ।।जयदेव.।। 
 

रंग 

 

ध य कुलामिध धनी सवाई भा य ध यची रायाचे ।। 
सेवक हातीं यश ःव असती पु य कती या पायांचे ।।१।। 
 

रजपूता द शरू रपूह  ौीमंतांना शरण अले ।। 
म गलपितनीं शरण येउनी व जरपदासी अ पयले ।।२।। 
 

जकडे ितकडे नाम पेशवे काळ शऽुशीं वाटिनयाु  ।। 
ूजत झाली बहु शांतता रपू सवह  हाटिनयाु  ।।३।। 
 

नाच िशकार  रंग तमाशे ूजत होती िन य महा ।। 
ौीमंतांनी बेत ठर वला रंग कराचा असा पहा ।।४।। 
 

सरकारांनीं सरदारांनीं सव जनांनीं दरःतीू  ।। 
रंग क िनयां ठ क ठकाणीं केिल सुशोिभत ती वःती ।।५।। 
 

पागे पथक मानकर  आ ण कारभार  हे सरदारा ।। 
ौीमंत ूभु माधवरायासह त आले दरबारा ।।६।। 
 

यांनीं रोवुिन महाूताप ज र पट याशीं अटकेला ।। 
यांची ःवार  तेथ आली ौीमंतांनां यायाला ।।७।। 

 

उडूं लागले गलुाल प ले हौद खप वले फौजेन।। 
रंगाची अिश खेळुिन ःवार  वा याम य मौजेन ।।८।। 
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नंतर ःवार  ितसरे ूहर ं शह रं िनघाली थाटान ।। 
वाडा डावा घालूिन गेली बधुवारा या वाटेन ।।९।। 
 

पुढ वकसली मु य ःवा र मग माग थाट अंबाढयांचा ।। 
चंि बंब ौीमंत अवांतर ूकाश पडला ताढयांचा ।।१०।। 
 

पचकाढयांचा मार जाहला फार तेधवां बधुवार ं ।। 
ःवार  कापड आळ ंतूनी खेळत आली र ववार ं ।।११।। 
 

ह रपंता या वा यापाशीं रंग केशर  उडवुिनयां ।। 
ःवार  गेली नाकझर ंतुन रंगचीखला तुडवुिनयां ।।१२।। 
 

राःते यां या पेठेम य पोट लागले रः यांनीं ।। 
ग यांव िन बंब लावुनी रंग उड वला रः यांनीं ।।१३।। 
 

शह रं िभज वले कैक बंगले चौक गुलाल रंगांनीं ।। 
ापा रं जस वृंद िभज वले भगवान ौीरंगांनीं ।।१४।। 

 

सलाम मुजरे सव रा हले दंग जाहले रंगांनीं ।। 
ापार ं जसे रंग कर वले भगवान ौीरंगांनीं ।।१५।। 

 

झुकत झुकत समुदाय चालले ःवा र आिल मग वानवड ं ।। 
नंतर रंगा अरंभ झाला नाच होऊनी दोन घड  ।।१६।। 
 

खपूं लागले गलुाल प ले पचकाढयांचा भार अती ।। 
झािलरे झाली गद  एकची वणावी ती पहा कती ।।१७।। 
 

मुठ  मुठ  मग गुलाब भ रती लाल लाल छत बुंदांत ।। 
हाःयवदन मग राव शोभती शरू िशपाई फंदांत ।।१८।। 
 

अग णत ते हां सकल जनांव र पाउस पडे पचकाढयांचा ।। 
अस  झाला मार तेधवां बबंा या फटकाढयांचा ।।१९।। 
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अवणिनय बहु रंग खेळुनी उठले ःनानाशीं जाया ।। 
अग णत ते हां तापुं लाग या सुगंिध पा या या कढया ।।२०।। 
 

वेगवेगळ ं सुगधं तेल रायाशीं लावायाला ।। 
उभे रा हले ॄा ण घेउिन घालाया हो हायाला ।।२१।। 
 

अवणिनय बहु थाटान क ं झालीं सवाचीं ःनान ।। 
सवाशीं मग वाटिनु  दधलीं अग णत व  िशं ान ।।२२।। 
 

नवीं लेउनीं पनुर प व  येती सव ह दरबारा ।। 
नाच जाहला सु ं  होउिन पानसुपार  हार तुरा ।।२३।। 
 

मग िशं ान ौीमंतांनां िशरपच तुरा आ द अ पयल ।। 
तसच साढया जनािश ंदेखा अमोल पोषाखा दधल ।।२४।। 
 

नंतर ःवार  उलट िनघाली ितन घ टका राऽीं ।। 
ःवा रंत ते हां येती बरोबर नाना द मंऽी ।।२५।। 
 

शोभा बघती गा याव नी िचराकदान लावुिनयां ।। 
अित गजरान ःवार  येती वा याम य घेउिनयां ।।२६।। 
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३ फ युसन कॉलेजम ये आ ण  पु यात या चळवळ  
याूमाणे फ युसन कॉलेजम ये व ा या या सबंध आयुंयबमाम ये वल ण ःथ यंतर 
क न वनायकरावांनी यांना चैनी, ऐषआरामी, टेिनस कोट, चहा पाट , िसगारेट वगैरे गो ीं या 
पंकांतून काढनू  देशभ , व ा, व ृ व, क व व या उ वल स  गुणांकडे ओढनू  घेतले. 
यानंतर अशा एकाच येयाने, आवड ने, ूेमाने एकऽ केले या िमऽमंडळाम ये संघटन कर याचा 
वनायकरावांनी उपबम केला. कारण वःकळ त पसरले या अनेक साम यवान माणसांपे ाह  
संघ टत असलेली थोड  माणसेह  अिधक काय क  शकतात, हे वनायकराव जाणून होते व 
हणून कुठेह  ते गेले तर  यांनी संघटनाचे ूय  अखंड चाल वले. याचूमाणे फ युसन 
कॉलेजम येह  यांनी या सव त ण िमऽमंडळाचे संघटन आरंिभले. फ युसन कॉलेजची 
समोर ल टेकड  हणजे सावरकरांचे ब डांगण होऊन रा हले. यावेळ  सावरकरांचे इतर सहचर 
आप या फुलरंगी ता याचे दवस चैनी या छानछबे यांत यथ घालवीत असत. यावेळ  
सावरकर व यांचे अनुचर या टेकड वर एका खबदाडांत एक जे महादेवाचे देवालय आहे 
याम ये देशभ या जळाने सुःनात होऊन ःवरा य देवीला ूस न कर याकरता सवःवाचे 
बिलदान कर याचे िन य करताना दसत होते. हे िन य कसे तड ला जातील, हे उ ेश कसे 
सा य होतील याचा गंभीर वचार कर यात या ठकाणी कतीतर  वेळा ह  मंडळ  गढनू  गेलेली 
असत. नवीन नवीन त ण या एकजीव झाले या सावरकर कपकडे आक षले जात. नाना 
वषयांवर तेथे व ापूण अशी भाषणे होत व पूवकालीन इितहास व स :कालीन ह न ःथती 
यांची हबेहबु ू  िचऽे िसनेमाूमाणे या त णां या मन:पटलावर सावरकर आप या अमोघ वाणीने, 

दय हलवून सोडणाढया व ृ वाने उमटवून देत असत. मधून मधून ह  मंडळ  जवळपासचे 
क लेकोट पाहावयास सफर  काढ त. एकदा िसंहगडावर अशीच सफर गेली असताना 
वनायकराव यांनी तानाजी या च रऽावर एक व ृ वपूण भाषण केले. "व ते आजह  मला 
जसे या तसेच आठवत आहे.' असे यांचे एक ःनेह  आ हाजवळ हणाले. 
* 

पण फ युसन कॉलेजम ये या त ण मंडळा या या उलाढाली चाल या असताना यां या 
चालकां या ीतून हा त ण कसा वगळला गेला ? तो वगळला मुळ च गेला नाह . प हले 
वष च याचे वतन पाहनू  ूोफेसरांस शकंा वाटली - दसरेु  वष  भीती - ितसरे वष  तर सादर 
ेष. सादर यासाठ  क  सावरकर यपम ये अ यासाचे व पर ा उतर याचे कामी ू येकाचा 
हातखंडा असे. यायामात, व ृ वांत, स छ लतत, द:ु खतांस साहा य दे यात - सव स  गुणांत 
ती मंडळ  पुढे असत. ते वेष एकसारखा व ःवदेशीच कर त. ते जवास जीव देणारे िमऽ होते. 
एकच दगुणु  यां यांत असे क , यां या ूोफेसरांस न पटेल इतका जा व य ःवदेशािभमान व 
तो कृतीत उतर व याची अ यु कट लालसा व ूय  ! या योगाने सावरकरांवर सव चालकांचा 
डोळा असे. ूो. पटवधन हणत ‘’He is bound to be a great demeyogue.’’ (तो एक मोठा 
चळव या लोकामणी होईल.) 
* 

सावरकर यपचा ूभाव केवळ रेिसडे सींतच थांबणे श य न हते. कॉलेजम ये महारा ांतील 
भावी पढ चे नेते एकऽ जुळत अस याने यां या वचारांस व कृतींना वळण लागणे हणजे 
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उ या महारा ाचे भ वंय घड वणे होय असे सावरकर आप या मंडळ स वारंवार सांगत व 
हणून जर  कॉलेजांतील ये याजा या त णांशी वाद ववाद कर यात यांचा वेळ खच होई तर  
ते पु या या सावजिनक चळवळ ंतह  भाग घेऊन आप या वचारांची माणसे एकऽ कर त 
होतेच. अशा एका ूसंगी एका मो या ःवदेशी सभेत आहे या वलायती कापडाचे काय करावे 
असा ू  उठला. ते हा सावरकरांनी उठून सांिगतले क , या सव कापडाची आताचे आता होळ  
क न कृतकमाचे ूाय  यावे ! 
* 

ती क पना पु यातील एका पुढाढया वना कोणासह  पटली नाह . ते पुढार  हणजे ूो. 
िशवरामपंत परांजपे होत. पण सावरकरांशी अधा तास वाद ववाद होताच दोघां-ितघांनी वचन 
दले क , लोकांत इतका उ साह जर पैदा होत असेल क  होळ साठ  िनदान अध  गाड  तर  
कपडे एकऽ होतील तर आपण होळ ला पा ठंबा देऊ.'' ""ते काम माझे'' सावरकर हणाले व 
व रत आप या गोटांत ते वतमान सांगनू पु यातील व ा या या दोन सभा भर व या. 
सावरकराचे व ृ वा या आता पु यासह  इतका लौ कक झाला होता क , ौो यां या झंुड  
लोटत. या याना या पूण भरात सावरकरांनी आ हान केले क  ""फेका वलायती कपडे 
अंगाव न! आपण यांची व याबरोबरच या सवयीची राख क न टाकूया!'' या आ हानासरशी 
कोणी टोपी, कोणी उपरणे, कोणी कोट जे यापाशी होते ते पटापट फेकू लागले! बोलता बोलता 
पु षभर ढ ग पडला! मग यांना शकंा हो या यां याह  मावळ या. एका पुढाढयाने हटले, 

""पण हा आिथक शा ा या ीने तोटा आहे.'' व रत सावरकरांनी उ र दले, ""पण 
नीितशा ा या ीने तो लाभ आहे. या कप यांस पेटताना पाहनू  मनात जी देशभ ची योत 
पेट घेईल ि◌त या नैितक प रणामाचा लाभ हा ा हानीहनू  अनेक पट ने अिधक भरेल!'' 
* 

गा यांवर ते परदेशी कप यांचे ढ ग रचले गेले. वर गुलाल िशपंडनू  पुढे बाजे, यांड, ताशे, 

चौघडे लावून एखा ा महामार चा बळ  काढावा तसा तो वलायती कप याचा ढ ग म ये घालून 
ती िमरवणूक िनघाली. रेमाकटपासून वाजत-गाजत थेट लकड  पुलाकड ल शेतात लोक आले. 
सावरकरां या गोटांतील मंडळ  स ज होतीच. ताबडतोब यांनी मोठ  होळ  रचली. लोकमा यह  
िमरवणुक त म यंतर  आलेले होते. काळकत ूथमपासूनच होते. सावरकरांनी वनंती केली क , 

होळ  पेटली असताना ती भोवती वतुळ रचून ितथे या जाळासमोर या यान हावे. 
लोकमा य हणाले, आता काय झाले इतकेच पुरे. होळ  ितकडे पेटू ा. या यान इकडेच देऊ. 
पण सावरकरांनी आमह धरला क , ""मग येथपयत तर  ये याचे काय कारण ? या यान रे 
माकटांत व होळ  इकडे करता आली असती. पण हा ूचंड वलायती कापडाचा ढ ग भडकत 
असताना या वाळां या लोळासमोरच भावनांचेह  क लोळ उड वणारे या यान झाले तर ते 
ँय हे संःकार मनावर जाःत ठसवू शकतील. लोकमा य हणाले, बरे तसे का होईना. मग 
या दवशी होळ वर िशवरामपंतांचे उ कृ  या यान झाले. एक वलायती कोट होळ तून 
खेचून यांनी याचे खशात कती हंदःथानीु  ि य चो न नेले याची झडती घेतली. व नंतर 
या फसवणुक चे ूाय  हणून यास ""होळ ंत भःम हो!'' हणून या कडकडणाढया 
अ नीत फेकून दले. लोकमा यांनीह  मोठे उ साहवधक भाषण केले. राऽी ८ चे सुमारास तो 
समूह परतला. लोकमा य हणाले, ""सावरकर संभाळा हो पोिलस िचडले आहे. पलीकडे 
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गवता या गं या आहेत. नाह  तर ठणगी तेथे पाडनू  हणायचे क , होळ वा यांनी गवत 
जाळले ! !'' सावरकरांनी सांिगतले आ ह  होळ  संपूण वझेपावेतो येथून हलणार नाह  ! आपण 
िनश◌ंि◌चत्  असावे. या राऽी सावरकरांनी आपले दोन व ासू िमऽ तेथे पहाढयास ठेवून, राख 
झा यावरह  ती पोहरे आणून वझवून टाकली. 
* 

ह  हंदःथानांतु  वलायती कप यांची प हली ूचंड होळ  होय ! अमतृबझार, बंगाली, हंद ूअशा 
दरदर याू ू  पऽांतून ितचा उजेड पडला होता. ट का ूितट कांचा धूर तर म हनाभर िनघत होता. 
* 

पण सावरकर रेिसडे सीत परत येऊन पाहतात तो ितकडेह  एक होळ  पेटलेली होती ! ह   
कप यां या आगीची नसून चालकां या शांतीची होय. थोडेच दवसांत ू. परांजपे यांनी 
सावरकरांस बोलावून, ःवदेशीम ये भाग घे या या व होळ त पुढाकार ःवीकार या या 
अपराधा वषयी रेिसडे सीतून "र ःटकेट' ब हंकृत केले. व दहा पये दंडह  ठोठावला ! सावरकर 
यावेळेस कॉलेज या शेवट या पर ेत उ ीण होऊन नुकतेच बी.ए.साठ  फाम भ न 
युिन हिसट त धाडनू  आले होते. यांची नेहमीची र ित हणजे वषभर अ याहत ःवदेशधमाचे 
उपदेशकायात रखडनू  पर े या आधीचे दोन म हने तेवढे अ यासांस राखून ठेवायचे. या दोन 
म ह यांत ते इतका कसून अ यास कर त क , ू येक वष  हटकून ते उ ीण होत. पण आता 
याचवेळ  हे संकट उ  भवले  ! दंड झाला व कॉलेजमधून काढनू  टाकले. हे ऐकून 
युिन हिसट ह  कदािचत बी.ए. स बसू देणार नाह  ! विचत पुढ ल सव आयुंयाचा रंग 
एकदम बदलून जाणार ! विचत आजपयत केले या खचाची व कुटंबातीलु  सव माणसांस 
आप या उ कषा वषयी असणाढया आशेची अशी धूळधाण होणार ! पण ू. परांजपे हणाले, 

सं याकाळचे आत रेिसडे सी सोडनू  चालते  
हा !' सावरकर रेिसडे सी सोडनू  चालते झाले. यांचे मागे ती िशवाजीची िचऽे काढनू  
टाक यात आली. ती िल खत सा ा हके बंद कर यात आली. यां या गोटास पूव  यु यमान 
प  कर त याूमाणे लुटनू  फःत क न उधळून टाक यात आले. 
हा हंदःथानातु  ःवदेशी चळवळ स बळ  पडलेला प हला व ाथ  होय. इंदूकाशानेु  िल हले क , 

यास बळ  दला हे ठ कच झाले. ‘’He was an ill tongned messenger of extremism from 

the very start.’’ प ह या पासूनच याची ज हा हणजे जहाल प ाची एक अशभु वल ज हा 
होती. 
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४ बी. ए. ची प र ा व अिभनवभारताला मूत ःव प 
फ युसन कॉलेज या अिधकाढयास या कृ या वषयी केसर ने सणसणीत ू यु र दले क , ""हे 
आमचे गु च न हेते !'' बहतेकसु  नेमःत पऽांनी व ा यानी राजक य चळवळ ंत पडू नये 
हणून मत दले. बहतेकु  रा ीय प ीय पऽकारांनी सावरकरांचे समथन केले. यांस झालेला 
दंड भर यासाठ  सावजिनक फंड उभार यात आला. यांतून दंडाचे दहा पये देऊन बाक  पैसे 
सावरकरांनी पैसा फंडास देऊन टाकले. याच गद त पु याहनू  तेथेच अ यास क न ते बी. ए. 
ची पर ाह  पण जे हा उतरले ते हा महारा ांतील अनेक लोकांकडनू  सावजिनक अिभनंदनपर 
पऽे आली. 
* 

 

बी.ए. होताच अिधक नेटाने यांनी ूचाराचे काय हाती घेतले. यां या क वता आता 
महारा ांत सवाचे मुखी झाले या हो याच. यांनी केलेला िसंहगड व बाजी देशपांडे यांचा 
पोवाडा तर अजूनह  सवतोमुखी आहेच. यां या व ृ वाचा लौ कक दरू दरू पोहोचून नगर, पुणे, 

मुंबई, डहाणू, क याण अशा क येक शहरांतून यांची या याने आमंऽणे धाडनू  कर व यात 
आली. जेथे जेथे ते जात तेथे तेथे "सभा या यानासह आप या गु  संःथां या शाखाह  
पसरवीत जात असे,'' असे रपोटस ्हणतात. या रपोटाव नच या सव चळवळ ने सावरकरावर 
वॉरंट सुटले आहे अशी दाट वदंता उठली. 
* 

आप यावर वॉरंट सुटले हे ऐकून ते के हा येते याची मागूित ा कर त सावरकर हे मुंबईला 
बी. ए. एल ्.एल ्.बी. चे अ यासाक रता १८९६ या वष  येऊन रा हले. आता यांस इ छा झाली 
क , कॉलेजम ये जशी महारा ाची पढ या पढ  एका झट यासरशी एकाच वेळ  बदलता आली 
तशीच हंदःथानचेु  भावी नेते जर कुठे एका वेळ  एकऽ गाठ याचे ःथळ असेल तर लंडन होय. 
तेथे सव हंदःथानांतीलु  बु ने व ि याने समथ असलेले त ण बहतेकु  जमतात व तेथून परत 
आ यावर समाजाचे नेते व धुर ण बनतात. तर तेथे अ यु च ःथलीच ूकाश पड यास तो 
आजूबाजूस दरवरू  सहजच पसरेल. आणखी युरोपीय बांितकारक व इतर संःथा अवलोकन 
क न यांची साधने िशकता व जुळ वता येतील. संःथे या अ खल भारत वष य कायबमास 
पूण कर यास श य तर लडंनला जावे असा यांनी बेत केला. इत यात इं लंडम ये 
""होम ल'' सःंथेचे सूऽधार पं डत ँयामजी कृंण वमा यांनी परदेशूवासास उ ेजन 
दे याक रता दोन-तीन ःकॉलरिशपा ठेव याचे आप या "इं डयन सोिशयािलःट' पऽांत ूिस  
केले व होतक  इ छुकांकडनू  अज मािगतले. वनायकरावांनी पण एक अज धाडला व यांस 
लोकमा यांनी व काळकत यांनी ूशसंापऽे जोडली. थोडेच दवसांत ""िशवाजी'' ःकॉलरिशप 
िमळून वनायकरावांचा वलायतेस जा याचा बेत ठरला. 
* 

म यंतर  पु यास एक ःवदेशी ूचारांत ल  घालणारे ःवामी अग यगु  नावाचे पु ष येऊन 
या याने देऊ लागले. यांनी पु यातील व ा याना संघ टत कर यासाठ  काह  पुढाढयांस 



  

िनवडनू  मजकडे धाडा असे सांिगतले. ते हा पुणेकर व ा यानी मुंबईस सावरकर यांस 
परांज यांचे नावे तार दली. सावरकर पु यास तातड ने येताच व ा याची एक मोठ  सभा 
भरली व यांत पंचाचे ूमुख नेमून अग य गु कडे धाड यात आले. तेथे काह  तास शुं क 
संवाद होऊन पु हा पुढे पाहू हणून "गु ' उठून गेले. बःस, हाच व इतकाच अग यगु  व 
सावरकर यांचा ूथम व अंितम  प रचय ! ह  य:क त ्घटना येथे इत याक रताच सांगायची 
क , रौलट रपोटम ये पोिलसांनी असा शोध लावला आहे क , अग य गु ने ूथम सावरकरांना 
आप या हाती घेऊन राजकारणाची द ा व लौ कक मह व दले ! हा भाग जे हा सावरकरांनी 
ूथम वाचला ते हा यांस हसूच कोसळले असेल ! 
* 

आणखी एका संबंधाने या गो ीचा उ लेख केला आहे. वर ल सावजिनक सभेत एकवीस 
वषा या वयात सावरकरांनी दलेले हे या यान यांचे पु यास झालेले शेवटचे या यान होय. 
या भाषणा वषयी पोिलसचे ःपेशल रपोटर हणतात, ‘’It was so dexterous ! So 

triumphant ! He is at The most twentytwo, but he is already an accomplished orator 
of an enviable rank. हे यांचे पु याचे शेवटचे या यान. यावर आजपयत पु याचे जनतेस 
यांशी व यांस पु याचे जनतेशी बोलता आले नाह . पुढे कधी येईल तो सु दन ! 

* 

मुंबईस जे काह  ५-६ म हने ते रा हले ते यांनी तेथील कॉलेजांत आप या त वांचा ूसार 
कर यात, चाळ  चाळ त सभा भर व यात, व आप या प ाचे " वहार ' पऽ चाल व यात खच 
केले. यांचे लेख वहार ंत येऊ लागताच या पऽा या ूती हजारांनी खपू लाग या. इत यात 
इं लंडम ये जायचे ठरले. वलायतेत जा याचे आधी वनायकरावांनी अनेक सहकाढयांस एके 
ठकाणी जमवून यांचे एक संमेलनच केले. यावेळ  या संःथेचे नाव "अिभनव भारत' हे 
ठेवले गेले व ःवातं यलआमी या जयजयकारांनी महारा ाचे अ खल वातावरण दमदमूनु ु  टाकले. 
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५ वलायतेत ूयाण आ ण तेथील खळबळ 
 

हंद देशा या जयजयकारांनी लंडनम ये असले या हंद  त णांसह  भा न टाक यासाठ  व 
हंदःथानातीलु  चळवळ चा ध का युरोपात पोहोचवून ितकड ल रा ांत हंदःथान याु  आकां ाचा 
व कतृ वाचा उ चार व यां या कायाची ूिस  कर यासाठ  सावरकर मुंबई सोडनू  वलायतेस 
जावयास िनघाले. आपला भाऊ, माझा पती, आमचा पढुार , आमचा जवलग िमऽ, परत येईल 
या आशेने व उ साहाने या अनेक अंत:करणांनी यांस या दवशी िनरोप दला - हाय हाय 
! यां या या सव वैय क आशांचे ते गलबत कत या या खडकावर फुटनू  च काचूर हायचे  
होते ! ! 
* 

इं लंडम ये पोहोचताच एक दवसह  यथ न घाल वता सावरकरांनी आपले कत य काय 
आरंिभले - न हे ते जलमागानेह  खंड पावलेच न हते. कारण नौकायानावर जे हंद  व ाथ  
यांस भेटले यापासूनच यांनी आप या युरोपमधील कायबमास आरंभ केला होता ! व तोच 
कायबम राऽं दवस अ रश: राऽीचे दवस क न व वेळ  तर भोजनासह  समय न खच करता 
चार वष अ याहत चाल वला होता. यांतील अनेक गो ी व अनेक काय अिभनव भारता या 
गु  मंडळांत घाटत व घडत अस याने यांची मा हती अ ापपयत धु यांतच गुरफटलेली आहे. 
व विचत हंदःथानु  ःवतंऽ होईपयत ती तशीच राह ल. या दवशी माऽ पारतं या या राऽीत 
ित या ा िनःसीम भ ाने व या या अ य समथ सहा यकांनी आप या मातभृूमी या व 
लोकां या मोचनासाठ  काय काय भयंकर वा सौ य, ध य व आप य बरे वा वाईट, उपाय 
योजले, कोणती व कशी अखंड व अनवरत सेवा केली व ःवाथाची, ःवजनांची व ःवूाणांचा 
िचंता न करता एकमाऽ उ ेशाने झंुजत लहानपणी केले या वािचक ूित ा कशा अ रश: 
कृतीने खढया के या ते या दवशी माऽ - क  या दवशी हंदःथानांतु  पु हा ःवतंऽतेचा 
वज डोलू लागेल या दवशी माऽ - कालास आठवण रा हली व कोणी सांगावयास उरले तर 
सांिगत या जातील ! 
* 

इतके माऽ खरे क , सावरकरांचा इं लंड या कनाढयास पाय लाग यापासून येथील हंद  
त णांत अशी काह  वल ण चळवळ व वृ ीपालट झाली क , वलायत सरकारलाह , 

सावरकरांवर कडक डोळा ठेवणे ूा  झाले. इं लंडमधील टाइ स आद क न सव मोठमोठ  
वतमानपऽे ा िमसूरह  पुरती न फुटले या पोरास आपला क टा ूितप ी समजून यावर 
अमलेखांतह  ह ले चढवू लागली. स ावन साल या ःवातं याथ झाले या रा ीय यु ाचा अध 
शतको सव सावरकरांनी भर लंडनम ये गाज व याने तर ूकरण अगद च िचरड स गेले. 
लंडनचे पोिलसाने सावरकरांनी चाल वले या "इं डया हाऊस' पुढे आपले िन याचे ठाणे दले. 
इं डया हाउसम ये गु र तीने बॉबं िशक व याची शाळा आहे असे ते हणू लागले. रौलट रपोट 
व पोिलसांनी आणलेले आरोप यांचे असे हणणे आहे क  र ववार  भरणाढया "ृ  इं डया' 
नावा या अिभनव भारता या उघड सभेत अनेक रा ीय वषयांवर व ाूचुर व वा शाली 



  

भाषणे क न सावरकर बौ क िश ण देऊन, राऽी अिभनव भारता या गु  सभेत त णांस बॉबं 
गो याचे रासायिनक िश ण देत. लंडनम ये इं डयन लोकांचे गु  हःतमुिक आहेत. यांतून 
हजारो ःवातं य येयगािम बांितकारक वा  मयाची पऽके व पुःतके छापत आहेत व 
हंदःथानभरु  गु पणे वाटली जात आहेत. लंडनम ये असताना वनायकरावांचा िनरिनरा या 
देशांतील ःवातं याक रता ूय  करणारांशी ढ प रचय होऊ लागला. रिशया, आयलड, इ ज , 

त ण तुक व चीन येथील परागंदा झालेले व न झालेले देशभ  लंडनम ये आ यावर 
वनायकरावांची भेट घेतच असत व यांचा प रचय होई. यािलक अमे रकन व अमे रकन 
पोतुगाल इ याद  देशांतील ूमुख पऽांतून वनायक या सह ने जे लेख येत ते वनायकरावांचेच 
आहेत अशी यावेळ  दाट वदंता असे, दादाभा ची "लडंन इं डयन' सोसायट  यांनी अनेक 
कारःथाने खेळून व आपले सभासद तीम ये घुसवून आप या ता यात घेतली. हंदःथानम येु  
वलायतेहनू  अनेक प ऽका (Pamphlet) दर मेलला भराभर व भाराभर िनरिनरा या ठकाणी 
येऊ लाग या या इत या क  अखेर मुबंई सरकारास यावर नजर ठेव यास व याचा ूसार 
बंद ठेव यास एक नवा वभागच काढावा लागला आ ण तर ह  याचा ूसार यावेळ  कती 
तर  होत होता असे यावेळचे अनेक गहृःथ सांगतात. या सव प ऽका सावरकरच िल हत 
इ याद  अनेक आरोप, आ ेप, सावरकरांवर वलायती पोिलस व वलायती पऽे उघडपणे क  
लागली. 
* 

सावरकरांची भेट घेऊन यांचे वणन ूिस  करणे हा वलायती पऽांस एक चळच लागला. 
यांत कधी कधी गंमत उडे असे सांगतात. यांतील एका मह वा या पऽाचा बातमीदार एक 
दवस सावरकरांची भेट घे यास आला. दारांतील इं लश नोकरणीने वे टंग मम ये यास 
बस वले व यांनी र तीूमाणे नावाचे काड दले. ते ितने जवळच सावरकर काह  आलेली पऽे 
चाळ त होते यांस दले. ते हा तो बातमीदार नोकरणीस खुणेने बोलावून हणाला, "मला 
सावरकरांना भेटायचे आहे ! ते कुठे आहेत ?'' ितने सांिगतले, "तेच ते आहेत. आताच 
आप याशी बोलतील.'' पण याचा काह  व ास पटेना. याला वाटले क , याची थ टा 
चाल वली आहे ! इत यात सावरकर ती पऽे चाळ तच पुढे आले. नमःकार चम कार क  
लागले. ते हा यांनी यांस कळकळ ने वनंती केली क , ""खरोखरच का सावरकर आपण 
आहात?'' ते हा सावरकर हणाले, "आपण िन:शकं असा. या नावाचा मनुंय तो मीच !'' 
आ याने खांदा उडवून तो गहृःथ हणाला, "खरेच का ? आमची आप या वयोमान व 
आकारा वषयी क पना अगद  उलट होती !'' सावरकर हसले, "तर मग मी आपली िनराशा केली 
याःतव आपण मला मा करावी.'' तोह  हसून हणाला, "तर मग आमचे पऽ आपणांसार या 
िमस डह  पुरती न फुटले या गहृःथाचा इतके दवस इतका ूितरोध कर त आहे हे आ हांस 
ठाऊक न हते !'' ते हा सावरकर ते सव हस यावार  नेऊन हणाले क , "पण आता ते 
आपणास ठाऊक झाले आहे ते हा आता तर  आपण तसला वरोध कर याचे सोडनू  दलेत 
हणजे झाले !'' पण ा पऽाचा ूितरोध सावरकरांस िमस ड चांगली फुटली नाह  हे 
कळ यावरह  सुटला नाह  ! बॉटमले या जॉन बुलने तर अनेकवेळा सावरकरांस िशगंावर 
घे याचा य  केला. डेली यूज व मचेःटर गा डयन या पऽांनी माऽ यां या वषयी अंशत: 
वरोधी असले तर  फार गभंीर व मािमक लेख िल हत असावे. 
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* 

अिभनव भारताचा असा हा िधंगाणा इं लंडम ये चालला असताना सावरकर हंदःथानातीलु  
पऽांतूनह  तेजःवी लेख धाड तच होते. "काळ' व " वहार ' या पऽांतील लंडनची बातमीपऽे 
अजूनह  क येकांस आठवत असतील ! इं लंडम ये गे यानंतर चार म ह याचे आतच यांनी 
जोसेफ मॅ झनीचे आ मवृ ाचे मराठ  भाषांतर ूिस  केले. या पुःतकाने महारा ांत जी 
खळबळ उडवून दली ितला अ यऽ तोड विचतच सापडेल ! हजार  त णां या उ या 
सावरकरांनी िल हले या ूःतावनेवर पडू लाग या ! पालखीतून धममंथाशेजार  या पुःतकास 
ठेवून िमरवणुक  काढ यात आ या ! "सावरकरांचा मॅ झनी' या या पऽांतील अमलेखांचा 
वषय होऊन बसला. अखेर लोक ूय पुःतकास िमळणारे शेवटचे व प हले पा रतो षक जे 
िमळायचे तेह  सावरकरां या मॅ झनीला िमळाले. सरकारने ते पुःतक ज  केले ! आ ण हणून 
क येक त णांनी या पुःतकाला जोडलेली ूःतावना वेदाूमाणे त डपाठ क न टाकली ! ! 

* 

जोसेफ या झनीचे भाषांतर संपताच सावरकरांनी १८५७ चे "ःवातं ययु ा'चा इितहास 
िलहावयास घेतला. ूित दवशी ते जेवण होताच सरकार  जुने कागदपऽ व मंथ चाळ त. 
लंडनमध या मंथालयांतून सं याकाळपयत बसत. अखेर हे पुःतक िलहनू  पूण होते न होते 
तोच यावर सरकार  वब ी होऊन ते छाप याचे आधीच सरकारजमा कर यात आले ! ! 
कोणतेह  पुःतक याची हःतिल खत ूतह  अजून पूण झालेली नाह  ते ूिस पूव च न हे तर 
छाप यापूव  न हे ! पुरते िलहनू  हो यापूव  ज  केले जा याचा हा मान सव जगतांत जवळ 
जवळ या एका पुःतकालाच िमळाला असावा ! सावरकरांनी लंडन टाइ सम ये अशी वनोद  
ट का केली. पण ते मराठ  पुःतक छापणे जर  अश य झाले तर  याचे इंमजी भाषांतर होऊन 
ते अूितहत र तीने सवऽ ूसतृ कर यात आले. एकदा तर यां या ूतींवर इतक  मागणी 
आली क , एक ूत द ण अमे रकेत १५० पयांना वकली गेली ! या पुःतकाची सव वब  
सावरकरांनी सावजिनक काय कर याकडे अपण केली. या पुःतकाचेब ल सावरकरांचे व सव 
िचत ्पावनांचे परम सु   Valantine chirole, Indian unrest म ये हणतात, " यांतील लेखन-
स दय; अगाध व ा व शोधकता ह  जतक  आकषक आहेत, िततकाच यांतील हटवाद पणा 
व मत वपयास ह  यानात ठेव याजोगी आहेत ! 
 

 

 !'' यां या न या India New and old या पुःतकांत पु हा ते या पुःतकांतील उतारे देऊन 
सावरकरांसंबंधी हणतात क , ‘He was one of the most brilliant adovocates of a later 
rebellion.’’  

* 

स ावनचे ःवातं ययु  इं लशम ये ूिस  होताच वनायकरावांनी मराठ म ये शीख जातीचा 
एक सुंदर इितहास िल हला. पण वनायकरावां या लेखणीचे व कृंणमाता देवक चे मह जवळ 
जवळ सारखेच असावेत. कारण देवक या गभाूमाणेच यां या लेखणीतून पुःतक उपजले न 
उपजले क  ते वप ीय बोधा नीने ध न व से सार या िशळेवर आपटनू  नामशेष केलेच 
हणून समजावे ! िशखांचा इितहास केवळ ऐितहािसक वा  मय होते पण वनायकरावांचे नाव 
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ते लोकांत चालवील हणून से सार या िशळेने पोःटा या पेट या कंठात ते िगळंकृत क न 
टाकले. 
* 

इं लंडमधील चार वषा या वनायकरावां या चळवळ चा व यां या भगीरथ ूय ांचा सव 
इितहास देणे हे आज अश य आहे. यांनी या चार वषात श दश: एकह  दवसाचा, एकह  
ण वाया न दवडता, वर राऽीतील वौांतीचेह  अनेक तासभर घालनू या आप या हतभा य 

मातभृूमी या उ ाराकरता जे भिगरथ ूय  केले, जी जी साहसे आचरली, जे जे ःवसुखाचे होम 
केले, ते ते सव र तीने आपणास ात हावे हणून जर  उ कट इ छा उ प न होत असली 
तर  साधनाभावी ती पूण होणे आज अश य आहे. वर दलेली मा हती सागरांत एक बंद ुया 
मानानेच आहे. गे या वीस वषात अ खल महारा ांत व अ खल हंदःथानांतु  जे जे थोर 
कतृ ववान, शीलवान, ःवाथ यागी देशभ  िनपजले व यांनी भारतमातेसाठ  
ःवसुख यागापासून ःवदेह यागापयत सव द ये क न दाख वली या बहतेकु  सवाचा संबंध 
व अनेकांची ःफूत  वनायकरावांनी जे अ  भुत सघंटन चाल वले होते या याशी आहे हे 
हणणे फारसे धाडसाचे होणार नाह  याची ूिचती यावेळ  एखादा साम इितहास ूिस  होईल 
या वेळ  पट यावाचून राहणार नाह  अशी आमची खाऽी आहे. वनायकराव सावरकरांवर 
अ खल हंदःथानातीलु  राजक य कै ांपे ाह  सरकारनी जो आज इतक  वष आकस धरला 
याचेह  कारण अंशत: यातच सापडेल. अजूनह  चौदा वषा या द:ुसह व स  मजुर या 
बं दवासानंतरह  सरकार यांस समुिा या, खंदकाने पारवतृ असले या र ािगर  ज ांतच 
डांबून ठेवीत आहे. सरकारची ह  अनुदार वृ ी आता तर  लवकरच न  होवो. 
* 

यां या वलायतेमधील एकदोनच घटनांब ल काह  ऽोटक मा हती आ हांस िमळाली आहे ती 
िशताव न भाताची पर ा कर याकरता आम या वाचकांपुढे मांडतो. १९०९ चे वष. ते 
बॅ रःटरची पर ा आताच उतरले होते. इतका रा ीय याप व मंथलेखन चालवूनह  ते पर ेत 
कधीच अनु ीण झाले नाह त. आता यास बॅ रःटरची सनद िमळायची व ूय मातभृूमीस 
परत फरायचे दवस जवळ आले. आता िचर वर हत बंधूस भेटनू  सव वृ ांत कळवीन व 
यां याकडनू  पाठ थोपटनू  घेईन ह  मधुर आशा सुख देऊ लागली तोच बातमी आली क , 

यांचे परम ूय ये  बंधू गणेशपंत यांना अिभनव भारताची पुःतके व पदे छाप या या 
अपराधासाठ  ज मठेप - काळपा याची िश ा झाली ! ह  बातमी वाचून होते न होते तोच 
दसरु  बातमी आली क  किन  बंधू बाळ केवळ १९ वषाचे पोर यासह  लॉड िमंटोवर पडले या 
बांबचे ूकरणात अटक कर यात आली आहे. घर  एकट  व हनी उरली. ितचे के वलवाणे पऽ 
आले क  ता या, मी एकट च आहे. आप या वाटेकडे डोळे लागले आहेत. ता यांनी उ र दले - 
* 

आता आमची कसली वाट ! हंदःथानांतु   आ हांवरह  वारंट आहे हे िन त समजले आहे. 
पण व हनी ! धीर धरा ! हे पाहा ! 
मह कायाच कंकण ध रल 

आतां मह म व पा हजे बाणल 
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ऐस वतन पा हजे केल 

क ं ज पसंत पडल संतांनां ! 
पूवज अनंत ऋषी वर 
अजात वंशजांचे संभार 
साधु साधु गजतील 

ऐस वतणे या काला ! ! 
* 

इकडे इन या चालकांनी यात लॉड मोल व इतर मोठमोठे अँ लो-इं डयन ूमुख होते - यांनी 
सावरकरांवर खटला भरला. इन या सभासदांपुढे यांनी बॅ रःटर या धं ाची अनु ा ावी कंवा 
नाह  या वषयी वचार आरंभ झाला. हंदःथानु  सरकाराकडनू  अनेक कागदपऽ सावरकरां या 
राजिोह पणाचे पुरावे हणून धाडले गेले. सावरकरांनी सव आ ेपांची उ रे दली. अंती असे 
ठरले क , सावरकरांना सनद दे यात यावी. पण यांनी राजिोह करणार नाह  असे िलहनू  ावे. 
सावरकरांनी सांिगतले क , मी राजिोह कर न तर सरकारची कोट माझी चौकशी क न मला 
िश ा देतीलच मग हा करार कशाला पा हजे ! दसरेु  राजिोह हणजे काय हेह  गूढच आहे 
कारण वंदेमातरम ्ओरडणे हेह  राजिोहच ठरते !! 
* 

अखेर िनणय झाला क  सावरकर अजून फार त ण आहेत यांना यांची वतणकू सुधार यास 
काह  समय ावा. मग सनद दे याचा ू  पु हा वचारात यावा. दसढयाु  श दात हणायचे 
तर सावरकर आपली राजक य चळवळ सोडतील तर यांस सनद िमळावी. सावरकरांनी 
सनदे या आशेने राजक य चळवळ सोडली नाह . हंदःथानातु  बॅ रःटर  सोडनू  देणारा प हला 
वीर बॅ रःटर सावरकर होय. 
* 

यानंतरची राजक य पटावरची ःथ यंतरे व ु ेगाने घडावयास लागली. इतके हंद  बांितकारक 
व सरकार यां याम ये धुमसत असलेला बोधा नी ू विलत होऊन या या वाला इकडे 
हंदःथानातु  व ितकडे लंडनम ये णा णाला व दवसा दवसाला भडकू लाग या. १९०९ चा 
जून अगर जुलै असेल यावेळ  सबंध इं लंड व हंदःुतान यांना वःमयाने ःतिमत करणारा 
कझन वायली व लालकाका यांचा खून भर लंडन शहरात झाला. मदनलाल िधंगरा या नावा या 
हंद  त णाने हा खून केला असे मागाहनू  िस  झाले. नाना तक केले. अखेर मदनलाल 
िधंगराने जबानीत कथन केले क  " हंदःथानातीलु  त ण देशभ ास या अ याया या फाशी या 
वा ह पार या िश ा झा या याचा मी सूड उगव याकरता हे कृ य केले.' 
* 

िधंगरा या या कृ याने सव इं लंडम ये एकदम खळबळ उडनू  गेली. इं लंडम ये असले या 
हंद  लोकांनी िनषेध कर याक रता सभा, लेख, या याने यांची झोड उडवून दली. भावनगर , 

सुरिनाथ बानज , पालबाब,ू खापड  इ याद  अनेक पुढाढयांनी िधंगराची चौकशी आरंभलीह  
न हती तोच या कृ याचा िनषेध कर याक रता सभा भर वली. अनेक अँ लो इं डयन सभेस 
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होते. अनेक इं लश लोकह  आले होते. िधंगरा या ू य  बापाने वलायतेस तार दली क , 

""असला कारटा मा या पोट  आला ह  केवढ  ल जाःपद गो  ! मला वाटते तो माझा 
मुलगाच न हे ! !'' सभेत िधंगरा या दंकृ याचीु , खुनाची, माथे फ पणाची यथा ःथत िनंदा 
झा यावर अस या खुनी व याड नीचा या नीच कृ याचा आ ह  तीो िनषेध करतो असा 
ठराव पुढे आला व सभेतील लोकांत कोणी यांना अमडमट- पुःती जोडणार आहेत हे माह त 
असतानाह  दाबून तो ""सवानुमते संमत झाला'' हणून अ य  व मु य चालक आगाखान व 
भावनगर  मोठमो याने ओरडू लागले ! 
* 

मचेःटर गा डयन हणते, इत यात ‘No ! No ! not unanimously !’ ’ हणून एक वनी 
सभेमधून उठला. कोण ? कोण व  आहे ? हणून सव हंद  पुढार  व अँ लोइं डयन 
चवताळून ओरडू लागले ! ""मी'' हणून कोणी हणाले. याचे नाव काय ? हसकाु  याला ! 
बसवा याला ! पोलीस ! भावनगर  तर ओरडत उठले, "लाथ मा न हाकून ा याला ! ! कुठे 
आहे तो ?'' "हा मी येथे आहे व माझे नाव सावरकर आहे; माझे मत ा ठरावा या व  आहे 
!'' अ यंत शांतपणे पण उंच ःवरात उ र आले. सव वळून पाहतात तो एक सडसड त बां याचा 
त ण सभेत उभा आहे. ‘’Youth and intelligence were stamped upon his face’’ ता य व 
बु म ा या या चेहढयावर तळपत होती. "मारा हाणा'' असा एकच ग गाट उठला, कारण 
सवास सावरकरांस पाहताच भीती पडली क , बहतेकु  हा बांितकारकांस घेऊन इथे बॉबं बंब 
फेक यास तर आला नाह  ! इत यात एक दांडगा युरे पयन हणजे िनमगोरा साहेब 
भावनगर या िचथाव याने सरसरत पुढे घुसला व याने सावरकरां या डो यावर बळकट ठोसा 
मारला. चंमा फुटला. र  भळभळ वाहू लागले. त ड व कपडे यांत िभजून लाल झाले. तर ह  
णमाऽ चंचल न होता व ूितकार न करता सावरकर  अिधकच शांतपणे व ढतर ःवराने 
हणाले, ""तर ह  माझे मत या ठरावाचे व च आहे !'' 

* 

सावरकरांस र बंबाळ पाहताच ते न साहनू  एका हंद  त णाने या युरो जयनाचे डो यात 
हातातील लाठ  घातली. याचे डोके फुटले. र  भळभळ वाहू लागले; त ड व कपडे यांत 
िभजून िचंब झाले. तो धडपड कर त खुच वर पडला. 
* 

झाले. सभेत एकच हाकाहाक झाली. काह तर  संकट कोसळले आहे अशा भयाने कुणी खुच वर 
तर कुणी बाकाखाली दडले. इं लशास वाटले क , िधंगराूमाणेच  इथेह  खून पडणार ! सभेतनू 
िनघून िनसटनू  जा यासाठ  एकाएक  इतक  धांदल उडाली क , दारात इं लश मडमा चग न 
ओरडू लाग या. पोिलस आले. व यांनी भावनगर चे  सांग याव न सावरकरांस अटक केली ! 
सुरिनाथ बानज  "सावरकरांस मारणे अ याचार होय'' असे हणून उठून गेले ! सभा उधळली ! 
ठराव केराचे टोपलीत पडला ! बांितकारकांचा बेत िस स गेला ! ! 
* 

काह  तासांनी सावरकरांस काह च आरोप न ठेवता आ याने सोडनू  दले. व उलट वचारले क , 

तुमचा फयाद अस यास या युरे जयनास पकडतो. सावरकरांनी ते नाह  हटले. सुटताच 
सावरकरांनी "टाइ स'' म ये आप या वतनाचे ःप ीकरण धाडले तेच दसरेु  दवशी या 
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लंडनमधील पऽांतील वषय होऊन बसला होता. सावरकरांनी िल हले होते क , या मनुंयाची 
चौकशी यायासनापुढे अजून हायची आहे व याने ते कृ य का केले या वषयी मोठमोठे 
अिधकार  वेडेपणा या भरात वा घरगुती ेषाने केले असे ते हणत आहेत याचे ते कृ य 
राजक यच आहे असे गहृ त ध न या यावर तो दोष िस  आहे हे समज यात यायालयाचा 
व समंजसपणाचाह  उपमद होत आहे. ते कृ य राजक य न हे असे ठरले तर ? हणून 
िनषेधाची अशी िघसाडघाई क  नये. आजपयत क येक इं लश सो जरांनी हंद  माणसांस 
मारले आहे. पण यावेळेस कोणी इं लश लोक यायालयाचा िनणय हो यापूव  अशा सभा 
करतात क  काय ? विचत तशा सो जरांूमाणेच दा चे गुंगीत हे कृ यह  झाले असेल ! काय 
ते यायालयात ठरेतोपयत ःवत: इं लश लोकांनी िधंगरा या िनषेधाची एकह  सभा भर वली 
नसताना या याच देशबांधवांनी ःवत:च यायालय बन याइतका घाबरेपणा ूदशवू नये अशी 
आपण ठरावास उपसूचना आणणार होतो. तोच एक मताने ठराव मा  हटले असते हणजे 
झाले असते! पण ते काह  एक न करता का पिनक  बॉबं गो यांची िचऽे पाहनू  सगळे जणांनी 
एकदम पळापळ स आरंभ केला व अ यायाने मजवर आघात केला !'' हे पऽ टाइ सम ये 
येताच िशवराळ पऽे चूप बसली व कोणी कोणी सावरकरांचे समथनह  केले. सुरिनाथ बानज  
यानंतर जे हा वलायतेहनू  परत मुंबईस आले यावेळ  रा मता या ूितिनधीने यांची भेट 
घेतली ते हा यांनी ःप  सांिगतले क , सावरकरांचे हणणे अगद  या य होते व यां यावर 
केलेला आघात हा अ याचार होता ! 
* 

पण याचे डो यात घाव लागलेला होता या िनमगोढया साहेबास चैन पडेना. याने पूण 
गोढया साहेबांत िमसळ याची ह  अपूव संधी आहे असे समजून टाइ सम ये ूिस  केले क , 

मीच तो गहृःथ क  याने सावरकांस ‘’a genvine British blow!’ एक अःसल ॄ टश ठोसा 
दला !  या या या  बदमाष ूौढ स दसुढयाच दवशी टाइ सम ये "" ॄ टश ठोँयाचे डोके 
दभंगु  करणार '' ‘A Straight Indian Lathi.’ एक सरळ इं डयन लाठ  !'' या सह ने एक चरचर त 
उ र दले गेले ! 
* 

पण आता माऽ लंडनचे पोिलस हंद  त णांचे मागे छायेसारखे लागले. सावरकरां या 
नेतृ वाखाली हंद  त णांनीह  ःकाटलंड-याड ा लंडन या पोिलस या मु य ठा याला पुरे पुरे 
केले. या गमती सांग ूलागले तर एक मंथ होईल. इत यापयत तोड स तोड उठत गेली क , 

कधी कधी पोिलसांनी हंद  संःथेत डटे ट ह घुसवावेत तर कधी हंद  त णांनी पोिलस या 
ऑ फसांत आपले डटे ट ह ठेवावेत. काह  व ासू हंद  त ण पोिलसांम ये डटे ट ह 
हणून नोकर राहनू  यांचाच पगार खाऊन उलट यांची ब ं बातमी सावरकरांस पोचवीत व 
उलट सावरकर सांगतील िततक च बातमी व कधी कधी तर पोिलसांस भल याच मागात 
फस वणार  बातमी ते नेऊन पोिलसांस देत. उ र हंदःतानांतु  ूिस  असलेले असे एक 
कायकत आहेत क , यां याब ल ते पोिलसांम ये आहेत अशी वंदता मोठमो या लोकांत 
पसरली होती. यांना ःवत: वचारता यांनी ःप  असेह  सांिगत याचे नागपूर कॉमेंसम ये 
आमचे ऐक यात आले क , होय; मी लंडनम ये पोिलसखा यांत नोकर होतो. परंतु तो 
लोकप ा या बात या दे याकरता न हे तर गु  पोिलसां या बात या लोकप ाला दे याकरता 
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होतो. व खु  सावरकरां या संमतीने मला ह  कामिगर  (Duty) सांिगतली गेली होती. यावेळ  
लंडनम ये असलेले गहृःथ असेह  सांगत होते क , असाच एक गहृःथ लंडन गु  पोिलसांत 
असताना तो उमगला गेला व यास पकड यास  वारंटह  सुटले होते, तोच यास ह  बातमी 
कळून तो राऽीचे राऽी पॅ रसला िनसटनू  गेला. हे एक मिासी गहृःथ होते व ह ली ते ितकडेच 
आहेत असे हणतात. 
* 

या हंद  त णास राहावयास जागा नाह , िशकावयास शाळा नाह , बोलावयास कोणी धजत 
नाह , घरचे कोणी संबंध ठेवीत नाह त व अहिनश देशासाठ  झटत, झगडत असता, लोकांस 
याचे नाव माह त होऊन िमळणाढया क त चेह , गु पणे काम करावे लाग याने लवलेश 
समाधान नाह . पण अशा ःथतीतह  यांनी याचे ोत अखंड व अिधकच नेटाने चाल वले. 
ूितराऽी िनजावयास जावयापूव  दवसा केले या खटपट ंचा आढावा काढनू  व उ ा कराय या 
खटपट  व कामे वाटनू  घेऊन ते उभे राहत व गंभीरपणे आप या राजक य ूित ांची Their 

political catechism ची यां या रा ोता या ॄीदांची घोषणा कर त सवजण एक ःवराने 
उ चार त !'' हंदःथानु  ःवतंऽ झालेच पा हजे ! हंदःथानु  एकरा  झालेच पा हजे ! हंदःथानु  
लोकस ाक झालेच पा हजे ! हंदःथानु  एकभाषी झालेच पा हजे ! हंदःथानु  एकिल पक झालेच 
पा हजे ! ती िलपी नागर  होय. ती भाषा हंद  होय. ती लोकस ा हणजे राजा वा अ य  
यापैक  कोण वरणीय हा ू  नसून राजा असो वा अ य  असो तो लोकांनी िनवािचत केलेला 
व तो िनवािचत आहे तोपयतच अ ःत वात राहणारा या रा  संःथेत असतो ती रा संःथा 
होय !'' 
* 

सांगणेच नलगे क , जर सवसाधारण देशसेवकां या मागे इतके पोलीस लागलेले होते तर 
यांनी सावरकरां या मागे जाचाची परमावधीच केलेली असेल ! सावरकरांस घर या ूयजनांची 
पऽे िमळ याचीह  चोर  झाली ! दर मेलने कोणी तर  ूवासी यां या कुटंबावरु  गुदरलेला 
कोणचातर  नवा अनथ येऊन सांगे. यां या दरदर याू ू  आ ांसह  छळ याचा सपाटा चालला. 
कोणा या नोकढया गे या ! कोणाचे धंदे बुडाले ! कोणा या म ा व सव धन ज  झाले. 
यापैक  कोणी िश यांची लाखोलीह  वाहू लागले व या कुळकलंकाने आ हांस नागवले हणून 
हणू लागले ! कोणाशी बोलू जावे तर तो त ड फरवी, कोठे उतरावयास जावे तर डटे ट ह 
डोळे वटारताच या घरवा याने अथवा खाणावळवा याने यांस दार बंद करावे, एकदा तर 
असेच बढहाड-पैसे देऊन ! पाहता पाहता थकून अखेर एका हॉटेलात ःथळ िमळाले. सामान 
आणून खाल या खोलीत ठेवून हँशु  क न ते बसले. यांचा एक ूय िमऽ होता तोह  या 
दवशी येऊ शकला नाह . धाक या भावास िमंटोचे ूकरणांत अटक झाली होती ितचे पुढे काय 
झाले ते काह च कळेना. कारण पऽे सगळ  पोःटात गडप होत ! वतमानपऽांत तर  बघावे 
हणून हंदःथानीु  एक-दोन वतमानपऽे उघडली. इत यात हॉटेलाचा धनी आला व हणाला, 

‘Sir I am sorry. I cannot keep you here, you must quit this room!’’ (महाराज? मी 
आप याला राहू दे याला असमथ आहे. याब ल मला वाईट वाटते. तु ह  ह  खोली आता 
सोडली पा हजे. पोिलस मला ऽास देत आहे. माझा धंदा बुडेल !) ते हा िन पाय झाला. अ या 
राऽी वसावा न घेता तसेच बाहेर पडावे लागले ! बढहाड िमळेना ! अ रश: भर लंडन शहरांत 
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डोके टेकावयास ःथळ िमळेना ! ! पैसे देऊन ःथळ िमळेना ! !  बरे लंडन सोडावे तर जावे 
कोठे ? हंदःथानांतु  ? ती िचर ूय व िचरआकां त आशा भ न झालेली ! खावे काय ? 

बॅ रःटर  क न ? जी वतणूक सुधार याने बॅ रःटर  याचे णी िमळू शकती ती वतणूक 
सुधारणे तर या ज मांत श य नाह . देशसेवेचा तो छंद, ते यसन सुटणे या ज मात तर 
श य नाह  ! ूकृती तर दवस दवस खंगत चालली ! ! 
* 

अशाच एका समयी ॄायटनला ते वौांतीसाठ  गेले असताना समिुकाठ  एकाक  बसले 
असताना तो सूयाःत पाहनू  यांना हंदःथान याु  िसंधुतटावर ल सूयाःताची आठवण झाली व 
सहज छंद धरता धरता रचलेले पद शेवट  दले आहे. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

६ पॅ रस व इं लंडमधील धरपकड 
पुढे लगेच ""तलवार'' नावाचे पऽह  यांनी काढले. हे ल ात ठेव यासारखे आहे क , या पऽांत 
यांनी आरंभीच हे सांिगतले होते क  ""जेथे स यमत ूितपादनास ूितबंध असेल तेथेच 
गु संःथा अप रहाय व हणून या य होत. जेथे रा संःथे या वकासाला व नसैिगक 
उ बांतीला बला कार वाव ठेवीत नसेल तेथेच बांतीचा आघात या य आहे. रा यघटने या 
सौ य मागाने लोकांस आपले मत जेथे ःथा पत करता येते अशा इं लंड, ृा स इ याद  
देशातून शांतीचे वैध ूय  सोडनू  बांितकारक गु  चळवळ  कोण कर ल तर माऽ तो 
आततायीपणा होईल. असा शांतीचा, रा यघटनेचा (Constitutional) वैधमाग आम या देशात 
श य होताच आ ह  गु  व सश  ूितरोध मो या आनंदाने सोडनू  देऊ. हंदःथानासु  ःवातं य 
िमळ वणे आहे - फार इ छा आहे क , शांतीने व शांतीनेच ते िमळवावे. परंतु तुमचा बला कार 
ते अश य करतो हणून आ ह ह  बलानेच तो बला कार हाणू पाहतो.'' सावरकरांनी हे तलवार 
पऽ आपले नवागत िमऽ वीरिनाथ च टोपा याय यांचेकडे सोप वले होते. १९१८ साली 
वनायकरावांनी सुधारणांब ल जे मत दले होते तेह  याच अथाचे होते क  ‘It is a mockery 
to talk of consistitutional agitation where there is no constitution at all. But it is a 
greater mockery, even a crime, to talk of revolulion when there is a constitution, that 
allows the fullest development of a nation.’’* 

सावरकरांना ॄांकाइटसची यथा होऊन ते आरो यभवनांत वे सम ये जाऊन रा हले होते. 
सं याकाळची पऽे येऊन गेली. पण डॉ टरने सावरकरांस पऽ वाचणे मना केले होते. इत यात 
एक एका इं लश पऽाचे संपादक याच भवनात आजार  होते. ते सावरकरांकडे येऊन यांनी 
यास एक तार दाख वली. ितचा आशय असा होता "गणेश दामोदर सावरकर यांचे अ पलात 
यांची ज मठेप का या पा याची िश ा ःथर झाली. याचूमाणे अनंत का हेरे यांनी 
नािशक या कले टराला गोळ  घालून मारले ! 
* 

दसढयाु  दवशीपासून इंमजी पऽे सावरकरांचे उघड नाव घेऊन या सव असंतोषाचे व 
अ याचाराचे तेच मूळ आहेत हणून हणू लागली ! एकच गवगवा झाला. सावरकरां या सव 
सहकाढयांनी सावरकरांनी ृा सला िनघून जावे हणून वनंती केली. सावरकरांनी आपण काय 
सोडनू  जाऊ इ छत नाह  असे सांिगतले. परंतु हंद  त णांनी आमह धरला क , ""आपली 
ूकृती व आपले ःवतंऽ मु  राहणे हे आ हांस, कायातले काय वाटत अस याने आमचा आमह 
क  आपण ृा सला आले या मनुंयाबरोबरच िनघून जावे.'' पॅ रसहनहू  तशाच तारा व पऽे 
आली. ते हा आजार पणांतच सावरकरांना इं लंडमधील सहकाढयांस व ःने ांस मागे सोडनू  
जाताना हंदःथानु  सोडले ते हा जतके वरह  व उदास वाटले िततकेच यांस आताह  वाटले ! 
* 

पॅ रसला येताच आप या या त ण अ य ाचे सवानी मनापासून ःवागत केले, आता लंडन 
सुटनू  पॅर स यां या रा ीय  य ांचे किःथान होऊ लागले. तेथे ते मॅडम कामा यां या घर  
राहू लागले. ा बा नी यां यावर मुलापे ाह  जाःत ूेम क न यांची यवःथा ठेव याने ते 
लवकरच बरे झाले. या बाई "वंदे मातरम ्' नावाचे इं लश वतमानपऽ चालवीत असत. व 
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अमे रका, जमनी व इतर देशी हंदःथाना याु  आकां ांची व चळवळ ंची मा हती व या याने 
देऊन िमशनढयांनी रेखलेली हंद  लोकांची भेसूर िचऽे क पने या िभंतीव न हसडनू  काढनू  
टाक त. यांनी ूथम दादाभा या िनवडणुक या ूसंगी यांचे हाताखाली काम केलेले होते. 
पुढे या होम ल सोसायट त आ या व िन:श  ूितकारा या धमास ध न रा ह या. परंतु 
नंतर यांस ते सव फोल वाटनू  या अिभनव भारतात िश न यांतील एक ूमखु  सभासद 
होऊन बस या. 
* 

एकदा मॅडम कामाबाई  जमनीम ये गेले या हो या तेथे जमन लोकांचे अ खल सोिशयािलःट 
युिनयन भरले होते. या वःतीण सभेत कामाबाई साठ  एक हंद  ललनामणी हणून 
कौतुकाने आमंऽण दलेले होते. तेथे जा याचे आधी कामाबा नी एक ितरंगी सुंदर वज 
अिभनव भारतासाठ  स ज केलेला होता तो बरोबर घेतला. जे हा सभेत यांस बोलावयास 
आमह झाला ते हा हंदःथानातीलु  रा यबांती या वषयावर यांनी या यान दे यास आरंभ 
केला. थो याच वेळात हंद  म हलेचा तो रेशमी व बहमोलु  साड चा वेष, ते तेज, तो आवेश 
पाहनू  सभा आ यच कत झाली. जो तो हणू लागला, ‘’She is an Indian princess.’’ ती एक 
हंदःथानातीलु  राजकुमार  आहे, इत यात तो वज एकाएक  उचलून व फडकावून कामाबाई 
ःफूत दायक  आवेशाने हणा या, ‘’This is the flag of Indian Independence. Behold it is 
boon ! It is already sanctified by the blood of the martyred Indian youths ! I call 
upon you, gentlemen ! to rise and salute this flag of new India of Indian 
Independence.’’ ""हा बघा हंदवी ःवातं याचा वज. पाहा, हा उदय पावला ! हंद  त ण 
हता यां याु  र ाने हा आधीच पावन झालेला आहे ! नाग रक हो ! उठा, आ ण या अिभनव 
भारता या - या हंदवी ःवातं या या - वजाची वंदना करा ! कामाबा ची ह  वा ये एखा ा 
घणा या आघातासारखी या सभे या वातावरणात दणदणत  िशरली ! हाताने तो वज 
आवेशाने फडकावीतच या जे हा हे आ हान दे या झा या ते हा ती सभा एकदम िचऽासारखी 
उभी रा हली व ःवतंऽ  हंदःथान याु  जगाम ये ूथमच उभारले या या वजास वंदना 
(Salute) देती झाली ! 
* 

पॅ रसला आता हंदःथानातीलु  का हेढयां या कटाचा कोटातील वृ ांत येऊ लागला. कोटात 
गोढहे, देशपांडे, खरे इ या दकांनी जे सांिगतले  क , आम याकडनू  वृ  काढनू  घे यासाठ  
पोिलसांनी छळ केला, तीह  बातमी आली. पोिलस हणाले क , हे सव खोटे, छळबीळ काह  
झाला नाह  तीह  बातमी आली. खरे काह च कळेना. इकडे लंडनम येह  मागे उरले या हंद  
त णांस वारंटे सुटणार अशी भूमका उठ याने यांनीह  लंडन सोडनू  जावे अशी बोलणी 
आरंिभली गेली. पण सग यांनी लंडन सोडले तर तेथे काम तर  कोण करणार ? बरे आपण 
यांस लंडन सोडू नका हणावे तर याचा वपयासह  कोणी क  शकेल. इं लश पऽे तर 
हणणारच. व हणतच होती क , ःवत: आगीबाहेर राहनू  इतर अप व त णांस सावरकर 
आगीत ढकलीत आहेत. तर  बरे ा त णांपैक  बहतेकु  सव लोक िधंगरासु ा - सावरकरांपे ा 
दोन पावसा यांनी वड लच होते. ते हा जे होईल ते होईल. आपण पॅ रसला न राहता 
इं लंडम येच जावे. हणजे धरले गेलो  तर िनदान काय मरेतो के याचे समाधान लागेल व 



  

एका महान ःवाथ यागाचे िश ण व धडा रा ापुढे आप या मरणाने  ठेवला गे याने इतरांसह  
तसेच झंुजत राह याची ःफूत  येईल. बरे न धरलो गेलो तर लंडनम ये पॅ रसपे ा अनेक 
पट ने जे रा काय करता ये यासारखे आहे ते करता येईल व इतरांस लंडन सोडनू  जाऊ नका 
असे सांग यास आपणास अिधकार ूा  होईल. शऽूंचे कुतकह  खुंटनू  जातील. सावरकरांस 
वारंवार असे वाटे, पण पॅ रसचे िमऽ तो बेत खुडनू  काढ त. अशा धा ःथतीत काह  दवस 
गेले. 
* 

सावरकरांना पॅ रसहनू  लंडनम ये परत ये यास काय काय बनाव कारणे झाली याची रहःयमय 
हक गत  अजूनह  पूव ूमाणेच गूढा या छायेने आवतृ आहे. ती यावेळ  खु  सावरकरच 
सांगतील याच वेळ  आपणास कळेल. तोपयत हे एक इितहासाला गूढच हणून राहणार. 
तर ह  इतके माऽ खरे क , पुढे वणन केलेली गो , जी अनेक कारणे घडली यातील एक कारण 
होती असे यां या एका िनकटवत  ःने ाने सांिगतले आहे. ती हक गत अशी - पॅ रसम ये 
एक सुंदर ब डानद  केलेली आहे.  या बाजूस एक दवस सावरकर व यांचे सहकार  िमऽ 
हरदयाल फरावयास गेले. हरदयाल हे ूथम िस हल स हसची पर ा दे यास सरकार  
िशंयवृ ीने इं लंडला आले होते. पण तेथे यांचा मत वकास होत होता. ते अिभनव भारताचे 
गोटातील एक ूमुख कायकार  झालेले होते. या सुंदर ब डा नद वर अनेक ओळखीचे 
हंसजातीय प ी ब डा कर त होते. नाना फुले फुललेली होती. कृ ऽम धबधबे मजुंळ पतन घेत 
घेत नद त उतरत होते. तो शु  सुगंिधत वायु खोल ासो ास कर त वै ांनी सांिगत याूमाणे 
ते उभयंता नद काठाने णभर हंडले. तो एक मराठ  वतमानपऽ खशातच रा हलेले होते ते 
वाचावयास सावरकरांनी हातात घेतले. परम ूय ःने ांवर, जीव क  ूाण असले या धाक या 
भावावर, सहकार  सवंग यांवर, लाड या िशंयांवर, पू य देशभ ांवर देशात हे ूसंग, हे छळ, हे 
बं दवास गुजरत असताना मी येथे ब डानद वर पआयांची व फुलांची सुंदरता पाहत रमतो आहे 
ना ? मा या उपदेशाने ूे रत होऊन, मा या श दांबरोबर आपला ूाण देणारे हे माझे आ  इ  
व देशबांधव ितकडे जाच, छळ सोशीत असताना व तु ं गातील अंधाढयांतून अ नािशवाय कुजत 
पडले असताना मी पॅ रसमधील शु  सुगंिधत वायु सेवन क न खोल खोल ासो ास कर त 
हंडावे ना ! हाय ! हाय ! यांस हे कळेल तर ते मला नीच हणून हणणार नाह त काय ! 
यांनी हटले तर यांचा काय दोष ! 
हे व असलेच वचार सावरकरां या डो यात काहूर क न उठले व यासरशी हा अिभजात 
कुलांत उ प न झालेला, उ च येयाकडे भरार  मारणारा, ःवत: या ूाणांस लीलेने 
मातभृूमीक रता हवन कर यास िस  झालेला हा उदार, भावनाूधान त ण िन य क न उठला 
क , ""मी परत लंडनला जाणार ! मी माझे भाऊ, ःनेह , सहकार  अशा अनेक देशवीरांबरोबर 
प ह या सरब ीतच देशा या कामास येणार ! मी पॅ रसला राहणार नाह . सगळेच मागे रा हले 
तर मरणार तर  कोण ! जो तो वजय पाहावयास इ छू लागला तर लढाईचे त डावर उभा 
राहनू  वप ाची प हली फैर छातीवर झेलणार तर  कोण ! छे, मी जाणार ! ! 
* 

पं डत शामजींचा सावरकरांवर अितशय लोभ असे. ते वारंवार हणाले छे ! छे ! आपण जाऊ 
नये ! ‘’Thou art a general ! Thou must not go to the trenches.’’ आपण सेनापती आहात 
 

बॅ. ःवातं यवीर वनायकराव सावरकर ांचे सं  च रऽ                                ३८ 



  

! आपण लढाई या त डावर जाता कामा नये, सेनापती का कधी सायपस व मायनसम ये जातो 
!'' सावरकर हे ऐकून अिधकच लाजत. यांस वाटे क , जे त डावर फौजेत धरले गेले यांस 
िशपाई हणावे व आपण जे मागे मागे कातडे बचावून राहतो यांनी जनरल हणवावे हे 
कसेसेच दसते. मी त डावर जातो. ध काध क त गोळागोळ त सुटनू  पु हा जवंत आलो तर 
जनरल हणवीन व मागे राह न ! सग यांनी मोडा घातला पण ांनी जातोच हटले. आणखी 
काह  कारणे यां या पॅ रसहनू  लंडनला जा यास झाली होती पण ते स वःतर वृ  जे हा ते 
ःवत:च ूिस  करतील ते हा कळेल. तेथे अित सं ेपत: अगद  ूिस  असले या व काह  
यां या व ासू िमऽां या त डनू  ऐकले या श दांचीच काय ती अवतरणे देणे श य आहे. 

* 

हे साल १९१० चे होते. शेवट  सावरकर लंडनला जाणाढया बोट त चढले. ःटेशनवर पॅ रसमधले 
सव हंद  लोक, यापार  व व ाथ  पोहोच व यास आलेले होते. या सवाचे सावरकरांवर 
वल ण ूेम व व ास होता. या सवास यांनी पुन:पु हा सांिगतले क , आता  
येतो !'' ‘’Upon this time you have seen how I tried my best to work much. Now let me 

see if I can also suffer much !’’ "आजपयत श य िततके काम कर याचा ूय  मी कर त 
आलो आता श य िततके पुंकळ सहन कर याची अनु ा असावी !'' गाड  चालू झाली. बोटह  
चालू झाली. इं लंडला लागली. सावरकर उतरले व गाड त बसले. ड यातच पोिलसांचा गु पणे 
कडेकोट सश  पहारा होता. लंडन या ःटेशनांत शेन घुसली. सावरकरांचा डबा येताच ""इथेच 
! इथेच !'' हणून लंकर  आ ा बूर व कठोर वनीने सुटनू  तो डबा व सावरकर घेरले गेले ! 
! 
* 

दसढयाु  दवशी ह  बातमी सव जगातील पऽात फडकली. सावरकरां या िमऽमंडळ वर तर ह  
अक पत वीजच कोसळ यासारखे झाले. कोटात पोिलसांचा पहारा असतानाह  लोकांची दाट  
झाली. सावरकरांना डॉकम ये आणताच ूे कांचा आदर अनावर होऊन टा यांचा कडकडाट 
झाला. इं लश पऽांनी फोटो काढ याचा सपाटा चाल वला ! सावरकरांस सांग यात आले क , 

मरण वा ज मठेप काळेपाणी या दोनच िश ांतून एक कोणची तर  िश ा असले या १२१ इं. 
प. या कलमाखाली आपणास धरलेले आहे ! ! 
इं लंड या ॄःटन जेलम ये यांस क ब यात आले. इथेच ते डंगरास भेटावयास मागे आलेले 
होते. तेथील यां या दनचयची, यास तेथून पळवून ने यासाठ  झाले या वल ण कटांची, 
यां यासाठ  भेटावयास येणाढया ःने ांत लागणाढया चढाओढ ची, यां यावर ल खट यांतील व 
अपीलांतील डावपेचांची, यां यासाठ  उभारले या फंडात हंद च काय पण आय रश लोकांनीह  
वगणी व सहा य कसे दले याची व ज जांनी हंदःथानातु  यास धाडावे अशी शेवट  आ ा 
केली ते हा या यां या भाषणाची अ यंत मनोरंजक व ममभेदक मा हती या सं  च रऽांत 
सांगता येत नाह  यास आमचा िन पाय आहे. 
* 

अखेर इं लडांतून हंदःथानातु  वनायकरावांना धाडावे असे अपील कोटाने फमा वले. 
हंदःथानातीलु  कोटासमोर जाणे हणजे फाशी वा अंदमानला जाणे होय हे िन त होते. 
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हणून आपले सािलिसटरहःते वनायकरावांनी आप या व हनीस आपले "मृ युपऽ' िलहनू  
धाडले. आपणास पु हा कोणाला ःवतंऽ पऽ िल हता येणे व कोणाशी बोलणे बहधाु  श य होणे 
नाह . हणून या जगतात आप या ूेमा या माणसाशी उ चारला जाणारा तो आपला शेवटचा 
संदेश आहे असे समजून यांनी एक का यमय पऽ िल हले होते ते खाली दले आहे - 
 

माझे मृ युपऽ 

 

वैशा खचा कुमुदनाथ नभांत हांसे ।। 
य चं िका धवल सौधतलीं वलासे ।। 
घाली ःवय जल जला ूय बाल खासे ।। 
जाई फुल िचमुकलीं नटली सुवास ।।१।। 
 

आले घर  सकल आ  स  जवाच ।। 
आनंदम न कुल गोकुल काय साच ।। 
आदश द ि -शिुचता-धिृत-यौवनांच ।। 
पाहिनू  जे त ण-मंडल क ित नाच ।।२।। 
 

ूेम द वकसलीं नव यौवना या ।। 
गंध सुवािसत उदा  सुसंःकृती या ।। 
द यालता त ं िस ज गहृ बाग झाला ।। 
या पौर ह षत वदे जन "धम-शाला' ।।३।। 

 

ःवपाक वां िनजकर कुशले करावा ।। 
ूेम तु या अिधकची सुरसाल हावा ।। 
संवाद सव िमळुनी क रतां िनतांत ।। 
जेवावयािस बसल  ज  चांद यांत ।।४।। 
 

ौी रामचंि वनवास कथारसाला ।। 
क ं क व देश इटली रपुमु  झाला ।। 
ताना जचा समरधीर तसा पवाडा ।। 
गावा िचतोरगड वा शनवार वाडा ।।५।। 
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झाली कशी ूयकरा अपुली अनाथा ।। 
ददाःय ख नु  शरिछ न वप न माता ।। 
शोक ववंचुिन ित या जई मोचनाचे ।। 
केल अनंत त णा उपदेश साचे ।।६।। 
 

तो काल र य, मधुरा ूय संगती ती ।। 
त चांदण, नवकथा-रमणीय राऽी ।। 
त येय द य िनजमात-ृ वमोचनाच ।। 
तो उम िन य ह, ते उपदेश साचे ।।७।। 
 

झा या तदा ूयकरांसह आण भाका ।। 
या सव दे व व हनी ःमरती तु हां कां? ।। 

"बाजी ूभू ठ ं ' वदे युव संघ सव ।। 
"आ ह  िचतोर युवती' युवती सगव ।।८।। 
 

क ं घेतल ोत न ह अ हं अंधतेन ।। 
ल धूकाश इितहास-िनसग-मान ।। 
ज द य दाहक हणूिन असावयाच ।। 
बु यािच वाण ध रल क रं ह सतीच ।।९।। 
 

२ 

या होित त ूय जनांसह आणभाका ।। 
यांत ःमरोिन मग सांूत ह वलोका ।। 
नाह ं पुर ं उलटलीं ज र आठ वष ।। 
त  कायिस  इतुक  मन कां न हष ? ।।१०।। 
आसेतुपवत उचंबळला ःवदेश ।। 
वीराकृती ध रत टाकुिन द नवेष ।। 
भ ांिचया रघुपद ं झुलताित झंुड  ।। 
जा व य होय ह हताशनु  य कंुड ं ।।११।। 
 

तो य  िस  कर याःतव उम द ा ।। 
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जे घेित येइ तइं त कृितची पर ा ।। 
"" व वािचय अ खल मंगलधारणाला ।। 
बोला असे कवण भआय हताशनालाु '' ।।१२।। 
आमंऽण ूभु रघु म सो डतां ह ।। 
द याथ, देव! आमुच कुल स ज आहे ।। 
हे सा व! गजुिन असे प ह या हवीचा ।। 
हा ई र ं िमळ वला अ हं मान साचा ।।१३।। 
 

धमाथ देह बदल  ठरल िनतांत ।। 
ते बोल-फोल निच बािलश बायकांत ।। 
ना भंगली िभउिनया धिृत यातनांनां ।। 
िनंकाम-कमरित योग ह खं डला ना ।।१४।। 
 

या होित त ूयजनांसह आणभाका ।। 
के यािच स य कृितन अ ज ा वलोका ।। 
द ानलांत िनजमात-ृ वमोचनाथ ।। 
हा ःवाथ जाळुिन अ ह ं ठरल  कृताथ ।।१५।। 
३ 

हे मातभृूिम तुजला मन वा हयेल ।। 
व ृ व-वा वभवह  तुज अ पयेल ।। 
तूंतिच अ पिल नवी क वता वधूला ।। 
लेखांूती वषय तूंिच अन य झाला ।।१६।। 
 

वत ्ःथं डलीं ढकिलल ूय िमऽसंघा ।। 
केल ःवय दहन यौवन-देह-भोगा ।। 
व काय नैितक सुसंमत सव देवां ।। 
त सेवनींच गमली रघुवीरसेवा ।।१७।। 
व ःथं डलीं ढकिलली गहृ व  म ा ।। 
दावानलांत व हनी नवपुऽकांता ।। 
व ःथं डलीं अतुल-धैय व र  बंधु ।। 
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केला हवी परम का ण पु यिसंधु ।।१८।। 
 

व ःथं डलाव र बळ  ूय बाल झाला ।। 
व ःथं डलीं बघ अतां मम देह ठेला ।। 
ह काय बंधु असत  ज र सात आ ह ं ।। 
व ःथं डलींच असते दधले बळ  मी ।।१९।। 

 

संतान या भरतभूिमस तीस कोट  ।। 
जे मातभृ -रत-स जन ध य होती ।। 
ह आपुल कुल ह यामिधं ई रांश ।। 
िनवश होउिन ठरेल अखंड वंश ।।२०।। 
४ 

क ं त ठरो ह अथवा न ठरो परंतु ।। 
ह मातभृू अ ह असो प रपूण हेतू ।। 
द ानलांत िनजमातृ वमोचनाथ ।। 
हा ःवाथ जाळुिन अ ह ं ठरल  कृताथ ।।२१।। 
 

ऐस ववंचुिन अहो व हनी! ोतात ।। 
पाळोिन वधन करा कुल द यतेत ।। 
ौीपावती तप कर  हमपवतीं ती ।। 
क ं वःतवांत हंस या बहराजपूतीु  ।।२२।। 
 

त भारतीय-ललना-बल-तेज कांह ं ।। 
अ ा प या भरतभूिमंत लु  नाह ं ।। 
ह िस  होइल असच उदार उम ।। 
वीरांगने! तव सुवतन हो समम ।।२३।। 
 

माझा िनरोप तुज येथुिन हाच देवी ।। 
हा व स व सल तु या प दं शीष ठेवी ।। 
सूेम अपण असो ूणती तु हांत ।। 
आिलंगन ूयकरा मम अंगनेत ।।२४।। 
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क ं घेतल न ोत ह अ ह ं अंधतेन ।। 
ल धूकाश-इितहास-िनसगमान ।। 
ज द य दाहक हणोिन असावयाच ।। 
बु यािच वाण ध रल क रं हे सतीच ।।२५।। 
* 

हंदःथानांतु  सावरकरांना आण याचा हकूमु  सुटला पण तो अजून कृतींत उतरायचा होता. 
नेहमीचा माग हणजे इं लश खाड तून ृा समधून जायचे पण सावरकरांना हंदःथानांतु  नेणे 
हे काह  िन व नपणे पार पडणार नाह  असा पोिलसांना ूथमपासनूच संशय अस याने यांनी 
ृा सचा माग पूणपणे टाळ याचे ठर वले. इकडे ृा सम येह  हंद  पुढार  सावरकर 
ृा सम ये िशरताच ृच कोटात बला कारा या बंद चा दावा इं लश पोिलसावर आण यास 
टपलेलेच होते. हणून इं लंडमधून िनघून कोण याह  अ य रा ीय बंदरास न लागता थेट 
हंदःथानासु  यावे असे बेत क न इं डयन व इं लश पोिलसचे नामां कत ऑ फसर धाडनू  
मो या कडेकोट बंदोबःताने सावरकांस घेऊन बःके या आखाताने गलबत हाकार यात आले. 
* 

यावेळेस दोनच वचार सावरकरां या डो यात घोळत होते. एक तर आपणाला पकड यात 
पोिलसने व सरकारने मोठ  चतुराई केली ह  यांची पोकळ घमड तोडनू  यां या या सव 
बंदोबःतात धूळ चा न श य तर ःवपराबमाने िनसटनू  पु हा काय आरंभावे. कंवा ते न 
साध यास िनदान असे काह  तर  साहस करावे क , युरोप या सव देशांचे ल  णभर तर  
हंदःथान याु  राजकारणाकडे सादर वेधून जावे. युरोपभर हंदःथानु  हटला हणजे बायकांस 
जवंत जाळून यांस सती हणणारा व पोरे ज मताच गंगेत फेकून देऊन यांस पू य 
समजणारा धमवेडा, भोळा व ःवे छेने इंमजां या गुलामिगर त राबणारा देश होय. अशी 
साधारण समज इंमजी िमशनढयांनी व ूचारकांनी फैलाव यामुळे ूचिलत होती. युरोप या 
बायका बोलता बोलता झटकन वचार त, "ते असेल ! तु ह  पूव  मोठे पं डत असाल पण एक 
धनगराचे पोर जत या शे या हाती ठेवू शकत नाह , या या अनेक पट तुमची जवंत माणसे 
एक इं लश पोर वळवीत व सांभािळत असते ना ? तर मग तु ह  गुलामिगर ला यो यच 
आहात. तु हात जे हा साहस येईल, तुम यातील एकेक ःवातं यूेमी त णास सांभाळता 
सांभाळता दहा-दहा इंमज हात टेकतील ते हाच आ ह  समजू क , इंमज तुम यावर केवळ 
बला काराने रा य कर त आहेत.'' यावेळेला युरोपात असलेली ह  हंद  लोकां वषयीची समज 
घाल व याक रता हंदःथान याु  आकां ांची व या या या सफल कर या या कठोर िन यांची 
सव जगतास सूचना देणे अवँय होते असे यास वाटले असावे. 
* 

युरोपातील या वेळेस ूचिलत असलेला हा समज आज पुंकळ कमी झालेला आहे. आज 
युरोपात हंदःथान याु  ःवातं यगामी रा ाकां ेस आंतररा ीय मह व आलेले आहे. देशासाठ  व 
रा ासाठ  ूाणदान करणारे मोठमोठे वीर, हता मेु  व तपःवी हंदःथाु नात आहेत हे िस  
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कर याची आज आवँयकता रा हली नाह . आज हंदःथानातीलु  जे राजकारणी लोक ितकडे 
काम कर त आहेत, यास बायका हसून आज तसे वचा  शकत नाह त. कारण यांस 
सांभाळता सांभाळता दहा-दहा इंमजांस नाक  नव यावे असे काह  ःवातं यूेमी त ण 
हंदःतानातहु  िनघाले आहेत. युरोपम ये हंदःथान याु  राजकारणा वषयी वाटत असलेली 
तु छता अथवा ितरःकार काढनू  टाकून यास याचे मह व पटवून देणाढया साहसी पु षांम ये 
सावरकर हे िनःसंशय ूथम व ूमुख होत. 
* 

या दोन वचारांनी ूे रत होऊन ते एकसारखी संधी पाहत टपत होते क , या यां या कडेकोट 
बंदोबःतातूनह  आपणास काय करता येईल. यांनी ती संधी साध यासाठ  कती कुशलतेने सव 
यूह रचला व पदोपद  पोिलसाचे चातुयास कशी धूळ चारली ती अितमनोरंजक मा हती इथे 
वःतरश: देता येणे श य नाह . ती यांचे तेच जे हा िल हतील ते हा कळू शकेल. इतके माऽ 
खरे क , बोट मासिलस या बंदराकडे जाणार नाह  हे ूथम ूिस  केले असताह  ती एकाएक  
मासिलसला जाऊ लागली. सावरकरांचे मनात आशा उदय पावली क , न जाणो आपली मंडळ  
बोट वर येऊन काह  सहा य क  शकतील. पण बोट मासिलसला पोहोचताच कोणीह  सहा यक 
दसेना. इतकेच न हे पण यांस सोडनू  पोिलस एक िमिनटभरह  दरू होईनात. केवळ ःनानाचे 
खोलीत यास क ड त ते हा वा शौचास जातेवेळ  जरा दरू पण दाराशी खेटनचू  उभे राहत. 
इतकेच नाह  पण दाराचे समोर एक मोठा आरसा ठेवनू यांतून ूित बंबाने आत काय कर त 
आहेत हे टक लावून पाहत. दोनदा यांचे लआय चुकवून िनसट याचा ूय  केला. दोनदा 
फसला. पण दोनदाह  तो केला हे एक सावरकरांचे सावरकरांनाच कळलेले होते. 
 

 

 

 

 



  

७ बोट व न समुिात उ डाण 
ूात:कालह  झाला न हता. बोट सुट याचे वेळ  ूवाशांची ये-जा  चाललेली होती. दोघेह  
युरो पयन पोिलस ऑ फसर िनजलेले व एक जागत बसलेला व या सवाचे म ये सावरकरांस 
घालून या लहान पाच-सात पावलां या खोलीचे ( या बनचे) दार लावलेले. आता थोड या 
वेळाने बोट सुटणार. जे काय श य असेल ते आताच करता येईल. पण करता काय येईल ? हे 
तर सव सावध. तथा प ठर याूमाणे आणखी एकदा ितसरा ूय  क न पाहावा मग जे होईल 
ते होवो ! सावरकर या जाग या िशपायास हणाले, ""शौचास चलावे पहाट झाली आहे'' पण 
तो एकटाच चला हण याचे ःथली आप या ऑ फसरांस जागे क  लागला ! सावरकर 
समजले घात झाला. तर  पढेु पाहू या. ऑ फसर व तो िशपाई हे दोघे दोह बाजूने यांस म ये 
घालून शौचाचे खोलीकडे गेले. पोिलसांनी एक रितमाऽह  यांचा कडेकोट बंदोबःत ढला केलेला 
न हता. शौचाचे खोलीस काचेचे दार. समोर आरसा. सावरकर काय करतात ते दारास लागूनच 
एकसारखा तो िशपाई पाहत होता. शौचाचे खोलीचे वर माऽ एक पोट होल हणजे अगद  
लहान वाटोळ  खडक  होती. व ितचे काचेचे दार थोडे कल कले केलेले होते. या खड या 
गलबतावर बहतेकु  एकाच आकारा या अस याने यांचे साधारण मोजमाप मो या चातुयाने 
सावरकरांनी प ह यानीच केलेले होते. पण या खडक पयत पोहोचावे कसे ? आपण थोडे 
हललो तर  समोरचा िशपाई ब ब मारणार मग चढावे कसे ? जर ूय  फसला तर खट याचा 
सव रंग आणखी काळा कु ट होणार. पोिलस, यमयातना व मारहाण कर यास सोडणार नाह त. 
मागून गो याह  झाडणारच ! पण या सव ू ांचा व प रणामांचा वचार यांनी मागेच केला 
अस याने व आयुंयाची आशा यांनी कधीच सोडली अस याने ते आप या मनाशी पण 
ःप पणे पुटपुटले, "Now or never !" आताच ! नाह  तर पुढे अश य ! 
* 

झटपट यांनी अंगावरचा सहेतुकच आणलेला लांब गाऊन-अंगरखा काचे या दारावर टाकला. 
यायोगे या िशपायास कंिचत अंधुक दसू लाग याने तो मागे पाहत आहे तोच एका 
उड सरशी दोन-तीन लाकडे पकडनू  सावरकर खडक त आले. "" या या करता ?'' इतके तो 
िशपाई ओरडतो व शु वर येतो न येतो तो अंगात सहेतुकच ूथमपासून घातले या तंग 
गंजीृॉकचे वजार सह सावरकर खडक त अंग घुसडनू  सरकू लागले! तोच मागे िशपायाने 
एकसहा ब ब मा न काचेचे दार लाथ मा न फोडले. मागे तो घुसतो तो पुढे सावरकर 
खडक तून िनसटले. ताड ताड गो यासारखे आवाज, ब बा, िश यांचा क लोळ ! सावरकर 
समुिात उड  घालून गोळ  आप यास न लागावी हणनू डबकु  घेऊन पुढे चालले. खडक पाशी 
िशपाई व अिधकार  आले पण यांची छाती उड  घे यास होईना - कंबहनाु  ते अश यच होते. 
ते परत ब ब घालीत बोट या क ानाकडे पळाले. सव बोट खडबडनू  उठली. व डा ॄज (फेका 
पूला)व न तटावर उतर यासाठ  लगबग धावू लागले. या संधीत समुि पोहनू  सावरकर तटास 
लागले. पण पुढे ती उंचच उंच तटाची िभंत आली. आजूबाजूस लोक बोट वर ल ब बेने सावध 
होऊन आडवे आले होते. 
* 
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लहानपणी संःथेत शर रप रवतनाचे जे िनयम असत यात एक िनयम असे क , तटावर 
चढ याची ू येकाने सवय करावी ! ती सवय कामास आली. सावरकर तट चढनू  ृा स या 
भूमीवर उतरले. यांचे िच ात ःप पणे वचार आला क  ह च ृा सची भूमी ! मी हला 
िशवलो आहे ! मी आता ृा स या र णाखाली आलो आहे ! माझे अध काम झाले. पुढ ल 
अध हो वा न हो ! ! यांनी एक द घ ास घेतला. फार दवसांनी ःवतंऽ वायु मी हंगीतु  आहे 
अशी आठवण यांस झाली व तो ास यांस खरोखरच अ यंत मधुर लागला ! पण एकच 
ास तो ! ! 

* 

कारण इत यात ितकडे बोट वर ल सारे अिधकार  नोकर व पोिलस धापा टाक त धावत ओरडत 
""चोर धरा ! चोर धरा !'' हणून आरोळ  उठवीत आले. सावरकर तटावर येताच थकले 
असतानाह  णभर न थांबता सरळ बाणासारखे पुढे घसुले. धावता धावता पु हा पु हा वळून 
मागे पाहत तो इंमज चहकडनू ू  क ड त येत आहेत. आजूबाजूस पु हा पु हा पाहत क , चुकून 
एखादा जर  हंद  मनुंय इथे दसेल तर  याचेकडनू  पॅ रसला व ृच मॅ जःशेटला तार देववीन 
व या ृा स या काय ाचे व  चालले या व मला ध न तु ं गात टाकणाढया इं लश 
पोिलसांसच ध न तु ं गात टाकवीन ! पण कोणी ःवजन दसेना ! ःवजन, ःवदेश तर दहा 
हजार मैलावर रा हले पण ःवरा याचे क याणासाठ  वदेशात मगृया होत असले या ा 
एकाक  पंचवीस वषा या त णास कोणी एखादा पैसा जर  देईल तर  या उ या-आड या 
धावणाढया शामम ये बुड  घेऊन तो कोठ या कोठे िनघून जाऊन मृ यू या दाढेतून सुटेल. 
आता याचे जीवन वा मरण एका पैशावर अवलंबून आहे ! 
* 

पण यास पण एक पैसाह  कोठून िमळणार ? पण तो त णह  हात-पाय गाळणारा न हता ! 
ृच पोिलस !  ृच पोिलस हणून हाक मार त तो एकसारखा पढेु धावत होता. मागे व 
आजूबाजूनी चोर ! चोर ! हणून खोटाच आरोप उठवीत ते पाच प नास माणसांचे लटांबर 
धावत येत होते. पण यास ध  शकत न हते. आता तर माग या या ओरड नी उ े जत ृच 
मागःथलोक पुढनहू  आडवे झाले. पण आ यापा याूमाणे हलकाव याु  दाखवीत तो हंद  त ण 
तसाच पुढे धावत िनसटत सग यास चकवीत चाललाच होता. इत यात बाजूस एक ृच 
पोिलस दसला ! बःस या ःथली या पोिलसाचे हाती ःवे छेने जाऊन यास सांगावे क , ृच 
मॅ जःशेटकडे घेऊन चल ितथे मी चोर नसून हंदःथान याु  ःवातं याथ इं लंडशी झंुजत 
अस याने धरला गेलेला एक इं लंडचा राजक य बंद  आहे व ृा सचा एक ःवतंऽ व िनद ष 
अ यागत आहे ! अस या प र ःथतीत हेच सव म ! असे योजून ते उभे रा हले. ृच पोिलस 
आला. पण याचे मागोमाग चहंकडचाू  तो पाठलाग करणाढया इंमजांचा घोळकाह  आला. 
यांनी या ृच पोिलसास आधीच मथवून ठेवलेले होते. ते अंगावर मोठमो या जर या फती 
लावलेले बला य इंमज सरकारचे अिधकार  ते सांगतात क  हा चोर आहे ! हे एक िमसूर न 
फुटलेले, अंगात एक गंजीृाकची तुमान असलेले, धुळ ने भरलेले व एका पददिलत हंदःथानु  
नावा या कुली या देशातले कोणातर  कुलीचे िभकार  मलू - हे चोर असलेच पा हजे ! यांनी 
सावरकराचा हात बळकट धरला. सावरकरांनी पु हा बजावले क , मी चोर असलो तर  तलुा ृच 



  

कोटात ने या वना मला दसढयाु  कोणा याह  हाती देता येत नाह  ! पण तो एक य कंिचत 
ृच पोिलस काय ा या श दांशी असले या प रचयापे ा सो या या दािग यांशी असलेला 
याचा प रचय व याचा लोभ हा के हाह  अिधक असणारच ! तो या ि या या तेजाने 
दपला, चमकला व मागेपुढे क  लागला. तोच याची पुढे वाट न पाहता इंमजांनी सावरकरांना 
ध न ओढ त, ताणीत, ढकलीत बला काराने ःट मवर चढ वले ! ते या बला काराचा ूितनाद 
कर त होते ! ! 
* 

ती राऽ भयंकर होती ! या एव याशा कॅ बनीत सव पोिलस क बून उभे होते. बसावयास जागा 
न हती. दारावर एक नागवी तलवार टांगत ठेवलेली. कोणी ॄ काढ ल तर शपथ. आजूबाजू या 
सव कॅ बनी सोडनू  गलबता या सव भागात सुखवःत ूूवासी चाललेले. तो भागच रकामा 
केला. कारण ? पोिलस आपसांत सहेतुक या त ण बंद स ऐकू जावे अशा वनीने हणत, 

""आज रातको सालेको बताएंगे !'' तर काय आज राऽी नािशकला जो छळ झाला हणून 
आपण वाचले तसलाच छळ होणार काय ? आज मला त डात बोळा देऊन हे मारहाण व छळ 
करणार ? ठ क ! हे तर आ हांस याचे दवशी कळले होते क  या दवशी आ ह  हे 
रा ो ाराचे ोत उचलले होते. 
* 

पण ा इत या साहसाचा काय प रणाम झाला ! सुटका हणावी तर झाली नाह . उलट 
पायातील बे या अिधकच जड व काटेर  झा या ! बरे दसराु  उ ेश क  युरोपम ये आप या 
क ाने हंदःथान याु  आकां ांची व राजक य साहसाची व ःवातं य संपादना या कठोर ूित ेची 
ूिस  (जा हराती) हावी तर तेह  फसले कारण मासिलसला आपण िनसटलो ह  बातमी 
जगात िचटपाखराला सु ा कळणार नाह  ! कोण कळवणार ! तथा प कम येवािधकारःते ! 
कम येवािधकारःते ! ! 
* 

राऽ झाली. ूित णी सावरकर बघत होते क  हे मारहाणीस के हा आरंभ करतात. थो याच 
वेळात यांचा मु य इं लश ऑ फसर अगद  िनरखून िनजले या सावरकरास याहाळ त उभा 
रा हला. व शेवट  हणाला, " या अवलाद है !'' सावरकरांना डोळे उघडले. ते हा तो हणाला, 
"तुला शरम वाटत नाह  !'' सावरकर काह  उ रले नाह त. ते हा आणखी चढनू  जाऊन 
इं लशमध या दोन िनवडक िश या हासड या व अंगावर आलेसारखे क न हातवारे कर त 
हणाला, ""क  काय क  ? मी यावेळेस जागा न हतो नाह  तर तु या...! हे अपश द 
ऐकताच सावरकर उठून बसले व या ऑ फसरास गंभीर ःवरात हणाले, "हे पाहा ! मी 
यावेळेस याला तु ह  बंड हणता ते उभारले ते हा मी आप या घरास ूथम आग लावून 
दली व नंतर इतरांची घरे जाळावयास िनघालो. मी जवंतपणीच आता मेलेला आहे. नंगा 
िनभयपणा हा माझा एकच िमऽ आहे. पण तु ह  ? तु हांस बायकामुले आहेत. तु हांस अजून 
जगायचे आहे. ते हा हे यानात धरा क , जर तु ह  मला असे अपश द बोलाल, जर मारहाण 
कराल तर मी तर मरेनच पण तु हांपैक  कोणा एकास घेऊन मरेन !'' सावरकरांचे हे श द 
फोल न हते. या राऽी या तुमानी या खशात तो पःतुल भ न ठेवीत ती तमुान सहज 
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वस न वर याच खुंट वर होती. सावरकरांनी योजून ठेवले होते क , जर कदािचत मारहाण क  
लागले तर श य तर झटपट  
क न या तुमानीतले ते पःतुल यायचे व श य तर याचा िनदानी आपलाह  अंत क न 
टाकायचा ! ! 
* 

ते तशा भयंकर ढतेचे व नं या िनभयतेचे श द यथ गेले नाह त. एकाएक  तो अिधकार  
नरम झाला, व कळवळून हणाला, "मी िशवी बवी काह  एक देणार नाह . तु ह ह  असा 
काह ह  अ वचार क  नये. हे पाहा मी तु हांस कती स यपणाने वाग वले. पण तु ह  
मा यावर पेच मा न माझे बायकापोरांचे त डची भाकर काढनू  घेतलीत. हणून काह  श द 
रागात माझे मुखातून िनघून गेले.'' सावरकर हणाले, ""तु ह  हणता ते एक ूकारे खरे आहे. 
पण हे पाहा, तु हांला बायकापोरे आहेत. तशी मलाह  नाह त काय ? मग जे हा हे वॉरंट घेऊन 
तु ह  मला पकडलेत व इत या बंदोबःताने व कठोर कौश याने पहारा देत फाशीचे खांबाकडे 
चाल वलेत ते हा मा या बायकापोरांचे काय होईल याचा वचार तु ह  केला होतात काय ? 

तु ह  स यपणाने वागता तर मीह  काह  अस यपणाने नागवा नाचत नाह . मीह  स य व 
गोड भाषेतच बोलतो. पण आपली माझी या प र ःथतीत गाठ पडली आहे या 
प र ःथतीचाच हा दोष आहे. तीत तु ह  मला ःवतंऽ वाव  न देता जोवर बांधून-करकचून 
बांधून-फाशीकडे नेता आहात तोवर श य तर तुम या हातातून सटुनू  जा याचा मीह  ूय  
करणारच. ते हा या वषयी कोणी कोणावर जळ यात अथ नाह . जर तु हास मला ठार मारावे 
हे कत य वाटते, तर मला तुमचे हेतू िनंफळ करावे हे कत य वाटणारच. 
झाले. मारहाणी या रंगात एकसहा फरक झाला. ती तलवार अ ँय झाली. पोिलसांची 
आपसांतील भाषणांत चालणार  िशवीगाळ ऐकू येईनाशी झाली. माऽ बाक  बंदोबःत इतका 
झाला क , ासो ास करणे कठ ण वाटू लागले. लहान कॅ बनम ये सदा राहणे व तेह  दोन 
वप ी माणसांसह. तेथेच जेवण, तेथेच लघवी, इतकेच काय परसाकडेह  हातकड सु ा एका 
मनुंया या हातात हात घालून बसणे. हातकड  जेवतानाह  अध च िनघे. सूयूकाश बघावयास 
िमळेना मग सूय दरचू  ! डॉ टरला अज के यानंतर कॅ बनचे समोर आठ-नऊ पाऊले उजेडात 
चालायची अनु ा िमळाली ! ह  बा  प र ःथती आ ण मन: ःथती याहनू  ह  भयंकर ! आता 
पु हा सुटकेची संधी सापडणे पु हा कती - अश य आता हंदःथानातु  जवंत जाऊन 
वजे या या रथा या चाकाला बांधले जाऊन या या जयो सवास शोभा आण यापे ा आता 
येथ या येथे हा समुि उचंबळून मा या एक या या कॅ बनम ये िश न मला अलगद नेऊन 
बुडवून टाक ल तर कती उ म ! आ मह येचे जे काय धम क  देत नाह  ती ूकृती येऊन 
ःवयंमेव करो ! पूव  सागरास वनंती केली होती. 
ने मजशी ने परत मातभृूमीला ! सागरा ूाण तळमळला ।। व यानेह  ती ऐकली पण अशी 
ऐकली क , ते वरदान शापाहनू  भयंकर हावे ! आता मातभृूमीला परत ने हणून न हे तर - 
"दे सा  िसंध ु! या काळा रे ! 
वाहसी मज तम:पु रला ( या) 
ू येक तु या क लोळा (तै) 
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वन वले न कां । उघडिनु  मुखा । 
या घेऊं न दे धम दे तया मरणा ।। 
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८ ज मभूमीत आगमन पण दोन ज मठेपींची िश ा 
आता मातभृमूीस पाय लागला पण तो सश  नाग या तलवार  घेऊन िशड या पायर पायर वर 
उ या रा हले या गोढया सैिनकांचे रांगेतून ! मुंबईहनू  व रत यांस नािशकला ःपेशल शेनने 
ने यात आले. ड यांचे, मोटार चे, घराचे सव दरवाजे बंद ! बरोबर एक िध पाड ऑ फसर होता 
याचे हातात एक हातकड  व ितची दसरु  कड  सावरकराचे हातात अडक वलेली. लघवीस व 
शौचास देखील याचेबरोबर याच ःथतीत जाणे ! नािशकला येताच यांस काढणी घालून 
हणजे दंडामागे दोढया बांधनू या बैला या वेसणीूमाणे ध न हातात हातकड  व पायात 
बे या ठोकून पोिलसाचे चौक पुढ ल मागावर फर व यात आले. पण इत या सव 
खटाटोपामधूनह  िछि पाडनू  सावरकरांचे हातात एक इं लश पऽ पडले. यांत तार होती क , 

ृा सने सावरकरांस परत दे या वषयी इं लंडकडे मागणी केली आहे ! व जगभर या वषयाची 
चचा चालली आहे ! ! ! 
* 

तर मग मासिलसचे साहस पूणपणे वाया गेले नाह . एक उ  तर सफळ झाले क , युरोपभर 
हंदःथान याु  आकां ेचा दंदभीु ु  वाजू लागली. डेली यूज व त सम इंमजी पऽांनी ःवत:च 
िल हले क , इटलीतील रा यबांतीकारक या झनी व वॉर बा ड  ां यावर ल आरोपास न 
जुमानता इं लंडने यांस आौयःथान दले तर ते या याचूमाणे ःवदेशःवातं याथ 
झगडणाढया सावरकरांसह  ृा सम ये का िमळू नये ! युरोप, अमे रका, चीन, इ ज शयन व 
आय रश पऽात तर सावरकर यांची तुलना या झनी, कोसूथ वार बा ड  यां याशी उघड उघड 
कर यात येऊ लागली व याबरोबरच हंद  ःवरा या या चळवळ सह  मह व ूा  होऊन 
ित याकडे जगाचे ल  कधीच वेधले न हते असे वेधू लागले. डेली यूजचा वर ल कट 
(cuttings) व इतर काह  युरोपीय पऽांचे उतारे सावरकर यांस नािशककडनू  येरो यास 
आणताना िमळाले. ते हा णभर िच ास आनंद झाला. पण तोच मनात वाटले क , पराजयाचे 
द:ुख टाळ यास मी कम येवािधकारःते या वचनाने समाधान क न घेतले होते, जर 
कम येवािधकारःते या त वाने िनंफळते या द:ुखास तुझा अिधकार नाह  तर आज अंिशक 
सफलते या आनंदावरह  तुझा काय ह क ? 

* 

मासिलसला घडलेली हक कत  कशी काय बाहेर फुटली या वषयी इंमजी अिधकाढयांना अ यंत 
आ य वाटले. यांनी इतर मा हती िमळ व यासाठ  जसा सावरकरांपाठ मागे ससेिमरा लावला 
तसाच मासिलसहनू  पॅ रसला तु ह  पळा याची तार कोणी केली या वषयीह  वचा न थक वले.  
कोणी का होईना पण मासिलसला सावरकांस पकड याची तार पॅ रसला देताच ूथमत: तो 
वषय ""ला मुॅिनट '' या नावा या पऽाने हाती घेतला - हे पऽ जगातील क युिनःट 
सोिशयािलःटांचे जे बायबल समजले जाते या "कॅ पटल' या नावा या अथशा ीय मंथाचा 
कता काल मा स या ू यात पु षाचा नातू चालवीत असे. यांत सावरकरां वषयी नेहमीच 
आदर वाटत अस याने यां या वचःवी पऽाने तो वषय सारखा उचलून धरला. ृच 
िसनेटम ये खळबळ आरंभली गेली. इं लंडचे व ृा सचे या वषयावर वतु  पडते क  काय 
असा धाक पडताच अंती ते सव ूकरण आंतररा ीय यायालया या पंचासमोर हेगला 
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सोप व यात आले. सव ूमुख रा ांतील लोकांचे ल  या कोटात काय िनकाल होतो ितकडे 
लागून यांचे ूितिनधीह  तेथे आले होते. तेथे हंद  बांितकारकह  जमले व आले या अनेक 
रा ां या पुढाढयां या गाठ  घेत हंदःथानचेु  ःवातं याचा ू  व ःवदेशा या चालले या छळांचा 
व ददशेचाु  पाठ वाचीत होते. अशा र तीने जगा या अ यु च यायासनासमोर आंतररा ीय ू  
हणून सव ूमुख देशचे ूितिनधी या एका हंद  त णांस कोठे ठेवावे या ू ाचा खल कर त 
होते. जगा या अ यु च आंतररा ीय यायालयात हंदःथानचाु  राजक य िनदश व ूवेश 
ूथमत: सावरकरां या साहसानेच झाला. 
* 

इकडे हंदःथानातहु  याचे आधीच असे खटले चाल व यासाठ  व याचा झटकाफटक  िनकाल 
दे यासाठ  एक "ःपेशल श युनल' नावाचा कायदा पास करावा लागला. या काय ा वये 
यू र वना, अ पला वना सरकार नेमील या तीन ज जांना कटवा यांस मरणापयत िश ा 
दे याचा ह क दलेला होता. 
* 

इतक  कडेकोट िस ता केली व इं लंड, ृा स व हंदःथानचेु  पोिलसास सळो का पळो झाले. 
जगातील मोठमो या यायाधीशापयत व जगातील अ यु च कोटापयत भांडत बसता बसता 
हंदःथानु  सरकारचे व वलायत सरकारचे नाक  नऊ आले, नवे नवे कायदे केले, लाखो पये 
उधळले. ते हा कोठे हा पंचवीस वषाचा एक मराठा बांितकारक, सरकारास कोठड त नेऊन 
क बता आला. 
फार दवस गाजत असलेला नािशक या कटाचा खटला, क  यांत सावरकर हे मु य आरोपी 
आहेत व हणूनच याकडे जगातील सव रा े उ सुकतेने पाहत आहेत तो आज मुंबई 
हायकोटात आरंभला. जकडे ितकडे सश  घोडेःवारांचा थयथयाट चाललेला होता. कोटात 
कटाचे इतर आरोपी आणून बस वले. यां यांत केवळ सावरकरांशी संबंध अस यानेच क येक 
या संकटात सापडले होते. यांतील ू येका या पोलीस कानी कपाळ  ओरडत होते क  तुमचा 
नाश या न  सावरकरांचे पायी झाला. अजून तर  या चांडाळाचे नाव काढणे सोडनू  ा व 
याचे व  काय माह त असेल ते सांगून मोकळे हा ! कोटात केवळ िनवडक वक ल मंडळ 
सोडनू  िचटपाख ह  फडकू दले न हते. बाहेर मागामागानी उघडपणे जमणे अश य अस याने 
थ याथ यांनी, खड या खड यांतून, घरादारातून लोक सावरकरां या ये याची मागूित ा 
कर त होते. तोच अ यंत कडेकोट बंदोबःतात मागेपुढे सश  घोडेःवारांचे पहाढयात 
सावरकरांची गाड  कोटापुढे आली. यांस हातकड  ठोकून दोघांनी ध न वर नेले. कोटाचे 
बंग यात पाय टाकताच नीट आरोपी लोकां या डांकम ये नेले. तो एकसहा टा यांचा कडकडाट 
झाला ! सावरकर दचकून वर पाहतात तो गॅलर त तर कोणी नाह  ! खाली पाहतात तो सव 
आरोपींची वदने मागे मुरडलेली, ी आप याकडे अ यंत उ सुक आदराने लागलेली ! तर मग 
ांनी टा यांनी माझे ःवागत केले ! ! 

* 

जे हा ःवत:चे ग यात फुलां या माळा पडत हो या व हजारो लोक जयजयकार कर त दधू 
ब ासे व िमठाई पुरःकार देत लोटत होते ते हा अनेक अनुयायांनी माझे भ पुर:ःसर 
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टा यांनी ःवागत केलेले होते. पण ते साह जक होते. आज माझे हातात हातक या असताना, 
माझे श दावर व ास ठेव याने व मा याशी संबंध राख याने यांचे हातात बे या पड या, 
यां या घरादारांची राखरांगोळ  झाली व यांना मजहनहू  अघोर शर र छळ सोसावा लागला 
यांनी आज माझे जे हे ःवागत केले ते माऽ असाहा जक, असाधारण होय ! जगात पुंकळ 
मान िमळतात. शहरातून हजारो लोकांचे थवे िमर वतात, पण जे हा हातक या पडले यांचे 
ःवागताथ यां यासाठ च हातक या पडलेले लोक या ब  हातांनीच टा या वाज वतात ते हा 
या ीण वनीत जो स मान असतो तो स कार माऽ ध य होय ! 

* 

खट याचा वृ ांत तर राहोच पण यांतील अनेक वनोद , उ साह , क णामय, भयंकर, 
मह वपूण व गंभीरतम असे िनवडक ूसंगह  सांगणे ःथलाभावामुळे अश य आहे. इतकेच 
सांिगतले पा हजे क , सावरकरांनी ॄ टश कोटाचा आप यावर अिधकार चालू शकत नाह  व 
हणून मी कोटात भाग घेत नाह  हणून कळ वले. १२१ या भयंकर अपराधा वषयी चौकशी 
असतानाह  िध:कारपूवक ॄ टश यायकोटाचा अिधकार न जुमानणारा हा हंदःथानातीलु  
प हलाच आरोपी होय. 
* 

आजची िमती १९१० या डसबरची तार ख २३. आज कोट द ड-दोन म हने अ याहत चालत 
असले या ा असाधारण खट यांचा िनणय सांगणार ! आरोपीम ये चचा चाललेली आहे. 
कोणास काय पा रतो षक िमळणार ? यांस जतक  वष काळे पाणी िमळेल हणून सावरकर 
तक सांगत होते यांचे याूमाणे वनोदात बमांक (नंबर) लागत होते. जो सग यात जाःती 
िश ेस पाऽ हो याचा संभव याचा प हला बमांक. याहनू  कमी याचा दसराु -ितसरा-चौथा 
आजपयत ""धमाथ देह वदलो'' याची आज पर ा आहे. बघू कोण कोण उतरते हणून 
परःपर वनोद चालला आहे इत यात ज ज आ याची गंभीर सूचना झाली. लांबलचक 
िनणयपऽ वाचून अखेर तीनह  भयंकर अपराध िस  झा याचे ज जांनी सावरकरांस हाक 
मा न सांिगतले, ""तु हाला फाशीच हायची पण आ ह  आज म काळे पा याची िश ा सांगतो 
! !'' सावरकर अध उठले, नतशीष क न गंभीर ःवराने या िश ेचा ःवीकार कर त हणाले, 

""वंदे मातरम ्!'' 
* 

एकामागे एकास पुका न भयंकर िश ांची खरापत वाटली जात आहे. खट यांतील अनेक 
आरोपांपैक  या लोकांवर एक आरोप हाह  होता क , ते नेहमी "ःवातं य लआमी'चा जयजयकार 
कर त वाःत वक. सव आरोप एकाच आरोपांची पांतरे-प रणाम होते हटले तर  चालेल. 
सवास १४ वष १० वष ३ वष इ याद  कठोर िश ा कठोरपणी सांगनू िनकाल संप वला. ज ज 
मो या समारंभाने अखेर यांची खोड मोडली असे समजून परत जावयास िनघाले; तोच ते 
कठोर िश ा झालेले सव त ण एकसहा उभे रा हले व याच श दांत गजून उठले, "ःवातं य 
लआमी क  जय !'' "ौी ःवातं य लआमी क  जय !'' 
* 
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ज ज चपापले. परत फरले. पोिलसांचे अिधकार  चहंकडनू ू  धावले. यांचा मु य चवताळून 
ओरडू लागला, "अब कैद  है, बेतसे मारो ! !'' ूथम सावरकरांस ध न खाली ने यात आले. 
जाताना टोपी काढनू , द नु  यांनी मागे रा हले या ःवजनांस, सहकाढयांस व आप या लहान 
भावास क , यालाह  िश ा लागली होती याला ूेमाने व द:ुखाने िनरोप देत पुढे ओढणाढया 
पोिलसांमागून गेले. "आता पु हा या ःवजनांस, या धाक या भावास या जगास - मी कसा 
भेटणार ! !'' असा वचार यां या चेहढयावर ःप पणे उमटला होता ! 
* 

परंतु ज मठेपी या एका िश ेने सरकारचे समाधान झाले नाह . याच पुरा यावर परंतु 
िनरा या कलमाखाली खुनास िचथावणी व सहा य के या या आरोपाव न सावरकरांवर लगेच 
दसराु  खटला भर यात आला. ह  बातमी ऐकताच बहतेकांसु  असे वाटणे साह जक होते क , 

बहधाु  प ह या खट यांत सावरकरांस फाशीची िश ा झाली नाह  हणून दसराु  खटला भरला 
असावा. आता यांतह  जर यांनी भाग घेतला नाह  व आपला बचाव केला नाह  तर यांस 
फाशी होणारच होणार ! क येकांनी तर िननावी तारा धाडनू  सावरकरांस कळ वले क , आपण 
खट यांत भाग घेऊन आता तर  बचाव करावा. परंतु हेग कॉ फर समधील िनणय लागला 
नस याने सावरकरांनी पु हाह  भाग घे याचे व खट यात बचाव कर याचे नाकारले. सव 
एकप ी चौकशी झाली. िनणया या दवशी फाशीची िश ा ऐक या या िस तेने सावरकर 
कोटात गेले. बहतेकु  पोिलसांचीह  अटकळ तीच होती. 
* 

पण काय झाले असेल ते असो; यायािधशांनी पु हा आणखी ज मठेपीची िश ाच दली पण 
फाशी नाह . विचत मासिलस या साहसाचे हे उपकार असावेत. विचत ५० वषा या 
ज मठेपीची अघोर िश ा फाशीहनहू  काह  अंशी अस तर अस यानेह  फाशी अनावँयक 
दसली असावी. िनदान सावरकरांस तर  ५० वष िश ा ऐकताच  फाशीूमाणेच ती भयंकर 
वाटली. पण ""बु यािच वाण ध रल क रं ह सतीच ! !', ह  दसरु  िश ा होताच ते शांतपणे 
उठून गंभीर ःवरात हणाले – ‘’I am prepared to face ungrudgingly the extreme penal 
of your laws in the belief that it is through suffering and sacrifice alone that our 
beloved motherland can march on to an assured, if not a speedy, triumph !’’ 

* 

"तप आ ण बिलदान ां या योगानेच आपली ूय मातभृूमी ितु नसली तर  िन त वजय 
अंती वरणार  आहे ह च माझी िन ा अस याने मी तुम या काय ातील या अ यंत कठोर 
िश ेलाह  त ड दे यास स जच आहे.'' 
* 

तथा प हेग कॉ फर समधील खटला ृा स जंकून सावरकरांस सोडवून नेईल अशी अजून 
पुंकळांस आशा होती. सावरकरांस माऽ अगद  न हतीच हटले तर  चालेल ! माच १९११ चे 
जवळ जवळ एक दवशी तु ं गावर ल अिधकाढयांनी येऊन सावरकरांस कोठड बाहेर बोलावले. 
कै ाचे कपडे पुढे केले व सांिगतले क , हे घाला. हेग कॉ फर सचा िनणय तुमचे व  
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झालेला असून तु ह  आता इं लशांचे बंद  आहात. तु हांस ५० वष ज मठेप का यापा याची 
िश ा ठोठाव यात आली आहे ! 
 



  

९ शेवट  
झाले यांनी १९११ साली जे हे बंद चे कपडे घातले ते १९२४ ला पु हा उतरले, वाःत वक ते 
धरले गेले ते हापासून हणजे १९१० या माचपासून तो १९२४ या जानेवार पयत ते बंद  
शाळे या अ यंत कठोर व तीआण जब यात िगळंकृत झालेले होते. यास िगळून टाकताच 
कारागाराने आप या अंदमान या उदरांतील जाळ या जठरा नीत पचवून जरवून नाह से 
कर याचा कसून ूय  केला. या जठरा नीत असे अनेक त ण िच न पसून पचून भःम 
होऊन गेले होते. पण सावरकरांनी या जठरा नीसच उलटे पचवून टाकले. अखेर या 
कारागाराचे जठर फाडनू  ते बाहेर आले. अनेक वेळेला अगद  अ यवःथ ःथती झाली. 
िनराशे या क यावर उभे असताना अथवा णश ये या अंथ णावर पडले असताना मृ यू या 
मुखा या गतत कोसळ यास एक पाय काय तो पुढे पडायचा होता. पण तो पडला नाह , व 
सावरकर १९२४ या जानेवार ला सुटनू  परत आप या ःवजनांत आले. 
* 

या चौदा वषात यांनी काय काय आप ी सहन के या ते काय सांगावे ? या मनुंयास एक 
वष िश ा आहे तो मनुंय एकच वष िश ा भोगतो. याला चौदा वष आहेत तो चौदाच वष 
िश ा भोगतो. पण याला प नास वष व तेह  ज मठेप काळेपाणी हणजे यांतून सुटेनच 
असा मुळ च िन य करता येत नाह -नाह  सुटणार हेच काय ते िन याने सांगता येते - अशी 
अिन त भयंकर िश ा असते या या मनाची यातना भोगले या वषानी गणली जात नसून 
याम ये बहधाु  कधीह  सुटणे नाह  या अिन त भयंकर हताशेचीह  भर पडली अस याने 
याची चौदा वष जवळ जवळ प नास वष भर याइतक च यातनामय असतात. 

* 

आ ण यांतह  एका या द:ुखाचाच बोजा उचलायचा असता तर ह  थोडे हलके गेले असते. 
यां यासमोर यां यासार याच - कंबहनाु  यां याहनहू  कठोर हालात व अपे ेत झजत 
असलेले यांचे बंधु गणेशपंतह  ज मठेपीची िश ा भर त होते. ा उभयंता बधंूस परःपरांचे 
क , अपमान व छळ पाहनू  द:ुखाचा गु णत भार सहन करावा लागे ! 
* 

ा ूकरणाचे शेवट या भागात काह  गो ींचा अगद  ओझरता उ लेख करणे ूा  आहे. 
वनायकराव वलायतेत - यां यावरह  वॉरंट सुटले होते. दे. भ. गणेशपंत ांना तर 
ज मठेपीची िश ा झाली - डॉ. बाळ ांनाह  यां यावर आले या आरोपाब ल सहा म ह यांची 
सजा िमळालेली. सावरकर कुटंबालाु  आौय देणे हे या वेळ  अ खल महारा ात सरकार  ीने 
पाप मानले जात होते. मग नाशकास तर  दसरु  प र ःथती कशी असणार ? वनायकरावांचे 
शरु ौी. भाऊसाहेब िचपळूणकर ांनी आप या जावयामुळे ओढवले या आप ींना मो या 

ूेमाने त ड दले. आप या मुलीचा सांभाळ सरकार  ऽासाला क:पदाथ मानून यांनी या 
काळात मातेपे ाह  अिधक ममतेने केला. पण दे. भ. गणेशपंतां या बायकोचे माऽ फार हाल 
झाले. उ या नािशक शहरांत ितला राहायला जागा िमळेना - माहेर ते तर लांबच रा हले मग 
मामाचा आौय कसा िमळावा ? मॅडम कामा ा काह  पैसे पाठवीत हणून पोटाची काळजी 
तर  सुटली ! पण या माउलीला केवळ जागे या अभावी एका देवळाचा आौय करावा लागला 
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! ह  ःथती डॉ. बाळ सुटेपयतच होती. नंतर पित वरहाने - यांचा तु ं गात होणारा छळ ऐकून 
या काळजीनेच या झुरत हो या. गणेशपंत तु ं गांत गे यानंतर पुंकळ वषपयत परवानगीचे 
खेळ चालत होते. परंतु दैवयोग असा वल ण क , या दवशी डॉ. सावरकर ांना आप या 
उभयंता बंधूंना यां या कुटंबासहु  भेट याची परवानगी आली याच दवशी यांचा अंत झालेला 
होता ! ! ध य ती माउली ! ! 
* 

वलायतेत जाऊन बॅ रःटर ची पर ा पास झालेला मनुंय इं लश सरकार या हंदःथानात याु  
बं दवासांत कशा ूकारे वाग वला जातो ाचे दयिावक िचऽ आप या मन: ुंसमोर उभे केले 
असता अंत:करण खळबळ यािशवाय राहत नाह . बॅ. सावरकर हे एक ूित त राजक य कैद  
होते. असे असता यांना घा याला बांधून तेल काढायला लावणे यापे ा दसरु  ददवाचीु  गो  
कोणती ? ॄ टश रा यकत ःवत: ःवातं यूेमी आहेत पण ते असे अ पलपोटे आहेत क , 

दसढयानेु  मािगतलेले ःवातं य यांना खपत नाह . ःवरा  ःवतंऽ असावे ह  इ छा वाईट काय? 

बॅ. सावरकर ां यासार या राजक य कै ाला घा याला डांबून तेल काढणे, का या खोलायला 
लावणे ासारखी अगद  बेरड बदमाषाला शोभतील अशी कामे दे यात आली. ाव न यां या 
इतर झाले या हालांची क पनाच करणे बरे. 
* 

पण तो सव यांनी सोसला. या दयिावक ूसंग या सं  च रऽांत सांगणे अश य आहे. 
इतके सांगणे माऽ अवँय आहे क , सावरकरांनी तु ं गांत सोसले या हालअपे ेचा वृ ांत जसा 
अ ाप महारा ास कळायचा आहे तसाच यांनी तु ं गांतह  देशसेवेचे काय णभर न सोडता जे 
जे ूय  केले यांचीह  मा हती अजून यांचे देशबांधवांना होणे आहे. ह  मा हती जे हा के हा 
होईल ते हा यां या वषयी असलेली समाजाचे मनातील पू य बु  व कृत ता ह  गु णत 
होतील. तु ं गांतह  यांनी हजारो अिश त लोकांस िलहावयास व वाचावयास िशक वले. शेकडो 
िश त लोकांस युिन हिसट ूमाणे अनेक वषयांत " वशारद' क न सोडले. हंद ुधमाचे व  
तु ं गांतून अनेक मुसलमान लोक झटत असतात व हंदसु बाटवून मुसलमानी धमाची द ा 
देतात. यांचा आज उभी दहा वष ते ूितकार कर त असून शेकडो - अ रश: शेकडो 
मुसलमानांस पु हा शु  क न यांनी हंद ुकेलेले आहे. या उ ोगात क येकदा यां या 
अंगावर बदमाष मुसलमानांनी चालह  केलेली होती. गणेशपंतांस दखुापतह  झाली होती. पण 
ा सव धम यांस न जुमानता यांनी आपले काय अखंड चाल वले होते. आता नुकतेच 
र ािगर चे तु ं गांत असतानाह  एका िसंधी बदमाष मसुलमानाचे कचाट तून एका बाटले या 
मनुंयास सोडवून यास पु हा हंद ुक न घेत यामुळे तेथील िसंधी मुसलमानांनी सावरकरांचा 
घात कर याची धमक  यांस दली होती व एकदा एक िसंधी तर यावर तुटनसु ाू  पडला. 
पण अगद  सटुायचे दवसापयत ते तु ं गातील कुठेह  व कोणाह  हंदवरू  धािमक अ याय होत 
असता श य या उपायाने याचा ूितकार कर त असत. तु ं गांतून यांनी व ेची अिभ ची 
बंद जनांत इतक  वाढ वली क , अंदमान या तु ं गांत सु ा एकदा शेकडा ७३ लोक तेथे बॅ. 
सावरकरां या ूेरणेने व ौमाने िश त झा याचे जेलरने मा य केले होते. व आता र ािगर चे 
तु ं गांत ह  वा षक रपोटात बंद जनांची िश ण ूयता वाढ याने तु ं गांतील गु हे कमी झाले 
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असे अिधकाढयांनी मा य केले. यां या दहा वषा या िनवासाने अंदमान या रा ीय 
वातावरणाचे तर प या प बदलून गेले. ा ऽोटक उ लेखांपे ा यां या कारागारातील 
अनुभवांचा वृ ांत वःतारश: देणे अश य आहे. तो वृ ांत ःवत: सावरकरच महारा  जनतेस 
ःवमुखाने सांगतील ते हा खरे तेथपयत या अ प च रऽावरच महारा  जनतेला संतु  रा हले 
पा हजे. परमे रा ! ौीयुत बॅ. वनायकराव सावरकर ांना यांना देशकाय करायला द घायुषी 
कर ! ! ! 
 

 

।। समा  ।। 



  
 

सागरास 
 

ने मजसी ने परत मातभृूमीला । सागरा ूाण तळमळला ।।ध.ृ।। 
भूमाते या चरणतला तूं धूतां । मी िन य पा हला होता । 
मज बदलासी अ य देशीं चल जाऊं । सृ ची व वधता पाहूं । 
त जननी  वरह शं कत ह झाल । प र तुवां वचन ितज दधल । 
माग  ःवय मीच पृ ंवाह न । व रत या परत आणीन । 
 

चाल - 
गंभीर वदाकृित बघुनी ।। मी 
व सल  या तव वचनीं ।। मी 
जगदनुभव योग बनुनी ।। मी 
येईन वर कथुिन सो डल ितजला । सागरा ूाण तळमळला ।।२।। 
शकुपंज रं क ं ह रण िशरावा पाशीं । ह  फसगत झाली तैशी । 
भू वरह कसा सतत साहुं या पुढतीं । दश दशा तमोमय होती । 
गुणसुमन मी विचयलीं या भाव । क ं ितन सुगंधा याव । 
ज र उ रणीं यय न ित या हो साचा । हा यथ भार व ेचा । 
 

चाल - 
ती आॆवृ  व सलता ।। रे ।। 
नव कुसुमयुता या सुलता ।। रे ।। 
तो बाल गलुाब ह आतां ।। रे ।। 
फुलबाग मला हाय पारखा झाला । सागरा ूाण तळमळला ।।३।। 
निभं न ऽ बहतु  एक प र यारा । मज भूिमचा तारा । 
ूासाद ितथ र य पर  मज भार  । माझी झ पड  यार  । 
ितजवीण नको रा य मज ूयसाचा । वनवास ित या ज र विनचा । 
 

चाल - 
भुल वण यथ ह आतां ।। रे ।। 
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बहु जवलग गमत िच ा ।। रे ।। 
तुज स र पते जी स रता ।। रे ।। 
त रहाची शपथ घािलत  तुजला । सागरा ूाण तळमळला ।।४।। 
या फेनिमष हंसिस िनदया कैसा ।। कां वचन भंिगसी ऐसा । 
व ःवािम वा संूित जी िभरवीत । धकुिन कां आं लभूिमत । 
म मातेला अबल हणुिन फंसवीसी । मज ववासनेत नेसी । 
 

चाल - 
ज र आं ल भूिम भयभीता ।। रे ।। 
अबला न माझी ह  माता ।। रे ।। 
किथल ह अग ःतस आतां ।। रे ।। 
जो आचमनीं एक णीं तुज याला । सागरा ूाण तळमळला ।।५।। 
 

*** 
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