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शत्रू या िशिबरात 

प्रकरण पिहले 

आगनावेवर 
इंग्लडंला जा यासाठी मुबंईचा िसधंुतट सोडून “परिशया” या आगनावेवर (आगबोटीवर) ९/६/१९०६ या 

िदनांकाला मी चढलो.  
मुबंईचा िसधंतुट सोडून मला िवलायतेस घेऊन जाणारी ती आगनाव ( टीमर) समदु्राचे पाणी दभुगंताना 

बसणारे पिहले धक्के िन हेलकावे खात खात चाल ूलागली. मला पे्रमाचा उ साहप्रद िनरोप दे यासाठी िसधंुतटावर 

जमलेले माझ ेबंधुबांधव िन इ टिमत्र बोलता बोलता िदसेनासे झाले. दरुावत चालले या या िसधंुतटाव न मला 
िनरोप देत असताना, या सु द बांधवांचे मा या मनःपटावर जे छायािचत्र उमटले होते ते काय ते, जण ुडो यांतून 

बाहेर येऊन, आता मा या टीसमोर तरलत होते. ते पहात िवयोगाने दखुावलेले माझ ेमन मनासच आकुलपणे 

िवचा  लागले, “तीन वषार्ंनी का होईना पण मी सुख पपणे मातभृमूीस परत येईन का? हे सारे माझे बंधुबांधव 

मला भेटतील ना?” 

आगनाव समदु्राचे पाणी सरासर कापीत भरवेग चाल ू लागली. अवती भोवती िक्षितजावाचून काहीही 
िदसेनासे झाले. तरीही या आगनावे या कठ यास ध न िजकड ेमुबंईचा िसधंतुट होता या िदशेस सु नपणे टक 

लावून पहात मी उभाच होतो.  
परंतु आगनावेवरील जे इतर प्रवासी मुबंई सटुताना िसधंुतटावर दाटले या यां या यां या इ टिमत्रांचा 

िनरोप घे यासाठी मा यासारखेच या नावे या कठ याशी दाटून उभे होते ते बहुतेक तथेून परतून, आपाप या 
राखीव खो या हुडकून, आपापले सामान यांत यवि थत लाव यात आधीच गुतंून गेले होते. या प्रवाशांतील 

बहुतेक लोक युरोिपयन िकंवा अगँ्लोइंिडयन होते. कोणी सहकुटंुब वदेशी परत जात होते. यातील बहुतेकांना 
आगनावे या जलप्रवासाचा अनुभव अगंवळणी पडलेला.  

जे प्रथमच जलप्रवास करीत होते, यां या समवेत प्रवासाचा अनुभव असलेले नेहीसोबती होते. यामळेु ते 
सारेजण एकमेकांशी हसत िखदळत रमनू गेलेले. पण मला इतक्या दरू या जलप्रवासाचा हा पिहलाच प्रसगं, 

समवेत सोबतीही कोणी नाही. या काळी समदु्रप्रवासास जाणारा िहदं ूअसा तुरळक. यातही गोर् या लोकांना आपण 

या ‘इंिडयन’ लोकांवरील रा यकत, अथार्तच इंिडयन हणजे ‘नेिट ह’ हणजे एक हीनतर यक्ती, अशा दपार्ने 

साधारणतः भारलेले असे. यां या या गजबजले या समाजात मी तसा सु नपणे समदु्राकड ेपहात उभा असताना 
यां यातील िक येकजण “हा एकटा, कानांत िभकबाळी असलेला, कुठला अडाणी ‘नेिट ह’ मलुगा उभा आहे 

बुवा!” असे काहीसे िवचारणारी एक ितर काराची चोरटी टी मजकड े टाकीत जात येत आहेत याचीही मला 
जाणीव होत होती.  
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माझ ेअसे कोणीही वजन मजजवळ नसता या गोर् या परकीयच न हे तर परशत्रूं या समाजात अगदी 
एकटा उभे राह याचा असा मा या आयु यातला तो पिहलाच प्रसगं!  

काही वेळाने प्रथम आप याला आपली राखीव खोली कुठे आहे ते आता हुडकून काढलेच पािहजे असे वाटून 

कोणास िवचारावे ते बघू लागलो. आगनावेवरील गोरा िकंवा िनमगोरा िकंवा काळा नोकरवगर्सदु्धा या 
युरोिपयनािदकां या सामानसमुाना या सोयी पाह यातच गकर्  झालेला िदसला. होऊन येऊन मला कोणीच 

िवचारीना. शवेटी अिधकारा या कोण या तरी प्रकार या िफती कोटावर असणार् या एका गोर् या गहृ थास हटकून 

माझी दिशर्का (िटिकट) दाखवून िवनिवले की, या क्रमांकाची खोली कुठे सापडले? योगायोगाने या ‘थॉमस कुक 

अडँ स स कंपनी’ या वतीने मी हे दिशर्क काढलेले होते याच कंपनीचा तो अिधकारी होता; िन याचे काम 

यां या वतीने आले या प्रवाशां या सोयी पहा याचेच होतेसे िदसले. मा या प्र नाव न याने त काळ ओळखलेले 

िदसले की, मी अगदीच नवखा प्रवासी आहे. याने िकंिचत ्हसरे त ड क न मला सांिगतले, “हा पहा माझा ह तक, 

हा तु हाला तुमची खोली दाखवील. अव य ती मािहती देईल,” असे सांगनू तो पुढे गेला. याने िदलेला ह तक एक 

गोवेकर िहदंी मनु य होता. याने मला नेऊन माझी राखीव जागा जीत होती, ती खोली दाखिवली.   
मी या खोलीत डोकावतो तो सरेुख फेटा बांधलेला पाणीदार, गोरापान, मा याहूनही दोनतीन वषार्ंनी लहान 

िदसणारा एक कोवळासा शीख मलुगा या या पे या इ यादी सामान लाव यात गुतंलेला िदसला. मला पहाताच तो 
इंग्रजीत हणाला, “आपणच का िम टर सावरकर?” मी होय हणताच याचा आनंद या या मनात सामावेनासा 
होऊन तो हणाला, “मी तुमची वाटच पाहात होतो. या खोलीत दोन जागा. ही माझी िन या दसुरी या क्रमांकावर 

हे तुमचे नाव. मला सोबती इंिडयनच िमळालेला पाहून िकती आनंद झाला. पण तु ही ये याची वेळ गेली ते हा 
मला िचतंा वाटली की, तुमचा ये याचा बेत र  झाला की काय? मी पिह यानेच समदु्र प्रवास करीत आहे. दोनतीन 

पंजाबी गहृ थांची मला िनघताना सोबत िमळाली; पण यां या खो या दसुर् या बाजसू आहेत. तु हीच ते सावरकर 

हे पहाताच, मला िकती समाधान होत आहे हणनू सांग?ू” 

िप्रयजनिवरहाने िख न झाले या मनास परदेशाम ये एकाकी भटकताना आप या देशातील कोणी 
अनोळखी मनु य जरी भेटला तरी िकती आपुलकी वाटते; याची मला ितथे पिहली जाणीव झाली!! मीही या पे्रमळ 

युवकाला हटले, “आप या पिरचयाने मलाही सतंोष वाटत आहे. आपले नाव काय?” 

“हरनामिसगं” तो उ तरला.  
दोन तीन िदवसांतच या आगनावेवर प्रवासात असले या मठूभर िहदंी गहृ थांपैकी हरनामिसगंां या 

ओळखीचे ते पंजाबी िव याथीर् आिण इतर काही दोनचारजण िमळून नऊदहा िहदंी प्रवाशांचा िन माझा पिरचय 

झाला. साहिजकच आमचा एक िहदंी गट बनला. याच नौके या पिह या वगार्ने बंगालचे प्रख्यात िव वान 

रमेशचंद्र द त हे जात होत हे मला यावेळी माहीत न हते. या ‘िहदंी गटा’ पैकी मा या या ‘आ मवृ ता’ म ये 

पुढे अनेक मह वा या प्रसगंी, यांचा वारंवार उ लेख करावा लागणार आहे, या हरनामिसगंां या, यांनीच मला 
या िदवसांत सांिगतले या पूवर्पीिठकेचा आता आठवतो तो आशय इथेच सांगनू टाकणे उिचत होय.  

हरनामिसगं यांचा ज म अमतृसरकड या एका प्रिति ठत शीख घरा यात झाला. यांचे वडील 

लहानपणीच वारले. मागे उरलेली यांची आई ित या या एकुल या एका मलुाला जीव की प्राण करी. यांचे लग्न 
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अठरा या वषार् या आतच झाले. यांचा अ यास चांगला अस यामळेु ते कुठेही न अडखळता बी. ए. झाले. ते हा 
यांची बुिद्धम ता पाहून शीखां या नाभा सं थान या महाराजांनी यांना बॅिर टरची परीक्षा दे यासाठी इंग्लडंला 
धाड याचे ठरिवले आिण यासाठी पुरेशी िश यवृ ती नेमनू िदली. शीख समाजात या काळी बॅिर टर तुरळकच; 

ते हा असा तरतरीत युवक बॅिर टर होऊन आला असता वतः तर अलोट सपं ती िमळवीलच पण शीख 

समाजाचेही एक भषूण होऊन बसेल अशा भावनेने शीख समाजातील यां या बंधुबांधवांनीही यांना िवलायतेस 

जा यास चांगला पािठंबा िदला. पण यांची आई? आपला एकुलता एक मुलगा, अवघ्या एकोणीसा या िकंवा 
िवसा या वषार्ंचे वयात, आता आप याला िनदान तीनचार वष तरी अतंरणार िन कुठ या दरूवर या परदेशात 

एकटा जाऊन पडणार, याचे कसे होईल, काय होईल, अशा मायेपायी ितला ित या या मलुाला िवलायतेस 

धाड यास काही धीर होईना. “तु या भेटीवाचून इतकी वषर्ं मी कशी राहू शकेन? तू इथेच वकील हो. घरी बसलास 

तरी तुला पैशाची कसली उणीव आहे? अगदी समदु्रपार जा याचे काय कारण?” अशी गळ ती मायेचे पोटी घाल ू

लागली. आिण या काळात समदु्रपार जाणे हणजे सवर्सामा य समाजात एक िनिषद्ध, जाितबिह कायर्, भलतेच 

धाडस वाटे खरेच! शेवटी चार िश ठांनी सांिगतले, की “प्र येकवषीर् हरनामिसगंाने आईस भेट यास िवलायतेहून 

एकदा घरी यावे आिण या प्रवासाचा यय याला िश यवृ तीत भर हणनू दे यात यावा अशी यव था आ ही 
केली आहे.” ते हा शेवटी सवार्ं या आग्रहास ितने मानले आिण आप या मलुास िवलायतेस जाऊ िदले. या यां या 
मनोरा याचा पुढे काय शेवट झाला ते या कथेत यथाप्रसगंी िदसेलच.  

या मा या सहप्रवासी ‘िहदंी गटा’तील आणखी एका यक्तीचा उ लेख करावयास हवा. हे पंजाबी गहृ थ, 

वय तीस याजवळ, अनेकवेळा युरोपात जाऊन आलेले, घरचे ीमतं; यामळेु युरोिपयन राहणी साहणी, वेष, 

बारीक सारीक िश टाचार यां या अगदी अगंवळणी पडलेले असत. इतकेच न हे तर या काळी जे थोड ेलोक 

‘इंग्लडं िरट डर्’ हणनू समाजात एकप्रकारची आ यता बाळगनू असत यांना या परकीय रा यक यार्ं या मांडीस 

मांडी लावून बस या या योग्यतेचे आपण झालो असे काहीसे वाटत असे. तशी या गहृ थांचीही थोडीशी समजतू 

झालेली अस यामळेु ते वतः या घरीही अगदी इंग्रजी पद्धतीने रहात असत. याकाळी िशदेंमहाराजांनी आप या 
मलुाचे नावसदु्धा जॉजर् हणनू ठेवले आिण अशा वृ ती या इतर सटरफटर लोकांनी मद्रास-बंगालकड ेआपली नावे 

इंग्रजी वळणावर चट्टोपा यायचे ‘चटजीर्’, ‘बानजीर्’, ‘रे’ अशी पालटून टाकली. िकंवा प्र यक्ष विडलांस ‘पपा’ आिण 

आईस ‘ममी’ हणावयास आप या मलुांना िशकिवले. िततका बा कळपणा जरी या गहृ थास आवडत नसे तरी 
ते आ हांस नेहमी हणत आप या िहदंी लोकांनी िन िव या यार्ंनी इंग्लडं प्रभतृी सधुारले या देशांत जाताना 
आपली सवर् अडाणी िन गबाळ राहणी सोडून वेष, वतर्न, जेवणखाण, उठणे-बसणे अशा प्र येक गो टीत यां या 
सधुारले या पद्धतींचे अनुकरण ‘बाटली पाईप िच ट’ पयर्ंत अगदी यथावत ्केले पािहजे. आपण तसे करीत नाही 
हणनू ते लोक आपणांस अडाणी िन हीनजात समजतात िन यायोगेच युरोपम ये आज आप या रा ट्राची पत 

हणनू उरलेली नाही. वरा यास आपणासारखे गबाळ राहणीचे लोक अपात्र होत- असे यांना साहिजकच वाटते.  

याकाळी िन िवशेषतः या काळापूवीर् वरा या या योग्यतेिवषयी अशा भ गळ क पना असलेले अनेक 

लोक िन तेही इंिग्लश िशिक्षतांत, ‘इंग्लडं िरट डार्ं’ते िन प्रामािणक देशभक्तांतही पु कळ असत. तो देशो नती 
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इि छणार् या अनेक पंथांतील एक होता हणाना. इंग्लडंम ये अगदी पिह यापिह याने गेले या िहदंी 
िव या यार्ंम ये बहुसखं्य त ण याच पथंाचे असत.  

कै. देशभक्त सरुद्रनाथ बानजीर् आप या आ मवृ तात यां या लहानपणी परदेशात जाणे िकती कठीण 

असे आिण इंग्लडंहून जाऊन आले या तुरळक िहदंी िशिक्षत गहृ थांची काय मनःि थती असे यािवषयी िलिहताना 
हणतात :“As I have observed I started for England on March 3rd 1868. Romesh Chandra Dutt and 

Beharilal Gupta were with me. We were all young in our teens and visit to England in those days was a 
more serious affair than it is now. It did not only mean absence from home but the grim prospect of 
social ostracism. We all three had to make arrangements in secret, as if we were engaged in some 
nefarious plot of which the world should know nothing. My father was helping me everyway but the fact 
had to be carefully concealed from my mother and when at last on the eve of my departure the news had 
to be broken to her she fainted away under the shock of what to her was terrible news. (page 10). . . A 
visit to England, however, was a new form of heterodoxy to which our country had not yet become 
accustomed. The Anglicized habits of some of these who had come back from England added to the 
general alarm. (page 26). . . Some of our best men had fallen victims to the curse of drink. It was 
considered to be an inseparable part of English culture. A man who did not drink was hardly entitled to 
be called educated. The saintly Raj Narayan tells us how he himself meeting other friends called for a 
drink and how they were found all lying on the floor in a state of more or less inebriety (page 7)”. (After 
Mr. Surendra Nath returned from England) “Although I was taken back into the old home by the 
members of my family the whole attitude of Hindu Society, of the rank and file was one of unqualified 
disapproval. My family was practically outcasted. We were among the highest of Brahmans; but those 
who used to eat and drink with us on ceremonial occasions stopped all intercourse and refused to invite 
us. (page 26)” Mr. Surendra Nath also mentions how many of the ‘England Returned’ leading gentlemen 
took to the European style of eating and drinking at home and some of them went to the length of 
throwing the refuse of their meals, bones and flesh and all over their wall into the compounds of their 
orthodox neighbours just to spite their religious feelings.” 

तथािप, वरा या या पात्रतेचा िन साहेबी स ग घे याचा हा बादरायण सबंंध जर सोडला तर या िमत्राचे 

मतांत पु कळ त यांश होता. जे हा इंग्लडंसारख्या परदेशात अनेक वष राह याचा प्रसगं येतो ते हा आप या 
रा ट्रास अपमाना पद नसतील, अव य असतील िन उिचत असतील या या यां या चालीरीती, िश टाचार 

िशकून िन पाळून या परकी समाजात िमळून िमसळून राहणे हे इ टच. कारण या योगे या कायार्किरता आपण 

या परदेशात जातो ते कायर् अिधक सलुभतेने पार पाडता येते. इतकेच न हे तर, यां या चालीरीतीत िन 

आचारिवचारात जे आप या समाजापेक्षा चांगले, आप याच समाजास िहतकर असेल, ते ते आ मसात क न 

आप या इकड े याचा प्रचार करणेही एक कतर् य आहे.  

माझी मते जरी हीच होती तरी माझा इंग्लडंम ये जायचा बेत इतका अक मात ठरला होता िन इतक्या 
घाईने मला िनघावे लागले की इंग्रजी पद्धती या खा यािप याची सवय तर दरूच; पण इंग्रजी वायुमानात अव य 

तसे भरपूर कपड ेिशवनू घे यासही मला वेळ िमळाला नाही. वदेशात असता इंग्रजी कॉलर, िवजार, बूटसटुाचा वेष 
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वापरतात कसा ते सदु्धा मला िशक याचा कधी प्रसंग आला नाही. हौस तर मुळीच नसे. मा या वरील सहप्रवासी 
िमत्रा या भाषेत सांगावयाचे हणजे मी वरा य िमळिव यास पूणर्पणे अपात्र होतो; हणनू, या सु वभावी 
िमत्रासच शेवटी या िव येपुरता शरण गेलो आिण एकेक धडा घेऊ लागलो. धोतरास रामराम ठोकून, कानातील 

िभकबाळी काढून टाकून, कोट पाटलनू, हॅटबूट िन िवशेषतः, तो ‘टाय’ कॉलरवर बांध यास दहादा चुकून, शेवटी 
ठीकठाक घालावयास अगदी हणतात तसे ‘िशकलो’. युरोिपयन पद्धतीने टेबलाव न सरुीकाटा हाती घेऊन मासे, 

मांस, अडंी सशा त्रपणे खा यास िशक याचा धडा तर फारच कठीण गेला. तो इतका की दोनतीन वेळा यापायी 
अगदी िजवावर या प्रसगंास नसले तरी िजभेवर या प्रसगंास त ड यावे लागल. याचे असे झाले. 

लहानपणापासनूच मांसाहाराचा जरी मी मताने समथर्क होतो तरी कृतीने शाकाहारीच होतो. कारण आगनावेवर 

चढेतो मला जाितवंत ब्रा मणाला, मांसाहाराचा कधी प्रसगंच आला नाही. पण याकाळी आगनावेवर मांसाहारच 

मखु्य िन सामा य आहार असे. टेबलावर जेव यास जा याचे आधी मला मा या या िमत्राने चांगले बजावले होते 

की, सरुी उज या हातात धरावी; िन काटा डा या हातात. मांस म याचे तुकड ेसरुीने कापले हणजे डा या हातात 

धरले या का याने ते उचलनू खावयाचे अस यामळेु डा या हातानेच जेवावयाचे असते. हा धडा मी पाठही केला 
होता; पण दोनतीन िदवसांनी एकदा मांस काप यात सारे लक्ष गुतं यामळेु ‘तो’ धडा िवस न घास घ्यायचा 
हणनू ज मजात सवयीने तो सरुी धरलेला उजवा हातच पटकन त डाशी गेला. घास हणनू सरुीच त डात घुसणार 

तोच सरुीचे टोक ओठां या कोपर् यात लागनू, हात आखडला गेला िन मी सावध झालो. ओठा या कोपर् यात चुरचरु 

होऊ लागली हणनू बोटाने चाचपले, तो रक्ताचे थब आलेले. लगेच हात माल घेऊन ओठाशी दाबून धरला. मान 

अगदी खाली घातली. नाहीतर कोणी साहेब माझी ती अडाणी तारांबळ पाहून हसायचा एखादा. लगेच जेवण तसेच 

ठेवून हळूच उठून गेलो. हेतू हा की, इतरांना वाटावे की िबचार् याला नाव लागली हणनू मळमळून आले; िन हणनू 

जेवण टाकून जावे लागले. ही झाली मांस खा याची मौज. पण प्रथम मासे खाताना माझी जी ितरपीट उड ेती तर 

िवचारावयास नको. कोण या माशात काटे (हाडके) कुठे असतात िन ते अलगद काढून यातील मांस तेवढे कसे गट्ट 

करावे हा धडा बी. ए. पयर्ंत या कोण याही शालेय पु तकात मी वाचलेला नस यामळेु या नावेवरील जेवणात 

प्रथम प्रथम मासा पानात घेतला की, मी कुठे तरी कापावा िन मोठे हाड िदस यास तेवढे काढून तो तुकडा तसाचे 

तसाच त डात टाकावा; पण चावू लागताना काटेरी झुडपात पाय पडताच याची जी गत हावी तीच त डाची हावी. 
या माशा या तुक यातील बारीक बारीक काटे बोचून बोचनू, शेवटी तो घासाचा लगदा हळूच चम यात थुंकून 

टाक यावाचून ग यंतर उ  नये. दोनदा तीनदा असे झा यावर टेबलावर या इतर प्रवाशां या ते लक्षात येऊ नये 

हणनू िन माझ ेमलाच ओशाळ यासारखे होऊन मी मासे हणनू खायचे नाहीत अशी प्रितज्ञा कर या या बेतात 

होतो; पण आम या िहदंी गटात आणखी दोघे जे मूळचे शाकाहारी होते यांचीही हीच तारांबळ उडत होती. यांनी 
आम या या ‘िश टाचारी’ िमत्राला त े सांिगतले होते. यामळेु या िमत्राने चारपाच प्रकारचे मासे िशजवून 

आम या खोलीत आणनू, यांचे सशा त्र शविव छेदन कसे करावे, िनरिनरा या माशांत लहान काटे कुठे असतात; 

िन त ेटाळून मासे इंग्रजी सरुी का याने कसे खावे, ते आ हांस िशकिवले. मासे काप यासाठी एक िनराळीच सरुी 
पानापाशी ठेवलेली असते हे सदु्धा मला ते हा काय ते कळले.  
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आ हांस, युरोिपयन िश टाचार िशकवून ‘सधुार या’साठी मनःपूवर्क झटणार् या िमत्राला मी िवनोदाने 

‘िश टाचारी’ हेच नाव ितथे ठेवले होते. आिण या प्रकरणातही यांना याच नावाने उ लेिखणार आहे. कारण पुढे 

जे हा यांची मते पालटून ‘अिभनव भारता’ या गु त सं थेत ते आले ते हा यांनी मला िनकू्षन सांिगतले होते की, 
यां या नावाचा उ लेख कुठेही केला जाऊ नये. आजही ते कुठे आहेत िकंवा आहेत की नाहीतच, तेही मला ठाऊक 

नाही.  
हरनामिसगं हे केशधारी शीखपंथाचे. यां या पंथाप्रमाणे अगंावरील वा डोक्यावरील केस के हाही कापावयाचे 

नसतात. पूवीर् या ऋषीप्रमाणे डोक्यावरील केसांना वर गाठ मारावयाची; अथार्त यावर टोपी बसणे कठीण. 

यामळेुच की काय यां या पंथात टोपी घालणे िनिषद्ध. फेटा हेच यांचे िशरोभषूण. या कारणाने, अगंावर जरी 
कॉलर नेकटायसदु्धा साग्रसगंीत युरोिपयन वेष ते घालीत तरी डोक्यावर युरोिपयन टोपी न घालता फेटा बांधीत. 

याकाळी इंग्लडंम ये शीख फारच तुरळक गेलेले. यामळेु युरोिपयन समाजास िन िवशेषतः बायकामलुांना 
युरोिपयन वेषावर याला साजेशी टोपी न घालता असा फेटा बांधलेला शीख गहृ थ पहाताच मोठे िविक्ष त वाटे, 

हस ूयेई.  

या आगनावे या मा यावर (डकेवर) आमचा िहदंी गट अधूनमधून इतर गोर् या प्रवाशांप्रमाणे िहडंावयास 

जाई िकंवा मोकळा वारा खात बोलत बसे. यात हरनामिसगंही असत. युरोिपयन प्रवासी जाता येता यां या 
फे यास पाहून गालात या गालात हसत, मलेु दु न बोट दाखवून िटगंल करीत. प्रथम आ ही ितकड ेलक्ष िदले 

नाही. पण एक िदवस काही शेफारलेली गोरी मुले हरनामिसगंा या फे याकड ेबोट दाखवून ‘What a funny cap!’ 

हणनू ओरडत आम या अगदी अंगलट येऊन िटगंल क  लागली. आिण यां या मो या बायका िन पु षही 
यांना िनवार याचे सोडून दु न िफदीिफदी हस ूलागले. ते पाहताच आम यातील सग यां या आधी जर कोणी 
रागावले असेल तर ते ‘िश टाचारीच’ होत. हरनामिसगं पुढेच िनघनू गेले; पण िश टाचारी यांनी मागे वळून 

यातील एका गोर् या मलुाचा हात िहसडून याला मागे लोटले. या सरशी ती मलेु पळून गेली. यांची मोठी 
माणसेही कोणी मधे पडली नाहीत. आ ही पुढे चाललो. ती गो ट ितथेच सपंली; पण परत खाली आ यानंतर 

‘िश टाचारी’ यांनी मला एक याला यां या खोलीत नेऊन अगदी दःुिखत मनाने सांिगतले : “सावरकर, तु ही 
हरनामिसगंांना सांगा, ते तुमचे ऐकतील, की यांनी फेटा घाल याचा अडाणीपणा पु हा क  नये. या योगे 

आप याला त ेयुरोिपयन लोक बावळट हणनू हसतात तसे आ ही का वागावे? मला तरी ते लोक तसे ितर काराने 

उपहासले हणजे माझा जातीय पाणउतारा झा यासारखे वाटते. जर हरनामिसगं पु हा फेटा घालनूच मा यावर 

िहडंावयास येणार असतील, तर मी तरी पु हा यां या समवेत युरोिपयन लोकांसमक्ष जाणार नाही.” मी ठासनू 

उ तरलो “िमत्रा, मी हरनामिसगंांना तसे कधीही सांगणार नाही. आप या काही चालीरीती मळुातच अिहता या वा 
टाकावू आहेत असे वाटेल आपणा वतःला, तर या आ ही होऊन सोडा या. यात मी तुम याहून सधुारक आहे. 

परंतु तसे काही नसता केवळ युरोिपयन आ हांला अमकु रीतीसाठी हसतात हणनू ती सोडणे हेच आप या 
मनोदौबर् याचे खरे लक्षण. प्रासिंगक सोयीचा प्र न सोड यास िशरोभषूण जर कोणते असेल तर ती गोर् यांची 
िशपतरे नसनू आपले नारंगी फेटेच होत. िकती शोिभवंत, भ य, भरदार! युरोिपयन टो या सोय असेल तर िन ितथे 

अव य वापरा या; पण टोपी न घालणे िन फेटा बांधणे हा शीखांचा एक धमार्चार, एक या पंथाचा सिैनक रणवेष! 
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काही युरोिपयनांना ते अडाणीपणाचे िकंवा हा या पद वाटते, येव याचसाठी काय ते आपण फेटा बांध यास इतके 

लाजावे, तो बांधणेच सोडून यावे, यातच आपला खरा जातीय पाणउतारा होणारा आहे. मी तर असे हणेन की, 
फेटा घाल ूनये असे हरनामिसगंास सांग यापेक्षा उ यापासनू आपण सवार्ंनीच फेटे बांधून मा यावर िहडं यास 

जावे. अशी एकजटुीची तोडीस तोड िमळालेली पाहून उ या या गोर् यांना यांचाच पाणउतारा झा यासारखे वाटेल.” 
यां या सु त वािभमानावर िठणगी पड यासारखे होऊन ‘िश टाचारी’ उसळून हणाले “अगदी ठीक 

बोललात! उ यापासनू मी वतः फेटा बांधून हरनामिसगंासमवेत जाणार!” 

मा या या िहदंी िमत्रांम ये यां यात असा रा ट्रीय यनूगडं असे यां यात, वािभमानाची योत 

पेटिव यासाठी आिण या अनुरोधे राजकारणाची ओढ यांना लागावी हणनू मी अशा प्रसगंाचे िनिम ताने 

वरचेवर चचार् करीत राही. या वेळ या श दात जरी नसला तरी या चचचा आशय जो आज आठवतो तो असाः 
“आज इंग्लडंचे रा य आप यावर आहे हणनू उठ याबस यात, वेषभषेूत, खा यािप यात आप याला 

यां या रीतीभाती िशका या लागतात. या िशकताना आपली ितरपीट उडाली, हा या पद चकुा झा या हणजे तो 
आपलाच अडाणीपणा आहे, असे आप यातील काही जणांना वाटून ते उगीच ओशाळे होतात. मीही चटकन तसाच 

ओशाळतो; पण ती चूक आहे. आ ही हे लक्षात ठेवावे की जे हा आप या देशात आपले रा य होते आिण आप या 
रा यात युरोिपयन लोक यापारािदक िमषाने पिह याने येऊ लागले ते हा यांनाही आप या चालीरीती िशकणे 

भाग पड.े ते हा ते हा यांचीही अशीच ितरपीट उड,े यां या हातूनही अशाच हा या पद चुका घडत, यापायी 
यांचीही यथे छ िटगंल उड.े आज यां या लडंनसारख्या राजधा यांतून आपली िहदंी माणसे पािहली की यांचे 

लोक ‘ लॅकी’ (का या) हणनू िखजिवतात. पण पु यासारख्या आम या राजधा यांतून आमचे रा य असता 
जे हा इंग्रज पिह यानेच येऊ जाऊ लागले ते हा आमचे लोक यांनाही ‘ताम्रमखु’, ‘तांबडत या’ असेच हणनू 

िटगंल करीत. इंग्रजांना बूट काढून अनवाणी चाल याची सवय नसते पण आम या यावेळ या राजसभांतून जे हा 
यांचे गोरे राजदतू येत ते हा आम याकडील िश टाचाराप्रमाणे पेश यांसमोर जाताना बूट बाहेर काढून ठेवूनच 

राजसभेत जावे लागे. पँट-कोट-हॅट- टॉिकंगसह साग्रसगंीत युरोिपयन वेष अगंावर पण बूट मात्र नाही. तसे 

अनवाणी पायी चालताना या इंग्रजांना अगदी बावचळ यासारखे होई. दसुरी गमंत तशीच. इंग्रज लोकांना यां या 
देशातील थंड वायुमानामळेु नुस या भईुवर टाकले या बैठकीवर बस याची सवय नसते. लहानपणापासनू बसणे 

कशातरी खुचीर्वर पण आम या राजसभांतून बैठकीवर वीरासन िकंवा मांडी घालनू बस याचा सवर्साधारणतः 
प्रघात. यामळेु इंग्रजी राजदतू कोणी आला, की बाहेर बूट काढून आत येताच बैठकीवर बसावे लागे. याला ज मात 

मांडी घालनू खाली बैठकीवर बस याची सवय नस याने, याच बस यावर सारखी चुळबुळ चाले. या या या 
‘अडाणीपणास’ पाहून कोणी मराठी लेखक िकंवा सरदार जर उपर याचा वा शे याचा पदर त डास लावून हसले 

असतील तर यात काहीच अ वाभािवक न हते. अशी एक दंतकथा अजनू सांगतात की, एकदा नाना फडणवीसांनी 
इंग्रजािदक युरोिपयन दतूांची या पेचातून सटुका कर यासाठी एक खुचीर् कुठून तरी आणिवली. पण लगेच दसुरी 
अडचण आली की मराठी साम्रा याचे जे ीकरणािधप (फडणीस) नाना यांनी राजसभेत बैठकीवर बसावे िन या 
एका परकी राजकीय याचकाने खुचीर्सारख्या उ चासनावर िवराजमान हावे येवढे हे िटक्कोजी कोण? यावर 

कोणीशी तोड काढून नाना फडणवीसांशी इंग्रजी राजदतू बोल याचा प्रसगं एई ते हा नानांसाठीही दसुरी एक खुचीर् 
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आणवावी. परंतु साम्रा या या ीकरणािधप वावर-फडणीशीवर-मांड ठेवून बस याची यांना ज माची सवय, या 
नानांना खुचीर्वर पाय ल बकळत सोडून बसणेही अवघडच जावे. क्विचत तो इंग्रजी राजदतू मनात या मनात 

नानांना अडाणी समजला असेल. हणाला असेल, “ या लोकांना खुचीर्वरसदु्धा बसता येत नाही!” युरोिपयन 

लोकांची आम या पद्धतीने जेवताना कशी त्रेधा उड,े या िवषयीही यावेळ या काही दंतकथा अशाच गमती या 
आहेत. एकदा पु यास एका सरदाराने इंग्रजां या एका अिधकार् यास जेवावयास बोलािवले. आम या रा यात 

भोजनाचा राजिवलासी िश टाचार हणजे आम या ‘पंगती’चाच. तशी पंगत थाटली गेली. बेटावरील इंग्रज 

अिधकारी आत येऊन पाहातात तो न टेबल न खुचीर्, न काटा, न सरुी. दरू एका बाजसू एक चंदनी पाट मांडलेला, 
रांगो यां या वेलबुट्टीम ये सो या या ताटवा यांतून नाना पदाथर् वाढलेले. “इथे बसावे” हणनू सांिगतले जाताच 

मो या क टाने साहेबाची वारी कशीतरी मांडी मोडून पाटावर बसली. सगळे जेवू लागलेले पाहताच साहेबही जेवू 
लागला. पण उज या हाताने भातवरण कालवून जेवावयास आरंभ करावयाचा ते सोडून यात या यात इंग्रजी 
‘केक’सारखी िदसणारी एक करंजी याने उचलली. ती दो ही हातांनी वाकवून मोडली. तो यातील खोबर् याचे पुरण 

बाहेर पडले. ते पाहून याला अचंबा वाटला. याने दसुरी करंजी उचलली िन वरखाली नीट याहाळून, याला 
आधीच हस ूलागले या मंडळींना िवचारले “अहो, हे (करंजी) बाहे न तर चारी बाजूनंी असे पक्के बंद असता हे 

(पुरण) या या आत कसे जाऊन बसले?” ते हा मोठा हशा िपकला.  
परंतु अशा साहिजक चुकांमळेु यावेळचे इंग्रज लोक हे जािततःच अडाणी रानवट िकंवा ‘ वरा यास अपात्र’ 

समजता येतील का? कोण याही नवख्या िवदेशी मनु या या आप याहून िभ न चालीरीती पािह या की, यात या 
िवसगंतीमळेु कोणासही वाभािवकतःच गमंत वाटते. हस ूयेते, यामळेु िचड याचे िकंवा लाज याचे काहीच कारण 

नसते.  
पण आज इंिग्लश लोकांचे आम यावर रा य आहे. यामळेु यां या सग याच चालीरीती तवे या काय 

या े ठ स य िन सधुारले या आहेत असा यां या मनात एक दपर् उपजलेला आहे आिण यामळेु या याशी 
िवसगंत असणार् या आम या चालीरीती पाहाताच ते सहजी वाटणार् या गमंतीने हसत नाहीत तर यां या हा यात 

ितर काराची छटा असते. आ हाला पहाताच िब्रिटशांना िकंवा एकंदरीत बोलावयाचे हणजे युरोिपयनांना अशी 
खुमखुमी वाटते की हे िजत, ‘नेिट ह’ आहेत आिण हणनूच यां या सार्या चालीरीती अडाणी िन रानटीपणा या 
अस याच पािहजेत असा दिुवर्नीत भाव यां या रोमरोमांत िखळलेला आहे. या लोकांना वाटते की इंग्रजां या 
चालीरीती उचल या की, ते आपणास सधुारलेले मानतील िन वरा यास पात्र समजतील नाहीतर नाही; यांनी हे 

लक्षात घ्यावे की आप या देशातील लक्षावधी लोक जे िव वभर झालेले आहेत यांनी इंग्रजां या रीतीभातीच 

न हेत तर यांचा धमर् सदु्धा वीकारला. हे जे गोवेकर ‘बटलर’ लोक या आगनावेवर सपैाकी वाढ याची कामे 

करता आहेत ते थेट इंग्रजासारखे िदसता आहेत बघा. एक काळा रंग सोडला तर! मग या लक्षावधी िहदंी 
िख्र चनांना तरी सधुारलेले समजनू इंग्रज वरा याचा अिधकार का देऊन टाकीत नाहीत? यातही िजथे का या 
रंगाची सदु्धा अडचण नाही आिण यां याशी मलुी दे याघे यापयर्ंत इंग्रजांना सकंोच वाटू नये इतके जे गोरेपान िन 

ज मतःच युरोिपयन आहेत या आयिरश लोकांना नुसते ‘होम ल’सदु्धा इंग्रज लोक देऊन टाकीत नाहीत? 

बेयोनेटी खुपसनू खुपसनू या आयिरश लोकां या चळवळीला इंग्लडं बुटा या टाचेखाली का दडपून धरीत आहे! 
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रीतीभाती, रंगिबगं हे सधुारलेले अस याचे िकंवा वरा या या पात्रतेचे खरे लक्षण वा साधन नसते. परवाचीच सन 

१९०४-५ ची गो ट घ्या, या बेरंग िन बटुक्या जपा यांनी गोर् या िन यरुोिपयन रिशयास रणांगणात चारीमुं या चीत 

करताच जपान हे सधुारलेले िन इंग्रजािदकां या समकक्ष रा ट्र ठरले बघा! एक चार मिह यांचे आत! रीतीभाती 
प्रभतृी सटर फटर उपाय केवळ दु यम ित यम मह वाचे; पण वरा या या पात्रतेचा िनणार्यक, अमोघ िन 

रामबाण उपाय हटला हणजे ‘राम-बाण’ हाच!” 

अशा प्रकारे अनेक सा या िवषयां या चचचा ओघही मी मा या धोरणा या राजकारणाकड ेवळवी. या 
सदंभार्ने या मडंळीत राजकीय जागतृी िन राजकीय चचार् वाढ या प्रमाणावर होऊ लागली. कारण प्रथम जे हा मी 
तसा िवषय यां यात काढून पािहला ते हा यांना या िवषयासबंंधी लवलेश ज्ञान िकंवा आ था अस याचे िदसले 

नाही. इतकेच काय, पण जे एक दोघे जण सरकारी वा सं थानी िश यवृ या घेऊन िशक्षणास चाललेले होते यांनी 
प ट सांिगतले, की आ हांला िश यवृ ती देताना अशी एक अटच घातलेली आहे की आ ही कोण याही राजकीय 

चळवळीत भाग घेता कामा नये. मी यावर गमंतीने हणे, “तर मग राजकीय चळवळीत भाग घेऊ नका. पण 

राजकीय चचत भाग घेऊ नका असे काही ती अट सांगत नस यामळेु या चचत भाग घे यास काय प्र यवाय आहे?” 

अशा प्राथिमक राजकीय िन ऐितहािसक सवंादाची पिरणती कशात झाली ते पुढे िदसेलच.  

दरूवर या समदु्र प्रवासास प्रथम िनघाले या आम यासारख्या एकाकी यक्तींना बहुधा आगनावेवरील 

पिह या पायीच दोन दःुखांना त ड यावे लागते- एक Sea sickness िन दसुरे Home sickness. नाव लागणे नी घर 

लागणे, गहृिवरह! पैकी यांना नाव लागते यांना उल यांवर उल या होऊ लागतात. माझा हा पिहलाच जलप्रवास 

असताही सदैुवाने मला हे पिहले दःुख सोसावे लागले नाही. नाव लागली नाही; पण याची कसर गहृिवरहाचे 

दःुखाने काढली. कुटंुबातील सार्या िप्रयजनांची िन इ टिमत्रांची अशी िनदर्य ताटातूट हो याचा प्रसगं मा यावर 

यापूवीर् कधी गदुरला न हता. मायाळूपणात माझ ेमन मळुचेच हळवे. लहानपणापासनू मा या दो ही भावांचा 
मला अितशय लळा लागलेला. कुटंुबातील िकंवा ने यांतील यां या यां याशी माझा लोभ जड े यां यापासनू 

जरा दरू होताच मला घरीही करमेनासे होई. आज तर ती सारी मायेची माणसे मला िचरकाल अतंरली! यांची 
आठवण येऊन मी मनात या मनात झरुत राही. तथािप, जे धकाधकीचे कठोर कतर् य मा या वा याला आले होते 

यात उणेपणा येऊ नये हणनू मा या अतंःकरणातले अ ू मी अतंःकरणातच गोठवून टाकी; चारचौघांत यांना 
डो यांत उत  देत नसे. नाहीतर मी यां यापुढे जे येय ठेवणार होतो ते अनुसर या या कठोर कायार्त यांचा 
तेजोभगं हावयाचा! 
मा या समवेत असले या िहदंी िमत्रांना नाव लाग याचे दःुख जरी सोसावे लागले, उल यां या त्रासाने दोनतीन 

िदवस जरी काहीजण अंथ णावर पडून होते, तथािप यांना गहृिवरहाचे दःुख काही झालेले मला िदसले नाही. 
प्रवासा या आनंदात ते मग्न असत. आपण बॅिर टर िकंवा िसिवलस हर्ंट होऊन मोठमो या अिधकारावर नेमले 

जाणार या िनि चतीने जण ुकाय ते अिधकार यांना यावेळीच िमळालेले होते, अशा ऐटीत िन आनंदात ते मग्न 

होते. याला अपवाद एकच, हरनामिसगंांचा.  
यांना नावही फार लागली. सारख्या कोर या उल या, पोटात अ नाचा लेश नाही, अथं णावर तीनचार 

िदवस कासावीस अव थेत पडून होते. शरीरा या या दबुर्ळ ि थतीतच घर या माये या माणसाची आठवण येऊन 
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यांचे मनही याकूळ होऊ लागले. यां या आजारात मी यांची शक्य ती शु षूा केली. पण यांना धीर िनघेना. 
शेवटी ते कळवळून मला हणाले, “तु हीच आता माझ ेिजवलग नेही आहात. मला दोषही याल. पण मला आता 
हा प्रवास झपेत नाही. मा या घरी मला पैशाची काही उणीव नाही. मागे सोडले या िप्रयजनांना के हा भेटेन असे 

मला होत आहे. जेथे नुसत ेकुशल पत्र ये यासही पंधरा पंधरा िदवस लागतात अशा दरूदेशी काळ कंठावयाचा! मला 
ती बॅिर टरी नको. मी पुढचे एडनचे बदंर येताच खाली उतरणार नी परत ितकीट काढून मागते िहदंु थानास 

जाणार. एका अथीर् मला मा या मना या हळवेपणाची, मायाळूपणाची लाज वाटते पण. . .” मी यांना म येच 

हटकून हटले, “छे, छे. यात लाज कसची? मायाळूपणा हणजेच माणसुकी, माये या माणसांचा, िप्रयजनांचा 
िवयोग होताना यांचे दय कासावीस होत नाही यांचे या माणसांवर खरे पे्रम न हतेच असे हटले पािहजे. परंतु 
जर आप या िप्रयजनांवर आपले िनतांत पे्रम असेल, तर यां या िहतासाठी, पडले ते दःुख सह यास िसद्ध असणे 

हीच यांची खरी कसोटी आहे, नाही का? ते िप्रयजनांचे िहत साध यासाठी के हा के हा यां याच िवयोगाचे दःुखही 
सोसावे लागते. माझहेी मन मायेची माणसे अतंर याने तुम यासारखेच हळहळत आहे. मी मा या याकुळ मनास 

या िववेकाने कतर् य कठोर कर याचा प्रय न करीत आहे, याच िववेकाने क्विचत आपलेही मन ि थर होईल. 

यासाठीच मी हे आपणास सांिगतले. आप या वयैिक्तक, कौटंुिबक, रा ट्रीय आिण धािमर्क िहता या, क याणा या 
आड जी प्रीती येते ती प्रीती नसनू लपंटता होय. तसा मायाळूपणा हणजेच मोह. यांची माझी अशी चचार् पुढे 

दोनतीन िदवस चाल ूहोती. के हा के हा एखादा इतर नेहीही उपि थत असे. या चचचा आशय असाः “आपण 

िहदं.ू यातही शीख. ी गु गोिवदंाचे िश य. जसा मीही आहे. या आप या वीरगु चे दय हणजे काय एक 

अ ुशू य लोखंडी दगड होता? न हे, ते प्रीती या, वा स या या, अ ूंनी काठोकाठ भरलेले ‘अमतृसर’ होते. हणनू 

सोळा सतरा वषार्ं या आत असले या दोघा कोव या तनयांना पंगतुे या पाळ यातच ज मभर िनजवून न ठेवता, 
सश त्र धमर्यदु्धात यांनी झुजंावयास धाडले : या रणात ते कुमार बळी पडताना पाहून ते जयघोष क  लागले. 

आिण उरले या दोघा अगदी लहान लेकरांना ते िहदंधुमर् सोडीनात हणनू जे हा मसुलमानांनी िभतंीत िजवंत 

िचणनू मारले ते हा ती अघोर वातार् ऐकताना गु गोिवदंांनी ध य! ध य!! हणनू मान डोलिवली! 
पण समजा जर ते कुमार आप या मातािप यावरील वैयिक्तक मायेने िव हळ होऊन लढाईवर न जाता 

गोिवदंिसहंा या ग यासच िमठी मा न बसते िकंवा उलटपक्षी आप या तनयां या िवयोगाचे भीतीने मायेचे पायी 
वतः गोिवदंिसहंच सहकुटंुब सहपिरवार िहदंधुमार्चा याग क न मसुलमान झाले असते तर? तर आज आपण 

यांना वीरगु  मानले असते का? जी िहदं ू कुटंुबे अशा भीतीने िकंवा जहािगरी या मोहाने बाटली यां याचपैकी 
गोिवदंिसहंाचे कुटंुबही एक बाटगे कुटंुब हणनूच िधक्कारले जाते. बाट यामळेु ते काही अिधक वष जगते; पण 

वीरगु  िकंवा वीरकुमार हणनू िहदं ुइितहासात अमर होते ना? 

आपण जर यांचे िश य हणिवतो तर जे आप या वैयिक्तक िप्रयजनाचे, रा ट्राचे, धमार्चे िन मान याचे परम 

क याण साधणारे आहे या येयासाठी तो िप्रयजनिवयोग सोसनूही स ज झाले पािहजे, पाउल मागे घेता कामा 
नये. िप्रयजनां या िवरहाने डोळे भ न आले या आसवां या िसचंनात धमार्चे, कतर् याचे बीज पाणवते, जते, 
वाढते तीच आसवे शुद्ध प्रीतीची होत, ती वीराची िवभषूणे असतात, यांनी कतर् याचा मागर् अधंारत नाही तर उलट 

उजळला जातो! तर मग आपले ते येय कोणते? वतःला पैसा िमळावा हणनू बॅिर टर िकंवा आय. सी. एस. 
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हो यासाठी आपण िवदेशात जात आहो, असा तु छ िन क्षुद्र हेत,ू हा काही आप या जीवनाचे येय होऊ शकत 

नाही. आजचे आपणां सवर् भारतीय त णांचे येय हेच की आप या वदेशा या िन वधमार् या पायात िब्रिटशांनी 
या गलुामिगरी या शृंखला ठोकले या आहेत या तोडून टाकून आप या मातभृमूीला, आप या रा ट्राला, वतंत्र 

कर यासाठी “म  तरी वा िजकूं तरी” अशा प्रितजे्ञने या परकीय शत्रूशंी झुजं घ्यावी! यासाठी देशात जी आज 

नाहीत अशी काही मह वाची काय िवदेशात जाऊन साधावयाची आहेत. िवदेशी जा याचा आपला मखु्य हेतू हाच 

असला पािहजे. इतर हेतू केवळ िनिम तमात्र! 

आप याप्रमाणेच मलाही हुरहुर वाटते की आता घरी पत्र टाकून, यांचे उ तर आपणास येऊन, घरचे कुशल 

कळ याससुद्धा पुरेपूर मिहना लागणार! पण िववेक मा या मनास लगेच हटकतो की जे हा आगनावा िन तारयतं्रही 
न हते ते हा इंग्लडंमधनू िहदंु थानात तारवाने ये यास सहा-सहा महीने लागत. यावेळी आईबापांना इंग्लडं-म ये 

सोडून गेलेला यांचा मलुगा िहदंु थानात सखु प पोचला ही बातमी कळ यास पुरेपूर एक वषर् लागे! आिण तरीही 
या काळी घर अतंरेल हणनू मळूुमळूु रडत न बसता शतावधी इंिग्लश त ण िहदंु थानात येत रािहले, लढत 

रािहले आिण आमची रा ये पालथी घालनू, यावर यांनी साम्रा य उभािरले! आज यांचे ते िब्रिटश साम्रा य 

पालथे पाडून, जर आ हा िहदंु थानी त णांना वदेश वतंत्र करावयाचा असेल तर आ हांस आमची दये 

यां याहूनही शतपटीने कतर् यकठोर केली पािहजेत. पण या इंग्रजांचेच उदाहरण कशाला हवे? आम या 
वतः या िहदं ूपूवर्जांनी महासागरातून आप या रणनौकांचे तांड ेबेधडक सोडून ितकड ेजावा समुात्रा िहदं-ूचीन ते 
मेिक्सकोपयर्ंत आिण इकड े िमसरपयर्ंत आपली िहदंरुा ये थािपली होती. सं कृती िव तािरली, शतावधी िहदं ू

कुटंुबे त्रीपुत्रांसदु्धा नौदलातून समदु्रांना ओलांडून ितकड ेआप या िहदं ूउपिनवेशांचा (वसाहतीचा) पाया घातला. 
म यंतरी काय ते काही कारणांमळेु िहदंूंनी समदु्रगमन िनिषद्ध मानले, हणनू समदु्राचा एवढा बाऊ वाटू लागला. 
पण आता या कारणावर मात क न, ते मनोदौबर् य झटकून टाकून, सातीसमदु्रावर इतर रा ट्रांचे वज फडकत 

आहेत, तसेच िहदंु थानचेही वज फडकावले पािहजेत; अशा भ य रा ट्रीय ई यार्ंनी आमची मने भारली गेली, तर 

आप या मनास दबुर्ळिवणारी ही आजची वैयिक्तक क्षुद्र दःुखे धुक्यासारखी नाहीशी होतील.  

अशा सतत सवंादाचा पिरणाम या ने यांपैकी हरनामिसगं िन ‘िश टाचारी’ यां या मनावर 

अपेक्षेप्रमाणेच झाला. एडनहून िहदंु थानास परत ये याचा बेत हरनामिसगंांनी र  केला, यां या जीवनाचा 
टीकोनच पालटला. “मा या ि थतीत मी आप या मातभृमूीसाठी काय क  शकेन ते सांगा,” असे प्र न ते 

वारंवार िवचा  लागले. यावेळी मा याजवळ जोसेफ मॅिझनीचे एक इंिग्लश चिरत्र होते. या या लेखकाचे नाव 

आता नक्की आठवत नाही. पण बहुधा ‘Bolton King’ असे असावे. ते पु तक मी यांना वाचावयास िदले. यातील 

त ण इटली या गु तसं थे या घटनेवर िन कायर्क्रमावर मी लाल अधोरेखा हेतुतःच काढले या हो या. चारपाच 

जणांनी ते वाचले पण यांची इ छा यांचे खरे नाव मी या सबंंधी अजनूही इथे िलहू नये अशी अस यामळेु यांना 
मी ‘केशवान द’ या टोपणनावानेच उ लेिखत आहे या ‘केशवान दाने’ िन िश टाचारी या दोघांनी ते त मय 

होऊन वाचले हे मा या यानात आले. यानंतर सभंाषणा या ओघात मी या दोघांना सरळ प्र न टाकला की 
आप या िहदंु थान या वातं यासाठीही मॅिझनी याच यंग इटलीसारखी गु तसं था थापणे हेच अव य आहे 

नाही का? 
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“अगदी अव य! प्रथम कतर् य तचे,” ‘िश टाचारी’ िनधार्रपूवर्क हणाले, “पण अशी सं था 
आप यासारख्या मठूभर अख्यात त णांनी थापून काय उपयोग? िटळक, लजपतराय िकवा बडो या या 
सयाजीरावांसारख्या महाराजाने तशी सं था थापली तर काही उपयोग. आपण ितलाच िमळावे हे अिधक इ ट. 

तशी िनघाली नाही तोवर थांबावे.” 

“मठूभर अख्यात त ण? पण मग ‘यगं इटली’ तरी थापली ते हा कोणी थापली? हे पहा, मॅिझनीने 

अगदी तुमचे तेच श द योजनू काय हटले आहेः यगं इटलीत आ ही मठूभर अख्यात त ण तेवढे आरंभी होतो, 
पण पुढे याच “यंग इटली’चे नाव घेताच युरोपातील िसहंासने थरकापून उठू लागली.” मजजवेळ या या 
मॅिझनी या इंिग्लश चिरत्रातील ही मॅिझनीची वाक्ये वाचून दाखिवली, आिण पुढे हणालो की “प्रथमतः असे पहा 
की तशा िवख्यात पुढार् यांनी काढले या िन सबळ झाले या गु तसं था िहदंु थानात िनघाले या नसतील 

कशाव न? जी ‘गु त’ ती सं था वृ तपत्रातून आपली प्रिसद्धके छापीत असते काय? पण समजा आज 

िहदंु थानातील कोणीही प्रख्यात पुढारी वा राजामहाराजा िहदंु थान या सपंूणर् वातं यासाठी ‘Absolute Political 

Independence’ साठी प्रय न कर यास प्रकटपणे वा गु तपणे धजत नाही, तशी एकही गु तसं था आज 

अि त वात नाही, हे गहृीत धरले तरीही जर आप याला तेच आपले प्रथम कतर् य वाटते तर आपण आप यापुरते 

तरी ते पार पाडावयास नको काय? कोणी करीत नाही हणनू तर आपण ते प्रथम केले पािहजे. मरणास न श येवर 

माता पडली असता िन ितला वाचिव याची िद यौषधी ठाऊक असता ती घेऊन ये यास इतर बंधुबांधव अज्ञानाने, 

आळसाने वा भीतीने तडकाफडकी जात नाहीत हणनू जर आपणही ती आण यासाठी जा याची टंगळमगंळ 

करीत रािहलो तर आपणही या इतरां या पापाचे िन दोषाचे अंशभागी ठ ! आपण, समजा, ितघेच आप या 
प्रितजे्ञवर अढळ रािहलो तरी िजवावर उदार झालेले ितघेही काय क  शकतात याचे अगदी अलीकडचे प्र यतंर हवे 

असल तर ितघां चाफेकर बंधूंचे पहा!”  

मी यांना चाफेकरबंधूंची ती वीर-कथा सांिगतली. आिण हटले, “अ याचारी इंग्रजी अिधकार् याला दंड 

देईल असा सार्या समाजात कोणीच पुढे येत नाही असे पाहून या ितघांनी आपले िशर हाती घेतले िन या 
अ याचारी छळकाचे िशर छाटून टाकले! रा ट्राचा सडू उगवला. या चाफेकरां याच पराक्रमाने मला फूतीर् 
िमळाली. आप या एका प्राणाचा िविनमय देश शत्रचूा एक प्राणः या प्रमाणात तरी शत्रचूी हानी क  शकूच शकू. 

मग कोणी मागे येवो वा न येवो! पण बहुधा आगीने आग जशी पेटत जाते तसेच अशा देशवीरां या शौयार्ने शौयर् 
भडकत जाते, कधीकधी िठणगीने वणवा पेटतो.  

“तु ही वतः अशा गु त सं थेची शपथ घे यास िसद्ध आहात ना?” ‘केशवान दाने’ िनणार्यक प्र न 

िवचारला.  
“अथार्त पिह याने!” मी उ तरलो.  
“तर मग मीही िसद्ध आहे.” ‘केशवान द’ आवेशाने हणाले.  

मी िश टाचार् यांकड ेपािहले. ते हणाले, उ या नक्की काय ते सांगेन. मी हटले एक सोडून दोन िदवस 

घ्या. अशा प्र नी आपण सवार्ंनी जे करणे ते पूणर् िवचाराने आिण वतःची अिनवायर् इ छा होईल तरच करावे.  
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या रात्री मी िवचार याचे आधीच िश टाचारी यांनी मला यां या खोलीत बोलावले. काही ठरािवक शंका 
िवचार या. याची ठरािवक उ तरे मी िदली. ‘तर मग आ ता या आ ता ही गु तसं था थापावयाचीच. पण ितचे 

नाव काय ठेवायचे?’ यांनी िवचारले. ‘अिभनव भारत!’ मी हटले, ‘केशवानंदा’लाही हे आवडले आहे. ‘ ‘छान’, 

असे हणनू याने केशवानंदालाही ितथे बोलावून घेतले. मी शपथेचा तो इंिग्लश कागद काढला िन यांना 
सांिगतले, “ही शपथ पिह याने नुसती वतःशीच वाचून पाहा. ित या र याद्भतुतेने तेवढे िदपून न जाता उ क्षु ध 

न होता, ित यापायी होणारे भयंकर पिरणामही यानी घ्या हे आमरण त धरले नाही तरी चालेल पण धरले की 
सटुका नाही आमरण!” यांनी तो कागद मनाशी वाचला.  

“घ्यायची ही शपथ? ठीक तर. ही पहा ती प्रितज्ञा पिह याने मी करीत आहे. “ मी उठून उभा रािहलो िन ती 
शपथ वाचू लागलो.  

“परमे वराला म न, माझी मातभृमूी िन िपतभृमूी िहदंु थानला म न आमचे रा ट्र यांनी वैभवशाली 
आिण िवख्यात केले, जे आम या रा ट्रा या वातं य िन स मान रक्षणासाठी यश वी युद्ध ेलढले या सवर् सतंांना, 
महंतांना, वीरांना आिण हुता यांना म न मला िनि चतपणे वाटते की, माझ े आयु यातील पिहले कतर् य 

हणजे मा या मातभृमूीला अ याचारी िब्रिटशां या श त्रबला या शृंखलांतनू मकु्त करणे. आम या रा ट्राचे 

राजकीय वातं य पु हा प्रा त करणे, हे माझ ेपिवत्र मानवी कतर् य आहे. हे कतर् य पूणर् कर यासाठी, हे येय 

सा य कर यासाठी सधंी साधून गु त आिण प्रकट आप या लोकांनी चालिवले या राजकारणासमवेत सश त्र िन 

ससुघंिटत प्रितकार के यावाचून आिण शेवटी एखा या जागितक महायुद्धांत आप या शत्रलूा गाठून सगंीनी या 
बळाने याला िधर नान घालनू घालवून लावणे हाच खरा पिरणामकारक मागर् आहे. या पायावर उ या 
असले या अिभनव भारत या अिखल भारतीय क्रांितकारक सं थे या वजाखाली मी अ याचारी िब्रिटश 

स तेिव द्ध प्राणपणाने िवजयी होईतो लढेन. यासाठी हे परमे वरा मला साम यर् दे!”  

मा या मागोमाग आवेशाने तरवार यासारखे होऊन ‘केशवान दा’ने ती शपथ घेतली. नंतर िश टाचारी 
यांनी ती घेतली.  

यां या िव वासपात्रतेची अशी शक्य ती परीक्षा झा यावर मी यांना सांिगतले, “तु ही पूवीर् हणत होता 
की जर िहदु थानात एखादी प्रबळ गु त सं था असेल तर ितलाच िमळणे इ ट. पण कोणी सहा यक नसले तरी 
आपण प्र येकी आपले कतर् य केलेच पािहजे असा िनधार्र आप यात उ प न हावा हणनू मी यावेळी यािवषयी 
अिधक काही बोललो नाही. पण आता आपला तसा शपथबद्ध िनधार्र झालेला आहे. आता आपणास हे ऐकून दु पट 

उ साह वाटेल की िहदंु थान या वातं यासाठी इंग्रजी रा यस तेचा सश त्र प्रितकार कर यास िसद्ध असलेले 

आिण तु ही आताच घेतलीत तशीच शपथ घेतलेले शतावधी देशबंधू जीत सघंिटत झालेले आहेत, नगर, ग्रामांतून, 

िव यालयांतनू, कॉलेजातून, सरकारी नोकरांतून सदु्धा िज या शाखा पसरले या आहेत अशी एक क्रांितकारक गु त 

सं था महारा ट्रात आधीच अि त वात आहे. ितचे नाव ‘अिभनव भारत’! हो, आपण जे आ ताच मा य केलेत ते 
ितचेच नाव. हणनूच मी ते सचुिवले. आपणही आता झाले आहात ितचेच शपथबद्ध सभासद!”  

“ या सं थे या वतीनेच मी व तुतः इंग्लडंला चाललो आहे. बॅिर टर हो यास जात आहे, हेही खोटे नसले 

तरी िनिम त आहे. इंग्लडंम ये िहदंु थानातील उ च ेणीची, बुद्धीची िन ते इकडील I. C. S. : I. M. S. Bar at 
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Law प्रभतृी परीक्षा देऊन िहदंु थानात परतताच यां या हाती ितकडील पुढारीपणा िन मोठे मोठे अिधकार बहुधा 
चालनू येतात अशी मडंळी एका गटाने सापडते. जर यां यात इंग्लडंम ये क्रांितकारक प्रचार झाला तर याचा 
प्रभाव िहदंु थानभर त काळ फैलावू शकतो. दसुरी गो ट हणजे िहदंु थानात सह  सभांनी जो पिरणाम इंिग्लश 

जनतेवर होत नाही तो इंग्लडंात क्रांतीचा उघड उघड प्रचार एका सभेत के याने घडतो. भर लडंनम ये शत्रू या 
राजधानीतच एक क्रांितकारक साहसी कृ य के याने युरोपभर याची प्रिसद्धी होते. आम या नेम तािदक सवर् 
पुढार् यांची भाषा नेहमी जोखलेली. आम यातील जहाल देखील इंग्लडंम ये येऊनसदु्धा हणताना हणतील 

‘आ ही राजिन ठच आहोत. इंग्रजी रा य आ हास हवे आहे. आ हास राजकारभारातील सधुारणा काय या 
ह यात. ‘ यामळेु सार्या यरुोप-अमेिरकेत, िहदु थानास िब्रिटशांचे रा य हवे आहे न हे ते िहदंी लोक िब्रिटश 

शासनाखालीच राह यास योग्य आहेत! अशी प्रामािणक समज झाली आहे. हणनू आ ही आता या क्रांितकारक 

सं थेचे मखेु इंग्लडं-युरोपम येच उ घोिषणार की, िब्रिटश रा यकारभारातील सधुारणांचा हा प्र न नाही. आ हास 

िब्रिटश रा यच नको आहे! सोनेरी घात या तरी िब्रिटशां या बे या या बे याच. आ हांस िब्रिटशां या बे या तोडून 

िहदंु थानास वतंत्र करावयाचे आहे! ितसरी गो ट जी त काळ हाती घे याचे आ ही ठरिवले आहे ती ही की 
क्रांितकारकां या भय वादी पक्षाला (Terrorism) जी व त, सटुसटुीत िन अ यंत पिरणामकारक हँडबाँब प्रभतृी 
श त्रे इकड ेरिशयात िनघा याचे आ ही वाचतो आहो, ती िशकून वदेशात यां या प्रचार करावयाचा. प्रयोग करीत 

असले तरी आम या ितकड ेकोणास ही कला सहजसा य होत नाही. इकड ेती आयती िसद्ध िन पारंगत. हणनू त े

बाँबचे शा त्रही िशक याचा आमचा हेतू आहे. अशी अनेक कामे िवदेशातनूच आ हास साधता येतील. सवार्ंत 

मह वाचे कायर् हणजे हळूहळू इंग्रजां या शत्रूशंी सधंाने बांधनू, एखा या महायुद्धात परवडले िततके यांचे सहा य 

घेऊन, वदेशात बंड उभारणे! हे खरे आहे की हे िन इतर हेतू आज आहेत िन वळ एक मनोरा य! पण हेही खोटे 

नाही की जे जे रा य वा रा ट्र पुढे प्र थािपत झाले त ेते आरंभी बहुधा होते एक िन वळ मनोरा यच!” 

अशा आशयाचे सभंाषण झा यावर आ ही ितघांनी आम या िहदंी गटात असले या इतर िहदंी प्रवाशांनाही 
चाचपून पािहले. यात आणखी एक दोघे एकिन ठ जे वाटले यांनाही गु तसं थेची वरील शपथ मी िदली.  

या मराठी कद्रसं थे या इंग्रजी शपथेच भाषांतर मी वर िदलेले आहे यािवषयीही हे यानात ठेवले 

पािहजे की या मळू इंग्रजी भाषांतराची िनभळ प्रत आज हणजे उ यापुर् या प नास वषार्ंनी मा यासमोर असणे 

अशक्यच आहे. ती िकती वेळा तरी फाडून टाकलेली असेल. पु हा शाखाशाखां या सोयीप्रमाणे िन योग्यते-प्रमाणे 

मळू उ ेशांना बाध न आणता या शपथे या सो या वा सिंक्ष त आवृ याही िक येकदा िक येकांना काढा या 
लाग या. तथािप, हे अपवाद िकतीही असले तरी मा या पाठांतरात आज पक्की आठवते याप्रमाणे अिभनव 

भारता या प्रितजे्ञ या या मळू इंग्रजी भाषांतराचा गाभा, आकृती, आशय, उ ेश िन भाषा या सवर् मह वा या 
प्रकरणी ती प्रितज्ञा जवळ जवळ अशीच असे, यात आजही मा या मतृीला िवशेष शंका वाटत नाही.  

या िदवशी अिभनव भारता या या इंग्रजीत भाषांतिरले या प्रितजे्ञवर पिहले सभासद हणनू 

‘केशवान द’ यानी वाक्षरी केली याच या शपथेने, पुढे जे शतावधी भारतीय या गु त सघंटनेत प्रवेशते झाले 

आिण यां यातून अनेक ज्ञानी िन यागी, कार थानी िन कमर्वीर, वाक्झुजंार िन रणझुजंार, वीरा मे िन हुता मे 

िनघाले यां या यां या दयात वदेश वातं याची योत पेटिवली. एखा या िद य मतं्राप्रमाणे हीच प्रितज्ञा 
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उ चारीत भारतभमूी या वातं याथर् यांनी अ याचारी परकीय देशशत्रचेू बळी घेतले िकंवा पंचाग्नीतून िन 

रणाग्नीतून आप या सवर् वाचे िन प्राणांचे बळी िदले! 

अिभनव भारताची युरोपीय शाखा प्र थािप याचे कायर् हाती घेऊन मी इंग्लडं या प्रवासास िनघालो होतो. 
याचे हे सतूोवाच मी आगनावेवर पाय टाकताच असे केले गेले. यामळेु मा या मनाला बरेच समाधान वाटू 

लागले. या युरोपीय शाखेला पुढे जे जागितक मह व प्रा त झाले यामळेु ितचा आरंभ कुठे िन कसा झाला हे इथे 

थोड ेसिव तरपणे सांगणे अव यच होते. यातही या क्रांितकारक गु त सं थेचे दसुर् यास नुसते सभासद क न 

घेणे हाही एक उग्र दंडाहर् राजद्रोही अपराध गणला जात होता अशा भयंकर गु त सं थेचा एकेक सभासद करताना 
या या ज्ञानानुसार िकंवा अज्ञानानुसार याची समज पाड यासाठी िकती कोटीक्रम िन क ट करावे लागत, 

वतःस प्रितपावली धोक्यात टाकावे लागे, या प्र येकाचे दयास यागाची िन वीरवृ तीची आग लागावी हणनू 

वतः कसे सदोदीत पेटत रहावे लागे याची एक वानगी हणनूही या यरुोिपयन शाखे या पिह या दोनतीन 

सभासदां या मतपिरवतर्नािवषयी जरा िव तार केला आहे. आता यापुढे या शतावधी वदेशबांधवांना सश त्र 

क्रांतीची दीक्षा मी देत गेलो यांची ती शतशत नावेही सांग ू हटले तरी या ग्रथंात अवकाश नाही, ितथे फुट 

िववरणाची (तपशीलाची) गो टच दरू. या प्रकरणात िदले या वरील वानगीव न या शतावधी प्रकरणी प्र येकी 
प्रचाराथर् िकती साहस करावे लागले असेल िन रक्त आटवावे लागले असेल याची सवर्सामा य क पना वाचकांना 
जी येईल ती येईल. प्रतीका मक अशा िवशेष यक्तींचा तेवढा फुट उ लेख केला जाईल.  

वर िनदिशले या पिह या दोन सभासदांपैकी ी. ‘केशवान द’ यांचा उ लेख िनरा या नावाने या ग्रथंातून 

शेवटपयर्ंत अधूनमधून येणार आहे. परंतु ी. िश टाचारी यांचा िनरोप इथेच घेणे ससुगंत होणारे आहे. आ ही 
दोघेही इंग्लडंात होतो तोवर यां या इ छेप्रमाणे कोणतेही प्रकट कायर् असे मी यां यावर सोपिवले नाही हणनू 

यांचे मळू नाव राजकीय चळवळी या प्रकाशात के हाही झळकले नाही. परंतु यांनी आतून केलेले कायर् िन 

वाथर् याग कट्टर क्रांितकारक देशभक्ताला साजेसाच होता. क्रांितकारक वाङ्मय छाप या या िन फुकट 

वाट या या ययापासनू तो श त्रा त्रे िवकत घे यास लागणार् या मोठमो या गु त िनधीपयर्ंत यां या नावावर मी 
जो जो वगर्णीचा आकडा टाकला तो तो िबनबोभाटपणे िन िननावीपणे देऊन टाक यास यांनी के हाही मागे घेतले 

नाही. दंगल हो याचा सभंव असलेली सभा हटली की न सांगता न सवरता ी. िश टाचारी, जीवास जीव देणारी 
यांची दहावीस मडंळी घेऊन मा या सरंक्षणासाठी कोणा या डो यांत न भरता मा या आवतीभोवती स जनतने 

बसलेले असावयाचेच. िहदंी यापारी वगार्त यांचा बराच प्रभाव असे. या यापार् यांचे कापड, यंत्रे प्रभतृी सामान 

मो या प्रमाणावर िहदंु थानात इंग्लडंहून धाडले जाई या सामानांतून आम या क्रांितकारक पत्रकांचे िन पु तकांचे 

गठे्ठचे गठे्ठ इंग्लडंहून मुबंई ते पंजाबपयर्ंत या दहापधंरा कद्र थानी पोचिव याची यव था ी. िश टाचारी यांनी 
करिवली होती. गु मखुीम ये िन पंजाबीम ये मा या इंग्रजी लेखांचे भाषांतर करवून “श त्रे कुठे आहेत हणनू 

काय िवचारता? िब्रिटशांचे रा य श त्रबळाने उलथून पाड यासाठी, सिैनक बंधूंनो! तुम या हातांतील श त्रेच 

मातभृमूीचे श त्रागार आहे” अशा अथार् या मथ याखाली िहदंु थानातील सिैनकांना उ ेशून जी सह ावधी 
क्रांितकारक पत्रके पंजाब प्रांतातील बहुतेक िशिबरातून पुढे गु तपणे वाटली गेली आिण काही मिह यानतंर यांचा 
प ता सरकारला लागनू मोठी खळबळ उडाली होती ती पत्रके ी. िश टाचारी यां या याच योजने या वारे आ ही 
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लडंनहून िहदंु थानात थेट सै या या छाव यांतून धाडू शकलो. यावेळी आम या ह तक असले या काही 
सेनािधकार् यांनी िनरोप धाडला की या योजनेची कुणकुण सरकारला लाग याचा उ कट सभंव आहे. ते हा वेळीच 

तो मागर् आ ही सोडून िदला. यामळेु सरकारचा कोणताही त्रास या यापार् यांना िकंवा ी. िश टाचारी यांना 
झाला नाही. शेवटपयर्ंत इंग्लडंमधील पोिलसांचेही यां यावर कोणी रा यक्रांितकारक हणनू लक्ष गेलेलेच न हते. 
पुढे जे हा मी आजारी पडून, पॅिरसला सन १९१० या जानेवारीत गेलो ते हा उडत बातमी ऐकली की ते िहदंु थानात 

परत गेले आहेत. थो याच िदवसांत मी पकडलो गे यानंतर जी चहुकड ेराजकीय प्रकोपाची धामधूम उडाली यात 

िकंवा यानंतर यांचे नाव कुठेच ऐकू आले नाही. बहुधा ते सरुिक्षत रािहले असावेत. क्विचत नसावेतही! काही 
असले तरी या आगनावेवर अिभनव भारताची जी क्रांितकारक दीक्षा यांनी घेतली ती मी इंग्लडंम ये असेतो तरी 
यथाशक्य तो याग िन साहस क न यांनी चिरताथर् केली खरी. मा यावर एकिन ठ लोभ करणारे एक नेही 
आिण रा यक्रांती या अगदी पिह या पिह या झुजंार पथकातील एक रा ट्रीय सिैनक हणनू ी. िश टाचारी 
यां या आिण यासमवेत या ग्रथंात कारणपर वे िकंवा थलाभावी यांची काय िकंवा नावेही सांगता येणारी 
नाहीत अशा िश टाचारी यां यासारख्या लौिककात माहीत नसले या पण मला माहीत असले या अनेक अज्ञात 

क्रांितकारकां या आिण मा यावर लोभ करणार् या इ टिमत्रां या पु य मतृीला मी मा यापुरती ही द्धांजली 
कृतज्ञपणे वाह याची सधंी इथेच साधून घेत आहे! 

िदवसभर या चळवळी करीत असताना माझी कमर्तृ णा, अगंीकृत कायर् कर याची जी िक्रयाशील मनाची 
तळमळ ती काहीतरी शमत असे. पण मा या िचतंनशील मनाची ओढही पुरिव यासाठी मी आगनावेवर 

चढ यापासनूच रात्र पडली, की कोणालाही सांगाती न घेता नावे या मा यावर (डकेवर) जाऊन कुठ या तरी 
कोपर् यात तासनतास एका तात बसे. महासागराची िन आकाशातील तार् यांची वणर्ने मी पु तकातून पु कळ 

वाचली होती. परंतु या महद्भतूांचा प्र यक्ष पिरचय असा ते हा प्रथमच होत होता. या मकु्त वायूत बसनू यांची जी 
शोभा िदसे ती तर रमणीय होतीच; पण मा या मनावर यां या दशर्नी शोभेपेक्षा यां या भ यतेचाच पगडा 
अिधक बसला. खाली तो तटशू य अथांग महासागर, वर ते तलशू य अथांग आकाश! आिण या र यभीषण 

महाभतूांचे म ये ती मनु याची क्षुद्रातील क्षुद्र नौका वेडगळ िनभर्यपणे आपली वाट सरासर कापीत चालली होती. 
या मकराणर्व महासागराचे छातीवर या आकाशातील सयूर्मािलकांचे नाकावर िटचून आपले अवलाले िदवे 

पाजळीत! िहमालया या वक्ष थळावर जसा एखादा काजवा ऐटीत उडत चालावा तसे ते या क्षणभर मनु याचे 

मणभर धाडस या महासागराची एखादीच रागीट लाट चापटीसरशी या ऐटीत आले या आगनावेला होती की 
न हतीशी क न टाकती. या आकाशातील पेटले या दा या कोठारातून एखा या लहानातील लहान धुमकेतूचा 
छरा जरी खाली उडाला असता तरी सग या मनु यजातीसह या पृ वी याही िचधं या उडिवता. तथािप तसे जोवर 

झाले नाही तोवर गवसणार् या क्षणाची सधंी साधून या महद्भतूावर प्रभु व गाजिव याची ऐट आपली आप यापुरती 
तरी िमरिवणार् या या मनु याचे हे बेडर साहसही काही थोड ेकौतुका पद नाही.  

या सातआठ रात्री अनेक त वप्रवण प्र नां या िचतंनात मी मग्न होऊन बसे. या प्रळयप्रभावा या अखड 

आवतर्नांचा हेतू काय, सा य काय? का यांना काही सा यच नाही? ही िव वाची अवाढ य घडामोड कशासाठी 
चालली आहे? का हा केवळ आंध या कोिशिंबरीचा खेळ आहे? - याला साखरेचे पुट िदले या भाषेत ‘भगवंताची 
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लीला’ हणावयाचे? या महासागराचे उदरात शंभर शंभर हात लांबीचे प्रचंड अजगर, याहून प्रचंड म य, याहून 

प्रचंड मकर लक्ष लक्ष वावरतात. तीच ि थती या पृ वी या पाठीवरील िनिबड अर याअर यांतून! या ‘लीले’ 

पायी हे लक्षावधी जीव लक्षावधी जीवांना िजवे मा नच काय ते जग ूशकतात; प्रलयकाली पृ या या पृ या पेटून 

उठतात; रे या या टकरीप्रमाणे सयूार्सयूार्ं या टकरी जुपंून ब्र हांड ेचूणर् होतात; धरणीकंप, धुमकेतू, जलप्रलय, 

िहमप्रलय अशी या ‘लीले’तील सौ यातील सौ य खेळणी आहेत ितला मनु यभाषते तरी भगवंताची लीला 
हणावयाचे की पैशाि चक उ पात! आिण ही लीला िकंवा हे लळीत चालावयाचे तरी िकती वेळ? लीला हटली की 
एक िदवस, एक वषर्, एक युग, एक क प खेळ यानंतर तरी ितचा कंटाळा ‘भगवंताला’ सदु्धा नको का यायला? पण 

ब्र मांड ेमांड याचा िन मोडून टाक याचा हा महामाये या भातुकलीचा खेळ अनािदकाला या आरंभापासनू तो 
अनंतकाळा या अतंानंतरही चाललाच आहे, चालणारच आहे! या भगवंताला िन महामायेला प्र यक्ष काळाचासदु्धा 
कंटाळा येत नाही! 

आिण या ब्र मांडा या घडामोडीत या बाप या िबचार् या मजीवी मनु याचे थान कोणते? याचेकड े

कोणी ढंुकून तरी बघणारा आहे का? िकंवा मनु य, मन, हेच काय ते मखु्य असनू, असते असे तेच काय ते असनू हे 

सारे ब्र मांड हेच नसते आहे? मनाला होणारा केवळ आभास आहे? मन सषुु तीत लीन होताच हा सगळा ब्र मांडाचा 
पसारा पार नाहीसा होतो आिण आचायर् हणतात याप्रमाणे “जागिरते ति म नेव अिग्न फुि लगंवत ् त य 

प्रितभासः!” 

अशा उलट सलुट, खर् या खो या, नकोशा वाटत असताही नाकारता न येणार् या, ह या या वाटत असताही 
पुरावा नसले या अनेक शंकाकुशंकांनी, प्र नो तरांनी, माझ ेमनात थैमान घालावे. मला हेही आठवते, की मग मी 
पद्धतशीर िवचार कर यासाठी या काळ या मा या ज्ञानानुसार अगदी शू यापासनू िनरिनरा या दशर्नांचा क्रम 

लावला : शू यवाद, या वाद, अजे्ञयवाद, जडवाद, मायावाद, ब्र मवाद, यावेळी नवीनच पुढे आलेला, 
मानवतेलाच एकमेव देवता मानून ितची पूजा बांधणारा फ्रच त वज्ञ काँत याचा Positivism (प्र यक्षवादी?) िन 

हेकेलचा ‘Substance’ जडा वैतवाद अशा यावेळी यांना यांना मला िवचारात घ्यावेसे वाटले िन यािवषयी 
मला यूनािधक ज्ञान होते यांना अशा क्रमाने मांडून यातनू काय काय पटते, काय समजते, काय समजत नाही 
यांची िचिक सा कर यात प्रितरात्र तासतास घालवावे.  

परंतु या ताि वक िचिक सेचे िववरण हे या ‘आ मचिरत्रा’ या कक्षेबाहेरचे आहे. या या वेळी माझे 
मनो यापारही कसे चालले होते, मा या जीवनाची ताि वक घडणही कशी घडत गेली, याची थूल परेखा तेवढी 
अशा आ मचिरत्रा मक ग्रथंात देणे उिचत होय. पु हा, यावेळेची ती िचिक सा या वेळ या श दात िन व पात 

समग्रपणे आठवणेही अशक्यच. ितचा आशय, ितची परेखा सदु्धा जी वर िदली आहे ती यावेळ या प्रमेयांचे या 
वेळ या श दातच ब हंशी िदग्दशर्न करणारी आहे, अशी आठवण अस यामळेु िन ितला उपो बलक असे काही 
त कालीन लेख हाताशी िमळाले हणनू देणे योग्य वाटले. या लेखांपैकी पिहला लेख हणजे या पाचसहा 
वषार्ंतच मी रचलेली आिण मी ज मठेपे या बंदीवासातून सटु याचे आधीच छापली गेलेली माझी ‘महासागर’ ही 
किवता. आगनावेवरील त विचतंनातील काही मनात िटपून ठेवले या िवधेयांचेच (Points चेच) या किवते या 
आरंभी या तबकांतून प यमय प्रितिबब पडलेले आहे. पुढे जे वैनायक वृ त मी िनि चत व पात प्रचलिवले 
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तशाच एका धाटणी या वृ तात ही किवता रचलेली आहे. ितचे इथे सबंंिधत असे काही तबक वानगी हणनू 

खाली देऊ.  

‘महासागर’ 
( या किवतेतील काही तुरळक उतारे) 

१ 

िविहतकमर् पु यपूत ब्रा मणांिचया 
अिंतम अघ्यार्ंिस समाद िन गभि त 

भगवान, आतािच कुठे पि चमेिचया 
अतंःपुरच विर स वर प्रवेशती; 
चुंबुिनया देत मधुर चंचलता ती 

िवरहो सकु दियते या! लािल गलुाबी 
गालातुिन थरथरते! थरथरे दी 

नवजीवन : नखिशखांत चेतना नवी! 
लान मखुी प्राची घे पदर तमाचा 

ितिचया सांजेिस िदवस ये प्रतीिचचा!! 
२ 

व छ शांत गगनशील; शांतविृ त हा 
सां य समािध त तेिव नील जलिनिध 

नौका पिर एक मात्र शांत जली या 
ही प्रवास पटु अशांत गितयुता िकती! 

‘कळत काय हे नौके, की प्रवास हा 
कोठुिन तव आिण कुठे ते तुला बरे!’ 

“हो, हो, किवराज, िजथुिन आिण की अहा 
जेथ तुझा तू प्रवास किरिस, हे खरे 

जाणतसा िजतुके की मनुज हो तु ही- 
िततुके ते नौकािह जाणतो अ ही!” 

३ 

प्र न चरम तो युगांिस िवगत युगांचा 
कद्र कुठे भवुनाचा! नािभ नभाचा! 
कद्र जग चक्राचा ‘मी’ िच आमचुा! 
शू या या गगनी िनरवयिव िन चली 
चल म यद चांदिण ‘मी’ हीच उदेली! 
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४ 

‘मी’ म ये तिर या सभंवित दशिदशा 
ही प्राची प्रतीचीही. चिलत मी तरी 

प्रा य होय ते प्रती य! आिण या तशा 
सजं्ञाची की िवलु त लु त ‘मी’ तरी 

५ 

वदती जे की “पूजा मनुज जाितची 
भिक्त परा ही, हाची धमर् मानवा. 
िकंबहुना देवालय किध न उिदतची 
हो मग ते पे्रत, भतू देविन ठ वा 

मनुज िहतािहतची की या अन यसा, 
कळुनी अथवा न कळत पिर, न जाहला 
हा पाया, कळस आिण! वगर् ही तसा! 
मनुज िहतािहत पु यापु य ई वरा. 
ये सापेक्षेची िनरपेक्ष भािवता, 

देव नराचा प्रितमा अिध नरी कृता!” 

६ 

ते न बघित का वरती : ती फुले तशी 
ओवुिनया सतु्रांतुिन गितगतीिचया 
या अनंत तार् यांची माळ ही अशी 

कंिठ िवराट पु षा या िवलसते जया 
यापुढती साि थ न है लौहिह जरी 
असते नर जानू नमतेच त पली! 

७ 

न कळे वदताची जे लव तरी कळे 

कळते वदतािच कळत ते न कळिवते 

लाभ काय बसिुन िन तरिह वा बळे 

प्रित पंदनात दय हाक दे िजथे 

“िव वंभर! िव वकार! ध य ध य हे! 

िसधंु धमर्-िबदं ुतुझा! आिण तुझीया 
चंडकारखा यामिध सयूर् शतिह त े

उड या िठणग्यािच मात्र िवझत-चमक या! 
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ऐरणीवरी थलािचया िकती अशी 
कालघणे घडिश जगे आिण िवघिडशी!!” 

८ 

तू करता करिवतािह कायर् तू क्रतु; 
िनरपेक्षिह तचूी सापेक्ष पुरिवते 

सांख्य पु ष, पु षो तम योगयुक्त तू 
यात ्तू, तू शू य आिण सि ह तूिच त े

हे अणोरणीयान,् महतोिप महीयान!् 

वदुं न शके वाक् न मौन ध िह मानवी 
तिरही िव वगीत व तोत्र हे महान ्

प्राणाची तार तार थरथरारवी! 
गातो तिर गीत तेिच समजता न का 
प्रभ ुप्रविृ तने तु यािच अवश हा मकुा! 

९ 

समजता न पिर! का हा प्रभव होतसे 

सफल प्रलयात मात्र! धिमर् का जडे 
ग्लानीची प्रथम जरी पुनरपी असे 

तुज अ यु थाना अवतारणे पड?े 

मातीचे का महाल? हाल होउनी 
होऊ मातीच पु हा? लािवली कधी 
दौड अशी गगनरंगणात, का कुणी 
या सह  सयूार्ंची? खेळ यामधी? 

--कालाचा कंटाळा का न ये तुला! 
मांडुिनया मोड यात ज म गमिवला!! 

१० 

समजशील ‘तू’ ही वा केिव? हा िजथे 

क्षुद्र ‘मी’च समजेना मज जनादर्ना! 
मरुलीसी मरुलीधर वाजिविशल त े

वाजिव यावीण गीत राहवेच ना 
हणनुीची धमर्वीर हे रणांगणी 

‘माना’ तव मरती; रणगजर् तो अणी 
गुजंत शतकांमधूिन आिज या क्षणी 



 

www.savarkarsmarak.com 

रक्त िबदंिुबदंतूुनी दे प्रित वनी 
--दे प्रित वनीिच मात्र - समजता न का 
प्रभ,ु प्रविृ तसी तु यािच अवश हा मकुा! 

वर सिंगत याप्रमाणे या सागरा या िन या आकाशा या प्र यक्ष साि न यात य यिप यां या 
भ यतेचाच पिरणाम मा या िचतंनशील मनावर अिधक उ कटपणे होत होता तथािप यांची अनुपम शोभा 
पहा यातही मी अनेकवेळा गुगंनू जाई. तो महासागर जे हा एखा या सरोवरासारखा शांत िन ते आकाश िनरभ्र असे 

आिण तो मकु्त वायु झळुझळु वहात असे ते हा ते हा िदवाळीत मुले जशी फुलबाजी पेटवून ित यातनू टपकणार् या 
रंगीबेरंगी तेजा या फु या, फुले, िटबें, चके्र यांची गमंत पहा यात दंग होऊन जातात तसा मीही िचतंनशील 

िवचारांचा िकंवा िववेकांचा पायबंद कापून टाकले या मा या क पकतेची फुलबाजी पेटवून देई िन ित यातील 

दा कामाची गमंत केवळ करमणकू हणनू पहात बसे. मा या किवते या तशा व छंद शैलीची एक वानगी 
हणनू िन या प्रवासातील बा य यांचे िन मनो यापारांचे यावेळेसच घेतलेले दसुरे एक छायािचत्र हणनू या 
समदु्र प्रवासातच रचलेली आणखी एक किवता खाली देत आहे.  

समदु्र आिण आकाश यां या सपंुटातील चांदणी रात्र 

सनुील नभ हे, सुदंर नभ हे, नभ हे अतल अहा; 
सनुील सागर सुदंर सागर सागर अतलिच हा. 
नक्षत्रांही तारांिकत हे नभ चमचम हासे 

प्रितिबबंाही तसा सागरही तारांिकत भासे. 

नुमजे लागे कुठे नभ कुठे जलसीमा होई; 

नभात जल ते, जलात नभ ते सगंमनुी जाई. 

खरा कोणता सागर यातुिन वरती की खाली? 

खरे तस आकाश कोणत, गुगं मती झाली! 
आकाशीचे तारे सागिर प्रितिबिंबत होती 
िकंवा आकाशी हे िबबंित सागिरचे मोती! 
िकंवा आकाशिच हे सगळे की सागर सगळा 
भवसागर बोलती पुराणी प्रिथत ऋषी याला! 

* * * 

हे चांदिण! सखुशीतल गमसी तशीच असशीना? 

आगिच लागो लोळ आिगचा तुजसी वद यांना!1 

िवमल िवरल मेघांची दलुई ओढुिन िनजलीसे 

अशा अ सरेिचया अनावतृ वदनासम िवलसे 

                          
1 Ûãã ãäÞã½ãì‡ãŠÊ¾ãã Þããâª¥¾ãã ¶ãÔãî¶ã Öñ ½ããñŸñ½ããñŸñ •ÌããÊããØããñÊã-‚ããØããèÞãñ ¡ãòºã- ‚ããÖñ¦ã ‚ãÔãñ •ãñ •¾ããñãä¦ãÓãÍããÔ¨ã—ã ÔããâØã¦ãã¦ã ¦¾ããâÞ¾ãã ¦¾ãã Íããñ£ããÊãã ‚ããØã ÊããØããñ. 
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आ हादक िकती चंद्रिबबं हे नंदसधुा झरते! 

फुटो िभगं ते िभकार या जे मसणासम करते!2 

* * * 

चंद्र चांद या असेच अतंर मापुिन देवाने 

खच या नभी िन नयनी काचा सलुिलत बेताने 

यांचे िरझवो प जना की आ हादक कोळेः 
फुटोत ते या िवद्रपु किरते दिुबर्िणचे डोळे!! 

* * * 

किथित योितषी तसे आिगचे लोळ कुणी तारे 

असितल दसुरे, न हेत हे, हे अमतृ-िबदं ुसारे! 

की ज ैअसरुां-सरुांम ये क्षीराि ध-मथंन काली 
अमतृ-कलश विर येता ओढाताण सबळ झाली 
ओढातािणत अत ततः या अमतृ-िबदं ुगळले 

तयांिच तारे हणिुन योितषी भले भले चकले! 

* * * 

की बघुनी अ सर  - गण ही वसधेुविर खाली 
चमेिल, जाई, जईु, मोगरी, मालितही फुलली; 
यां या नंदन -विनिह असावी ऐैशी का य फुले 

या तव पे िन देित अ सरा हा य नभी अपुले; 

हा य-लते सरुसहुािसनीं या आली ऋतंुत फुले 

तयांिच तारे हणिुन योितषी भले भले चकले! 

* * * 

थवे काज यांचे की नंदनविन या चकचकले 

तयांिच तारे हणिुन योितषी भले भले चकले! 

* * * 

सनुील शालवूिर माये या3 लकलकती िटकले 

तयांिच तारे हणिुन योितषी भले भले चकले! 

* * * 

सवुणर् - गौरा - गौरीशी हर लीलारत झाले 

थाप पड ेतो वारी ीहिर भेटाया आलेः 

                          
2 ªìãäºãÃ¥ããèÞãñ ãä¼ãâØã: ‡ãŠãÀ¥ã ªìãäºãÃ¥ããè¶ãñ Þãâ³ Öã ‚ãñ‡ãŠ ‚ããñÔãã¡, Âàã ãä¶ã ãä¶ã•ããêÌã ‚ãì¹ãØãÆÖ ‚ããÖñ ‚ãÔãñ ãäªÔã¦ãñ. 
3  ½ãã¾ãã ½Ö¥ã•ãñ ¹ãÆ‡ãðŠ¦ããè ªñÌããè. 
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नग्ना लगबग िगिरजा धावे साव  शालूला 
िहसका बसिुन हार ग यांितल त कन तो तुटला : 

या हारातील मोती सरैावैरा ओघळले 

तयांिच तारे हणिुन योितषी भले भले चकले! 

* * * 

दशानने पळवूिन जानकी नभःपथे नेली 
अ ुिबदं ुजे देवी टपटप ढािळत या काळी 
तेिच रािहले असे चकाकत जाणो िद य बले 

तयांिच तारे हणिुन योितषी भले भले चकले! 

* * * 

आकाशा या ग्रथं-सगं्रहालयािस अिपर्यला 
काले ग्रथं प्रचंड िव वेितहास जो िलिहला 
रौ यमिुद्रकांिकत तद्भागा अनुक्रमे रिचलेः 

तयांिच तारे हणिुन योितषी भलेभले चकले!4 

* * * 

परी सागरा, सांग काय ही लटपट? ही कुठली 
चटक चांदणी कवण? नभातुिन िनसटुिनया िवपली 

रात्री ऐशा अशी एकटी लगबगीने घुसली 
तुिझया जलमिंदरी सवेिच िदसेनाशी झाली? 

लाज ुनको, जा भोग िवलासा कामो सकु तू तीः 
तुिझया शत जलतरंग5 मजंलु सखुा साथ देती! 

पे्रमाची चांदणी परंतु यांची दरू वसे 

                          
4 ãäÌãÍÌãñãä¦ãÖãÔããÞãã ¹ãÆÞãâ¡ ØãÆâ©ã ‡ãŠãßã¶ãñ ãäÊããäÖÊãã. ‡ãŠãÀ¥ã ãäÌãÍÌããÞ¾ãã ãä‚ããä¦ãÖãÔããÞããè ½ãããäÖ¦ããè ‡ãŠãßã¹ãñàãã ‡ãìŠ¥ããÊãã •ããÔ¦ã ‚ãÔã¥ããÀ? ¦¾ãã ãäÌãÍÌãñãä¦ãÖãÔããÞãñ ¼ããØã ½Ö¥ã•ãñ ‚ãñ‡ãñŠ‡ãŠ ¦ããÀã. ãäÌãÍÌããÞãã 
ãäÌã‡ãŠãÔã ‡ãŠÔãã ‡ãŠÔãã Öãñ¦ã ‚ããÊãã ¦ãñ ÔããâØã¥ããÀã ‚ãñ‡ãñŠ‡ãŠ ¦ããÀã ½Ö¥ã•ãñ ‚ãññ‡ãñŠ‡ãŠ ØãÆâ©ãÞã Öãñ¾ã. ‚ãããä¥ã ¦¾ãã ãäÌãÍÌãñãä¦ãÖãÔããÞ¾ãã ¹ãÆÞãâ¡ ØãÆâ©ã½ããÊãññÊãã ¹ãìÀññÔãñ ØãÆâ©ããÊã¾ã ½Ö¥ã•ãññ ‚ãñ‡ãŠÞã,‚ãã‡ãŠãÍã! 
5 ÍÊãñÓãã¶ãñ `•ãÊã¦ãÀâØã` Ìãã²ãñ. 
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िकती प्रवासी तळमळती बा, तु या िनकट ऐसे! 

तुझा तु या चांदिणशी पाहुिन िप्रय सगंम साचा 
तव म सर ना, परी छळी या िवयोग दियतांचा! 
हे तार् यांनो, जाणतसा का कुठुिन तु ही आलां? 

कुठे चाललां कवण हेतु या असे प्रवासाला? 

कवण हेतु तो या तव तु ही गगनगािम हावे; 

सयूार्पासिुन अतुके दरूिच भनेू िवचरावे 

गजराजाहुिन फुलपाख ची सरंुग शोभावे 

बीज फुलावे, फुलिुन सकुावे, सकुुिन बीज हावे; 

लहानमोठी घिटका-यंत्री बहुिवध यंत्रे ती 
व वगतीने पिर एक्याची सा या तव िफरतीः 
-असा कोणता हेतु जया या िसिद्ध तव साची 
िव वा या या चके्र िफरती भ य घ याळाची? 

अ हा कळेना हणिून पुसतो तु हां कळे का तेः 
का न कळत वतार्वे जाणित अतुकेिच ज्ञाते! 

* * * 

म यंतरी आमच बा पनौका पि चम समदु्र (Arabian sea) ओलांडून वाटेतील एडन प्रभतृी िसधंु वारांना 
भेट देऊन सवेुझ या काल यातून जाताना सवेुझला थांबली असता ितथे जे य मला िदसले ते यावेळी मला 
अपूवर्च वाटले. आिण िकती अथर्वाहक! या आगनावेवर आपाप या देशातील िविश ट पदाथार्ंची िवक्री 
कर यासाठी आिण इतरही अनेक कारणांनी माणसे सारखी येतजात होती. ते िसधंु वार हणजे तीन ख डांचे 

सगंम थान आहे. आिशया, आिफ्रका िन युरोप या ित ही खं डातील लोकां या रंगांचे, पाचे िन भाषांचे एक 

लहानसे प्रदशर्नच तेथे भरले होते. आिफ्रकेतील का याकिभ न नीग्रो लोकांपासनू तो चीनजपान या 
िपव याधमक रंगामधील अनेक छटां या रंगांची माणसे तेथे सरिमसळ झालेली होती. यांचा नाना भाषांतून 

आपापले यवहार कसेतरी पार पाड यासाठी नीग्रो भाषांपासनू तो जपानी भाषेपयर्ंत बहुतेक जगातील भाषांमधील 

श द िमळून एक कामचलाऊ मानुषी भाषाच तेथे या क्षणापुरती तरी िनिमर्ली जाई. यावेळी मनु य जाती या 
मलूभतू एकजीवीपणा या प्र यक्ष दशर्नाने मा या मनावर इतका उ कट ठसा उमटला की या रात्री मी या 
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प्रसगंावर आिण िवचारावर आयार्वृ तात एक किवताही रचली. ती आता समग्र अशी आठवत नाही. काही दोनचार 

तुरळक आयार् अजनूही आठवतात. पण या तशा देणे प्रश त िन उ बोधक ठरणार नाही हणनू देत नाही.  
सवेुझनतर ती नौका भमू य समदु्रातून फ्रा सचे िसधंु वार मासिलसला येताच आ ही इंग्लडंला जाणारे 

प्रवासी या आगनावेव न खाली उतरलो. तेथून इंग्लडंकड ेआ हांस घेऊन जाणारी आगगाडी ये या या आधी जो 
बराच वेळ जावयाचा होता तेव यात मासिलस नगर पाहून घे याची मला िवशेष उ कंठा लागली होती. सन १७८९ 

या िवख्यात फ्रच रा यक्रांतीवरची पु तके जी मा या या वेळेपयर्ंत या वाचनात आली होती याव न मला हे 

ठाऊक होते की या क्रांतीतील प्रलयंकर काळात या रणगीताने सार्या फ्रा सचे अतंःकरण चेतवून िदले, या 
रणगीताला गाताना चढले या रणावेशात फ्रच क्रांितकारकांची चतुरंग सै येची सै ये बेभान होऊन, जगात मृ यू 
हणनू काही पदाथर् असतो हे िवस न जाऊन, इंिग्लश, प्रिशया, पेन, आ ट्रीया प्रभतृी देशां या परकीय सेनांचा 
चक्काचूर उडिवती झाली आिण जे रणगीत पुढे शंभर वष फ्रा सचे व तुतः खरे खरे रा ट्रगीतच होऊन रािहले त े

‘मासलेझ’ हे रणगीत या क्रांती या आवेशात या मासिलस नगरातच को या Rouget De Lisle नावा या कवीने 

रचले आिण मासिलसमधील मठूभर क्रांितकारक वयंसिैनकांची जी पिहली तुकडी पॅिरस या न या रा ट्रीय 

सै याला जाऊन िमळ यासाठी पायी िनघाली ितनेच ते रणगीत वाटेने गातगात सार्या फ्रा सभर एखा या 
आगी या वण यासारखे पसरवून िदले.  

मला आकिषर्णारा या नगराचा दसुरा िवशेष हा की वदेश- वातं या तव सश त्र चळवळ कर या या 
‘अपराधा’ तव इटलीला दा यात डांबनू ठेवणार् या स तािधकार् यांनी मािझनीला जे हा अगदी त ण वयात 

देशपारीची िशक्षा िदली ते हा तो िनवार्िसत मािझनी फ्रच रा ट्रा या आ यास येऊन प्रथम याच मासिलसला 
रािहला. कोणाची ओळख ना देख, धड अ न ना व त्र, अशा आप तीतच याने धीर न सोडता आपली ‘त ण इटली’ 
ही गु त सं था याच नगरात थािपली. पुढे इटलीचा परकीय स ताधीश जो आ ट्रीया याने याला मृ युदंडाची 
िशक्षा िदली पण ितची बजावणी फ्रा सम ये करणे शक्य न हत े हणनू मािझनीने हे नगर सोडले नाही. शेवटी 
आ ट्रीयन सरकार या दडपणामळेु फ्रच सरकारनेही मािझनीला फ्रा स सोडून जा याची आज्ञा िदली; पण तीही 
धा यावर बसवून मािझनी भिूमगत झाला िन मासिलसलाच रािहला. पुढे इटािलयन क्रांितकारकांची जी एक चढाई 

होणार होती तीत वतः भाग घे यासाठी याने आपण होऊन जे हा मासिलस सोडले ते हाच काय तो मािझनीचा 
िन मासिलसचा सबंंध तुटला. जोसेफ मािझनीसारख्या थोर देशभक्ताचे या या अगदी अज्ञात िन अडचणी या 
काळातले ते कमर्क्षेत्र अस यामळेु आिण ‘त ण इटली’ या क्रांितकारक गु तसं थेचे ते ज म थान अस यामळेु 

मासिलस हे मला ते हा एखा या धमर्क्षते्राप्रमाणे वाटत असे.  

अशा भावनेने मी मासिलसला उतरताच या नगरातले काही मह वाचे भाग पहावे हणनू एक धंदेवाईक 

तत्र थ वाटा या घेऊन गावात गेलो. तो वाटा या मला थािनक कीतीर् या सं था, उ याने, पुरातन अवशेष इ यादी 
गो टी दाखवू लागताच मी हटले, “इटली या वातं य दा यांतील थोर पुढारी जो मािझनी तो या नगरात िजथे 

राहात होता ते घर मला दाखीव. “ हे ऐकून तो वाटा या क्षणभर खाली भईुकड ेपहात उभा रािहला आिण मग त ड 

वर क न सथंपणे हणाला, “मािझनी? कोण ते? यां या घराचा प तािब ता काही तुम याजवळ असेल तर करतो 
शोध. इथे कोणालाच नाही माहीत तसा प तािब ता. मी येथील पट्टीचा वाटा या पण मी तर ते नावसदु्धा आ ताच 
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ऐकतो आहे!” या या या भकास उ तराने मा या िजज्ञासेचे त ड खरर्कन उतरले; पण वाटले हा बोलनूचालनू एक 

पोटभ  अनिभज्ञ वाटा या; याला कुठली एवढी इितहासाची मािहती. सपंादक वा िशक्षक वगार्सारख्या बहु ुत िन 

स य वगार्तील कोणा नागिरकाला िवचा न पहावे. तसे कर यास वाटा यास सांिगतले. मागार्ने थोड ेपुढे गे यावर 

को या वृ तपत्राचे कायार्लय लागताच वाटा या आत गेला. थो याच वेळात परतून मला हणाला, ते हणतात 

“इटली या जोसेफ मािझनी या घराचा प ता आ हा मासिलसस या नागिरकाना तरी ठाऊक नाही. या प्रवाशांना 
हणावे की इटलीत जाऊन या घराचा प ता िवचारा. िमळाला तर ितकडचे िमळेल!” या वृ तपत्रा या सपंादक 

वगार् या या उ तरातील िवनोदाची खोच बोचताच मा या िजज्ञासेतील उरलासरुला दमही िनघनू गेला िन माझ े

मलाच हस ूआले. मनात हटले की साठस तर वषार्ंपूवीर् जे हा मािझनी प्रथम मासिलसला आला ते हा तोही या 
वेळ या फ्रच िपढीतील कोणाचीही ओळखदेख नसलेला एक परदेशीय दलुर्िक्षत त ण हणनूच इथे िहडंत होता. 
अशा नाना देशां या शेकडो प्रवाशांची आवकजावक समदु्र माग या नगरातून प्र यही चाललेली. आजही मी एक 

भारतीय क्रांितकारक या मासिलस या मागार्तून जसा िहडत आहे पण मा याकड ेकोणी ढंुकूनही पहात नाही तसाच 

तो इटािलयन क्रांितकारक त ण या नगरात यावेळी िहडत असता या याकड ेकोणी ढंुकूनही पहात न हते. 

मािझनीने त ण इटली ही गु त सं था जे हा इथे काढली ते हा ितची प्राथिमक ि थती िन शक्तीही आज आम या 
‘अिभनव भारता’ची आहे तशीच होती. ित या अगंणाबाहेर ितची मािहती वा मह व साहिजकपणेच कोणासही 
ठाऊक न हते. फ्रचांना तर या इटािलयन सं थेचे काहीच सोयरसतुक न हते. मािझनीला जो पुढे जागितक 

मोठेपणा आला तो तो मासिलस नगर सोडून गे यानंतर अनेक वषार्ंनी आला. ते हा, जसे मला आज मासिलसला 
कोणीही या बसा करीत नाही हा यांचा अनिभज्ञपणा वा दोष हणता येत नाही; तसेच मासिलस या या िपढी या 
फ्रच नागिरकांनी या अज्ञात त ण, परकीय नी भटक या मािझनी या घराची वा तपु त केली नाही, ठेवली नाही 
हे अगदी सहािजकच होते. हो बरी आठवण झाली! मािझनीला ठरािवक घर तरी होते कुठे ते हा! सारा भिूमगत, 

गु त, भटकता कारभार होता या देशभक्त िनवार्िसताचा! एवीतेवी ते घर मला दाखिवता आले नाही हा या 
वाटा याचा वा नागिरकांचा अनिभज्ञपणा न हता; तर तो होता पृ छकाचा अप्रयोजकपणा! 

शेवटी मासिलसचा जो िवशेष मी पािहला तो हणजे या मागार्ने या वाटा याने मला या कोण या एका 
भागात नेले होते तो भाग िन ती वाट. तो भाग या नगराचा जनुाट भाग असावा. आम या जु या नािशक या 
भागासारखाच अ ं द आळींनी िन बोळांनी गजबजलेला. आिण आ चयर् हे की यातील वाटा नािशक या जु या 
भागातील वाटांसारख्याच लहानमो या, ितर या िशर या दगड गो यांनी कधी शंभर दोनशे वषार्ंपूवीर् िचणले या िन 

तरीही अजनू भरभक्कम! 

मी ितकडून परततो तो इंग्लडंची गाडी सटु याची वेळ झाली होती. आगनावेत मा यासमवेत असले या 
िहदंी गटातील मडंळींसह मी या गाडीत बसलो. गाडी सटुताच ‘मासलेझ’ या रणगीताचे फूित र् थान, मािझनीचे 

िनवास थान, िन ‘त ण इटली’चे ज म थान असणार् या या नगराला एक ऐितहािसक क्षते्र हणनू मनोमन पु हा 
एकदा नम कार केला आिण इंग्लडंची वाट धरली.  

या वेळेस क पनासदु्धा न हती की अवघ्या चार वषार्ं या आतच या या मािसर्िलस या नागिरकांम ये 

कुणाला माझे नावही माहीत नाही, अगदी सहािजकपणे आज मजकड े कुणी ढंुकूनही पािहले नाही यां यातील 
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शेकडो नागिरक अवघ्या चार वषार्ं या आतच मा याभोवती गोळा होतील, आ चयार्ने त डात बोट घालनू 

एकमकांस िवचारतील ‘याचे नाव काय?’ येथील वृ तपत्राचे िवशषेांक िनघून यात भडक अक्षरातून माझ ेनाव 

फडकेल िन या िनिम ते िहदंु थानला िब्रिटशां या राजकीय दा यातून मकु्त कर यासाठी या देशात 

सश त्रक्रांतीची प्रबळ उठावणी होत आहे या सणसणीदार वृ ताकड ेसार्या राजकीय जगाचे लक्ष पूवीर् कधीही वेधले 

गेले न हत ेइतक्या यापकपणे िन प्रबळपणे वेिधले जाईल! इतकेच न हे तर मा या सबंधंामळेु या मासिलसचेच 

नाव वषर्भर का होईना पण जगात गाजत राहील! क पनासदु्धा न हती याची ते हा! 
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प्रकरण दसुरे 

मी लंडनला पोचलो ते हा 
गे या प्रकरणात सांिगत याप्रमाणे मासिलसहून मी जो िनघालो तो वाटेत फ्रा समधून जात असता पॅिरस 

प्रभतृी कोणतीही नामांिकत थळे पाहावयास न थांबता सरळ लडंनला गेलो. हणजे िद. ९ जनू १९०६ ला मुबंईहून 

जो िनघालो तो िदनांक २ िकंवा ३ जलुलैा लडंनला येऊन पोचलो. लडंन या थानकावर मला यावयास पंिडत 

यामजी कृ णवमार् यां या “इंिडया हाउस”ची काही प्रमखु मडंळी आली होती. मा यासमवेत एकत्र राहावयास 

िमळेल हणनू माझ े नेही हरनामिसहं यांनीही दसुरीकड ेजा याचा यांचा पूवीर्चा बेत सोडून इंिडया हाउसम येच 

राहावयाचे ठरिवले आिण तेही मा यासहच ितकड े उतरावयास आले. मा यासमवेत आलेले इतर िहदंी नेही 
यां या यां या पूवर् िनयोिजत बेताप्रमाणे इतर िठकाणी िनघून गेले.  

‘इंिडया हाउस’म ये असले या मडंळींपैकी कोणाशीही माझा प्र यक्ष पिरचय न हता. इंग्लडंसारख्या 
आमलूात ् िनरा या सं कृती या परदेशात अनोळखीपणे एकटे गेले असता तेथील अगदी शौचमखुमाजर्ना या, 
नान कर या या, जेवणाखा या या, उठ या बस या या अशा आि हक आचारांपासनू तो वेष, भाषा, कौटंुिबक वा 
सामािजक िश टाचारापयर्ंत या पद्धतीत जी आप या पद्धतीहून िविभ नताच न हे, तर काही प्रकरणी अगदी 
िवरोध असतो यामळेु प्रथम प्रथम या आप याकडील नवागताला अगदी कुचंब यासारखे होते. बुज यासारखे 

होते. या परकीयांकडून नसता अडाणीपणा आप या पदरी बांधला जातो. आिण ते िनदान मनोमन तरी आपली 
हेटाळणी करीत राहतात. परंतु मला प्रथम अगदी जाितवंत इंग्रजांचे घरी िकंवा इंग्रजी िनवासालयात उतरावे लागले 

नाही आिण िजथे साधारणतः िहदंी वातावरणात िन वदेशीयांचा सहानुभिूतपूणर् सहवास लाभणारा होता या 
‘इंिडया हाऊस’ म येच राहणे अव य झाले. यामुळे मला परदेशात पाउल टाकताच एकदम िततके प्रितपदी 
कुचंब यासारखे न होता ितकडील वायुमानाप्रमाणे ितकडील राहणीही हळूहळू अगंवळणी पडत गेली. ‘इंिडया 
हाऊस’म ये माझ ेआधीच येऊन रािहले या िहदंी िव या यार्ंचा िन आवतीभोवती या िहदंी गहृ थांचा पिरचयही 
मी लवकरच क न घेतला. आिण उ यापुर् या एका आठव या या आतच मी मा या राजकीय प्रचाराचा आरंभ 

केला.  
या राजकीय प्रचाराची आखणी भारतात असतानाच मनात मी केलेली होती. यासाठीच इंग्लडंला 

िनघ याचे आधी महारा ट्रातील आम या थािनक क्रांितकारक सं थांची ‘रा ट्रभक्त समहू’, ‘िमत्रमेळा’ इ यादी 
पिहली नावे दु यम ठरवून या सवर् शाखांना; आिण जाणनूबुजनू िवलग ठेवले या, िठकिठकाण या थािनक 

गु त मडं यांना एकत्र आणनू आ ही यांचे एकत्रीकरण केले आिण नािशकला मो या समारंभाने िन सं कारपूवर्क 

या एका म िन एकसघं सं थेचे मी योजलेले ‘अिभनव भारत’ हे सार्या िहदंु थान या क्रांितकारकांना सामावू 
शकेल असे नामकरण केले. हे अिभनव भारत नाव ठेव यात माझा जो मखु्य उ शे होता की या गु त क्रांितकारक 

सं थेचा प्रचार सवर् भारतभर करता यावा, तो उ ेश मो या प्रमाणावर िन सापेक्षतः अ प मात सा य हो याची 
सधंी मी पुढे लवकरच इंग्लडंम ये गेलो यामळेु लगोलग प्रा त झाली. याचे कारण असे की या ‘अिभनव भारत’ 

सं थेचा भारत यापी कायर्क्रम मी इंग्लंडला जाऊन पोच यानंतरच मला प्र यक्षपणे िन पिरणामकारक रीतीने 
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आचरणे हे अिधक सोपे जाणारे होते. इंग्लडंम ये याच वेळी जा यात माझा हाही एक प्रमखु हेतू होता. कारण 

लडंनसारख्या नगरात अिखल भारतीय अशा राजकीय िन सामािजक सं थांचे प्रांतोप्रांतीचे िहदंी पुढारी, मोठमोठे 

राजेमहाराजे, िहदंी यापार िन वािण य (commerce) यांचे को याधीश े ठी आिण सार्या भारतातील िनवडक 

िनवडक असे एकत्र आलेले शतावधी होतक  िहदंी त ण सहजासहजी एका हाके या अतंरावर भेटू शकत. एकत्र 

िमळू शकत. यां याशी समभिूमकेव न सहवास, सवंाद िन सहकायर् िहदंु थानात राहून घडू शकत े यापेक्षा 
इंग्लडंम ये िन िवशेषतः लडंनम ये घडणे शतपटीने सोपे होते.  

परकीय देशात िजकड ेितकड ेपसरले या परकीय समाजात आपण एकटे पडलो असता तेथे अगदी तुरळक 

आढळणारा अनोळखीही वदेशीय िदसताच चटकन आपलासा वाटतो. याचा पिरचयही सहजासहजी होतो. 
पर परातील मळूची जाती-प्रांत-प्रित ठा प्रभतृी िविभ नतेची जाणीव उणावून एकदेशीय वा या ना याची 
उ कटतम जाणीव होऊ लागते. आपुलकीची पे्रमळ भावना बळावते. आिण देशबधंू हणनू िनवास सभा 
समेंलनांतून ते समान भिूमकेव न एकत्र आकिषर्ले जातात. लडंनसारख्या या वेळ या भारतीय प्रवाशां या कद्रात 

कोणा भारतीयाने नुसता चहापानाचा घरगतुी समारंभ जरी केला तरी इतक्या प्रांतांचे, ेणीचे, प्रित ठेचे, जातींचे 

िनवडक देशबंधू एका हाकेने एकत्र होऊ शकत; खेळीमेळीने चहापान सहभोजनात िमसळत की तसे यांना एकत्र 

आण यास िहदंु थान या दरूवर या प्रवासापायी शेकडो पये यय क न एखादी अिखल भारतीय पिरषदच 

भरवावी लागती पण लंडनम ये वर सांिगत याप्रमाणे ते काम सोपे होते आिण तेथे पोच यावर पिह याच 

आठव यात मी अिभनव भारता या येय-धोरणा या प्रचारास प्रारंभ केला.  
तथािप या प्रचाराचे वृ त सांगावयाचे आधी, मी लंडनला पोचलो ते हा िब्रटनम ये िहदंी राजकारणात 

कोणकोण या सं था िन प्रमखु यक्ती काम करीत आ या हो या, यांची उि टे काय होती, कायर्क्रम कोणते होते; 

आिण िब्रिटश साम्रा याची शक्ती िन िब्रिटश जनतेची िहदंु थानिवषयक मनोवृ ती कशी होती याचा आढावा 
प्रथमच घेतला असता कोण या पिरि थतीत आिण ितकडील िहदंी राजकीय आंदोलना या कोण या िबदंपूासनू 

राजकारणाचे सतू्र मी हाती घेतले ते यथाव पणे िनदिशले जाणार अस यामळेु मी लडंनला जा या या आधी या 
िब्रटनमधील िहदंी राजकीय चळवळीचा थूल पिरचय मा या ि टकोनातून अव य वाटतो िततका वाचकांना 
खाली क न देत आहे.  

रा ट्रीय िपतामह दादाभाई नवरोजी 
िब्रटनम ये िहदंु थान या िहता या टीने स तावन या क्रांितयुद्धात सघंिटत िन सतत अशा राजकीय 

चळवळीचा सतू्रपात कर याचा मान देशभक्त दादाभाई नवरोजी यांनाच िदला पािहजे. यांचा ज म मुबंईत सन 

१८२५ ते झाला. पारशी समाजात या काळी चालू असले या ढीप्रमाणे यांचे वयाचे पंधरा या वषार् या आतच 

यांचे लग्न झाले. प्रशाळेम ये (High school) म ये यां या बुद्धीची तरतरी पाहून बॅिर टरीचे परीके्षसाठी 
िवलायतेत धाड याचा बेत चालला होता. परंतु यां या मातनेे िन आ ते टांनी तो मोडून काढला. कारण जे तुरळक 

पारशी त ण यापूवीर् िब्रटनम ये गेले होते, यातील काहीजणांनी िमशनर् यां या िन मोहा या पाशात 

सापड यामळेु पारशी धमर् सोडून िख्र ती धमर् वीकारला होता. यामळेु पारशी समाजात मलुांना िवलायतेत 

धाड यािव द्ध मोठी खळबळ उडाली होती. हळूहळू दादाभाई पार यां या सामािजक सधुारणे या िन िशक्षणा या 
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सामािजक चळवळीत सावर्जिनकपणे भाग घेऊ लागले. सन १८५२ म ये मुबंईस ‘बाँबे पे्रिसडे सी असोिसएशन’ ही 
मुबंईची पिहलीच राजकीय सं था थािपली गेली. यावेळी एक तरतरीत पारशी गहृ थ हणनू दादाभाईंनी एक 

भाषण िदले. तेच यांचे पिहले राजकीय भाषण! यात ते हणाले- “Under the British Govt. we do not suffer 

any great zulum. We are comparatively happier under this kind Govt. than we are likely to be under any 
other Govt. Whatever evil we have to complain originates from one cause alone viz the ignorance of 

European officers coming fresh from home.” (Life of Dadabhai Navroji by R. P. Masani :Page ५५).  

सारांश-- “ िब्रिटशां या रा याखाली आम यावर हण यासारखा ‘जलुमू’ होत नाही. या दयाळू रा यात इतर 

कोणा याही रा यात असतो याहून आ ही अिधक सखुी आहो. जो थोडाफार त्रास होतो याचे एवढेच कारण आहे 

की िब्रटनमधनू येणार् या नवख्या अिधकार् यांना आम या पिरि थतीचे फारसे ज्ञान नसते.” 
डलहौसीसारखे िबलदंर िब्रिटश ग हनर्र जनरल यावेळी िहदंु थानला पारतं या या चरकात िपचवून 

िपळून काढीत होते, यावेळ या िब्रिटश अतंरंगािवषयीची ही िचिक सा, ही भक्ती! -- िकती खुळी, िकती भोळी पण 

प्रामािणक.  

इंग्रजी िशक्षण घेतले या या वेळ या आम या बहुतेक लोकां या राजकीय िन ठेचे व प दादाभाईं या 
या पिह याच भाषणात प्रितिबिंबत झाले आहे यात शंका नाही. दादाभाईंनी हे भाषण केले तोवर िकंवा यापुढेही 
अनेक वष ते प्र यक्ष राजकारणात पडलेले न हते. परंतु आ चयर् हे की पुढे जे हा ते प्रकट राजकारणात अगे्रसर व 

पावले ते हाही अगदी सन १९१७ ते ते मृ यू पावले या वषार्तील यां या शेवट या राजकीय सदेंशा या बुडाशीही 
यां या या पिह या नवथर भाषणा या ओळीतील भावनाच मळू ध न होती! या शेवट या ठरले या सदेंशात ते 
हणतात : “Let us appeal to British sense of justice and fairplay and take it for granted that England 

would do justice when she understands.” या भाषणानंतर लवकरच सन १८५५ म ये, हणजे याकाली 
नानासाहेबांचे राजदतू अझीमु ला िन सातार् याचे रंगो बापूजी सश त्र क्रांतीचे बेत रचीत इंग्लडं सोडून िहदंु थानात 

परतत होते या काळी, दादाभाई प्रथमतः इंग्लडंला गेले, पण केवळ वतः या यापारासाठी. पुढे आपणास 

राजकारणात पडावे लागेल याची यांना क पनाही न हती. यूनािधक दहा वष यांचे लक्ष मखु्य वे या 
यापारातच गुतंलेले होते. परंतु अनेक सांपि तक अडचणी येऊन शेवटी सन १८६६ ते यांनी यांची यापारपेढी बंद 

केली. तथािप इंग्लडंम ये वतंत्रपणे सहकुटंुब थाियक होता येईल इतका धनसगं्रह यांनी केलेला अस यामळेु ते 
लडंनम येच राहू लागले आिण हळूहळू राजकरणात सिक्रय भाग घेऊ लागले.  

‘लडंन इंिडयन सोसायटी’ 
प्रथमतः या वेळेस ितकडचे रहात असले या ड यू. सी. बानजीर् या िहदंी पुढार् याचे सहकायार्ने ‘लडंन 

इंिडयन सोसायटी’ ही सं था दादाभाईंनी काढली. ितचे अ यक्ष दादाभाई हेच होते. िब्रटनम ये िहदंी राजकारण 

सघंिटतपणे चालिवणारी यावेळ या िहदंी लोकांची अशी हीच पिहली सं था होय. ित या सभासदांना िब्रिटश 

अिधशासनाशी राजिन ठ राह याची प्रितज्ञा करावी लागे. ित या मागर्दशर्नाथर् दादाभाई वारंवार सांगत “We must 

strive for the diffusion of know- ledge about Indian affairs in England. The British people are not kept 
well informed regarding the fact that the Indian govt. did not act up to the British ideal. If you succeed in 
dispelling this ignorance of the British people regarding misgovernment in India and convince John Bull 
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that it is right to do a certain thing you may be quite sure that it will be done. Our battles are to be fought 
in the British Parliament in the last resort.” 
सारांश- िब्रिटश जनतेला हे माहीत नाही की ितचे िहदंु थानातील प्रशासक िब्रिटश येयाला िन िब्रिटश ब्रीदाला 
सोडून वागत आहेत. हणनू आपले मखु्य कतर् य हे की िहदंु थानात होत असलेला राजकीय अ याय िब्रिटश 

जनतेला याख्यानांनी िन आवेदनांनी पटवून िदला पािहजे. एकदा का तो ितला पटला की तो दरू के यावाचून ती 
राहणार नाही. ती िब्रिटश जनताच पालर्मट िनवडून देते. अथार्त आप याला शेवटी जी लढाई यावी लागणार ती 
िब्रिटश पालर्मटातच यावी लागणारी अस यामळेु प्रथम िब्रिटश जनतेला िहदंु थानचा पक्ष या य आहे हे पटिवले 

पािहजे. ही िन अशीच वाक्ये दादाभाईं या शतावधी भाषणांची िन िलखाणांची पालपुदेच असत. िजज्ञासूनंी 
‘नाटेसन ्िन मडंळी’ मद्रास, यांनी प्रिसिद्धले या दादाभाईं या भाषणांचा िन िलखाणांचा सगं्रह अव य पहावा.  

या धोरणाप्रमाणे या लडंन इंिडयन सोसायटीने उणीपुरी तीस एक वष तरी िब्रटनम ये िहदंु थानिवषयक 

चळवळ चालिवली होती. िहदंी िव याथीर्, इंग्लडंम ये थाियक झालेले िहदंी यापारी, बॅिर टर, डॉक्टर यां यातील 

बहुतेक लोक ितचे सभासद तरी झालेले असत िकंवा ित या कायर्क्रमात प्रासिंगक भाग घेत असत. शेवटी प्रकृती 
िबघडून देशभक्त दादाभाई जे हा सन १९०७ म ये इंग्लडं सोडून िहदंु थानात िन याचे परत जावयाचा बेत क  

लागले याच सधंीस ‘अिभनव भारता या’ वालाग्राही क्रांतीकायार्ची झळ या सं थेसही कशी लागली िन तीतच ती 
कशी होरपळून गेली ते वृ त पुढे यथाप्रसगंी सांग यात येईलच.  

‘ई ट इंिडयन असोिसएशन’ 
वर उ लेिखलेली ‘लडंन इंिडयन सोसायटी’ ही दादाभाईंनी काढलेली सं था मखु्यतः िहदंी लोकांची आिण 

प्रचारकी व पाची सं था होती. परंत ु िहदंु थानात मोठमोठे अिधकार गाजवून आले या आिण िहदंु थान या 
ितजोरीतील सह ावधी पयांची िनविृ तवेतने प्रितवषीर् उपभोगीत असले या िब्रिटश अिधकार् यांचे- यांना अगँ्लो 
इंिडयन हणत यांचे सहकायार्ने, िहदंु थानातील रा य-कारभारात काय सधुारणा ह यात यांची अिधकृत चचार् 
करणारी, यांचेकडून िब्रिटश पालर्मटम ये प्र न िवचारणारी, आवेदने करणारी अशी एक उ च प्रतीची िब्रिटश िन 

िहदंी पुढार् यांची सिंम  सं थाही असली पािहजे असे वाटून तशा काही मोठमो या अगँ्लो-इंिडयनां या सहकायार्ने 

दादाभाईंनी “ई ट इंिडया असोिसएशन” नावाची दसुरी सं था काढली. लॉडर् िल हडन हे ितचे पिहले अ यक्ष होते. 

भतूपूवर् ग हनर्र, किमशनर, पालर्मटचे सभासद, प्रख्यात राजकारणी नेते इ यादी वगार्तील काही िब्रिटश मडंळी 
या सं थे या कायर्कािरणीत झळकू लागली. दादाभाई हे प्रथम ितचे साधे सभासद होते. पुढे ितचे ते कायर्वाहही 
झाले. िहदंु थानिवषयक राजकारणात या सं थे या मताला िब्रिटश शासनािधकारीही ऐकून घे याइतके मह व 

देत. या सं थे या शाखा िहदंु थानातही िनघा या हणनू दादाभाई िहदंु थानातही येऊन गेले. यांनी मुबंईत 

ितची मखु्य शाखा काढली. याचप्रमाणे या सं थेचा लडंनमधील िनधी वाढिव यासाठी यांनी िहदंु थानातील 

काही राजेरजवा यांकडून सह ावधी पयांचे सहा य िमळिवले. अथार्त ते द्र यही या सं थेतील या अगँ्लो-
इंिडयन गोटा याच िखशात जाई.  

या सं थे या लडंनमधील कद्रात दादाभाई अनेक अिधशासनीय (सरकारी) कागदपत्रां या आधारेच 

वारंवार सांगत की “िहदंु थानातून प्रितवषीर् दीडशे कोटी पये नाना पाने िब्रटन या िखशात पडत आहेत; परंतु 
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यातील एक कवडीही िहदंु थानात परत जात नाही. आिण िहदंु थान या सपं तीची ही अशी लटू उणीपुरी शंभर 

वष चाललेली आहे! यामळेुच िहदंु थान िभकारी झाला आहे. िहदंु थानात वारंवार पडणार् या भयंकर दु काळांचे 

आिण यात बळी पडणार् या लक्षावधी प्रजे या प्राणहानीचे मळू कारण िब्रटनने चालिवलेला हा िहदंु थानचा 
धनशोष, हा रक्तशोषच होय!” याचप्रमाणे “िब्रटनम येच काय ती घेतली जाणारी I. C. S. ही परीक्षा उतरलेले 

मोठमोठे िब्रिटश ‘सनदी िसि हिलयन’ (अिधपत्रांिकत राजसेवक) िहदंु थानात धाडले जातात. ग हनर्र-

जनरलपासनू तो कलेक्टरपयर्ंत या िब्रिटश अिधकार् यांना मोठमोठे पगार यावे लागतात. यांची िनवृ तीवेतनेही 
(पे श सही), प्र येकी सह ावधी पयांची असतात. तीही प डांत यावी लागतात. यां या हंुडणावळीचा बोजा 
िहदंु थानचे ितजोरीवरच पडतो. आिण यापायी, िहदंु थानचे कोटीकोटी पये िब्रटन या िखशात पडतात. पण जर 

या ‘इंिडयन िसि हल सि हर्स’ची परीक्षा िब्रटनप्रमाणेच िहदंु थानातही घेतली जाईल तर अनेक िहदंी त ण 

घरबस या ती परीक्षा उत  शकतीलः आिण रा यातील उ च अिधकारी होऊ शकतील. िततक्या पगाराचे िन 

िनवृ तीवेतनाचे धन िहदंु थानातच राहील. यासाठी, ‘भारतीय नागर सेवेची’ (इंिडयन िसि हल सि हर्सची) परीक्षा 
िब्रटनप्रमाणेच भारतातही घेतली जावी.”  

दादाभाईंनी, यांना मह वा या वाटणार् या वरील दोन मखु्य िवधेयांवर िब्रिटश जनतेचे मन वळिव यासाठी 
उणीपुरी तीस वष तरी िब्रटनमधील नाना थली शतावधी याख्याने िदली; शतावधी लेख िलिहले. िहदंु थान या 
िहताथर् तो देशभक्त जो जो कळकळून ‘िब्रिटश औदायर्’, ‘िब्रिटश यायबुद्धी’, ‘िब्रिटश माणसुकी’ यांना उ ेशून 

प्राथूर् लागे तो तो िब्रिटशांना पाझर फुट याचे ठायी, या यां या ‘ई ट इंिडयन असोिसएशन’ या िक येक अगँ्लो-
इंिडयन सभासदांनासदु्धा दादाभाईं या िब्रिटश राजिन ठतेचीच शंका येऊ लागे! यास दादाभाई काय उ तरे देत 

याचा एक ठरािवक प्रकार पहाः अशाच एका प्रसंगी ‘ई ट इंिडयन असोिसएशन’ मधील भाषणात ते तळमळून 

हणाले : “No native from one end of India to the other is more Loyal than myself to British Rule. 

Because I am convinced that the salvation of India, its future prosperity, civilization, political elevation 
all depend on the continuance of the British Rule in India. It is because I wish that British Rule should 
long continue in India and that it is good for the rulers that they should know native feelings and 
opinions that I come forward and speak my mind freely and boldly.” Dadabhai’s Life by Masani: page 

१२५).  

सारांश : “सग या िहदंु थानात मा याहून िब्रिटश स तेशी अिधक राजिन ठ असणारा नेिट ह (िहदंी) मनु य 

सापडणार नाही. कारण, िहदंु थानावर िब्रिटश स तेचे रा यछत्र सतत राहील तरच या देशाची उ नती, सपं नता 
िन राजकीय प्रगती होत राहील ही माझी िनि चती झालेली आहे. िहदंु थानातील िब्रिटश रा याचे थयैार्साठीच, 

तु हा िब्रिटश रा यक यार्ंना आ हा नेिट ह लोकां या (िहदंी लोकां या) भावभावना काय आहेत या मी मोक या 
मनाने िन धीटपणे सांगत आहे.” 

परंतु दादाभाईं या माग यांना पािठंबा देणे, हणजे वतः या पोटावर पाय देणे होय हे न समज या-
इतका काही तो अगँ्लो-इंिडयन वगर् दधुखुळा न हता. या ई ट इंिडयन असोिसएशनम ये, अशा िब्रिटशांचाच मोठा 
भरणा अस यामळेु िहदंु थान या िहताची हणनू जी जी गो ट दादाभाईंना वाटे ितचा ितचा ते िवरोध करीत 
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चालले. शेवटी, िहदंु थानचे लक्षावधी पये खचूर्न पोसले या या सं थेची स ता िहदंु थान िवरोधक िब्रिटशांचे 

हाती गेली आिण दादाभाईंना ितचा नाद सोडून यावा लागला.  
दादाभाईंचा पालर्मट िनवडणकुीत पराभव 

म यंतरी, माग या पृ ठभमूी िवभागात सांिगत याप्रमाणे सन १८८५ म ये िहदंु थानात काँगे्रसची 
थापना झाली. तीत दादाभाईंनीही प्रमखु भाग घेतला होता. “Our battle must be fought in the British 

Parliament and we must therefore educate the British public” या यां या सतू्राचा यांनी काँगे्रसमडंळात 

मो या िहरीरीने पुर कार केला. लगेच यूम वेडबर्नर् प्रभतृी िलबरल पक्षातील अगँ्लो-इंिडयनां या िन काँगे्रसमधील 

िहदंी पुढार् यां या उ साही पािठं याचे बळावर, पुढ याच वषीर् (सन १८८६) दादाभाई, इंग्लडंमधील हो बनर् 
(Holborn) मतदार सघंाचे वतीने, पालर्मट या िनवडणकुीसाठी इ छुक हणनू उभे रािहले. िहदंु थानातनू द्र याचे 

सहा यही यांना िमळाले. परंतु तेथील कॉनझ हिट ह िब्रिटश मतदारांनी दादाभाईंना िनवडून िदले नाही. दसुरे 

िहदंी पुढारी लाल मोहन बोस हेही पालर्मटसाठी दसुर् या एका िब्रिटश मतदारसघंातून उभे रािहले होते. तेही पडले.  

तथािप याच १८८६ सनाचे शेवटी काँगे्रसचे जे दसुरे अिधवेशन कलक याला भरणार होते याचे 

अ यक्षपद दादाभाईंनाच देऊन िहदंीजनतेने यां या देशभक्तीचा िन िब्रटनमधील कायार्चा मोठा गौरव केला. 
काँगे्रसिवषयी िब्रिटशां या मनात कोणताही िकंतु उ  नये हणनू आपले दयािव करण करीत असता, या 
भाषणा या भरात, काँगे्रससभेतील ोतवृंदास उ ेशून दादाभाई िवचारते झाले- “What is it for which we are 

now met? Is this Congress a nursery for sedition or rebellion against the British Govt. ? (Cries of No! 
No!) or is it another stone in the foundation of the stability of that Govt. (Cries of yes! Yes!) Let us 
speak out like man and proclaim that we are loyal to the backbone!” (Dadabhai’s Life: by Masani) 

“आ ही कशासाठी येथे जमलो आहोत? काँगे्रस हणजे काय िब्रिटशद्रोहाची जोपासना करणारा िकंवा िब्रिटश 

अिधशासनािव द्ध बंड उभारणारा एखादा कट आहे? (नाही! नाही! असे आवाज) का ती िहदंु थानातील िब्रिटश 

रा याचा पाया अिधक िटकाऊ कर यासाठी यात भर पडलेली एक बळकट िशळा आहे? (होय! होय! चे आवाज) 

तर मग िनध या छातीने पुढे येऊन गजूर्न सांग ूया की आ ही आहोत राजिन ठ, कट्टर िब्रिटश राजिन ठ!!” 

दादाभाईंची जी मखु्य मागणी असे की, I. C. S. ची (भारतीय नागर सेवेची) परीक्षा, इंग्लडंप्रमाणेच 

िहदंु थानातही घेता यावी. हणजे अनेक िहदंी त णांना तीत उत न राजसेवेतील मोठमो या चाकर् या पटकावता 
येतील; या मागणीवर यांनी या काँगे्रसम ये खूप भर िदला. पालर्मटम ये ब्राईटप्रभतृी काही िब्रिटश सभासदांनी 
तसे िवधेयक (Bill) मांड याचे मा य केले आहे असेही यांनी आ वािसले. परंतु, या प्र नीही या सन १८८६ या 
वषीर्च,  

मसुलमानांचा सघंिटत िवरोध, 
दादाभाईं या मागार्त आडवा आला. काँगे्रस ही ‘िहदंरुा य’ थापू पाहणारी सं था. ती मिु लमांची 

प्रितिनधी नाही. आिण हणनूच अवघ्या इंिडया या नावाने बोल याचा ितला अिधकार नाही! असा ती  प्रितवाद 

करणारी सर स यद अहमदांची मिु लम सं था The Patriotic Association -मिु लमांनी कशी थापली होती, ते 
सवर् वृ त ‘पृ ठभमूी’ या ख डाम ये िदेलेलेच आहे. या आिण इतर ‘इ लािमय अजंमुान’ या सारख्या मिु लम 
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सं थांनी दादाभाईं या या योजनेिव द्धही एकच हाकाटी केली कीं, I. C. S. ची परीक्षा जर इंग्लडंप्रमाणे, 

िहदंु थानातही घेतली जाईल तर तीत िहदंचू िहदं ूउतरतील. आ ही मसुलमान मागासलेले अस यामळेु आमचे 

मठूभर त णही तीत उतरणार नाहीत. अथार्त मोठमो या चाकर् यांवर िन अिधकार् यांवर या परीके्षत उतरणार् या 
िहदंूं याच नेमणकुा होणार! िब्रिटश I. C. S. आिफसरां या हाताखाली नांद यास आ ही राजिन ठ मसुलमान 

मा य आहोत; पण िहदं ूI. C. S. अिधकार् यां या स तपेुढे आ ही मान वाकिवणार नाही! यायोगे आमचे िहतसबंंध 

धोक्यात येतील! या मिु लम िवरोधास हैद्राबाद या िनजामानेही उघडपणे पािठंबा िदला होता.  
मिु लमांनी या अथार्ची िवरोधी पत्रके िन आवेदने पालर्मट या सभासदांनाही पाठिवली. हा प्रकार पाहून 

दादाभाईंसारखा राजकारणातील शांितब्र ह पु षही मनात या मनात िचडून गेला. ते वतः पारशी होते, िहदं ू

न हते. पण तरीही ते खरेखुरे रा ट्रीय होते. या िवष ण मनःि थतीतच यांना बातमी िमळाली की या यां या 
एका सहकारी मिु लम पढुार् याला ते ‘हा तरी पक्का रा ट्रीय आहे’ हणनू गौरवीत असत तोच मु लीम पुढारी, 
काजी शहाबु ीन, हाही काँगे्रस या मिु लम िवरोधकांना जाऊन िमळाला आहे! ते हा यांनी शहाबु ीनला याची 
कानउघाडणी कर याकिरता जे वैयिक्तक पत्र िदनांक १५ जलु ैसन १८८७ ते िलिहले ते वाच यासारखे आहे. I. C. 

S. परीक्षा िहदंु थानातही हावी या यां या मागणीस िवरोधताना मिु लमांनी वर िनिदर्िशलेली जी कारणे पढेु 

आणली यािवषयी या पत्रात दादाभाई िलिहतात :--“How your action has paralysed not only our own 

efforts, but the hands of the English friends and how keenly I feel this, more so because you have based 
your action on selfish interests that because the moslems are backwards you would not allow the Hindus 
and all India to go forward. How you have retarded our progress for a long time!” (Dadabhai’s Life by 
Masani) 

याचा सारांश असा : “तुम या कृ याने आप या रा ट्रीय कायार्त केवढा अडथळा आणला आहात! यातही 
मला िवशेष दःुख वाटते ते तु ही मसुलमान तुम या या कृ या या समथर्नाथर् जी आ पलपोटेपणाची कारणे 

सांगता आहा याचे! काय हणे, आ ही मसुलमान मागासलेले आहोत. िहदंूंना िन सबधं िहदंी रा ट्रालाही आ ही 
पुढे जाऊ देणार नाही!!” 

हे झणझणीत पत्र अतं थपणे यिक्तशः हणनू दादाभाईंनी जरी िलिहले तरी सावर्जिनकपणे मात्र मसुलमानांवर 

तशी टीका यांनी केली नाही. कारण मुि लमांनी डोळे वटारताच यां यापुढे गडुघे टेकून नमते घ्यावे हा काँगे्रसचा 
प्रथमपासनूचाच ‘रा ट्रीय’ खाक्या होता.  

दादाभाईंचा नवा ग्रथं 
Poverty and Unbritish Rule in India 

म यंतरी दादाभाईंनी पाचशे-सहाशे पानांचा एक इंग्रजी ग्रथं इंग्लडंम ये प्रिसिद्धला. यात वर दशर्िवले या 
प्रकारची यांची राजकीय भाषणे िन लेख सकंिलले होते. या िब्रिटश जनतेला ‘सज्ञान कर यासाठी’ ते पु तक 

यांनी िलिहले ित यातील लक्षापोटी एकाने या प्रमाणात तरी ते पु तक चाळले होते की नाही याची जरी वानवाच 

होती तरी सह ावधी िशिक्षत िहदंी लोकांना मात्र या पु तकाने वदेशातील धनाची िब्रिटश राजक यार्ंकडून कशी 
लटू चालली आहे, रा यकारभारात िहदंी लोकांना पिरणामकारक होईल असा लवलेशही अिधकार कसा िदला जात 

नाही आिण िब्रिटश रा यात अस याचे सौभाग्य लाभले असताही आपला देश दु काळ, दािर य िन दःुख यांनी कसा 
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गांजला गेला आहे, याची सखं्यागत (Statistical) िन साधार मािहती देऊन अ व थ िन उ तेिजत क न सोडले. 

या काळा या मानाने याचा असा पु कळ उपयोग झाला. तथािप या पु तकाचे वैिश य िन ता पयर् या या 
पाचशे-सहाशे पानांतील िव ततृ िलखाणापेक्षाही अिधक ठळकपणे यक्त होत होते या या टीचभर नावात! 

कारण याचे नाव होते “Poverty and Unbritish Rule in India” “िब्रिटश शीलाला न शोभेल असा िहदंु थानातील 

कारभार िन दािर य!” 

‘िब्रिटश’ आिण ‘अिब्रिटश’ 
सश त्र क्रांितकारकांचा तुरळक गट सोडला तर ‘िब्रिटश’ हा श द यावेळी ‘िब्रिटशिन ठ ‘ काय िकंवा 

‘ वदेशिन ठ’ काय बहुतके पक्षांचे िहदंी पुढारी, लेखक, वक्ते हे ‘स गणुांचा समु चय’ या अथीर् कसे वापरीत हे 

या नावाव नच प ट होईल. आप या इकड े “।।दैवी सपं िवमोक्षाय िनबंधाया सरुीमता।।” अशा लोकामधून 

जसा ‘दैवी’ िन त िव द्ध हणजे ‘आसरुी’ हे श द वापरले जातात याचप्रमाणे िन याच अथीर् िहदंी राजकारणात 

या काळी िब्रिटश िन अिब्रिटश हे श द ळलेले होते. British हणजे दैवी, या य, उदार! Unbritish हणजे 

आसरुी, अ या य, अनुदार! िब्रिटश रा य हणजे दैवी सपं , धमर्रा य. यािव द्ध काही आके्षप न हता. उलट तेच 

आ हां िहदंवासीयांवर िचरंतन िटकावे हीच आमची मूलभतू राजकीय िन ठा. परंतु िहदंु थानातील रा यकारभारात 

जे काही अन-् िब्रिटश हणजे िब्रिटश शीलाला न शोभणारे फुटकळ अ याय चुकून घडतात, िब्रिटश जनतेस 

नकळत घडतात, तेवढे िनवारले जावे की िहदंु थानची ‘Poverty’ दािर य, दु काळ, ददुर्शा ही िवलयाला गेलीच 

हणनू समजावे. ‘िब्रिटश ‘ रा य हे काही या दािर य, दु काळ, ददुर्शेचे कारण न हे. याचे कारण 

रा यकारभाराची अिब्रिटश पद्धत एवढेच! 

िलबरल िन कॉझँ हिट ह 
िब्रिटश लोकांतील यावेळ या कॉझँ हिट ह आिण िलबरल या दोन प्रमखु राजकीय पक्षांपैकी िहदंी 

लोकां या वरील भो या भावनेचा उपयोग आपली तुंबडी भर यासाठी जर कोणी पुरापुरा क न घेतला असेल तर तो 
िलबरल पक्षानेच होय. मा या आ मचिरत्रा या ‘पूवर्िपिठका ‘ खंडात िहदंु थानिवषयक राजकारणात िब्रिटश 

लोकांम ये जे दोन पक्ष असत या ‘दंडनैितक ‘ िन ‘कूटनैितक ‘ पक्षा या धोरणातील िवभेद िन याचे व प ही 
आ ही िवशिदली आहेतच. यापैकी का झ हिट ह पक्ष हा दंडनिैतक वृ तीचा आिण िलबरल हा कूटनैितक वृ तीचा 
होता. दोघेही कट्टर िब्रिटश साम्रा यवादीच. पण लाडर् सािलसबरीसारखे का झ हिट ह पक्षाचे नेतृ व करणारे पु ष 

उघडपणे हणत, “िहदंी प्रजेला िन िब्रिटश प्रजेला सवार्ंशी समान अिधकार आहेत असे जे िलबरल हणतात ते 
राजकीय ढ ग आहे.” “It is political hypocricy!” TIMES (लडंन) सारखी का झ हिट ह वृ तपत्रे उघड उघड 

िलहीत की “ या राणी या घोषणेचा आधार िहदंी पुढारी घेतात यात इतकेच वचिनले आहे की िब्रिटश 

साम्रा यातील सवर् प्रजाजनांना आ ही शक्यतो समानतेने वागवू. िहदंी पुढारी या वाक्यातील ‘शक्यतो ‘ so far as 

it may be - हे श द सोिय करपणे िवसरतात! आ ही िब्रिटश लोक रा यकत, तु ही िहदंी लोक प्रजाजन हे तुमचे 

आमचे खरे नाते. मग तु ही राजिन ठ रहा िकंवा राहू नका! आ ही ख गाने साम्रा य िमळिवले आिण ख गानेच 

ते चालिवणार!” व तुतः हीच भाषा खरी होती; पण ती भीतीप्रद होती आिण हणनूच िहदंी पुढार् यांना नावडती 
होती. या तव तशी उ ंड, ‘अिब्रिटश ‘ हणजेच आसरुी भाषा बोलणार् या का झ हिट ह पक्षा या त डी न लागता 
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आंजा नग जा न बोलणार् या िलबरल पक्षालाच सवर्सामा य िहदंी जनतेने आपले त्राते मानले, ‘जाितवंत िब्रिटश ‘ 

ते हेच हणनू गौरिवले. यांतही पक्षातील मोलप्रभतृी पुढार् यां या ग्रथंात यक्ती वातं याची, मान याची, 
समतेची, वातं याची कोण दयगम ग यका ये गायलेली होती! िहदंी काँगे्रसचे सतू्रधार जे यूम, वेडबर्नर् प्रभतृी 
अगँ्लो-इंिडयन होते तेही याच िलबरल पक्षाचे अनयुायी. या पक्षाचे नावसदु्धा िकती आ वासक!- ‘िलबरल ‘, 

‘उदार’! जर आिण जे हा के हा हे मोल प्रभतृी ‘जाितवंत ‘ िब्रिटश या िलबरल पक्षा या िनवडणकुीत िवजयी 
होऊन, िहदंु थानचा रा यकारभार हाती घेतील तर िन ते हा िब्रिटश प्रजाजनां या समतेनेच आ हा िहदंी 
प्रजाजनानांही आम या या समाइक िब्रिटश साम्रा यातील सवार्िधकार महाराणी या ‘ याग्नाचाटार् ‘ प्रमाणे 

उपभोिगता येतीलच येतील! अशा ढ द्धेने िहदंी काँगे्रस ही िलबरल पक्ष हणेल ते प्रमाण मानू लागली.  
दादाभाई नवरोजींचा पालर्मटात प्रवेश 

आिण कोण आ चयर्! काँगे्रसी देशभक्तां या या वरील ढ द्धे या नवसाला एका प्रकरणात तरी देव 

अक मात खरोखरीच पावला असे ‘िब्रिटशिन ठ ‘ आिण ‘ वदेशिन ठ ‘ अशा दो हीही िहदंी पक्षांना वाटावे अशी 
एक घटना लगेच घडून आली. सन १८९३ या वषार् या िब्रिटश पालर्मट या िनवडणकुीत िलबरल पक्ष बहुसखं्येने 

िनवडून आला. इतकेच न हे, तर िलबरल पक्षा या दिशर्केवर (िटिकटावर) उभे रािहलेले दादाभाई नवरोजी हे सदु्धा 
िफ सबेरी या मतदारसघंातून िब्रिटश पालर्मटात िनवडून आले! िहदंी काँगे्रसचे ख्यातनाम पुढारी दादाभाई 

नवरोजी M. P. झाले! का झ हिट ह पक्षाचे अ वयुर्, जे लॉडर् सािलसबरी यांनी तेथे वतः येऊन िनवडणकुीचे 

वेळी कसनू िवरोध केला होता आिण िब्रिटश मतदारांना िनकू्षन सांिगतले होते की या का या माणसाला, That 

Black Man ला, के हाही मत दऊ नका. परंतु िलबरल पक्षाचे प्रख्यात पुढारी जे ग् याडसनसाहेब यांनी लाडर् 
सािलसबरी या या अपश दास िनषेधून दादाभाईंनाच मते यावी असे मत लगोलग प्रिसिद्धले. यामळेु बहुतेक 

िलबरल पिक्षयांनी दादाभाईंनाच मते िदली. िहदंी लोकांनीही या िनवडणकुीचे मह व जाणनू पा यासारखा पैसा 
यय केला. दादाभाई हे पूवीर् म हारराव गायकवाडांचे वेळी काही काळ बडो याचे प्रधान होते. या ऋणानुबंधाने िन 

वदेशािभमानाने पे्रिरत होऊन, यावेळी िवलायतेतच वा त य करीत असले या बडो या या त ण महाराजांनी, 
ीमतं सयाजीरावांनी, दादाभाईंना इतर साहा य िदलेच; पण िनवडणकुी या मतदानिदवशी वाहनांची अडचण 

पडलेली पाहाताच आप या सं थानी थाटा या िन शोिभवंत घो यां या दहाबारा गा यांचा सचंचा-सचं 

दादाभाईं याकड ेधाडून िदला. यावेळी िब्रटनम ये असले या बहुतेक िहदंी गहृ थांनी िन िव या यार्ंनीही वतः 
वयंसेवक बनून दादाभाईं या िनवडणकूप्र नी, तो एक रा ट्रीय प्र नच समजनू बहुत पिर म केले. शेवटी पाचएक 

मतेच अिधक पडून का होईना दादाभाईंनी िनवडणकू िजकंली खरी! लाडर् सािल बरीनी हेटाळले या का या 
माणसाने That Black Man ने लाडर् सािल बरी या गोर् या इ छुकाला धूळ चारली! 

ही बातमी िहदंु थानात येताच िजकड ेितकड ेएखादे महायुद्ध िजकं याप्रमाणे आनंदीआनदं झाला. अनेक 

नगरांतून िमरवणकुी िनघा या. मोठमो या सभा झा या. काही प्रमाणात या पिरि थतीम ये ते सहािजकही होते. 

कारण या काळी िहदंी जनतेत लक्षावधी लोक असे होते की यांना वतःच वाटे की रा यकारभार चालिव यास 

आ ही अपात्र आहो हे जे िब्रिटशलोक आम यािवषयी हणतात ते काही खोटे नाही. िब्रिटशांसारख्या प्राितिनिधक 

िन अ यावत रा यसं था आ हांस कुठ या चालिवता येणार! अशा िहदंी लोकां या आ मिन ठेवर ही जी ग्लानी 
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आलेली होती ती झटकून टाक यास पालर्मटम ये िनवडून ये यात दादाभाईंनी जे यश िमळिवले याचा आिण 

यायोगे देशभर जी उ साहाची लाट उसळली ितचा बराच उपयोग झाला. िब्रिटश मतदारही जर प्र यक्ष िब्रटनचा 
रा यकारभार हाकणार् या पालर्मटम ये मोठमो या िब्रिटश पुढार् यां या समकक्षतेने मतामत दे यास आम या 
दादाभाईंना पात्र समजतात तर आम या देशातील रा यकारभार हाक याची पात्रता, या दादाभाईंना आिण 

यां या समकक्ष असणार् या सरुद्रनाथप्रभतृी प्रांतोप्रांती या आम या अनेक देशभक्त पुढार् यांना िन प्रितिनधींना 
ती पात्रता असलीच पािहजे असा िहदंी जनतेतील या लक्षावधी हत द्ध लोकांम ये आ मिव वास सचं  लागला. 
इतक्यापयर्ंत ठीक होते.  

िब्रिटशिन ठेची लाटची लाट 
पण यांना वतःला िब्रिटश साम्रा याचे राजिन ठ प्रजाजन हणवून घे यात परमावधीचा आ मस मान 

वाटत असे अशा काँगे्रसमधील लक्षावधी िहदंी लोकांनी िहदंु थानात दादाभाईं या पालर्मटप्रवेशाची बातमी 
पोचताच िब्रिटशिन ठतेचा जो जयघोष चालिवला तो मात्र दबु या आशावादाचा उ चांक होता. शतावधी सभांतनू 

िन वृ तपत्रांतून एकसतू्राने जो तो सांगत सटुला- आज एक िहदंी नागिरक M. P. झाले. उ या दहा होतील, दहाचे 

वीस होतील. यांची भाषणे भरपालर्मटात ऐकता ऐकता, होता होता, िहदंु थान या रा यकारभारात या सधुारणा 
हा यात हणनू काँगे्रस हणते आहे (आिण ‘काही सधुारणा’ पलीकडचे दसुरे काही यांना नकोच होते!) या 
सवर् या सवर् मा य कर यास प्र यक्ष िब्रिटश पालर्मटचेच मन वळ यावाचून राहणार नाही! आपण ‘िलबरल’ 

पक्षाची कास मात्र सोडता कामा नये! 

परंतु का झ हिट हही चलाखीत काही उणे न हते. िलबरल पक्षाची िहदंु थानात वाढलेली ही पत िन ही 
शेखी उतरिव यासाठी आिण वतःला इंिडयन नॅशनल, िहदंी रा ट्रीय, असे हणिवणारी काँगे्रस ही िहदंी जनतेची 
एकमेव प्रितिनधी नाही हे िसद्ध कर यासाठी यांनी काँगे्रसला अनेक प्रसगंी िवरोिधणार् या ीयुत भावनगरी 
नावा या एका भारी िहदंी (पारशी) गहृ थाला िलबरल पक्षािव द्ध एका दसुर् या िठकाण या िनवडणकुीत मागेच उभे 

केले होते; आिण का झ हिट हां या पािठं यावर पालर्मटम ये िनवडूनही िदले होते. यामळेु दादाभाईं या, 
काँगे्रस या आिण िलबरल पक्षा या नाकास िमर या झ ब यावाचून रािह या नाहीत हे काय सांगावयास हवे? 

हणनूच भावनगरी हे िहदंु थानचे प्रितिनधी न हते, पालर्मटातली यांची िनवड आ ही िखसगणतीत सदु्धा धरली 
नाही, दादाभाईंची िनवड हीच िहदंी देशभक्तांची अशी पिहली पालर्मटची िनवड होय असे िहदंी काँगे्रसचे हणणे 

होते. हणनूच ितचा एवढा गाजावाजा.  
एक िन पद्रवी टूम 

वा तिवक पाहता दादाभाईंना पालर्मटात िनवडून देणे ही िलबरल पक्षाने काढलेली एक िन पद्रवी टूम 

होती. एक राजकारणी ढंग (political stunt) होता इतकेच काय ते. “आशा कालवतीम ् कुयार्त कालो िवघ्नेन 

योजयेत” हा कुिटल राजनीतीचा मलूमतं्रच आहे! आ चयर् इतकेच की अशा भो या आशेपायी िहदंी जनता िन ितचे 

पुढारी इतके हुरळून गेले तरी कसे! 
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आयलर्ंडचे उदाहरण 
यातही पालर्मटम ये िनवडून गे याने िब्रिटशांची मगरिमठी लवलेशही िढली करता येत नाही हे आधीच 

िसद्ध क न दाखिवणारा आयलर्ंडचा अगदी ताजा अनुभव दादाभाई प्रभतृीं या डो यांसमोर होता. पु हा आयिरश 

लोक गोरे होते, िब्रिटशांप्रमाणेच िख्र चन होते. यरुोिपयन होते. िब्रिटश रा यघटनेनेच यांना अनेक आयिरश 

प्रितिनधी िब्रिटश पालर्मटात धाड याचा अिधकार िदलेला होता. आयिरश मतदारसघंातून आयिरश माग यांना 
पुर कािर या या प्रितजे्ञवर यांची िनवडणकू होई. इतक्या गो टी अनुकूल असनूही या आयिरश प्रितिनधींना 
िब्रिटश पालर्मटात वषार्ंनुवष धडपडता धडपडता नाकी नव आले. पण आयलर्ंड या खर् या िहता या अशा कोण याही 
सधुारणा यांना या िब्रिटश पालर्मटम ये घडवून आणता आ या नाहीत. पानलसारखे यांचे धुरंधर पुढारीही 
थकून गेले. िवटून गेले. शेवटी बहुतेक आयिरश पक्षांनी िब्रिटश पालर्मटवर बिह कार घातला. प्रितिनधी धाड याचा 
घटना मक अिधकार असताही पालर्मटचे त ड पहा याचे सोडून िदले. िक येकांनी ‘होम ल’, ‘सीनिफन’ सारख्या 
वदेशी सघंटनां या िन िनःश त्र प्रितकारा या चळवळी काढ या. तर जे प्राणावर उदार झाले ते सश त्र क्रांती या 
गु त गहुांत गडप झाले. िहदंु थानात इंग्लडंम ये िहदंी काँगे्रसची चळवळ चालली असता हातभर अतंरावर 

आयलर्ंडात या गो टी अगदी याच वेळी घडत हो या.  
आयलर्ंडला पालर्मटरी चळवळीत आलेले हे अपयश िन वाटलेला हा वीट या िहदंी जनते या िन िहदंी 

पुढार् यां या अगदी डो यांपुढे होता. पण तरीही यांचे डोळे उघडले नाहीत. ‘पुढ यास ठेच मागचा शहाणा’ अशी 
हण आहे पण ती शहा यां या प्रकरणी लाग ूअसते. पुढ यास ठेच लागली असताही न थांबता वतःला ठेच 

लागेतो याच वाटेने ठेचाळत जाणार् यां या प्रकरणी न हे! 

देशभक्त दादाभाईंचे प्रभावी यिक्तम व 
तथािप यामळेु देशभक्त दादाभाईं या वैयिक्तक थोरपणाला काहीच बाध येत नाही. यांचे प्रय न, 

सात य िन यिक्तम व दांडगे होते. थोडक्यात सांगावयाचे तर यांची ही िनवडणकू हा यां या भ गळसतुी 
राजकारणाचा िवजय न हता तर यां या यिक्तम वाचा काय तो तो िवजय होता. पालर्मटम येही यां या 
वैयिक्तक वतर्नाचा डौल िन वक्तृ वाची शैली मो यामो या िब्रिटश मं यां या तोलाची होती. िहदंु थानची 
‘पालर्मटरी आघाडी’ आता उभारावयाची अशा िहिररीने यांनी िहदंु थानचा प्र न पालर्मटम ये येता जाता पुढे 

आण याचा आटोकाट य न चालिवला. परंतु लवकरच यांना आढळून आले की िहदंी रा यकारभारात कोणतीही 
सधुारणा कर याचा प्र न यांनी काढला की, यांचे िलबरल पक्षीय सभासदही अगंचोरपणा करतात. 

िलबरलपक्षा या हाती रा यस ता आली असताही वषार्ंमागनू वष चालली पण िब्रिटश शासनाकडून चालले या 
िहदंु थान या प्रितवािषर्क को यवधी पयां या लटुीपैकी एक कवडीही यांना थांबिवता आली नाही. 
रा यकारभारात नवे असे तसभुर थानसदु्धा िहदंी लोकांना देविवता आले नाही. अिधकांत अिधक हणजे 

दादाभाईंची मागे सांिगत याप्रमाणे एक िकरकोळ मागणी जी असे की िहदंु थानातही इंग्लडंप्रमाणेच I. C. S. ची 
परीक्षा घेतली जावी ती काय ती मा य करणारा एक ठराव पालर्मटात समंत क न घेता आला. तेव याने सदु्धा 
यां या िन काँगे्रस या करपले या आशेला नवी पालवीही फुटली. परंतु प्र यक्ष पालर्मटचा ठराव झाला असताही 
याचा वतार्व कर यास िब्रिटशां या िहदंी िनवार्हक िवभागाने (Indian Executive ने) चक्क नाकारले! ‘प्र तुत 
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अ यवहायर् ‘ हणनू िचठ्ठी लावून तो ठराव िनवार्हािधकार् यांनी जो एकदा खुंटीवर टांगनू ठेवला तो पु हा काही 
खाली काढला नाही! इतर प्रकरणी जर पालर्मटरी ठरावाची अशी हेटाळणी होती तर िनवार्हक िवभागािधकार् यांना 
(Ececutive officers ना) पद युत केले जाते! पण याचा वतार्व होऊ नये याच गु त मनोगताने जो ठराव केला 
गेला याची कोण कशाला िवचारपूस करणार! शेवटी जसे हात हलवीत ते पालर्मटम ये गेले तसेच हाती कोणताही 
ल यांश न लाग यामळेु, काही वषार्ंनी ती पालर्मट िन ते िलबरलपक्षीय अिधशासन िवसजर्न पावले ते हा दादाभाई 

तसेच हात हलवीत पालर्मटातून बाहेर पडले.  

अशा ठेचावर ठेचा बसत गे यामळेु दादाभाईही मनात वरचेवर जळफळू लागले. अधूनमधून िब्रिटशांना 
उ ेशून काहीशी धमकीची भाषाही बोल ूलागले की, “ Do not invite a catastrophe by being too obdurate. The 

Government should recollect how such obdurate conduct on the part of the British govt. led to 1857” 
(See Dadabhai’s speeches: by Natesan) हणजे “असा अगदीच दरुाग्रह ध  नका! तुम या अशाच दरुाग्रहापायी 
सन १८५७ चे सकंट कोसळले हे िब्रिटश सरकारने िवस  नये!” दादाभाईं या देखोदेखी अनेक िब्रिटशिन ठ 

हणिवणारे िहदंु थानातील काँगे्रसपुढारीही सन १८५७ या ‘िशपायां या बंडाचे’ नावे िब्रटनला अशा धमक्या के हा 
के हा देत.  

सश त्र क्रांित पक्षाला दादाभाईप्रभतृींची नकळत द्धांजली!!! 
पण िब्रिटशांना अशा धमक्या दे यापुरता तरी सन १८५७ या सश त्र क्रांितयदु्धाचा पािठंबा 

िब्रिटशिन ठां या ‘पालर्मटरी आघाडीला’ घ्यावा लागे यात केवढा अथर् भरलेला होता हे यां या यानी आले होते 

का? जर ते ५७ चे सश त्र क्रांितयदु्ध घडले नसते तर ही काँगे्रसची पालर्मटरी आघाडी “दरुाग्रहाने आमचे न ऐकाल 

तर स तावनचे सकंट गदुरेल” अशी दसुरी कशाची धमकी िब्रिटशांना देऊ शकती? अथार्त यांची िब्रिटशिन ठ 

पालर्मटरी आघाडीसदु्धा यश वी हो यासाठी कोणती तरी िब्रिटशिवद्रोही अशी क्रांितकारकांची सश त्र आघाडी 
देशात हवी होती हेच अशा धमक्यांव न िसद्ध होत न हते का? 

िब्रिटश कमेटी ऑफ दी इंिडयन नॅशनल काँगे्रस 
म यंतरी िहदंी काँगे्रसने आपली एक सिमती लडंनम ये थापली होती. काँगे्रस या येयाची, िब्रिटश 

िन ठतेची, ठरावांची मािहती िब्रिटश जनतेत प्रचारिव यासाठी ही सिमती झटत असे. ितचे ‘इंिडया’ नावाचे एक 

वतःचे िनयतकािलक पत्रही िनघे. दादाभाई तर ित यात होतेच पण ितचे खरे सतू्रधार जे यूम, वेडबर्नर् 
काटनप्रभतृी अगँ्लो-इंिडयन पुढारी िहदंी काँगे्रसचे आ य सतू्रधार होते तेच असत. ितचा सह ावधी पयांचा सारा 
यय िहदंु थान या पशैातून चाले आिण ितचे िब्रटनमधील प्रचारक, सपंादक, चाकर सवर् िब्रिटशच अस यामळेु 

या पैशानेही िब्रटन याच िखशांची भर होई. ही िब्रटनमधील काँगे्रस कमेटी वतःस जरी िहदंु थानची राजकीय 

प्रितिनधी समजे तरी िब्रिटश शासनाने ितचा तसा प्राितिनिधकपणा के हाही मानला नाही. ित या तशा 
प्राितिनिधक ना याने धाडले या लांबलांब आवेदनांची िकंवा वक्त यांची पोच सदु्धा िब्रिटश शासनाकडून 

अिधकृतपणे दे यात येत नसे. बे बी किमशन सारखे ‘िहदंु थान या रा यकारभाराची पाहणी’ करणारे एखादे 

िदखाऊ किमशन िकंवा कमेटी जर दादाभाईप्रभतृी काँगे्रस पुढार् यां या आग्रहाव न िब्रिटश शासनाकडून नेमली 
गेली तर यािवषयी िब्रिटशांना अिभनंिद यासाठी, यां यापुढे काँगे्रस या पुढार् यां या साक्षी देविव यासाठी िकंवा 
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िहदंु थानचे िवषयात िब्रिटश जनतेस ‘सज्ञान’ कर यासाठी या िब्रिटश काँगे्रस कमेटीकडून सरुद्रनाथ बानजीर्, 
वा छा, गोपाळराव गोखले प्रभतृी काँगे्रस या िहदंी पुढार् यांना िब्रटनम ये आण यात येई. या िश टमडंळाकडून 

िब्रटनमधील काही नगरातून सभा घेऊन िहदंु थान या रा यकारभारातील उिणवांिवषयी वा अ यायािवषयी 
भाषणे करिव यात येत.  

तथािप िब्रटनमधील बहुतके वृ तपत्रे काँगे्रस या अशा िब्रटनमधील भाषणािवषयी िन ठरावांिवषयीच काय 

पण िहदंु थानातील अिधवेशनांिवषयीही दोन ओळीसदु्धा बहुधा िलहीत नसत. यांनी आप या चळवळींना 
काहीतरी प्रिसद्धी यावी हणनू िब्रटनमधील काँगे्रस कमेटीने एका इंग्रजी दैिनकाचे काही भाग (shares) सदु्धा 
िवकत घेविवले होते. आमची बातमीपत्रे छापा, आ ही पैसे देतो अशी गळ घालनू काही वेळा काही इंग्रजी 
वृ तपत्रातून काँगे्रसची बातमी छापिवली जाई. पण पैसे देऊन छापिवली तरी ती बातमी िब्रिटश जनतेने वाचली 
पािहजे ना? लाखात एखादा िब्रिटश वाचक ती वाचीत असेल नसेल.  

इतक्यात सन १८९७ चे वषर् उजाडले 
या वषीर् िब्रिटश साम्रा याची यावेळी राणी असलेली िन िहदंु थानची सम्राज्ञी हणिवणारी क्वीन 

ि हक्टोिरया िह या रा यारोहणाला साठ वष पुरी होत होती या िनिम ते सार्या िब्रिटश साम्रा यभर ित या 
‘ युिबली’चा मोठा महो सव साजरा कर याची आटोकाट िसद्धता चाल ू झाली. याच सधंीस िब्रिटश काँगे्रस 

किमटीने िहदंी पुढार् यांचे एक िश टमडंळ िब्रटनम ये आणिवले. िक येक िब्रिटश नगरांतून यांची 
िहदंु थानिवषयक याख्याने झा यानंतर या दौर् या या समारोपासाठी शेवटी दादाभाई, वा छा, गोखले प्रभतृी 
िब्रिटशिन ठ पुढार् यां या नेतृ वाखाली िब्रटनमध या िहदंवासीयांची एक पिरषद भरिव यात आली. तीत 

एकमताने जो ठराव समंत झाला यात हटले होते :“Unless the present unrighteous unBritish system of 

Govt. is reformed into a truly righteous and truly British system destruction of India and disaster to the 
British Empire are inevitable. . . We Indians believe that our highest patriotism and best interests 

demand the continuance of the British Rule.” (Dadabhai’s Life by Masani page ३९६). सारांश : “स याची 
अ या य िन अिब्रिटश रा यपद्धती पालटून खरीखरी यायी िन ‘जाितवंत िब्रिटश’ रा यपद्धती चाल ूकेली नाही तर 

िहदंु थानचा घात झा यावाचून िन िब्रिटश साम्रा यावर अिन ट कोसळ यावाचून रहाणार नाही!. . . आ हा िहदंी 
लोकांची मात्र हीच िन ठा आहे की आम या उदा त देशभक्ती या िन उ कृ ट िहतलाभा या टीनेही िहदंु थानवर 

िब्रिटशांचे रा य सतत चाल ूरहाणे अव य आहे!” 

परंतु या ‘स प्रवृ त िब्रिटश जनतेला’ उ ेशून तो ठराव केला होता या िब्रिटश जनतेने एक भकु्कड 

भिव य हणनू याची हेटाळणी कर याइतके सदु्धा यास मह व िदले नाही. यां या राणी या हीरक 

महो सवा या, डायमडं युिबली या, नगार् यां या घाईत ही आम या पोकळ ठरावाची िटमकी लडंन या 
लडंनलासदु्धा ऐकू गेली नाही.  

परंतु ितकड ेसदुरू पु यास 
या िब्रिटशां या राणीचा तो डायमडं यिुबलीचा महो सव रंगात आला असता याच रात्री ितकड ेपु यास 

िब्रिटश अ याचाराचा सडू घे यासाठी चाफेकरांनी रँड िन आय टर् साहेबांना गोळी घालनू जे हा ठार मारले िन 
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रंगाचा भगं केला ते हा मात्र या नगार् यां या घाईतही या पु या या टीचभर िप तुलाचा बार लडंनपयर्ंत वनत 

प्रित वनत जाऊन िब्रिटश जनतेला आपण होऊन दणकन ्ऐकू गेला! सारी िब्रिटश पत्रे पु या या बात या आपण 

होऊन छापू लागली, आिण चवताळून सतं्र तपणे िवचा  लागली कोणी झाडला हा बार? कोण आहे तो चाफेकर? 

या या बारास मगंल पां या या बारातील दा चा उग्र दपर् येत आहे! 

िहदंु थानांतील िन िवशषेतः मुबंई प्रांतातील िब्रिटश अिधकारी तर नुसते िपसाळून गेले. यां या या 
वेळ या वृ तीचे वणर्न पु यास याकाळी नावाजले या ‘सि मत्र समाज’ या मे या या या वेळ या एका पदात 

यथावत ्असताही मोठे चटकदारपणे केले होते. यातील खालील दोन ओळी तर लोकां या त डी घरोघर ळले या 
असत. रँडसाहेबाला गोळी घालनू ठार केले जाताच मुबंई शासनाने िटळक, नातू, प्रभतृीं या धरपकडी या या 
िपसाट आज्ञा सोड या, या अरेरावीची िटगंल करीत या ओळी हणतात :- 

प्रथम पणेुकर, यामधी ब्रा मण, यातिह कोकण थांिस ंधरा।। 
यांनी गोरा ठार मािरला! कोणाला तरी कैद करा।। 
काँगे्रसचे ठराव िन क्रांितकारकां या िठणग्या 

या प्रकरणात मी ितकड ेजाईतोपयर्ंतचा िब्रटनमध या िहदंी आदंोलनाचा सारांश दे याचा काय तो उ ेश 

अस यामळेु चाफेकर-रानड ेप्रकरणाचा िब्रटनम ये काय प्रित वनी उमटला तेवढाच काय तो सदंभर् इथे िदला आहे. 

याव नही हे प ट होत आहे की िब्रिटश जनतेचे लक्ष िहदंु थानकड ेखेचनू घे या या प्र नापुरते पािहले तरीही 
काँगे्रस या ठरावापेक्षा क्रांितकारकां या िठणग्याच अिधक प्रभावी ठरत! चाफेकर-रान यांचे क्रांितकारक 

फोटानंतर महारा ट्रभर जी धरपकड झाली ितचे समथर्न क न का झ हिट ह तर काय पण िलबरल पत्रेही या 
बंडखोरांचा बीमोड केलाच पािहजे हणनू लेखावर लेख िलहू लागली. इतकेच न हे, तर यांनी िबचार् या 
िब्रिटशिन ठ काँगे्रसी पुढार् यांवरही या िब्रिटश िवद्रोहाचे खापर फोड यास मागेपुढे पािहले नाही.  

हाइंडमन 
यांना ठणठणीत प्र यु तर देणारा ठळक अपवाद असा एकच आढळला. तो हणजे कोणा काँगे्रसी 

पुढार् याचा न हे तर हाइंडमन यां या लडंनम ये िनघणार् या ‘जि टस’ पत्राचा होय. ‘चाफेकरां या कृ यास आ ही 
िनषेिधतोच’ अशी यावेळची ठरािवक अथ ी के यानंतर िब्रिटश जनतेला खडसावून हाइंडमन िलिहतात, 

“िहदंु थानात बंडाची वृ ती फोफावते आहे हणता? तुम या िब्रिटश शासनािधकार् यांनी िहदंु थानावर जी प्रपीडक 

रा यस ता लादलेली आहे ितला उलथनू पाड यासाठी िहदंी लोकांपैकी जर कोणी आज खरोखरीच सश त्र बंड क  

िनघाले असतील तर यात काहीच आ चयर् नाही. आ चयर् असेल तर याचे की अशा छळक परकीय स तेिव द्ध 

या िहदंी लोकांनी याचे पूवीर्च सश त्र बंड कसे उभारले नाही!” हाइंडमन हे सोशल डमेोकॅ्रट नावाचा जो पक्ष ितकड े

न यानेच वाढीस लागला होता याचे िब्रिटश पुढारी असत. या पक्षाचे मलूसतू्रच साम्रा यिवरोध हे असे. यां या 
िब्रिटश साम्रा या या मनःपूवर्क िवरोधामळेु िलबरल प्रभतृी पक्ष तर यां यावर िचडलेलेच असत, पण 

िब्रटनमधला यावेळी हळूहळू सघंिटत होत चाललेला कामगारपक्ष (Labour Party) ही यांना ‘अितरेकी 
समाजवादी’ (Extreme Socialist) हणे िन यां या पक्षाशी फटकून राही. कारण की कामगारांचे क याणासाठीच 

साम्रा यप्रथा बुडिवली पािहजे असे या समाजवा यांचे जे पु तकी मत असे याला िब्रिटश कामगारांचा प्र यक्ष 
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अनुभव मळुीच जळुत नसे. िब्रिटशां या िहदंु थानावरील साम्रा यस तेमळेु जी को यांनुकोटी पयांची लटू 

िब्रटनने चालिवलेली असे ित यामळेु सिैनक, नािवक, मजीवी प्रभतृी झाडून सार्या सामा य िब्रिटशवगार्चेही 
उखळ उ च वगार्प्रमाणेच पांढरे होत असे. या रोखठोक लाभामुळे काँगे्रस िजला ‘िब्रिटश जनता’ असे हणत असे 

तीही आिथर्क टीने सदु्धा िहदंु थानावरील िब्रिटशस तेला पूणर् पािठंबाच देणारी होती. या तव ‘सोशल डमेोकॅ्रट’ 

पक्षाला िब्रटनम ये सिक्रय पािठंबा असा न हताच हटले तरी चालेल. तथािप हाइंडमन यां या यिक्तम वाचा 
पगडा मात्र सावर्जिनक जीवनात पड यािवना राहात नसे. सोशािल टांचा प्रभाव यावेळी िब्रटनपेक्षा युरोपातच 

अिधक अस यामळेु युरोिपयन पुढारी हणनूही हाइंडमन यांना राजकारणात मा यता िमळाली होती. ते िब्रिटश 

शासनावर इतकी कडक टीका करीत की ितला आमचे िहदंी पुढारी मनातून ती आवडली तरी उघडपणे वाखाण यास 

भीत.  

दादाभाईंचाही हाइंडमनकड ेमनोमन ओढा असे. यांचे पर परांचे घरी जाणेयेणेही असे. यांनी भरिवले या 
प्रकट सभांतून हाइंडमनची भाषणे िहदंु थानचे िवषयावर ते के हा के हा करवीत. अलीकडचे गोख यांनीही 
दादाभाईंसह हाइंडमनसमवेत एकाच वाक्पीठाव न भाषणे केली होती. िब्रिटश काँगे्रस किमटीतील वेडबर्नर् कॉटन 

प्रभतृी िब्रिटश िलबरलांनी वरील िहदंी पुढार् यांची कानउघाडणीही केली होती. उलटपक्षी ‘हे िहदंी पुढारी िब्रिटश 

िलबरलांचा हा सासरुवास सोस यात जी भी ता दाखवीत आहेत तीच यां या पारतं याचे कारण आहे’ असा 
हाइंडमन यांचा यथे छ उपहास करीत. पण जे हा चाफेकर रान यां या प्रकरणामळेु िन हाइंडमन या ‘जि टस’ 

पत्रातील वरील लेखामळेु िलबरल पक्ष अगदीच िपसाळून उठला आिण िब्रिटश काँगे्रस किमटीतही िवशेषतः 
दादाभाई िन गोखले यांना यांनी अगदी धारेवर धरले ते हा पालर्मट या िनवडणकुांत मागे िनवडून ये यात िन 

न या िनवडणकुीत पु हा उभे रहा या या कायार्त यांना या िलबरल पक्षाचा एकमेव आधार होता याला 
प्रस निव यासाठी आिण आप या िब्रिटशिन ठतेचे चािर य सशंयातीत आहे हे िसद्ध कर यासाठी देशभक्त 

दादाभाईंनी खालील पत्र हाइंडमनना िलिहले िन यां याशी प्रकटपणे काडीमोड क न टाकली. या पत्रात दादाभाई 

िलिहतात : “I remain of the same view that after reading your article in ‘Justice’, I cannot any more work 

with you and the Social Democratic Federation on Indian matters. My desire and aim have been not to 
encourage a rebellion but to prevent it and to make the British connection with India a blessing to both. 
Unfortunately it is not the case as yet in so far as India is concerned but it is owing to evil system of the 
Government by the executive authority inspite of the wishes of the sovereign, the people and the 
parliament of England to govern righteously.” 
सारांश : “तुम या ‘जि टस’ पत्रातील लेख वाच यानंतर माझा ठाम िन चय झाला की मला आप यासह िकंवा 
सोशल डमेोके्रिटक फेडरेशनससह िहदंु थानचे प्रकरणी काम करणे यापुढे अशक्य आहे. माझा उ ेश िन इ छा 
(िहदंु थानांत) बंड घडवून आण याची नाही तर बडं घडूच नये आिण िहदंु थानचा िन इंग्लडंचा जळुलेला सबंंध 

उभयतांनाही िहतप्रद हावा अशीच रहात आलेली आहे. ददुवाने अ याप िहदंु थान या प्रकरणी तशी व तुि थती 
नाही खरी, परंतु तो दोष प्र यक्ष िब्रिटश सावर्भौमाची, िब्रिटश जनतेची िन िब्रिटश पालर्मटची यायाने रा य 

चालिव याची ‘इ छा असताही ितला डावलणार् या कायर्कारी वगार्चे हाती रा यकारभार सोपवून देणार् या सदोष 

रा यपद्धतीचा आहे!” 
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ितकड े िब्रटनम ये असताना िहदंु थानात िब्रिटश सिैनक िन अिधकारी लेगप्रकरणी प्रजेवर अनि वत 

छळ करीत आहेत अशा अथार्ची जी िवधाने गोखले यांनी केली होती यािवषयी िवनाअट क्षमा मागनू गोख यांनीही 
िब्रिटश कोपापासनू आपली सटुका क न घेतली.  
येथपयर्ंत मी लडंनला पोचलो या काळ या िक येक वषार्ंपूवीर्पासनू या लडंन इंिडयन सोसायटी, ई ट इंिडया 
असोिसएशन आिण िब्रिटश कमेटी ऑफ दी इंिडयन काँगे्रस, या तीन प्रमखु सं था िन िनरिनराळे प्रमखु पुढारी 
िहदंी राजकारण करीत आले होते िन करीत होते यांचा अव य तो वृ तांत सांिगतला. आता या वाचून मी लडंनला 
जा याचे केवळ दीड दोन वष आधी, या जु या सवर् सं थांना, पुढार् यांना िन यां या िब्रिटशिन ठ कायर्क्रमांना 
मागे रेटून िब्रटनमध या िहदंी राजकारणा या क्षेत्रात जी चौथी नवी सं था झपा याने पढेु घुसत होती ती ‘इंिडयन 

होम ल सोसायटी’ िन ितचे सं थापक पंिडत शामजी कृ णवमार् यांचीही त डओळख वाचकांना इथेच क न िदली 
पािहजे. कारण या सं थे या िन या सं थापकां या वृ तांताचा मा या आ मचिरत्राशी अगदी िनकटचा सबंंध 

पोचतो.  
पंिडत शामजी कृ णवमार् यांचा पिरचय 

ी. इंदलुाल यािज्ञक यांनी िलिहलेले पंिडत शामजी कृ णवमार्ंचे एक इंग्रजी चिरत्र अलीकडचे सन १९५० 

म ये प्रकािशले गेले आहे. हे चिरत्र इतके सिव तर िन साधार, ममर्ज्ञ आहे की यांना पंिडत शामजीं या 
िहदंु थान या वातं यसपंादनासाठी केले या महनीय कायार्चे यथावत मू यमापन करावयाचे असेल यांनी तो 
चिरत्रग्रथंच वाचावा. मा या या ‘आ मवृ त’ ग्रथंात अव य िततकाच यांचा त्रोटक पिरचय काय तो खाली देत 

आहे.  

क छ सं थानातील मांडवी या गावी भनसाळी समाजातील एका स छील परंतु िनधर्न कुटंुबात िद. ४-१०-

१८५७ ला शामजी कृ ण वमार् यांचा ज म झाला. यां या वया या दहा या वषार्चे आतच यांची मातािपतरे 

िनवतर्ली. सबंंधीयां या साहा याने इंग्रजी िशक्षण घे यासाठी ते मुबंईस आले. प्रशाळेत (हाय कुलात) इंग्रजी 
िशकत असतानाच काही आ यदा यां या इ छेव न जु या परंपरेप्रमाणे सं कृतिशक्षण देणार् या एका पाठशाळेत 

यांनी सं कृत िशक यास आरंभ क न या िव येत प्रवीणता सपंादली. परंतु यांचे इंग्रजी िशक्षण मॅिट्रक 

परीके्षसही न बसता यांना यावेळी सोडावे लागले. याच सधंीस आयर्समाजाचे सं थापक ी वामी दयानंद 

सर वती हे प्रचारकायार्थर् मुबंईस आले असता यां या उपदेशाची िन यिक्त वाची छाप पडून यामजी यां या 
दशर्नास गेले आिण थोडचे िदवसांत यांना आयर्समाजाची दीक्षा दे यात आली. मुबंईचे शेठ छबीलदास ल लभुाई 

या धना य गहृ थां या भानुमती नावा या मलुीशी सन १८७५ ते शामजी यांचा िववाह झाला. ऑक्सफडर् 
युिन हिसर्टीत सं कृतचे प्रा यापक असलेले मॉिनअर िव य स हे यावेळी मुबंईस आलेले होते. यांना जु या 
परंपरेने सं कृत भाषेचे िन िव येचे अ ययन केलेला िन इंग्रजीही िशकलेला असा एक ह तक ऑक्सफडर्ला 
यावयाचा होता. हे कळताच या कामी आपली िनवड हावी हणनू यामजींनी खटपट चालिवली. या आधी 
आप या सं कृत प्रािव याची छाप मॉिनअरवर पाडणे शामजींना आव यक वाटले. आयर्- समाजाचे प्रचारकायर्ही 
करावयाचे होतेच. अशा उभय हेतूंनी सन १८७७ ते आयर्समाजा या पाठबळावर शामजींनी सं कृत िव येची आिण 

थोर थोर समाजने यांची आगरे समज या जाणार् या नािशक, पुणे, कणार्वती (अहमदाबाद), काशी, लाहोर, इ यादी 
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मोठमो या नगरांना भेटी िद या. तेथील पंिडतांना प्रकट सभांतून सं कृतम ये केले या भाषणातील आप या 
सं कृत वाक्पटू वाने प्रस न केले. या या िठकाण या मोठमो या पंिडतांनीच यांना पंिडत हणनू गौरिवले. पुणे 

येथील प्रशि तपत्राचेच एक उदाहरण पुरे. यावर प्रा. कंुटे, सावर्जिनक सभेचे कायर्वाह जोशी, कृ णशा त्री 
िचपळूणकर, प्रा. काथवटे, महादेव गोिवदं रानड े अशा अशा थोरां या स या हो या. रावबहादरु गोपाळ हरी 
देशमखुांचा तर या उदयो मखु त णावर िवशेष लोभ असे. वामी दयानंदांनाही आप या या त ण िश याचा हा 
गौरव पाहून फार आनंद झाला आिण या भरात यांनी शामजींचा मखु्य हेतू जो इंग्लडंला जाणे यालाही अनुमती 
िदली. तथािप नंतर िवचारांती, िवलायतेस आपला एक पट्टिश य हणनू जर जावयाचे तर प्रथम आप याकड ेयेऊन 

वेदांचा अथर् शामजींनी िशकला पािहजे अशी अट दयानदं सर वतींनी घातली. परंतु शामजींचा सवर् ओढा होता 
इंग्लडंला जायचा. आयर्समाजाला वाहून घे याची यांची इ छा के हाच न हती. यामळेु दयानंदजीं याकडे 
गु मखुाने वेद िशक यास ते गेले नाहीत. शामजी यां याकड े वेद िशक यास येत नाहीत असे िदसताच 

दयानंदजीनी शामजींना एक खडखडीत पत्र िलिहले की, “ या अथीर् वेदांचा अथर् शामजींनी गु मखुाने समजावून 

घेतलेला नाही या अथीर् यांनी ऑक्सफडर्ला जाताच ही व तुि थती सवार्ंना प टपणे कळवावी. शामजींनी एक 

िहदंु थानी िव याथीर् याच भिूमकेव न काय ते परदेशात वतार्वे. वामी दयानंदांचे िश य िकंवा आयर्समाजाचे 

अिधकृत वैिदक प्रचारक हणनू न हे!” 

पण म यंतरी या मॉिनअर साहेबांनी रावबहादरू गोपाळराव देशमखुां या अनुरोधामळेु (िशफारशीमळेु) 

शामजींना ऑक्सफडर्ला ने याचे मा य केले होते ते मॉिनअर साहेबही, शामजी वेळेवर िनघू शकले नाहीत हणनू, 

िवलायतेस एकटेच िनघनू गेले. तथािप यां या मागोमाग ऑक्सफडर्ला जाऊन िप छा पुरवायचाच असा 
शामजींनी िनधार्र केला. द्र यसाहा य िमळ याचे इतर मागर् खुंट यामळेु ऋण काढायचे हणनू ठरिवले. पण तेही 
कोणी पुरते देईना. शेवटी ीमतं मातािपतरांकडून यांना उदंड त्रीधन िमळाले होते या वतः या प नीकडूनच 

शामजी यांनी ऋण हणनू रक्कम काढली िन थोडसेे इतर साहा य िमळवून शामजी माचर् १८७९ म ये एकदाचे 

मुबंईहून िनघाले आिण एिप्रलम ये इंग्लडंला पोचले. लगोलग ऑक्सफडर् युिन हिसर्टी या कालेजात नाव घालनू 

यांनी अ यास आरंिभला. यां या प्रखर बुिद्धम तेची िन िवशेषतः सं कृत सािह य-िवशारद वाची छाप तेथील 

प्रा यापक मडंळींवरही पडू लागली. प्रा. मॉनीअर िविलय स हणतात याप्रमाणे पािणनीचे याकरण मखुो गत 

असलेला त ण भारतीय पंिडत असतो तरी कसा तो या युिन हिसर्टीने हा पिह यांदाच पािहला. शामजींनी ग्रीक 

िन लॅिटन भाषांचाही चांगला अ यास केला होता. मुबंई या ग हनर्रने िवशेष अनुरोध के यामळेु क छ सं थानने 

शामजींना िश यवृ तीही चाल ू केली. दोन वषार्ं या आतच सन १८८१ ते रॉयल एिशयािटक सोसायटीने यांना 
माननीय आमिंत्रत हणनू भाषण दे यास बोलावले. यावेळी अनेक पा चा य पंिडतांचा जो अपसमज होता की 
वेदकाली आयार्ंना लेखनकला माहीत न हती याचे शामजींनी आप या ‘भारतीय लेखनाचा मलूारंभ’ या 
िवषयावरील याख्यानात सयुिक्तक खंडन केले. यांचे तेथील यश पाहून याच वषीर् वतः भारतमं यांनी 
(Secretary of State for India) शामजींना भारताचे प्रितिनधी हणनू बिलर्न येथे पौवार् य ज्ञानिवदां या पिरषदेला 
धाडले. तेथे शामजींनी ठासनू प्रितपादन केले की सं कृत ही ग्रीक िकंवा लॅिटनसारखी मतृभाषा नसनू ती 
भारताम ये िव वद्मडंळांतील िवचारिविनमयाची आजही प्रचिलत असलेली िजवंत िन खरी खरी रा ट्रीय भाषा 
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आहे. याच सं थे या लडंन येथे १८८३ ते भरले या या या पुढ या अिधवेशनालाही प्रितिनधी हणनू जा याचा 
मान भारतमं यांनी पं. शामजींनाच िदला. याचे आधीच Empire Club या प्रिति ठत सं थेने शामजींना आपले 

स मा य सभासद क न घे याचा मान िदला. या सं थेत इंग्रजी साम्रा यातील ग हर्नर, ग हनर्रजनरल, 

सरसेनापती असे अिधकारीही सभासद असत िन यांना येताजाता गौरिव याचे समारंभही थाटले जात. पंिडत 

शामजी या सं थेतील भोजनसमारंभाची उंची वगर्णी भ नही यां या पंगतीना जात असत. कारण, मोठमो या 
इंग्रजलोकांचा दाट पिरचय हो यास, िनदान त डओळख हो यास, तीच सं था अिधक सहा यकारक होत होती.  

सन १८८३ ते शामजी ऑक्सफडर् युिन हिसर्टीची बी. ए. ची परीक्षा उतरले. काही जणां या मते पंिडत 

शामजी हेच ऑक्सफडर् िव विव यालयाचे पिहले भारतातील पदवीधर होते. यांनी प्रा. याक्समु लर, प्रा 
मािरसन, डॉ. जावेट, भारताचे भतूपूवर् हाइसराय लॉडर् नॉथर्ब्रुक अशा िक येक धडांकडून प्रशि तपत्रे िन अनरुोधपत्र े

(िशफारसपत्र)े िमळिवली. या प्र येकातील अनुरोधाचा िवशेष एका वाक्यात सांगायचा तर तो लॉडर् नॉथर्ब्रुक यां या 
वाक्यात सांगता येईल. “He (Mr. Shamji) is eminently qualified for a high post in Govt. Service” (सरकारी 
सेवा िवभागातील एखा या उ च अिधकारपदावर नेमले जावे अशी यांची उ कृ ट योग्यता आहे. ) शामजींनाही हवे 

होते ते हेच. याच वेळी इग्लडंचे पंतप्रधान असले या प्रख्यात ग् याड टन साहेबांशीही पंिडत शामजींनी या ना या 
िनिम ताने पत्र यवहार चाल ू ठेवलेला असावा असे दशर्िवणारे शामजींचे ११-४-८३ चे एक मह वाचे पत्र उपल ध 

आहे. लॉडर् िरपन यावेळी िहदंु थानातील िशिक्षत वगार्त पु कळच लोकिप्रय झालेले होते. यािवषयी 
ग् याड टनसाहेबास शामजी या पत्रात िलिहतात, “आपण लॉडर् िरपन यांना िहदंु थान या हाइसरॉयचे पदावर 

नेमनू मा या देशबांधवांवर जो महान उपकार केलात यासबंंधी वाटणार् या उ कट कृतज्ञतेस मजकड ेयेणारी पत्रे 
एकमखुाने यक्तवीत आहेत.” सपु्रिसद्ध देशभक्त दादाभाई नवरोजी यां याशीही यांचा पिरचय होता, 
पत्र यवहारही होता. पण यािज्ञकांनी िलिहले या शामजीं या चिरत्रात प ट सांिगतले आहे की, यात धं या या 
िन यापारा या उलाढालीवाचून िवशेष असा कशाचाही उ लेख नाही. िवलायतेत दादाभाई चालवीत या 
राजकारणातही शामजींनी इकडची काडी ितकड ेकेली नाही. शेवटी यािर टरची परीक्षा उत न पं. शामजी हे सन 

१८८५ या जानेवारी मिह यात िहदंु थानला थाियक हो याचा िन चयाने परतले. पंिडत शामजीं या चिरत्रा या 
या कालखंडाव न हे प ट होत आहे की, यां या उ यापुर् या ितसा या वषार्पयर्ंत राजकारणी अशा कोण याही 
चळवळीशी यांनी दु नसु दा कोणताही सबंंध ठेवलेला न हता. इतकेच न हे, तर या काळापावेतो िब्रिटश 

स तािधकार् यां या प्रशि तपत्रा या विश याने शासकीय सेवािवभागातील उ च अिधकारपदे िमळवून वतःचा 
भाग्योदय कसा करता येईल याच एका मह वाकांक्षेने पंिडत शामजी भारलेले होते.  

िहदंु थानात पाय ठेवताच गोपाळ हरी देशमखु यां या अनुरोधाने आिण मोठमो या िब्रिटश अिधकार् यांची 
जी प्रशि तपत्रे शामजींनी आणलेली होती, यांचे प्रभावाने थो याच अवधीत पं. शामजींना रतलाम सं थानचे 

िदवाणपद िमळाले. तेथील महाराजांची िन िब्रिटश एजटंाची कृपा इतक्या कौश याने पंिडतजीनी सपंािदली की 
जे हा प्रकृती या अ व थतेमळेु सन १८८८ ते ते िदवाणपद यांनी सोडले ते हा रतलाम या या उदार महाराजांनी 
शामजींना भर पगार देऊनही ब तीस सह त्र पये िनवळ भेट हणनू अिधक िदले. यानंतर याच वषीर् शामजींनी 
अजमीर या िब्रिटश कोटार्त यािर टरीचा यवसाय चाल ूकेला. यासहच तेथील िगर यांतही, िमळवलेली सपं ती 
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गुतंवून िन याचे भरग च उ प न िमळेल अशी यव था केली. यािर टरी या यवसायातही यांना भरपूर प्रा ती 
होतच होती. परंतु शामजींना नुस या सपं तीपेक्षा सपं ती िन स ता यांचे जोडवैभव यायोगे उपभोिगता येते असे 

कोण याही मो या सं थानचे िदवाणपद हवे होते. या िदशेने यांचे दीघर् प्रय न चालले होते. म यंतरी अजमीर 

नगरपािलकेम ये ते िनवडले गेले. ितथे लोकिहतकारक असे कोणतेही काम यानी के याचे जरी िदसत नसले तरी 
यांचे यापारी िहतसबंंध बळकट कर याकड े या सभासद वाचा यांनी उपयोग क न घेतला. अजमीरला अशी 
चार वष घालिव यानंतर यांना हवी असलली सधंी आली आिण उदेपूर या महाराजांनी आप या िदवाणपदावर 

सन १८९२ या िडसबरम ये पंिडत शामजींची नेमणकू केली. या प्रख्यात सं थानचा कारभारही यांनी इतक्या 
दक्षतेने चालिवला की तेथील महाराजांनी यांचा प्रस न मनाने गौरव केला.  

आप या या वाढ या प्रित ठेस काहीही धक्का लाग ू नये हणनू ते रात्रिंदवस जपत आिण याच 

कारणामळेु यांनी आप या िदवाणिगरी या काळात या या सं थानाम ये राजकीय तर राहोच पण सामािजक 

िकंवा शैक्षिणक िकंवा धािमर्क अशा कोण याही सावर्जिनक व पा या सधुारणा कर याचे िकंवा करिव याचे 

धाडस केले नाही.  
तथािप, हेही यानात ठेवले पािहजे की, पंिडत शामजींनी या या सं थान या प्रित ठेला कोणताही बाध 

येऊ िदला नाही, याची आिथर्क वा अिधकािरक बळकटी जी होती ती घटू िदली नाही. इकड ेसं थानाची एकिन ठ 

सेवा करीत असतानाही ितकड े िब्रिटश एजटंाकरवीसदु्धा ‘कायर्क्षम िन करता िदवाण ‘ हणनू प्रशि तपत्रे 
िमळिवली. केवळ वैयिक्तक टीने बिघतले असता हे कतृर् वही काही सामा य हणता येत नाही.  

उदेपूरला दोन अडीच वष िदवाणिगरी के यानंतर यांना जनुागड सं थानचे िदवाणपद देऊ कर यात आले. 

ते एकंदरीत अिधक लाभदायक आहे असे पाहून शामजींनी ितकड े जा याचे ठरिवले. उदेपूर या उदारमन क 

महाराजांनी यांना स मानपूवर्क िनरोप िदला क हािह परत आ यास आप याला येथे िदवाणपद पु हा वीकारता 
येईल असे आ वासनही िदले.  

जनुागड या नबाबाची िदवाणिगरी वीका न शामजी सन १८९५ ते ितथे गेले. पण थो याच िदवसांत यां या 
यानात आले की, त ण नबाब एका जु या कार थानी गटा या हातचे बाहुले बनलेला आहे. शामजींनी या 
गटा या हण यास होस हो िमळवून रहावयाचे तर रहावे. नाहीतर येनकेन प्रकारेण यांना िदवाणिगरी सोड यास 

भाग पाडावयाचे असे या गटाचे कार थान िशजलेले होत. या कार थाना या बुडाशी कोणतेही जातीय वा धािमर्क 

वा ताि वक कारण न हते. या गटात िहदंहूी होते, मु लीमही होते. याच मळू होते केवळ वैयिक्तक िन वाथीर् 
हेवेदावे. याच वेळी याकानकी नावा या एका इंग्रजी अिधकार् याची नेमणकू शामजींनी या सं थानात भरपूर 

वेतनावर केली होती. याकानकी साहेब हा शामजीं या आक्सफडर्चा नेही हणनू शामजींनी या या 
िवनंतीप्रमाणे हे उ चपद याला िदले. पु हा शामजींनाही कोणी वजनदार इंग्रजी अिधकारीच आपला ह तक िन 

समथर्क असा अस यास हवाच होता. प्रसगंी याचाच उपयोग अिधक होता. परंतु लवकरच या याकानकी 
साहेबाशी या कार थानी गटाचेच सतू्र जमले आिण या साहेबाने शामजींना उखडून आपणच सं थानचा कारभार 

आटोपावा असा कपटी घाट घातला. शामजींिव द्ध नाना प्रकारची िकटाळे उभा न िन कागा या क न गु तपणे 

याकानकी साहेबाने एकीकड ेिब्रिटश रेिसडटचे मत कलिुषत केले तर दसुरीकड े या सं थानी गटाने नबाबाचे मन 
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शामजीिव द्ध भडकवून िदले. हे प्रकरण शेवटी इतके िचघळले की, अवघ्या सात आठ मिह यांचे आतच एक िदवस 

नबाबाने शामजींना अचानकपणे कळिवले की, “तु हास तुम या ‘दवुर्तर्नासाठी’ िदवाणिगरी या अिधकाराव न 

पद युत (बडतफर् ) केलेले आहे! तु ही जनुागड सं थान सोडून त काळ बाहेर चालते हा!” ‘दवुर्तर्न’ हणजे तरी 
कोणते तेही प टपणे िसद्ध केलेले आढळत नाही.  
नबाबाची ही आज्ञा अक मात हातात पडताच शामजी केवळ सु न होऊन गेले. आप या सपंािदले या सार्या 
लौिककाची शेवटी अशी धळूधाण हावी याचे यांना फार वाईट वाटले. सतंापही आला. यांना आजे्ञप्रमाणे जनुागड 

सोडणे भागच होते. तसे यांनी ते सोडले; पण जाताना पु हा एकदा या िवरोधी गटास धमकी िदली की, “माझे 
रेिसडटपासनू हाइसराय िन इंग्लडंचे सेके्रटरी ऑफ टेटपयर्ंत वजन आहे. मा यावर केले या या अ यायास 

सरकार दरू करीलच करील. िब्रिटश सरकार हणजे अधेंरनगरी न हे. जर नबाब हट्टास पेटतील तर यांचे 

सं थानाचाच या वादात बळी पड यावाचून राहणार नाही!” यानंतर पं. शामजींनी उलट मागणी केली की 
सं थानाने यांना पगाराची भरपाई हणनू चाळीस हजार पये यावेत, पण तेही नाकार यात आले. ते हा 
धमकीप्रमाणे पं. शामजींनी तेथील िब्रिटश पोिलिटकल एजटंकड े धाव घेतली पण या साहेबाने याकानकी 
साहेबाचाच पक्ष घेतला. शामजींनी याचेवर ‘चीफ सेके्रटरी टु ग हनर्रकड े ‘ प्रकरण नेले. आपली सारी िब्रिटश 

ने यांकडून िमळिवलेली प्रशि तपत्र,े प्रमाणपत्रे पिरचयपत्रे पणास लावली. पण यथर्! यांनी मुबंई सरकारकड ेिन 

शेवटी लडंनमधील सेके्रटरी ऑफ टेट फॉर इंिडया (िब्रिटश सरकारचे भारत मतं्री) यां याकडहेी याय िमळावा 
हणनू इंग्लडंमधील हाइट हॉलपयर्ंत पत्र यवहार केला. पण जुनागड सं थानवरील िब्रिटश पोिलिटकल एजटंने 

जो िनकाल िदला तो िफरव याचे कोणीही मनातसदु्धा आणले नाही.  
जनुागडहून नबाबाने स टबर १८९५ म ये यांना सीमापार (ह पार) के यानतंर लगोलग शामजी 

उदेपूर या महाराजांकड ेगेले. या उदारमन क महाराजांनीही आपले पूवीर्चे वचन म न यांना पु हा िदवाणपद 

िदले. पण राजामहाराजांवरही स ता चालिवणारा या या सं थानावरील ‘पोिलिटकल एजंट’ हणनू जो िब्रिटश 

अिधकारी असे याची अनुमती या नेमणकुीला अव य होती. यावेळी ितथे कझर्न वायली हे पोिलिटकल एजटं 

होते. या कझर्न वायली साहेबांशी आपली गाठ पु हा एकदा याच ग्रथंात मदनलाल िधगंराचे प्रकरणी पडणार 

आहे. यांनी शामजींना ८-१०-१८९५ ला कळिवले की “ याअथीर् जनुागड सं थानातनू तुम या दवुर्तर्नामळेु तु हांस 

पद युत कर यात आलेले आहे या अथीर् तुम या चािर यावरील या कलकंाला तु ही जोवर ते आरोप खोटे आहेत 

हे िसद्ध क न धुऊन टाकू शकत नाही तोवर मला तुम या िदवाणपदास मा यता देता येत नाही!” िब्रिटश 

सरकार या गोर् या अिधकार् यांनी असा िजकडून ितकडून शामजींचा क डमारा केला. अपमानाचा कडलेोट झाला.  
राजकीय यवहारात साहब तेथून सारा एक, एकमेकांस उचलनू धरणार. हे पूवीर् न पटलेले स य शामजींना 

त हा एकदाचे पटले. ‘िब्रिटश सरकार हणजे अधेंरनगरी न हे’ ही जी शेखी शामजींनी िमरिवली होती ती फोल 

ठरली. िब्रिटश सरकार या यायबुद्धीवर असणारा यांचा िव वास, यांचा वतःचाच जे हा यापायी िव वासघात 

झाला ते हा या वानुभतूीनेच उ मळून पडला! 
आता आप यावर झाले या अ यायाचा सडू उगिव याचा एकच मागर् शामजींना उरला होता. तो हणजे हा 

सवर् प्र न वतःचे नाव पढेु न करिवता दसुर् या कोणाकडून जनतेपुढे मांडून सरकारचे ते कृ णकृ य उघडकीस 
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आणणे आिण सावर्जिनक दडपण सरकारवर आणणे हा. शामजींिव द्ध मुबंई या टाई सने मागे एक लेख िलहून 

जनुागडवरील िब्रिटश अिधकार् यांचे समथर्न कलेले होते. या सरकारी वृ तीय टीकेला त ड देऊन शामजींचे समथर्न 

करणारा धुरंधर िन िव वासाहर् सपंादक िटळकांवांचून दसुरा कोण होता? पूवीर् को हापूर प्रकरणात िन नंतर 

अिलकडचे बडो या या बापट प्रकरणात सं थानातून होणार् या सरकारी अ यायांिव द्ध लढणारा पुढारी हणनू 

केसरीकार िटळक यांचा लौकीक राजेरजवा यातून आधीच दमुदमुत होता. ते हा सं थानी राजकारणात 

आपणासही इंग्रज िवरोधी िटळकांचा उपयोग कधीकाळी होईल, तसेही एक साधन सगं्रही असावे, असे हे न 

शामजींनी िटळकांना मुबंईस भेटून िकंवा पत्र यवहाराने िटळकांची ओळख जनुागडम ये जा यापूवीर् क न ठेवली 
असावी. थोरामो यां या ओळखी िन यांची प्रशि तपत्र े सगं्रही ठेव याचा शामजींचा पिरपाठच असे. या 
ओळखी या आधारावर हणा िकंवा नवीनच पिरचय क न हणा पण शामजींनी िटळकांना जनुागड प्रकरणात 

आप यावर झाले या अ यायािवषयी िब्रिटश शासनावर सडकून टीका करावी िन तो दरू कर यािवषयी सरकारवर 

जनमताचे दडपण आणाव अशी गळ घातली असावी. ही गो ट िटळकांनी सन १८९६ म ये शामजींना टाकलेले जे 

एक पत्र उपल ध आहे याव न सभंवनीय वाटत. या पत्रात िटळक िलिहतात की तुम या प युतीसबंंधी जो लढा 
चाल ूआहे यासबंंधी मह वाचे कागदपत्र इकड ेधाडून यावे. िटळकां या या पत्राप्रमाणे शामजींनी कागदपत्र 

िटळकांकड ेधाडले होते. िटळकांचे शामजींना गेलेले दसुर एक पत्र जे आहे तेही १८९६ जानेवारीतलच आहे. हणजे 

ही दो ही उपल ध पत्रे शामजींना जनुागडमधून पद युत के यानंतरचीच आहेत. या दसुर् या पत्रात िटळकांनी 
शामजींना िवचारले आहे की एका ब्रा मण त णास सं थानी सै यांत भरती होऊन िकंवा अ य रीतीन सिैनकी 
िशक्षण घेता येईल का? शामजी ते हा उदेपूरच िदवाण होते. पण यांनी या त णास तसे बोलावून घेतले की नाही 
याचा काहीच प ता लागत नाही. हा त ण हणजे चापेकर असावेत असा केवळ तकर्  केला तरीही शामजींनी यना 
सिैनक चाकरीत घेतले नाही िकंवा ते गेले नाहीत हे िसद्धच आहे. एकंदरीत या िटळकां या उपल ध अशा दो ही 
पत्रांव न आप या जनुागड या वयैिक्तक प्र नापुरताच शामजींचा िटळकांशी सबंंध आला होता, यापलीकड ेकाहीच 

िसद्ध होत नाही. राजकारणा या िकंवा सावर्जिनक अशा कोण याही कायार् या ओढीने शामजींनी िटळकांशी 
यावेळी सबंंध जोडला िकंवा िटळकां या राजकीय चळवळीत शामजी यावेळी कोणताही ह ते परह ते भाग घेत 

होते असे मान यास लवलेशही आधार उपल ध नाही. सावर्जिनक कायार्त कोण याही प्रकार िल त न हता आपण 

आप यापुरते पहावे हेच शामजींचे यावेळेपयर्ंत जीवनसतू्र होते. त ेउदेपूरचे िदवाणपद उपभोगीत होते िन बहुधा 
तसेच उपभोगीत रहातेही.  

शामजी एकाएकी इंग्लडंला िनसटून जातात! 
परंतु इतक्यात चापेकर-रान यां या प्रकरणा-मळेु सन १८९७ ते सारा देश हाद न गेला. राजद्रोहा या 

आरोपाव न िटळकांना धरले गेले तर नातूबंधूना िवनाआरोप िन िवनाचौकशी उचलनू जे कोठे ध न नेल याचा 
िक येक िदवस कोणाला प तासदु्धा कळू िदला नाही. या बात या यताच पंिडत शामजींचे मन िचतंाक्रांत झाले. 

जनुागड प्रकरणापासनू त े िब्रिटश रा यक यार्ंना अिप्रय झालेल होते. आिण िहदंु थानातील िब्रिटश यायावरील 

शामजींचा िव वासही पार उडाला होता. ते हा यां या मळू या दीघर्सतू्री िन अितसशंयी वभावास जी सभंवनीय 

वाटावी अशा एका गो टीची धा ती यांना वाटू लागली. राजकीय नसला तरी िटळकांसारख्या िब्रिटशांना अिप्रय 
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झाले या पुढार् यांशी यांचा जनुागड प्रकरणी पत्र यवहार झाला होता. तोही शामजीवर अगँ्लो-इंिडयन 

स तािधकार् यांनी केले या अ यायासबंंधी, गोर् या शासकवगार्वर िटळकांनी टीका करावी अशी खटपट करणारा! 
िटळकां या घरा या झडतीत जर आपली ही पत्रे िब्रिटश शासना या हाती पडली असली तर यामळेु आपणावर 

आधीच िपसाळलेली ही अगँ्लो-इंिडयन मडंळी, या पत्रात राजकीय आरोप कर यासारखे काही नसताही 
नातूबंधूंप्रमाणे िवनाआरोप आिण िवनाचौकशी अक मात आपलीही उचलबांगडी कशाव न करणार नाहीत अशा 
िचतंेने यां या मनात पक्के घर केले. आिण तसा प्रसगं ये या या आधीच या बेबंदशाही िहदंु थानातनू आपण 

तडाकाफडकी िनसटून िजथे अ याप यिक्त वातं य आिण िनबर्ंधाचे रा य (Rule of Law) नांदत असा 
शामजींचा यावेळी िव वास होता या इंग्लडंम ये जावे, यातच शहाणपणा आहे असा शामजींनी िनधार्र केला. 
याप्रमाणे आपला हा अतं थ हेतू कोणालाही कळू न देता यांनी एकाएकी उदेपूर या िदवाणपदाचही यागपत्र िदले 

आिण प नीसह ते सन १८९७ या उ तराधार्त इंग्लडंला स वर िनघून गेले.  

पण ते प्रखर राजकारण करता यावे यासाठी न हे! 
पंिडत शामजी असे अचानकपणे इंग्लडंम ये का िनघून गेले याचे खरे कारण आ ही वर िदले आहे तेवढेच 

होते. काहीजण अशी जी क पना करतात की केवळ देशसेवेला वाहून घे यासाठी आिण इंग्लडंम य वतंत्र 

वातावरणात िटळकांपेक्षाही प्रखर राजकारण करता यावे यासाठी शामजींनी िदवाणिगरीवर वाथर् यागपूवर्क पाणी 
सोडले आिण ते इंग्लडंला चालते झाले ती क पना िनराधार आहे. ितला आधार देणारा लेशमात्रही पुरावा उपल ध 

नाही. पुढे या थोर देशभक्तीशी आमचा जे हा दाट पिरचय झाला ते हा हा िवषय मधूनमधनू िनघाला असताही 
पंिडत शामजींनी ‘ वदेशसेवेला सवर् वी वाहून घे यासाठी मी िहदंु थान अचानकपणे सोडले’ असा बहाणा के हाही 
केला नाही. यांनी पुढे जलु ै१९०७ या यां या ‘इंिडयन सोिशऑलॉिज ट’ या अकंात यािवषयी वतःच प्रकटपणे 

जे सांगनू टाकल आहे तेवढा उतारा इथे िदला की पुरे आहे :- “ There is a saying in Sanskrit that it is better not 

to put your foot in the mud at all than to put it in the mud and then to wash it. In other words it is folly 
for a man to allow himself to be arrested by an unsympathetic government and thus be deprived of 
action when by anticipating matters he can avoid such results. Just ten years ago when our friend Mr. 
Tilak & the Natu Bros. were arrested we decided to leave India and settle in England.” 

अथार्त ् “सं कृतम ये असे एक सभुािषत आहे की िचखलात पाय टाकून मग तो धुवीत बस यापेक्षा 
िचखलात पाय न टाकणेच अिधक शहाणपणाचे आहे. याच याये आप यावर कुिटल राजस तेची वक्र टी आहे 

हे कळ यानंतरही दरूदशीर्पणाने ते सकंट न टाळता या राजस तेला आपणास पकड याची सधंी आपण होऊन देणे 

मखूर्पणा होय. एव यासाठीच दहा एक वषार्ंपूवीर् जे हा आमच िमत्र ी. िटळक िन नातूबंधू यांना पकडल गेले ते हा 
आ ही िहदंु थान सोडून इंग्लडंम य थाइक झालो. “ इंग्लडंम ये गे यानंतरही पिंडत शामजींनी पुरेपूर चार 

वषपयर्ंत कोण याही िहदंु थानिवषयक अशा राजकीय तर सोडाच पण तदेतर सावर्जिनक चळवळीतही कोणताही 
प्र यक्ष िन प्रगट भाग घतला नाही. याव नही केवळ दशसेवेला सवर् वी वाहून घे यासाठीच शामजींनी िहदंु थान 

सोडल होते ही क पना फोल ठरते.  
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शामजीं या जीवन येयाचा कायाक प 
तथािप िहदंु थान सोडताना नसले तरी िब्रटनम ये गे यानंतर मात्र शामजीं या जीवन येयाचा िवकास 

होऊ लागला. िहदंु थान सोड यापूवीर् पंिडत शामजींनी इंग्लडंसारख्या परदेशातही आपला प्रपंच वाट यास ीमतं 

थाटान सदु्धा चालिवता यावा इतकी सपं ती िमळवून सरुिक्षत ठेवली होती. यावाचून इंग्लडं, फ्रा स प्रभतृी 
परदशात िजथेिजथे यांना िनवसणे भाग पडले ितथे ितथे कंधिविनमय ( टॉकएक्सचज) प्रभतृी क्रयिवक्रय 

यवसायात ते घरी बस या बस या सह ावधी पये िमळवीत असत. या वतंत्र िन सपं न यवसायामळेु ते 
आता इंग्लडंम ये आ यानंतर आिथर्क या कोणाचेही िमढें रािहले न हते. यां या पायातील पररा यसेवे या 
हणा वा सं थानी सेवे या हणा, पण सार्या आिथर्क शृंखला आता तुटून गेल या हो या. िहदंु थानातील अगँ्लो-
इंिडयन राजस ते या बेबंदशाहीचे भयही यांना आता वाटत न हते. कारण या वेळी आिण यानंतरही िक यक 

वषार्ंपयर्त, िब्रटनम ये जगातील कुठ याही रा ट्रापेक्षा यिक्त वातं य अिधक सरुिक्षत असनू िनबर्ंधाचे रा य 

(Rule of Law) असे ितथेच नांदत आहे अशी यांची ढ द्धा होती!  
पु हा, काही झाले तरी अगदी त णपणी वामी दयानंदजींचे प्रभावाने यां या मनोभिूमकेत वरा यीय 

िन वरा ट्रीय वािभमानाची बीजे जलली होती. यांचे जीवनाचे येय जोवर वैयिक्तक मह वाकांक्षे या, 
हणजेच एका अथीर् आकंुिचत वाथार् या कक्षेतच मयार्िदलेले होते तोवर ती िनः वाथीर् रा ट्रािभमानाची भावना 
या वाथीर् प्रवृ ती या दाबाखाली मना या तळाशी िन चे ट होऊन पडली होती. परंतु वर उ लेिखले या राजकीय 

भीती या, आिथर्क दा या या िन िब्रिटश िन ठे या बे या यां या पायातून िन मनातून तुटून गे यामळेु यां या 
दयातील वरा ट्रािभमाना या, पराथार् या िन यायप्रवणते या उदा त भावना सचेतन होऊन मोकळेपणी 
फोफावू लाग या. िब्रटनम ये गे यावर िमळाले या प्रापंिचक वा याचा काल शामजींनी हबर्टर् पे सर या 
सपु्रिसद्ध त वज्ञा या िव तीणर् वाङ्मया या अ यासात घालिव यामळेु या त वज्ञाची (Agnosticism) अजे्ञय 

वादािदक ताि वक मते जशी यास पूणर्पण पटली तशीच या या नीितशा त्रावरील ग्रथंातून याने िहदंु थावरील 

िब्रिटश साम्रा यािवषयी िन यामळेु िहदंु थानचा जो आिथर्क रक्तशोष िब्रिटशांनी चालिवला होता यािवषयी 
केले या कडक पण साधार टीकेमळेु या िब्रिटशां या राजकीय दा यातून आप या मातभृमूीची मुक् तता 
कर या तव आपणही आपल जीवन यथाशक्ती पणास लावले पािहजे अशी िन ठा यांचे मनात बळावत गेली.  

सरुद्रनाथ बानज ना शासनीय सेवा िवभागातील अिधकाराव न पद युत कर यात िब्रिटशस तेने जो 
अ याय केला यामळेु यां या वयैिक्तक मह वाकांक्षेच उदा तीकरण होऊन ती रा ट्रीय मह वाकांक्षेत कशी 
पांतिरत झाली िकंवा वासदेुव बळवंतां या मातो ीचे िनधनप्रसगंी गोर् या विर ठ अिधकार् याकडून यांची हेळसांड 

िन मानखंडना होताच यांना आले या वैयिक्तक सतंापा या िठणगीन यां या दयातील तोवर नुसते धुरकटत 

रहाणारे रा ट्रीय क्रोधाच कोठारच कोठार कसे अक मात भडकून उठले त े या आ मचिरत्रा या ‘पूवर्पीिठका’ 
खंडात आ ही सांिगतलच आहे. िक येक साधुसतंां या चिरत्रांतही असे प्रसगं आढळतात की प्रथम वैयिक् तक 

प्रपंचात ते आसक्त असता यां यावर कोसळणार् या कोण यातरी प्रापंिचक सकंटा या फटकार् यामळेुच यां या 
दयात अक मात पारमािथर्क िवरक्तीचा उदय झाला. अतंी ते साधू झाले. याच मानिसक प्रिक्रयेन राजकीय 

क्षेत्रात शामजींचही मतपिरवतर्न झाल. जनुागड प्रकरणापासनू िब्रिटश शासनाने केले या यां या वयैिक्तक 
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मानखंडनेसरशी िब्रिटशिन ठेची झापड यां या डो यांव न बहुतांशी अडून यांना हळूहळू वरा ट्रिन ठेचा 
पकाशमय मागर् िदस ूलागला. अतंी वतः या यिक्तगत िहतालाच आजवर वाहून घेतले या यां या मनाने आता 
िनरपेक्ष वदेशसेवेला वाहून घेतले. यां या जीवन येयाचा असा कायाक प झाला.  

कांगे्रस या िब्रिटशिन ठ राजकारणाला यांचे मन आधीच पूणर्पणे िवटले अस यामळेु ते दादाभाईं या 
नेतृ वाखालील ‘िब्रिटश इं.नॅ.कांगे्रस किमटीत’ िकंवा ‘लडंन इंिडयन सोसायटीत’ िशरले नाहीत. िहदंु थानिवषयक 

यांची जी जी ‘ वदेशिन ठ’ राजकीय मते बनत चालली यांचा प्रबळ पुर कार आिण िब्रिटशांची हांजी हांजी 
करणार् या जु या राजकीय पुढार् यांचा प्रखर िनषेध आप या बैठकीत येणार् याजाणार् या भारतीय पुढार् यांत, 

ने यांत िन िवशेषतः िहदंी त णांत पं. शामजी यिक्तगतपणे क  लागले. हळूहळू यां या भोवती यां या 
मताने भारलेले असे एक िमत्रमडंळही सघंिटत होऊ लागले. सन १९०२ पयर्ंत यां या मनातील ही वैचािरक क्रांती 
चांगलीच आकारली जाऊन िब्रिटशां या दा यातून िहदंु थानची सटुका यायोगे करता येईल असा यांचा वतःचा 
एक कायर्क्रमही यांनी आखला आिण याची क्रमशः कायर्वाही कर यासाठी सिक्रय राजकारणा या आखा यात 

वतः उतर याचा यांनी िनधार्र केला.  
हबर्टर् पे सर यांचा मृ य ू

इतक्यात सन १९०३ या िडसबरम ये जग िवख्यात िब्रिटश त वज्ञ हबर्टर् पे सर ही मृ यू पावले. यांना 
मराठीत कोणी कोणी आवडीने हरभट पडसे असे हणत असत. यां यािवषयीचे मम व महारा ट्रालाही वाटत 

असे. यां या अनेक ग्रथंांची मराठीत भाषांतरे झालेली होती. िटळक-आगरकरांदी या वेळ या त ण िपढीवर 

यां या पु कळ िवचारांची छाप पडलेली असे. िव याथीर्दशेत मीही यां या मराठीत भाषांतिरल या पु तकांचे 

यथाबुद्धी अ ययन करी. पुढे पुढे तर यांचा ग्रथं िन ग्रथं मी कसा अ यासनू टाकला ते यथाप्रसगंी सांग यात 

येईलच. पंिडत शामजींचे तर हबर्टर् पे सर ही आदशर् पु षच होते, वैचािरक गु  होते. यांचे काही उतराई हावे 

हणनू लडंनम ये िनघाले या हबर्टर् पे सरां या मशानयात्रेचे प्रसगंी पंिडतजीही उपि थत होते. मशानातील 

शोकसभेतच शामजींनी अनाहूतपणे उठून कृतज्ञतेने भारलेले एक छोटेस भाषण िदेले आिण याचे शवेटी हबर्टर् 
पे सर यांचे मिृतप्री यथर् एक सह  प डांची ( या वेळ या उ यापुर् या पंधरा सह  पयांची) देणगी दे याचा 
आपला सकं प प्रकटपण सोडला. याप्रमाणे ती देणगी ऑक्सफडर् िव यापीठाने पुढे वीकारली आिण या 
रकमेतून प्रितवषीर् हबर्टर् पे सरां या त वज्ञानावर या िव यापीठात कोणातरी नामांिकत िव वानाचे याख्यान 

करिवले जाई. पंिडतजीं या दानाचे अनपेिक्षत वृ त सवर् िब्रिटश आिण िहदंु थानी पत्रातूनही प्रिसद्ध होताच या एका 
भारतीय िव वाना या िब्रिटश त वज्ञानािवषयी या आदराचे आिण या या दातृ वाचही िब्रिटश जनतेला मोठे 

कौतुक वाटले. या िनिम ते शामजींचे नाव िब्रिटश मदु्रापीठात (Press म ये) प्रथमच झळकले. या िब्रटनम ये 

वदेश सोडून ते थाियक झालले होते तेथील जनतेची सिद छा सपंािद याचा दु यम लाभही पंिडतजीं या पदरांत 

या वेळेपुरता तरी, पड यावाचून रािहला नाही.  
पंिडतजींचे पिहले प्रकट राजकीय कृ य 

ही योजना होताच यांनी मनात आखले या राजकीय कायर्क्रमाचे पिहले पाउल टाकून राजकारणा या 
क्षेत्रात प्रकटपणे प्रवेश कला. सन १९०४ या ८ िडसबरला हबर्टर् पे सरची पिहली पु यितथी पडत होती. या 
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िदवशी ‘गॅ्र युएट ‘ झाले या पाच िहदंी नागिरकांना दे यासाठी प्र येकी दोन सह  पयां या असणार् या अशा पाच 

‘Herbert Spencer Travelling Fellowship’ ‘हबर्टर् पे सर प्रवासी िश यवृ या ‘ दे याचा सकं प यांनी सोडला. 
िश यवृ तीची पिहली अट अशी होती की या विृ तधरांनी इंग्लडंला येऊन वतंत्र यवसाय करता येईल असा 
कोणतातरी िशक्षणक्रम पुरा करावा. दसुर् या अटी पुढ िद या आहत. आयर्समाजाचे सं थापक वामी दयानंद यांचे 

नावे एक िश यवृ ती ते पुढेमागे देणार होत. या पाच िश यवृ यांची प्रिसद्धी, यांचे रा ट्रीय मह व वाढाव या 
हेतूने, काँगे्रस या अिधवेशनानंतरच प्रथमतः केली जावी अशी यांची इ छा होती. या वषीर् काँगे्रसचे अिधवेशन 

मुबंईलाच िडसबरम ये भरणार होते. या अनुरोधे िब्रिटश इंिडयन नॅशनल किमटीच एक प्रमखु सतू्रचालक वेडबर्नर् 
यांनाच आाप या वरील योजनेिवषयी सिव तर पत्र पंिडत शामजींनी िलिहले आिण ते पत्र काँगे्रसम ये वाचून 

दाखवून या िश यवृ यां या योजनेची प्रिसद्धी करावी असे िवनिवले. या पत्राचे एक िवशेष मह व आहे. कारण ते 
पत्र हणजे पंिडत शामजीं या जीवनातील राजकीय मतांची िन कायर्क्रमाची पिहली लेखी िन जिनक (पि लक) 

घोषणा होती. या तव यातील मखु्य भाग खाली जसाचे तसाच देत आहो.  
“. . . या मा या िश यवृ तीिवषयीचे अवांतर िनयम नतंर प्रिसिद्धले जातील. परंतु मा या योजनेतील एक 

अट मात्र इथेच सांगनू टाकतो की ही िश यवृ ती घेणार् या िहदंी गॅ्र युएटाने िहदंु थानात परत यावर 

िब्रिटशरा याचे अिंकत असलेले कोणचेही पद, अिधकार, वेतन िकंवा चाकरी वीकारता कामा नये. ही अट मी 
या तव घालीत आहे की साके्रिटस हणतो याप्रमाणे याला रा यसं थे या अनेक बेबंद िन अ या य कृ यांना 
प्रामािणकपण िवरोधावे लागते िन स यासाठी झुंजावे लागत यान या रा यसं थे या सेवाचाकरीत न गुतंता 
समाजात आपले वतंत्र थान राखले पािहजे.  

“िहदंु थानने हबर्टर् पे सरिवषयी कृतज्ञता का बाळिगली पािहजे यािवषयी दोन श द सांग याची मी 
अनुज्ञा घेतो. . . . िक येक वषार्ंपूवीर्पासनू हबर्टर् पे सरनेच ‘आप या हाताखालील नेिट ह सै या याच हाताने 

नेिट हांना िजकूंन दा यांत डांबून ठेवणार् या स तचेा, िमठावरील त्रासदायक कराचा, बाप या िबचार् या प्रजेला 
िपळून काढून ित या भमूी या उ प नाचा अधार् भाग िहसकून घणार् या कारभाराचा’ कडक िनषेध केलेला आहे. 

हबर्टर् पे सरनेच अनेक पुरावे गोळा क न दाखवून िदले की ‘इंिग्लशांनी िवशषेतः िहदंु थानात जे जे प्रदेश िजंकले 

िकंवा िहसकून जोडून घेतले ते सवर् दु ट िन वाथीर् हेतूपायीच होत. िब्रिटश रा ट्र हे एखा या समाजभक्षक 

राक्षसाप्रमाणे अ य समाजांना ग्रासीत िन िगळीत चालले आहे.’ अतंी हेही सांगणारा हबर्टर् पे सरच होता की 
‘िब्रिटशांच परदा याचे जोखड मानेव न फेकून दे याचा प्रय न जर िहदंु थानने केला तर तो अपराध ठरणार 

नाही.’ िहदंु थान या अशा िनः वाथीर् आिण प्रामािणक िहतिचतंकाची मतृी प्र येक कृतज्ञ िहदंी देशभक्ताने 

स मािनली पािहजे.” 

हे पत्र पंिडतजीं या िवनंतीप्रमाणे काँगे्रस या अिधवेशनात नुसते वाच यासही यावेळ या काँग्रसला त ड 

न हत. वतः वडबर्नर्, यमू, कॉटन प्रभतृी काँगे्रसचे सतू्रचालक ही या ‘समाजभक्षक ‘ िब्रिटश वगार्तील अग्रणीच 

होते. आिण ित या िहदंी पुढार् यांतील िन अनुयायांतील शतावधी देशभक्त ‘िब्रिटश शासना या हाताखालील पदे, 

पद या, अिधकार िन चाकर् या वतः वीका न तशी अिधकािधक थाने िहदंी लोकांना िदली जावीत हणनू 

काँग्रसम ये ठराव करीत होते. अशा या शामजीं या पत्रास या काँगे्रसने पुर कारणे िकंवा नुसते प्रिसद्धीणे हणजे 
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आप या िनषेधाचा ठराव आपणच पढेु मांडून समंतिव यासारखे होते. िब्रिटश रा य आम या क याणासाठीच 

आम यावर हवे आहे अस शपथेवर सांगणार् या काँग्रसला िब्रिटश रा य उलथून पाड याची िचथावणी देणारे हे पत्र 

िब्रिटश शासनाला वाटे याहूनही अिधक राजद्रोहाचे िन देशद्रोहाचे वाटावे हे सहािजकच होत. अथार्त काँग्रसने ते पत्र 

सरळ र ीचे टोपलीत फेकून िदले. शामजींनी पुढे नेटच धरला ते हा, वेडबर्नर्नी १९ फेब्रुवारी सन १९०५ ला, यांना 
यिक्तगत उ तर धाडले, यांतील मखु्य वाक्ये अशी -“. . . The second paragraph (of your letter) contained 

such a severe denunciation of the Indian Govt. that it seemed inexpedient for me to read that part 
publicly in the Congress, considering how important it is for the Congress to maintain its character for 

loyalty and moderation” सारांश, “तुम या पत्रात िहदंु थानातील िब्रिटश रा याची इतकी कडक िनदंा कलेली 
होती की ते काँग्रसम ये वाचणेसदु्धा मला अयोग्य वाटल. काँग्रसने ितची राजिन ठतेची (िब्रिटश िन ठतेची) िन 

नेम तपणाची भिूमका िन प्रित ठा अढळ राखली पािहजे!” 

‘इंिडयन सोिशओलॉिज ट’ पत्र काढले! 
काँग्रस या त डून आप या मतांची घोषणा कर याचा हा प्रय न फस यामळेु आप या िवचारांना 

वतंत्रपण प्रितपािदणारे आपले वतःचे एक वृ तपत्र असले पािहजे असे पंिडत शामजींना वाटू लागले. याप्रमाणे 

१९०५ या जानवारीत ‘इंिडयन सोिशओलॉिज ट ‘ (Indian Sociologist) असे काहीशा पे सरीय थाटाच नाव 

असलेले इंग्रजी मािसकपत्र यांनी काढले. यां या या पिह या अकंावर यांचे उ ेश-सतू्र असे छापलेले होते! “An 

Organ of Freedom and of Political, Social and Religious Reform” अथार्त “ वातं याचे आिण राजकीय, 

सामािजक िन धािमर्क सधुारणांचे मखुपत्र.” Indian Sociologist हणज भारतीय समाजशा त्रवादी. या मळू 

उ ेशाप्रमाणे िन ‘समाजशा त्रवादी’ या नावाप्रमाणे पहाता हे मािसक केवळ राजकरणालाच वाहून न टाकता 
यात समाजाची सवार्ंगीण िन शा त्रीय चचार् कर याचा शामजींचा हेतु असावा. िकंवा तसा भास उ प न कर याचा 
य न असावा. तसेच ते मािसक होते पण मािसक पु तक न हते. मािसक पत्र सदु्धा न हते. तर एक मािसक 

मतपत्रक होते असेच हणणे यथाथर् होईल. इतके आकाराने लहान, अवघे एक कागदी फटकूर. परंतु 
िहदंु थानातील कोण याही दहापानी वृ तपत्रापेक्षा िकंवा शंभरपानी मािसकापेक्षा देशीिवदशी वतुर्ळांम ये ते एक 

कागदी फटकूरच िक येक वष गाजनू गेले खरे! तथािप या पत्राला जे मह व आले ते पुढे. ती पुढची गो ट.  

पिह या अकंापासनूच या पत्रावर जे खणखणीत ब्रीदवाक्य छापले जाई ते होते पे सरच एक प्रिसद्ध 

नीितसतू्र “Resistance to aggression is not simply justifiable but imperative. Non resistance hurts both 

ultruism and egoism” अथार्त “आक्रमणाचा प्रितकार हा केवळ समथर्नीय आहे इतकेच न हे तर ते एक अपिरहायर् 
कतर् य आहे! अप्रितकाराने वाथार्चीच न हे तर पराथार्चीही हानी होते.” 

तथािप, या पिह या अकंात आप या पत्राचा िवशेष काय ते सांगताना मात्र शामजींनी कोणतीही 
क्रांितकारक िकंवा वातं यवादी भिूमकाही घेतलेली न हती हे लक्षात घे यासारखे आहे. यां या राजकीय 

िवचारांचा प ला तेथपयर्ंत तोवर पोचलेलाच न हता, याचा हाच पुरावा होय. ते िलिहतात “िहदंु थानचे आिण 

इंग्लडंचे राजकीय िहतसबंंध यानी घेता िब्रिटश स तेखाली िहदंी लोकांची काय ि थती आहे िन यांना काय वाटते 

हे िब्रटनम ये असणार् या कोणा तरी हाडा या िहदंी प्रवक् याने यक्तवावे हे आता अव य झाले आहे. आजपयर्ंत 
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िहदंी जनतेची दःुखे, माग या िकंवा आकांक्षा िब्रिटश जनतेसमोर वतः िहदंी लोकांनी वतंत्रपणे मांडले या 
नाहीत. या तव ते कतर् य आता आ ही क  इि छतो. यांचा पक्ष आजपयर्ंत कोणीही घेतलेला नाही, या 
िहदंु थानातील को यवधी लोकांचा पक्ष घेऊन यां या वतीने गे्रट िब्रटन िन आयलर्ंड या जनते या यायासनापुढे 

आ ही याचे समथर्न करणार आहोत. “It will be our duty and privilege to plead the cause of India before 

the Bar of Public Opinion in Great Britain and Ireland.” 

वरील उतार् यात शामजींनी अप्र यक्षपणे, यावेळी िहदंु थान या वतीने हणनू िब्रटनम ये काम करणारी 
काँग्रसची िब्रिटश कमेटी, लडंन इंिडयन सोसायटी िन यांचे इंिडया हे पत्र या ित ही सं था िनलपपणे िहदंी नसनू 

या यूम प्रभतृी अगँ्लो-इंिडयनां या दाबात आहेत, या तव या िहदंीपक्षाचे खर मनोगत वतंत्रपण यक्तवू 
शकत नाहीत असे नावे न घेता सचुिवले आहे. आपले वतःचे हे नवे ‘इंिडयन सोिशऑलॉिज ट पत्र मात्र 

कोण याही िब्रिटश माणसाचे िन िवशषतः अगँ्लो-इंिडयनाचे दाबाखाली नस यामळेु याला मात्र िहदंी मनाचे 

खरेखुरे प्रितिनधी िन प्र-मखु (Mouth Piece) असे हणवून घेता येईल. असे आपले वैिश य िदग्दिशर्ले आहे. ते 
पु कळ अशंी खरे होते.  

पण अगँ्लो इंिडयनां या दाबाखाली होती हणनू जर काँगे्रसची िब्रिटश कमेटी हाडाची िहदंी (Genuinely 

Indian) होऊ शकत न हती तर याच यायाने याच अगँ्लो-इंिडयनां या दाबाखाली असलेली जे वतः िहदंी 
काँगे्रस तीही ‘हाडाची िहदंी ‘ अस ूशकत न हती. ती बोलनू चालनू ‘िब्रिटशिन ठ ‘ होती. तथािप आ चयर् हे की 
याच लेखात शामजी पुढे आ वािसतात की ‘आमचे हे पत्र िहदंी काँग्रस या येयास िन धोरणास पािठंबा देत 

राहील!!’ 

दसुरी यानात ठेव यासारखी गो ट ही की शामजी या लेखात िब्रिटश जनते या मताला ‘ यायासनाचा’ 
मान देत आहेत! या यायासनासमोर िहदंु थानचा पक्ष हाडा या िहदंी प्रवक् याने मांड याचे तेवढेच कायर् जणू 
उरले होत. तेवढे केले की ती िब्रिटश जनतेची यायबुद्धी जागतृ होऊन ती िहदंु थानवर होणारे सारे अ याय दरू 

क न याला दा यमकु्त करणार होती! िहदंु थानचा याय करणारा यायाधीश- िब्रिटश जनता! सावाचा याय 

करणारा यायाधीश- वतः चोर! यां या या ‘इंिडयन सोिशओलॉिज ट’ या पिह या अकंाव न तरी असे िदसते 
की शामजीं या िलखाणात तोवर ठामपणा आलेला न हता. ते चाचरत बोलत होते. मलूभतू भिूमका घे याइतकी 
पंिडत शामजींची राजकीय िवचारसरणी या काळी तकर् शुद्ध ससुगंत िन िववेकपूत झालेली न हती. तथािप भ गळ 

िब्रिटशिन ठेचा भ्रम झडून ती झपा याने िब्रिटशिवद्रोही बनत चालली होती.  
‘होम ल सोसायटी’ ची थापना 

िब्रिटशांशी उघड उघड वैर मांडून आयिरश होम लची िनकराची चळवळ िक येक वषार्ंपूवीर् करीत आले या 
आयिरश देशभक्तांप्रमाणे आपणही ‘इंिडयन होम ल’ची मागणी करावी अशी काँगे्रसी िब्रिटश िन ठेला िवटले या 
पंिडत शामजींना िन यां या सहकार् यांना उ कट इ छा हावी हे सहािजक होते. या काळी हेही धाडसाचेच होते. 

कारण िब्रिटश िन ठतेवर आधारले या काँग्रसचे पुढारी िब्रिटशिवद्रोही हणनू गाजले या आयिरश होम लवा या 
पक्षाशी िहदंी राजकारणाचा कोणताही सबंंध ठेवीत नसत. परंतु शामजीं या पक्षाने तशा आयिरश पक्षाशी घिन ठ 

सबंंध उघडपणे जोडला. यां या पे्ररणेने काँग्रसपासून अगदी वतंत्र असलेला आिण काँगे्रसप्रमाणे रा यकारभारात 
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िकरकोळ सधुारणा मागत न बसता िहदंु थानचा सारा रा य-कारभारच आमच हाती या, िहदंु थानला होम ल 

या, अशी मागणी करणारा आिण यासाठी त काळ चळवळ हाती घेणारा आपला एक नवा पक्ष काढावयाचा असा 
शामजींनी िन चय केला. आयिरश होम लवा यांनीही या कामी शामजींना मनःपूवर्क पािठंबा दे याचे वचन 

िदले. परंत ुयेथे हे यानात घेतले पािहजे की होम लची मागणी ही जरी यावेळ या काँगे्रस राजकारणा या एकाच 

पाउलाने न हे तर एकश े एक पाउलानी पुढचा ट पा गाठणारी होती तरी होम लची घोषणा हणजे काही 
िहदंु थान या सावर्भौम वातं याची, Sovereignty ची, Independence ची घोषणा न हती! तशी ‘ वातं याची ‘ 
मागणी कर याइतके िकंवा या येयाची प्रकट घोषणा कर याइतके वतः शामजींचे राजकीय मानसच िवकालले 

िकंवा िनडर बनलेले न हते. आिण तशी घोषणा िब्रटनम ये सदु्धा िनबर्ंधांच कक्षेत (Legal scope म ये) सहसा 
सामावणारी नस यामळेु यां या पक्षाला ती झपेणारी न हती. परंतु होम लचा अथर् हणजे िब्रिटशसाम्रा यांतगर्त 

देशीय वाय तता. आयलर्ंड या राजकारणात िक येक वषर् ळता ळता Home Rule या श दाने इंग्रजी राजकीय 

पिरभाषेत हा िविश ट अथर् तेवढा यक्तिवला जाई. या अथीर् सदु्धा िहदंु थानम ये या काळात रा यकारभारात 

तो होम ल श दही जरी राजद्रोहीच ठरता तथािप िब्रिटश राजकारणात िब्रटनम ये तो नैबर्ंिधक कक्षत मोडत असे. 

हणनू िब्रटनम ये रहाणार् या शामजींना आिण यां या िहदंी सहकार् यांना िनबर्ंधा या कक्षेत राहूनही होम ल 

चळवळ प्रकटपणे करता ये यासारखी होती, असे कर याचा यांनी सकं पही सोडला.  
याप्रमाणे सन १९०५ फेब्रुवारी िदनांक १८ या िदवशी वरील सं थे या थापनेसाठी पंिडत शामजींनी 

लडंनमधील हायगेट िवभागात वतः िवकत घेतले या आप या न या घरी अनेक िनवडक गहृ थांना आमिंत्रले. 

यां यापैकी वीसएक गहृ थ या सभस उपि थत होते. यात बॅिर टर राणा, डॉक्टर सी. मु थु, बॅिर टर पारेख, जे. 

सी. मकुजीर्, एम. आर. जयकर, सहुार्वदीर् इ यादी काही यावेळी त ण असलेली तथापी पुढे प्रख्याती पावणारी 
आिण काही ते हाही प्रौढ असलेली मडंळी आलेली होती. या सभेत एकमताने ‘इंिडयन होम ल सोसायटी’ ही 
सं था थाप याचे ठरले. ितची आव यकता अशी प्रितपािदली गेली की, “िहदंु थानिवषयक या सं था स या 
िब्रटन आयलर्ंडम ये काम करीत आहेत या िब्रिटश भृ यशाही या (British Beaurocracy या) हातांतील बाहुला 
बन या आहेत. यासाठी भारतीय लोकां याच वतंत्र नेतृ वाखाली चालणारी आिण िजचे येय ‘लोकांची, 
लोकांसाठी िन लोकांनीच चालिवलेली रा यस ता असणे’ हा जो िहदंु थानचा अिवना य अिधकार आहे तो 
सपंािद याच आहे अशी ही नवी सं था िब्रटनम ये काढणे अपिरहायर्च झाल आहे.” ितचा उ शे होता : िहदंु थानला 
‘होम ल’ िमळवून देणे; यासाठी यवहायर् अशा सवर् साधनांनी ‘By all practical means’ िब्रटन आयलर्ंडम ये 

प्रचार करणे आिण रा टै्रक्यापासनू (Unity) िन वतंत्रतेपासनू (Freedom) जे लाभ होतात ते िहदंु थानी जनत या 
मनावर ठसिव यासाठी शक्य ते प्रय न करणे. सं थेचा मखु्य उ शे िन कायर्क्रम अशा प्रकारे ठर यानंतर ितचे 

पिहले कायर्कारी मडंळ िनवड यात आले : अ यक्ष, पं. शामजी, उपा यक्ष बॅ. राणा, गोदरेज िन सहुार्वदीर् इ यादी 
आिण अवैतिनक कायर्वाह ी. जे. सी. मुकजीर्.  

‘इंिडया हाऊस’ची थापना 
आप या या नवीन पक्षाची सघंटना बळकट कर यासाठी पिंडत शामजींनी भारतीय िव या यार्ंना, प्रवासी 

गहृ थांना िकंवा पुढार् यांना वतंत्र िन वदेशािभमानी वातावरणात एकत्र िनवसता यावे या हेतूने एक वतःचे 



 

www.savarkarsmarak.com 

वसितगहृही काढ याच ठरिवल. या वसितगहृासाठी यांनी आपले एक याचे सह ावधी पय खचूर्न लडंनमधील 

हायगेट या िवभागात एक प्रश त िन शोिभवंत भवन िवकत घेतले. शासनीय आरोग्य िवभागा या मते High gate 

चा हा भाग लडंनमधील अ यंत आरोग्यप्रद भाग हणनू गणला जात होता. सार्या गे्रटिब्रटन िन आयलर्ंड या 
सयंुक्त रा यात या हायगेट िवभागांतील मृ युप्रमाण यूनतम असे. या भवनाचे नवे नाव ‘इंिडया हाउस’ (भारत 

भवन) असे ठेव यात आल. ट्राम, आगगा यांची थानके तेथून अगदी जवळ होती. या High gate भोवताली 
असणारी वाटलुर् पाकर् , हायगेट वु स िन क्वी स वु स ही र य उ याने िन उपवनही या भवनापासनू काही 
िमिनटां या अतंरावर होती. या भवनाभोवती यायामशाळेला िकंवा टेिनसप्रभतृी करमणकुी या खेळां या 
क्रीडांगणास पुरेसे ं द अंगण होते. भवनात पंचवीस जणांना रहाता येईल इतक्या खो या हो या. याम ये 

खाल या तळावर (तळ मज यावर) भाषणालय, वाचनालय िन पु तकालय हे िवभाग सलग ठेवून िनवासी 
मडंळींना अ यासाची िन पिरसवंादाची सोयही केलेली होती. या वसितगहृाची यव था केवळ भारतीय 

मनु यां याच हाती असावी असा मळू िनयमच होता. म यपानास बंदी असे. इतर सवर् गहृक्रम ऑक्सफडर् येथील 

रि कन महाशाळे या प्रमाणे आखलेला होता. शामजीं या िश यविृ तधरांना भोजन िन िनवासाचा (Boarding & 

Lodging चा) यय िवशेष सिुवधा हणनू आठव याला १६ िशलींगप्रमाणे ठरिवलेला होता. इतर िनवा यांना भर 

आकार पड.े  

या भारत भवनाचा उ घाटन समारंभ १ जलु ै १९०५ ला थाटामाटाने झाला. पंिडतजीं या मत े जे 

िहदंु थानचे खरेखुर िहतिचतंक होते असे िब्रिटश िन आयिरश गहृ थही या समारंभास उपि थत होते. याम ये 

यांचा पिरचय मागे क न िदला आहे ते सोशल डमेोक्रािटक पक्षाचे अ वयुर् िम. हाइंडमन, पॉिझिटि ह ट 

सोसायटीचे िम. ि विनक, जि टस पत्राचे सपंादक िम. क्वे च, आिण दोनतीन नामांिकत आयिरश होम ल पक्षाचे 

धुरीण या सभेस उपि थत होते. भारतीय समाजापैकी वतः दादाभाई नवरोजी, लाला लजपतराय, माडाम कामा 
इ यादी प्रमखु पुढारी उपि थत असनू िहदंी िव या यार्ंचाही बराच भरणा होता. पंिडतजीं या प्राथिमक भाषणानंतर 

िम. हाइंडमन यां या ह तचे भारत भवनाचे उ घाटन झाले. यावळी यांनी जे िहदंु थानिवषयक भाषण केले त े

िहदंी पुढार् यांतील काँगे्रसवादी देशभक्त दादाभाई नवरोजींनाच न हे तर होम लवादी पंिडत शामजी यांनाही 
झणझणीत वाट यावाचून रािहल नाही. यांतील काही वाक्य पहा :- 

िब्रिटशिन ठता हणजेच भारतद्रोह! 
“As things stand, loyalty to Great Britain means treachery to India. I have met many Indians and the 
loyalty to British rule, which the majority have professed, has been disgusting. Either they were 
insincere or they were ignorant. But of late, I rejoice to see that a new spirit has been manifested. Thus 
there are men & women here this afternoon from different provinces of India and of different schools of 
thought; but the ideal final emancipation is the same with all.”  
“Indians have uptill now hugged their chains. From England itself there is nothing to be hoped.” 
“It is the immoderate men, the determined men, the fanatical men who will work out the salvation of 
India by herself.” 
“The institution of this India House is a great step in that direction of Indian growth and Indian 
Emancipation.” 
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“Some of these who are here this afternoon, may live to see the first fruit of its triumphant success.” 
  

याचा भावाथर् की “िब्रटन िन िहदंु थान यांचे आजच सबंंध पहाता िब्रटनशी राजिन ठपणे रहाणे 

हणजेच िहदंु थानशी देशद्रोह करणे होय. असे असतानाही मला पु कळ िहदंी लोक असे भेटलेले आहत की यांनी 
यक्तिवलेली िब्रिटशस तिेवषयीची राजिन ठा पाहून ितटकारा यावा. एक तर ते या लोकांचे ढ ग असावे नाही तर 

अज्ञान असावे. तथािप अलीकड ेएका नवीन चै य याचा उदय झालला पाहून मला आनंद वाटतो. हेच पहा की आज 

या सभेत जे ही त्री-पु ष जमलेले आहत ते िविभ न प्रांताचे आिण पंथाचे असले तरी िहदंु थानला दा यमकु्त 

कर या या एकाच येयाने ते आज पे्रिरत झालेले आहेत. िहदंी लोकांनी आजपयर्ंत यां या शृंखलांनाच भषूण 

मानून कवटाळलेले होते. . .”  

“. . . वतः इंग्लडंकडून तु ही कशाचीही आशा ध  नका.”  

“(नम त न हे तर) जे उ छंृखल आहत, हटवादी आहत, अितरेकी आहत तेच लोक िहदंु थानला वपराक्रमे वतंत्र 

क  शकतील.” 

“ या ‘इंिडया हाउस’ सारखी सं था ही िहदंु थान या दा यमकु्तते या मागार्तील बरेच पुढचे पाउल आहे.” 

“आज येथे जमल या मंडळींपैकी काहीजण तरी यां या आयु यात या यशाची प्राथिमक फळ पाहू 

शकतीलही.” 

पण तुमचा नवा कायर्क्रम कोणता? 
पंिडत शामजीं या या होम ल या िकंवा वाय तते या इंग्लडंमधील चळवळीने िहदंु थानातील 

राजकीय वतुर्ळात चांगलीच खळबळ उडवून िदली. जे वदेशिन ठ, अथार्त ‘जहाल’ यांनी ितच उ कटपणे वागत 

केले. काँगे्रसमधील िब्रिटशिन ठ, अथार्त ‘मवाळ’ धुरीणांनी ितला तु छतने हेटाळले. परंतु पायोिनअर प्रभतृी 
अगँ्लो-इंिडयन पत्रे िन सं था यांनी मात्र शामजीं या होम ल या उघडउघड मागणीने िन हाइंडमनसारख्यां या 
भाषणांनी िचडून जाऊन सरळपण बजावले की “होम ल या मागणीसारखी राजद्रोही मागणी िन अशी िब्रिटशद्रोही 
भाषण िन लेख जर िहदंु थानात कोणी करते िन िलिहते तर याला काळपा यावर िकंवा फाशीच जावे लागते. 
हणनूच तर ‘इंिडयन सोिशऑलािज ट’ पत्राचा हा याड सपंादक प्रथम िहदंु थानातून पळून गेला आिण आता 
आम या िब्रटनमध या उदार अशा िवचार िन प्रचार वातं याचा दु पयोग क न िहदंी लोकांत िब्रिटशरा याचा 
द्रोह सरुिक्षतपणे फैलािवत आहे! होम लवा यांनी यानात ठेवावे की यांची िब्रिटश तलवारीशी गाठ आहे! यांना 
रक्तपात हवा आहे का? नाही तर होम ल आ हा िब्रिटशांचे हातून ते कोण या साधनांनी घेऊ इि छतात?” काँग्रसी 
नेम त पत्रेही जरा िनरा या सरुात पण तोच प्र न सवर्च ‘जहालांची’ त ड बंद पाड यास कुचे टेने िवचा  लागली 
की, “काँगे्रस या अजर् िवनं या ठराव इ यादी साधनांना टाकाऊ हणणे सोपे आहे. पण या साधनांवाचून 

तुम यापाशी तरी अशी कोणती अमोघ साधने आहेत? नुस या माग यांचे काय! होम लचीच काय, वगार्चीसदु्धा 
मागणी करता येईल! पण तो िमळवायचा कसा? नसुता िशवराळपणा सोडला तर तुम यापाशी तरी तसा काही 
कायर्क्रम आहे काय?” वपक्षीयांनासदु्धा हाच प्र न सिचतं करी की होम ल हटला, वाय तता हटली, तरी ती 
िमळवायची कोण या साधनांनी, याचा वदेशीयांना झपेेल असा नवा कायर्क्रम कोणता? 
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वरील आके्षपांना िन पृ छांना उ तर देण शामजींना भागच होते. आिण ते उ तर शोध यास शामजींना फार 

लांब जावयासही नको होते. या आयरीश राजकारणातून यांनी ‘होम ल’चे येय उचलले होते याच आयरीश 

राजकारणात िब्रिटशिवरोधी असा ‘सीनफीन’ नावाचा जो पक्ष यावेळी गाजत होता याचा ‘पॅिस ह रेिझ ट स’ 

नावाचा, हणजे अप्र यक्ष प्रितकाराचा, धूमधडाक्याने चाललेला कायर्क्रम हा शामजीं या पुढेच होता. यातच काही 
यूनािधक आलटापालट क न शामजींनी आपला नवा कायर्क्रम आखला आिण ‘होम ल सोसायटी’ या 
थापनेनंतर तीन चार मिह यां या आतच यांनी तो उघडपणे प्रिसिद्धला. यावेळची मािहती आम या आज या 
आठवणी प्रमाणे सांग यापक्षा शक्यतो यावेळ या प्रलेखां या (Documents या) आधारेच यक्तिव याचा 
प्रय न या ग्रथंातून करावयाचा आमचा उ श अस याने शामजीं या यावेळ या लेखांतील दोनतीन उतारेच खाली 
देत आहे :- 

सन १९०५ या आक्टोबर या इंिडयन सोिशओलॉिज ट या अकंात शामजी िलिहतात : 

“Now in order to put an end to the pernicious system of the government of one country by another, such 
as obtains in the case of India, there seem to be only three ways in which this can be accomplished, viz. : 

(१) The voluntary withdrawal of English occupation.  

(२) A successful effort on the part of Indians to throw off the foreign yoke. 

(३) The disinterested intervention of some Foreign power in Favour of India.  

The last expedient is obviously out of the question in the present political and moral condition of the 
world.  
As to the second expedient, Mr. Meredith Townsend in his work ‘Asia and Europe’ asks ‘Will England 
retain India’? Although he haughtily believes that ‘the British dominion over the great peninsula of Asia 
is a benefit to mankind!’ he holds that ‘the empire which came in a day will disappear in a night. ‘ In his 
opinion it is not necessary for Indians to resort to arms for compelling England to relinquish its hold on 
India. He neatly expressed himself and enforces his argument in the following words: 
“There are no white servants, not even grooms, no white struck for a week, the Empire would collapse 
like a house of cards, and every ruling man would be a starving prisoner in his own house. He could not 
move or feed himself or get water.” 
“If anyone refuses to buy or sell any commodity, or to have any transactions with any class of people, he 
commits no crime known to the law. It is therefore plain that Indians can obtain emancipation by simply 
refusing to help their foreign master without incurring the evils of a violent revolution.” 

मितताथर् असा :- “िहदंु थानला इंग्रजां या राजकीय दा यातनू सोडव याचे तीन मागर्च काय ते उपल ध 

आहेत. पिहला, इंग्रजांनी आपण होऊन िहदंु थान सोडावा. दसुरा, इंग्रजांचे हे परकीय जू िहदंु थानने वतः या 
यश वी प्रय नांनी फेकून यावे. ितसरा, कोणातरी इतर प्रबल रा ट्राने इंग्रजां या हातून िहदंु थानची मकु्तता 
कर यासाठी िनः वाथर् बुद्धीने धावून यावे.  

या तीन मागार्ंपैकी शेवटचा मागर् स या या जागितक, राजकीय िन निैतक पिरि थतीकड े पाहाता उघडउघड 

असभंव आहे.  



 

www.savarkarsmarak.com 

दसुर् या मागार्सबंंधी मेिरिडथ टाउनसड आप या एिशया िन युरोप या ग्रथंात काय हणतो ते पहा. य यिप 

िहदंु थानावर िब्रिटशांची अिधस ता चाल यातच मनु य जातीचे िहत आहे, असे तो हटातटाने िलिहतो, तथािप 

इंग्लडंला िहदंु थान हाती ठेवता येईल का? हा प्र न चिचर्ताना तो ग्रथंकार उ तरतो की एका िदवसात इंग्लडं या 
हाती पडलेले हे साम्रा य एका रात्रीत िनसटून जाईल! िहदंु थानने श त्र उपस याची सदु्धा काही एक आव यकता 
नाही. ितथे गोरा चाकर िमळणे नाही, गोरा घोडाखरारी नाही. गोरा आरक्षक नाही, गोरा टपालवाला नाही, गोर् या 
जातीचे असे काहीच नाही. जर या काळसर लोकांनी एक आठवडाभर नुसता कामबंदीचा सपं केला तर हे साम्रा य 

प यां या एखा या तंबूसारखे कोसळून जाईल. आिण स ता चालिवणारा प्र येक गोरा आप या घरातच बंदी 
होऊन भकेुन तडफडत पडले. याला सहा याचे अभावी न हालता येईल न खाता न िपता.  

कारण जर कोणी व तू खरीदणे वा िवकणे नाकारले िकंवा को या वगार्शी कसलीही देवघेव कर याचे सोडून 

िदले तर तो िनबर्ंधाला (काय याला) ठाउक असणारा असा कोणताही दं य अपराध करीत आहे अस हणता येणे 

शक्य नाही. याव न ही उघड आहे की सश त्र क्रांती या भयावह मागार्चा अवलबं न करताही िहदंु थानला 
परदा यातून वतःची मकु्तता क न घेता येईल. परकीय स तािधकार् यांना सहा य हणनू यावयाचे नाही असा 
सोपा िनधार्र तेवढाच िहदंु थानने केला की पुरे!” 

शामजींनी पुर कािरले या या Passive Resistance या प्रकट कायर्क्रमावर टीकेचा भिडमार करताना 
‘Pioneer’ या प्रमखु अगँ्लोइंिडयन पत्राने होम लवा यांवर ‘ते अतंतः सश त्र बंडखोरी याच बेतात आहेत’ असा 
ठपका ठेवला. ते हा ते िनिम त साधून असा भलतासलता आरोप आप या चळवळीवर के हाही लादता येणार नाही 
असे िनकू्षन सांगताना पंिडतजी आप या पुढ या लेखात िलिहतात, “We have never advocated the use of 

Force as a part of our political programme! We are thoroughly convinced that the existence of the 
feeling of common nationality creating a notion that it was shameful to assist the foreigner in 
maintaining his dominion- to quote Professor Sir J. R. Seeley- is the best remedy for the existing evils, 
and that Indians have no need to take up arms in order to free their country from the present foreign 
domination.” 

अथार्तः- “आम या कायर्क्रमातील एक अंग हणनू आ ही श त्राचारास के हाही पुर कािरलेल नाही. 
आमची अशी पूणर् िनि चती झाली आहे की एकरा ट्रीय वा या िजवंत भावनेने भारतीय लोकांना असे वाटावयास 

लागले की या परकीयांना याची स ता िटकिव याचे कामी कोणतही सहा य करणे ही अ यतं घृ य िन ल जा पद 

गो ट आहे आिण भारतीयांनी तसे सहा य दे याचे बंद केले की पुरे. सर. जे. आर. सीले आप या ग्रथंात हणतात 

याप्रमाणे िहदंु थानवरील स याच परदा याचे अिर ट न टिव याचा हा िनःश त्र मागर्च सव तम उपाय आहे. 

िब्रिटशां या परदा यांतून आप या देशाला मकु्त कर यासाठी िहदंु थानला श त्र उपस याची मळुीच आव यकता 
नाही.” 

आप या या ‘Principle of Dissociation’ अथार्त असहकारा या त वाचे फुट िववरण करताना पंिडतजी 
पुढील क्रमांकवार उपांगांचा प्रचार क  लागले. (१) कोण याही भारतीयाने िब्रिटश शासना या रोख्यात आपली 
रक्कम गुतंवू नये. (२) िब्रिटशांनी भारतावर जे तथाकिथत रा ट्रीय ऋण (Public Debt) आकारलेले आहे त े

आमलूात नाकारावे. (३)िब्रिटश शासना या नागर िन सिैनक सेवा िवभागावर (Civil & Military Services) 
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भारतीयांनी कडक बिह कार घालावा. कोणतीही शासनीय चाकरी कोणीही क  नये. (४) या अधीर् सवर् शासनीय 

(Governmental) शाला, प्रशाला, महाशालांमधून िब्रिटशिन ठतेचेच िशक्षण िदले जाते याअथीर् भारतीयांनी या 
सवर् िब्रिटश िशक्षण सं थांवर कडक बिह कार घालावा. आपली मलेु धाडू नयेत. (५) भारतीय सॉिलिसटसर्, बॅिर टसर् 
प्रभतृींनी िहदंु थानातील िब्रिटश शासनीय यायालयांवर कडक बिह कार घालावा. आिण यावहािरक (Civil) 

प्रकरणांचा याय कर यासाठी रा ट्रीय यायालये उघडावी.  
तथािप पिहला मान आहे िबिपनचंद्र पाल यांचाच! 

या ग्रथंा या या प्रकरणात िब्रटनमध या काय या िहदंी राजकारणाचा पूवर् वृ तांत दे याचा हेतू 
अस यामळेु ितकड ेहोम ल या येयाची आिण Passive Resistance या, अप्र यक्ष प्रितकारा या कायर्क्रमाची 
घोषणा प्रथमतः पंिडत शामजींनीच कशी केली ते येथपयर्ंत सांिगतले. परंतु, स याचा िवपयार्स होऊ नय हणनू 

येथेच हेही सांगणे अव य आहे की एकंदर प्रकट अशा िहदंी राजकरणािवषयी बोलायचे झाले तर काँगे्रस या पढेु 

पाऊल टाकून या न या वाय तते या येयाची िन अप्र यक्ष प्रितकारा या कायर्क्रमाची उघड घोषणा 
शामजीं याही आधी धडाडीने कर याचा मान बंगालचे िबिपनचंद्र पाल यांचाच आहे. साधारणतः सन १९०३ पासनू 

िहदंु थानचे यावेळचे हाइसराय लॉडर् कझर्न यां या मदांध अरेरावीमळेु सार्या देशात राजकीय असतंोष जे हा 
वण यासारखा भडकत चालला ते हा यात अनेक देशभक्तांप्रमाणेच प्रिसद्ध लाला लजपतराय िन िबिपनचंद्र पाल 

यां याही अतंःकरणांत तोवर मळू ध न बसलेली िब्रिटशिन ठता जळून राख झाली. पैकी िबिपनचंद्र पाल हे एकदा 
िब्रटनम ये जाऊन िब्रिटश जनते या मनोवृ तीची िन काँगे्रस या ‘पालर्मटरी आघाडी’ प्रभतृी तोडग्यांचीही पाहणी 
क न आलेल होते. यामळेु काँगे्रस या येयशू य िन िभक्षांदेिहप्रवण चाकोरीतून िहदंी राजकारणाचे उद्धरण क न 

याला न या मलूभतू येया या िन वावलबंना या पायावर उभारले पािहजे अशी यांची िनि चती झाली. 
शामजींप्रमाणेच पालबाबूनींही यावेळ या आयिरश राजकरणातील ‘होम ल िन सीनफीन’ या पक्षां या 
आंदोलनाचेच यूनािधक अनुकरण क न आपला एक कायर्क्रम आखला. यानंतर यांनी वतःच नवीनच 

काढले या New India या इंिग्लश सा तािहकात आिण नंतर जे ‘वंदमातरम’् नावाचे इंिग्लश दैिनक यांनी िन 

अरिवदं घोष प्रभतृींनी काढले यातून जी मलूभतू घोषणा उघडपणे केली ितचा आशय असाः 
“आता िब्रिटशांना अस प टपणे सांग याची वेळ आली आहे की तु ही िहदंु थान सोडून चालते हा. आता 

आम यापुढे बंगालची फाळणी तु ही करावी की न करावी, रा यकारभारात ही सधुारणा हवी की ती सधुारणा हवी, 
हा प्र न उरला नसनू आ हाला आता िहदु थानावर रा य कर याचा मलूभतू अिधकारच हवा आहे! आ हांस 

Autonomy, वाय तता हवी आहे. ती तु ही िब्रिटश आपण होऊन देणार नाही हे आ ही जाणतो. आिण हणनूच 

तुम या दाराशी भीक मागत बस याचा नाद सोडून देऊन तुमचा िहदंु थानातील रा यकारभार अशक्य क न 

टाक यासाठी आिण तु हांस िहदंु थानातून िनघनू जाणे भाग पाड यासाठी आ ही हे Passive Resistance चे, हे 

िनःश त्र प्रितकाराचे अमोघ श त्र उपसीत आहो”! वर शामजींनी िदले या Passive Resistance या उपांगांचा जो 
उतारा िदलेला आहे जवळजवळ याचप्रमाणे पालबाबंूनीही यां या कायर्क्रमाची उपांगे शामजीं या आधीच िदलेली 
होती.  
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गु त क्रांितकारकांचा पक्ष सोडला तर- कारण यांना ‘िनःश त्र प्रितकाराचे अमोघ श त्र’ अपुसणारी वरील 

िवरोधाभासी प्रितज्ञा ऐकून हसचू कोसळले असेल!- उघड िन सामदुाियक अशा िहदंी राजकारणाचे क्षेत्रात 

कोण याही राजकीय सं थेने, जहाल वा मवाळ पक्षाने वा वृ तपत्राने अशी सडतेोड वावलबंी िन इतकी पुरोगामी 
घोषणा तोवर केली न हती. यातही बंगाल या फाळणी या चळवळीत सरेुद्रनाथां या खालोखाल िबिपनचंद्र 

पालां या वक्तृ वाचा िन लेखनाचा प्रभाव पडत होता यामळेु यांच नाव िहदंु थानात गाज ूलागले होते. अशा 
नामवंत पुढार् यांची वरील मलूभतू घोषणा िहदंु थानभर दमुदमुनू जावी हे साहिजकच होय. इंग्रजांना बोचेल अशी 
काहीतरी धार असलेला िबिपनबाबंूचा हा नवा Passive Resistance चा कायर्क्रम सामा य जनतेपुढे ठेवला जाताच 

रा ट्रीय िक्रयाशक्तीला नवे फुरण चढले, नवी पे्ररणा िमळाली. काही अशंी याच पे्ररणेमळेु पुढे दीडएक वषार्ंचे 

आतच वर विणर् याप्रमाणे सन १९०५ म ये शामजींनी िब्रटनम ये आपली होम ल ससायटी काढून तोच Passive 

Resistance चा कायर्क्रम रा ट्रापुढे ठेवला.  
शामजींची इ छा सहािजकपणेच अशी होती की िहदंु थानातील सवर् पुढार् यांनीही होम लचे येय रा ट्रीय 

येय हणनू उ घोषावे आिण यांचा अप्र यक्ष प्रितकाराचा, िब्रिटश शासनाशी सवर्ंकश असहकार, Dissociation 

कर याचा, वरील कायर्क्रम देशभर धडाक्याने चाल ू हावा. परंतु काँगे्रसचे तर नावच सोडा पण जहाल हणिवणार् या 
प्रकट चळवळीं या पुढार् यांपैकीही कोणी होम लची शाखा उघड यास िकंवा तो कायर्क्रम त काल अगंीकार यास 

पुढे आले नाही. अपवाद होता िबिपनचंद्र पालांचाच काय तो. कारण वर सांिगत याप्रमाणे तेच याचे आिदम 

प्रवतर्क होते. यांनी New India पत्रात शामजींचा सवर्तोपरी पाठपुरावा केला. पण सघंिटत पक्ष असा यां यामागे 

के हाच न हता, पक्षसघंटनेची कला यांना पुढेही कधी साधली नाही. सघंटन साम यर् असणारे जहालांतील 

प्रख्यात पढुारी हणजे िटळक! यां याशी पंिडत शामजींचा या काळी राजकीय पत्र यवहारही अधूनमधून चाल ू

झालेला होता. शामजीं या इ छेप्रमाणे िटळकांनी ‘केसरी’ त होम ल सोसायटीवर ितची मािहती देणारा, 
नेम तां या लोचट िब्रिटश-िन ठतेची बाधा नसले या शामजीं या वदशिन ठ राजकारणाची भलावणी करणारा, 
परंतु या चळवळीशी आपले सपंूणर् तादा य सचुवील असा कोणताही आंगलट श द नसलेला एक लेख िलिहला. 
तथािप होम लची तशी चळवळ वतः आपणास त काळ हाती का घेता येत नाही तेही मजक्या श दांत िटळकांनी 
िद. १४ जलुै १९०५ ला शामजींना एक वैयिक्तक पत्र धाडून सिूचत केले. या पत्रात िटळक िलिहतात, 

‘आप यासारखे आणखी काही कायर्कत जर इंग्लडंम ये असते तर आज होते आहे याहून िकतीतरी अिधक 

देशकायर् साधता आले असते. या वाथर् यागी बा याने आपण या सं था काढ या आहेत यािवषयी मी 
आपणास मनःपूवर्क अिभनंदीत आहे. खेदाची गो ट इतकीच की मला इंग्लडंम य ये याचे अजनू जमत नाही 
आिण इंग्लडंातील (िवचार, आचार प्रचारादी क्षेत्रांतील) वतंत्र वातावरणाची जी अनुकूलता आपणास लाभली आहे 

ती इकड ेआ हांस लाभ याची मळुीच आशा नाही.’ 
पण दादाभाईही ‘Self Govt.’ ची भाषा आधीपासनूच बोल ूलागले होते. 

तसे पािहले तर शामजींनी सन १९०५ त होम ल सोसायटी काढली याचे दीड दोन वषर् आधीपासनूच 

दादाभाई वतः या याख्यानांतून अधून मधून Self Government ची, वशासनाची मागणी क  लागले होते. 

िहदंु थानात कझर्नशाहीम ये यावेळे या मानाने ‘अपूवर्’ वाटावी अशी राजकीय जागतृी िन ती  असतंोष देशभर 
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चेतत चालला होता तो पाहून दादाभाईंसारख्या खर् या हाडा या काँगे्रसी देशभक्तांनाही मनोमन आनंद 

वाट यावाचनू आिण राजकारणाचा पुढचा ट पा गाठ याचे अवसान आ यावाचून रािहले न हते. िहदंु थानातील 

लॉडर् कझर्न या प्रपीडक कृ यांचा पाढा िब्रिटश जनतेपुढे वाच यासाठी िन ितला िहदंी जनतेत पसरत चालल या 
ती  असतंोषाची जाणीव दे यासाठी िब्रिटश काँगे्रस कमेटी या वतीने सन १९०४ म येच आणखी एक िहदंी 
िश टमडंळ गोखले यां या पुढारीपणाखाली िब्रटनम ये आणिव यात आले होते. यात नवोिदत पुढारी 
लाजपतरायही होते. या िश टमडंळा या िब्रटनम ये या सभा भरिव या गे या यात वतः दादाभाईंनीच 

सांिगतले होते की “िहदंु थानचा प्र न िकरकोळ सधुारणा क न सटु याचा काळ िनघून गला. आता कॅनडा, 
ऑ टे्रिलया प्रभतृी उपिनवेशांप्रमाणेच िहदंु थानालाही ‘से फ ग हनर्मट’चा वशासनाचा अिधकार देऊन टाकणे 

िहदंु थान या िन िब्रटन याही िहताचे आहे.” दादाभाईं या आसर् याने, गोख यांनीही िब्रिटश साम्रा यांतगर्त से फ 

ग हनर्मट हीच आमची राजकीय आकांक्षा आहे हणनू सांिगतले. लाजपतरायांची पुरोगामी आकांक्षा तर काही 
िनराळीच िदसली. पुढे लाजपतराय िन दादाभाई शामजीं या इंिडया हाउस या उ घाटनसभेसही उपि थत होते. 

इतकेच न हे, तर या इंिडया हाउसम ये पिहला सशु क अितथी -Paying Guest- हणनू जे गहृ थ रहावयास 

आले ते लाला लाजपतराय हेच होत. शामजी या गो टीचा नेहमी अिभमानाने उ लेख करीत. दादाभाई िन 

गोख यांनी केलेली ‘से फ ग हनर्मट’ची ही नवीन पुरोगामी मागणी आिण या िश टमडंळातील काही सभासदांची 
शामजीं या सं थाशी ही लगट पाहून िब्रिटश काँगे्रस कमेटीतील कॉटन, वेडनर्बनर् प्रभतृी अगँ्लो-इंिडयन ‘दादा’ 
पु हा सतंापून गेले. यांनी दादाभाई, गोखले, लाजपतराय यांना दटावले की “प्र यक्ष काँगे्रसने अिधकृतपणे ‘Self 

Government’ सारखे अितरकी येय क हाही पुर कािरले नसता ितचे िश टमडंळ हणनू िब्रिटश जनतेपुढे 

िमरवणार् या तु ही िश टांनी अशी भाषा का उ चारली? काँगे्रस िवरोधी सं थांशी (अथार्त शामजीं या) सबंंध का 
ठेवलात? याचे प टीकरण करा! िब्रिटश जनतेचे मत अशा तुम या कृ यांनी िहदंी काँगे्रसिव द्ध कलिुषत होईल.” 

या दटावणीपुढे दादाभाई िन गोखले यांनी नेहमीप्रमाणे नमते घेऊन वेळ मा न नली. पण या मडंळात यावेळी 
जो एक नवा िश ट आलेला होता या लाजपतरायाशी िब्रिटश काँगे्रस किमटी या अगँ्लो-इंिडयन ‘दादां’ची ही 
पिहलीच गाठ होती. याने मात्र नमत ेन घेता ताडकन उ तर धाडले की मला काँगे्रसने िश टमडंळात बोलावले 

हणनू मी आलो. पण याचा अथर् जर असा असेल की मा या मनोदेवते या आजे्ञ प्रमाणे न वागता आपण 

िशकवाल िततकेच बोलावे िन तसेच वागावे तर मी या काँगे्रसी िश टमडंळाचे हणाल ते हा यागपत्र दे यास िसद्ध 

आहे!’ 

‘होम ल’ श द मात्र वापर याचे नाकारले! का? 
वर िलिह याप्रमाणे Self Government ची मागणी करणार् या दादाभाईंनी याच अथार्चा िनदशर्क 

शामजींनी उपयोिजलेला होम ल श द मात्र वापर याच कटाक्षाने नाकारल. पालबाबंूची Autonomy काय, होम ल 

काय, से फ ग हनर्मट काय या सार्या श दांचा यावेळी राजकीय पिरभाषत िब्रिटश साम्रा यांतगर्त वाय तता 
असा एकच अथर् होत होता. पण तरीही ‘होम ल श द’ जो यावेळी बहुतेक िहदंी पुढार् यांना इतका भयंकर वाटला 
तो यातील अथार्पेक्षा या राजकीय परंपरेचा तो बोधिच ह झालेला होता या आयिरश राजकारणा या 
भीितप्रदतेमळेु होय. आयिरश लोकां या चालले या सश त्र िनःश त्र दंगेधोपे बिह कार प्रभतृी चळवळी या 
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उपद्रवाने िब्रिटश जनतेला आयिरश राजकारणाची अगदी चीड आलली होती. जे आयिरश लोक िब्रिटश 

पालर्मटम ये अगदी माननीय सभासद, M. P. हणनू िनवडून येत यांनी सदु्धा सारे िश टाचार सोडून 

पालर्मटम ये नुसता धुमाकूळ घालीत असावे, प्रसगंी गु ागु ीवर यावे. जे िब्रिटश लोक “आयलर्ंडला होम ल देऊन 

टाका” हणत, तेही याया या िन पे्रमा या ओला यापेक्षा एकदाची िमटून जाऊ या ही कटकट अशा मनोमन 

सतं्र ततेनेच तस करावयास िसद्ध होत. िब्रिटश जनतेला याची अशी चीड आलेली असे या आग्यावेताळी 
आयिरश राजकारणाशी आप या सो वळ िन सौ य िहदंी राजकारणाचा शारीिरक तर सोडाच पण शाि दक सबंंधही 
जळुता कामा नये असा काँगे्रसी पुढार् यांचा कटाक्ष असे. कारण नाहीतर िब्रिटश जनता यां यावरही िचडती आिण 

यांचा सारा आधार तर िब्रिटशजनते या कृपा टीवर! या तव जरी आयलर्ंडला होम ल यावा असे प्रकटपण 

हणणार् या काही िब्रिटश िलबरल पक्षा या पुढार् यांचे आधारे दादाभाईही तसे हणत तथािप िहदंु थानलाही 
होम ल हवा अशी घोषणा शामजींनी करताच दादाभाईंनी ती उचलनू धर याचे नाकारले. यावेळ या प्रकु्ष ध 

आयिरश राजकारणाचा बोधिच ह झालेला तो ‘होम ल’ श द ते िहदंी राजकारणात कटाक्षाने टाळू लागले.  

राजकारणातील एक गमंत 
अशा रीतीने िनरिनरा या कारणांसाठी काँगे्रसमधील जहालपक्षाग्रणी िटळकांनी आिण नेम ताग्रणी 

दादाभाईंनी सन १९०५ म ये ‘िहदंु थानला होम ल!’ या शामजीं या घोषणेस प्र यक्षपणे वतः उचलनू धरले 

नाही , पण थोडी पुढ या कालातली असली तरी एक गमतीची गो ट इथेच सांगनू टाकली पािहजे की पुरेपूर नऊ-

दहा वषार्ंनंतर याच दोघा पुढार् यांत, िटळक िन दादाभाईंत, अशी अहमहिमका लागली की ‘िहदंु थानला होम ल’ 

‘Home Rule for India’ ही घोषणा आपली वतःची हणनू कोण अिधक मो याने करतो- तु ही की आ ही! 
पुरपूर नऊ-दहा वषार्ंनी- सन १९१५ म य इकड ेअॅनी बेझटंने वतःची सं था हणनू एक ‘होम ल लीग’ काढ याचे 

ठरिवले आिण ितचे अ यक्षपद वतः रा ट्रीय िपतामह दादाभाई नवरोजींनी वीकारले : तर ितकड ेरा ट्रीय पक्षाने 

वतःची हणनू दसुरी एक ‘होम ल लीग’ काढली िन ितचे नेतृ व वीकारल वतः लोकमा य िटळकांनी!  
‘होम ल’ श दाने, याला प्रथमतः बिह का  पहाणार् यांवर शेवटी असा गमतीचा सडू उगिवला. या घटना 

घडत असताना सन १९१५ म ये जर पंिडत शामजी हणाले असते की ‘माझ ेराजकारण इतर िहदंी पढुार् यां या 
दहा-पंधरा वषार्ंनी पढेु असते, अग्रसर असते! मला जे सन १९०५ म ये समजले ते इतरांना उमज यास दहा-पंधरा 
वष लागली! पंधरा वषार्ंपूवीर्पासनू मी होम लची चळवळ कर याचे धाडस क न ती ळवून टाकली, हणनूच 

आता ितचे पढुारीपण कर यास यांना भय वाटत नाही.’ -तर तो यांचा आ मगौरव अगदी समथर्नीयच ठरता ना! 
आिण या होम लची प्राि त क न घे यासाठी पालबाबू िन पिंडतजी यांनी सन १९०५ म ये जो Passive 

Resistance’ चा, ‘Dissociation’ चा हणजे असहकाराचा वर िदलला कायर्क्रम आखून रा ट्रापुढे ठेवला होता, 
जवळजवळ याच कायर्क्रमाला पुढे पधंरा एक वषार्ंनी अिहसेंचे बेगड तेवढ िचकटवून गांधीजींनी Non violent 

non-cooperation या अगडबंब नावाने, जण ुकाही तो कायर्क्रम आपणच शोधून काढला आहे अशा थाटाने, एका 
वषार्ंत- िन शवेटी तर -एका मिह यात वरा य िमळिव याचे अमोघ साधन हणनू रा ट्रापुढे ठेवला.  

वरील सदंभार्व न ही प ट होत आहे की या िब्रिटश िवरोधी राजकारणास प्रकटपण अगंीकार याचे 

साहस- अथार्तच सश त्र क्रांितकारक वगळता- इतर कोण याही िहदंी पक्षांना िन पुढार् यांना पुढे पंधरावीस वष 
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उलटून जाईतो करवले नाही या प्रखर िन प्रकट राजकारणाचा सतू्रपात सन १९०५ या वषीर्च लडंनम ये पंिडत 

शामजींनी केला. आिण या या प्रचारासाठी सघंिटत प्रय नही चालिवला. तोपयर्ंत अशी कोणतीही सघंटना 
िब्रटनम ये नस यामळेु िब्रिटशिन ठेस मनातून िवटले असताही िब्रटनमधले जे िहदंी गहृ थ िन िव याथीर् 
दादाभाईं या, िब्रिटश काँगे्रस किमटी वा लडंन इंिडयन सोसायटीसारख्या िब्रिटशिन ठ सं थांतूनच काम करीत 

होते यां यातील अनेकजण पंिडत शामजीं या या न या इंिडयन होम ल सोसायटी या पक्षास िमळाले. एका 
वषार् या आतच पंिडतजीं या या न या पक्षा या तेजापुढे दादाभाई प्रभतृींचा काँगे्रसी पक्ष िन प्रभ होत चालला.  

बॅ. सरदारिसगंजी राणा 
या न या पक्षातील शामजीं या सहकार् यांत बॅ. सरदारिसगंजी राणा यांची प्रामखु्याने गणना होत होती. 

यांचा ज म काठेवाड या एका लहानशा पण प्राचीन सं थािनकां या वंशात झाला होता. सन १८९८ म ये त े

बॅिर टरीचा अ यास कर यासाठी लडंनला आले. लवकरच तेथील राजकीय कायार्त काही तरी भाग घ्यावा अशी 
ओढ यांना लागली. यामळेु ते प्रथम दादाभाईं या लडंन इंिडयन सोसायटीचे आजीव सभासद झाले आिण िब्रिटश 

काँगे्रस कमेटीतही काम क  लागले. तेव यात शामजींशीही यांचा पिरचय झाला. पुढे ते पॅिरस येथेच वा त य 

क  लागले. तेथे िहर् यामो यां या यवसायात यांचा चांगलाच जम बसला. तेथील तो यवसाय सभंाळून ते 
लडंनलाही वारंवार भेट देत. शामजीं या रा ट्रीय िवचारसरणीशी ते इतके सहमत िन समरस होऊन गेले की जे हा 
शामजींनी होम ल सोसायटी काढली ते हा राणाजी या सं थेचे उपा यक्षपद वीका न ित या सवर् कायर्क्रमात 

प्रमखुपणे भाग घेऊ लागले. याच वषीर् या हणज सन १९०५ या िडसबर मिह या या इंिडयन 

सोिशआलॉिज ट या अकंात बॅ. राणा यांनी एक पत्र धाडून प्रिसिद्धले की शामजीं या योजनेप्रमाणे कोणतीही 
िब्रिटश शासनाची चाकरी न करणे इ यादी मागे विणर्ल या अटींवर प्र येकी २००० (दोन सह ) पयां या तीन 

‘भारतीय प्रवासी िश यवृ या’ दे याचा यांनीही सकं प सोडला आहे. पिहली राणा प्रतापिसहं िश यवृ ती िन 

दसुरी िशवाजी िश यवृ ती होती. ितसरी कोणातरी िहदंु थान या िहतक यार् मसुलमानाचे नावे दे यात येणार 

होती. पण तसे नाव ते हा िकंवा पुढे कुणी सचुिवलेले िकंवा ठरिव यात आलेले आढळत नाही. या पत्राचे शेवटी 
राणाजी प्रांजलपणे िलिहतात की ‘पूवीर् मा या िशक्षणासाठी मा या काही भारतीय िमत्रांनी आिथर्क सहा य िदले 

होते. आता तसे कर याची माझी पाळी आली अस याने देशबांधवांपैकी िनदान दोघा ितघांना तरी वतंत्र देशांचा 
प्रवास क न राजकीय वतंत्रते या लाभाचा आ वाद घेता यावा या तव मीही आिथर्क सहा य करावे हे माझ े

अव य कतर् य आहे.’ 

राणाजींची हीच िश यवृ ती केसरीकार िटळकां या िन काळक यार् परांज यां या अनुग्रहाने मला कशी िमळाली, 
या िनिम ताने आिण मा या वशुरां या िन ज हार या राजां या आिथर्क िन आशीवार्िदक पािठं याचे बळावर 

माझा इंग्लडंला जा याचा योगायोग कसा जळूुन आला ते वृ त या ग्रथंा या ितसर् या ‘पुणे-मुबंई ‘ भागातील 

कालखंडात पडत अस यामळेु यात िदले जाईलच.  

दादाभाईं या पालर्मटरी आघाडीची इित ी! 
आता सन १९०६ हे वषर् उगवले होते. जानेवारीतच िब्रिटश पालर्मट या न या िनवडणकुा झा या. 

पालर्मटम ये वतः िनवडून येऊन िन पालर्मटात अनेक वष नानाप्रकारची खटपट क नही िहदंु थानचे लेशमात्र 
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िहत साधता येत नाही हे दादाभाईं या कसे प्र ययास आले होते ते वृ त याच प्रकरणात मागे आ ही िदले आहे. 

तथािप या िनवडणकुीतही वया या अशी या वषार्जवळ आलेले आमचे वयोवदृ्ध पुढारी दादाभाई िलबरल पक्षाचे 

वतीने इ छुक हणनू पु हा उभे रािहलेच! प्र यक्ष िब्रिटश िलबरल पक्षातच यांना िनवडून देऊ नये असे उघडपणे 

हणणारांचा फार मोठा वगर् होता. आयिरश सभासदाचंा पालर्मटला जो अस य उपसगर् होत होता तोच िब्रिटशांना 
नकोनकोसा झाला होता. यात आता या परक्या िहदंी माणसांना ‘These Black men’ ना आपणच िनवडून देऊन 

एक दसुरे उंटाचे िप ल ू पालर्मटात घुसडवून घ याची घोडचूक कर या या, िलबरल मतदारांची बहुसखं्यासदु्धा 
अगदी ताठ िव द्ध होती. शेवटी ज मभर वे या आशेपायी या िलबरलांची हांजी हांजी केली याच िलबरल पक्षीय 

मतदारांपैकी अनेकांनी दादाभाईंिव द्ध मते िदली. इतर िब्रिटश पक्षीयांनी तर िव द्ध िदलीच िदली. आिण 

दादाभाईंचा सपशेल पाडाव झाला. िहदंी लोकांनी पैसा पा यासारखा यय केला होता. िहदंी लोकांनी नेम त वा 
जहाल पक्षिबक्ष न पाहता केवळ ‘आपला िहदंी पुढारी’ हणनू दादाभाईंसाठी शक्य ती खटपटही केली होती. 
यातही आ चयर् हे की या िनवडणकुीत िलबरल पक्षाचाच िवजय झाला होता. वतः लॉडर् मोल िनवडून आले. फार 

काय िब्रिटश काँगे्रस किमटीतील तर हेन्री कॉटन हेही िनवडून आले. पण या िलबरलांचेच कंुकू लावून उभे असलेले 

िहदंी गहृ थ दादाभाई हेच तेवढे नेमके िब्रिटश मतदारांकडून पाड यात आले! 

यािवषयी िहदंु थानातील िब्रिटशिन ठ काय, देशिन ठ काय दो ही पक्षां या बहुतेक वृ तपत्रांनी खेद 

यक्तिवला. सभासभांतून दःुख प्रदशर्न झाले. पण शामजींनी यां या ‘इंिडयन सोिसआलािज ट’ या लेखाम ये 

दादाभाईं या या पराभवाचे अिभनंदन क न आनंद प्रदशर्िवला. कारण यिक्तशः दादाभाईंचा तो प्र न न हता. 
तर रा ट्रीय िदशाभलुीचा तो प्र न होता. पालर्मटरी आघाडीची जी दधुखुळी समजतू बहुतेक काँगे्रस पुढार् यां या 
मनात घर क न बसलेली होती ितला दादाभाईं या या सपशेल पराभवाचा सणसणीत टोला बसताच ती 
लळुीपांगळी होऊन गेली हा मखु्य लाभ होता. यासबंंधी शामजींनी िलिहले, “पालर्मटरी आघाडी लढिवणार् या या 
दधुखु या समजतुीपायी काँगे्रस िन इतर काही वतंत्र िहदंी इ छुकांनी (Candidates) िमळून िहदंु थानचे यनूतम 

पंधरावीस लक्ष पये गे या वीसएक वषार्ं या िनवडणकुीतून िब्रटनम ये उधळून टाकले होते. इतक्या अफाट 

रकमेची अशी उधळपट्टी कर यापेक्षा तीमधून शतावधी िहदंी िव या यार्ंना यरुोप अमेिरकेतील वतंत्र देशांतून 

वैज्ञािनक, यांित्रक िन तांित्रक िशक्षणाथर् धाडता आले असते. इतर अनेक प्र यक्ष फलदायी देशकाय करता आली 
असती.” 

ते काही असले तरी यापुढे दादाभाईंनीच न हे तर काँगे्रसनेही पालर्मटरी िनवडणकुीचे नाव पु हा काही 
काढले नाही. आिण देशा या प्रय नांची िदशाभलू करणार् या भ्रमाचा हा एक तरी भोपळा फुटला.  

मोलसाहेब भारतसिचव झाले ! ! 
पण इतक्यात िब्रटनम ये या न या िनवडणकुीप्रमाणे िलबरल पक्षा या हाती सवर् रा यकारभार 

आ यावर िलबरल प्रधानमडंळाने, पे सर िन िमल यांसारख्या उदार त वज्ञांचा प्र यक्ष पिरचय असलेले, यांचे 

िश य हणवून घेणारे, उदारमतवादावर मोठेमोठे ग्रंथ िलिहणारे, कॉझँ हिट ह प्रधान मडंळा या िहदंु थानावरील 

दडपशाहीिव द्ध िन य टीका करीत आलेले जे मोलसाहेब यांचीच भारतसिचवपदावर (Secretary of state for 

India हणनू) नेमणकू केली. ही बातमी येताच दादाभाईं या िनवडणकुीतील पराभवामळेु झालेले दःुख पूणर्पणे 
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िवस न जाऊन काँगे्रसमधील बहुसखं्य असले या िहदंी नेम तपक्षा या पढुार् यांनी िन वृ तपत्रांनी मोल यांचा 
उदोउदो चाल ू केला. काँगे्रस या माग या पदरात पड याची पूवीर् कधीही न आलेली हीच ससुधंी होय. ‘आप या’ 
मोलसाहेबां या हातीच स ता आली! आता मोठमो या अिधकारांची थाने आ हा िहदंी लोकांना िमळतील, 

िविधमडंळांतून यापक प्रितिनिध व िमळेल, बंगाल या िवभागणीसारखे अ याय दरू केले जातील इ यादी 
मनोरथांचे मज यावर मजले काँगे्रसचे हे िब्रिटशिन ठ पुढारी उभा  लागले. तथािप, काँगे्रसमधील वदेशिन ठ 

पक्षा या अ पसखं्य पुढार् यांनी िन वृ तपत्रांनी मात्र राजकीय असतंोषाचा जो अग्नी जनतेत पेटत चालला होता तो 
तसाच पेटवीत ठेवला आिण जोपयर्ंत अशा सधुारणा िहदंु थान या पदरात प्र यक्षपणे पड या नाहीत तोपयर्ंत 

वदेशी, बिह कार, रा ट्रीय-िशक्षण प्रभतृी प्रितकारक चळवळी तशाच पुढे रेट याचा चंग बांधला. जनताही मोल 

यांचे नावही न घेता या वदेशिन ठ पक्षा या िटळक, पाल, लाजपतराय- यांना अनपु्रासलोलपु लोकसमहूाने 

‘लाल, पाल, बाल!’ या आप या आवडी या पािणनीय सतू्रांत गोवून टाकलेले होते- यां याच जयजयकारात मग्न 

होती.  
क्रांितकारक पक्षाला तर मोल आले काय िन गेले काय याचे काहीच सोयरसतुक न हते. याने जनतेतील 

या वाढ या असतंोषांत वालावधर्क पेटतेल ओत याचा आिण या राजकीय असतंोषाने पुरेशा पेटले यांना 
आप या सश त्र क्रांितपक्षाची दीक्षा देऊन क्रांितकारक गु त संघटन वाढिव याचा सपाटा चालिवला. या सन 

१९०५-१९०६ या कालात महारा ट्राम ये अिभनव भारताचा िन इतर थािनक लहानसहान क्रांितकारक गटांचा 
याप कसा झपा याने वाढत गेला आिण याची झळ बंगालला लागनू ी. अरिवदं घोष, बॅ. पी. िमत्र प्रभतृी थोरथोर 

पुढार् यां या अप्र यक्ष मागर्दशर्नाखाली ‘युगांतर’, ‘अनुशीलन सिमती’ इ यादी सश त्र क्रांितवा यां या गु त 

सघंटना बंगालभर कशा फैलावत गे या, पंजाबलाही याची झळ कशी लागत चालली, याचा वृ तांत या 
‘इंग्लडंमधील िहदंी राजकारणा या’ प्रकरणात िव तारशः देता येत नाही. तरीही अनुसधंानापुरता याचा हा नुसता 
उ लेख केला आहे.  

होम ल सोसायटीची प्रथम वािषर्क सभा 
िब्रटनम ये पिंडत शामजींनीही मोलसाहेबांचा उदोउदो करणार् या िब्रिटश काँगे्रस किमटी या या प्रय नांचा 

आप या ‘इंिडयन सोिशऑिज ट’ पत्रांतून खरपूस समाचार घेतला. ‘इंिडयन होम ल सोसायटीचा’ प्रथम वािषर्क 

वाढिदवस साजरा कर यासाठी या सं थेची सवर्साधारण सभा २४ फेब्रुवारी सन १९०६ या िदवशी भरली होती. 
तीतही “मोलसाहेबांसारखे ‘चांगले’ िकंवा कझर्नसारखे ‘वाईट’ िब्रिटश रा यकत नुसते आले काय िन गेले काय 

सारखेच! िहदंु थानला होम लचा, वाय ततेचा अिधकार हा िब्रिटशां या औदायार्ने िमळणारा नसनू यासाठी 
िब्रिटश शासनसं थेवर सवर्तोमखुी कडक बिह कार घाल याने, Passive Resistance ने, िनःश त्र प्रितकारानेच 

िमळू शकेल” असे ठरावातून िन यावरील भाषणातून ठासनू सांग यात आले.  

सरुद्रनाथ बानज ना अटक िन दंड 
काँगे्रस या दबु या आशावादावर जहालपक्षाने केले या वरील टीकेचे सग यात क्षोभकारक िन प्र यक्ष 

प्र यंतर हणजे बंगालचे यावेळचे अ यंत लोकिप्रय िन िवख्यात पुढारी जे सरुद्रनाथ बानजीर् यांची, मोलसाहेब 

भारत सिचव होतात न होतात तोच, िदनांक १४ एिप्रल सन १९०६ ला झालेली धरपकड ही होय. वंदेमातरमची 
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घोषणा करणे हेही राजद्रोहा मक कृ य समजनू िब्रिटश अिधकार् यांनी बंगालम ये या घोषणेवर बंदी घालावी, हा 
अपमान न साहून ती बंदी मोडून बािरसाल येथे एक मोठी िमरवणकू सरुद्रनाथांनी वतः या नेतृ वाखाली काढली. 
आिण वतः वंदेमातरम या गजर्ना करीत चालले. यासाठी यांना पकडून अपमानून अिधकार् यांनी दंड ठोठावला. 
वा तिवक पाहता सरुद्रनाथ बानजीर् हे काँगे्रसमधील िब्रिटशिन ठ िकंवा नेम त पक्षाचे अग्रणी हणनू समजले 

जात. वतःलाही ते तसेच हणवीत. िहदंी काँगे्रसचे ते दोन वेळा अ यक्ष झालेले होते. यासाठी व तुतः यांची 
धरपकड होताच याचा िनषेध िब्रिटश काँगे्रस किमटीनेच लडंनम ये सावर्जिनक सभा घेऊन प्रथमतः करावयास 

पािहजे होता. परंतु मोलसाहेब हे भारत सिचव झा यामळेु ते अनेक मोठमो या अिधकारांची थाने िहदंी 
रा ययंत्रात िहदंी लोकांना िद यावाचनू राहणार नाहीत या भो या आशेने पछाडले या आिण अगँ्लो-इंिडयना या 
क छपी लागले या िब्रिटश काँगे्रस किमटीतील दादाभाईंसारख्या देशभक्तांनी सदु्धा िब्रिटश शासनाचा तसा िनषेध 

कर याचे कतर् य केले नाही. जर िहदंी रा यकारभारात अशी उ च अिधकार थाने दे याचे िब्रिटश शासनाने 

ठरिवले तर ती थाने काँगे्रसमधील आप या िब्रिटशिन ठ िहदंी पुढार् यांनाच िदली जाणार, होम लवादी िकंवा 
िटळकांसारख्या वदेशिन ठ पक्षा या चळव या लोकांना िब्रिटश शासन ती थाने के हाही देणार नाही हेही 
काँगे्रसमधील या िब्रिटशिन ठ पुढार् यांना चांगले ठाउक होते. या वैयिक्तक नस या तरी पक्षीय मोहापायी 
िब्रिटश शासना या आिण यातही मोल यां या राजवटीत चालले या दडपशाही या िव द्ध अवाक्षरही बोलणे हे 

यांना राजकीय या अनुिचत वाटू लागले होते. या तव िब्रिटश काँगे्रस किमटीने, िब्रिटश शासनाने सरुद्रनाथ 

बानज ना पकड यात केले या दु कृ या या िनषेधाची सभा घेतली नाही. परंतु होम ल सोसायटीने मात्र ४ मे सन 

१९०६ या िदवशी सरेुद्रनाथांना पकड यािवषयी िनषेध करणारी सावर्जिनक सभा लडंनम ये भरिवली. पंिडत 

शामजी हेच ितचे अ यक्ष होते. लडंनमधील बहुतके िहदंी मडंळी ितथे उपि थत होती. यांत िवठ्ठलभाई पटेल 

( यावेळचे एक त ण) आिण यावेळी लडंनला असलेले भाई परमानंद यांची नावेही आढळतात. पंिडत शामजींनी 
आप या अ यक्षीय भाषणात सांिगतले की िब्रिटश काँगे्रस किमटीने वतः तर अशी सभा घेतली नाहीच पण 

होम ल लीगने बोलिवले या या सभेचे िनमतं्रण गेले असताही दादाभाई नवरोजी, िकंवा यावेळेस लंडनलाच 

असलेले गोखलेही या सभेला आलेले नाहीत.  

िहदंी राजकारणाची पॅिरसमधील पिहली सभा 
िहदु थान या पररा ट्रीय राजकारणाचा ‘हिरःओम’्! 

लडंनमधील वरील िनषेधाची सभा होताच पॅरीस येथील बॅ. राणा आिण ी. गोदरेज या ‘होम ल 

सोसायटी’ या जोड उपा यक्षांनी पॅिरसम ये राहाणार् या िहदंी लोकांची सरुद्रनाथांना पकड यािवषयी िब्रिटश 

शासनाचा िनषेध करणारी सभा ५ मे सन १९०६ ला भरिवली. आिण या सभेत अनेकांची आवेशपूणर् भाषणे होऊन 

तसा ठराव समंतीला गेला. या सभेचा िवशेष उ लेख अशासाठी केला आहे की या काळापयर्ंत िब्रटनम ये िहदंी 
राजकारण असे काँगे्रसच लढवीत असे. िब्रिटश साम्रा याला ती ‘आपले’ साम्रा य मानी यामळेु िब्रिटश 

साम्रा या या बाहेरील कोण याही परदेशांत िहदंु थानवर िब्रटनकडून होणार् या अ यायािवषयी ब्र काढणे हणजे 

‘आप या’च साम्रा याची पररा ट्रात दु कीतीर् कर यासारखे, देशद्रोह कर या-सारखे, आपणा राजिन ठ 

प्रजाजनांना न शोभणारे आिण िब्रिटश जनतेचा राग ओढवून घेणारे अपराधी कृ य होय अशी काँगे्रसी िब्रिटशिन ठ 
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ने यांची समजतू असे. अथार्त ् या काळापयर्ंत िब्रटनबाहेर या कोण याही वतंत्र रा ट्रांत िहदंी राजकारणाचा 
वतंत्रपणे सावर्जिनक उ लेख असा झालेलाच न हता. िहदंु थानचे गार्  हाणे िहदंी लोकांकडून जगाचे वेशीवर 

टांगले गेलेलेच न हते. परंतु काँगे्रस या दाबाखाली नसलेली िन उघडउघड िब्रिटशस ता िवरोधी अशी ‘होम ल 

सोसायटीची सं था िनघा यापासनू’ पंिडत शामजींनी िब्रिटशसाम्रा यिवरोधी पक्षांशी आिण िब्रटनेतर िहदंी 
रा ट्रांशी िहदंी राजकारणाचा सबंंध जोड याचा पायडंा प्रथम पाडला. िब्रिटशिवरोधी आयिरश पक्षांशी िन सोशल 

डमेॉके्रट यासारख्या िब्रिटशसाम्रा यािवरोधी पक्षा या हाइंडमनसारख्या पुढार् यांशी यांनी प्रकट सबंंध ठेवलेलेच 

होते. परंतु आता होम ल सोसायटी या पॅरीसम ये भरले या िन िब्रिटशां या िहदंु थानावरील दडपशाहीचा प्रकट 

िनषेध फ्रा ससारख्या पररा ट्रात जाऊन करणार् या या सभेने िहदंी राजकारणाचा िब्रटनेतर रा ट्रात पिहला हिरःॐ 

केला. या ५ मे सन १९०६ या िदनांकी पॅिरस येथे भरले या िहदंी राजकारणा या छो याशा का होईना पण प्रकट 

सभेचा दसुराही एक ऐितहािसक या मह वाचा िवशेष आहे. ती सभा जरी िनःश त्रवादी होम लवा यांचीच 

होती,तथािप ित या ह ते या िदवशी पॅिरसम ये िहदंी राजकारणाचे जे प्र थान ठेवले गेले याचाच याप वाढत 

वाढत उणीपुरी दहा वष पॅिरस हेच ‘अिभनव भारता’ या सश त्र क्रांितकारक सघंटनेचे िन क्रांितकारक पुढार् यांचे 

मखु्य कद्र बनलेले होते. बॅ. राणा, मादाम कामा, नंतर पंिडत शामजी, लाला हरदयाळ प्रभतृी ‘अिभनव भारती’य 

अग्रग य क्रांितकारक पुढार् यांची पॅिरस हीच ‘काशी’ झालेली होती! पुढे जे हा फ्रा सचा िन िब्रटनचा जमर्नीिव द्ध 

तु यािरिमत्र सधंी होऊन सन १९१४ चे जमर्न महायदु्ध चाल ूझाले ते हाच काय ते िहदंी क्रांितकारकांना आपले हे 

काशीक्षेत्र पॅिरसहून बिलर्नला यावे लागले! मा या वतः या क्रांितजीवनाचा तर पॅिरस िन फ्रा स देश यां याशी 
िकती घिन ट सबंंध येत गेला ते या आ मवृ ता या ओघात पुढे प ट होईलच.  

पॅिरसम ये यावेळी असले या िहदंी लोकांत बहुतेक भरणा िहदंी यापार् यांचा असे. यांत िहरे-मािणक-

मो यांचा यापार करणारे बरेच सधन असत. तो यापारीवगर् काँगे्रस या तोपयर्ंत या केवळ बौिद्धक असणार् या 
राजकारणापासनू बहुधा अिल तच होता. परंतु बॅ. राणा िन मादाम कामा हे या वेळचे ‘होम ल सोसायटी’चे प्रमखु 

कायर्कत पॅिरसलाच थाियक झालेले अस यामळेु यां या प्रय नानी तथेील या यापारीमडंळीतही िहदंी 
राजकारणिवषयक जागतृी होऊ लागली. वरील दोघा पुढार् यांपैकी बॅिर टर राणा महाशयांचा प्रथम-पिरचय या 
प्रकरणात मागे क न िदलाच आहे. दसुर् या या मादाम कामाबाई यांचा, माझी लडंनला पोच यानंतर यांची 
माझी ओळख होईपयर्ंतचा प्राथिमक पिरचय इथेच क न देत आहे.  

ीमती कामाबाई (मादाम िभकाजी तुम कामा) यांचा ज म मुबंई या एका ीमान पारशी कुटंुबात 

झाला. तशाच एका ीमान पारशी कुटंुबातील तुमजी कामा या नावा या गहृ थांशी यांचे लग्न झाले. तुमजी 
कामा हे बॅिर टरीचा यवसाय करीत. माहेरचे िन सासरचे, अशी यांची दो ही कुटंुबे मुबंईतील उ च ेणी या 
नागिरकांत गणली जात. यामळेु यांना राजमा यताही लाभलेली असे. मुबंई या िब्रिटश ग हनर्राचे वतीने जे 

सणसमारंभ साजरे होत यांतही सपु्रिति ठत नागिरक हणनू या कामा दांप याला कधी कधी आमिंत्रले जाई. 

अशा प्रसगंी कामाबाईंनाही आप या यजमानासमवेत ग हनर्रां या आित याचा स मान लाभे. कामाबाईंना 
मलेुबाळेही होती. अशा प्रकारे सतंती,सपं ती, समाजप्रित ठा,राजमा यता लाभलेली असूनही कामाबाईंना या 
केवळ वैयिक्तक ससंारात गुतंून राहणे चत नसे. यामळेु थािनक कक्षेत येतील या लहानमो या सामािजक 
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कायार्त या भाग घेऊ लाग या. पुढे मुबंईत जे हा लेगची साथ पिह यानेच आली ते हा या ससंगर्ज य रोगाने 

मोठाच कहर उसळिवला. एखा या चाळीतील एखा या घरात एक मनु य लेगने पछाडला की या ससंगार्ने 

कुटंुबचे कुटंुब िन चाळची चाळ या साथी या तावडीत सापड.े या नवीन भीषण रोगावर तोवर औषधही सापडलेले 

न हते. प्रितबंधक लसीचाही पक्का शोध लागलेला न हता. लेग या रोग्यांनी भरले या ग्णालयांतून डॉक्टराचे 

िकंवा पिरचािरकेचे काम करणेही धोक्याचे झाले होते. अशा वेळी जे परोपकारी िन धाडसी पु ष लेग या 
तडाख्यात सापडले या शतावरी रोग्यांची शु ुषा कर यासाठी उभारले या वयंसेवक पथकांतून प्रिव ट झाले 

यात कामाबाईंनीही आपले नाव न दिवले. वतःचा सखुाचा ससंार सोडून लेग या ग्णालयात यांनी वतः या 
िजवाकड ेन पाहता रोग्यात िमसळून यांची िवनावेतन इतक्या त मयतेने सेवा केली की शेवटी यां याच जीवावर 

बेतली. यांनाच लेगने पछाडले. सदैुव इतकेच की तशाही जीवावर या सकंटातून या कशाबशा वाच या. परंतु 
यांची प्रकृती या लेग या आजारात इतकी क्षीण झाली की िहदंु थान या लेगदिूषत वातावरणातून अगदी दरू 

जाऊन यांनी काही वष तरी युरोपम ये रहावे असा यां या डॉक्टरानी आग्रहाचा समादेश (स ला) यांना िदला. 
म यंतरी यांचे िन यां या यजमानांचे काही कौटंुिबक कलहापायी अगदीच पटेनासे झा यामळेु यांनी 
एकमेकाशी रीतसर सबंंध िव छेद (Separation) क न घेतला होता. यांची वतःची आिथर्क ि थतीही मळूची 
चांगली होती शेवटी प्रकृती अगदीच ढासळ यामळेु या यरुोपम ये वतंत्रपणे प्रकृती सधुारेतो तरी रहावयास 

गे या. ितकड ेलवकरच या पॅिरस येथे थाियक झा या. मनावर कोण याही िचतंेचा िकंवा गभंीर कायार्चा ताण 

पडू नये आिण यायोगे शरीर वा य विरत सधुारावे या हेतूने या पॅिरसम ये फ्रच लोकांतील सभंािवत 

त्रीपु षांनी काढले या क्रीडामडंळे, आ हादमडंळे इ यादी मनोिवनोदक सं थात भाग घेत. हळूहळू पॅिरसमधील 

काही सपं न, प्रिति ठत, िव वान अशा समाजा या अिभजात ेणीतील (Society people मधील) त्रीपु षांशी 
यांचा चांगला पिरचय झाला. अशा अिभजात फ्रच त्रीपु षां या गीतनृ यािद मनोिवनोदक सं थातही उठून 

िदसावी अशी यांची यावेळी वेषभषूाही आकषर्क असे. फ्रच मिहलांप्रमाणे फ्रच वेष जरी बहुधा वापरीत तथािप 

िवशेष प्रसगंी मुबंईतील पारशी पद्धती या उंची सा या नेसनू या फ्रच मिहलामडंळातून िमसळत. यांची ती िहदंी 
पद्धतीची साडी िन नेस याची पद्धत फ्रच मिहलांना फार आवडते असे या कौतुकाने वतःच आम याशी बोलताना 
सांगत असत. काही काळ अशा िनि चंत िन मनोरंजक िदनक्रमात गे यानंतर यांचे शरीर वा य पु कळ 

सधुारले. परंतु यायोगे यां या मनाला मात्र अिधकच अ व थता वाटू लागे. काहीतरी परोपकार, काहीतरी 
सावर्जिनक कायर् कर याची यां या मनाची मळूची ओढ यांना व थ बस ूदेईना. या वतः पाशीर्च अस यामळेु 

पाशीर् समाजातील जे िवख्यात पुढारी दादाभाई नौरोजी, यांचा पिरचय कामाबाईंनी युरोपम ये येताच क न 

घेतलेला होता. लडंनला या जे हा जे हा जात ते हा ते हा तेथील िहदंी राजकीय पुढार् यांत या वाव  लाग या 
हो याच. यामळेु आप या देशातील राजकीय परदा याचे श य यां या मनालाही ती तेने बोच ू लागले. 

दादाभाईं या नेतृ वाखाली या काही राजकीय चळवळी िब्रटनम ये चालत यात हळूहळू याही भाग घेऊ 

लाग या दादाभाईं या पालर्मटरी िनवडणकुी या वेळी तर कामाबाईंनी वतः वयंसेिवका होऊन पडले ते काम 

केले. तथािप िहदंु थानात कझर्नशाहीचा धुमाकूळ चाल ूहोऊन सार्या देशा या अगंात राजकीय असतंोष िन क्षोभ 

घुम ूलागला ते हापासनूच कामाबाईंचाही कल जहाल राजकारणाकड ेझकूु लागला होता. यामळेु पंिडत शामजीं या 
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कट्टर रा ट्रीय बा या या होम ल चळवळीचा उदय होताच कामाबाई होम ल लीग या चळवळीत िहिररीने भाग 

घेऊ लाग या. यांचा वभावच धीट, जे प्रामािणक मत असेल यािप्र यथर् पडले तो याग कर यास न 

कचरणार् या, जे मनात असेल ते मोकळेपणे िन मोजक्या श दात सांगनू टाकणार् या अस यामळेु यांनी जे हा 
राजकीय प्रचारास वाहून घेतले ते हा यांची भाषणे आिण लेख यांतून या सडतेोडपणे सांग ू लाग या की, 
िब्रिटशां या हातून िहदंु थानचा रा यकारभार आ ही िछनावून घेणार. आ ही रा यक्रांती करणार! पण 

िहदंु थानातील ही आमची रा यक्रांती श त्रशील नसनू शांितशील होणारी आहे. शोिणतमय न हे, शांततामय ! 

‘Our Revolution will be a bloodless and peaceful one’! अथार्त ्पंिडत शामजीं या िनःश त्रवादी कायर्क्रमा-
पयर्ंतच ीमती कामाबाईं या राजकीय िन ठेचा िवकास या वेळेपयर्ंत झालेला होता हे उघड आहे.  

िब्रटनमधील यावेळचे िहदंी त ण 
मी मागे सांिगतलेच आहे की िब्रटनम ये जा यात माझा एक प्रमखु हेतु असा होता की ितकडे 

िहदंु थानांतील सवर् प्रांतातून जाणार् या शेकडो बुिद्धमान, ीमान, िन पुढे िहदंी शासनीय मोठीमोठी अिधकारपदे 

यायोगे िमळत अशा आय.् सी. एस; आय.् एम.् एस.् इ यादी परीक्षा दे यासाठी अ यास करणार् या त ण िहदंी 
िव याथीर् वगार्ला सहजासहजी एकत्र गाठता येईल, वारंवार भेटता येईल आिण यां यात ती  देश वातं य-लालसा 
सचंरवून सश त्र क्रांतीचा प्रचार करता येईल आिण ते िहदंु थानात परत यानंतर जे हा प्रांतोप्रांती बॅिर टर, 

डॉक्टर, सपंादक, पुढारी, मॅिज टे्रट, कलेक्टर, यायाधीश, क्विचत ्कोणी सै यांतील अिधकारी अशी अशी अनेक 

उ चपदे पटकावतील ते हा सार्या देशातील प्रातोप्रांतीची िततकी शिक्तकदे्र क्रांितकारकां या हाती पडतील.  

िब्रटनम ये या िहदंी त ण िव यािथर्वगार् या बळावर मला हा हेतू सा य करावयाचा होता, या त ण 

वगार्ची मनःप्रवृ ती िन चािर य मी िब्रटनला गेलो यावेळी कसे होते? 

मा या हेतूला ब हंशी प्रितकार! 
यावेळी िब्रटनम ये िहदंी िव या यार्ंची सखं्या िकती होती ते मला आता नक्की सांगता येत नाही. तथािप 

ती दोन सह त्रापयर्ंत तरी असावी. यात शेकडा दहाचा अपवाद सोडला तर उरलेले बहुतेक िहदंी त ण 

राजकारणापासनू कटाक्षाने दरू रहाणारे होते. इतकेच न हे तर वदेशभक्तीचा जाणता िन िजवंत असा सं कारही 
यांचे मनावर झालेला नसे. यांतही ते िशक्षणा या िन कामा या सोयीप्रमाणे िनरिनरा या नगरातून पांगलेले 

असत. कुठे कुठे चार पाच तर कुठे कुठे दहापाच. ऑक्सफडर्, किब्रज, मांचे टर, एिडबंरो या नगरांतून यांची बरीच 

सखं्या असे. पण यांचा मखु्य भरणा लडंन या महानगरातच सामावलेला होता. तोही यिक्तशः सोयीप्रमाणे 

इत ततः िनवसणारा. िब्रटनभर िवखुरले या या सार्या िहदंी िव या यार्ंम ये देशबंधु वा या भावनेची एका मता 
सचंरिवणारे सामदुाियक प्रसगंच सहसा येत नसत. यां यात तशी एका मता सचंरिव यात राजकीय नसली तरी 
सामािजक वा सां कृितक अशी कोणतीही सघंिटत सं था यश वी झालेली न हती. यातही, यांतील बहुतेक 

िव याथीर् हे िहदु थानातील छो यामो या सं थािनकांची, लाखो पये उपािजर्णार् या िन पूणर्पणे इंग्रजाळले या 
भू वामी (जिमनदार ), बॅिर टर, डॉक्टर, िदवाण, सरदार प्रभतृी ीमतं लोकांची मलेु असत. यामुळे यांना 
‘साहेबी’ िवलासाचे िन िब्रिटश िन ठतेचे बाळकडू ज मापासनूच पाजलेले असे. आप या मलुांवर बालपणापासनूच 

सवर्तोपरीचे िवलायती सं कार घडावे िन तो अतंरबा य ‘साहेब’ बनवा हणनू िहदंु थानातील िक येक ीमतं िन 
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नामवंत लोक आप या मलुाला बाळंतखोलीतच िवलायती गोर् या दाई या वाधीन करीत. िन तो बारा चौदा वषार्चा 
होतो न होतो तोच यास िब्रटनम ये धाडून ‘हॅरो’सारख्या ितकड या प्राथिमक शाळांतून इंग्रजी िशक्षण दे यासाठी 
कोणातरी इंग्रजी कुटंुबात िकंवा इंग्रजी वसितगहृात ठेवीत. अशा मलुांसाठी िशक्षण शु क, खाणावळ िन देखरेख 

मिहलांसाठी हणनू हे िब्रिटश-खुळे लोक सह त्रावधी पये इंग्रजां या िखशात ‘साभार’ ओतीत. ‘थेट साहेब’ 

बन यासाठी हे बहुसखं्य िहदंी त ण आपसात सदु्धा इंग्रजीतच बोलत आिण आपली जी कोणाची बंगाली, पंजाबी 
इ यादी प्रादेिशक मातभृाषा असेल ‘मी िवसरलो बुवा ती!’ असे ऐटीत सांग यात ते भषूण मानीत. िब्रिटश गायन 

िशकू पहात. िब्रिटश नृ यवगार्तून को यातरी भटक्या गोर् या मलुीं (Street Girls) समवेत का होईना पण 

िब्रिटशांसारखे नाचावयास िशक यात हवे िततके पैसे ते उधळीत. आपले लग्न आधीच घरी झालेले आहे हे 

सांिगतले तर गोर् या ि त्रया-पु ष ‘इतक्या लहान वयात!’ असे आपणास िहणवतील या तव हे िहदंी त ण आपण 

अिववािहतच आहोत हणनू चापून खोटे बोलत. उ छंृखल िब्रिटश त णत णी वगार्पेक्षा आपण उनाडपणांतसदु्धा 
मागासलेले नाही हे दाखिव यासाठी छछोरपणा या रंगाढंगातही ते पाय मागे घेत नसत. ीमतं िब्रिटश 

िव या यार्ंनाही खाली पहावयास लावतील अशा उंची कापडांचे िन उंची िशवणाचे पँट, कोट, टाय यांचे अनेक 

‘सटू’ ते वापरीत. आिण िब्रिटश अिभजात पद्धतीप्रमाणे िदवसातून जेवणाचा, िफर याचा, नाच याचा, झोप याचा 
असे िनरिनराळे वेष िदवसातून चारचारदा पालटीत. वसितगहृात रहा यापेक्षा िब्रिटशां या कुटंुबातच अिधक पैसे 

देऊनसदु्धा, िमसळून रहा याकड े यांचा ओढा असे. या कामी यांना िब्रिटशलोकांतील म यमवगार्त ढ असलेली 
‘paying guest’ ची पद्धत फार उपयोगी पड.े ती पद्धत अशी की अगदी उघड उघड ‘खानावळ’ हे िकंिचत 

हीनतादशर्क नाव न देता िब्रिटश म यम वगार्तील अनेक कुटंुबे आप या राह या घरी कुटंुबातच दोनतीन परक्या 
माणसांना रहा यास िन जेव यास पैसे घेऊन ठेवतात आिण यांना ‘paying guests’ हणजे ‘सशु क अितिथ’ 

असे श दाथर्शः हा या पद असले तरी ितकड े‘खाणावळी’ हून िकंिचत स य समजले जाणारे नाव देतात. यावेळी 
अशी िब्रिटश कुटंुबेसदु्धा िहदंी लोकांना सशु क अितथी हणनू कुटंुबात ठेव याचे बहुधा कटाक्षाने टाळीत. तथािप 

अगदी अडलेली िनधर्न िब्रिटश कुटंुबे िहदंी लोकांनाही सशु क अितिथ हणनू घरात ठेवू लागली होती. पुढे 

अनुभवाने यांतील काही कुटंुबे तर िहदंी सशु क अितथीच आिथर्क या अिधक लाभकारक ठरे हणनू िनवडू 

लागली. कारण गोर् या कुटंुबातील मलुांमाणसांत सरिमसळ रहा यात, बोल यात, एकाच टेबलाभोवती खुचीर्सखुचीर् 
लावून जेवावयास बस यात या वगार् या िहदंी त णांना इतका आनंद होई, ध यता वाटे, की ते अवा यासवा भाड े

या कुटंुबास देत. या गोर् या कुटंुबाचा िसगारेटचा िन म याचा प्र यहीचा होणार ययही असे िहदंी सशु क अितथी 
िमळताच अनायासेच वाचे. कारण उंची िसगारे स िन उंची म ये वापरणारे हे िहदंी सशु क अितथी 
आप यासमवेतच आप या यजमानां या गोर् या कुटंुबातील मडंळीना प्रस निव यासाठी या या व तूची भेट 

यांना देत असत. अशा नाना प्रकार या लाळघोटेपणाने गोर् या साहेबांनी आप यालाही यां या समाजात 

यां यातलाच एक सधुारलेला गहृ थ हणनू समानतेने सामावून घ्यावे या तव या त ण िहदंी वगार्ने 

पराका ठेचा प्रय न केलेला असला आिण आपली मूळची रहाणीसहाणी पालटून िवलायतेतील साहबांची वीकारली 
असली तरी यां या िहदंीपणाची एक गो ट तेवढी पालटणे यांना काही के या साधत नसे. ती गो ट हणजे यांचा 
काळा रंग! गोरे लोक वापरीत ते ते सवर् िवलायती उंची साबण यांनी वाप न पािहले परंतु काही के या या का या 
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रंगाचा गोरा रंग होईना. यायोगे ‘थेट साहेब’ बन यासाठी केले या यां या इतर सवर् िवलासिवहारावर िन 

रंगरंगोटीवर पाणी पड.े उ चपद य गोर् या लॉडर् लोकांसारखे अगदी टॉपहॅट िन टेलकोट घालनू जरी ते बाहेर पडले 

तरी मागार्त काय, नृ यगहृात काय, ना यगहृात काय, िकंवा चहा या सा या दकुानात काय यां याकड े

ितर काराने पहात’. याकी’, ‘िनगर’, ‘नेिट ह’ असे अपश द गोरे लोक कुजबुजताना यांना आढळत. तथािप, 

आपण इतका लाळघोटेपणा क नही िब्रिटश समाजात आपली केवळ िहदंी हणनू अशी हेटाळणी होते यांची 
यांना काहीएक खंत वाटत नसे. उघडच आहे. य ने कृते यिद न िस ं यित कोत्र दोषः!! 

वरील प्र येक िवधान प्र येक िहदंी िव या यार्ला लाग ूआहे असे नाही. या वगार्स मात्र सामा यतः ते लागू 
आहे. यातही िब्रिटश लोकांची अशी वािभमान-शू य हांजीहांजी काही िहदंी िव याथीर् यिक्तशः करीत असते 
िकंवा वैयिक्तक उ छंृखलपणापायी िकंवा िवकृत आवडीिनवडीपायी ते असे वागत असते तर तशा वैयिक्तक 

गो टींचा नामिनदश असा सावर्जिनकपणे करणे हे मी अप्रश तच मानले असते. परंतु या िहदंीवगार्तील या सवर् 
वैयिक्तक उनाड िकंवा लघाळ कृ यांचा उगम एका दा यप्रवण अशा अरा ट्रीय प्रवृ तीतून झालेला होता. यासाठी 
यिक्तशः नसला तरी वगर्शः या गो टींचा उ लेख करणे हे सावर्जिनक कतर् य आहे. आपली जात, आपले रा ट्र, 

आपली सं कृती-जर ितला सं कृती हणायचे असेल तर, रहाणी सहाणी ही सवर् हीन आहेत, ल जा पद आहेत. 

हणनूच टाकाऊ आहेत असे या िहदंी िव याथीर् वगार्चे मन यांना खास असे. यां या पालकांनी तसे बाळकडूच 

यांना पाजलेले होते. यातही इंग्लडंम ये येताच इंिग्लश साम्रा याचे ते वैभव पाहून यांचे डोळे िदपून जात. 

इंिग्लश भाषा, यांचे वा मय, यांची सं कृती, यांचे प, यांचा रंग, यांची रहाणी यांची, या मळूातच 

वािभमानाचा जीवनरस यां या मनातून िपळून टाकलेला आहे अशा कोव या िहदंी त णांवर सकृतदशर्नीच 

अशी काही प्रबळ मोिहनी पड ेआिण पाडली जाई की यांना िब्रिटश लोक हणजे को या देवयोनीतलीच एक दैवी 
जात आहे की काय असे भास ूलागावे! यां या या व वशू य भावनेचे हे आम या श दात केलेले वणर्न क्विचत 

अितशयोक्त होऊ नये यासाठी याच काळातीलच एका िहदंी लेखकाचा एक उतारा येथे खाली देऊ. यातही हा 
लेखक परधािजर्णे पणाची उपजत खोड असलेला कोणी अवार्चीन िहदं ुनाही, तर मसुलमान आहे. यांचे नाव स यद 

अहमद. जे पुढे ‘सर’ स यद अहमद हणनू प्रिसद्ध झाले, यांनी अिलगडचे मसुलमानी िशक्षण कद्र मलूतः 
प्र थािपले आिण यांनी िहदंचूा पाडाव कर यासाठी िब्रिटशां या राजस तेचा उदोउदो कर याचे बाळकडु 

मसुलमान समाजास पाजले!! स यद अहमद जे हा इंग्लडंम ये यां या त णपणी वा तव करीत होते ते हा त े

आप या िहदंु थानातील इ टिमत्रांना ितकडचे वतर्मान कळिवणारी पत्रे िलहीत असत. यांतील सन १८६९ या 
एका पत्रात ते िलिहतात की :-“The English have reasons to believe thet we in India are imbecile brutes. 

What I have seen and daily seeing is utterly beyond imagination of a native in India. All good things, 
spiritual and worldly which should be found in man have been bestowed by the Almighty on Europe and 
especially on the English. (Nehru’s Autobiography page 461) 

 भावाथर् की “आ हा इंिडयनांना दबुळया िन पशुतु य लोकांचा समाज असे इंिग्लश लोक जे समजतात ते 
काही उगीच न हे. मी इकड े जे काही पािहले आहे िन प्र यक्षही पहात आहे यांची इंिडयातील नेिट ह लोकांना 
क पना सु दा करवणार नाही. आि मक टया आिण भौितक टया या या सवर् गो टी या सवर् शिक्तमान 

ई वराने यरुोपला देऊन टाक या आहेत. यातही िवशषेतः इंिग्लश लोकांना!” 
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 िब्रटनम ये गेले या िहदंी िव या यार्ची न हे तर तत्र थ बहुतेक िहदंी नागिरकांची वािभमानशु यता 
िकती हीनतम अव थेत पोहचली होती हे िसद्ध करणारे हे वरील स यद अहंमदचे एकच पत्र उपल ध आहे असे 

न हे. अगदी दादाभाईं या िन सरुद्रनाथां या िब्रटनमध या प्राथिमक वा तवा या जु या काळापासनु तो थेट मी 
लडंनला पोचेपयर्त या आम या ितकड ेगेले या बहूसखं्य िव या यार्ची िन गहृ थांची मने अशीच पूणर्पणे कशी 
इंग्रजाळलेली होती हे या या वेळ या लेखांचे काही उतारे देऊन आ ही यापूवीर्च ‘पूवर्पीठीका’ या खंडात िन या 
चाल ूप्रकरणातही वारंवार दाखिवलेलेच आहे.  

 गांधीजी हेही िनबर्ध िशक्षणाकिरता यां या त णपणी इंग्लडंम ये होते ते हा यांची मनःप्रवृ तीही अगदी 
वरील िव याथीर्वगासार्रखीच इंग्रजाळलेली झाली होती. ‘टॉप हॅट’, ‘टेल कोट’ नवनवीन ‘टाईज’ अशा थेट वर या 
वगार्त या इंिग्लश ‘जटंलमन ‘ या वेषात ते नटलेले असत. यावेळ या यां या या इंिग्लश पद्धती या 
नट यामरुड याचे िन इंिग्लश लोकां या तोमाने भारले या सभंाषणांचे वणर्न केलेले आहे. मोतीलाल नेह ं चेही 
मन, अरिवदां या विडलांप्रमाणेच इंिग्लश सं कृती या तोमाने इतके भारलेले होते. की आप या मलुाला जवाहर 

नेह ला अगदी लहानपणापासनूच इंिग्लश सं कती या बरणीतच मरुिवले जावे असे वाटून यांनी जवाहरलाल 

नेह ं नाही अगदी कोवळया वयात इंग्लडंम ये धाडून िदले होते. तेथ या जवळजवळ प्राथिमक शाळेतील 

वसितगहृात आिण जाितवंत इंिग्लश सं कारात जवाहरलाल वाढत गेले यामळेु इंिग्लश िव यापीठातील िशक्षण 

आिण िविधशा त्राचा अ यास पूणर् क न, बॅिर टर होऊन िहदंू थानात येईपयर्त िब्रटनम ये यावेळेस भडकुन 

रािहले या भारतीय राजकारणा या कोण याही सौ य अथवा दाहक चळवळींची यांना लवलेशही आच लागली 
नाही. यािवषयी यांना िवशेष वृ त हवे असेल यांनी गांधीजीचे, पं. नेह चे, चा चंद्र द तांचे , िन मा या आधी 
िब्रटनम ये गेले या इतराची जी आ मवृ ते प्रिसद्ध झालेली आहेत या बहुतकेाव न वरील वणर्नाला यथे ट पु टी 
िमळते. िजज्ञासूनंी यांचेही अनुभव वाचावेत.  

 िब्रिटशांनी आप या लोकांना पशुतु य हणताच यां या अगंाचा ितळपापड न होता जे उलट 

प्रामािणकपणे यांचे आभार मानीत हणत “अगदी खरे! साहेब, आ ही आहोतच तसे! हणनू तर आ हास 

सधुार यासाठी आपणा िब्रिटशांसारख्या देवकोटींतील लेकांचे रा य आम यावर प्र थािपले जावे ही आ ही ई वरी 
कृपा समजतो!” अशा मी लडंनम ये गेलो यापूवीर् या आिण यावेळ या बहुसखं्य त ण िहदंी िव या यार्ं या 
मनात, तेच िब्रिटशांचे रा य सश त्र क्रांतीने, उलथुन पाड याची इ छा िन अवसान लगोलग सचंरावे! मसुळाला 
लगोलग अकुंर फुटतील! िकती असभंा य ही अपेक्षा!  

पण तीच मा या मनात उफाळू लागे खरी ! 
 कारण एकतर, हा आमचा त ण वगर् मळुातच अकमर् य न हता. या जातीय खाणीत आ ही ज मलो 
तीतच तेही ज मले होते. जे जातीय रक्त आम या धम यांतून सळसळत नसले तरी, वहात होते. यां यातील 

िक येकांची बुिद्धम ता वाखाण यासारखी होती. रा ट्रीय नसली तरी िक येकांची वैयिक्तक थोरवीच आकांक्षा प्रबळ 

असे. आिण यासाठी ते िब्रिटश िव यापीठातील उ च परीक्षा िब्रिटश िव या यर्ंपेक्षाही चांग या प्रकारे उतरत. 

नंतर िहदंु थानात परत जाऊन ‘I. C. S. , I. M. S.’ सारखी िविवध िवभागातील अिधकारपदे ते पटकावीत. या 
ीमतं वगार्तून ते पु कळजण आलेले असत, या वगार्तील मलुांना लहानपणापासनूच गा यािगर यांवर 
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लोळ याचे िन गोर् या साहेबांपूढे लाळ घोळ याचे बाळकडूच िमळत असे, हणनू ते िवलायतेतही तसेच वागत हे 

खरे; पण यांचे कारण असेही अस ूशकेल, की भोगलोलपुतेहून उ चतर िन वैयिक्तक मह वाकांक्षेहून मह तर असे 

दसुरे वरा ट्रा या िकंवा मानवा या िहताथर् वाथर् याग कर याचे िद य येय यां यापुढे ठेवून, यां या त ण 

आ यांना तोवर कोणी आवाहनच िदले न हते. दैिहक भोगसखुांपेक्षा को या िद य येयाथर् याग करताना जे 

यागाचे आि मक सखु िमळू शकते, याचा वादु तर मधाचे बोट यां या िजभेस तोवर कोणी लावले होते का? ही 
भरतभमूी तुझी मातभृमूी आहे आिण या या िब्रिटशांनी ितला बळाने आपली बटकी बनिवलेली आहे ते हे िब्रिटश 

तुझ ेशत्र ूआहेत अशी जळजळीत प ट भाषा यांना तोवर कोणी ऐकिवली होती का? यांना पटवून िदली होती का? 

नाही! जीवनाचा तसा उदार अथर्, यांना कोणी तोवर ऐकिवलाच न हता. वाथीर् मह वाकांक्षेपेक्षा अशा एखा या 
मह तर मह वाकांक्षेचा प्रकाशझत यां या अधंारले या अतंःकरणावर टाकून यांना कोणी तेजाळलेलेच न हते. 

यांचीच कथा कशाला? दादाभाई नवरोजी, सरेुद्रनाथ, िबिपनचंद्र, पंिडत शामजी, लजपतराय अशा अशा 
िकतीतरीजणांनी यां या वयाची ितशी उलटतो प्रचिलत राजकारणाला पशर् सदु्धा केलेला न हता, तेही सवर्जण 

िब्रिटशांचे रा य ही ई वरी कृपा आहे असेच मानीत होते. हे माग या िन या प्रकरणातून आ ही विणर्लेलेच आहे. 

तथािप यांची जशी या वा या िनिम ते राजकीय कायापालट झाली आिण ते आज देशभक्त हणनू गाजत 

आहेत तसेच आज जे हे िवलायतेतील केवळ वाथर्पलटं िन राजकीय या िनकामी िव याथीर् आहेत, प्रय नच 

केला तर यांतील कोणी याप्रकारचे तरी देशभक्त होणार नाहीतच कशाव न? या याहीपुढे जाऊन यां यातूनच 

एखादा तरी क्रांितकारक हुता माही िनघ ूशकेल!  

दसुरे असे की, िहदंु थान या यावेळ या पिरि थतीत हे िब्रटनम ये येणारे जाणारे बहुसखं्य त ण या 
वगार्तून येत तोच वगर् िहदंी समाजात सुसपं न, कतार्, धतार्, अिधकारपदे गाजिवणारा िन सवर् े ठ असा व तुतःही 
होता िन समाजाकडून तसा मानलाही जात होता. यावगार्त या साधनसपं न त णांतील प्रय नांती एकजण जरी 
क्रांितपक्षाला िमळता तरी साधनहीन असे शंभर सामा य त ण क्रांितपक्षाला िमळा याने कायार्चा जो उठाव होऊ 

शकता ना िततका उठाव होऊ शकता. काही प्रकरणी तरी असा प्र यक्ष अनुभव आ याने यािवषयी माझी िनि चती 
पटली होती. एखादा त ण सं थािनक िकंवा युवराज िकंवा एखादा कलेक्टर िकंवा याचा त ण मलुगा केवळ 

‘सहानुभिूतक सभासद’ हणनू जरी गु तपणे क्रांितकारकांस िमळाला तरी प्रसगं सह ावधी पयांचे एकमठुी 
सहा य िमळू शके, जे क्रांितकारक धरपकड टाळ यासाठी भिूमगत होत यांना या या आधारे छपून राहता येई, 

आ य िमळे, श त्रांचेही काही सहा य होऊ शके. अशा अनेक उदाहरणांपैकी वानगीपुरती तरी उदाहरणे 

कालानुक्रमाप्रमाणे पुढे दे यात येतीलच.  

अशा मह वा या वगार्तील बहुसखं्य त ण जरी वर वणर्न के याप्रमाणे वैचािरक िन आचािरक अधोगतीला 
गेलेले होते. तथापी जर काही क्रांितसघंटणा करायची तर यां यातही ितचा प्रय न करणे भाग होते. िर हा वसर् 
िकंवा बॉ ब देशात िमळत न हते हणनु तशी साधने परदेशांतुन आयात करता येत होती. पण वदेशातील 

त णच वािभमानशु य िन िनक मी आहेत हणनू परदेशीय त णांचा तांडा थोडाच परदेशांतूनच आयात करता 
येणार होता! देशात जी िन जशी माणसे होती यांतूनच जो काय क्रांितप्रवृ त पक्ष िनिमर्ता येईल तो िनिमर्णे भाग 
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होते. याच याये भागच होते हणनू िवलायतेत गेले या या विर ठवगीर्य पण अधोगत िहदंी त णांतही जे काय 

क्रांिततेज संचारिवता येईल ते सचंरिव याचा प्रय न क न पहाणे हेही कतर् यच होते.  

ितसरे असे की परदेशातील या राजकीय टया अगदी टाकावू भासणा-या त ण वगार्हूनही अिधक याड, अिधक 

वािभमानशू य, वाथर् लपंट आिण िब्रिटश रा याला िन राजाला अक्षरशः देवरा य िन िव णचूा अवतार मानणारे 

अनेक पंिडत धमर्गु  आिण असखं्य लाळघोटे लोक प्र यक्ष िहदंु थानातच पडलले होते. ही व तुि थती या 
ग्रथंा या माग या भागांतून अनेकवार विणर्लेली आहे. याचप्रमाणे तशा लोकांशी वादिववाद क न यांतील 

अनेकांना जा व य क्रांितकारक बनिव यात आ हाला िन मला वतःला जे यश येत गेले यांची यिक्तशः सवर् 
उदाहरणे नसली तरी वानगीपुरती िक येक उदाहरणेही या ग्रथंात मागे िदलेली आहेत आिण यापुढेही 
कालक्रमानुरोधाने पुढेही मी या यक्तीं या प्रकरणी देणारच आहे. वादिववादा या प्रसगंी अशा वािभमानशू य 

िब्रिटशपुजक माणसा या या या शकंांना उ छेिदणारी माझी ती ती िन अप्रितिवधेय उ तरे महारा ट्रातील 

मरुले या अनुभवांचे बळावर मी लडंनला गेलो ते हा तेथे असले या छंदीफंदी िन िब्रिटशपूजक बहूसखं्य 

िव यािथर्वगार्तही केवळ देशभक्तीचीच न हे तर सश त्र क्रांितचीही चेतना सचंरिव याची सकृंतशर्नी असभंा य 

वाटणारी अपेक्षाही काही अशंी तरी सभंा य क न दाखिवता येईल अशी माझी मला िनि चती वाटली. हणनू या 
िदशेने प्रय नांची पराका ठा कर याचा मी िन चय केला होता.  

शेकडा दहांचा अपवाद 
 मी वर िलिहले आहे की मी िब्रटनला गेलो ते हा तेथे असले या िहदंी िव या यार्त शेकडा दहाचा अपवाद 

सोडला तर बहुसखं्य िव याथीर् इंग्रजाळलेले होते. या बहुसखं्याकािवषयी इतका वेळ िववेचन केले. परंतु 
क्रांितकायार् या टीने पहाता या शेकडा दहा असणा-या अपवादाचेच मह व अिधक होते. कारण हे अ पसखं्य 

िव याथीर् इंग्रजाळलेले न हते इतकेच न हे, तर यांची दये वािभमाना या िन वरा ट्रािभमाना या तेजाने 

आधीच उजळलेली होती. हे िव याथीर् बहुतेक म यमवगीर्य होते.  

 िहदंु थान या यावेळ या पिरि थतीत विर ठवगर् एकंदरीत इंग्रजाळलेला होता हणनू क्रांित टया 
टाकाउ होता. आिण समाजाचा कोटीकोटी लोकांचा जो अगदी खालचा वगर् होता तो राजकीय टया लळुापांगळा 
होता; हणनू क्रांित टया टाकाऊ होता. उरलेला जेा समाजातील म यम वगर् तोच काय तो यावेळी भारतीय 

राजकारणाचा मखु्य आधार होता. वदेशा या क याणासाठी याचाच आ मा तळमळत होता. या पु यकायीर् 
पडले तो वाथर् याग कर याची धमक असणारे देशभक्त बहुधा याच म यमवगार्तून पुढे येत असत. 

रा यक्रांतीची आच यां या दयाला सवार्ंआधी पेटवू शकेल अशी फोटक देशभक्तीने भारले या दये याच 

वगार्त सापडू शकणारी होती. अधूनमधून तसे देशवीर, धमर्िवर िन हुता मे जे १८५७ नंतर राजकारणात तळपून 

गेले, ते बहुधा याच वगार्तले होते. यातही सन १९०३ ते १९०६ म ये काँगे्रसमधील िब्रिटशिन ठ अशा जु या 
धोरणा या िव द्ध जो रा ट्रिन ठ पक्ष िटळक पाल, अरिवदं प्रभतृी पुढार् यां या नेवृ वाखाली प्रबळ होऊन वदेशी, 
बिह कार इ यादी िब्रिटशिवद्रोही हाच म यम वगर् आघाडीवर होता. अथार्तच या काळातले जे म यमवगीर्य 

त ण, िवलायतेत आले होते ते बहुधा या िब्रिटश िवरोधी रा ट्रिन ठ चैत याने या वा या प्रमाणात भरलेली होते. 

तथािप या रा ट्रिन ठ, याला लौकीक भाषेत यावेळी जहाल हणत, या पक्षाप्रमाणे मताने रा ट्रिन ठ होते तरी 
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क्रांितकारक न हत,े सश त्र क्रांितकारक तर न हतेच न हते. म यमवगार्तील वळणाप्रमाणे ते बहुधा आचरणात 

सयंत, िवलायतेतील शाळांतून, गहृातून, बैठकी तून िब्रिटशलोकांत शक्यतो मनिमळाऊपणाने वागनू यां यातील 

जे काय चांगले ते िशक यात त पर असले तरी लाळघोटेपणाने गोर् यांची हाजीहाजी करणारे नसत. वदेशसबंंधी 
िकंवा आप या वरा ट्रीय अि मतेिवषयी को याही िब्रिटश माणसाने पाणउतारा करणार श द वापरला तर यास 

हटक यास ते सोडीत नसत.  

 अथार्त, सपंूणर् वातंत्रा या येयाची िन सश त्र क्रांतीची बीजे पेरावयास यात या यात यांची 
मनोभिूमका मला लगोलग अनुकूल हो यासारखी होती असा हा एवढाच अगदी अ पसखं्य त णांचा आिण 

होम ल सोसायटीतील काही प्रौढांचा वगर् लडंनम ये गेलो ते हाही अि त वात होता.  
सारांश 

 या प्रकरणात िब्रटनम ये, ५७ या वातं ययुद्धानंतर, िहदंी राजकारणाचा िवकास कसा होत गेला याचा 
मला अव य वाटला तेवढा येथेवर जो आढावा घेतलेला आहे याव न हे प ट होईल की सन १९०६ या जलु ै

मिह यात मी लडंनला पोचला ते हा ितकड या िहदंी राजकारणा या क्षेत्रात मखु्यतः तीन िहदंी सं था कायर् करीत 

हो या. पिह या दोन हणजे दादाभाईं या िब्रिटशिन ठ पक्षा या ‘लडंन इंिडयन सोसायटी’ आिण ‘िब्रिटश काँग्रस 

किमटी’ या सं था होत. ितसरी सं था याला ‘ वदेशिन ठ’ िकंवा सामा य जनता ‘जहाल’ हणनू हणत या 
पक्षाची पंिडत शामजींची ‘इंिडयन होम ल सोसायटी’ ही होय.  

 या ित ही सं थांची येय यां या से फ ग हर्मेट ऑटोमनी, होम ल इ यादी िनरिनरा या नावात िन 

आशयात िकतीिह िभ नता असली तरी ‘िब्रिटश साम्रा यांतगर्त वदेशीय वाय तता’ याच नावा या चौकटीत 

बसणारी होती. यांचा मितताथर् असाच होता.  
 यां या साधनांिवषयी पाहता िब्रिटशस तािन ठ सहकारापासनू तो िब्रिटश स ताद्रोही असहकारापयर्ंत 

िकतीिह िभ नता असली तरी यांतील कोण यािह सं थे या कायर्क्रमात श त्राचाराचा समावेश कोणीही केलेला 
न हता. हेही वर यां या पुढार् यां याच लेखांचा िन भाषणांचा प्रलेखीय पुरावा (Documentary Evidence) देऊन 

आ ही दाखिवले आहे.  

 तथािप आ यिंतक अिहसेंचे नैितक खूळ मात्र कोणीही माजिवले न हते ! 

 या दो ही पक्षांपैकी कोणी समजत सश त्र प्रितकार हा िहदंु थान या पिरि थतीत अशक्य आहे, कोणी 
हणत तो अिन ट आहे तर पंिडत शामजी प्रभतृी यावेळी हणतात की तो अनाव यक आहे. औपिनवेिशक 

वाय तता (Colonial Self Govt. ) काय िकंवा होम ल काय-िहदंु थानला श त्राचाराचा अवलबं के यावाचून 

प्रा त होऊ शकेल, इतकेच काय ते या िनःश त्रवादी सवर् पक्षांचे हणणे असे. पण श त्राचार, सश त्र प्रितकार, हा 
मलूतःच पापमय आहे, अनैितक आहे, तो िहसंा मक अस यामळेु कोण याही पिरि थतीत शक्य असले, अिनवायर् 
असेले तरीसदु्धा िब्रिटशांिव द्ध श त्र उचलणे हे नीती याच ग यर् अस यामळेु तसे अध यर् कृ य आ ही के हाही 
करणार नाही. मग यापायी िहदंु थान िब्रिटशां या दा यात सतत िखचपत राहीला तरी चालेल. इतकेच न हे तर 

सश त्र क्रांतीने िहदंु थानला वातं य िमळाले तरीही तसले िहसंादिूषत वातं य आ ही वीकारणार नाही अशी 
भ्रिम ट िवधाने या वेळ या कोण याही िब्रिटशिन ठ िकंवा िब्रिटशिवद्रोही पक्षाने वा पुढार् याने केली नाहीत. वतः 
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कट्टर िब्रिटशिन ठ असणार् या काँगे्रसमधील िफरोजशहा, वा छा प्रभतृी पुढार् यांनीसदु्धा अशा अवार् या दंिभक 

पणाची, याडपणाची िकंवा भ्रिम टपणाची मते के हाही उपदेिशली नाहीत. इकडचे न हे तर दादाभाई, गोखले, 

सरुद्रनाथ ते थेट िफरोजशहा वा छपयर्ंत काँगे्रस या सवर् पुढार् यांनी एकमताने काँगे्रस या तोपयर्ंत या बहुतेक 

अिधवेशनातनू िब्रिटश शासनाने िहदंी लोकांना िनःश त्र क न दबुळे बनिव यािवषयी ती  िनषेध करणारे आिण 

हा श त्रबदंीचा िहदंी प्रजेवर लादलेला िनबर्ंध िब्रिटश शासनाने त काल र  केला पािहजे अशी मागणी करणारे ठराव 

समंत केलेले आहेत. आ यिंतक अिहसें या आ यिंतक खुळास यावेळेपयर्ंत िब्रिटशिन ठ काँगे्रससदु्धा बळी पडलेली 
न हती. मग ीकृ ण िशवाजींचे पूजक असले या, मािझनी, ग्यािरबा डी प्रभतृी युरोिपयन सश त्र क्रांितकारकांना 
गौरिवणार् या िन त कािलन आयिरश प्रभतृी क्रांितकारकांशी हातिमळवणी क  इ छीणार् या िटळक, पाल, पंिडत 

शामजी प्रभतृी िब्रिटश स तािवद्रोही ‘जहाल’ पक्षा या पुढार् यांिवषयी तर बोलणीच नको!  
 आप या सवर्तोपरी िनःश त्र िन असहा य पिरि थतीत सश त्र क्रांती याला अशक्य वाटे हणनूच काय 

तो तो जहाल पक्ष िनःश त्रवादी होता. सश त्र क्रांती ही अध यर् आहे, आ यंितक अिहसंा हीच काय ती ध यर् आहे, 

हणनू न हे. या आ यंितक अिहसें या खुळाने झपा यात काँगे्रस पछाडली जाणार होती, पण ती पुढे, पंधरावीस 

वषार्ंनी, गांधी-ग धळा या काळात!  

सपंूणर् वातं यवादी सश त्र क्रांितकारक पक्षाचा मागमसू सदु्धा न हता. 
 मी लडंनला पोचलो ते हा वरील तीन िनःश त्रवादी िन िब्रिटशसाम्रा यांतगर्त वाय तावादी सं था सोडत 

िहदंी राजकारणी अशी इतर कोणतीही सं था िकंवा पक्ष ितकड ेप्रकटपणे अि त वात न हता. य यिप िब्रिटश 

सम्राटाचे उ चाटन क न, िब्रिटशसाम्रा याचे ज ूझुगा न देऊन िहदंु थानचे सपंूणर् वातं य (Absolut Political 

Independence ) सपंािद याचे ‘ येय’ असणार् या आिण ते येय सा य कर यासाठी सश त्र क्रांती अपिरहायर् 
अस यामळेु िब्रिटशांशी तशी सश त्र टक्कर दे याची प्रितज्ञा करणार् या क्रांितकारकां या गु तसघंटना या सन 

१९०६ म ये िहदंु थानांत थापन झाले या हो या. महारा ट्र िन बंगालम ये भरभराटही हो या. तथािप, यांचा 
सपंकर्  िब्रटन, अमिरका प्रभतृी कोण याही पररा ट्रातील िहदंी िनवासीयांना हण यासारखा झालेला न हता. कारण 

सन १९०० ते १९०६ पयर्त िहदंु थानातील गु तसं था, अतंगर्त प्रचार िन सघंटन या प्राथिमक कोणचेही प्रकट िन 

फोटक क्रांितमय ‘कृ य’ असे झालेले न हते की यां या बातमीसरशी पररा ट्रात असले या िहदंी जनतेतही 
सश त्र क्रांतीशीलतेचा सचंार हावा. िहदंु थानातनू गु तसं थांचे प्रचारकही तोवर सघंटीत प्रचारासाठी हणून 

ितकड े गेले न हते. अवघे दोन त ण की यांची िहदंु थानात असतानाच गु तसं थात सश त्र क्रांतीची शपथ 

घेतली होती असे काय ते िब्रटन फ्रा सम ये, मी लडंनला पोच या या आधी दहाबारा मिह यापूवीर् गेलेले होते असे 

मी ितकड ेगे यानंतर माझा यांचा पिरचय झाला ते हा मला कळले. तोवर यांचािह एकमेकांशी क्रांितकायार् तव 

सबंंध जळुलेला न हता. क्रांितसघंटनेचा सतू्रपात तर मळुीच झालेला न हता. ते दोघेजण हणजे ीयुत पां. म. 

(आजचे सेनापित) बापट आिण बंगालचे हेमचंद्रदास. पैकी बापट हे काही क्रांतीसं था थान या या उ ेशाने 

गेलेलेच न हते. तसा कोणता उपक्रमही यांनी तोवर केलेला न हता. पण हेमचंद्रदास मात्र बंगाल या मािणकतोळा 
सं थेतून बॉ बची िव या िशक या या िविश ट उ शेानेच फ्रा सम ये आलेले होते. ितकड ेमाझी यांची ओळख 

झा यानंतर मी यांना ‘अिभनव भारत’ सं थेची शपथ िदली. ते हापासनू आ ही ितघेही ‘अिभनव भारत’ 
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सं थेतच कायर् करीत होतो. याचा उ लेख लवकरच जे हा खाली करावा लागेल ते हाच थोर क्रांितकारांचा अव य 

तो पुवर् पिरचयही क न देऊ.  

 अथार्त मी लडंनला पोचलो ते हा कोणतीही क्रांितकारक सं था तेथे कायर् करीत न हती. इतकेच न हे तर 

अठराशे स तावन या क्रांितयुद्धानंतर मी लडंनला जाईतोपयर्ंत म यंतरी या िदघर् काळातसदु्धा सघंटीत क्रांितकायर् 
ितकड ेके हाही आरंिभले गेले न हत ेअसे आजवर उपल ध झाले या वृ ताव न प टपणे िदसते. यापुढे नवीन 

वृ त उपल ध झा यास न कळे.  

अरिवदंबाबूंिवषयी उ लेख 
 तथािप यािवषयी या तुरळक अपवादाची पुसट वृ ते आता इतरत्र उ लेिखली गेली आहेत तीही येथे 

सांगनु टाकतो. पिहली गो ट अरिवदंबाबूंची. अरिवदंबाबूं या ीमतं जनकावर इंग्रजी जीवनाची एवढी छाप पडली 
िक, आपली मलेु लहानपणापासनूच या इंग्रजी वातावरणात वाढिवली जावीत अशी यांना उ कट इ छा झाली. 
याकाळी बंगाल इ यादी प्रांतात अनेक आंग्लिशिक्षत गहृ थांची अशीच धारणा झालेली असे. जशी मोितलाल 

नेह चीिह झालेली होती. यांनीही काळानंतर यां या मलुाला, पुढे सपु्रिसद्ध झाले या जवाहरलाल नेह ला, तसेच 

अगदी लहानपणापासनूच इंग्लडं या प्रािथमक ‘पि लक कूल’ म ये धाडलेले होते. अरिवदंबाबू अगदी लहानपणी 
प्राथिमक िशक्षणापासनू इंग्लडंम ये िशकत आय. सी. एस. या पिरके्षपयर्ंत िशकले. यांचे वडील बंधूही ितकडचे 

होते. अरिवदंबाबू आय. सी. एस. चे शेवटचे प्रमाणपत्र िमळिव यासाठी आव यक असले या घो यावर बस या या 
पिरके्षत मात्र शेवटी उतरले नाहीत. यामळेु यांना ते प्रमाणपत्र िमळाले नाही. ते हा यां यावर यांचे वडील बंधू 
नी वडीलही फार रागावले. परंतू अरिवदंांचे मन यावेळी या पिरके्षत आले या अपयशाने जे िवटले त े िवटलेच. 

यांनी ते हा इंग्लडंातच एक Lotus and Sword िकंवा The Sword and Lotus अशा काहीशी नावाची क्रांितकारक 

सं था थाप याचा प्रय न केला हणनू हणतात. परंतू अगदी लवकरच युरोपात यावेळी असले या सयाजीराव 

महाराज गायकवाड यां या गणुज्ञ कानावर अरिवदंबाबंू या िवलक्षण बुिद्धम तचेी िकतीर् पोहचली. आिण यांनी 
अरिवदंांना आप या सं थानातील एक मो या अिधकारावर नेम याचे वचन िदले. याप्रमाणे अरिवदंबाबू बडौदे 

सं थानात सेवा प क न िहदंु थानात िनघून गेले. यापेक्षा अिधक या यां या नावा या गु त सं थेची काही एक 

वातार् उपल ध नाही. ितचा उपजतच मृ यु झाला.  
चा चंद्र द तांचा उ लेख 

 याप्रमाणे मी इंग्लडंला पोहच या या दहाएक वषर् आिध तसाच एक अ पजीवी का होईना पण 

क्रांितकारक गु त सं था थाप याचा प्रय न एका त णाने एकदा केलेला होता. असे अगदी अिलकड ेपु या या 
मराठा या इंग्रजी पत्रा या ०१ ऑग ट १९५२ या िदवंगत क्रांितकारक चा चंद्र द त आय. सी. एस. यां या 
आ मवृ तातील जो एक उतारा छापलेला आहे याव न िदसते. याचाही ता पुरता उ लेख हणनू इथेच क . 

िदवंगत चा चंद्र िलहीतात की, यांचा ज म १८७६ या सनात झाला. १८५७ या यो यां या वातार् ऐकुण यां या 
मनात येई िक, आपणही तसा काही क्रांितकारक सिैनक पराक्रम करावा. याकाळी आय. सी. एस. िव वास नावाचे 

एक साहसी बंगाली गहृ थ ब्राझीलम ये जाउन, या देशा या सै यात िश न एक पराक्रम सेनानी हणनू 

प्रिसिद्धला आलेला होते. या प्रिसद्ध बगंाली सेनानी िव वास यां याकड ेब्राझीलम ये जाउन आपणही तसे सेनानी 
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हावे आिण नंतर िहदंु थानात एउन सश त्र क्रांितचा उठाव करावा असा चा द तांचा मानस होता. परंतू लहान वय 

अस यामळेु यांना यां या वडीलां या आग्रहामळेु इंग्लडंम ये जाउन आय. सी. एस. चा आ यास करावा लागला. 
यासाठी ते सन १८९६ म ये इंग्लडंम ये गेले. ितथेही ब्राझीलकड ेगु तपणे िनघून जा याचा यांचा बेत होता. पण 

इतक्यात सेनानी िव वास हे वार याची बातमी आली. परंतू सँढसर्, उलीच प्रभतुी िब्रटनम ये कोण याही उ च 

सिैनकी शाळांतून भारतीय िव या यार्ंना सक्त म जाव होतो असे यांना आढळून आले. ते हा तो नाद सोडून त े

िब्रटीश शासनीय सेवा िवभागा या आय. सी. एस. चाच अ यास क  लागले. तथािप गु तपणे सश त्र क्रांितचा 
प्रचार कर याची खटपटही करीत होते. प्रिसद्ध आयिरश क्रांितकारक मायकेल डे हीड, इंग्लडंमन हाइंडम यां या 
यानी भेटी घेत या. यानी यांना गु त क्रांतीसाठी उ तजन िदले पण जे हा दादाभाई नौरीजीकड े गेले ते हा 
यानी वरील पुढार् यांसारखा दु कीतर् माणसां या (Disreputanle People) नादी लाग ूनका हणनू बजावले. आिण 

पु हा काही क्रांितयोजनेिवषयी ते जे हा दादाभाईंकड ेगेले तर दादाभाईंनी “I have no time for boys to waste. Go 

away.” असे चक्क सांगनू यांना परतवून िदले. यानंतर या यां या आठविणतील वीस एक ओळी नाव, घटना, 
िदनांकसदु्धा अत य आहेत. कारण या मळुातच िवसगंत आहेत. यांत त य इतकेच िदसते की चाफेकरांनी रँडला 
मार याची बातमी लडंनला येताच यामळेु उ फुतर् होऊन शेवटी चा चंद्रांसह पाच िहदंी त णांनी सन १८९७ म ये 

एकत्र जमनू शपथ घतली की We shall never rest till we have freed India from the thraldom of Britain. 

आ ही िहदंु थानला िब्रिटशां या दा यातुन मकु्त के यावाचून कधीही व थ बरणार नाही. पण यांची ही पहीली 
बैठकच शेवटची ठरली. जे चार साथीदार या िदवशी यांना िमळाले होते तेिह लवकरच कामा या टीने नाहीसे 

झाले. (They were no Longer with me)- चा चंद्रही परीके्ष या आ यासात गुतंून गेले. लवकरच आय. सी. एस. 

होऊन िहदंु थानात परतून ते सन १९०० म ये िब्रिटश शासना या चाकरीत िशरले. तथापी या आय. सी. एस. या 
उ चािधकारावर चाकरी करीत असतानाच यांनी पुढे प्रछ नपणे ी. अरिवदं घोष यां या वयैिक्तक नेतृ वाखाली 
‘युगतंर’ गु तसं थेत पु कळ साहसी क्रांितकृ यात भाग घेतला. पण यां या या सार्या चळवळी िहदंु थानात 

घड या. या तव िब्रटन इ यादी पररा ट्रीय िहदंी क्रांितकारक आंदोलना या या वृ तकथन प्रकरणाशी यांचा काही 
सबंंध येत नाही, हणनू या प्रकरणात ते वृ त दे याचे कारण नाही. तथािप यां या क्रांितिवषयक आठवणी १९४७ 

सनानंतर िलिहले या अस यामळेु एका चुकी या उ लेखाचे तेवढे िनरसन येथेच क न टाकतो. ी. चा चंद्र द त 

कणार्वतीला (अहमदाबादला) सन १९०८ म ये िब्रिटश शासनी अिधकारी असता यावेळ या काही क्रांितकारक 

उलाढालीसबंंधी िलिहतात की, “ Little dynamic groups (of revolutionaries) were springing up all over the 

county, who made their own plans and carried them out. Their local leaders, men like Chidambaram of 
tutikorin and Babu Khare of Nasik decided on their own lines of work. I remember that in 1908 and 
emissary of Babu Khare came to me in Ahmedabad and pressed me to supply them with a couple of 
revolivers from Calcutta. Vinayak Savarkar, a follwer of Khare had prmised to send them weapons from 
Europe but had so far failed to do so. It may be mentioned here that Savarkar did send later on, some 
Browning Automatic plstols, that with one of them Kanhere, a young Bramhin shot Jackson the District 

Magistrate of Nasik.” यांनी िदलेली मािहती काही अशंी चुकलेली आहे. िचदंबरम ्िप ले हे को या ‘लहानसहान’ 

थािनक गटाचे न हते. त े ‘अिभनव भारत’ या िवशाल गु त सं थेचे सभासद होते. सरुतला झाले या सन १९०७ 

या काँगे्रस अिधवेशनाचे वेळी यांनी अिभनव भारताची शपथ घेऊन नंतर तुितकोरीनला याची शाखा थािपली. 
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दसुरी चुक ही की नािशक या या पुढार् याचे नाव यांनी ‘बाबू खरे’ असे िदले आहे ितथे ‘बाबासाहब खरे’ असे नाव 

हवे. ितसरी चुक की प्र तुत कै. बाबासाहेब खरे (B. A. LL. B. ) िविवज्ञ यां या मी अनुयायी (Follower) होतो हे 

िवधान िवपयर् त आहे. बाबाराव खर् यांसारखा थोर क्रांितकारकांचा मी “Follower” जरी असतो तरीही ती गो ट 

मला अिभमाना पद वाटली असती. परंतु व तुि थतीचा िवपयार्स होऊ नये आिण जे पुढे क्रांितकारक झाले या 
थोर पु षांची मतेही याकाळापूवीर् िकती िब्रिटशिन ठ असत हे जाता जाता िदग्दिशर्ले जावे यासाठी एक लहानशी 
आठवण येथे देत आहे. बाबाराव खरे हे मजहून मोठे, उणेपुरे चाळीस वषार्ंचे असताना िन िम अठरा एकोणीस 

वषार्ंचा असताना यांना क्रांितपक्षास िमळ यािवषयी जे हा मी नािशकला प्रथम िवनंती केली ते हा या चचत 

िब्रिटश साम्राटासबंंधी, मी रचले या पोवा यातील ‘घरात िशरला चोर-तयासी मािनयला राजा!’ हा चरण मी 
उ चारला, ते हा देशभक्त परंतू यावेळी िब्रिटशिन ठ असले या, ी. बाबाराव खरे यां या सांग याचा मितताथर् 
असा, “ ता या, तुमचे इतक्या वेळचे सभंाषण मला जरी पटत आले होते तथािप प्र यक्ष आपले िब्रिटश सम्राट िकंवा 
सम्राज्ञी यां यािवषयी असे अराजिन ठ उ गार मला सहन होणार नाहीत. अरे, ‘ना िव णःुपृ वीपितः’ हे आपण 

िहदंचेु धमर्वचन आहे. सम्राटाला चोर हणायचे? िब्रिटश अिधकारी, ही भृ यशाही (Beaurocracy) चोर असेल, पण 

िब्रिटश सम्राट हा आपला सम्राट! िव णचूा अवतार!” यावेळी यां याप्रमाणेच अशी भाबडी समजतू असणारे 

शेकडो लोक आ हाला भेटत. यासाठी ना िव णः पृ वीपितः या वचना या खर् या अथार्िवषयी वतः ‘काळ कत 

परांजपे यां या अ यक्षतेखाली मला एक प्रकट याख्यान यावे लागले. इथे इतके सांगणे पुरे आहे की बाबाराव खरे 

हे इतके कट्टर िब्रिटश साम्रा य िन ठ होते! ती यांची भाबडी मनःि थती मा या िन िवशेषतः माझ े जे ठ बंधू 
बाबाराव सावरकर यांचे प्रय नाने पालटून यांनी वतः मा या हातून पुढे एकदोन वषार्ंतच सन १९०५ ला अिभनव 

भारता या झाले या नािशक येथील पिह याच समेंलनात अिभनव भारताची िदक्षा घेतली. आिण ते सपंूणर् 
वातं यवादी िन सश त्र क्रांितकारक झाले. पुढे यांनी क्रांितकायार्ंत िवशेषतः १९०७ ते १० प्रिति ठत िन प्रौढ 

पुढारी हणनू ते कसे पकडले गेले, यांची ‘मोकासा’ प्रभतृी म ताही कशी राज त(ज त) केली गेली, िब्रिटशांनी 
केले या यां या बंदीवासातील छळापायी यांची प्रकृती कशी ढासळली आिण देश वातंत्रा तव हळहळत िझजनू 

िझजनू ते कसे मरणी म न गेले ते दयक्षोभक िन दयद्रावक वृ त या मा या िब्रटनमधील कथा भागाशी 
असबंंिधत हणनू जरी इथे देता येत नाही तरीही क्रांितवीर बाबाराव सावरकरांचे ी. द. न. गोखले यांनी िलिहलेले 

चिरत्र आिण डॉ. िव. म. भट यांनी िलिहलेला िन १९५० म ये प्रिसिद्धलेला ‘अिभनव भारत’ हा ग्रथं या मधून 

िजज्ञासूनंी ते अव य वाचावे.  

एवीतेवी मी लडंनला गेलो ते हा भारतीय वातं यवादी सश त्र क्रांितकारक पक्षा या कोण याही प्रकट वा गु त 

सघंटनेचे तर सोडाच पण लहानसहान अनौपचािरक ग पागाराचे सदु्धा िब्रटनप्रभतृी पररा ट्रातून नाममात्रही 
अि त व न हते.  
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प्रकरण ितसरे 

शत्रू या िशिबरात 
 मािगल प्रकरणात मी लडंनला पोचला ते हा िहदंी राजकारणा या क्षेत्रात आप या िहदंी पक्षाची पिरि थती 
काय होती ते समालोिचले. आता, आम या शत्रु थानी असले या या िब्रिटशांशी आ हास आप या मातभृमूी या 
िवमोचनाथर् सगं्राम छेडावयाचा होता या शत्रपुक्षा या या वेळ या पिरि थतीिवषयी आम या क्रांितपक्षाची िन 

िवशेषतः माझी काय मते होती यांचीिह अव य ती परेखा इथे िदली पाहीजे.  

 याकाळीही िब्रिटश जनता, जनता अशी, िब्रिटशसाम्रा य िहदंु थानावर राहीलेच पाहीजे अशा ठाम मताची 
होती. यांची मखु्य कारणे अशी.  
 प्रथमतः िहदंु थानातील प्रित वषीर् लटूुन आणले या अपरंपार सपं तीचा प्रवाह िब्रटीश साम्रा या या 
राजवा यापासनू तो िब्रटन या खे यापा यापयर्ंत झोपडी-झोपडीपयर्ंत पाझरत जात होता. आिण यांची या 
झोपडी-झोपडीतील िब्रटीश त्री-पु षाला पुरेपुर जाणीव होती. िहदंु थानातील िब्रटीश भदुलात, नौदलात, 

भृ यदलात सह त्रावधी िब्रटीश माणसांची जी भरती चाल ुअसे ती या िब्रटीश खे यापा यांतील माणसांतुनच होत 

असे. िब्रटीश कारखा यांतुन काम करणार् या सह त्रावधी कामकर् यांना, या लक्षािधश कारखानदारवगार् प्रमाणेच, हे 

पक्के ठाउक होते िक, िहदंु थानातील कापुस, कातडी प्रभतृी क ची उ पादीते जर िब्रटीश स ते या बळावर 

व तात लटूुन आणता आली नाहीत आिण यां या पासनू पक्के बनिवलेले पदाथर् परत या िहदंु थानी 
िगर्हाईकांनाच िब्रटीश स ते या प्रभावाने महागात िवकता आले नाहीत, तर ते यांचे िब्रटीश कारखाने डबघाईस 

आ यावाचुन राहणार नाहीत. या शेतकरी, कामकरी िन यापारी वगार्प्रमाणेच िहदंु थानात येणारे हाईसराय 

यांजपासनू तो सा या लेखनीत वगार्पयर्ंतचे िब्रटीशां या उ च िन म यम वगार्तील सह त्रावधी लोकांचे पगारापोटी 
िन िनवृ तीवेतनापोटी िहदंु थानाचे को यावधी पये िब्रटनमधील या या वगार् या िखशात ओतले जात होते िह 

गो ट िह प्र येक िब्रटीश नागरीक जाणनू होता. अशा प्रकारे रावापासनू रंकापयर्ंत िब्रटनमध या सवर् वगार्तील िन 

घरातील जनतेचा िवलासी चरीताथर् या िहदंु थानावर अवलबंुन होता आिण तो तसा अवलबंुन आहे याची 
िब्रटनमधील प्र येक त्री पु षाला वतः या अनुभवाने जाणीव होती तो िहदंु थान िन वळ वाथार्साठीसुद्धा काही 
झाले तरी िब्रटीशां या अिधरा यातखाली ठेवलाच पाहीजे यािवषयी य चयावत ्िब्रटीश जनतेने एकमत झालेले 

असे. यां या प्र येका या पोटापा याचाच प्र न होता तो!  
िब्रटीश साम्रा याचा परमो च िबदं ु

 साधारणतः िख्र ता या १९ या शतका या उ तराधाथर् िब्रटीश साम्रा याने यां या प्रकषार्चा िन प्रभु वाचा 
परमो च िबदं ुगाठला होता. भतुकाळची गो ट सोडलीतरी ता कालीन कोणतेही साम्रा य िव ततृेत, िवशाल वात, 

वैभवात, यव थेत िकंवा िदिग्वजयी बाहूबलात िब्रटीश साम्रा या या पासगंासही पुरते ना. ‘आम या साम्रा यावर 

सयूर् किधही मावळू शकत नाही’ ही िब्रिटशांची दप क्ती असली तरी यांनी या पॅिनश साम्रा या या दप क्ती 
नुसार ती उचलली होती ित यापेक्षा शतपटीने िब्रिटश साम्रा या या प्रकरणी ती यथाथ िक्तच होती. सीझरला 
नुसती ऐकून मािहती असलेली रा ये िन रा टे्र तर काय परंतू या रा ट्रां या िन रा यां या अि त वाचा प तासदु्धा 
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सीझरला माहीत न हता- ‘Which Ceazers never knew’ अशा पाताल खंडातील िक येक रा ट्राचा िन रा याचाही 
िब्रिटश सम्राट हा अिधरा  झालेला होता. पृ वी या उभय गोलाधार्तून वहाणार् या सवुणार् या अनेक नदन या 
आपआप या सपं तीचे प्रवाह अतंी िब्रिटश राजकोषात ओतून आपआपले कारभार वहात हो या. चारी खंडातील 

भतूलावर िब्रटनची बला य सै य अिजकं्य ठरली होती. समदु्राची तर िब्रटािनया वािमनीच होती. ‘Mistress of 

the seas’ ही ितची पदवी िहरावून घे याची नेपोिलयनचीही छाती झाली नाही. ‘Napolian could do everything 

but cross the English Channels-’ पु हा अनेक उपजातीची आिण जातीची िविलनीकरणे आिण सघंटना होता 
होता जी एकजीवी रा टे्र बनतात यांना यांना या बनावाचे आधी या काळांतून जावे लागते या कालखंडातून 

िब्रिटशरा ट्र आधीच तावून सलुाखून िनघालेले होते. कारण या रा ट्रातील इंग्लडं, कॉटलडं, वे स प्रभतृी जातीय 

वा प्रादेशीय घटकांची अतंगर्त युद्धे पूवीर्च होऊन चुकलेली होती. यां या धािमर्क पंथापंथातील कलह, राजस ता िन 

सामतंस ता आिण लोकस ता कलह इ यादी यांचे अतंगर्त कलह पेटून, भडकून, जळत आधीच िवझनू गेलेले 

होते. पण यावेळी जमर्नी, रिशया प्रभतृी युरोपातील इतर रा ट्रांत ते अतंगर्त कलह धुमसत अस यामळेु आिण 

आिशयातील प्रचीन महारा टे्र जीणर् शीणर् झाली अस यामळेु या सवार्त िब्रटन हेच एकंदरीत अिधक एकजीव 

एकरस, लोकसमंत घटनाबद्ध आिण अक्षरशः एकरा  असे बलव तर रा ट्र झालेले होते. अतंगर्त कलहा या 
भयापासनू िवमकु्त झालेले अस यामळेु यांची सारी रा ट्रीय शक्ती िन बिुद्ध ही या िब्रिटशांना साम्रा यीय 

िदग्वीजयावर एकवटता आली. या योगे िहदंु थानासारखे महारा य जे हा यांनी पादाक्रांत क न तेथे आपली 
अप्रितहत स ता थािपली ते हा चहूकड े यांचा दरारा, बळ िन गौरव इतका वाढला की सार्या जगतात िब्रटन हेच 

अग्रग य रा ट्र समजले जाऊ लागले. या आप या जागितक प्रित ठेचा गवर् िब्रटनमधील वदेशािभमानी 
जनते या रोमरोमांतून सळसळत असे. या आपलया मानिबदंलूा यि कंिचतिह उणेपणा येऊ नये या तव 

िहदंु थानावरील आप या िब्रिटशसाम्रा या या सरंक्षणासाठी आपले धारदार ख ग सदोिदत अिजकं्य वीर ीने 

उपसलेले ठेवणे हे आप या देशािभमानाचे सव य कतर् य होय अशी िब्रिटश जनतेची वयं फूतर् धारणा झालेली 
होती.  
 यातही, केवळ आप या वाथार्साठी िकंवा आप या देशाची प्रित ठा वाढव यासाठी िकंवा या या 
सपं नतेसाठी िहदंु थानसारख्या दसुर् या देशा या वातंत्राचा िन सपं तीचा अपहार करणारा आततायी 
वदेशािभमान हा स गण नसनू एक अमानुष दगुुर्ण होय अशी शंका इतर कोणास िकंवा वतःसही येऊ नये 

हणनू यां या िहदंु थानावरील पोलादी आक्रमणास यांनी परोपकाराचे सोनेरी पाणी चढिवले होते. यां या 
शालेय िशक्षणातील ध यांपासनू तो ‘पालर्मटा’ तील सव च मिंत्रमडंळा या वक्त यांपयर्त याच एका बहा याचा 
उ घोष सार्या िब्रटनभर चाल ूअसे की आमचे िब्रिटश साम्रा य िहदंु थानावर प्र थािप यात आमचा मुख्य हेत ू

िहदंु थानाचेच क याण कर याचा आहे. या दािरद्र, दु काळ, दरुाचार यांनी ददुर्शा झाले या कोटी कोटी सतं्र त 

लोकांना यां यात शांतता, सरुिक्षतता िन सु यव था प्र थापून उद्धार यासाठीच या िहदंु थानावर आमचे 

एकछत्री साम्रा य चालिव याचे उ तरदािय व आ ही िब्रिटशांनी वीकारले आहे. िब्रिटश साम्रा याचे जोखड 

िहदंु थान या मानेवर आ ही लादलेले आहे असे हण यापेक्षा िहदंु थानचा उद्धार कर या या भतूदया मक 

कतर् याचे जोखड िब्रटनने आप या मानेवर वेछेने लादनू घेतलेले आहे असे हणणेच अिधक योग्य होईल. 
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यावेळ या िब्रिटश वृ तपत्रांचे िलखाण आिण िब्रिटशांनी िलिहलेले िहदंु थानािवषयक राजकीय सािह य चाळले 

असता िब्रिटश जनता वरील उदघोषां या बुरख्याखाली आप या िहदंु थानवरील साम्रा याचे वरील श दात कसे 

सतत समथर्न करीत होती याचा यथे छ पुरावा कोणालाही िमळू शकेल. या सतत उ घोषांना करता करता िन 

ऐकता ऐकता आपण िहदंु थानवर उपकार कर यासाठीच िहदंु थानवर रा य करीत आहोत ही भावना 
सवर्सामा य िब्रिटश जनतेत इतकी बळावली की प्रथमतः आप या का याकुट्ट ् वाथार्ला झाक यासाठी आपण 

ितचा सोनेरी बुरखा त डावर ओढलेला होता याचीही जाणीव ितला राहीली नाही! अधूनमधून एखादा हरबटर् 
पे सर िकंवा हाइंडमन ती भावना हे मलूतः एक ढ ग होते हणनू हण ूलागला तर ती िब्रिटश जनता, या 
एक याला एक वेडपट हणनू तरी िझडकारी िकंवा देशिनदंक हणनू तरी फटकारी.  
 याहीपुढे जाऊन िब्रटनमधले प्र येक ‘चचर्’ िन प्र येक िमशनरी िहदंु थानात िब्रिटशांनी पहीले पाऊल 

टाकले या िदवसापासनू िब्रिटश जनतेस उपदेशीत िन उ तिेजत राहीला होता की िहदंु थान या केवळ ऐिहक 

क याणासाठी तु हा िब्रिटशांनी ितथे तुमचे साम्रा य चालिवले पाहीजे. इतकेच नाही तर या िहदंु थानातील 

दगडध यांची पूजा करणार् या, पापी, पितत िन असद्धमीर्य अशा कोटी कोटी लोकांना बायबलातील स य िन िद य 

धमार् या पिवत्र जलाचे अमतृ पाजनू यां या आ यांना परलौिकक स गती दे यासाठीही तु हा िब्रिटशांनी 
िहदंु थान वरील आप या िख्र चन साम्रा याची पोलादी पकड रेशमात्र िढली होऊ देता कामा नये. यांनी 
िहदंु थानात िब्रिटश साम्रा याचा पक्का पाया घातला आिण याचे धोरण आखले या पिह या िपढीपासनू या 
िब्रिटश रा यक यार्ं या िन धम पदेशकां या भाषणातून िन लेखांतून वरील आशयाचे अगिणत उ तरे िवखुरलेले 

आहेत. िदग्दशर्नापुरते खािलल दोनच उतारे पहा.  
 इ ट इंिडया कंपनीचे हाती जे हा सार्या िहदंु थानवरील िब्रिटश साम्रा यस ता एकवटली ते हा आप या 
राजकीय कारभारा या मलूभतू येयांचे प टीकरण करताना या कंपनी या डायरेक्टरांचे चेअरमन असले या 
िम. मॉग स (Maugles) या प्रमखु रा यािधकार् याने भर पालर्मट या हाउस ऑफ कॉम सम ये िदले या 
आप या भाषणात सािगतले की : 
 “Providence has entrusted the exensive empire of India to England in order that the banner of 
Christ should have trimphant from one end of india to the other. Every one must exert all his strength 
that there may be no idolatoriness on any account in comtinuing the grand ork of making all India 

Christ.” ( या प्रमखु रा यिधकार् या या जोडीला िब्रटनचा हा एक प्रख्यात धमार्िधकारी रे हरंड केनेडीही सन १८५६ 

चे आधीच काय हणतो पहाः 
 “Whatever misfortunes comes on us as long as our empire in India continues, our chief work is 
the propogation of Christianity in the land. Until Hindusthan from Cape-comorin to the Himalayas 
embraces the religion of Christ we must use all power and all the authority in our hands until India 
becomes a magnificiant nation, the bulwork of Christianity in the East.” 

 भावाथर् की, ‘आप या िहदंु थानावरील साम्रा या या-महणजे श त्रबळा या शक्तीने य चयावत ्

िहदंू थान चे िख्र चन थान बनिवले पाहीजे! सबंध िहदंु थानला िख्र चिनटीचा पूवर् िदशेकडील एक प्रचंड प्रकार, 

एक दघुर्षर् दगुर् बनवून सोडू तरच आ ही खरे िब्रिटश!” अशा या राजकीय ठगांनी धािमर्क शपथा घेतले या असत. 

फार काय आमचे बहुतके भोळेभाबड े पुढारी, यांना उदारधी हणनू गौरवीत या मॅक्समु लर िन मेकाले 
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यां याही छुपी मिनषा िन मह वाकांक्षाही हीच असे हे िसद्ध करणारी यांची अतं थ पत्रे उघडकीस आलेली आहेत 

पण यांचा उ लेख पुढे क . िहदंी लोकांवर िख्र चिनटी छळबळाने सदु्धा लाद याचा िब्रिटशांनी केवढा खटाटोप 

केला होता या िवषयी अिधक मािहती कोणाला िवषयी अिधक माहीती कोणाला हवी असेल, तर यांनी आम या 
१८५७ चे वातं य समर या पु तकातील प्रकरण ‘आगीत तेल’ अव य वाचावे.  

 परंतु िहदंु थानावर लादली जाणारी ही िख्र चिनटी बायबली िख्र चिनिट न हती तर िब्रिटश िख्र चिनिट 

होती. ‘तु या एका थोबाडीत कोणी मारले तर त ूतझुा दसुरा गाल पुढे कर’ असा आक्रमक साम्रा यांचे वाटोळे 

करणारा उपदेश देणारे त ेरडवे बायबल हा काही यां या िख्र चिनटीचा धमर्ग्रथं न हता. तर ‘आ ही िहदंु थानचे 

साम्रा य तलवारीने िजकंले आहे आिण ते तलवारीनेच राखणार आहो’ अशी उघड गजर्ना करणारे कडवे बाहुबल हा 
यां या िख्र चिनटीचा धमर्ग्रथं होता. हणनूच ते एका हातात बंदकू िन दसुर् या हातात बायबल घेऊन बाहेर पडले 

होते. िख्र चिनटी या प्रचारासाठी ते आपले आक्रमक िब्रिटश साम्रा य गाजिवत होते असे ते िनरंतर हणत आिण 

देवा या प्रथर्नेचे वेळी या कामी यांचे दैवी सहा यक याचीत. पण ठगांचीही एक देवता असे आिण गळेकापू 

वाटमार् या करावयास िनघ याचे आधी ते ठगसदु्धा या देवतेची सहा य याचीत. ठगीला सहा य करी हणनू जशी 
जी ठगांची देवता ठगांना आवड े तशीच ही यांची िब्रिटश िख्र चिनटी यां या िहदंु थानावरील साम्रा याला 
बळकटी देणारी होती हणनूच की काय ती िब्रिटशांना िप्रय होती िन िहदंु थानावर लादावयाची होती. यांना माहीत 

होते की जो जो िहदं ूछळाने हणा, बळाने हणा, मनाने हणा, धनाने हणा, पण िख्र चन होई तो अतंी िन बहुधा 
वंशपरंपरा िहदंु वाला िन याचा पारखा होई. याचे याचे धािमर्क, सां कृितक, िन या पिर थतीत बहुधा राजकीय 

जीवनही िब्रिटशांशी समरस होई. आपण होऊन तो िहदंचुा शत्र ू बने िन िब्रिटशांना वे छांिकत दास! या 
काळापावेतोिह िख्र ती प्रचारकांनी लाखो िहदं ूबाटिवले होते. िपढीमागनू िपढी ती बाटले या िख्र चनांची सखं्या 
वाढत जाई. िहदं ू रा ट्राचे सखं्याबळ याप्रमाणात घटत जाई. ती लक्षावधी िहदंी िख्र चनांची जात, जात अशी, 
िब्रिटश साम्रा याला आप या धमार्चे रा य हणनू आपलेच रा य समजे. िहदं ु रा ट्रालाच परधिमर्य हणनू 

परपक्षीय मानी. िब्रिटश साम्रा यिन ठेची पाळेमुळे िहदं ु रा ट्रा या अतंःपे्ररणांचीच शकले पाडून अशी खोलवर 

जवीत जा याचे कामी या आक्रमक िब्रिटश िख्र चिनटीचा कू्रस हा यांचा कृपा-षाणाइतकाच पिरणामकारक 

ठरे!  

 िख्र चिनटीसाठी यांना िब्रिटश साम्रा य हवे होते असे न हे तर िब्रिटश साम्रा यासाठी यांना िख्र चिनटी 
हवी होती. आततायीपणालाच ई वरी धमर् कतर् य हणनू िमरवू लागले या या या िब्रिटश जनतेची मनःि थती 
आधीच मकर् ट तशातिह म य याला अशी झालेली होती. तीच ही िब्रिटश जनता ितचे ते िहदंु थानवरील साम्राज जे 

अढळ िन अप्रितहत ठेव ूशकतील अशाच लोकांना आपले प्रितिनधी हणनू िनवडून पालर्मटम ये पाठवी. आिण 

या लडंनधील पालर्मट या मिंत्रमडंळाकडून ते िहदंु थानचे साम्रा य चालिव यासाठी हाइसरायापासनू तो अगदी 
खाल या िब्रिटश सिैनकासेंवकांपयर्चा प्रशासक वगर् िनयुक्तीला जाई. या सवर् वगार्ला यावेळचा ढ असलेला 
अगँ्लो इंिडयन हा श द थोडा लविचक क न वापरला तर िहदंु थानचे रा य प्र यक्षपणे चालिवणारा हा अगँ्लो 
इंिडयन वगर् वतंत्र नसनू िब्रिटश जनतेचा केवळ िकंकर होता. जर याचे िहदंु थानातील एखादे कृ य वा धोरण 

िब्रिटश जनतेस आवडले नसते तर यातील हाइसरॉयसदु्धा या सवार्ंची वा कोणाचीही या िब्रिटश जनतेने त काल 
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हकालपट्टी केली असती. नवीन िनवडणकूा घेउन ितला असमंत अशा या पालर्मटातील िब्रिटश मिंत्रमडंळालाच 

उलथून टाकले असते. आिण ितला चेल असे नवे मिंत्रमडंळ आिण िहदंु थानातील प्रशासक वगर् या िब्रिटश 

जनतेने थापन केला असता. िब्रटन या सा या घरगतुी प्र नापायीसदु्धा िब्रिटश जनतेने केवळ मतपेटी या 
(Ballot Box या) प्रभावाने मिंत्रमडंळा या अशा उलथापालथी केले याही असत. परंतू िहदंु थानात हे 

अगँ्लोइंिडयन प्रशासक यांचे िब्रिटश साम्रा य गाजिवताना अपहरण, अ याय, अ याचार, लटूमार, छळणकू, िन 

िपळवणकू जी प्रितपदी करीत चालले होते यासाठी या िब्रिटश जनतेने या अगँ्लोइंिडयनांना एकदासदु्धा तसा दंड 

िदलेला नाही. उलटपक्षी िहदंु थानवर यांनी यांनी अिधक करडी स ता चालिवली िन िब्रिटश साम्रा याचा 
अिधक दरारा गाजिवला तो तो प्रपीडक िब्रिटश प्रशासक, क्लाइ ह, डलहौसी, कॅिनगं तो कझर्नपयर्ंत या िब्रिटश 

जनतेकडून रा ट्रवीरासारखा गौरिवला जात असे. अथार्त ् िब्रिटश जनता आिण हे यां यातीलच प्रशासक हणनू 

िहदंु थानात धाडले जाणारे ‘अगँ्लो इंिडयन’  मुळात दोन न हतेच. ते सारे एकाच मालेचे मणी. “शेवटचा िबदं ू

गळेपयर्त आ ही िहदंु थानवरची आमची साम्रा यस ता सोडणार नाही” अशा आशयाची लॉडर् कझर्नने या सन 

१९०४/५ या म यंतरी अनेकवार घोषणा केली आिण िहदंी काँगे्रसने आपला ‘माग्नाचाटार्’ हणनू पूजलेला िब्रिटश 

राणी या १८५७ मधील घोषणापत्राला ‘एक अशक्य िन वायफळ अिधपट’ ‘An impossible carter’ हणनू र ीत 

काढले. ते श द जरी लॉडर् कझर्नचे होते तथािप या श दांतून िनघालेली गजर्ना ही सार्या िब्रिटश जनतेचीच 

सामिूहक गजर्ना होती.  
 शत्रू या िशिबरातील ही यथाथर् वा तुि थती िनभर्यपणे क्रांितकारक पक्षाने आिण मा यापुरतेच 

बालावयाचे तर मी पुरती आकळलेली होती. कारण व तुि थती भेडसावणारी आहे. आप या आवाक्याबाहेरची आहे 

एव यसाठी ितला िनडरपणे जोख याचे टाळणे हे आ मघातकी िभत्रेपणाचे आहे. आिण यासाठी या 
व तुि थतीचा तो भयंकरपणाच नाकारणे ही आ मघातक आ मवंचनाच आहे अशी आमची िन चीती पटलेली 
होती.  
 तथािप बहुधा वरील िवभीत वृ तीमळेुच देशभक्त दादाभाईंपासनू तो देशभक्त गोख यांपयर्त यावेळ या 
काँगे्रसमधील नेम त पक्षाने आपली अशी आ मवंदना कळत वा नकळत क न घेतली होती खरी. ‘िब्रिटश जनता’, 
जनता अशी यायी िनरपराध िन दडपेिगरी या साम्रा यवादाचा ितटकारा करणारी आहे पण िहदंु थाना वरील 

सार्या अ यायािवषयी िन दडपेिगरीिवषयी उ तरदायी आहे, अशी या नेम तांनी आपली एक सोई कर पण 

सवर्थैव भ्रममलूक समजूत क न घेतेलेली होती. यामळेु िब्रिटश जनतेची ‘मनधरणी’ क न या अगँ्लो इंिडयन 

वगार्ला ता यावर आण याचे यांचे सारे असफल ठरले यांची अव य िततकी िव ततृ चचार् या ग्रथंात मागे येऊन 

गेलेलीच आहे. इथे िवषयानुबंधापुरते इतकी सांगणे पुरे आहे की अशा काही मूलभतू मतभेदामळेु, नेम त पक्षा या 
वरील पुढार् यांिवषयी मा या मनातील आदर िन यां या देशसेवेिवषयी वाटत असलेली कृतज्ञता वारंवार 

यक्तवीत राहूनही यां यावरील राजकीय िदशाभलूी या धोरणावर िन कृ यावर मला िन क्रांितकारक पक्षाला 
सतत कडक टीका करावी लागे. तथापी ते आ हा क्रांितकारकांना जी िश याशापांची लाखोली वहात तसे मी के हाही 
केलेले नाही.  
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 तीच गो ट, मी लडंनला पोचलो याकाळी भरभराटू लागले या पाल बाबू, पंडीत शामजी प्रभतृीं या 
‘असहकारवादी’ पक्षाला िन कायर्क्रमाला लाग ूहोती. यांना जरी नेम तप्रमाणे िब्रिटश जनता ही िनरपराध िन 

यायी वाटत न हती आिण ितची नुसती मनधणी कर यापेक्षा ितला बोचेल असा काहीतरी सक्रीय प्रितकाराचा 
कायर्क्रम हाती घेतला पाहीजे असे वाटे तथािप, आ ही मागे सांिगत याप्रमाणे तो सक्रीय कायर्क्रम केवळ िन 

सवर्थैव िनःश त्र प्रितकाराचाच असला पाहीजे असा यांचा िसद्धांत होता. कारण िहदंी लोकांनी असा केवळ 

िनःश त्र प्रितकारच केला तर आम यावर सश त्र आक्रमण कर याचा अवैध ‘illegitimate’ िन अनैबर्ंिधक 

‘unlawful’ अ याचार िब्रिटश जनतेला के हािह करता येणार नाही आिण ती तसे करणार नाही, कर यास धजणार 

नाही असा यांना मनोमन िव वास वाटे. या िवषयींचे पं. शामजीचे लेखी उतारे या प्रकरणात मागे िदलेच आहेत. 

हणजे शेवटी िब्रिटश जनते या यायीपणावरच िन िनबर्ंधशीलतवेरच या जहालातील जहाल हणिव यार् या 
पक्षाचाही एवीतेवी िव वास असेच! तीही नेम ताहून िनरा या प्रकारची िब्रिटशिन ठाच हेाती. िवरोधीपणे 

िब्रिटशभक्तीच होती.  
 पण उलटीपक्षी ती िब्रिटश जनता साम्रा यप्रकरणी अ याचारी अशा श त्रबळाने िहदंु थानावर रा य 

चालिव यास के हांही लाजणारी न हती, असमथर् न हती, आिण ितचे सारे िब्रिटश साम्रा य अिंतमतः तलवारी या 
आिण बेयोनेटां या आधारावरच चाललेले होते ही आ हा क्रांितकारकांची, या आम या शत्रू या इितहासाची िन 

वभावाची फोड करता करता अगदी िनि चती पटलेली होती. यामळेु य यिप या ‘जहाल’ पक्षा या वदेशी, 
बिह कार प्रभतृी बहुतेक िनःश त्र चळवळीं या आघाडीवर राहून सश त्र क्रांितकारक पक्ष, या ग्रथंात मागे 

अनेकदा सांिगत याप्रमाणे यां याशी सहकायर् करीत असे आिण यां या बहुतेक पुढार् यांशी आमचे गु जन-

िन ठेचे िन वयैिक्तक मम वाचे सबंंध असत मात्र या यां या Passive Resistance या, िनःश त्र प्रितकारा या, 
कायर्क्रमावर मात्र रा ट्राची िदशाभलू टाळ यासाठी आ हाला सडतेोड िटका करावी लागे.  

िब्रिटशां या बला य श त्रबळाची  
खरी जाणीव क्रांितकारक पक्षासच होती! 

 िहदंी राजकारणात या वेळेस प्रमखु असणार् या नेम त िन जहाल या पक्षां या अनकु्रमे िब्रिटशांची 
मनधरणी िकंवा िब्रिटश शासनाचा िनःश त्र प्रितकार , या दो ही साधनांत िब्रिटशां या श त्रबळास बगल देऊनच 

िहदंु थानास वाय तता प्रा त क न घेता येतील अशी यांची मलूभतू िन ठा अनु यूत अस यामळेु िब्रिटश 

श त्रबळाची यथाथर् जाणीव िकंवा िचतंा यांना ती पणे वाटत न हती हे साहिजकच आहे. यां या दादाभाई त े

पालबाबूपयर्त या त कालीन अनेक पुढार् यां या भाषणांची िन लेखनांची मोठी मोठी पु तके उपल ध आहेत. 

याम ये ‘िब्रिटश श त्रबळाचा िब्रिटशांकडून िहदंु थानिव द्ध उपयोग केला गेला तर?’ अशा शंकेचे करमणकुीपुरते 

सदु्धा कोठे प्रकट िववरण केलेले आढळत नाही. आिण गु त राजकारण असे करावयाचे नाही ही यांची प्रितज्ञाच 

असे. या दो ही पक्षांचे कायर्क्रमात ‘िब्रिटश श त्रबळ’ हा घटकच आमलूाग्र गणला जात नसे! 

 उलटपक्षी, क्रांितकारकां या राजकारणाचा ीगणेशाच सश त्र प्रितकारापासनू आरंभत होता. या पक्षा या 
प्र येक अनुयायाला नसले तरी पुढार् यांना तरी आप या पराक्रमी िब्रिटश शत्रू या बलाढयतेला 
मोज यामाप यावाचून ग यंतरच न हत.े कारण यांना ितलाच त ड यावयाचे होते. िब्रिटश श त्रबलाची 
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जाणीवच न हे तर याची िचतंािह क्रांितकारकांना वाटे िन वहावी लागे. भारता या सपंूणर् वातंत्रा तम िब्रिटशां या 
बेयोनेटांना, गोळयांना िन फाशीला पिहले बळी पडावे लागणार होते या क्रांितकारकांनाच! घरादारावर नांगर 

िफरणार होते यां याच! अथार्त ्आपले शत्र ू जे िब्रिटश यां या श त्र साम यार्ला पु छ िकंवा नग य लेखणे हे 

यांना परवडणारेच न हते.  
 परंतु आ चयर् हे की आरामखुचीर्वर पड या पड या जे करता येते तेवढेच काय ते योग्य िन स य 

राजकारण होय असे समजणारी बहुतेक नेम त पक्षीय मडंळी िन काही Passive Resistance वादी जहाल 

हणिवणारी मडंळी सश त्र क्रांितकारकांवर तुटून पडून जे िब्रिटश वृ तपत्रांपेक्षाही अनगर्ल लेख िलहीत िकंवा 
प्रसगंी वैयिक्तक सभंाषणात क्रांितकारक युवकांवर त ड टाकून बोलत यांचे नेमके पालपुद हेच असे “मखूर् आहेत 

ही माथेिफ  पोरेसोरे! काय हणे वातं य िमळिवणार! िन यासाठी इंग्रजां या बलाढय श त्रशक्तीची क पना 
तरी आहे का या अधर्वटांना? तुम या या १० /२० ला यांना िन फारतर २/४ िर हॉ हरांना िभऊन इंग्रज 

िहदंु थानातनु पळून जाणार आहे होय? असे इंग्रज मनातच आणील तर तोफा डागनू एका िदवसात हा सारा देश 

उडवून देईल! अशा अ याचारी बडबडीने वतः या आयु याचा मात्र तु ही नाश क न घ्याल, फाशी जाल, माहीत 

आहे? आ हाला मवाळ हणता, मखूार्त काढता. पण एकदा का अशा ा यपणपायी इंग्रजी साजर्टां या कैचीत 

सापडून यां या दहापाच फटक्यापायी तुमची पाठ सोलनू िनघाली ना की पाय चाटू लागाल याच इंग्रजाचे पाय!! 

जर तु हाला खरोखरच देशसेवा करावयाची असेल तर आम या मागार्ने चाला!” हणजे नेम त हणत 

नेम तां या मागार्ने चला. िनःश त्रप्रितकारवादी हणत असहकारा या माग चला. यावेळची िब्रिटश, नेम त िन 

काही जहाल पक्षांची इंग्रजी वा देशी वतर्मानपत्रे सश त्र क्रांितपक्षाला िदले या ‘माथेिफ , अ याचारी , आततायी, 
खुनी’ अशा िश याशापांनी भरलेली असत. वाटेल याने ती पहावीत.  

 परंतू या िश ट वगार् या उपदेशाव न िकंवा टीकेव न इंग्रजां या श त्रसाम यार्िवषयी क्रांितकारक अगदी 
अज्ञानी असत हे िसद्ध न होता उलट जे िसद्ध होई ते एवढेच की सश त्र क्रांितकारकां या कायर्क्रमािवषयी मात्र हे 

िश ट पूणर्पणे अज्ञानी असत. “दहावीस ला यांनी िन दोनचार िर हॉ हरांनी इंग्रज िभऊन पळून जाईल “असे 

क्रांितकारक समजत हे या िश टांना कोणी सांिगतले? आिण सगळयात आ चयार्ची गो ट ही की जर तोफा लावून 

देश उडवून दे याइतका इंग्रजी बलाढय आहे, हे या िश टांना कळत होते तर या नेम तां या िकंवा जहालां या 
वतर्मानपत्रीय िचठोर् यांनी, काँगे्रसमध या शाि दक ठरावांनी िकंवा ‘आ ही तु याशी गट्टी फू केली आहे, चालता 
हो’ हणनू िद या जाणार् या असहकारा या िनःश त्र धमक्यांनी मात्र तोच इंग्रज ते सारे तोफखाने खाकोटीस 

मा न रा य सोडून पळून जाईल हे तेवढे या अजब राजनीितधुरंधरांना अगदी िव वासाहर् वाटे! या यां या 
िव वासाव न हे िसद्ध होते की, िब्रिटश जाती या वभावाची, राजकीय आकाक्षंची िन बलाढय श त्रबलाची जर 

कोणाला यथाथर् जाणीव झालेली नसेल तर ती या नेम त िन िनः श त्र प्रितकारवादी पक्षांनाच होय.  

 मा यापुरते तरी मी सांग ूशकतो की िब्रिटशां या श त्रसाम यार्ला मी के हाही तु छ लेखलेले नाही. अगदी 
आरंभापासनू जी जी त ण वा प्रौढ मडंळी मी क्रांितपक्षात शपथबद्ध क न घेतली या या सवर् लहानमो या 
क्रांितकारकाला कोणकोणते याग करावे लागतील याची प ट जाणीव वारंवार देत असे. घरदार, सखुसपं ती, 
नावलौिकक यांचा तर काय पण सश त्र क्रांितपक्षातील प्र येकाल सगळया यागात कठीण असलेला प्रीती आिण 
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प्राण यांचासदु्धा याग करावा लागेल हे अिभनव भारता या (िमत्रमेळयातील िदवसापासनू) प्रितस ताह भरणार् या 
बैठकीत, अनेक देशातील रा यक्रांित या इितहासावरील मा या याख्यानांतून मी पूनःपुनः बजावीत असे. 

इंग्लडला जा यापुवीर्ही महारा ट्रातील शतावधी गु तबैठकांत िदले या मा या उपदेशाचा मितताथर् हाच असे की 
“आततायी का होईना पण साम्रा य थापू िनघणार् या कोण याही िदिग्वजयी जातीत गणु हणा दगुुर्ण हणा पण 

जे िवशेष असावे लागतात ते िब्रिटश जातीत आज उ कटपणे वसत आहेत. िहदंु थानचे साम्रा य यांनी जे िजकंले 

िन चालिवलेले आहे त े उगाच न हे! मी तु हाला अनेकवार सांगतो की बाहुबल हेच यांचे बायबल आहे, पण 

बाहुबलाप्रमाणे बुिद्धबलातही यांचा हात धरणारा आजतरी कोणी नाही. हणनूच िहदंु थान सारख्या अवाढ य 

देशावर आज याचे साम्रा य पहा कसे एखा या घडयाळाप्रमाणे टापिटपीने चालले आहे. हे साम्रा य 

चालिव यासाठी जो यांचा प्रिशिक्षत (Trained)वगर् िहदंु थानात येतो, या अगँ्लो-इंिडयनांनी िहदंु थान या 
िज हावार भभूागांची, भाषांची, जातीची, इितहासाची, माणसामाणसागिणक मािहती अ यासलेली असते. ग हर्नर 

जनरल या मिंत्रमडंळापासनू तो खेडयाखेडयांतील चावडीपयर्त यांचा सारा रा यकारभार तासनतास िन 

िमिनटासिमिनट िटपून त ेराजकृ य पार पाडीत ‘अखंड सावधान’ पणे चाललेला आहे. ‘साहेब’ या नावाचा दरारा 
यांनी आम या जनतेवर प्रथम बाहूबलाने असा बसिवला की यांचा हा प्रिशिक्षत (Trained) अगँ्लोइंिडयन 

कारभारी वगर् आता केवळ बुिद्धबळावरीच या िहदंी जनतेकडून ते यांचे िब्रिटश साम्रा य एखा या वयंचल 

यंत्राप्रमाणे चालवून घेत आहे.” याच मह वा या कारणामळेु िब्रटनम ये ‘िब्रिटश जनता’ अशी िहदंु थानचा 
रा यकारभार कसा चालला आहे याची काही एक वा तपु त करीत नाही. हा यांचा प्रिशिक्षत अगँ्लोइंिडयन वगर् 
यांचे िहदंु थानावरील साम्रा य प्रबळपणे िन िबनधोक यंत्राप्रमाणेच चालिवत आहे की नाही एवढेच काय ते ती 
िब्रिटश जनता अधूनमधून पाहते. मग तो रा यकारभार तसा प्रबळपणे चालिवताना िहदंु थानात अ याय होतो 
आहे की याय, िहदंी जनता दोन घास खाते आहे की दु काळा या खाईत तडफडून मरते आहे, तो कारभार प्रिपडक 

आहे की लोकभक्षक आहे की लोकरक्षक याची लवलेशही िक्षती िब्रिटश जनतेला वाटत नाही. यासाठीच 

िब्रटनम ये एखा या िक्रकेट साम याने िकंवा, यां या खाणीत या लहानशा अपघाताने यां या जनतेत िजतकी 
खळबळ उडते िततकी सदु्धा आम या काँगे्रस या मोठमो या अिधवेशनांनी िकंवा िहदंु थानात घडणार् या भयंकर 

भकंूपानी िकंवा पडणार् या दःुसह दु काळांनी उडत नाही. िब्रिटश जनतेला याची लवलेश िचतंा वाटत नाही. जर 

िब्रिटश जनतेला िहदंु थानचे प्रकरणी कशाची िचतंा वाटतच असेल तर ती ित या श त्रबळाला प्र या हान देणार् या 
सश त्र क्रांतीचीच काय ती होय. मग ती सश त्र क्रांती फडके-चाफेकरासारख्यां या थािनक उठावाची असो िकंवा 
नुस या प्राथिमक क्रांतीकारकांची असो.  

लडंनमधील गु तचर िवभागाकड े(C. I. D. कड)े 

मा यािवषयीचे पिहले गु त प्रितवृ तः 
अशा क्रांितकारकांवर िब्रिटश शासनीय अिधकारी कसे डो यांत तेल घालनू पहारा करीत याचे एक प्र यक्ष उदाहरण 

हणनू मा यािवषयीचाच अनुभव येथे सांगतो.  
 मी लडंनला सन १९०६ या जलु ैमिह यात गे याचे मागोमाग िहदंु थानातनू िनदान मुबंई शासना या 
गु तचर िवभागाने (Bombay C. I. D. ने)तरी लडंनमधील िब्रिटश गु तचर िवभागास महारा ट्रातील तोपयर्ंत या 
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मा या राजकीय चळवळीचे काहीतरी गु त प्रितवृ त (Report) धाडून मा यावर डोळा ठेव यास सांिगतले आहे 

असे यावेळी मला मळुीच वाटले न हते. सन १९१० म ये मला पकडून जे हा लडंनम ये खटला भर यात आला 
यावेळी वरील गो ट उघडकीस आली. हणजे माझ े वय साधारणतः िवशीबािवशीचे असतानाच िब्रिटशां या 
गु तचर िवभागात माझ ेनावाचा गु तिवभाग उघडला जाऊन माझा खराखोटा इितहास गु तपणे िलहून ठेव याचे 

ऐितहासीक कायर् िब्रिटश शासन व ययाने क  लागले होत आिण ते कायर् िब्रिटश शासनाचा सन १९४७ म ये अतं 

होईतो यां या िब्रटनमधील आिण िहदंु थानातील िठकिठकाण या गु तचर िवभागांनी (C. I. D. ) नी अ याहत 

चाल ूठेवले होते ! मी वतः या मा या या लहानपणातील उलाढाली िवस न गेलो होतो यांचेही वृ त कसे काही 
होईना पण इतक्या िचकाटीने िन पुढे चाळीस वष अखंडपणे िटपून ठेवीत आलेली िब्रिटशां या गु तचर िवभागाची 
ही इितहासिप्रयता आभार मान याइतकी कौतुका पद जी काही प्रितवृ ते पुढे उघडकीस आली यांचा मला हे 

आ मचिरत्र िलिहताना िकतीतरी उपयोग होत आहे.  

मांटगामेरी I. C. S. यांचे प्रितवृ तः 
 या लहानमो या शासनीय गु तचर प्रितवृ तापैकी जे आज यात या यात पिहले असे प्रितवृ त 

उपल ध झाले आहे त ेसन १९०६ म ये नािशकला असलेले फ टर्क्लास मॅिज टे्रट िम. मांटगामेरी I. C. S. यांनी 
िलिहलेले आहे. मा या यावेळ या राजकीय हालचािलिंवषयी यां या हाताखाल या नािशक, पुणे, मुंबई इ यादी 
िठकाण या सटरफटर शासनीय ह तकांनी जी िकरकोळ गु त बातमीपत्रे धाडली होती यातील सारांश एकत्र क न 

िन यावर मांटगामेरी साहेबांनी मा यािवषयीचे अिधकृत इंग्रजी भाषेतील प्रितवृ त हणनू ते मुबंई प्रांत 

शासना या विर ठ गु तचर िवभागाकड ेधाडलेले होते. हे अिधकृत प्रितवृ त सन १९०६ या माचर् ते मे मिह या या 
काळात के हातरी िलिहलेले असावे ही गो ट या प्रितवृ तात, “सावरकर स या मुबंईस एल. एल. बी. चा अ यास 

करीत आहेत.” असा जो उ लेख आहे याव न उघड होते. याअथीर् या कालानंतर मी मिह या दीड मिह यातच 

लडंनला िनघून गेलो याअथीर् लडंनम ये गु तचर िवभागातील मा या ितकड े जा याचे मागोमाग माझा 
‘क्रांितकारक सशंयीत’ हणनू जो प्रथम पिरचय मुबंई प्रांता या शासनीय गु तचर िवभागाने क न िदला तो 
बहुतांशी याच अिधकृत प्रितवृ ताच आधाराने असला पाहीजे. या तव मी लडंनला पोचलो ते हा िब्रिटश रा या 
िधकार् यांचे मा यािवषयी गु तमत काय होते याचा एक प्रमलू पुरावा हणनू या इंग्रजी प्रितवृ तातील इथे लागू 
असले या भागाचे जे मराठी भाषांतर आज उपल ध आहे ते देत आहे. मांटगामेरीसाहेब आप या गु त प्रितवृ तात 

िलिहतात :- 

“ ही. डी. सावरकर हे नािशकचे रहाणारे असनू लहानपणापासनूच यांना वादिववादाची हौस आहे. त े

स या २२ एक वषार्ंचे असतील नसतील पण आजच यांनी एका िन णात वक्याचे पहृणीय थान पटकावले आहे. 

(He has already grown into an accomplished orator of an enviable rank.) ी. िश. म. परांजपे यां या 
िवचारांची छाप सावरकरां या मनावर पणूर्पणे उमटलेली असनू यामळेु अ पवयातच सावरकरांना मह व प्रा त 

झाले आहे. पण चकाकते ते सगळेच िटकाऊ नसते या हणीचा यां या िवषयात अनुभव येईल असा माझा तकर्  
आहे. स या ते मुबंईत एल. एल. बी. चा अ यास करीत आहेत पण यांनी बी. ए. पदवी पु या या फग्युर्सन 
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महाशाळेतून घेतली. या महाशाळेतून बाहेर पडणारे िव याथीर् हे स यपिरि थती या िवषयी असतंु ट असतात असे 

नेहमी िदसनू आले आहे. 

सावरकर महाशाळेत असतानाही यांचा हणनू एक गट असे आिण याव न यांची प्रकृती िदसनू येते.  
सावरकर फार भरभर बोलतात. ते अितशय धीट आहेत. यांची बोल याची पद्धती अितशय पिरणाम कारक 

असते आिण बोल या या भरात ो यांकडून िमळणार् या टा यांमळेु ते जे हा उ तेिजत होतात ते हा यांना 
आप याभोवती गु त हेरांचा गराडा आहे याचेही भान ते िवस न जातात! 

यां या बरोबरी या िव या यार्ंची यां यावर तशी द्धा आढळत नाही. कारण यांचे बोलणे िन करणे यात 

बरेच अतंर आढळते. कारण ते वतः वधमार्िभमानी िवचाराचा पुर कार करतात पण वतः मात्र केस राखतात, 

शटर् घालतात आिण आखूड कोटही घालतात. 

महाशाळेत असताना यांनी प्रथम वदेशी चळवळीचा पुर कार केला आिण दसर् याचे िदवशी परदेशी 
कापडाची होळी कर यास पुढाकार घेतला. या औद्ध यासाठी महाशाळाप्रमखुांनी यास दंड केला. पण तो 
भर याकरता वगर्णी गोळा कर यात आली ती इतकी जमली की यातून दंड भर यावरही काही पैसे उरलेच. हे शेष 

पैसे काळे नावा या गहृ थांनी काढले या पैसा फंड सं थेला िदले.  

या वेळेपासनू सावरकरांकड ेएक हुता मा या टीने लोक पाहू लागले. 

या रँगलर परांज यांना पु यात फारसा मान िदसत नाही. केवळ काही थो या सधुारक लोकांत तेवढा यांना 
मान आहे. 

ी. िश. म. परांजपे यांनी सावरकरचा पक्ष उचलनू धरला आिण आप या ‘काळ’ वतर्मानपत्रातून िलहून 

लोकांची सहानुभतूी यांस िमळवून िदली. या वेळेपासनू सावरकरां या सावर्तिनक जीवनास प्रारंभ झाला असे 

िदसते. या वेळेपासनू सावरकरां या सावर्जिनक जीवनास प्रारंभ झाला असे हण यास प्र यवाद नाही. मा या मते 
सावरकर हा अगदीच पोरसवदा असनू तो आप या आयु याचे मातेरे क न घेत आहे. आपण कोण या िवचाराचा 
प्रसार करतो याचा याला पोच नाही. एवढेच नाही तर कोव या वया या मलुां या मनात तो वेडवेाकड े िवचार 

भरवून देत असनू यां याही आयु याचे मातेरे करीत आहे. नािशक या सि मत्र समाजाशी या सावरकराचा बराच 

सबंंध िदसतो. या समाजाने वदेशी चळवळी या पुर काराथर् बरेच दौरे काढलेले िदसतात. 

िद. २३ फेब्रुवारी १९०६ या िदवशी सावरकरांनी पु यास एक सभा बोलिवली होती. ितचे अ यक्ष तेच होते. पु याचे 

काही िव याथीर् वामी अग य गु ं ना भेट यासाठी गेले होते. या महा माची अशी इ छा होती की 
जबलपुरात याप्रमाणे पु यातील िव या यार्ंनीही एक सं था पु यात थापन करावी आिण ित या वारे 

िहदंु थान या वातंत्राकिरता चळवळ चाल ूकरावी. (या अग य गु ं ने एक इंडो-युरोिपयन चळवळ प्रारंिभले होती.) 
िव या यार्ंनी अशी सं था काढ याचे मा य केले आिण आपण काय करावे असे यांना िवचारले. ते हा यांनी 
पु याची प्रितिनिधक हणनू नऊ जणांची एक सिमतीशी आपण बोलणे क  असे सांिगतले. पुढे या नऊ जणांनी 
ते इतरांना सांगावे अशी ही योजना होती. 
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या िव या यार्ंनी सावरकरांना पु याला ये यािवषयी तार केली. याप्रमाणे ते आले यांनी अग य गु ं ची 
भेट घेतली. आिण सं याकाळी सभेचे अ यक्ष थान वीकारले. ते वीकारताना यांनी मराठीत भाषण केले. या 
ता पयाथर् असाः  

‘िमत्रांनो आप या देशात फार वाईट दशा झाली आहे. यामळेु आप यावर फार मोठे उ तरदािय व येऊन 

पडले आहे. हणनू आपण एक झाले पािहजे आिण सं था थापन केली पाहीजे. आप यापैकी प्र येकाला उपदेश 

करणे गु जींना शक्य नाहीत यां या आज्ञने मी येथे आलो आहे.  

आपण आता नऊ माणसांची एक सिमती नेमयूा. हणजे आपण काय काय आिण कसेकसे करावयाचे 

याची िदशा ित याजवळ ते सांगतील. हणनू या कामाला तुम या मते जे अगदी योग्य अशांची तु ही एक 

सिमती नेमा.  
यानंतर पांगारकर नावा या िव या यार्ंने एक कंटाळवाणा िनबंध वाचला. यात अशा सं थेचे मह व वणर्न 

केले होते. सभे या शेवटी सावरकरांचे अितशय प्रक्षोभक आिण आवेशयुक्त असे भाषण झाले. एखा या सेनापतीने 

रणांगणावर शत्रसेूनेवर तटूुन पड यार् या सेनेला प्रो साहन देताना जसे भाषण करावे तसे सावरकर बोलत होते,त े

३५ िमिनटे बोलले.  

ते हणाले,’िमत्रहो, आपण आता जु या िपढीतील लोकांवर अवलबंून राह यात अथर् नाही, ते यथर् आहे.  

देशबांधव हो, आज आप या देशाची िकती िवप नाव था झाली आहे हे मी आपणाला सांिगतलेच आहे. ही 
ि थती आता सहन करणे शक्य नाही. ही पिरि थती आता पालटलीच पाहीजे. जु या िपढीतील लोकांचे तेज आता 
न ट झाले आहे. ते आता काही क  शकतीलच असे रिहले नाही.  
यांना जगाचा अनुभव आहे. यांनी त ण िपढीवर आप या िवचारांचे सं कार करावेत हणजे पुरेसे आहे.  

मािझनी हातारा होता आिण याचे अनुयायी त ण होते. याने या अनुयायांना उपदेश केला आिण 

क्रांितकायार्ची िशकवण िदली आिण याप्रमाणे यांनी कायर् पार पाडले.  

हातारी माणसे अनुभवशीर असली तरी वातं यल मीला न या उमल या कमळांची माळ हवीशी असते. 
ितला सकुले या फुलांची आवड नसते. िनमार् य हणनू ती िविहरीत टाकावयाची असतात. या देवीला ताजी कमळे 

अपर्ण करावयाची असतात हणनू आपण एक झाले पािहजे आिण भारता या वातं यल मीला आपण न या 
िपढीची िशरकमळे अपर्ण केली पािहजेत.  

रामदास काय सांगतात? बहुत लोक मेळवावे । एका िवचारे भारावे । िमळेािनया घसरावे । कोणावर? ( लछावरी) 
मला शेवटचा श द आठवत नाही.  

मा यासमोर गु तहेर िदसत आहेत. आनंद आहे की ते आले आहेत. ते जर आ हाला आम या अगंीकृत 

कायार्त सहा य करतील तर देशाचे भाग्य उदयास येईल. गु तहेर आप यात आहे हणनू सवार्ंना आनंद होईल.  

आपण रामदासां या िशकवणीची आठवण ठेवली पाहीजे. आिण यांची आज्ञा पाळिल पाहीजे. आपले 

सवर् व गमावले आहे. क ट हाच आता आपला मागर् आहे. गेले यािवषयी आपण रड याचे कारण नाही. पण गेले त े

िमळिव यासाठी आपणाला िधराचा सडा िशपंडावा लागणार आहे. आपण आपला धमर् गमावला आहे. आपण तो 
तु हा प्र थािपत केला पाहीजे.” इ यादी.  
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साहेबां या वरील प्रितवृ तात गु तचरां या बहुतेक प्रितवृ तात अशी चुकीची मािहती िवसगंती नी खर् या खो या 
िवधानांची िन अिभप्रयांची हस ूयावे अशी भेसळ झालेली आहे. उदाहरणाथर् यात हटले आहे की कॉलेजम ये 

सावरकरांचा असा एक वतंत्र गट असे, पण लगेच पुढे हटले आहे की या या बरोबरी या िव या यार्ंची 
यां यावर द्धा नसे. ते बोलत तसे चालत नाहीत. कारण ते वधमार्चा अिभमान धरा हणनू उपदेशीतीत परंतू ते 
वतः डोक्यावर केस राखतात. आखूड कोट वापरतात, शटर् घालतात.  आता मा या बरोबरी या झाडून सार्या 
महारा ट्राितल िव या यार्ंची मजवर द्धा िकंवा लोभ न हता असे जर मांटगामेरीला वरील वाक्यात हणायचे 

असेल तर ती गो ट जगातील कोण याही पुढार् यािवषयी िकंवा यिक्तवीषयी हणता येईल. पुढारी सधुारक असला 
तर सनातनी वगार्ची द्धा या यावर िततकी राहणार नाही. तीच गो ट इतर प्र नी. परंतु मजवर कोणाही 
बरोबरी या िव या यार्ं या गटाचे द्धा वा लोभ नसे असा जो मांटगोमेरीं या वाक्यांचा झोक आहे हे यां या 
वतः या पही या िवधानानेच खोटा पडत आहे. कारण तेच हणतात की, सावरकरांचा हणनू एक वतंत्र गट 

(महाशाळेत) कॉलेजम ये असे आिण या गटा या मा यावरील द्धेमळेु िन लोभामळेु इतर िव याथीर्वगर् िन 

प्र यापकवगर्ही या गटाला मा या नावानेच ‘सावरकर कँप’ हणनू सबंोिधत असे. पु हा वधमार्िभमान धरणे, 

आखूड कोट न घालणे ही मांटगामेरी नी केलीली िकंवा यां या को या िहदंी गु तचर ह तकाने सचुिवलेली 
याख्याही मनोरंजक आहे ! या या पढेुच या प्रितवृ तात सांिगतले आहे की अग य गु या सांग याप्रमाणे 

पु या या सवर्साधारण िव याथीर्वगार्ने आपला प्रितिनधी कोण नेमावा हणनू बैठक भरिवली ते हा यांतील 

अनेकजण मा या िविश ट गटातील नसताही आिण यांम ये फग्युर्सन कॉलेज या बाहेर या इतर प्र नाला िन 

महाशाला यांचे िक येक िव याथीर् असताही यांनी मला पु यातील िव या यार्ंचा हणनू पढुारी िनवडले. मुबंईला 
मला तातडीची तार धाडून बोलावून घेतले आिण पु या या सार्या िव याथीर् वगार् या अशा भरले या सावर्जिनक 

सभेचे अ यक्षपदही मलाच िदले. हे सवर् याच प्रितवृ तात मांटगामेरी सांगतात. हे काय ‘मा या बरोबरी या 
िव या यार्ंची मा यावर द्धा िकंवा लोभ नसे’ याचे योतक समजायचे? तथािप अशी ठळक िवसगंत िवधाने 

मांटगामरीसारख्या I. C. S. अिधकार् यांचे ठोकून िदली आहेत. िब्रिटश शासनीय या मह वाचा गु त वृ तांत जो 
यावयाचा यातही अक्ष यही िढलेपणा आढळतो. उदाहरणाथर्ः मांटगोमरी अगदी गु तपणे या प्रितवृ तातून 

विर ठ अिधकार् यां या कानात सांगतात की,” नािशक या सि मत्र समाजाने वदेशी या प्रचाराथर् बरेच दौरे 

काढलेले िदसतात.” आता सि मत्र समाज ही सं था नािशकला न हती ती पु यास होती हे पोरासोरांनासदु्धा ठाऊक 

होते. पु हा सि मत्र समाजाने वदेशी प्रचाराचे दौरे काढ याचे कायर् कधीच हाती घेतलेले न हते. यां या 
कायर्क्रमाची कक्षा हणजे पु यात गणेशो सव करणे आिण एक दणदणीत मेळा प्रितवषीर् काढणे! या मे याची पदे 

फारच चेतनादायी िन लोकिप्रय झालेली असत पण यापलीकड े सि मत्र समाज हणजे कोणतीही राजकीय 

उलाढालीची सं था न हती. क्रांितकारकांची तर न हतीच न हती ! अथार्त ्ित याशी माझा ‘बराच सबंंध’ तर काय 

पण मळुीच सबंंध न हता ! खरी गो ट अशी िदसते की नािशक या या सपु्रिसद्ध अशा िमत्रमेळा सं थेशी माझा 
सबंंध होता आिण जी ित या गु त िन उपांग हणनू वदेशी प्रचाराथर् खळबळजनक दौरे काढी, महारा ट्रभर 

गाजणारे गणेशो सवी मेळे िफरवी, या नािशक या सं थे या ‘िमत्रमेळा ‘या नावाचा िन पु या या ‘सि मत्र 

समाज’ या नावाचा मॅिज टे्रटसाहेबां या डोक्यात घोटाळा उडुन यांनी ‘नािशक सि मत्र समाज’ असा नवाच 
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सामािसक श द पाडला. याहुनही आ चयार्ची गो ट अशी की सन १९०६ या या अिधकृत प्रितवृ तात नािशकला 
आ ही थापले या िमत्रमेळा या गु त सं थेचा नामो लेखसदु्धा नाही याव न मी िवलायतेस जाईतो िमत्रमेळा 
िकंवा अिभनव भारत या क्रांितकारक गु त सं थािवषयी, प्र यक्ष मुबंई शासना या गु तचर िवभागास काहीही 
अिधकृत मािहती न हती असे िदसतो-सिव तर मािहती तर न हतीच न हती.  

पुढे या मांटगामेरी या प्रितवृ तात मा या या पु यातील भाषणाचे प्रितवृ त िदलेले आहे यात मा या 
त डी ‘मािझनी हातारा होता. पण यांचे अनुयायी त ण होते’ असे वाक्य घातलेले आहे! आता, या भाषणाचे पूवीर् 
मािझनी या चिरत्रावर आिण त ण इटली या गु त सं थेवर माझी फग्सुर्सन महाशालेत प्रकट भाषणे झालेली 
होती. आिण िमत्रमेळयात तर यािवषयी अनेक गु त भाषणे मी िदलेली होती. यातुन त ण इटलीचा सं थापक 

मािझनी हा वतःच एक तरणाबांड क्रांितकारक होता ही व तुि थती मी अट्टाहासाने सांगत असे. ते हा मािझनी 
हातारा होता ते हा याने त ण इटािलयन अनयुायांची क्रांितकारक सं था थािपली असे वाक्य मा या त डुन 

िनघणेच अशक्य होते. अथार्त ्मांटगामेरीसाहेबांना मा या महाशालेतील वा गु तसं थेतील या भाषणाचा तोवर 

प ताच लागला न हता असे तरी असावे िकंवा यांचे मािझनी या चिरत्रािवषयी पूणर् अज्ञान तरी असावे. िकंवा 
बहुधा ही दो हीही कारणे खरी असावीत, हणनू यंनी या वाक्यावर डोळे िमटून, िव वास ठेवून ते मा या त डी 
घातले. मािझनी हातारा झाला ते हा बहुतेक इटली वतंत्रही झालेली होती. आिण त णां या क्रांितकारक स ्ं था 
थाप याचे कायर्ही समा त झाले होते, हे िबचार् या मांटगामेरीला काय माहीत! अशा अगदी अ ता य तपणे िन 

िशिथलपणे िलिहले या या गु तप्रितवृ तातही मा या पु या या भाषणांतील दोनचार उ लेख यथावत ् िटपले 

गेले आहेत. यांचा एक उपयोग तरी मी इथेच क न घेतो. तो असा की िब्रिटश द्रोही िन क्रांितप्रणवता यांचा 
जनतेम ये सचंार कर यासाठी जी प्रकट भाषणे मी देई यांमधूनही शक्यतो िब्रिटशां या राजद्रोही िनबर्ंधा या 
पकडीत पक्केपणी सापडू नये हणनू िकती युक् या प्रयुक् या मी अचानक योजीत असे ते िदसनू येईल. वरील 

भाषणात, या प्रितवृ तात सांिगत याप्रमाणे, रामदासांची जी ओवी मी भाषणाचे मखु्य सतु्र हणनू िवशदीत होतो 
तीमधील ‘बहुत लोक िमळवावे। एक िवचारे भारावे। क ट क न घसरावे ।” इतके तीन चरणे िवशिद या नंतर मी 
चटकन ्शेवटचे मखु्य श द जे ‘ लछांवरी ।।’ हे उ चार याचे टाळून हणालो “ घसरावेः पण कोणावर? काय 

करावे? शवेटचा चरणच आता मला आठवत नाही ।” असे हणनू सकंटावरी असा नवाच चरण पाडून ितथे 

उ चारला. वा तिवक तो चरण मला आठवत होताच. ती ओवी महारा ट्रात बहुतकां या त डी पक्की ळलेली 
अस यामळेु ो यांनाही तो ‘ लछांवरी ‘ हा चरण माहीतच होता. पण तो मी वःत उ चारला असला तर 

इंग्रजांवरी असा याचा प ट अथर् होता. या तव तो चरण आय यावेळी आठवत नाही बुवा ।’ असे हणताच या 
भरग च सभेतील ो यांनीही चम कृत हाऊन ती खूण पटली असे दशर्िवणारा टा यांचा एकच गजर केला. 
याप्रमाणेच या प्रितवृ तात िदले या याख्यानातील शेवट या ओळीही अशाच केवळ मा या चलाखी या आहेत. 

“शासकीय गु तहेर याख्यानास झाले आहेत हे मला माहीत आहे, माझी याख्याने, माझ ेिवचार यां या कानावर 
जावेत याचा मला आनंद वाटत आहे, कारण तेही आपले बंधुच आहेत. यांचे िवचार पलटुन तेही आप याला आज 

उ या िमळणारच” असे उघडपणे जरी मी हेतुतः सांिगतले तरी मनात सावध राहून याख्यानाचे शेवटी ,”आपण जे 

गमावले आहे ते आता पु हा कमावले पािहजे” असे हणालो आिण एका हुलकावणी सरशी सवर् याख्यानालाच 
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धािमर्क व प दे यासाठी यांचा िन कषर् हणनू एक यथीर् वाक्य घालनू िवचारले ‘की पण आपण काय 

गमावले आहे ते यानी आले ना? आपण आपला धमर् गमावला आहे तो पु हा प्र थािपत केला पािहजे. ‘ रा य श द 

न घालता येथे यथीर् असा धमर् श द मी जो वापरला तो केवळ ो यां या मनावर क्रांितप्रवणतेचा पिरणाम तर 

हावाच पण यावेळ या िनबर्धा या पकडीत श दाने सापडु नये हणनु होय.  

 याव न, या प्रितवृ तात मांटगामेरीने आरंभी जे िलिहले आहे की सावरकर भाषण देताना इतके 

उ तेिजत होतात की सभेला गु तहेर आलेले आहेत याचेही यांना भान राहत नाहीः हे यांचे पिहले िवधान यांनीच 

आप या शेवट या िवधानाने कसे खोटे पाडलेले आहे हेही प ट होते. कारण या भाषणातच मी सभेला गु तहेर 

उपि थत आहेत असे उघड सांिगतले इतकेच न हे तर माझ े भाषण ते लक्षपूवर्क ऐकताहेत यािवषयी यांना 
अिभनंिदले ही गो टही याच प्रितवृ तात मांटगामेरी िलिहतात! 

 तथािप आज मला उपल ध असल या गु तचर िवभागा या मा या िवषयी या या अगदी पिह या 
मांटगामेरी प्रितवृ ताची मी जी वर इतकी छाननी केलेली आहे ती यातील चुका िकंवा िवसगंती या गमती 
दाखिव यासाठीच काही केलेली नाही. तर या प्रितवृ ता याच आधारावर, पुढे उणीपुरी बारा वष लोट यानंतर सन 

१९१८ म ये िब्रिटशिवर धी सश त्र क्रांितकारक आंदोलनाचा समग्र वृ तांत एकत्र िलहून, परीकू्षन, या चळवळीचा 
नायनाट कर यासाठी काय काय उपाय योजावेत िन िनबर्ध (कायदे)करावेत ते सचुिव यासाठी जी एक वतंत्र 

सिमती नेमली ितने िलिहले या प्रख्यात ‘रौलट िरपोटर्,’ म ये मा यािवषयी प्रारंिभक मािहती भ्रामक असताही 
साधार इितहास हणनू ग्रिथत केली गेली! 
     “रौलट िरपोटर्”  
 हा “रौलट िरपोटर्” िलिह यासाठी िब्रटनमधील एक विर ठ यायाधीश रौलटसाहेब यांना िहदंु थान 

शासनाने या सिमतीचे अ यक्ष नेमलेले होते. मद्रास आिण मुबंई येथील विर ठ यायाधीश आिण इतर काही 
अिधकारी ितचे सभासद होते. या सिमतीचे नाव Sedition committee असे होते. ितचे काम अतं थपणे (In 

camera)चालले. िब्रिटश शासना या लेख्यालयात िजतकी राजद्रोहिवषयक कागदपत्रे, गु तचरांची प्रितवृ त,े 

क्रांितकारकांवरील सगळया िहदंु थानात झाले या शतावधी खट यांचे वृ तांत अिधकृत हणनू सगं्रिहलेले होते ते 
सवर् चाळून या शासनीय सिमतीने शेवटी सन १९१८ म ये आपले दोनअडीचश ेपृ ठांचे प्रितवृ त िलिहले आिण 

िहदंु थान या म यवतीर् िब्रिटश शासनाला ‘राजद्रोह सिमती प्रितवृ त’ या नावाने ते पु तक सादर केले – आिण 

िहदंु थान शासनाकडून ते छापून प्रकटपणे प्रिसद्धलेही गेले. या अिधकृत प्रितवृ तालाच थोडक्यात ‘रौलट िरपोटर्’ 
असे नाव पडले. या पु तकात िकतीही चुकीची िन भ्रामक िवधाने इत ततः आलेली असली तरीही एकंदरीत सन 

१८९० ते १९१८ सनापयर्त िहदंु थानातील सश त्र क्रांितकारकांनी वातं यसपंादनाथर् केले या पराक्रमी प्रय नांचा 
वृ तांत या रौलट िरपोटर्म ये िजतका सिव तर, साधार िन सानुक्रम गोवलेला आहे िततका तो यावेळ या 
कोण याही पु तकात गोवलेला न हता हे मा य केलेच पािहजे. तथािप हा रौलट िरपोटर् मखु्यतः िब्रिटशां या 
िहदंु थानातील गु तचर िवभागा या अतं थ प्रितवृ तांव न िलिहलेला अस यामळेु आिण हे गु तहेर अनेक 

भाकड कथाही आप या प्रितवृ तात दडपून देत अस यामळेु या िहदंु थान शासना या अिधकृत रौलट िरपोटातर्ही 
अनेक चुका िन िनराधार माहीती अिधकृत हणनू दडपली गेली. उदाहरणाथर् मा यापुरतेच बोलायचे तर या सन 
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१९०६ या वषार्ंचा वृ तांत मी येथे िलिहत आहे या या आधीची माझी मािहती या रौलट िरपोटार्त पृ ठ ५ (पाच) 

म ये िदलेली आहे. तीतच िकती चुका झा या आहेत हे पहा- 
 वरील मािहती हणजे जे नािशक या मॅिज टे्रट मांटगामेरीने धाडलेले गु त प्रितवृ त मी मागे उत न 

घेतलेले आहे याची रौलटसाहेबांनी प्रतीस प्रत (Copy to Copy) केलेली आहे हे उघड िदसते. रौलेट प्रितवृ त 

हणते, “Before living India Vinayak Savarker had been drawn into a movement initiated early in 1905 

by a person styling himself as Shri. Agamya Guru paramhansa. As a part of this movement a namber of 

students early in 1906 started in Poona a society which elected Vinayak Savarkar as their leader.” आता 
मा या राजकीय चिरत्राचा आरंभच या अग य गु या सन १९०५ या यःकि चत सबंंधापासनू करणे हीच कशी 
घोडचूक आहे ते मा या या आ मचिरत्रा या प्रिसिद्धले या पिह या भागाव न आिण इतरां या ग्रथंाव न उघड 

झालेली आहे. सन १८९९ पासनू क्रांितकारक गु तसं थेची थापना क न, मी आिण मा या सहकार् यांनी या 
१९०६ सनातील अग य गु या िकरकोळ सबंंधापेक्षा अनेक पटीने मह वा या िकती िविवध प्रकट िन गु त 

राजकीय चळवळी के या हो या याचा या अिधकृत रौलट िरपोटार्त लवलेश उ लेख नाही. अग य गु ची एक 

चळवळ, ‘मु हमट’ होती िन यांत मी ओढला गेलो असे हणणे ही दसुरी चूक. या अग य गु या मु हमट ची 
शाखा हणनू पु यास एक सं था काढली गेली असे हणणे ही ितसरी चूक. कारण अग य गु ची मु हमट 

हणावी अशी कोणितही चळवळ मळुातच न हती ! या िदनांक २२ फ्ेरबुवारी १९०६ या सभेत मी िदलेले भाषण 

मांटगामेरीनी उत न घेतले आहे, या सभेिवषयी मांटगामेरी िलिहतात. “The Mahatma Agamya Guru at this 

meeting advised the raising of funds.” ही चौथी चूक! कारण ते महा मा या सभेला मुळी आलेलेच न हत!े 

रौलट िरपोटार्ंतील पुढची मािहती तर अगदी हा या पद आहे. त ेप्रितवृ त हणते “After Savarkar left India in 

Kune 1906, the Society (started by Agamya Guru in poona) appears to have come an end. Certain of its 
members subsequently joined Abhinav Bharat Society, founded by Ganesha, Vinayak Savarker’s elder 
brother. At the time of his departure from India Vinayak Savarkar and his brother were the leaders of an 

association Known as the Mitra Mela, started about 1899, in connection with the Ganapati 

Celebrations” हणजे सावरकर िवलायतेत गे यानंतर अग य गु या सं थेची पु यातील िव या यार्ंची शाखा 
मोडली-चूक! कारण अशी कोणतीही शाखा िनघालेलीच न हती. ‘ित यातील काहीजण नंतर अिभनव भारत 

सं थेत गेले.’ चूक! कारण अिभनव भारतात ते आधीपासनूच होते. ‘अिभनव भारत सं था गणेश सावरकरांनी 
थापली होती’ चूक! िमत्र मेळा हा गणपती उ सवाकिरता काढला होता’ घोडचूक!  

 अशा चुकांनी भरले या रौलट िरपोटार् या या म िवषयक छेदकास को या नवख्या वाचकाने वाच यास 

असा अभास िनमार्ण होता की माझ ेराजकीय जीवन, अग य गु शी सन १९०६ या फे्रबुवारीत माझा सबंंध जे हा 
आला ते हापासनूच काय ते चाल ूझाले. जण ूकाही तेच माझ ेपिहले राजकीय गु  होते. यां या ‘सं थेस मी 
िमळालो’ ते हापासनूच िन यां या कृपाप्रसादानेच काय तो मी क्रांितकारक झालो. तोवर िमत्रमे यात नुसता 
गणपती उ सव करीत बसलो होतो !  
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   अग य गु ची भाकड कथा  
 बहुधा भाकड कथां या मळुाशीसदु्धा एक त यिबदं ूअसतो. रौलट िरपोटार्त िन मांटगामेरी िरपोटार्त अग य 

गु िवषयींची वर िदलेली भाकड कथा आलेली आहे. ित या मळुाशीही जो एक त यिबदं ुआहे तो इतकाच की 
वतःला ‘महा मा ी अग य गु  परमहंस’ हणिवणारे एक वामी सन १९०६ या प्रारंभी पु यास आले. यांनी 
काही मधूनमधून राजकारणाचा जहाल-पक्षासारखा उ लेख करणारी याख्याने िदली. या त णांनी सघंिटतपणे 

देशकायर् करावयाचे असेल यांनी मला भेटावे असे ते सांगत. महा मा िकंवा भगवा वामी िकंवा परमहंस िकंवा 
वामी हटला की याचेभोवती चार लोक जमतातच. यातही ते राजकारणावर टीका क न काहीतरी बोललेले. 

यामळेु हा कोणीतरी प्र छ न राजकारणी साधू िदसतो अशा भावनेने काही िव याथीर् यांचेकड ेजाऊ येऊ लागले. 

या भािवक िव या यार्ंम ये, या साधूंत काही खरे पाणी तरी आहे का जोख यासाठी, दोनतीन अिभनव भारताचे 

सद यही िमसळले. परंतू यां या राजकीय प्र नांिवषयी अगदी मगू िगळून हे वामी एवढेच वारंवार साग्रह सांगत 

की तु ही आधी पैसे जमवून आणा. मग तुमची सिमती नेमनु ितला िन ित या पुढार् याला मा याकड ेधाडा. मग 

मला जे मह वाचे मागर्दशर्न करायचे त ेमी याला सांगेन. वामींनी वतःभोवती हे गढू वलय िनिमर् यामळेु तर 

या भािवक िव या यार्ंना वाटले हे काही रामदासी प्रकरण िदसते बुवा! ते हा यांनी माझ े िमत्र हणनू यांना 
माहीत असले या दोघाितघा त णांना गळ घातली की यांनी तार क न मलाच मुबंईहून िव या यार्ंचे नेतृ व 

कर या तव बोलावून घ्यावे. मा या या िमत्रां या नावे तार आ यामळेु मी पु याला गेलो. तोवर या अग य 

गु चे नाव सदु्धा मी ऐकलेले न हते. पु यास आ याचे कळताच तेथील शाला-प्रशाला, महाशालातील अनेक 

िव या यार्ंनी माझ ेएक याख्यान करावयाचे ठरिवले. याप्रमाणे िदनांक २३-२-१९०६ इसवीला एक मोठी सभा 
झाली. वातं यप्रा यथर् त णांची सघंटना याच िवषयावर मी या सभेत बोललो. मांटगामेरी या वर 

उ लेिखले या प्रितवृ तात विणर्ली सभा ती हीच. सभेत ो यांची खूप दाटी झालेली आिण तेथील त ण वगार्ंत 

तुमल उ साह भरलेला पाहून, या सभेतच अग य गु ं ना भेट यासाठी जी मा या पुढारीपणाखाली एक सिमती 
नेमावयाची होती ती नेमली जावी असे काही िव या यार्ंनीत वाकपीठाव न सचुिवले. याप्रमाणे या सभेत 

नऊजणांची मी या सिमतीला घेऊन अग य गु ं कड ेगेलो. रा ट्रीय राजकारणाचा असा कोणता कायर्क्रम, कोणते 

मागर्दशर्न आपण सचुिवणार आहोत ते आता आपले योजनेप्रमाणे आले या या िव या यार्ं या सिमतीला सांगाल 

का? अशी यांना मी िवनंती केली. पण वामीजी जे बोल ूलागले ते मधूनच काही योग प्राणायामादी श द, मधूनच 

काही यां या प्रवासा या िनका या कथा, मधूनच प्रथम भगवंताचे अिध ठान पािहजे इ यादी भा डच सांगत 

चालले. राजकारणाचे असे सरळ नाव काढीनात. शेवटी सारा वेळ यथर् चालला आहे असे पाहून मी यांना अगदी 
मधेच हटकून िवचारले की आपण जे राजकीय चळवळीचे ‘मह वाचे’ मागर्दशर्न या िव या यार्ंना करणार होते त े

प्रथम प टपणे सांगा. ते हा तु छेतेने हणाले,” या िव याथीर्वगार्ला कसले मागर्दशर्न क ? अशांचे हातून काय 

होणार? मी यांना दहादा सांिगतले पैसे जमवून आणा पण तेसुद्धा कोणी करीना. तु ही पण जा नी पैसे जमवून 

आणा मग काय ते बोल.ू तोवर काही बोलणे नाही.” अशा भावाथार्चे यांचे उ तर ऐकताच एकंदरीतली यांची 
पातळी पारखून मी उठलो. िव या यीर्ही घरोघरी गेले. नंतर या सिमतीत िनवड या गेले या मा या दोघाितघा 
अिभनव भारतीय िमत्रांना तेवढे िनराळे घेऊन मी सांगतले की तु ही वतः या वाक्षरीने मला तार का धाडली? 



 

www.savarkarsmarak.com 

तुमची वाक्षरी पाहून मी आलो. मी असे िकतीक बुवा, महाराज िन माहा म पाहन चुकलो आहे. हे बहुतेक लोक 

रा यक्रांती या नावालासदु्धा मनोमन थरकापत असतात. बहुतेक केवळ उकळणारे असतात. या अग य गु चे 

पाणीही मी आता जोखले. तु ही या सिमिततून नावे काढून घ्या. मी परत यां याकड ेजाणार नाही असे सांगनू मी 
मुबंईस परतलो. ितकड ेअग य गु ं चे काय झाले याची िवचारपूससदू्धा पु हा केली नाही. तेही पु याहून लगेच कुठे 

तरी िनघून गेले हणनू कळले.  

 वर िदलेली उणीपुरी अधार्एक तास जी अग य गु शी माझी भेट झाली तेवढाच काय तो सार्या आयु यात 

यांचा माझा आलेला सबंंध मांटगामेरी िन रौलट यां या अिधकृत प्रितवृ तात जर अग य गु िवषयींची मागे 

िदलेली भाकड कथा िव वासनीय हणनू आलेली नसती तर या मा या आ मवृ तातही यां या नावाचा उ लेख 

सदु्धा केला गेला नसता. कारण यांचे नावही मा या यानात न हते. तो क्षुद्र िन क्षिणक प्रसगंही मी िवस न गेलो 
होतो. पुढे सन १९२४ म ये मी जे हा का यापा या या िशक्षेतून सटुलो िन र नािगरीस थानबद्ध झालो ते हा 
रौलट प्रितवृ त मला वाचावयास िमळाले. आिण यात जे हा ही अग य गु िवषयींची भाकड कथा मी वाचली 
ते हा काय ती, ती आठवण पु हा आली आिण या राईचा असा पवर्त झालेला पाहून मोठी गमंत वाटली.  
 येथेच हेही सांगनू टाकणे भाग आहे की वर िद याप्रमाणे मी र नािगरीस सन १९२४ नंतर थानबद्ध असता 
िटळकांचे सहकारी असलेले सातारचे प्रिसद्ध पढुारी दादाराव करंदीकर हे मला भेटून गेले. ते हा यांनी मला 
सांिगतले की “ यां याकड ेसन १९०८ म ये, ते लडंनला असता वरील अग य गु  जाऊन भेटले होते. आिण पुढे 

अग य गु ं ना एका इंिग्लश मलुीचा िवनयभगं केला हणनू इंिग्लश यायलयात खटला होऊन बंदीवासाची िशक्षा 
भोगावी लागली.” दादाराव करंदीकरांनी लडंनहून धाडलेली काही पत्रे पुढे ‘Letters from England’ या नावाने 

एका पु तकात प्रिसद्ध झाली. यातील स तावीस ऑक्टोबर १९०८ या पत्रात दादारावांनी हा उ लेख केलेला आहे. 

आिण िलिहले आहे की “वरील खट यात झालेली चार मिह यांची िशक्षा भोगनू आ यानतंर अग य गु  मला 
(दादारावांना) भेटले. अग य गु या पिह या अकंाची इित ी झाली! आता यांचे पुढील कायर्क्रम ठरणार!” पण 

पुढे यां या कायर्क्रमांचा िकंवा यां या नावाचा सदु्धा उ लेख कुठेही आलेला आढळला नाही.  
 आिण जर पु यास झाले या यां या मा या अवघ्या एका तासाभरा या भेटीत यां या नावाचा मा या 
नावाशी सबंंध आला नसता आिण रौलट प्रितवृ तांसारख्या अिधकृत प्रितवृ तांत यांचा भाकड उ लेख आला 
नसता तर यांचे नाव मळुातच कुठे ऐकू आले नसते. पण आता मात्र मा या चिरत्राची आठवण िजवंत राहील तोवर 

तेव या भेटीपुरती तरी यां या नावाचीही आठवण अगदीच पुसली जणार नाही खरी! 
 रौलट प्रितवृ तातील मा यािवषयीची प्रारंिभक मािहती देताना िवहार पत्रासबंंधीही जो उ लेख आलेला 
आहे, तोही कसा भ्रांत आहे तो पहा. ते प्रितवृ त यां या पृ ठ ४ वर हणते Another paper edited by Chitpawan 

Bramhins in Poona was the Vihari. Criminal proceeding were successfully taken against three 
successive editors for seditious artcles which appeared in it, in 1906,07,08 Years- 

 आता िवहारी हे पत्र पुणे येथे िनघत न हते, तर मुबंईस. याचे सचंालक ी. फाटक हे ‘पुणेकर’ न हते. 

याचे पिहले सपंादक ी. िचपळूणकर- यांचा मा याशी पिरचय झा यानंतर ते अिभनव भारताचे सभासद झाले-

तेही पुणेकर न हते. यां या मागोमाग िवहारी पत्र अतं थपणे मी िलहू लागलो आिण मा या िननावी लेखामळेु 
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याची महारा ट्रभर प्रिसद्धी आिण खप वाढला. पण मीही ‘पुणेकर’ न हतो. यातही आ चयार्ची गो ट ही की मी 
िननावीपणे हे पत्र चालवीत होतो याचा रौलट प्रितवृ ताला प ताही नाही. पुढे मी लडंनला गे यानंतर ी. फडके हे 

‘िवहारी’ चे उघड सपंादक झाले. पण तेिह ‘पुणेकर’ न हते. यांना ‘राजद्रोही’ लेखाकरीता िशक्षा होताच ी. 
मडंिलक हे उघड सपंादक झाले. पण तेही पुणेकर न हते! यांनाही ‘राजद्रोही’ लेखािवषयी िशक्षा झाली. ते हाच 

काय ते पत्र बंद पडले. हणजे, रौलट िरपोटार्तील वरील उतार् यात ठोकून िदले आहे. याप्रमाणे शेवटपयर्ंत या 
पत्राशी कोण याही ‘पुणकरा’चा सबंंधसदु्धा न हता. हां, आ ही सवर्जण ‘िच पावन ब्रा हण’ होतो इतके मात्र खरे! 

जाता जाता हेही उ लेखिनय आहे की ी. फडके िन ी. मडंलीक हे दोघेही ‘अिभनव भारता’चे सद य झालेले होते. 

परंतू या गु त गो टींचा गु तसं थां या वृ तासाठीच नेमले या या रौलट प्रितवृ ताला प ताही नाही.   

क्रांितकारक गु त सं थाचे अिभमाना पद क्रांितकौश ये! 
 वरील केवळ िदग्दशर्नाथर् केले या दोनचार गो टींचा उ लखाव न हे प टपणे िदसनू येईल की रौलट 

प्रितवृ ताला अनेक क्रांितकारक गु त गो टींचा थांगप तासदु्धा लागलेला नाही. याचप्रमाणे अनेक गो टींिवषयी 
भ्रांत िन िवपयर् त वृ त दे यात आलेले आहे. म िवषयक मािहतीसबंंधीच ही ि थती नाही तर अिभनव 

भारताप्रमाणेच िहदंु थानात पुढे िनघले या अनेक गु तसं थांिवषयी, गु तकटांिवषयी िन क्रांितकारक 

यक्तींिवषयी अशीच कुठे तुटपुंजी, कुठे भ्रांत तर कुठे िवपयर् त िवधाने या रौलट प्रितवृ तात शेवटपयर्त 

िवखुरलेली आहेत याचे िजतके आ चयर् वाटते िततकाच अिभमानही ! अिभमान अशासाठी की, रौलट प्रितवृ तात 

जी ही उणीव आहे ितचे मखु्य कारण हेच की या िब्रिटशां या भारतीय शासन यंत्रा या गु तचर िवभागाने रौलट 

सिमतीला क्रांितकारका िवषयची गु त मािहती परुिवली या गु तचर िवभागा या िहदंु थानभर पसरले या, 
पाठीशी प्रबळ राजस तेचा पािठंबा आिण हाती अमयार्द साधने असताही सह ाक्ष टीत धूळ फेकून आम या 
भारतीय क्रांितकारक गु तसं थानी आपली गु त कार थाने यश वी रीतीने अनेकदा पार पाडली! खुिदराम, 

मदनलाल िधगं्रा, का हेरे, भगतिसगंापासनू अगदी ओडवायरचा वध भर लडंनम ये सन १९४० म ये करणार् या 
उधमिसगंपयर्त गु त क्रांितकारकांची रणकृ ये यश वी पार पडतेो यां या कटाचा िब्रिटशां या अवाढ य िन 

जगभर नावजले या कॉटलडं सारख्या गु तचर िवभागासही थांगप ता लागलेला न हता! आ हा भारतीय 

क्रांितकारकां या या गु त कार थानी कौश याचा कोणास अिभमान वाटणार नाही!  
िब्रिटशां या गु तचर प्रितवृ तां या आधारावरच  

भारतीय रा यक्रांतीचा इितहास िलिहला जाऊ नये ! 
 येथपयर्त मांटगामेरी या िकंवा रौलट सिमती या प्रितवृ तांचा मी जो मा यापुरता िव तारशः उहापोह 

केला आहे तो एक उदाहरण हणनू केवळ याच िसद्धांताचे िदग्दशर्न कर यासाठी केला आहे की िब्रिटशां या 
िहदंु थानातील काय िकंवा इंग्लडंातील काय शासनीय गु तचर िवभागाची अिधकृत हणिवणारी जी प्रितवृ त े

आज प्रिसद्ध झालेली आहेत िकंवा जी प्रितवृ ते यां या लेखालयात (Record) म ये पडलेली आहेत यात मी वर 

दाखिव याप्रमाणे अनेक प्रकारणी िन अनेक प्रमाणे भारतीय क्रांितकारकां या गु त चळवळींिवषयी आिण 

रणकृ यािवषयी चुकीची मािहती भरलेली अस यामळेु या िब्रिटश शासनीय प्रितवृ तां या आधारावर काय तो 
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आम या िब्रिटशभारतीय वातं ययुद्धाचा इितहास िलिहला जाऊ नये. नाहीतर यां यातील चुकीची मािहतीही 
स यघटना हणनू इितहासातही िन याचे घर क न बसतील.  

 याचे एक प्र यंतर हणनू या वर उ लेिखले या मांटगामेरी प्रितवृ तांताचेच देता येईल. हे प्रितवृ त 

व ततः एक अथीर् क्षु लक असताही, इथे मा यापुरते बोलायचे झाले तर, याचा िकती दरूवर पिरणाम होत गेला 
तो पहा. मा यािवषयीची चुकीची मािहती देणार् या या सन १९०६ म ये मुबंई शासनाकड ेधाडले या मांटगामेरी 
िरपोटार्त साधार समजतू सन १९१८ या म यवतीर् िहदंु थान शासनाकड ेधाडले या रौलट िरपोटार्तही तीच चुकीची 
मािहती स य समजनू माझा प्रारंिभक पिरचय क न िदला गेला. पुढे हा रौलट िरपोटर् िहदंु थान या म यवतीर् 
शासनानेच अिधकृत हणनू प्रिसद्धीला. यामळेु ी. यािज्ञक यां यासारख्या प्रामािणक इितहासकारांनीही सहज 

पणेच यास आधारभतू समजनू यांची वतंत्रपणे इंिग्लश भाषेत सन १९५० म ये प्रिसिद्धले या ‘पंडीत शामजी 
यांचे चिरत्र’ या ग्रथंात या रौलट िरपोटर्चा उतारा घेवनू यातील िशवाजीपासनू िटळक, परांज यापयर्त कोणाचेही 
नाव न घेता माझ े राजकीय गु पद को या सो या-गो या अग य गु स अपूर्न टाकले. तशीच िदशाभलू माझे 
चिरत्र िलिहणार् या इतर काही प्रमािणक इितहासलेखकांची झालेली आहे.  

जी गो ट मा यािवषयी तीच गो ट शतावधी इतर प्रख्यात भारतीय क्रांितकारकां याही िवषयी! आिण 

क्रांती या समग्र इितहासािवषयीही! इितहासाचीच अशी िदशाभलू होऊ नये हणनू सावधपणाची चेतावणी 
दे यासाठी एक उदाहरण हणनू या मांटगामेरी या गु त प्रितवृ ताची इथे इतकी सिव तर िचिक सा केलेली 
आहे.  

 तथािप हेही िवसरता कामा नये की िब्रिटश शासनीय गु तचर िवभागाची प्रितवृ तेही पु कळच मह वाची 
आिण अशंतः आधारभतू धर यासारखी ऐितहािसक मािहती देऊ शकतात. िततक्यापुरता यांचा एकमेव 

ऐितहािसक आधार मानू नये. आता िहदंु थानातील अनेक क्रांितकारक देशभक्त आपआपली आ मवृ ते िन या 
या क्रांितकारक सं थाचे इितहास बंगालीत, मराठीत, इंग्रजीत, िहदंीत िन इतर भाषांतही प्रिसिद्धत आहेत. यां या 
या ग्रथंाशी ती रौलट प्रितवृ तासारखे िब्रिटश शासनीय गु त प्रितवृ ते ताडून, पडताळून पािह यानंतर िकंवा तसा 
दसुरा वतंत्र पुरावा िमळा यानंतर जो जो त य भाग या िब्रिटश प्रितवृ तात िदसेल तो तेवढा या रा यक्रांतीचा 
वतंत्र इितहास िलिहताना आधारभतू समजला जावा.  
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प्रकरण चौथे 

जोसेफ मािझनीःआ मवृ त िन राजकारण 
 इंडीया हाउसमधील मडंळीं या ओळखीपाळखी क न घे यात सात आठ िदवस िनघून गे यानंतर एकदा 
बोल या या ओघात तेथील गहृचालक ी. मखुजीर् यांना मी सहज िवचारले की, “मािझनीचे आ मवृ त िन यांचे 

समग्र लेख यांचे इंग्रजीत भाषांतर झालेले आहे असे मी वाचले. परंतू मला तो ग्रथं अजनू वाचावयास िमळाला नाही. 
लडंनमधील मोठमो या ग्रथंालयात आप या ओळखी आहेत, हणनू आपण एकदा हणालात. तो ग्रथं ितथे कुठे 

अस यास मा यासाठी आपण आण ूशकाल काय? “मािझनीचे आ मवृ त’? असे वतःशीच पुटपुटत अस या 
लांब कर या दाढीव न ित या टोकापयर्त दोनतीनदा हात िफरवीत आिण आ याकड े पहात मखुजीर् महाशय 

आप या डोक्यातच काही शोधत बसावे तसे िकंिचत त ध बसले. लगेच हणाले, “येथील पु तकां या कपाटात 

असे एक पु तक असावे. थांब ,पहातो” आत जाऊन यांनी मला ते िदले. तचे नाव या पु तकाचे आहे असे 

आढळताच मला खूप आनंद झाला. पण या एका साधारण तीनशे पानां या पु तकात माव याइतकेच का 
मािझनीचे सारे लेख िन आ मचिरत्र िमळून सामावले आहे, अशा शंकेने मला मनात िहरमसुलेही वाटले. हणनू 

पु यां आतील मखुपृ ठ नीट वाचले. तो ‘भाग पिहला’ असे छापलेले. आत प टच िलिहलेले होते की प्रकाशकांनी 
तो ग्रथं तशा सहा भागात छापलेला आहे. ते मखुज ना िदखिवले ते हा ते हणाले “या, तु हीच आत चला. पाहू या 
या कपाटात आणखी काही भाग आहेत का? कपाटात पु तके िकतीिह ओळीने लावली तरी हे लोक दोन िदवसांत 

याची उपसाउपस करीत िखचडी क न टाकतात. हणनू आताशी कपाटे बंदच क न टाकली आहेत मी”. असे 

कोणाला तरी उ ेशून पुटपटुत ते पुढे िन मी मागे असे आत गेलो. कपाटात पु तके चाळता चाळता मािझनी या 
या लेखांचे अधूनमधून असे तीन भाग सापडले. ओळीने सहा असे काही सापडले नाहीत. पण ते सापडले यांना 
पाहूनच मला केवढा सा चयर् आनदं झाला! जसे को या जु या गडात खणताना मोहरांचा हंडा सापडावा! त ेित ही 
भाग मी एका आठव यात वाचून काढले. अधलेमधले जे न हते ते िमळवू दे यासाठी मी मखुज या मागे लागलो 
होतोच. अशी प्रौढ वा ःमयीन पु तके वाच याची माझी उ कंठा िन अ यवसाय पाहून यांनाही माझ े पु कळ 

कौतूक वाटू लागले होते. यांना मागणीचा त्रास तर वाटला नाहीच तर उलट ती पु तके कुठे िमळेनात हणनू 

यांना खेदच वाटे. आठ-दहा िदवसांनी एका सं याकाळी ते जे बाहे न आले ते थेट मा या खोलीतच आले. मा या 
टेबलावर एक पु तकाचा गठ्ठ ्धापिदशी आपटीत िन हसत हणाले, “ही घ्या तुमची उरलेली पु तके, िम टर 

सावरकर!” मािझनी या आ मवृ त िन समग्र लेखसगं्रह या ग्रथंाचे क्रमवार सहाही भाग असे िमळवून 

िद यािवषयी मी मखुजीर् महाशयांचे आभार मानले. तेही भाग मी लगोलग समग्र वाचून काढले.  

 मािझनी या चिरत्राचा िहदंी राजकारणावर प्रभाव ग्यािरबा डीिवषयक एक आठवण 
 स तावन या वातं य युद्धाचे आठनऊ वषच आधी सन १८४८-४९ म ये मािझनी आिण ग्यािरबा डी यांचे 

नेतृ वाखाली सार्या इटली देशात िन िवशेषतः रोमम ये इटली या वातंत्रासाठी क्रांतीयुद्ध भडकले होते. पण या 
उठावणीत इटािलयन क्रांितकारकांचा पराभव होऊन मािझनी ग्यािरबा डी प्रभतृी क्रांितकारक ने यांना परदेशात 

िनसटून जावे लागले. आप या इटलीप्रमाणे जो जो परतंत्र असेल याला याला वतंत्र हो याचा अिधकार आहे 
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आिण याला याला आपण सक्रीय सहानुभतूी दाखिवली पािहजे अशा त वाचे हे थोर देशभक्त पुर कत 

अस यामळेु िहदंु थानात जे हा स तावनचे वातं ययुद्ध भडकले ते हा या या वातार् ऐकून यांना िहदंी 
क्रांितकारकांिवषयी सहानभुतूी वाटू लागली. इंग्रजांनी िकतीही वातार् दाब या िकंवा िवपयर् त बात या धाड या तरी 
कानपूर-का पी सारख्या घटनांनी आिण िवशेषतः सेनापित ता या टो यांनी वकृयुद्धात या धाव या पळ या 
लढायामागनू लढाया देऊन, दहाबारा िब्रिटश सेनानींची तारांबळ उडवून िदली होती यांची वणर्ने यरुोपमधील फ्रच 

प्रभतृी वृ तपत्रात येतच होती. ती वाचून वदेशाचे वातं य सपंादनाथर् झुजंणार् या क्रांितकारकांचेिवषयी उ कट 

सहानुभतूी बाळगणारा वगर्ही युरोपात उ प न झालेला होता. यावेळी जनरल ग्यािरबा डी यांनी तर ता या टोपे 

यां यासारख्या शूर क्रांितकारक सेनापित या खां याशी खांदा िभडवून िब्रिटशांिव द्ध िहदंी वातं ययुद्धात लढ या 
साठी िहदंु थानात जा याची इ छाही प्रकटिवली होती; पण यावेळीच इटलीम ये पु हा एकदा क्रांितकारक 

उठावणी कर याचा बेत िशज ू लाग याचे सेनापती ग्यािरबा डी यास, दसुरा कोणताही िवचार बाजसू सा न, 

इटली या या ल यातच भाग घेणे याचे आ य कतर् य हणनू प्रा त झाले.  

 पुढे स तावन या युद्धानंतर िहदंु थानात जे आंग्लिशिक्षतांचे राजकारण चाल ू झाले यातील अगदी 
सरेुद्रनाथां या िपढीपासनू अनेक िहदंी पुढार् यांना मािझनी या चिरत्रातूनही वदेशभक्तीची फूतीर् िमळत आली 
होती. दोन तीन ठळक उदाहरणेच पहा. िब्रिटशां या सेवािवभागातून यांना काढून टाक यानतंर जे हा 
सरुद्रनाथांनी वदेशसेवेत वतःस वाहून घे याचा िन चय केला ते हा यांनी मािझनी या चिरत्राचा अ यास केला. 
याचा यां या मनावर इतका उ कट पिरणाम झाला की बंगाल या त ण िपढीत तशा तेज वी देशभक्तीचे तेज 

सचंरिव यासाठी सरुद्रनाथांनी तोच िवषय िनवडला आिण ‘मािझनी िन याची त ण इटलीची गु तसं था’ या 
िवषयावर बगंालम ये िठकिठकाणी सन १८७५ ते १८७८ पयर्त अनेक याख्याने िदली. यावेळी इटली वतंत्र 

होऊन िन मािझनीचा मृ य ृ होऊन अवघी दहा-पाच वषच उलटली होती. सरुद्रनाथां या या जळजळीत 

याख्यांनामळेु बंगाल या या काळ या शतावधी िवशी-ितशीतील त णांचे दयात वदेशसेवेला सक्रीयपणे 

वाहून घे याची पिहली उमीर् उसळली. आिण त ण इटलीप्रमाणे नस या तरी ‘गु तसं था’ थाप याचीही 
यां यात अहमहिनक लागली.  

 याच मडंळीत िबिपनचंद्र पालही होते. यांचे वय ते हा ितशीचे आगेमागे असेल. या वेळेपयर्त यांचा 
राजकारणाशी कोणताही संबंध नसला तरी यांनी ब्रा मोसमाजात सामािजक पुढारीपणाची कामे केलेली होती. ते 
यां या आ मचिरत्रात िलिहतात की सरुद्रनाथां या मािझनीवरील या याख्यानांपकैीच एक वक्तृ वपूणर् 
याख्यान मीही ऐकले आिण वदेशा या राजकीय मुक्ततेयसाठी आपणही राजकारणात भाग घेतला पाहीजे अशी 
भावना या िदवशीपासनू मा या मनात उ कटपणे सचंा  लागली.  

रह यमयतेचा केवळ आ वाद! 
 परंतु सरुद्रनाथच आप या आ मवृ तात िलिहतात की मा या मािझनीवरील याख्यानातून मी अगदी 
िनकू्षन सांगत असे की मािझनीप्रमाणे उ कट देशभक्त बना, उ कट यागी बना, मानवतेचे उपासक बना िन सवर् 
जीवन आप या मातभृमूीचे सेवेस वाहून या. परंतू मािझनी या सश त्र क्रांितकारका या मागार्वर मात्र चुकून 

सदु्धा पाऊल टाकू नका. ‘I took care to tell the young men to abjure Mazzinis’ revolutionary ideas.’ ते मागे 
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इटिल या पिरि थतीत यां या इटलीला तारक झाले. पण िहदंु थान हणजे इटली न हे. िहदंु थान या 
पिरि थतीत ते आप या िहदंु थानला मारक होतील! आप या वदेशा या उ नतीसाठी आपले सारे प्रय न 

नैबर्िधक िन घटना मक आिण सपंणूर्तः शांततामय Legal and Constitutional and absolutely peaceful 

मागार्नीच झाले पािहजे. या मागार्नीच काय ती आपली उ नती होऊ शकेल. पालबाबुही िलिहतात की सरुद्रनाथांचे 

हेच प्रामाणीक मत होते. मग मािझनीवरील या याख्यानामळेु फुरण पावले या मडंळींनी या अनेक ‘गु त’ 

सं था थाप या हणनू आ ही वर िलिहले आहे या ‘गु त’ कशाकिरता हो या? ते कोड े सोडिव या साठी 
पालबाबंू या आ मचिरत्रातील त िवषयक वानुभवा या बोलांचाच उतारा खाली िदला आहे.  

 Between 1875-1878 after surendra Nath’s lecture on Mazzini’s Young Italy, young men (in 
Bengal) formed a number of secret societies, though without any revolutionary motive or plan of secret 
assassinations as the way to national exancipation. Surendra Nath was himself, I think the president of 
quite a number of these secret societies. These societies had no plan or policy of policital action to 
liberate their people from British Yoke. They only gave a Philip to patriotism. They never seriously 
meant to rise in revolt against the British. They practically did nothing and passed away like a fashion. 
(page. 248) 

 भावाथर् की, “ सरुद्रनाथां या सन १८७५ ते ८८ मधील मािझनी या यंग इटली या गु त मडंळावरील 

याख्यानामळेु बंगाली त णांनी अनेक गु त सं था थािप या. परंतू यांचेपुढे त ण इटलीप्रमाणे रा यक्रांतीचा 
िकंवा सश त्र उठावाचा असा कोणताही उ ेश न हता. या गु त मडं यांनी रा ट्र वातं य िमळिव याचा एक मागर् 
हणनू ह याकांडाची एखादी योजनाही आखली न हती. हा गु त मडं यांतील, मला वाटते,अनेक गु त मडं यांचे 

अ यक्ष वतः सरुद्रनाथच असत. तथािप िब्रिटशां या दा यातून आप या मातभृमूीस मकु्त कर यासाठी राजकीय 

कायर्क्रम या सं थांनी के हाही हाती घेतला नाही. मग दंड क न उठ याची गो टच दरू! रसरशीत देशभक्तीची 
योती अनेक अतंःकरणांतून पेटिव यापूरताच काय तो याचा उ शे होता आिण तेवढाच यांचा काय तो उपयोग 

झाला. यापलीकड ेकाहीही कायर् न करता एखादी टूम जशी ितचे नावी य सपंताच नाहीशी होते तशा प्रकारे या 
वतःस गु त सं था महणिवणार् या गु त सं था लवकरच आपोआपच मावळून गे या.” 

 हणजे “त ण इटिलची गु त सं था” या श दसघंातील ‘त ण इटली’ वजा जाता जो ‘गु त’ श द उरतो 
यातील रह यमयतेचा आ वाद घे यापुरताच काय तो तो श द या गु तसं थांना लावला गेला होता. ‘त ण 

इटली’ प्रमाणे या सश त्र क्रांितकारक सं था हो या हणनू न हे. िकंबहुना मािझनीतील क्रांितकारक मािझनी 
वजा जाता जो देशभक्त मािझनी उरतो यातच काय ती कायर्वाही या गु त सं थातून हावी हेही सहािजकच 

होते! 

 अथार्तच, आ ही पही या भागात बंगालची पहाणी करताना जे िलिहले आहे की बंगालम ये सश त्र 

क्रांतीची अशी कोणतीही चळवळ सन १८९५ पयर्त तरी अि त वात न हती असे उपल ध पुरा याव न िदसते. या 
आम या िवधानास या केवळ ‘नामवंत ‘गु त सं थां या टूमीमळेु बाध येत नाही. तसेच यायतः ही 
भिव यकालीन योगायोग इथेच उ लेिखला पािहजे की सरुद्रनाथांनी मािझनीचे िन या या सश त्र क्रांितकारक 

‘त ण इटली’ या गु त सं थे या िशकवणकूीचे जे िवचार सन १८७५ म ये त कालीन बंगीय त ण िपिढ या 
मनोभिूमकेत पेरले ते सरुद्रबाबंूचा तसा हेतू असो वा नसो, इतर तशा फोटक िवचारांशी सिंम ण पावताच जवळ 
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जवळ पंचवीस तीस वषार्ंनी अशा काही प्रकट वेगाने उगवून उठले की केवळ ‘नामवंत’च न हेतर ‘जाितवंत’ 

गु तसं थांचे रानचे रान बगंाल या भमूीला झाकाळून टाकते झाले. बंगभिूम हणजे वदेश वातं यवादी सश त्र 

क्रांितकारकांचे एक सलग भयुार होऊन बसले. पण ते पुढे.  

 मािझनी या चिरत्राचा सरेुद्रनाथ, िबपीनचंद्र पाल िन त कालीन बंगीय त ण िपढी यां या मनावर िकती 
िन कशा प्रकारचा फूित र्दायक पिरणाम झालेला होता ते िदग्दिशर् यानंतर आता पंजाबचे एक उदाहरण देऊ. ते 
हणजे वतः लाला लजपतराय यांचेच! वया या जवळजवळ ितशीपयर्त लालाजी साधारणतः िब्रिटशिन ठ 

अस याने राजकारणाशी फारसा सबंंध यांनी तसा ठेवला न हता ते पिह या भागात िदलेलेच आहे. इकड,े 

काँग्रस या थापने या थोडसेे आधीच सरुद्रनाथांनी बंगा यात जी ‘नॅशनल लीग’ ची सं था थािपली होती, ितचा 
प्रसार कर यासाठी सन १८८४त ते पंजाबम ये याख्याने दे यास गेले. ते हा यांनी मािझनी नी यंग इटली या 
यां या आवड या िवषयावरही एक भाषण केले. या भाषणास लजपतराय उपि थत होते. या वक्तृ वपूणर् 
याख्यानाचा आिण मािझनी या रा यक्रांतीमय चिरत्राचा लालाजींवर इतका पिरणाम झाला की आपणही 
आप या देशास राजकीय दा यातून सोडिव यासाठी राजकारणात उत न मािझनीप्रमाणे लोकांम ये राजकीय 

चैत य चेतिवले पाहीजे अशी यां या मनास या िदवसापासनू उ कट ओढ लागली असे ते आप या आ मचिरत्रात 

िलिहतात. पढेु यांनी मािझनीचे चिरत्र वतंत्रपणे अ यािसले! पंजाबातील त ण िपिढत वदेश वातंत्राची ती  

आकांक्षा सचंा न ितने मािझनी गािरबा डी या वेळ या इटािलयन त णांप्रमाणे सक्रीय आंदोलनास वाहून घ्यावे 

या अतं थ हेतूने लालाजींनी पुढे उदूर् भाषेत वतःच माझीनीचे एक फूित र्दायक चिरत्रही िलहून प्रिसिद्धले.  

 य यिप ५७ पासनू महारा ट्रीय क्रांितकारकां या िब्रिटश िवद्रोही ‘उठावणी’ ची परंपरा अखंडपणे चाल ूहोती 
तथािप महारा ट्राला मािझनीचा पिरचय बंगालपेक्षा पु कळ उिशराने झाला. कारण क्रांितकारक राजकारणाची बीजे 

िन पाळेमळेु महारा ट्रा या भमूीत मळुचीच जलेली होती. यांची लागवड कुठून परदेशांतनू आणनू करावयाची 
न हती. सन १८५७ तील महारा ट्रीय क्रांितकारकांपासनू तो अिभनव भारता या क्रांितकारकांपयर्त झाडून सार्या 
महारा ट्रीय क्रांितकारकांची कुलदैवते आिण फूित र्कदे्र होती ीराम, ीकृ ण, िशवाजी! यां याच वीर चिरत्रां या 
मा यमातून ते आपले क्रांितसदेंश प्रके्षिपत असत. मािझनीपुरतेच बोलायचे तर वासदेुव बळवंत िन चाफेकर यां या 
श त्राचारी उठावापयर्ंत महारा ट्राला मािझनीची हण यासारखी ओळखही न हती. मा या आठवणीप्रमाणे 

मराठीत मािझनीचे पिहले चिरत्र जे िलिहले गेले त ेसन १९०० या आगेमागे ी. घाणेकर यांनी जे िलिहले तेच 

होय. याच काळात, युरोपातील िनरिनरा या रा ट्रांनी वतंत्र हो यासाठी केले या अवार्चीन क्रांितयुद्धाचे यातील 

गु तसघंटनांचा िन यात झुजंले या क्रांितिवरांचे त्रोटक इितहास देणारे आिण परांज यां या प्रक्षोभक लेखणीतून 

उतरलेले लेख पु या या ‘काळ’ पत्रातून प्रिसद्ध होत होते. यांत त ण इटली वरही एक क्रांितप्रवण लेख आलेला 
होता. ी. घाणेकरांचे ते मािझनीचे सिंक्ष त चिरत्र िन काळातील हा ‘त ण इटली’ वरील जेख यात आले या 
इटालीयन क्रांितिवषयी या तुटपूं या वृ तांतानेही माझी अशी िनि चती पटली की इटली या या वीररसपूणर् 
त विन ठ िन अगदी अ यावत ्क्रांतीचा इितहास आप या अिभनव भारतीयची क्रांितप्रय नांनाही पु कळ अशंी 
मागर्दशर्क होऊ शकेल. कारण परतंत्र इटली या पिरि थतीत आिण परतंत्र िहदंु थान या पिरि थतीत पु कळ 

सा य आहे. या तव आम या गु त सं थांतून, प्रशाला, महाशाळांतून आिण सावर्जिनक सभांतूनही मी इंग्लडंला 
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१९०६ म ये जाईतोपयर्त इटली या क्रांितयुद्धावर आिण मािझनी या त ण इटलीवर िक येक याख्याने देत आलो 
होतो. पुढे मािझनीचे एक इंग्रजी चिरत्रही िहदंु थानात असतानाच माझ ेवाचनात आले. यात मला पिह यानेच 

मािहत झाले की, मािझनींनी या या इटािलयन भाषेत वतः िलिहले या क्रांितकारी लेखांचा िन आ मवृ ताचा 
इंिग्लश भाषते भाषांतिरलेला सचं या सचं प्रिसद्ध झालेला आहे. तो िहदंु थानात तोवर दिुमर्ळ होता असे मला 
शोधांती कळले. तथािप तो सचं वाचून काढ याची उ कांठा वर िद याप्रमाणे इंग्लडंम ये येताच, तो सहा भागांचा 
समग्र सचं िमळा यामळेु पुरिवली गेली.  

मािझनी या लेखांचे मराठी भाषांतर कर याचा मी िन चय केला 
मी जसजसा तो ग्रथं वाचीत गेलो तसतसे मला आढळून येत चालले की मी िहदंु थान सोड याचे आधी 
गु तसं थांतून जे जे क्रांितकारक मागर्दशर्न मा या सहकार् यांना करीत होतो यात आिण मािझनीने त ण इटली 
साठी अगदी पिह यापासनू जे जे मागर्दशर्नाचे लेख िलिहले होते यांत आ चयर्कारक सा य आहे. गु तसं थांचे 

कायर्क्रमाचे प्रचारक िन आचारक दोन िवभाग असले पािहजेत. प्रकट आिण गु त असे या िवभागांना ध न दोन 

कायर्क्रम आखलेले पािहजेत. श त्रचारास अवलिंब यावाचून केवळ िनःश त्र मागार्ने पूणर् वातं य िमळणे के हाही 
शक्य नाही. आिण तरीही जनतेत प्राथिमक जागतृी कर यासाठी िनःश त्र चळवळीही कशा चालिव याच पािहजेत; 

िब्रटन या शत्रु थानी असले या आिशया, यूरोप, अमेिरकेतील पररा ट्रांशी सबंंध का िन कसे जोडले पािहजेत; 

वकृयुद्धात रणनीतीने परशत्रु या प्र येक कद्रावर, प्र येक अिधकार् यावर छापे घालनू, साधले तशी वैयिक्तक िकंवा 
सामदुाियक कापाकापी करीत राहून, िब्रिटश स तनेे उभारले या लाखो वदेशी सिैनकांना गु तपणे क्रांतीप्रणव 

क न शक्य ते थािनक िन वैयिक्तक उठाव, rising सिैनक उठाव, पररा ट्रात िब्रटनशी कोणाचे युद्ध जुपंताच 

ितकड ेजाऊन यांना िमळून िब्रिटश िवद्रोही उठाव, एक उठाव फसला की सधंी साधताच पु हा दसुरा उठाव अशी 
लांडगेतोड क न िहदंु थानातील िब्रिटश स तेला श त्राचारां या घणा या घावाखाली यथाशक्य कशी िखळिखळी 
िखळीिखळी क न टाकली पािहजे; इ यादी उपायांनी लढिव या जाणार् या सवर्कष क्रांितयुद्धाचा जो कायर्क्रम मी 
अिभनव भारतीय क्रांितकारकांपुढे ठेवीत आलो होतो आिण सामा य जनतेला िब्रिटश स ते या ितटकार् याने 

भडकावून दे यासाठी उघड उघड सभांतील याख्यानांतून जे शक्यतो िनबर्धां या (काय यां या) पकडीत सापडू 

नये हणनू आडपड याने कोटीक्रम करीत होतो; मला आ चयर् वाटत गेले की याच कायर्क्रमांचा िन कोटीक्रमांचा 
प्रबळ पुर कार िन कोठे कोठे तर मी उ चारी याच वाक्यांत िन उपदेशी याच सतू्रात मािझनी या या लेखातून 

केलेला आहे.  

इटलीसारख्या देशातील यश वी युरोपीयन िन अ यतन रा यक्रांती या मािझनीसारख्या एका प्रमखु 

उ गा या या,लढव या या िन यरुोपभर मा यता पावले या िवचारवंता या क्रांितकारक िवचारसरणीत िन 

कायर्सरणीत आिण मी पुर कािरले या अिभनव भारतीय िवचारसरणीत िन कायर्सरणीत इतके अनपेिक्षत सा य 

असलेले पाहून भारतमातेला वतंत्र कर यासाठी मी जी रा यक्रांतीची अिखल भारतीय योजना आखली होती 
तीवरील आिण अथार्तच माझा मा यावरलाही आ मिव वास शतपटीने वाढला.  
 आिण याच कारणासाठी, हे मािझनीचे लेख जर यां या वाचनात आले तर अिभनव भारतातील मा या 
शतावधी सहकार् यांचाही मा या मागर्दशर्नावरील िव वास आिण यांची वतःची आ मिन ठाही वाढ यावाचून 
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राहणार नाही हेही उघड होते. आम या गु त सं थांतील मी िन माझ े सहकारी या सन १९०६ म ये वीशी-
बावीशी या वयाचे होते. यामळेु आमची केवळ लहान वये पाहून आम या क्रांितकारक चळवळींना ‘पोरकट’ 

हणणारे अनेक ‘थोरकट’ नेते मवाळ पक्षातच न हे तर जहाल हणिवणार् या पक्षातही होते. पण समाजाचे 

यावेळी प्र थािपत पुढारीही तेच होते. पण मािझनी-ग्यािरबा डी या त णपणी हणजे सन १८३० या आसपास 

या या िपढीतील प्रौढ ने यांनी िन लोकांनी यां याही ‘त ण इटली’ प्रभतृी चळवळीचा असाच ‘पोरकट’, 

‘वेडगळ’ हणनू उपहास करीत असावे, याला यांनी जी जळजळीत प्र युतरे यावेळी िदलेली होती ती या 
लेखातून आलेलीच होती. आिण यातही आम या त णपणा या हणजे इ.स. १९००-१९०६ या काळात, यां या 
त णपणी लोकांना पोरकट वाटलेले ग्यािरबा डी मािझनी यां या या पोरकट हणनू उपहािस या गेले या 
क्रांितकारक चळवळी या बळावरच ती इटलीची रा यक्रांती यश वी क न दाखिवणारे ‘थोर’ रा ट्रिनमार्ते हणून 

गौरिवले जात होत. आता यांना ‘पोरकट’ हणावयास धजणारा मायेचा पूत िहदंु थानातही यावेळ या मवाळ 

जहाल पुढार् यांत सापडणे अशक्य होते. या तव ग्यािरबा डी मािझनी या लेखाचा भक्कम आधार आम या 
चळवळीस आहे, ते या मागार्ने जाऊन यश वी झाले याच मागार्ने. . . . . पिरि थती या पायबंदाम ये शक्य 

होईल िततक्या गतीने. . . आ हीही जात आहो हे या लेखा या वाचनात िसद्ध होऊन सवर्सामा य जनतेतही 
क्रांितकारक पक्षािवषयी ढ द्धा उ प न झा यावाचनू राहणार न हती.  
 असे बरेच लाभालाभ यानी घेऊन मी मािझनी या आ मचिरत्राचे िन राजकीय लेखाचे मराठी भाषांतर 

कर याचा िन चय केला.  
मी भाषांतरणात अवलिंबलेले धोरण 

 पण महारा ट्रात सवर् जनतेस ते क्रांितकारक लेख िनवधपणे वाचावयास िमळावेत हणनू जर ते मराठीत 

भाषांतर छापायचे तर ते शक्य तो िनबर्ंधा या (काय या या) कक्षेत राहूनच िलिहणे अव य होते. तशी नैबर्िधक 

मयार्दा सांभाळणार् या दोनच युक् या हो या. पिहली हणजे सरुद्रनाथांनी अवलिंबलेली. यांनी मािझनीचे चिरत्र 

िकंवा लेख छापलेले न हतचे. केवळ त डी याख्यानांतून ते मािझनीची फूित र्दायक मािहती सांगत. पण तरीही 
प्र येक याख्याना या शेवटी अगदी िनकू्षन बजावीत की “इटाली या पिरि थतीत ‘त ण इटली’ प्रभतृी श त्रचारी 
सं था आिण क्रांितकृ ये िकती उपकारक जरी असली तरी तु हां िहदंु थानी त णांनी मािझनी या या सश त्र 

क्रांितकारक मागार्वर चुकूनसदु्धा पाय टाकता कामा नये. आप या देशाला ते घातक हाईल.” पण मी या 
पु तका या प्र तावनेत असे िलिहले हणजे वदतो याघात होता. कारण मािझनी या लेखातील सश त्र 

क्रांितकारक लेखाचेच महारा ट्राने पारायण करावे आिण यां या सश त्र क्रांितकारक मागार्ंनाच आप या 
पिरि थतीनु प अनुसरावे हा तर माझा ते पु तक िलिह यात एकमेव उ ेश होता. यासाठी ही पिहली युक्ती 
सवर् वी या य होती. दसुरी युक्ती हणजे मािझनीचे लेख िन चिरत्रभाग िनवडून जे छापायचे ते जसेचे तसेच, 

वतःचे अक्षरही यांत न िमसळता एक िनभर्ळ ऐितहािसक ग्ररं्थ हणनू छापावेत. ते तसे छापायचे तर मी 
ठरिवलेच. तथािप एक पाऊल तरी पुढे टाकणे आव यक होते. तो ग्रथं केवळ ऐितहािसक नसनू, केवळ वाचनीय 

नसनु, आप याही देशा या वातं य सपंादनाथर् अनुकरणीय आहे हे याचे वैिश य प्र यक्षपणे प ट जरी न 

सांगता आले तरी अप्र यक्षपणे सिुचत तरी करणे भाग होते. नाहीतर सामा य जनते या डो यात ते वैिश य 
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सहजासहजी भरले नसते. या तव मी या ग्रथंाला वतःची अशी एक प्र तावना िलिह याचे ठािवले. िहदंु थान या 
पिरि थतीतही या इटालीय क्रांितलेखातील जो जो ताि वक अशा िक्रया मक भाग लाग ूपडत होता तो तो िनवडून 

अशा पद्धतीने याची घडण जडण करावी आिण अधूनमधून अशी सचूक वाक्ये घालावी की ती प्र तावना वाचताना 
चाणाक्ष वाचकांची दये क्रांितकारक फूतीर्ने थरा न जावीत आिण िहदंु थानातही क्रांितसघंटना िन क्रांतीचे 

सश त्र उठाव (Risings) कसे करता येतील ते मागर्दशर्न न सांगताही आपोआप केले जावे.  

 या धोरणेने मी ते सहाही भाग वाचून होताच सन १९०६ या जुल ैमिह याचे शेवटी शेवटी यांचे मराठी 
भाषांतर झपा याने क  लागलो. माझी पत्र यवहार, क्रांितप्रचार, काळ - िवहारीतील बातमीपत्रे, लेख इ यादी 
तेथील कामे सांभाळूनही जवळजवळ तीनशे पृ ठांचा तो ग्रथं मी दोनअडीच मिह यात िलहून काढला. याला वर 

सांिगतले या सचूक िन चेतक प्रकारची पंचवीस एक पानांची प्र तावनाही वतंत्रपणे िलहून जोडली. या 
प्र तावनेचे शवेटी ती पुरी झा याचे थल िन काल असा छापलेला आहेः “ लडंन, इंिडया हाउस, तारीख २८ स टबर 

सन १९०६.” 

 मी ग्रथं झपा याने िलहून काढला खरा पण तो छापून प्रिसद्ध कर याचे कामही काही थोड े िकचकट िन 

कठीण न हते. मा या सवर्च सावर्जिनक कायार्चा अ यार्हून अिधक भाग माझ ेजे ठ बंधु बाबाराव सावरकर यांचे 

वरच पडत असे. नाव िन िमळा यास ेय तेवढे माझ ेवा यास येई. क ट तेवढे यां या वा याला जात. आम या 
सामाइक िमळकती या भाउबंदकीची िवभागणी होई ते हा अशी होई. तसेच या प्रकरणीही झाले. मी ग्रंथ िलहून 

टपालाने िहदंु थानात बाबांकड े धाडला िन छापावे एवढे िलिहले. पण ग्रथं असा कडक. आरक्षकांची िन 

अिधकार् यांची आमची चळवळीकड े िन िवशेषतः बाबांकड ेआधीच वक्र टी झालेली. छापणावळ दे यास सदु्धा 
जवळ िदडकी नाही. जो तो मोडा घाली. आ हा सवार्ंचे शेवटचे आधार असले या लोकमा य िटळकांकडहेी जाऊन 

बाबांनी ग्रथं दाखिवला. थोरपणे यांनीिह यात लक्ष घातले. आिण ‘असा ग्रथं छापणे धोक्याचे आहे हे समजनू 

काय करायचे ते करा’ असा यथात य समादेश (स ला)िदला. शेवटी धोका प करायचा असे िन चयनू 

महारा ट्रातील काही एकिन ठ सहकायार्ं या पािठं याबर बळावर बाबांनी ग्रथं छाप याची सारी िसद्धता केली. 
छापखाने सदु्धा छाप याचे धाडस करीनात. पण पु या या सपु्रिसद्ध ‘जग िहते छु’ मदु्रणालयात असणार् या काही 
अिभनव भारतीय सद यां या अतं थ खटपटीमळेु या मदु्रणालयाचे तो भार अगंावर घेतला. याप्रमाणे  ते 
ह तिलखीत १७ िडसबर सन १९०६ या िदनांकाला ‘जग िहते छुत’ छापावयास िदले. ग्रथं प्रिसद्ध झा यानंतर 

शासनाची (सरासरी) टाच ये याचे आधीच तडकाफडकी शक्य ती िवक्री क न टाकावी या हेतूने बाबारावांनी या 
ग्रथंाची आगाऊ िवज्ञापने वृ तपत्रात िदली. सावरकरांनी िलिहलेले पु तक प्रिसद्ध होणार एवढे कळताच पैसे 

पाठवून मागणी न दणार् या आगाऊ ग्राहकांची िरघ लागली. ‘अिभनव भारत’ नावाची कोणतीही क्रांितकारक गु त 

सं था अि त वात नसनू ते एक उघड िनबर्ंधा वये पु तके प्रिसिद्धणार् या प्रकाशन सं थेचे काय ते नाव आहे असा 
भास उ प न कर यासाठी ‘लघु अिभनव भारत माला’ नावाची पु तकमाला आधीच काढली होती आिण तीत 

माझा ‘िसहंगडचा पोवाडा’ िन ‘बाजी देशपां यांचा पोवाडा’, गोिवदं कवीकृत ‘अफझलखान वधाचा पोवाडा’ आिण 

मे याची पदे इ यादी लहान पिु तका छाप याचा क्रम आधीपासनूच चाललेला होता. आता या प्रकाशन सं थेची 
मोठमोठे ग्रथं प्रकाशणारी दसुरी शाखा ‘थोरली अिभनव भारत माला’ हणनू काढली. िन ितचे पहीले पु प ् हणनू 
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हे माझ ेपु तक ‘जोसेफ मािझनी आ मवृ त व राजकारण' असे नाव देऊन प्रिसद्धले. उ यापुर् या ३०० पृ ठां या या 
ग्रथंाचे मू य १।।(दीड पया)ठेवले. तो ग्रथं केसरीकर ‘लोकमा य’ िटळक िन काळकत ‘लोकमा य’ परांजपे 

यांना अिपर्ला होता.  
राजमा य की लोकमा य 

 या वरील अपर्णपित्रकेतील “लोकमा य” श दािवषयीची माझी एक आठवण आहे. आठवण ठेव यासारखी 
यिक्तिवशेषाना स मानपूवर्क उ लेिख याची आपली महारा ट्रातील ढ पद्धत हणजे यक्तीं या नावामागे 

राजमा य राज ी ही उपपदे लावून मग या यक्तीचे नाव िलिह याची वा उ चार याची. या ढीपद्धतीला उ ेशनू 

िशवरामपंत परांज यांनी यां या काळम य ‘राजमा य की लोकमा य’अशा काहीशा मथ याचा एक चटकदार 

लेख िलिहला होता. लोकां या मनात राजकीय पारतंत्राची चीड उ प न कर यासाठी परांजपे कोणते िनिम त कुठून 

शोधून काढतील याची काही अटकळ कशी बांधता येत नसे याचे हा लेख एक उदाहरण होते. या लेखातील आशय 

आठवतो तो मा या आज या भाषेत सांगायचा हणजे असा होता की जे हा आपण वतंत्र होतो, आपले रा य 

होते, आपला वकीय राजा होता ते हा कोणा यक्तीला ‘राजमा य’ िकंवा ‘राज ी’ हे उपपद लावणे गौरवा पद 

होते. पण आज ते वरा य कुठे आहे? आज आपण सवर्जण आहोत परकीय रा याचे दासानदुास! परक्यांचे दास 

झाले यांनी एकमेकांना ‘राजमा य’ िन ‘राज ी’ हणणे िन हणवून घेणे हणजे अ यो यांची िवटंबना करणे 

आहे! आता आपण सवर् भारतीयांनी ‘राजमा य राज ी’ हे उपपद न लावता पर परांनी ‘देशबंध’ु या उपपदाने 

पर परांना सबंोधावे. यातही, जे आम या परकीय रा या या डो यांत खपुणारे आमचे लोकाग्रणी आहेत 

यांनाही, राजमा य हणणे हणजे तर यांचा उपमदर् कर यासारखे आहे. आपले लोकाग्रणी िटळक यांचेच 

उदाहरण घ्या. आज पररा यात िटळकांना राजमा य हणणे हणजे यांचे िटळकपणच िछनावून घे यासारखे 

आहे. या तव आपण यापुढे िटळकांसारख्या लोकाग्रणीना लोकमा य िटळक असेच सबंोधले पािहजे.  

 काळकतार्ंची िह सचूना इतकी लोकिप्रय झाली की िवशेषतः या वेळ या त ण िपिढने पत्र यवहारातून, 

भाषणातून व लेखातून “रा. रा.” (राजमा य राज ी) अमकु असे िलिह याचे जे सोडून िदले ते िदलेच. तेथुन पुढे 

तीसएक वष तरी देशबंधु अमकु िलिह याची िन बोल याची पद्धत पडली होती जसे आता बहुधा ीयुत िकंवा ी हे 

उपपद िलहीले जाते. िटळकांना तर ते हापासनू केवळ महारा ट्रच न हे तर हळूहळू सारे भारतखंडही ‘लोकमा य’ 

या महनीय उपपदानेच सबंोधू लागले-न हे, ते यांचे िन याचे उपनावच पडले.  

मािझनीचे पु तक दोघांनाही का अिपर्ले? 
 माझ ेपु तक ‘काळ’ क यार्ंना तर अिपर् याचे माझ ेमनात होतेच कारण यांनी ‘काळ’ म ये िलिहले या 
‘त ण इटली’ या िनबंधामळेुच मा या मनात मािझनीिवषयीची िवशेष िजज्ञासा जागिवली होती. दसुरे असे की 
लोकांम ये आम या क्रांितकारक पक्षाचे फूित र्दाते हणनू पराज यांचा यथाथर् लौिकक झालेला होता. यामळेु 

यांची प्रित ठा जनतेत िजतकी वाढेल िततकी आम या पक्षाची प्रित ठाही वाढणारी होती. आम या पक्षास 

िटळकांिवषयी जसा िनरितशय आदर वाटे तसे परांज यांिवषयी उ कट मम व वाटे. यासाठी आ ही दोघांसही 
लोकमा य हे उपपद लावीत अस.ू एकंदरीत काळातून येणार् या क्रांितकारक लेखांचे आिण ते आ हास यिक्तशः जे 

मह वपूवर्क उ तेजन देत याचे उतरायी हो यासाठी माझ ेमािझनीचे पु तक परांजपे यांना तर अिपर्णारच होतो. 
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यािवषयी यांची समंतीही िमळाली होती. परंतु आ य मान िटळकांचा, ही आमची भावना. या तव हे दोघांसही 
अपार्वे असे वाटले. तथािप बाबारावांनी जे हा ते पु तक िटळकांना दाखिवले ते हा ते पु तक छापणे धोक्याचे आहे 

असे यांनी सांिगतले. हे कळताच मनात शंका आली की िटळकांना आ ही बळेबळे असे धोक्याचे पु तक अिपर्णे 

आवडले का? यांना यां या महनीय कायार्त सश त्र क्रांितकारकांचा उघड उघड उदोउदो करणार् या अशा 
पु तकाचा संपकर्  झा यास नसता अडथळा उ प न होईल. बरे, िटळकांना न अिपर्ता एक या परांज यांनाच अपार्वे 

तर ‘सश त्र क्रांितकारक पक्ष िटळकांिवषयी फारशी पू यबुद्धी बाळगीत नाही’ अशा कं या उठिवणार् या 
िरकामटेक या लोकांना िवपयार्स कर याची आणखी एक सधंी िद यासारखे होईल. अशा पेचात असता बाबारावांनी 
मला कळिवले की अपर्णािवषयी यांनी िटळकांनाच िवचारले. ते हा ते हणाले ‘तु हांला हवे तर करा तसे. माझी 
ना नाही.’ हे कळताच हा प्र न मला हवा तसा सटुला. िटळकांना प्रथम उ लेखून ‘केसरीकत लोकमा य िटळक व 

काळकत लोकमा य परांजपे यांसी समपर्ण’ अशी अपर्णपित्रका मी िलिहली.  
 िडसबर १९०६ म ये छापापयास टाकलेले हे पु तक जनू १९०७ म ये छापून प्रिसद्ध झाले. लोकांम ये त े

वाच याची इतकी उ कांठा होती की ती दोन सह  (२०००) प्रितचंी प्रथमावृ ती जलुचेै आत एक मिह यातच सपंून 

गेली. तरी मागणी चालचू होती. अनेकांनी पुढ या दसुर् या आवृ तीसाठीही मागणी राखून ठेवा हणनू कळिवले. 

यावेळे या मराठी पु तका या खपाचे प्रमाण पहाता झटपट िवक्रीचा या पु तकाने खरोखरीचा उ चांक गाठला. 
िवदभार्सदु्धा सार्या महारा ट्रातून बहुतके वृ तपत्रांनी पु तकावर िव ततृ अिभप्राय िदले. ‘िवहारी’ प्रभतृी रा ट्रीय 

पक्षा या वृ तपत्रांनी यावर अग्रलेख िलिहले. ‘केसरी’ नेही अग्रलेखच िलिहला. या पु तकाचे जनतेने या 
फूतीर्ने िन ममतेने हे उ कट वागत केले ितचा प्रितिनिधक उ चारच काळातील अग्रलेखात यक्तिवला गेला 
होता. या तव या काळातील अिभप्राया या िव ततृ लेखामधील एक आंिशक उतारा खाली देत आहे.  

 “ देशभक्त सावरकर यांची मािहती महारा ट्र वाचकांना पूवीर्च झालेली आहे. यांची नैसिगर्क तरतरी, 
यांची उ वल देशभक्ती, यांचे मु ेसदु लेख आिण यांची वक्तृ वपूणर् भाषाशैली यां या योगाने ते 
महारा ट्रातील पु कळ लोकां या पूवीर्पासनूच पिरचयाचे झालेले आहेत. मुबंई या िव विव यालयातून बी. ए. ची 
परीक्षा पास झा यानंतर ते पुढील काय या या अ यास क न बॅिर टरची परीक्षा दे याकरीता अलीकडे एक वषर् 
दीड वषर् िवलायतेस जाऊन राहीले आहेत. . .  

 “दे. सावरकर हे जरी िवलायतेस गेले आहेत तरी ते वदेशाला, वदेश बंधूंना आिण वभाषेला क्षणभरही 
िवसरलेले नाहीत, हे यां या प्र तुत या कृतीव न प ट होत आहे आिण असेच लोक सदोिदत परदेशात 

जावयाला पािहजे आहेत. परदेशातील भ य इमारती, प्रचंड कारखाने आिण अगिणत सपं ती पाहून िदपून न जाता 
आपला गलुामिगरीत सापडलेला देश, या देशासारखा कसा होईल असा िन य यास या अतंःकरणाम ये चाललेला 
असेल तीच अतंःकरणे परदेशात गेली तर यापासनू वदेशाचा फायदा आहे. असली अतंःकरणे झाडां या 
मळुाप्रमाणे परदेशातील वातं यपोषक रस आकषूर्न घेऊन या योगाने अिततापाने आप या देशातील करपत 

चालले या झाडांना िफ न पालवी आणतात. परदेशात गेलेली वदेशभक्ती ही कधीही िन फळ जात नाही.  
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 “ दे. सावरकर यांनी इंग्रजी भाषे या ज मभमूी या जागी जाऊन तेथे आप या ज मभमूीची वभाषा जी 
मराठी या भाषेम ये ग्रथं िलहून तो ग्रथं प्रिसद्ध केला आहे. . . . लडंनम ये बसनू खर् या वदेशो नती या 
मागार्सबंंधाने मराठीम ये िलिहलेला हाच बहुधा पहीला ग्रथं होय. . . .  

 “ मािझनीसारख्या वतंत्रतादेवी या िनःसीम भक्तीचे वदेशाला वतंत्र क न सोडणारे वातं यभिक्त 

प्रचुर लेख, यांचे इंग्लडंसारख्या वतंत्र हवेम ये वदेशािभमानी सावरकर यांनी केलेले भाषांतर, आिण ते 
वाच याकरीता उ सकु झालेले िहदंु थानातील परतंत्र लोक हा ित्रवेणी सगंम जम यानंतर याचे पाणी िहदंु थाना 
तील लोकांना सवर् क्लेशांपासनू िवमकु्त के यावाचून कधीही राहणार नाही. . . .  
 “ हे मािझनीचे लेख हणजे वतंत्रते या अमतृाचे झरे आहेत. या वतंत्रते या वेदमतं्राम ये िवलक्षण 

सामथर् आहे. या मतं्राचे पुर चरण क न जर कोणी जुलमा या सापावर याचा प्रयोग चालवील तर या सापाचे िवष 

ताबडतोब उतरेल. . . अस या अद्भतू साम यार्चे मािझनीचे जे महामतं्र त े दे. सावरकर यांनी आप या महारा ट्र 

देशभाषेत आणनू यांना सवर् लोकांस पिरचय क न िदला याब ल यांचे िजतके आभार मानावेत िततके आभार 

मानावेत िततके थोड ेआहेत. याला वाचता येते यांनी असली पु तके वाच यािशवाय कधीही राहू नये. आिण 

यांना वाचता येत नसेल पण कान आहेत यांनी असली पु तके ऐक यावाचून कधीही राहू नये. भगव गीतेचे 

वण, मनन आिण िनिद यास जसा आप या प्र येक भक्ताला जीवनमकु्तच क न सोडील. तसे अलौकीक 

सामथर् यांत आहे.” 

 या पु तका या मा या प्र तावनेतील काही उ तरे इथे देत आहे. अशासाठी की ती प्र तावना नैबर्िधक 

कैचीत सहसा सापडू नये हणनू मािझनी या सश त्र क्रांितमागार्ना िहदंु थानने अनुसरावे असे प टपणे न 

िलिहतािह अपिरहायर्पणे सिूचत करणारी ितची कुशल रचना कशी होती याचा आिण यावेळची माझी भाषा िन 

मनोवृ ती यांचा याचवेळी िलिहले या लेखां या या उतार् यांव न जसा अचूक बोध होईल तसा केवळ आज या 
भाषेत सांिगतले या आठवणीव न होणार नाही. प्र तावनेतील ते उतारे असेः  
 “. . . . . मािझनी िवचारतो,’अहो धमार्िधकारी हो तुमचाही ज म या भमूीतच झाला नाही का? िह याच 

दधुावर असता वाढला नाही का? मग ती जलुमुाखाली िचरडत असता तु ही व थ बसनू वगार्त कसे चढाल! धमर् 
हा आता तुम या छावणीत नसनू तो आम या छावणीत आलेला आहे. धमार्चा खरा जयजयकार हावा अशी जर 

तुमची इ छा असेत तर तु ही आ हांस िमळा. राजकारणाला धमर् आहे, धमार्ला राजकारण आहे हे परमे वरी स य 

ओळखून जर मा या िप्रय देशभमूीचे दोन कोटी लोक आता वातं य िमळवायचेच असे हणनू उठले तर यांना 
एक आि ट्रया तर काय पण असे तीन आि ट्रया एकत्र झाले तरी यांचा उ छेद क न आपले वातं य परत 

िमळिवता येईल.’ दोन कोटी देशबंधूंवरच मािझनीची ही केवढी उडी! मग जर यां या देशाची लोकसखं्या याहून 

दहापाच पट असती व याचा शत्र ूजर आि ट्रयाएवढाच असता तर याने वदेश- वातं य िमळवावयास एक 

क्षणही लाग ूिदला नसता! मदार्ची गो ट अशीच आहे.  

 “ मािझनी हणतो ‘इटलीचे वािम व आि ट्रयाकड े गेलेले आहे. पंचाह तर हजार आि ट्रयन िशपाई 

इटलीवर रा य करीत आहेत. इटली हा गलुामांचा बाजार आहे. येथे जी काही थोडीबहुत नेिट ह सं थाने होती ती 
आि ट्रया या ताटाखाली मांजरे बनली आहेत. इटली हा एक भला मोठा तु ं ग बनला आहे. आिण यावर 
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आि ट्रयन िशपायांना पहारा बसलेला आहे. इटलीचे नाव पुसनू गेले आहे. इटलीचे िनशाण फाटून गेले आहे. (अशा 
ि थतीत) तु हाला िभक्षा मागनू वातं य िमळेल अशी आशा आहे का? आि ट्रयाने जे आपणांस िजकंले आहे ते 
आप या अजार् या िचठोर् याने आपणांस मकु्त कर याकरीता न हे. (परदा यातील) रा ट्रा या इितहासात बहुशः 
आढळून येणारे हे िभक्षांदेहीचे यसन इटलीस लागले होते पण ते ताबडतोब सटुले. शंभर शंभर वष परक्यां या दारी 
लाथा खात बसत असता व हजारो वेळा िव वासभगं झाला असताही पु हा एकदा कटोरा घऊन िभक्षा 
माग याइतका इटली देश राजिन ठ झालेला न हता. याचवेळेस पोलडं, पेन वगरेै देशांत रा यक्रांतीची लाट 

उसळली होती. तीमळेुच इटलीतील लोकांत आ मिन ठ उ प न झाली. परंतु अशा भयंकर रा यक्रां या 
( वातंत्रा तव) आजबूाजसू चालत असताही यां याकड ेपाहून यांना आप या गलुामिगरीची िन िभक्षांदेहाची 
शरम वाटत नाही असे देश या भमूीवर काय थोड ेआहेत! पण इटली इतकी मदंट न हती. . . . . नंतर इटलीम ये 

वदेश चळवळ सु  झाली. आि ट्रया या तंबाखूवर िव या यार्ंनी कडक बिह कार टाकला. र यार यांतून 

नाकेबंदी केली व कोणी आि ट्रयाची िबडी ओढताना पािहला की याला हाणमार कर याचा सपाटा चालला. या 
वदेशी चळवळीला लवकरच पूणर् राजकीय व प प्रा त झाले. अमेिरकेतही वातं ययुद्धाचे आधी अशी वदेशीची 
चळवळ उ प न झाली होती. इितहासाची पुनरावृ ती होते ती अशी. इितहासात वदेश चळवळीचे पयर्वसान 

रा यक्रांतीत िन वातं यप्राि तत झा याची ही उदाहरणे काही आकि मत रीतीने घडून आलेली नाहीत. ते काही 
अपघात नाहीत. यां या िवलक्षण सा याचे िववरण करता येणे शक्य आहे. वदेश चळवळ हणजे दसुर् याचे 

लटुा पणास आळा घालनू आप या हक्काचा बचाव करणे. आपले हक्क काय आहेत हे सामा य लोकांस एकदम 

कळत नाही. यां या ग्राहक शक्तीला प्रथमतः इतकेच कळते की परक्यां या यापाराने आपण बडुत आहोत. 

हणनू ते या परकीय यापारावर बिह कार घाल यास तयार होत. अथार्तच उपाय योजीत. हा जलुमू सु  झाला 
की सामा य लोकांना हे कळू लागते की िनजीर्व परदेशी कापडावर, तंबाखुवर िकंवा चहावर बिह कार घालनू काही 
उपयोग नाही. या िनजीर्व व तू! खरा राग या िनजीर्व व तंुना या सजीव व तंूचा आधार आहे यां यावरच 

उगिवला पािहजे. तंबाखूलाच न हे तर या आि ट्रयन लोकांनाच आिण चहालाच न हे तर या इंग्रज लोकांनाच 

आप या देशातून हुसकून िदले पािहजे. (अशा प्रकारे) ‘िभक्षा मागनू काही प्रा ती होणार नाही व शेवटी 
शिक्तदेवीचीच उपासना करावी लागणार हे जरी सामा य लोकासं अधंुकपणे वाटू लागले तरी रा ट्राला सश त्र कसे 

करावे हे मात्र यांस सांगता येत नाही. मािझनी हणतो ‘तशा ि थतीत गु त मंड यांिशवाय परवशतून सटु याचा 
दसुरा उपाय नाही. जेथे स य प्रितपादनाची (कोण याही) अधम स तेने बंदी केलेली नाही तेथे गु त मडं या व गु त 

कट हा गु हा होईल. परंत ुजेथे स य प्रितपादनाची अधमां या जलुमुाने बंदी झालेली आहे तथेे गु त मडं या या 
पिवत्रतम आहेत. न हे, न हे, स य प्रितपादनाचा तो एकच मागर् आहे. जे हा वदेश हा परक्यांनी एक भला मोठा 
तु ं ग बनिवलेला असतो ते हा वातंत्राचे पिवत्र वातावरणांत वास छवास कर याचा इ वरी हक्क शाबीत 

कर यासाठी आ हा कै यांना गु त कट हा एकच मागर् आहे. आ ही गु त मडं या थापू, गु त कट क . वेळ 

येताच या तु ं गा या िखडक्या उखडून टाकू. यां या दरवाजांना लाथेसरशी फोडून टाकू. व या तु ं गवा यां या 
छातीवर नाचत नाचत आ ही मोक या हवेत येऊ-आ ही वतंत्र होऊ!’ या गु त मडं यांचा आधार यरुोपात या 
बहुतेक वातंत्रो मखु रा ट्रांनी घेतलेला आहे. गु त मडं यां या योगाने वातंत्राचे िशक्षण फार सो या रीतीने देता 
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येते. वतर्मानपत्रातून उघड िलहून िकंवा सावर्जिनक भाषेत क न ते अशक्य असते. व (लक्षिणक रीतीने िलिहले 

तरी) त ण लोक व सामा य वगर् यांची ग्राहक शक्ती सकू्ष नस याने यांना वतर्मानपत्र िकंवा सावर्जिनक भाषेत 

यां यातील तो लक्षिणक िन लपलेला अथर् ग्रहण करता येत नाही. परंतु गु त सभा भरवून यात वातंत्राचे िशक्षण 

प टपणे देता येते. पु हा वातं य िमळवा इतकेच हणनू व थ बसावयाचे नसते. तर या वातं य युद्धाची 
तयारी करणेही अशक्य असते. हे काम उघडरीतीने करणे अगदी अशक्य. ते गु त कटांनीच करावे लागते. या तव 

मािझनीने त ण इटली ही गु त सं था थापना केली. . . . त ण इटली दहेुरी कायर्क्रमाची योजना करीत आहे. 

लोकिशक्षण व युद्धिशक्षण, दा यमकु्तता, रा टै्रक्य, समता व लोकस ताया त वाचतु याचे िशक्षण त ण 

इटलीतच िदले जाईल. वातं य िमळवायचे तर लढाईिशवाय त े िमळणार नाही. एखा या स याचा जयजयकार 

करावयाचा असतो िकंवा एखा या अस याचा िवनाश करावयाचा असतो ते हा लढाई पिवत्र असते. पण इटलीम ये 

ही लढाई करणे कठीण झाले होते. यांचेपाशी युद्धोपयोगी ह यारे न हती िकंवा ती बाळग याची परवानगी न हती. 
अशा ि थतीत इटलीिशवाय दसुरे एखादे रा ट्र सापडले असते तर ते गभर्गळीत होते. लढाईचे नाव काढ यासही 
िभऊ लागले असते. परंतू इटली अस या सकंटांना भीक घालणारे न हते. ित यातील शूर त ण लोक हे पेन, 

अमेिरका, जमर्न व पोलडं वगरेै देशांत गेले व ितथे युद्ध कलेचे ज्ञान िशकले. ग्यािरबा डी, ि हसीओटी वगरेै ‘त ण 

इटली’ चे सभासद अशाच िरतीने यदु्धे प्र यक्षपणे लढिव यात पटाईत झाले, सेनानी झाले. गु त मडं यांनी इतर 

देशांत ह यारे खरेदी क न ती माला या जहाजातून लपवून धाडावी. पु कळ वेळा हे उघडकीस येई. उदाहरणाथर् 
एकदा मािझनी या फ्रच िमत्राने श त्रे भ न जहाज हाकारले. परंतु ते इटलीला िकनार् याला लागायचे आधीच 

समदु्रात पकडले गेले. ते जहाज ज त क न यावरची सवर् श त्रा त्रे िन माल िहसकाव यात आला. परंतू वातं य 

युद्धासारख्या महतकायार्त सकंटे ही यावयाचीच. यांना िभऊन याड लोक गुलामिगरीत तसेच फसतात व या 
सकंटाशी टकरा देऊन मदर् लोक हे वातं य िमळवतात. . . या सवर् युक् यांहून या काळ या इटलीय देशभक्तांनी 
मखु्य उपाय जो योजला तो सै य वळिव याचा होय. परकीय सरकारला त ेशीय सै य ठेव यावाचून कोणा याही 
देशावर रा य करणे शक्य नसते. अशा ि थतीत ल करी िशपायांना जर वदेशाकड ेवळिवता आले तर याचा दहेुरी 
उपयोग होतो. एकतर परक्यांचा िव वास उडून जातो व आय यावेळी ते घाबरे होतात व दसुरे असे की रा ट्रपक्षास 

आयते िशकलेले व सश त्र लोक िमळू शकतात. . . ही तयारी साधारण झाली हणजे युद्ध जे करावयाचे ते 
मोठमो या लढाया दे याचे नसनू गिनमी का यानेच होय. ‘ परक्यांचे जोखड झगुा न दे याची यांची यांची 
इ छा असेल या या दिलत रा ट्रांना गिनमी का या या यदु्धकलेचे िवशेषसे ज्ञान लागत नस याने िन चयी व 

करारी अशा देशभक्तां या मनात येताच याला आरंभ करता येतो. जसजसे युद्ध जुपंत जाते तसतसे या 
देशभक्तींना लढाईचा अनुभव िमळू लागतो. गिनमी का याने जगंी पराभवाचे भय नसते. गिनमी टो या सटुसटुीत 

अस याने या वार् यासारख्या चहूकडून िहडूं लागतात. . . . ‘इटलीत (गु त सं थां या उठाव यामळेु) सन १८३१ 

पासनू ते १८७० पयर्ंत दरसाल कोठे ना कोठे तरी एक बंड होतच असे. अशा कृतिन चयाने इटली अनंत अपजय 

आले तरी ती लढली. (मािझनी हणतो)’प्र येक अपजय ही जयाची एक पायरी आहे. १८२० साली पराजय झाला, 
१८३१ साली पराजय झाला, १८४८ साली पराजय झाला तथािप िफ न प्रय न करा. . . . रोमम ये १८४८ साली 
(इटािलयन क्रांितकारकांनी) फ्रच लोकांशी लढाई चालली असता, ग्यािरबा डी सै यात उडी टाकून बेहोष लढत 
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होता. इतक्यात यास िसनेटचे (क्रांितकारक रा य मडंळाचे) बोलावणे आ यामळेु तो ितकड ेगेला. याला पाहताच 

िसनेटने टा यांचा प्रचंड कडकडाट केला. ग्यािरबा डीला प्रथम या जयनादाचे कारण कळेना. इतक्यात याने 

वतःकड े पािहले. तो रक्ता या धारा नसानसातून गळत आहेत, श त्रांनी व िनसट या लागले या गोळयांनी 
कपडयांची जाळी झाली आहेत व हातातील तलवार वार करता करता इतकी वाकली आहे की यानात ती अधीर्सदु्धा 
िशरत नाही! अशा या तलवारीला अनंत प्रणाम असोत! जोपयर्त अशी एकतरी तलवार जगात कायम आहे 

तोपयर्त परतंत्र देशांनी वतंत्र हो याची आशा धर यास हरकत नाही. (शेवटी फ्रा स,आि ट्राया आिण जमर्नी या 
तीन रा ट्रांम ये जे हा यदु्धे जुपंली ते हा आि ट्रया आिण फ्रा स हे इटलीचे दो ही शत्र ूया वतःवरच बेतले या 
सकंटात गुतंलेले असता)१८५९ या वषीर् इटलीम ये रा यक्रांतीची पु हा लाट उसळली आिण िन मी इटली वतंत्र 

झाली. १८६६ साली हेिनस वतंत्र झाले,१८७०साली रोम वतंत्र झाले आिण रोमम ये मािझनी प्रवेश करता झाला. 
. . सा होनाचे तु ं गात क डून ठेवलेला १८३१सालचा त ण मािझनी व १८७१साली वतंत्र इटली या, एकरा ट्रीय 

इटली या या वतंत्र राजधानीत रोमम ये --प्रवेश करणारा मािझनी कोणी इटलीचा िचत्रकार ही दोन िचत्रे रंगवील 

काय?(एका वषार्चे आतच मािझनी या देहांत झाला. िजनोवाम ये मािझनी या देहाचा उ तरिवधी चालला 
असताना हजारो इटालीयन लोक आप या देशिप यां या दशर्नासाठी दाटी क  लागले. शेवटचे दशर्न होताच 

अभर्कासारखे रडू लागले !!) परमे वराघरी प्र येक देशाकिरता एकेक मािझनी ठेवला असेल तर कोणालाच इटलीचा 
हेवा कर याचे कारण नाही!  
 मािझनी या चिरत्राला मी जोडले या या प्र तावनेतील वरील काही उतारे घेतले आहेत. आता 
मािझनी या लेखा या भाषांतरातील दोन उतारे याच पु तकातून वानगीसाठी खाली देत आहे.  

त णहो, वदेशभमूीवर पे्रम करा! जेथे तुमचे पूवर्ज वगीर्य िनद्रा घेत आले ती भमूी हणजे तुमची 
वदेशभमूी होय! या भाषमे ये तुम या पे्रमाची मतूीर् तुम याशी पिहले पे्रम -श द उ चारली झाली ती भाषा जेथे 

बोलली जाते ती तुमचे वदेशभमूी होय! वदेश हे परमे वराने तु हाला िदेलेले गहृ हेाय! वदेश हा तुमचा 
अिभमान हे तुमचे वैभव , हे तमुचे िच ह आहे. या वदेशाला तुमचे िवचार ,तुमचे रक्त अपर्ण करा! या 
वदेशाला आप या पूवर्जां या भिव याप्रमाणे भ यतेला व सुदंरतेला या! आपण याला कोणाचाही कािळमा न 

लावता जगातून जात आहेा असे हणता येईल अशा रीतीची काळजी घ्या!! तु ही अशा रीतीची काळजी घ्या की 
तु ही जा या या आधी वदेश वतंत्र होईल. तो वदेश एक (एका म) असला पािहजे. याचे तुकड ेपाडता कामा 
नयेत. परमे वरा या उंगलीने तुम या रा ट्रा या मयार्दा आख या आहेत. परमे वराने आ पसचा व समदु्राचा 
तुम याभोवती पहारा ठेवला आहे (पण या या या आकाशाला)आज गलुामिगरीचा डाग पडला आहे या 
आकाशाखाली रहावयास तुम या अडीच कोट लोकांतील एकही मनु य नसला पािहजे! तरी चला. . . . आधी 
वदेशाची मकु्ता करा! चला,आधी गलुामगीरीचा उ छेद क ! इतर श द न उ च न रण घोषांचीच गजर्ना क .  

 मनु य जातीवर पे्रम करा! वदेश हा तमुचा पाळणा आहे व मनु य जाती ही तुमची माता आहे. . . . इतर 

रा टे्र गलुामिगरीतून सटु यासाठी धडपडत आहेत! यांनाही तु ही शक्य ते हा मदत करा. भतूदया ठेवा. त णांनो 
येयावर अ यंत पे्रम क न याला पू य माना! येयासाठी वाथर् याग करा, दःुखाला कंटाळू नका. संकटांना त्रास ू

नका. आयु य हे सखु नािह तर आयु य हे कतर् य आहे! 
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  एकदा मनु याने असा िन चय केला की मी वातं य, वदेश व मान य (Humanity) यावर भक्ती करतो 
की मग याने वातंत्रासाठी, वदेशासाठी, मान यासाठी लढलेच पािहजे, सवर् आयु यभर लढले पािहजे. शक्य या 
या श त्रांनी लढले पािहजे. वेषाला व िनदेंला त ड िदले पािहजे. (लोकांनी केले या) ितर कारापासनू तो 
मरणापयर्ंत सवर् सकंटे तु छ मानली पािहजेत. दसुर् या कोण याही फलाची आकांक्षा न किरता फक्त कतर् य 

हणनू याचे त पर रािहले पािहजे! 

 ( मािझनी या राजकीय रा यघटनािवषय कायर्क्रम) आम या अतंःकरणाची पिहली इ छा आम या 
आयु याचे पिहले कतर् य दा यमकु्तता हे होय. (आि ट्रया िन फ्रा स) या परक्यांचे हातून इटली पूणर् वतंत्र 

कर यासाठी आमचा पिहला प्रय न होईल. नंतर मग दसुरा हेतू रा टै्रक्य हा होय. (परकीय िन अनेक सं थाने 

यामळेु ) आम या रा ट्राचे आज शतको शतको पडलेले तुकड ेसजंीवनाने एकत्र के यािशवाय इटली एक रा ट्र 

झा यािशवाय (खंिडत वातं य िमळिवले तरी) त े वातं य कधीही िटकणार नाही. अशा रीतीने देश वतंत्र िन 

अखंड होताच आमचे ितसरे ल य हणले लोकस ता हे होय. जर कोणी इटालीयन सं थािनक राजा वातंत्राची व 

रा टै्रक्याची हमी घेत असेल तर आनंदाने माझी िन ठा हणनू न हे - कारण तसे होणे अशक्य आहे,. . . 

लोकस तेसाठी चाललेले माझ ेप्रय न तहकूब करीन, केले आहेत. हे मी प्रिसद्धपणे सवार्ना कळिवले होतेच. इतकेच 

न हे तर आि ट्रया या नाशाथर् (लोकस ताक िन राजस ताक अशा सवर् इटािलयन क्रांितकारकांनी)एक हावे.” 

 मिझनी या लेखापैकी बहुतेक लेखांचा सिंक्ष त भागच मी मराठी वाचकांकिरता उपयोगी पडले तेवढा 
भाषांतरलेला होता. मा या तीनशे पानां या लहानशा ग्रथंात मािझनी या लेखांचे सहा िव ततृ भाग मावणेही 
अशक्य होते. तथािप यां या आ मचिरत्रातील एक प्रकरण मात्र मी सिव तर भाषांतिरले आहे. या प्रकरणात 

से हाय प्रांतातील इटािलयन क्रांितकारकांची उठावणी जे हा फसली, जे हा त ण इटली या गु त सं थेचा बहुतेक 

गु त सं थाचा के हा तरी होतो तसा - भयंकर गौ य फोट झाला, बंडात समािव ट झाले या सिैनकांची िन त ण 

इटली या सभासदांची प्रांतभर एकच धरपकड झाली, गु त आरक्षकां या छळामळेु िन शारीिरक अ याचारामळेु 

शतावधी क्रांितकारकांनी जे हा एकमेकांची केवळ दैिहक अवशतेने नावे सांिगतली, इतर अनेकांनी तसा 
िव वासघात वतःचे हातून घड याचे आधीच बंिदगहृात आिण बाहेर आ मह या क न घेत या, शतावधी 
कुटंुबा या घरदारावर नांगर िफरिवला गेला, अनेकांना गोळया घालनू मार यात आले, अनेकांना फाशी दे यात 

आले, शतावधी क्रांितकारक सीमापार होऊन युरोपभर दारोदार अ नव त्रासाठी वणवण िफ  लागले. यां यातच 

वतः मािझनी िन ग्यािरबा डीही काही काळ होते! या भयंकर काळाचे वणर्न मािझनीने या प्रकरणात िदले आहे. 

महारा ट्रात माझ ेहे भाषांतर प्रिसद्ध झाले या सन १९०७-१९०८ या काळात ‘अिभनव भारत गु त सं थे या शेकडो 
लहानमोठया शाखा मराठवाडयापासनू तो ग्वा हेरपयर्त पसरले या हो या. देखीदेखी इतरही थािनक गटां या 
गु तसं था िनघत हो या. मी लडंनला जा याचे पूवीर्पासनूच या आम या क्रांितकारक सहकार् यांना बजावीत असे 

की ‘आज आपण आप या वदेशाचे वातं य सपंादना या आकषर्क येयाने भारावलेले होऊन या गु त सं थांत 

प्रवेशीत आहोत. अशा गु तसं थांची प्रितज्ञा घेताना उदा त एक िद य उ माद चढत असतो. परंतु या उ मादातही 
प्र येक क्रांितकारकाने या प्रितजे्ञचे िकती भयंकर पिरणाम पुढे भोगावे लागणार आहेत याची प ट जाणीव िजवंत 

ठेवली पािहजे. ‘जगातील िनरिनराळया इितहासांतील अशी उदाहरणे देऊन मी यां या मनावर ही गो ट वारंवार 
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ठसवीत असे. इटली या यश वी क्रांती या इितहासातही अनेक गु त सं थांना आप या अशा प्रितज्ञांसाठी िकती 
भयंकर पिरणाम, भयंकर छळ सोसावे लागले यांचे मािझनीने केले या वणर्नाचे हे प्रकरण या तवच मी संपूणर् 
भाषांतर केले. यात वतः मािझनीसारख्या धीरोदा त महापु षालाही या अस य जाचानी जवळ जवळ वेड 

लाग याची पाळी कशी आली तेही या प्रकरणात मािझनीने प्रांजळपणे सांिगतले आहे. वातंत्राथर् आ ही 
क्रांितकारकांनी या प्रितज्ञा घेत या यांना या भयंकर पिरणामाची जाणीव प्रथमपासनू अशी ती तेने होती 
हणनूच आम यावरही जे हा तशी सकंटे कोसळली ते हा अनेक वीरवर असे वतःला वतः या आ ते टांना, 
सहकार् यांना िन जगाला ठासनू सांग ूशकले की :- 

की घेतले त न हे अ ही अधंतेने । 
ल ध प्रकाश इितहास -िनसगर् माने ।। 
जे िद य दाहक हणनूी असावयाचे। 
बु याची वाण धिरले, करी हे सतीचे।। 

  मा या याच काळात िलिहले या आिण आज उपल ध असले या िलिखतातील एका किवतेत वरील 

लोक आलेला आहे. मी क्रांितकारकांना यावेळी प्रथमपासनू जे बजावीत असे की गु तसं थेची प्रितज्ञा घे याचे 

आधीच ितचे भीषण पिरणाम जाणनू घेऊन ते भोग याची मनाची िसद्धता करा िन तसे धािर य असेल तरच 

प्रितज्ञा घ्या. नाहीतर सश त्र क्रांितमागर् सोडून ‘नेम त’, िकंवा ‘रा ट्रीय’ पक्षा या सापेक्षतः सौ य िन सरुिक्षत 

असणार् या मागार्ने जाऊन जी काय देशसेवा किरता येईल ती करा. कारण प्राथिमक असली तरी तीही प्रामाणीक 

देशसेवाच आहे. ती माझी आठवण यथात य आहे याचा वरील यावेळचा लोक हा एक प्रलेखीय पुरावाच 

(Documentary evidence) आहे.  

 हे पु तक हणजे काही एखादी कादंबरी न हते. तरीही सवर्सामा य महारा ट्रीय जनतेने याला या अपूवर् 
उ कंठेने वागितले याव न अप्र यक्षतः रा ट्रीय पक्षा या आिण प्र यक्षतः वर उ लेिखले या गु त सं थां या 
चळवळीनी महारा ट्रीय जनतेची मनोभिूमका िकती क्रांितप्रणव क न सोडलेली होती याची क पना येते. या 
क्रांितमागर्दशर्नाची ितला उ कट िजज्ञासा लागली होती तेच ितला ऐकावयास िमळाले. उ हा याचे शेवटी तषृाक्रांत 

झालेली भमूी जशी पावसा या पिह या सरी घटघट िपऊन टाकते त वतच वातंत्रो सकु परंतु यावेळ या अ यंत 

प्रितकूल पिरि थतीत िकंकतर् यमढू झाले या महारा ट्रीय देशभक्तां या मनोभमूीने या पु तकातून मािझनी या 
क्रांितकारक उपदेशामतृाचे आकंठ पान केले. एकेक प्रत िवस पंचवीस जण वाचीत असे शासनीय गु त हेरांचीच 

प्रितवृ ते हणतात. हिरिवजय, रामिवजय प्रभतृी धमर्ग्रथंाना जसे पालखीतून िमरवीत नेतात तसे काही िठकाणी 
या ग्रथंाला लोकांनी पालिखतून िमरवीत नेले. अनेक तेज वी पालकांनी आप या मलुांमलुींकडून या ग्रथंा या 
प्र तावनेतील भाग कसे त डपाठ क न घेतले ते ी. केळकर प्रभतृी क्रांितकारकांनी यां या आठवणीतून 

सांिगतलेलेच आहे.  

 अथार्तच, मािझनी या श दांतून का होईना रा यक्रांतीची अशी उघड उघड िशकवण देणारा ग्रथं िब्रिटश 

शासनीय (सरकारी) अिधकार् यां या वक्र टीतून सटुणे शक्यच न हते. तथािप ते सावध होऊन याला प्रितकार 

कर याची योजना आखत आहेत तोच दोन एक मिह यां या आत याची पिहली आवृ ती तर हातोहात उडाली 
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होती. पण दसुरी आवृ ती लगेच छाप याचे प्रिसद्धक बाबाराव सावरकरांनी वृ तपत्राला िदलेले पाहून 

रा यािधकार् यांनी या प्रचाराला त काल प्रितबंध कर याचे ठरिवले. हा प्रितबंध यावेळ या िनबर्ंधाप्रमाणे 

(काय याप्रमाणे) दोन रीतीने करता येत होता. एकतर राजद्रोहा या आरोपाखाली मािझनी या पु तका या, 
लेखक, प्रकाशक, मदु्रक यां यावर खटला भ न यात ते पु तक यायालयात राजद्रोही ठरताच या ित्रवगार्ंना 
िशक्षाही देता येतील आिण ते पु तकही राज त (ज त)करता येते. परंतू अिधकार् यांना हा मागर् सशंया पद वाटला. 
कारण वर सांिगत याप्रमाणे मा या प्र तावनेत िकंवा मािझनी या लेखात भाषांतरात िहदंु थानने िब्रिटशांिव द्ध 

या मागार्नी सश त्र क्रांती करावी असे प टपणे कुठेच सांिगतलेले न हते. िब्रिटशांचे नावसदु्धा यात आढळणे 

किठण होते. मी प्र तावना िन पु तक िलिहताना ही जी सावधिगरी शक्यतो घेतली होती ितचा असा काहीतरी 
उपयोग झाला खरा. कारण यायलयात ते पु तक िन याचे लेखक, प्रकाशक राजद्रोही ठरतीलच अशी नैबंिधक 

िनि चती रा यािधकार् यांना वाटली नसावी. आिण जर हे पु तक यायालयात राजद्रोही ठरले नाही तर त े

राज तही करता येत ना? या अडचणींमळेुच लेखक प्रकाशकांना कडक िशक्षा देवून यांची खोड मोड याची उ कट 

खुमखुमी मनात असताही रा यािधकार् यांनी तो मागर् अवलिंबला नािह हे उघड आहे. पण बहुधा प्र तावना 
िलिह यात या मा या सावधिगरीमळेु आ ही लेखक, प्रकाशक, मदु्रक, जरी खट या या सकंटातून सटुलो तरी 
आ ही पु तकाला काही वाचवू शकलो नाही. कारण या वेळ या िनबर्ंधाप्रमाणे यायालयात न जाताही वाटेल त े

पु तक राज त कर याचा अिधकार रा यािधकार् यांना िदलेला होता. या तव शासनाने (सरकारने) अिधक 

िनि चतीचा िन पिरणामकारकतेचा तो दसुरा मागर्च अवलिंबला आिण खटलािबटला काही न भरता ते मािझनीचे 

पु तक पिह या आवृ तीसदु्धा एकदम राज त (ज त) के याचे राजपत्रकात (गॅजेटम ये ) प्रिसिद्धले.  

 राज तीची (ज तची) ही राजाज्ञा सटुताच महारा ट्रभर या पु तका या प्रती पकड यासाठी शेकडो 
िठकाणी घरां या, दकुानां या िन यक्तीं या झड या चाल ूझा या. लोकांनीही प्रितकाराचा िन प्रती लपिव याचा 
चंग बांधला. झड यात काही िठकाणी पक्का सुगावा लाग यामळेु आरक्षकांनी या प्रती पकड या यांची गमतीची 
वणर्ने वृ तपत्रे शासनाची कुचाळकी कर याकरीता हेतुतः छापीत. काही िठकाणी कोना यात दहापाच प्रती घालनू 

ते कोनाड ेसलग िभतं िदसेल असे बुजवून वर िगलावा क न टाकलेले आढळले. काही िठकाणी जु या काळ या 
आडातून आिण िविहरीतून जी गु त ग हरे असत यात प्रित लपिवले या सापड या. अशा काही चारशे-पाचशे प्रती 
पकड या गे या. या सोड या तर उवर्िरत सवर् प्रती लोकांनी उणीपुरी चाळीत वष जनुाट िनधीप्रमाणे सकंटाला 
िभक न घालता महारा ट्रभर जतन क न ठेव या. पुढे जे हा अिभनव भारता या अनेक शाखांवर िनरिनरा या 
िठकाणी गु त कटाचे खटले चाल ू झाले ते हा अशी एखादी प्रत एखा या या घरात सापडणे हा तो मनु य 

क्रांितकारक अस याचा एक वयंिसद्ध पुरावाच धर यात येऊ लागला! तरीही लोकांनी या प्रित जतन के या. 
आिण लपून छपून िनदान दोन िप यांत त ण वगार्तून या पु तकाचे पारायण अखंडपणे चाल ूहोते.  

 या पु तकावरील राज ती (सरकारी ज ती) उठिव याचे प्रकट प्रय नही जनतेने अनेक वेळा केले. 

सभांतून यातील उतारे उघडपणे वाचनू दाखवून िनबर्धभगंही केला आिण यासाठी बंिदवासही भोगला. तथािप 

इंग्रजी शासनाने ती बंदी उठिवली नाही.  
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 कालक्रमाने फार पुढची असताही या पु तकासबंंधी जी काय मािहती सांगावयाची ती इथे एकत्रच सांगनू 

टाकावी हे इ ट अस याने िवषयानबुंधाचाच अवलबं क न तीही सांगनू टाकतो की हे पु तक राज त झा यानंतर 

पुरेपूर तीस एक वषर्नी जे हा प्रांितक वाय तता िहदंु थानला िमळाली ते हा जनतेचे हणिवणार् या काँगे्रसचे 

मिंत्रमडंळ मुबंई प्रांतात अिधकारावर आले होते. परंतु या काँगे्रस या मडंळाचीही या पु तकावरील बंदी 
उठिव याची छाती झाली नाही. याला तशी इ छाही न हती. कारण या पु तकातील क्रांितकारक कायर्क्रमाचा 
प्रचार जनतेत होऊ नये अशी यावेळ या अिहसंक काँगे्रसी गोटाची इंग्रजांइतकीच धडपड चाल ूहोती. वा तिवक 

पाहता यावेळेस जे काँगे्रस, िहदंमुहासभा, रॉिय ट, सोशािल ट प्रभतृी पक्ष होते यापैकी अनेकजणांना 
देशभक्तीची, देश वातंत्राची आिण क्रांितप्रणवतेची पिहली पे्ररणा यां या त ण वयी अिभनव भारता या या 
पु तकासारख्या प्रकट वा ःमयानेच िमळालेली होती. यां यापैकी िक येक पुढार् यांनी त णपणात अिभनव भारत 

या सं थेचे सद य वही वीकारलेले असनू आमचे पोवाड ेआिण या पु तकातील िनवडक भाग त डपाठ केलेले 

होते! तथािप एक िहदंमुहासभावा याचा आिण िहदंु विन ठांचा अपवाद सोड यास यां यापैकी कोणताही पक्ष हे 

सवर् इंग्रजांनी राज त केलेले क्रांितकारक वा ःमय मकु्त कर याची मागणी कर यास पुढे आला नाही.  
 तथािप काळ आिण राजकारण इतके झपा याने पढेु जात होते की मािझनीचे पु तक सन १९०७ म ये 

प्रिसद्ध होऊन जवळ जवळ चाळीस वष गे यानंतर मुबंई प्रांतात जे हा काँगे्रसचे मिंत्रमडंळ पु हा आिधकारा ढ 

झाले यावेळेस याचे मखु्य प्रधान ी. बाळाराव खेर जे यांचे त णपणी महाशाळेत(कॉलजात) असता अिभनव 

भारताचे प्रितज्ञाबद्ध सद य झालेले होते. यां या या मिंत्रमडंळाने लोकांची ही सतत चालत असलेली मागणी 
पुरिवली आिण या पु तकावरील आिण एकंदर ‘सावरकर वांग्मयावरील’, बंदी शेवटी सन १९४६ म ये उठिवली!  
 ते हा कुठे या पु तकाची दसुरी आवृ ती काढणे शक्य झाले. पण जर जनतेने चाळीस वष या ग्रथंा या 
पिह या आवृ ती या प्रतीचे गु तपणे जतन क न न ठेवले तर दसुरी आविृ त छाप यासाठी मळू प्रतही िमळती 
ना. पण जनतेने तसे जतन केले होते यामळेु बंदी उठताच या जनुाट वाचनू िकंवा कुजत पडून जीणर्िशल 

झाले या अनेक प्रती पुरातन क्रांितकारकांनी मा याकड ेधाडून िद या. याव न उतरवलेली आिण नवे लहानसे 

िनवेदन जोडलेली या पु तकाची दसुरी आवृ ती पिह या आवृ तीनंतर उ यापुर् या चाळीस वषार्ंनी सन १९४६ 

म ये मा याच हाताने प्रिसिद्ध याचा योग जळूुन आला! 
 या प्रकरणात ‘मािझनीचे आ मवृ त’ या पु तकाचे हे छोटेसे आ मवृ त दे याचाच प्रितपा य िवषय 

आस याने मािझनी िवषयीचा उ लेखच मखु्य वेक न आलेला आहे. तथािप याअथीर् इटली या वातं ययुद्धाचे 

तुरळक सदंभर् वर आलेले आहेत याअथीर् मािझनीप्रमाणेच या तीन इतर थोर पु षां या कतृर् वामळेु इटली 
वतंत्र िन एकरा ट्र होऊ शकली यांचाही नामिनदश तरी इथे केलाच पािहजे. तसे न करणे हे क्विचत ्सहेतूक 

पक्षापाताचे िन कृतघ्नपणाचे होईल. मा या क्रांितकारक योजनांवर िन प्रय नांवर यां या इितहासाचाही पु कळ 

पिरणाम झालेला होता. सेनापती ग्यािरबा डी यां या ख गाने अधीर् अिधक इटली दा यमकु्त होऊ शकली. तसेच 

केवळ क्रांितकारकां या मधूनमधून होणार् या पराक्रमी उठाव यामळेु इटली, आि ट्रीया िन फा स यां या सघंिटत 

सै यां या हातून इटली िन याची वतंत्र होऊ शकली नाही. इटलीतील सारी इतर सं थाने िन प्रदेश परतंत्र झाली 
असताही सदैुवाने एक िपडमांटचे सं थान तेवढे नाममात्र का होईना पण वतंत्र रािहले होते. आप या इकड या 
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नेपाळप्रमाणेच यांची ि थती होती. पण यामळेु एक सघंिटत, रणरक्ष, श त्रस ज िन सं थानाचा वदेशािभमानी 
राजा ि हक्टर ई यानुअल याने इटलीतील क्रांितकारकां या साहसी उठाव याचे पुढारीपण शेवटी उघडपणे 

वीकारले. आिण क्रांितकारकांनी जो जो प्रांत ता पुरता मकु्त करावा तो तो उघडपणे आप या रा यास जोडून 

घे याचे साहस केले. आि ट्रीयाशी यामळेु यांचे उघड युद्धही जुपंले. जर याचा शेवटी पराभव होता तर याचे 

वतंत्र होते ते िपडमांटचे छोटेसे सं थानही बुडाले असते. पण न िभता याने ते क्षदु्र सं थान, वतंत्र िन अखंड 

इटलीचा प्रो वल राजमकुुट िमळिव या या रा ट्रीय मह वाकांक्षेपायी पणास लावले. सार्या इटलीचा याला सक्रीय 

पािठंबा िमळत चालला. शेवटी समरदेवतेचा फासा याला अनुकूल पडला, फ्रा स िन आि ट्रया या दोह चीही सै ये 

इटलीतून हुसकून िदली गेली आिण रोमम ये या िपडमांट या सं थािनकाला वतंत्र िन अखंड इटािलयन 

रा ट्राचा राजा हणनू King of Italy हणनू - रा ट्रसमंतीने रा यिभषेक कर यात आला. तथािप राजा या या 
रा ट्रीय धा याच ेय िजतके याचे याहूनही अिधक या या रा ट्रभक्त, कार थानी िन िनधार्री प्रधानाचे होते. 

याचे नाव काऊंट का हूर! इटली या बाजलूा इंग्लडं प्रभतृी युरोिपयन रा ट्रांची उ कट सहानुभतूी िन गु त 

सहकायर्ही सपंादनू आि ट्रया िन फ्रा स यांना एकटे पाड याचे िन पर पर यदु्धात गुतंिव याचे कायर् साध यात 

का हूरची राजनीतीपटुता इटलीचे वातं ययुद्ध यश वी कर यात मािझनी गािरबा डी या क्रांितकायार् या 
खालोखाल सहा यभतू झाली होती. या तवच इटलीचे रा ट्रिनमार्ते हणनू मािझनी, ग्यािरबा डी, काऊंट िन राजा 
ि हक्टर ई यानुअल या चारी महापु षांना इितहासात मान आहे.  

 या तवच, मािझनीचे वा .मय अ यािसताना मी इटली या रा यक्रांिततील या वरील चारी महापु षां या 
चिरत्रांचे िन या इटािलयन वातं ययुद्धा या सकंिलत इितहासाचेही यथे छ वाचन केले. ट्रा हेिलगनने िलिहलेले 

ग्यािरबा डी िव ततृ िन वीररसशाली चिरत्र, का हूरचे चिरत्र, एका प्रितभाशाली मिहलेने (ितचे नाव मला आता 
नक्की आठवत नाही) इंग्लीशम ये िलिहलेले ‘Libeartion Itali’ हे सुदंर पु तक, ‘युिनयन ऑफ इटली’ हे पु तक; 

ही पु तके तर मला अजून प टपणे आठवतात. इंग्लीशम ये इटली या या रोमहषर्क िन यश वी वातं य 

युद्धकालािवषयी यावेळी इंिग्लश भाषते प्रकािशलेले बहुतेक पु तके मी या सन १९०६/७ म ये वाचनू काढलेली 
होती. इतकी मला या िवषयाची आवड लागलेली होती. या अथीर् या सवर् इितहासा या िन िवशेषतः वरील 

इटािलयन तीन चार रा ट्रपु षां या ल यात तसेच भगीरथ प्रय न िन तशीच मह कायर् कर यास आ हा 
सह ावधी क्रांितकारकांना िन सरुद्रनाथां या िपढीपासनू या भारतीय सिुशिक्षत वगार्ला काही अशंी तरी उ साह, 

क्षमता आिण मागर्दशर्न िमळाले होते या अथीर् यांचे या प्रमाणात उतरायी हो या तव या मािझनी, 
ग्यािरबा डी, का हूर,ि हक्टर इ या युअल यांना आिण सामिुहकरी या इटली या या ल यातील सवर् 
वातं यिवरांना मी येथे माझी मानवंदना देत आहे. आिण एका प्रिसद्ध इंिग्लश यक्तीने ( याचे नाव नक्की 
आठवत नािह पण,’मेिरिडथ’ असावे) इटली या वातं यप्रा तीनंतर िलिहले या लहानशा किवतेतील जो एक 

ममर्ज्ञ लोक चुकतमाकत आठवत आहे या याच का यभय भाषेत वतंत्र इटलीस सबंोिधत आहे कीः 
Italia, to vindicate thy name 

Mazzini, Covour, Garribaldi three 
Thy Soul, thy Brain, thy Sword, thy set thee free 

From ruinous discord with one Iustrous aim!!-- May He bless Thee and them!! 
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प्रकरण पाचवे 

‘फ्री इंिडया सोसायटी’ ची थापना  
आिण  

१८५७ च ेभारतीय वातं यसमर 
 लडंनला जा याचे आिध तेथील सभंवनीय कायार्ची परेखा लक्षात घेऊन िहदंु थानात असतानाच मी 
‘अिभनव भारत’ ही गु त क्रांितकारक सं था थापन केली होती हे या आ मवृ ता या आधी या प्रकरणात 

सांिगतले आहे. याप्रमाणे लडंनम ये पोच यावर तेथे िशक यासाठी आले या त णांना सघंिटत क न यां या 
मनात सश त्र क्रांतीची पे्ररणा कर यासाठी यक्तीगत सभंाषणे, सावर्जिनक भाषणे, ग्रथंलेखन िन यांचा प्रचार, 

तसेच यावेळ या बॉ ब प्रभतृी अ याधुिनक िन इतर अव य या श त्रा त्रांचे िशक्षण, सगं्रह िन प्रसार इ यादी 
सश त्र क्रांितसाठी प्र यक्ष िन अप्र यक्षपणे उपयोगी पडणार् या कायार्ंना मी प्रारंभ केला. या सवर् प्रय नात, मी 
अिधक भर इंग्रजां या सै यदलात जे भारतीय सिैनक होते यां यात रा यक्रांतीचा प्रसार कर यासाठी शक्य ती 
ती खटपट कर यावर मखु्यतः देत चाललो.  
 जी कामे प्रकटपणे करणे आव यक होती ती कर यासाठी लडंनला मी ‘फ्री इंिडया सोसायटी’ या नावाची 
एक सं था थापन केली. या सं थेसबंधंी िव ततृ मािहती पुढे योग्य थळी सांगचू. स यापुरते इतकेच सांगायचे 

की या सं थे या वतीने या उघड अनेक चळवळी मी करीत असे यांपैकी एक हणजे प्रित आठव याला 
साधारणतः एक तरी याख्यान देत असे आिण यात मािझनीचे चिरत्र सांगता सांगताच इटलीत जसा मािझनी 
िनमार्ण झाला, याने त ण इटली िह सं था काढून पुढे या देशातील सिैनकांची अतंःकरणे चेतवून आिण बाजू या 
सं थानातील वातं यपे्रमी वीरांचे सहा य होऊन, सश त्र क्रांतीचा सेतू उभा न इटली जसा मकु्त केला 
याचप्रमाणे आप याही देशात सश त्र क्रांतीची सघंटना उभा न सिैनकांची मने क्रांती या िवचारांनी प्र विलत 

क न आपणही परक्या िब्रिटशस तेचे वचर् व झगुा न देऊन िहदंु थान वतंत्र केला पािहजे अशी िवचारसरणी 
या भाषणातून मी मांडत असे.     

अनेकांना सश त्र क्रांती अशक्य वाटे 
 पण माझ े हे िनधार्राचे िन ऐितहािसक िन कषार्वर आधारलेले िवचार मला भेटले या त ण िन प्रौढ 

भारतीयांपैकी बहुतेकांना एकदम पडत नसत. ते िवचारीत की इटली िन िहदंु थान यांची तुलना आपण करता 
कशी? इटली हा युरोपातला एक प्रगत देश होता. या या आजबूाजलूा सवर् देश वतंत्र अस याने इटलीतही 
वतंत्राचे वारे वहात होते. तेथे असले या लहानसहान सं थानांतनू यांची यांची वतंत्र सै ये होती आिण या 
सै या या हाती इटलीवर साम्रा य गाजिवणार् या आ ट्रीया व फ्रा स या रा ट्राइतकी थोडीबहुत प्रगत अशी 
श त्रेही होती. तो देश वाततं्रो सकुही होता. हणनू तथेील मािझनी, गॅिरबा डी आदीचे प्रय न यश वी होऊ शकले. 

पण या तुलनेत भारताचा िवचार क न ते साशंक त ण िन प्रौढ िवचारीत की िहदंु थानात श त्रे आहेत कोठे? 

इंग्रजां या या तोफा िन बंदकुांपुढे आपला िनभाव लागणार कसा? िहदंु थानात िब्रिटशां या हाताखाली जे भारतीय 
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सै य आहे यातील सिैनक भाडोत्री, अिशिक्षत िन इंग्रजांशी वामीिन ठ अस याने त े इंग्रजांिव द्ध कधीही बंड 

करणे शक्य नाही. आिण िहदंु थानांतील जनता तर िब्रिटशांनी पूणर्पणे िनःश त्र क न टाकलेली! यामळेु 

िहदंु थानात सश त्र क्रांती करणे कसे शक्य आहे? असे प्र न िवचा न यावेळचे बहुतेक सवर् त ण िन प्रौढ 

भारतीय हणत की सश त्र क्रांतीचे िन या माग िबिटश वचर् व झगुा न दे याचे हे िवचार हणजे केवळ एक 

व नरंजन आहे! 

 ‘फ्री इंिडया सोसायटी’ म ये याख्याने ऐक यासाठी येणारे हे िव याथीर् भारतातील िनवडक िन बुिद्धमान 

त ण होते. आिण यांची िवचारांची िदशा ही अशी असे! अथार्त मला काही हे प्र न िन िवचार नवीन न हते. 
भारतात असताना नािसक, पुणे,मुबंई आदी िठकाणी मला भेटलेले बहुतेक सवर् त ण िव याथीर् िन प्रौढ नेते 
वरीलप्रमाणेच शंका प्रदिशर्त क न सांगत की सश त्र क्रांतीचा मागर् पूणर्पणे अ यवहायर्, अशक्य िन हा यापद आहे 

एवढेच न हे तर तो आ मघातकही ठरेल.  

 हे िवचार सांगणार् या लोकांना माझहेी ठाम उ तर असे की इंग्रजां या हाताखाली असले या या आप या 
भारतीय सिैनकां या हाती जी श त्रे आहेत ती आपलीच आहेत. ते सिैनक िशिक्षत नसले तरी यां यातही 
वातं याची इ छा असलीच पािहजे. ती यां या अतंःकरणात असलेली वातं याची योत प्र विलत करा, या 
सै यात चेतना उ प न करा िन मग पहा परक्या इंग्रजांवरच तीच श त्र कशी उलटतील ते!  

सश त्र क्रांतीचे प्र यक्ष उदाहरण १८५७ 

 ही माझी िवचारसरणी जनतेत आिण सिैनकांत पसरिव यासाठी आिण वर सांिगतले या आके्षपकांपुढे 

प्र यक्ष घडलेले उदाहरण ठेऊन यांची मने िब्रिटश साम्रा यािव द्ध चेतवून ती क्रांितप्रणव कर यासाठी केवळ 

प नास वषार्पूवीर्च भारतात अशा प्रकारचे घडलेले जे उदाहरण हणजे १८५७ चे वातं य समर याचा एक साधार 

िन फूित र्पद इितहास िलिह याचा िवचार योजला आिण या टीने आव यक अशी साधने िमळिव याचा प्रय न 

कर यास, मॅिझनीचे चिरत्र िलिह यानंतर थो याच िदवसात मी प्रारंभ केला. हा ग्रथं साधार िन अ यासपूणर् 
असावा याकिरता या ‘१८५७ या सगंरासबंंधी िब्रिटशांनी काय िलहून ठेवले आहे ते पहावे, यांचे ग्रथं िमळवून ते 
वाचावे असे ठारवून ते िमळिव यासाठी मी प्रय न क  लागलो. या कामी, मॅिझनी या चिरत्रासाठी पु तके 

िमळवून दे याची खटपट यांनी केली या ी. मखुजीर् महाशयांनाच भेटून िवचारले की १८५७ म ये भारतात 

झाले या सिैनकां या उठावासबंंधीची काही पु तके पण देऊ शकाल का? िवकत िमळाली तरी चालेल. यासबंंधी 
ग्रथं िलिह याचा माझा िवचार आहे. ी. मखुजीर् हे अनुभवी गहृ थ होते. ‘फ्री इंिडया सोसायटी’ मधील 

याख्यानांना ते उपि थत असत. एवढेच न हे तर यांनी मा याच हातून अिभनव भारताची शपथही घेतलेली 
होती. थोडा वेळ िवचार क न ते हणाले की Kaye च या िवषयावरचे एक पु तक मी पािहले आहे. आप या 
वाचनालयातही ते असावे. दोन-चार िदवसांत शोधून देतो. याप्रमाणे यांनी ते पु तक आणनू िदले. या पु तकात 

काय काय आहे याची यांना काही क पना न हती. कारण यांनी वतः ते वाचले न हते. १८५७ म ये आप या 
सिैनकांनी जो उठाव केला तो भारता या वातंत्रासाठी केलेला फार मोठा प्रय न होता याची जाणीव एखादा 
अपवाद सोडता या काळात कोणीही भारतीयाला झालेलीच न हती. एवढेच न हे तर आप याकडील सिुशिक्षत 

उलट असे हणत की १८५७ म ये िशपायांनी बंड क न फार मोठी चूक केली. यांनी िनरपराध इंग्रज बायका-
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मलुांना कु्ररपणे ठार मारले. सिुशिक्षत इंग्रज ि त्रयांवर अ याचार केले असे ते िशपायी हणजे भारता या उ वल 

नावाला कलकं लावणारे राक्षसच होते. यां या बडंामळेु भारताची मोठी हानी झाली. दयाळू, क टाळू िन 

पुढारले या मायबाप इंग्रज सरकारने भारताची जी प्रगती घडवून आणली असती यात लटुा ,कु्रर िन धमर्वे या 
िशपायां या या बंड कर याचा मखुर्पणामळेु फार मोठा अडथळा िनमार्ण झाला आहे. यावेळ या बहुतेक 

सिुशिक्षतांची अशी प्रमािणक समजतू अस यामळेु १८५७ वरील पु तकांना ते मळुी मह वच देत नसत ! यामळेु 

Kaye चे पु तक मा या हाती देताना मखुजीर् महाशयांिनही मला हटले की कशाला वाचता ही असली पु तके? 

आहे काय यात? मखुजीर् महाशयांचा ‘आहे काय यात’ हा प्र न यांनी आणनू िदले या The Sepoy Mutiny In 

India (Part I ) by Sir John William Kaye या या ग्रथंापुरता तरी योगायोगाने खरा ठरला! कारण Kaye चा 
ग्रथं वाच यानंतर मलाही वाटू लागले की १८५७ चा तो सगं्राम तर इतकाच असेल तर यावर आपण िलिहणार 
काय? या ग्रंथात १८५७ मधील महान िन फूित र्दायक अशा प्रसगंाचे, लढायांचे िन वीरांचे काहीच वणर्न न हते. 
१८५७ ची फारच थोडी मािहती या ग्रथंात होती. इतर सवर् वीरांचे सवर् भाग १८५७ पूवीर्च िटपू या मलुांसाठी 
िशपायांनी केलेले बंड िन इतर िकरकोळ उठाव या यां या मािहतीने भरलेला होता. शेवट या एक-दोन प्रकरणात 

मीरत या उठावापयर्ंतचा उ लेख काय तो होता. अथार्त ् यात नानासाहेब, ता या टोपे, राणील मी, मौलाना 
अहमद शहा इ यादी वीरां या पराक्रमाचा उ लेखही आलेला न हता. अशा या ग्रथंा या वाचनाने क्षणभर असे वाटू 

लागले की नवीन सिैनकानंा िन त णांना सश त्र क्रांतीची फूतीर् देणारी िद यशक्ती एव याशा या साधनांनी 
िनमार्ण करता येणारी कशी? िशपायांचे ते बंड का लहान होते? असे िवचार मनात येऊन मी िनराश होऊन गेलो. 
अशा मनि थतीत या ग्रथंाचा अगदी शवटचा भाग वाचीत असताना या ग्रथंा या शेवटी अगदी बारकाईने पहाता 
एक लहानशी पण अ यंत मह वाची ठरलेली अशी एक प्रिसद्धकवजा टीप आढळली! यात िलिहले होते की या 
नंतर ग्रथंाचे आणखी पाच ख ड प्रिसद्ध कर यात आले आहेत. के यांचे सहकारी ी. मॅिलसन यांनी के यांनी 
िलिहले या या भागाचा अतंभार्व क न यात पुढील सवर् वृ तांताची भर घालनू या सवर् िलखाणाचा ६ ख ड 

असलेल एक िवशाल ग्रथं छापून तो के आिण मॅिलसन यां या नावाने प्रिसद्ध कर यात आलेला आहे!  

के अड मॅिलसनचे िव ततृ ग्रथं 
 शेवट या पानावरील ही लहानशी टीप वाचून िनराश झालेले माझ ेमन पु हा थोड ेउ हािसत झाले. ी. 
मखुजीर् महाशयांना ते प्रिसद्धक दाखवून मी हटले की ‘कसेही करा पण हे सहा ख ड असलेला के-मॅिलसनचा तो 
समग्र ग्रथं मला िमळवून या! चोर बाजारात जरी तो िवकत िमळाला तरीिह शेाधनू घेऊन या. आपण येथे 

वावरलेले, अनेकांशी आप या ओळखी, सवर् बाजार आपणाला ठाऊक हणनू आपणच काय ते हे काम क  

शकाल.’ माझी ही अशी कळकळीची िवनंती ऐकून मखुजीर्महाशयांनी मला त ेग्रथं आणनू दे याचे आ वासन िदले 

आिण याप्रमाणे सातआठ िदवसांत जु या बाजारातूनच यांनी मला सहा ख ड असलेला Kaye िन Mallison चा 
Sepoy Mutiny १८५७ समग्र ग्रथं िवकत आणनू िदला. हा समग्र ग्रथं जसाजसा मी वाचू लागलो तसतसा १८५७ चा 
भारतीय सिैनकांनी मांडलेला तो प्रचंड रणयज्ञ आिण याचे आत अनेकां या आहुती देऊन या या वाला 
प्र विलत करणारे नानासाहेब, ता या टोपे, राणी ल मी, मौलवी अहमदशा, िबहारचे वयोवदृ्ध वीर कुवरिसगं 

आदीं या पराक्रमाची कृ ये मा या टीसमोर तरंग ू लागली. अथार्त हा ग्रंथ के आिण मॅिलसन या इंग्रजी 



 

www.savarkarsmarak.com 

इितहासकारांनीच िलिहलेला अस याने या भारतीय वीरां या पराक्रमाची वणर्ने िनःपक्षपातीपणाने सांिगतलेली 
न हती, एवढेच न हे तर, मोठमा या इंग्रजी सेनापतींना खड ेचारणार् या या वीरां या असमथर्नीय िनदेंनेच या 
ग्रथंाची पाने या पाने भरलेली आढळत. असे असले तरी एवढे खरे की या ग्रथंाव न १८५७ मधील सिैनकां या 
उठावाचा याप केवढा प्रचंड होता याची बरीचशी यथाथर् क पना मला येऊ शकली. या ग्रथंाव न मला आणखीही 
एक मह वाची मािहती िमळाली. यात या िटपा िन सदंभर् िदलेले होते याव न लक्षात आले की यासबंंधी 
इंग्रजांनी आणखी भरपूरच वा मय िलहून ठेवली आहे. ते वा मय वाचावयाचे असा िन चय क न ते आता 
आप याला कसे िन कोठून िमळिवता येईल याचा प्रय न मी क  लागलो.  

१८५७ सबंंधीचे भरपूर सािह य असलेले  

‘इंिडया ऑिफसचे ग्रथंसगं्रहालय’ 
 मखुजीर्महाशयांना या ग्रथंातील टीपा िन सदंभर् िदले या पु तकांची नावे दाखवून सांिगतले की हे सवर् ग्रथं 

सदंभर् पाह याची माझी ती  इ छा आहे. या मािहतीची भर टाक यास माझा सकंि पत ग्रथं अिधक साधार िन 

पूणर् होऊ शकेल. तरी आपण हे सािह य मला उपल ध कसे होईल याचा मागर् दाखवाल का? ते हणाले पहातो 
प्रय न क न. याप्रमाणे थो याच िदवसात चौकशी क न मुखजीर्महाशयांनी सांिगतले की िब्रिटश शासनाचे 

‘इंिडया ऑिफस’ नावाचे रा यकारभार पहाणारे जे मह वाचे कायार्लय आहे या या िव ततृ िन अिधकृत 

ग्रथंसगं्रहालयात १८५७ सबंंधीची अनेक कागदपत्रे तसेच या के-मॅिलसन या ग्रथंानंतरही प्रिसद्ध झालेले अनेक 

ग्रथं पहावयास िन वाचावयास िमळ याची सोय केलेली आहे. पण तेथे प्रवेश िमळणे किठण असते. यावर अनेक 

बंधने आहेत. तेथे प्रवेश िमळवून अ यास करावयाचा तर यासाठी मो या लोकांची अनुरोध िन ओळखपत्रे देणे 

आव यक आहे.  

 मखुजीर्महाशयांनी ही मािहती िद यावर पु हा प्र न पडला की आता कसे करावयाचे! पंिडत शामजी कृ ण 

वमार् िकंवा अ य भारतीय मो या पुढार् यांशी ही गो ट काढून यांचा पािठंबा िमळिवणे जवळजवळ अशक्य होते. 

कारण एकतर यां याही मते १८५७ चा तो भारतीय सिैनकांचा उठाव धमर्वे या िन कू्रर िशपायांचा एक 

आ मघातक उप याप होता. आिण दसुरे असे की पंिडत शामजी िकंवा यां या मताचे पुढारी हे भारतीय जनतेला 
अिधक अिधकार िमळावेत यासाठी चळवळ करणारे अस याने िब्रिटश रा यक यार्ं या टीने ते साम्रा यद्रोही िन 

अिव वासाहर्च होते. यामळेु यांची ओळख या िब्रिटश साम्रा या या ग्रथंालयात प्रवेश िमळिव यासाठी 
िन पयोगी ठरणारी होती ! हणनू पु हा मी मखुजीर्महाशयांनाच हा प्रवेशाचा प्र न सोडिव यासाठी काहीतरी 
उपाय शोध याची िवनंती केली. ते लडंनम ये अनेक वष राहत होते. यांनी एका िब्रिटश त्रीशी िववाह केला होता. 
आिण यां यापासनू ितला पुने नावाचा एक मलुगाही झालेला होता. मखुजीर्महाशय रंगाने काळे होते. पण यांची 
प नी गोरी होती. ते शामजीं या इंिडया हाउस चे यव थापक हणनू काम पहात आिण यांची िह प नी िशिक्षका 
होती. यामळेु मखुजीर्दांप याचे इंग्रजी समाजात येणेजाणे िन ओळखीही भरपूर हो या. याचा उपयोग क न 

मखुजीर्महाशयांनी थो याच िदवसात इंिडया ऑिफस म ये जाऊन तेथील िनयम िन अटीप्रमाणे लागणार् या सवर् 
वाक्षर् या, ओळखपत्रे िन अनुरोधपत्रे िमळवून मा या नावाची या ग्रथंालयात बस याची अनुज्ञा िमळवून िदली. 
अनुजे्ञसाठी आवेदन करताच मखुजीर्महाशयांना मी प टपणे बजावले होते की गथं िलिह यामागे माझा उ ेश 
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काय याची वा यता यांनी कोणापाशीही क  नये. ही दक्षता घेत यामळेु तेथे प्रवेश िमळ यास फार त्रास पडला 
नाही.  

इंग्रजांचा दीघर् उ योग िन सु यव था पाहून मन दडपनू गेले. 
ती अनुज्ञा हाती पडताच, दसुर् या िदवशीच मखुजीर्महाशयांसह मी या ग्रथंालयात गेलो. तेथील, प्रमखु 

ग्रथंपालांनी माझ े अनुज्ञापत्र पािहले. १८५७ वर पु तक िलिह याचा माझा िवचार आहे, यासबंंधी मला ग्रथं 

वाचावयाचे आहेत हे पाहून ते मला या भ य ग्रथंालयातील १८५७ या ग्रथं, तसेच पत्र यवहारा या िन 

कागदपत्रां या कक्षेकड े घेऊन गेले. तेथे यवि थतपणे बांधून घेतले या शकेडो धािर या (files) क्रमवार रचून 

ठेवले या िदसत हो या. हे एवढे सवर् सािह य १८५७ या या उठावािवषयीचेच असेल यावर माझा िव वास 

बसेना. हणनू मी ग्रथंपालांना िवचारले की यात १८५७ सबंंधीचा भाग कोणता आहे तेवढा मला कृपा क न 

दाखवाल का? यावर ते ग्रथंपाल हणाले की या कक्षेतील हे सवर् ग्रथं िन धािर यातील कागदपत्र १८५७ मधील 

कू्रर िशपायां या पापानेच भरलेले आहेत. यां या या श दाचा मला मनातून खूप राग आला. तसेच माझी 
िनि चती पटली की हे सारे कागदपत्र १८५७ िवषयीचेच आहेत. आपणाला हे सवर् अ यासावयाचे आहेत. या 
िवषयावरील एक पु तक िमळणेही किठण वाटत असताना यासबंंधी एवढा प्रचंड साठा पुढे असलेला पाहून मला 
आनंद झाला याचप्रमाणे या िवषयावरील वाङ्मयाचा मोठा सगं्रह क न तो यवि थतपणे लावून ठेवून 

अ यासकांची सोय क न ठेवणार् या इंग्रजां या राजकारभार िवषयक सयुंत्रणेची क पना मनात येऊन याखाली 
माझ ेमन काहीसे दडपूनही गेले. असे उलटसलुट िवचार मनात घोळत असतानाच मी या कक्षेतील िवभाग पािहले. 

ग्रथंपालाकडून तेथील यव थेची सवर्साधारण मािहती क न घेतली, काय काय िनयम आहेत ते िवचारले आिण 

पिह या िदवशी ग्रथंसगं्रहालयातून बाहेर पडलो.  
ग्रथंपालाला चकिवले 

दसुर् या िदवशी सकाळी भोजन आटोप यावर ठीक ११ वाजता ते ग्रथंालय उघड या या वेळीच मी तेथे 

जाऊन पोचलो. १८५७ या कक्षेतील ग्रथंांची िन टाचणाची सवर् सचूी पािहली. ग्रथंपालांनी मला काही ग्रथं मह वाचे 

आहेत असे सांगनू ते आधी वाच याची सचूना केली. पण ते सवर् सािह य वाचून काढायचा माझा िन चय अस याने 

तेथील एकामागनू एक पु तके िन धािर या घेऊन या समग्र वाचून यांतील मह वाची िटपणे घे याचा मी सारखा 
सपाटा चालिवला. या अ यासात माझ े मन इतके रमनू गेले की या िनबर्ंधशा त्रा या (बॅिर टरी या) 
अ यासासाठी हणनू मी लडंनला गेलो होतो या अ यासाकड े या िदवसात माझ ेदलुर्क्षच होत रािहले. माझी ही 
िचकाटी, कळकळ िन अ यास ूवृ ती पाहून तेथील अनुभवी ग्रथंपालांचे मनातही मा यािवषयी कौतुकाची भावना 
िनमार्ण झाली असावी. मी जे जे िवचारी िकंवा मागे ती ती मािहती िन ते ते सहा य तो ग्रथंपाल मला देत असे. 

मा याकड ेयेऊन ते ग पाही मारी. १८५७ म ये िब्रिटशांिव द्ध उठाव करणारे ते िशपाई कसे धमर्वेड,े कू्रर, राक्षसी िन 

‘िनमकहराम’ होते, यांनी इंग्रज बायकांमलुांची िनघृर्ण ह या क न मानवतेला कसा कलकं फासला, यांनी 
जाळपोळ, लटुालटू, कापाकापी यांचा कसा धांगडिधगंा घातला आिण इतके क निह ते कसे पराभतू झाले यांचे 

वणर्न तो मला सांगे आिण मा या मनात वधमर् िन वरा य यासाठी प्राणपणाने िब्रिटश साम्रा यािव द्ध 

लढणार् या या शूर सिैनक, सं थािनक िन लोकांिवषयी अनादर िन वेष उ प न कर याचा सतत प्रय न करी. या 
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ग्रथंपालाला अशी आशा होती की मा यासारख्या अ यास ूिन तरतरीत त णाने जर १८५७ या या िशपायांिव द्ध 

यां या मनाप्रमाणे एखादा अ यासपूणर् िन साधार ग्रथं िलिहला तर अनायासेच भारतीय जनते या मनात या 
िशपायांिवषयी िन बंडा या मागार्िवषयी घणृा उ प न होईल! या टीने याची चाल ूअसलेली ती बडबड मी 
िनमटूपणे ऐकून घेत असे. मा या मनात सगं्रमासबंंधी असले या आदरा या भावना मी या ग्रथंपालाला कधीच 

सांगत नसे. कारण याचा अिधकािधक िव वास सपंादन करावयाचा आिण या याकडून गु त कागदपत्रही 
िमळवायचे असे धोरण मी आखले होते. यामळेु मा यावर या ग्रथंपालाचा इतका िव वास बसला की याने मी 
तशी इ छा दशर्िवताच गु त हणनू ठेवलेली यावेळची पालर्मटमधील चचची समग्र प्रितवृ ते, भारतात यावेळी 
लढले या मोठमो या िब्रिटश सेनािधकार् यांनी िन नागरी अिधकार् यांनी धाडलेली गु त पत्रे, िवरोधी पक्ष ने यांची 
भाषणे आदी सवर् कागद जे सवर्साधारण िब्रिटश लेखकानाही िमळणे कठीण होते तेही या ग्रथंपालाने मला 
दाखिवले. यां या वाचनाने १८५७-५८ मधील वेगवेग या मता या िन पक्षा या राजकार यांना या सगं्रामािवषयी 
काय काय वाटे याचे समग्र वृ त समज ूशकले.  

अथार्त ही दसुरी बाज ूमांडणार् यापैकी एकाही िब्रिटश लेखकाने, वक् याने, सेनापतीने वा सिैनकाने, १८५७ 

म ये यांचे भारतावरील सामा्र य न ट क न, वधमर् िन वरा य यां यासाठी लढणार् या या शूर भारतीय 

सिैनकाचा गणुगौरव केलेला न हता. ते सिैनक भारतीय वातं यासाठी लढले असा केवळ उ लेख, वतःला 
िनःपक्षपाती इितहासकार हणिवणार् या एकाही िब्रिटशाने केलेला मला काही या एव या प्रचंड सगं्रहात कोठेही 
आढळला नाही! ते युद्ध कोठे कोठे, कसे कसे पेटत गेले, यात कोण या कोण या घटना घड या यासबंंधीची भरपूर 

मािहती िमळाली िन यासबंंधी िब्रिटश सिैनक, नागिरक, िन समाजधुरीण यांना काय काय वाटे हे मला मात्र या 
ग्रथंालयातील सािह य वाच याने कळू शकले. ते ते कागदपत्र वाचता वाचता माझी िनि चती झाली की १८५७ म ये 

भारतीय सिैनकांनी, सं थािनकांनी आिण प्रांताप्रातांतील जनतेने एकत्र येऊन, परक्या इंग्रजी स तेिव द्ध 

प्राणपणाने केलेला तो उठाव आप या मळुातील क पनेपेक्षाही अिधक िव ततृ प्रमाणावर, िविश ट उ च येयाने 

पे्रिरत होऊन िन यासबंंधी पूवर्योजना आखून केलेला एक फार मोठा वातं य सगं्रामच होता. यावेळी जरी तो 
सपंूणर्पणे यश वी होऊ शकला नसला तरी या सगं्रामा या योगाने इंग्रजां या साम्रा याला फार मोठा हादरा 
बसला. या युद्धामळेु भारताची प्रगती तर खुंटली नाहीच पण उलट आपण इंग्रजांिव द्ध फार मोठा उठाव कसा 
करावा याचा एक आदशर् भावी काळासाठी िनमार्ण केला गेला. या िवचारा या अनुषंगानेच मी पुढे ‘१८५७ चे 

भारतीय वातं यसमर’ या मा या ग्रथंाची परेखा आखली.  
‘इंिडया ऑिफस’ म ये जा यास बंदी 

‘इंिडया ऑिफस’ मधील या ग्रथंालयात बसनू, तेथील िब्रिटश ग्रथंपालाचा िव वास सपंादनू या िठकाणी 
असलेली अगदी गु त अशी िब्रिटश कागदपत्रेही िमळवून मी या काळात ती वाचीत असे याच काळात याच 

वाचना या आधारे ‘इंिडया ऑिफस’ बाहेर भरणार् या भारतीय त णां या गु त सभांतून मी १८५७ मधील पराक्रमी 
िन राजनीितज्ञ अशा भारतीय वीरांची चिरत्र े िन कथा सांगनू या त णांना तसाच उठाव पु हा कर याची, 
यां याप्रमाणेच आ मसमपर्णाला िसद्ध अस याची चेतावणी देत असे. आिण याच मािहती या आधारे मा या 
उि टाप्रमाणे ‘१८५७ चे भारतीय वातं य समर’ हा ग्रथंही मी िलहीत असे. याच काळात १८५७ चा ५० वा 
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मिृतिदन आ ही लडंनम ये प्रकटपणे कसा साजरा केला याची मािहती यावेळी मी ‘काळ’म ये िलिहले या 
आिण आता ‘लडंनची बातमीपत्रे’ या नावे प्रिसद्ध केले या मा या पु तकांत सापडले. या आ मवृ तातही ती 
योग्य या िठकाणी सांिगतली जाईल. स या इतकेच सांगतो की या मा या याख्यानाची िन ग्रथं िलिह याची 
वातार् आम या या गु त बैठकीत िब्रिटश गु तचरानी घुसिवले या एका हेराने यां या प्रमखुांना कळिवली. मी 
िलहीत असलेला ग्रथं कसा प्रक्षोभक िन साम्रा यद्रोह पसरिवणारा आहे याचे वणर्न याने या अिधकार् यांना 
सांिगतले असले पािहजे एवढेच न हे तर या अिधकार् याची िनि चती पटिव यासाठी याने यातील काही प्रकरणे 

चो न तीही यां या हाती िदली असली पािहजेत. ती वाचून िब्रिटश हेर िवभागाची िन राजनीितज्ञांची त्रेधा उडाली 
िन िचडून यांनी या ग्रथंाकड ेिन मा याकड ेआपली वक्र टी वळिवली. ‘इंिडया ऑिफस’ या ग्रथंपालांना यांनी 
कळिवले की मला ितथे प्रवेश देऊ नये! ती आज्ञा ऐकून तो ग्रथंपालही आ चयर्चिकत झाला पण ‘आजे्ञ-प्रमाणे 

खेदाने मला प्रवेश देता येत नाही’ असे याने सांिगतले! 

यामळेु मा यापुढे पु हा एक पेच उ प न झाला. यावेळेपावेतो मी माझा ग्रथं मराठीत िलहून पूणर् केला होता. या 
ग्रथंात भरपूर सदंभर्ही िदले होते. परंतु ते यथात य आहेत की नाहीत याची िनि चती मला पटवून घ्यायची होती. ते 
काम यावेळेचे माझ ेतेथील एक िन ठावंत सहकारी िन मा याच हातून अिभनव भारताची शपथ घेतलेले पण 

पूवार्यु यात िब्रिटश धािजर्णे असलेले ी. ही. एस. अ यर उपाख्य ऋषीजी यांनी अगंावर घेतले. यावेळेपयर्ंत 

िब्रिटश गु तहेरां या डो यात ते आलेले न हते. ऋषीजींनी यां या ओळखी या आधारे या ग्रथंालयात प्रवेश 

िमळिवला आिण मी जे जे सदंभर् िदले ते सवर् नीटपणे पाहून यांनी ते यथायोग्य क न आणले.  

ग्रथं तर िलहून पुरा झाला. . . पण. . . 
अशाप्रकारे १८५७ चे वातं य समर हा ग्रथं िलहून पुरा केला. िब्रिटश शासनाने १९०८ म ये हा ग्रथं 

राज त (ज त) के यापासनू उ यापरु् या ४० वषार्ंनतंर भारतीय रा यशासनाने यावरील बंदी उठिवली आिण 

इंग्रजी भाषांतराची पिहली प्रकट आवृ ती ी. ढवळे यानी छापली. सह ावधी पये यय क न या या प्रती 
कशा देशोदेशी पाठिव या, यासाठी कोणी कोणी अनंत यातना भोग या, या ग्रथंा या आवृ या नंतर कोणी 
कोणी कशा कशा छाप या या सबंधंीची सवर् रोमांचकारी ऐितहािसक स यकथा (प्रिसद्धीपूवीर्च) ते हा 
साधारणतः िख्र ता द १९४७ म ये या आवृ तीकिरता मी वतः इंग्रजीतच The Story of the History या 
नावे िलिहली िन ती ी. ग. म. जोशी यां या नावे प्रिसद्ध केली.  




