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जोसेफ मॅ�झनी 
भाषांतरकत्ाा�च  प्ता्ता  

शास्ा्री  पमेमे  ह� कालदेशा्नी  ममार् दद  नसदाद . भू�मदीरे  �सदा्द  हे गीसमसमे  

िजदके  सतम  आहेद  �ददकेर  दे ्हद्सु्ानादह�  आहेद  �न दे मुिकललडमा  काळी  िजदके  

म्ा्र  होदे  �ददकेर  आजह�  आहेद . मानवी  जादीरे  �वसदतद  �े्  �न कालारी  अनद्दा  

समानाद  घेऊन  तमा्डमा  अनुरोधाने  बस�वलेले  जे �सदाधद  असदाद  दे सवर  काल�  �न सवर  
मनुषमाना  सारखेर  लागू  आहेद . असले  सवरसाधारर  �सदा्द  पठन  कररे  �न तमा्रा  
आपलमा  सवदतरे  उधनदीसाठठ  उपमोग  कररे  हे अतमद्  आवशमक  आहे . पतमेक  मनुषम  

मागडमा  इ�दहासारा  �न अनुभवारा  फामदा  न घेदा  मनुषमजादीने  आर्भी  केलेलमा  रुका  
पुधहा  कर  लागलमास  मानवी  उत्ा्�द  खुट्ल� , असेर  महरावे  लागेल . मनुषम  जादीने  जे 

पशन  सोलवून  ठे�वले  आहेद  दे पुधहा  सोल�वणमाद  काल  वम्र  घाल�वणमापे�ा  तमा पशना्री  
कालदेशा्नी  अममार् दद  अशी  उतदरे  जी अनेक  दतववेततमा्नी  �सदा्दरपाने  ग््द  केलेल�  
आहेद . दी समजावून  घेऊन  जमा पशना्री  उतदरे  मनुषमजादीला  अजून  �मळाल�  नाह�द  दे 

पशन  सोल�वणमाद  दो  काल  घाल�वरे , हेर  शेमसकर  आहे . मानवी  उत्ा्�द  सुलभ  

करणमासाठठ  दतववेततमा्नी  जगारा  आजपमरदरा  अनुभव  वम्र  न जाउ  देदा  तमारे  सू�म  

पर��र  करन  सवरवमापी  दतवे  �सद  केलेल�  आहेद . जमो�दतशास् , भू�म�दशास् , 

रसामनशास्  वगैरे  शास्ा्री  आज  जी रपे  ्दसद  आहेद  दी मनुषमा्डमा  �नर�नराळमा  

अनुभवावरन  सवरसामाधम  ठरलेल�  दतवे  सग््हद  केलमानेर  शकम  झालेल�  आहेद . तमा 
शास्ा्दील  दी सवरवमापी  दतवे  सवर  देशा्ना  �न सवर  काल�  लागू  होरार�  असलमाने  तमा्रा  
फामदा  मुदाम  करन  न घेदा  पुधहा  ‘प्हले  पाढे  प्रावन ’ कर�द  बसरे  हा मूखरपरारा  

कळस  आहे . ह� गोषट  जशी  जमो�दतशास् , भू�म�दशास्  �न रसामनशास्  वगैरेना  लागू  
आहे , दशीर  दी राजकाररशास्ालाह�  लागू  आहे . राजकाररशास्ारी  उत्ा्�द  मनुषमाडमा  

पगमनाबरोबरर  होद  आलेल�  आहे . राजकाररशास्ादह�  इदर  शास्सततमा्पमारे  काह�  
दतवे  कालदेशाने  अममार् दद  अशा  महतसततमा्डमा  मोगमदेला  पावलेल�  आहेद . तमा सतमारे  

�ान  असरे , मनुषमजादीडमा  आजपम�दडमा  अनुभवारा  फामदा  घेरे , भूदकालडमा  

मषट�रा  भ�वषम  मागर गमनास  आधार  घेरे  आ�र  “इ�दहास -पद�पेन  मोहावररघा�दना  

लोकगभर -गतह्  कत तसन्  म्ावद ्” स्पका�शद  करणमास  दतपर  होरे  हे अतमद्  शेमसकर  आहे . 

इदर  राष्ा्नी  अनेक  शदके  ्ास  सोसून  �न अनेक  देहा्रे  बळी  देऊन  जी महतदतवे  शोधून  

काढल�  आहेद  तमा्रा  उपमोग  न करन  घेदा  जर  एखादा  देश  अ�ानाद  जारून  बुजून  
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रारपलद  राहद  असेल  दर  हमा राष्�म  आध्ळेपराबदल  तमास  प�ररामी  भमक्र  

पशरादाप  झालमा�शवाम  राहरार  नाह� . आग  लागल�  असदा  तमावर  पारी  ओदावे  हे 

सवरमाधम  दतव  मुदाम  फेटाळून  तमा आगीवर  घतदारा  वतारव  करन  दी �वझदे  क� नाह�  
महरून  ्धमेपराने  पमतन  कररार् मा पढदमूखारला  तमा आगीडमा  ल�बाद  दगध  

होणमा�शवाम  दसुरे  काम  ब��स  �मळरार  आहे? अशी  िस्�द  माझमा  �पम  आमरभूमीरी  

होऊ  नमे  महरून  माझमा  दरर  देशब्ध्ूनी  राजकाररादील  अ्�दम  सतमे  �न महद ् �सदा्द  

�शकावे  अशी  माझी  उतकट  इड्ा  आहे . ह� सतमे  �शकणमास  राजकाररशास्ाद  जमा्नी  
अगेसरतव  �मळ�वले  आहे  तमा्डमा  उपदेशामतदाडमा  पाशना�शवाम  दसुरा  उतदम  मागर  नाह� ; 
�न राजकाररशास्ा्द  जमा्नी  अगेसरतव  �मळ�वले  आहे , अशा  दतववेततमा्मसमे  महाभाग  

मॅ�झनी�शवाम  दरर  राष् -भकदा्ना  उतसाहक , ्दवम , पेमळ , �न उदातद  अशा  राष्म्् ा्री  

द��ा  देणमास  कोरदा  गुर  सापलरार  आहे? 

“नाह� , नाह� , राष्े  कधीह�  मरद  नाह�द . परमेशवर  गा्जलेलमारा  कैवार�  आहे . 

तमाने  मनुषमाला  सवाद्ंमाद  राहणमासाठठ  उतपधन  केले  आहे . दुमह�  मनाद  आरा  क�  
दुमरा  देश  सवद््  झालार !” माहून  अ्धक  उतसाहक  असा  दसुरा  कोररा  राष्म््  आहे ? 

“एकदा  मनुषमाने  असा  �नशरम  केला  क� , मी सवाद्ंम , सवदेश  �न मानवम  मावर  भिकद  

क�रदो  क� मग  तमाने  सवाद्ंमासाठठ , सवदेशासाठठ  �न मानवमासाठठ  लढलेर  पा्हजे , 

अखल्  लढले  पा्हजे , सवर  आमुषमभर  लढले  पा्हजे , शकम  तमा तमा शस्ाने  लढले  पा्हजे , 

�दरसकारापासून  दो मररापम�द  सवर  सक्टे  दुड्  मा�नल�  पा्हजेद , दवेताला  �न �नदे्ला  
द�ल  ्दले  पा्हजे , दसुर ्मा कोरडमाह�  फलारी  आका्�ा  न क�रदा  फकद  कदरवम  महरून  

तमाने  दतपर  झाले  पा्हजे !” माहून  अ्धक  ्दवम  असा  दसुरा  कोररा  राष्म््  आहे? 

“पीदी  करा , दररहो , पीदी  करा , मनुषमाला  परमेशवराकले  नेरार�  पीदी  ह� सोपानपर्परा  

आहे . कुट्ुबावर  पीदी  करा , सवदेशावर  पीदी  करा . दरर  हो , मनुषम  जादीवर  पीदी  करा !” 

माहून  अ्धक  पेमळ  असा  दसुरा  कोररा  राष्म््  आहे? �न “नुसदी  इटल�  सवद््  होऊन  

काम  उपमोग ! आपर  सवद््  होदार  दसुर ्मा्ना  सवद््  केले  पा्हजे .” माहून  अ्धक  

उदातद  असा  दसुरा  कोररा  राष्म््  आहे? अशा  मा  राष्�म  म््ा्रा  म्््षटा  जो इटल�रा  

सवाद्ंमदादा  देशभकद  मॅ�झनी  तमारे  आतमर�र्  �न काह�  राजक�म  लेख  मा्रे  भाता्दर  

मा ्ठकारी  केले  जाद  आहे . मा लेखा्नी  दोन  कोट�  लोका्ना  रैदधम  आले . मा लेखा्रे  पारी  
गम�ॅरबाललीडमा  दरवार�वर  झळकद  होदे . मा लेखा्नी  मुरोपरी  �सह्ासने  उल्ीडमा  पाल्ी  
केलेल�  आहेद . मा लेखा्नी  इटल�  देश  सवद््  झाला  आहे . �न सवर  परद््  देशा्ना  सवाद्ंम  

देणमा्रे  सामथमर  मा लेखा्मसमे  भरलेले  आहे ! मॅ�झनीने  ह� दतवे  केवळ  इटल�क�रदार  

सा््गदलेल�  नाह�द . इटल�  �न�मतद  मा्  असून  ह� राजकाररशास्ा्दील  महतसतमे  तमा 
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महातममाने  सवर  मनुषमजादीसाठठ  पकट  केलेल�  आहेद . हा सवाद्ंमसुधेरा  मेवा  सवर  
सद्पद  भू�मका्कले  वळला  आहे . रादका्नो , ह� सध्ी  साधून  आपापलमा  दतता  भागवून  घेरे  

हे आदा  दुमडमा  हादी  आहे ! 

मापे�ा  मॅ�झनीरे  लेखा्री  पसदावना  मी पामर  जासद  दी काम  �ल्हरार ? द्ा�प  

मा पुसदकाद  तमारे  �नवलक  लेख  दुटक  र�दीने  भाता्दर  केलेले  असलमाने  मॅ�झनीडमा  सवर  
मदा्री  बरोबर  साखळी  जुळ�वरे  हे जरा  अवघल  जारार  आहे . एदद्र  मा महातममाडमा  

राजक�म  मदा्री  ्दगदशरना  होईल  �ददक�  तमाडमार  वाकमाद  गुफ् ू न  स्��पद  �न साररपाने  

दमार  केल�  असदा  दी समजणमाला  सुलभ  पलेल  अशा  आशेने  मी दसे  करणमारा  पमतन  

कर�द  आहे .  

जगामसमे  आजपम�द  जेवढमा  राजम्ा्तमा  झालमा  तमा सवा�हून  इटल�डमा  

राजम्ा्दीद  उदातद  वततदी्रा  कळस  झालेला  आहे . सवदेशा�भमानारी  जमोद  इदक�  

पजव�लद  झालेल�  होदी , पतमेक  देशभकद  वमिकद�वतमक  सुखाबदल  इदका  उदा�सन  

होदा , सवदेशासाठठ  सवरसव  वाहणमारी  इदक�  रढाओढ  सुर  होदी , परकमा  सतदेक लून  हे 

रैदधम  दाबून  टाकणमासाठठ  इदके  भमक्र  जुलूम  करणमाद  मेद  होदे , तमा जुलुमा्द  

देशभकदा्रे  दा्ले  ्ररलले  जाद  असदा्ह�  पतमेक  वत�  लोक�ोभारी  उसळी  इदक�  �वल�र  

�न �नधडमा  ्ादीरी  होद  होदी  �न अखेर  साठ  वता�वर  लढून  लढून  देशवीरा्नी  इदकमा  

्रकाट�ने  मश  �मळ�वले  क�, मा सवर  महतकत तमा्नी  �न महनीम  नरमणमा्नी  अलक् त द  अशी  
दसुर�  राजम्ा्दी  आजपम�द  झालेल�  नाह� , असे  इ�दहासास  कबूल  करावे  लागदे . मा  
इटल�डमा  राजम्ा्दीद  सदगुरा्रा  जो  इदका  उतकतर  झाला  मारे  मुखम  कारर  हे आहे  क� , 
दी राजम्ा्दी  ह� वमकदीसाठठ , लोभासाठठ  �क्वा  तवेतासाठठ  झालेल�  नसून  �दरा  पामा  
अतमद्  उधनद  अशा  महतदतवा्वर  ररलेला  होदा . “मोठालमा  ्ा्तमा  हमा दरवार�पे�ा  

दतवा्नीर  घलवून  आरलेलमा  असदाद .” दरवार��शवाम  दतवा्रा  जम  होद  नाह�  ह�  
दतुखारी  गोषट  आहे  �न महरून  इटल�ने  दरवार  उपसल� . पर्दु  “तमा दरवार�रे  अगभागी  

जर  सतमारे  अ्धषठान  नसदे  दर  तमा दरवार�ला  �दने  सपशरह�  केला  नसदा .” जमा दतवा्वर  

मा प�व्  सवाद्ंममुदारा  पामा  ररला  होदा  दी दततव्  प्मदत  मॅ�झनीने  इटल�स  

�शक�वल� . इटल�डमासाठठ  लढलेलमा  देशभकदा्मसमे  मॅ�झनीडमा  ‘दरर  इटल�द ’ जमा्नी  
�श�र  घेदले  नवहदे  असे  लोक  फारर  ्ोले  होदे . मा दतव�वरारास  �न इदर  राजकाररपटू  

कारस्ाधमा्डमा  उपदेशाद  एक  महतवारा  भेद  आहे . मॅ�झनीरे  राजकारर  हे केवळ  ऐ्हक  

�न सवा्रपवततदी्रे  नवहदे . दसे  असदे  दर  तमा राजकारराने  पवततद  झालेलमा  देशवीरा्रे  
अ्दतकरराद  इदकमा  उदातद  वततदीरा  उदम  झाला  नसदा . मॅ�झनीरे  राजकारर  हे पवतितद  

�न �नवतितद  हमा्रे  एक�करर  होदे . तमाडमा  राजकाररारी  इमारद  ह� नीदीडमा  पामावर  
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उभारलेल�  होदी , हे �सद  केलमाने  तमा वेळेपम�द  राजकाररारी  ्ोर  पुरता्कलून  जी  
अवहेलना  होद  असे  दी नषट  झाल� . राजकारर  हे सवा्ाररे  �न अपपलपोटेपरारे  शास्  

आहे  �न माद  जो बळी  दो कान�पळी  मा पशवुततदीरार  अ्मल  आहे  अशी  सवर्  समजूद  

असलमाने  मा राजकाररारा  साधुपुरता्ना  �दटकारा  मेरे  साहिजक  होदे . दसुर ्माडमा  
देशावर  घाला  घालरे , तमारे  सवाद्ंम  लुबालून  घेरे , हे जर  राजकारर  असेल -दोपम�द  �न  

अजूनह�  दे बहुदेक  राष्ा्कलून  दसेर  आहे  असे  मानणमाद  मेदे -दर  मग  तमा राजकारराद  

�न नरकाद  भेद  कोठे  रा्हला ? मॅ�झनीने  राजकाररास  मा नरकगामी  कलपनेपासून  मुकद  

केले . राजकारर  हे परमेशवर�  कदरवम  आहे  असे  तमाने  सपषट  र�दीने  �सद  केले . पवतितद  �न 

�नवतितद  ह� दोन  परसपर�वरोधी  दतवे  नसून  दी एकार  मागारडमा  दोन  �भधन  भागा्री  नावे  

आहेद  असे  तमाने  प�दपादन  केले . “नाह� , सवगर  �न पतथवी  मा्डमामसमे  �वरोध  आहे  �क्वा  
दी �भधन  आहेद  हे सतम  नाह� . नाह� , सवगारद  सतम  �न धमामारे  ईशवर�  राजम  रालावे  �न 

पतथवीवर  असतम  �न अधमााम  मा्रा  अ्मल  रालावा  हे खरे  नाह� . पतथवी  ह� सवगाररी  �शली  
आहे .” राजकारराला  सवा्रपरामरदेरे  ्हलीस  सवरप  देरार ्मा लोका्री  रुक�  अशा  �रदीने  

उघलक�स  आरून  मग  मॅ�झनीने  फाजील  धमार�भमाधमा्रा  समारार  घेदला  आहे . धमारने  
राजकारराद  ल�  घालरे  आवशमक  आहे . इदकेर  नवहे  दर  दे तमारे  कदरवम  आहे . 

राजकारर  महरजे  समाजारी , सवदेशारी  �न सवराष्ारी  दासममोरना  �न स्वधरना  होम . 

�दकले  दलुर�  कररे  महरजे  मनुषमजादीवर  आलेले  भमक्र  सक्ट  �नमूटपरे  पाहणमारे  

अ�मम  पादक  कररे  होम . धमाररी  खर�  वमाखमा  महरजे  मनुषममा्ारे  धारर  कररे  ह�  
होम . मनुषममा्  दासमपक्ाद  �क्वा  अ�नदीद  �परद  असदा  आपर  देवढे  सवदतस  मुकद  

करन  घेऊ  ह� समजूद  ढ�गीपरारी  आहे . भूददमे�शवाम  सवदतडमा  मुकदीला  दसुरा  मागर  
नाह� . “दुमरी  जेवहा  रौकशी  होईल  देवहा्  परमेशवर  दुमहाला  असे  �वराररार  नाह�  क�, 
‘दुमह�  सवदतडमा  कलमारासाठठ  काम  केलेद ?’ दर  दो दुमहाला  असेर  �वराररार  आहे  क� , 
‘दुमह�  भूदमा्ाडमा  कलमाराक�रदा  काम  केले  आहे? मी जे सवदेश  ब्धू  दुमहाला  ्दले , 

तमा्डमा  कलमाराक�रदा  काम  केले  आहे?” ह् भूदमा्ा्रे  अ्�दम  कलमार  करणमासाठठ , 

तमा्री  �ानाने  �न पा�वंमाने  आतमोधन�द  होणमासाठठ  �न तमा्ना  सतकत तमे  करणमास  

सामथमर  मेणमासाठठ  प्हल�  अतमद्  आवशमक  गोषट  महटल�  महरजे  तमा्रे  दासम�वमोरन  

कररे - तमा्स  सवाद्ंम  �मळवून  देरे- ह� होम . जोपमरद  एखादमा  वमकदीला  दुर्गा्द  बा्धून  

टा�कले  आहे , दोपम�द  �दडमा  हादून  सतमकत तमे  घलरे  �न पगमन  होरे  हे िजदके  अशकम  

आहे  �ददकेर  जोपम�द  एखादा  देश  राजक�म  पारद्ंमाद  �खळून  टाकलेला  आहे  दोपम�द  

तमाडमा  हादून  मानवी  पगमनाला  मदद  होरे  हे अशकम  आहे . अशा  िस्दीद , “आपर  

सवरजर  एकमेका्डमा  मुकददेबदल  जबाबदार  आहोद . जर  आपर  आपलमा  इदर  मानवी  
ब्ध्ूस  परवशदेद  �न अ�ानाद  दसेर  पलू  देऊ , दर  परमेशवरारा  ्ोह  केलमारे  महतपाप  
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आपलमा  मा्ी्  बसेल . सवदतरी  उधनदी  �न मुकददा  करणमारा  एकर  मागर  आहे . �न दो  
सवा�ना  मुिकद  �मळेल  असा  पमतन  कररे  हा होम .” आपर  जमा देशा्द  जधमलो  �न जमा  
देशारे  अधन  खालले  तमारे  कजर  फेललमा�शवाम  आपरास  सवगाररी  दारे  खुल�  होरार  

नाह�द , हे वमिकद�वतमक  मो�ासाठठ  धलपलरार ् मा ढ�गी  साध्ूस  �क्वा  भ�मषट  

धमार�भमाधमा्स  कळले  पा्हजे . 

“भूदा्री  दमा  हे भा्लवल  सद्ा  । 
आपुलमा  ममदा  नाह�  देह�  ।।  

दुका  महरे  सुख  परा्रमा  सुखे  । 
अमतद  हे मुख्  स्वदसे  ।।” 

हे खरे  धमररहसम  होम , �न महरून  धमार�भमाधमा्स  �न धम�पदेशका्स  मॅ�झनी  
�वरारदो , “अहो  धमार् धकार�  हो , दुमराह�  जधम  मा भूमीदर  झाला  नाह�  काम? दुमहा्लाह�  

मा भूमीनेर  पोसले  नाह�  काम? ्हडमार  दधुावर  दुमह�  वाढला  नाह�  काम? मग  दी 
जुलुमाखाल�  ्ररलद  असदा  दुमह�  सवस्  बसून  सवगारद  कसे  रढाल ? दुमहाला  देश  नाह�  
काम? दुमहाला  भूददमा  नाह�  काम ? दुमडमा  मा कत दघनदेने  दुमह�  पापी  ठरदा  आहा . धमर  
हा आदा  दुमडमा  ्ावरीद  नसून  दो आमडमा  ्ावरीद  आलेला  आहे . बामबलमसमे  

सवाद्ंम  प�व्  मानले  नाह�  काम? �न दुमरा  देश  पारद्ंमाने  अप�व्  झालेला  नाह�  काम ? 

मग  सवर्  सवाद्ंम  ना्दावे , मनुषमादील  दवेतभाव  नषट  वहावा , धमाररा  खरा  जमजमकार  

वहावा , अशी  जर  दुमरी  खर�  इड्ा  असेल  दर  दुमह�  आमहा्स  �मळा .” अशा  र�दीने  धमर  हा 
राजकाररारा  �वरोधी  नाह�  हे मॅ�झनीने  आपलमा  अ्धकारमुकद  वारीने  प�दपादन  केले . 

दो सवदतर  एका  ्ठकारी  महरदो  क�् , “राजकारराला  आमह�  धमारडमा  उडरदेपद  नेले .” 

जे कारस्ानपटु  धमाररा  �न नीदीरा  ्धककार  करन  राजकारराला  धमर  नाह�  महरून  

महरद  होदे  �न जे धमरपटु  राजक�म  िस्दीकले  दलुर�  करन  धमारला  राजकारर  नाह�  
महरून  महरद  होदे . तमा दोधह�  प�ा्रे  अपराध  �न दोत  उघलक�स  आरून , “आमुषमाद  

�भधनदा  नाह� , आमुषम  एकरप  आहे . परमेशवराडमा  आ�ा  परसपर�वरोधी  नाह�द . 

परमेशवर�  आ�ा  एकर  आहे  �न दी सवारना  सारखी  लागू  आहे”, अशा  प�व्  �न उदातद  

दतवारा  मॅ�झनीने  उडरार  केला . राजम्ा्�दकारक  पुढार ्मा्द  नी�द  �न धमर  मा्डमा  
पा�वंमादून  जमाला  राजम्ा्दीरी  सफू�दर �मळाल�  आहे  असा  महातमा  मॅ�झनी�शवाम  

अधम्  सापलरे  हे मुरोपडमा  इ�दहासाद  दलुरभ  आहे . हे मॅ�झनीरे  �व�शषट  कदतरतव  आहे . 

तमाडमा  �न तमाडमा  उपदेशाने  पवततद  झालेलमा  दतकाल�न  इटा�लमन  देशवीरा्डमा  

आमुषमाद  जो उदातदपरा  �न जे पावनतव  ्दसून  मेदे  दे सवर  वर�ल  नी�ददतवारे  फल  आहे . 

सवा्ारसाठठ  नवहे  दर  परमेशवर�  कदरवम  महरून  सवदेश  सवद््  करणमास  जे देशवीर  दमार  
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होदाद  तमा्डमा  दरवार�पुढे  ऑिस्मार  काम . पर  गवारने  मदा्ध  झालेला  वाटेल  दो देश  

रळरळ  कापू  लागेल . जर  सवर  लोका्री  मने  राजकारर  �न धमर  हे एकरप  आहेद , अशा  
पूद  �नषठेने  उदमुकद  होदील  दर  मा जगाद  पारद्ंमारे  नाव  देखील  उररार  नाह� . 
राजकारराला  धमर  आहे  �न धमारला  राजकारर  आहे , हे महद ् सतम , हे कालदेशाबा्धद  

सतम , हे परमेशवर�  सतम  ओळखून  “जर  माझमा  �पम  देशभूमीरे  दोन  कोट�  लोक  ‘आदा  
सवाद्ंम  �मळवावमारेर ’ असे  महरून  उठले  दर  तमा्ना  एक  ऑिस्मा  दर  काम , पर  असे  

दीन  ऑिस्मा  एक्  झाले  दर�  तमा्रा  उड्ेद  करन  आपले  सवाद्ंम  परद  �मळ�वदा  

मेईल !” दोन  कोट�  देशब्ध्ूवरर  तमा महातममारी  ह� केवढ�  उली? मग  जर  तमाडमा  देशारी  
लोकस्खमा  माहून  दहा  पार  पट  असदी  �न तमारा  श्ु  जर  ऑिस्मा  एवढार  असदा  दर  

तमाने  सवदेशसवाद्ंम  �मळवावमास  एक  �रह�  लागू  ्दला  नसदा ! मदा�री  गोषट  अशीर  

आहे . धमर  �न सवराजम  मा दतवदवमारी  एकरपदा  मॅ�झनीरे  शबदाद  ऐकलमावर  कोराह�  

महाराष्�माला  महाराष्ाडमा  मॅ�झनीरी  आठवर  झालमावारून  राहरार  नाह� . सतपुरत  हे 

परमेशवराडमा  अ्शाने  सभ्ूद  झालेले  असलमाने  तमा्रे  आतमे  हे �भधन  नसदाद  �न महरूनर  

तमा्रे  �वरारह�  परसपरा्शी  �वस्गद  होद  नाह�द . �नर�नराळमा  देशा्दील  तमा्री  नावे  देवढ�  
वेगळी , बाक�  दतव  एकर . इटल�मसमे  जधमलेलमा  रामदासा्ना  मॅ�झनी  महरदाद  �न 

्हद्सु्ाना्द  जधमलेलमा  मॅ�झनीला  रामदास  महरदाद . बाक�  दोघेह�  एकर  दतव  सा्गदाद  

क�, राजकारर  धा�मरक  असेल  दरर  दे प�व्  आहे  �न धमर  राजक�म  असेल  दरर  दो प�व्  

आहे . “अमका  मनुषम  धा�मरक  आहे  असे  मला  कळदार  मी प्हला  पशन  हा �वरार�न  क� 
तमाने  लोका्डमा  मुकददेसाठठ  काम  केले  आहे  �न काम  सोसले  आहे? अमका  ‘मनुषम ’ आहे  

असे  कळदार  मी प्हला  पशन  हा  �वरार�न  क�  दो गुलाम  आहे  काम ? कारर  जो  
गुलाम्गर�द  सवस्  रहादो  दो मनुषम  नसून  दी नुसदी  जल  मादी  आहे !” 

राजकारराला  सवा्रल्पटदेडमा  दावलीदून  सोलवून  तमाला  ईशवर�  कदरवमारे  उडर  

सवरप  ्दलमान्दर  मग  अ्ारदर  तमा कदरवमासाठठ  पतमेक  मनुषमाने  कशा  �रदीने  उदमोग  

करावा  हे सा्गरे  पापद  होदे . मॅ�झनीरी  कदरवममीमा्सा  फारर  उदातद  दतवा्वर  ररलेल�  

आहे , पर्दु  मे्े  मी तमा महातममाडमा  राजक�म  मदा्रीर  साखळी  देणमारा  पमतन  कर�द  

असलमाने  तमा मीमा्सेरे  म्ािस्द  �ववेरन  कररे  शकम  नाह� . मॅ�झनीडमा  “मानवी  
कदरवम् ” मा नावाडमा  अतमद्  रटकदार  �नबध्ारे  भाता्दर  करणमारा  हेदु  आहे . दो जर  

सफल  झाला  दर  ह� कदरवममीमा्सा  केवळ  मराठठ  वारका्ना  मॅ�झनीरे  शबदा्द ूनर  

वारावमास  �मळेल . मे्े  इदके  सा््गदले  महरजे  पुरे  आहे  क�, जे कदरवम  महरून  ठरद  

असेल  दे मनुषमाने  वाटेल  दे सक्ट  आले  दर�  पार  पाललेर  पा्हजे , असे  मॅ�झनीरे  मद  

आहे . “कदरवमासाठठ  कदरवम  करा . कदरवमाडमा  दतवाने  आतमापररारे  सामथमर  मेदे . हमा 
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उदातद  कलपनेने  आतमा  परमेशवराडमा  रपाद  ल�न  होदो . मा कदरवम�नषठेने  मनुषमाडमा  

अ्गाद  �वल�र  रैदधम  मेदे . मनुषम  अराट  कामे  कर  शकदो . मा कदरवमाडमा  

फलाशा�वर्हद  �नषठेने  देशवीरा्डमा  फाशीरे  खा्ब  हे सवगारकले  नेरारे  िजने  होदाद .” 

आमुषम  हे सुखल्पटदेद  न घाल�वदा  दे कदरवमल्पटदेद  घालवावे . “आमुषम  हे रैन  नसून  

आमुषम  हे कदरवम  आहे .” राजकाररा्दील  अगद�  प्म  आधारभूद  कदरवम  महटले  महरजे  

सवदेश -सवाद्ंम  हे होम . मनुषमजा�द , सवदेश , कुट्ुब  �न वमिकद  अशा  पामर�ने  मनुषमा्री  

कदरवम  दारदममदा  आहे . मा पर्परेडमा  वाटमाला  जी राजक�म  कदरवमे  आल�  आहेद  

तमामसमे  सवदेशसवाद्ंम  हे पधान  कदरवम  आहेर  आहे , पर्दु  राजक�म  कदरवमासाठठर  

केवळ  नवहे  दर  इदर  सवर  कदरवमे  मनुषमाकलून  म्ािस्द  र�दीने  पार  पालणमास  

सवदेशसवाद्ंम  आधी  �मळ�वले  पा्हजे . वमिकदरी  �क्वा  कुट्ुबारी  कदरवमे  जर  तमा्डमा  
सवदेशपारद्ंमाद  असदील  दर  कधी्ह  म्ािस्द  रालावमारी  नाह�द . लोका्द  असतम  �न 

दा�र्म  माजून  दो देश  भमाल  �न कमकुवद  होदो . तमा देशाला  �ान  देरे  अशकम  होदे . 

“जे्े  �शकणमास  दा�र्माने  वेळ  �मळद  नाह�  दे्े  नुसतमा  शाळा  उघलून  काम  होरार ?” 

मा राजक�म  पारद्ंमाने  देशादील  वमिकद  �न कुट्ुब  मा्रीर  वाढ  खुट्दे  असे  नाह� , दर  

मनुषम  जादीरी  वाढह�  �ददकमा  पमाराने  खुरटद  जादे . “पतमेक  देशाला  मनुषम  जादीडमा  
उत्ा्दीद  भर  टाकणमासाठठ  एक  �व�शषट  काम्गर�  सा््गदलेल�  असदे . पर्दु  

पारद्ंमामुळे  दो देशर  अिसदतवाद  आहे  असे  महरदा  मेद  नसलमाने  तमाडमा  वाटमाला  
आलेले  कदरवम  तमा देशाकलून  घलरे  अशकम  होदे  �न महरून  �ददकमा  मानाने  मनुषम  

जादीरी  उधन�द  अलकून  राहदे . सवर  देशारी  उधन�द  महरजे  मानवमारी  उधन�द . पर्दु  

जोवर  पारद्ंमाने  काह�  देश  नीरदेला  �खळून  टाकलेले  आहेद  दोवर  मानवम  उधनदीला  

जारार  कसे? महरून  वमकदीडमा , कुट्ुबाडमा , समाजाडमा  �न मनुषम  जादीडमा  सवर  
पकारडमा  उधनदीरे  मुखम  साधन  जे राजक�म  सवाद्ंम  दे स्पादन  �न स्र�र  कररे  हे 

प्म  कदरवम  होम . ह� परमेशवरारी  आ�ा  होम . ह� धमाररी  आ�ा  होम .” 

पर्दु  हे राजक�म  सवाद्ंम  �मळ�वणमारे  कदरवम  पार  पालणमास  मागर  कोररा  
मोजावा ? तमा वेळेस  इटल�री  िस्�द  अशी  होदी  क�, �दरे  सवा�मतव  ऑिस्माकले  गेलेले  

आहे . प्राहतदर  हजार  ऑिस्मन  �शपामी  इटल�वर  राजम  कर�द  आहेद . पारद्ंमारे  दतुख , 

दा�र्म  �न अ�ाना्दक  प�रराम  घलून  आलेले  आहेद . वहे�नस  �न �मलन  वगैरे  वमापाराद  

पूव�  अतमद्  नारावलेलमा  पा्दादील  लोका्स  खावमाला  �मळद  नाह� . �श�र  परकमा्डमा  

हादी , वमापार  परकमा्डमा  हादी , जीवन  परकमा्डमा  हादी , सवाद्ंम  परकमा्डमा  हादी . 
इटल�  हा गुलामा्रा  बाजार  बनला  होदा . दे्े  जी काह�  ्ोली  बहुद  ने्टव  सस््ाने  होदी  दी 
ऑिस्माडमा  दाटाखालरी  मा्जरे  बनल�  होदी . “इटल�रे  ना्व  पुसून  गेले  होदे . इटल�रे  
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�नशार  फाटून  गेले  होदे .” “ जमा रोमने  दोन  वेळा  सवर  जगारे  पुढार�पर  सवीकारले  होदे  दे 

रोम  मेले  आहे ! इटल�  हा एक  भला  ्ोरला  दुर्ग  बनला  आहे  �न तमावर  ऑिस्मन  

�शपामा्रा  पहारा  बसलेला  आहे .” इटल�द  शा्ददा  आहे . “पर्दु  दी शा्ददा  िजव्द  

मनुषमा्री  नसून  दी मेलेलमा्री  शा्ददा  आहे !” मा अतमद्  अपमानकारक  िस्दीदून  

सवदेश  वर  कसा  आरावा ? सवाद्ंम  परद  कसे  �मळवावे ? मॅ�झनी  जधमला  तमार  वेळेस  

इटल�डमा  लोका्नी  एक  पशन  सोल�वलेला  होदा  क� , सवदेशारी  उधन�द  ह� �भ�ा्देह�ने  �क्वा  
परकमाडमा  मददीने  केवहा्् ह  होरार  नाह� . “दुमहा्ला  �भ�ा  मागून  सवाद्ंम  �मळेल  अशी  
आशा  आहे  काम? नाह� , नाह� , मा �भ�ा्देह�ने  सवाद्ंम  �मळरार  नाह� .” तमा्डमापुढे  जे 

काम  होदे  दे उ्र  �न ्धपपाल  मनुषमा्रे  होदे . �न दे काम  करणमासाठठ  दे ज�मनीवर  

सपशेल  पसरले . “तमा्नी  पतमेक  मुखम  पधानाडमा  ्ापा्नी  भूलून  जावे . तमा्नी  �भकार  

सवलदीद  सद् ुषट  रहावे , �न तमा्नी  पर्ल  लोकशकदीवर  �वशवास  ठेवणमारे  सोलून  देऊन  

परकमा्डमा  दाराशी  जोगवा  मागणमारा  उप्म  करावा .” पर्दु  मा उप्मारा  उपस्हार  

लवकरर  झाला . इटल�रे  धूदर  पुढार�  मा परकमा्डमा  ्ापा्ापीला  फार  ्दवस  भुलले  

नाह�द . तमा्डमा  देवहा्र  समानाद  आले  क�, ऑिस्माने  जे आपरास  िज्कले  आहे  दे 

आपलमा  अजा�डमा  ्रटोर ्मा्नी  आपरास  मुकद  करणमाक�रदा  नवहे . राष्ा्डमा  इ�दहासाद  

बहुशत  आढळून  मेरारे  हे �भ�ा्देह�रे  वमसन  इटल�स  लागले  होदे . पर  दे दाबलदोब  सुटले . 

शभ्र  शभ्र  वत�  परकमाडमा  दार�  ला्ा  बसद  असदा  �न हजारो  वेळा  �वशवासभ्ग  झाला  
असदाह�  पुधहा  एकदा  कटोरा  घेऊन  �भ�ा  मागणमाइदका  इटल�देश  राज�नषठ  झालेला  
नवहदा . तमार  वेळेस  पोल्ल , सपेन  वगैरे  देशा्द  राजम्ा्दीरी  लाट  उसळल�  होदी . 
तमामुळेह�  इटल�दील  लोका्द  आतम -�नषठा  उतपधन  झाल� . पर्दु  अशा  भमक्र  राजम्ा्तमा  

आजू  बाजूस  रालद  असदाह�  तमा्डमाकले  पाहून  जमा्ना  आपलमा  गुलाम्गर�री  �न 

�भ�ा्देह�री  शरम  वाटद  नाह� , असे  देश  मा भूमीवर  काम  ्ोले  आहेद ? पर  इटल�  इदक�  
म्दट  झालेल�  नवहदी . दी खलबलून  जागी  झाल� . मा जागतदीरा  प�रराम  रह्ूकले  ्दसू  
लागला . सवदेशारी  पी�द  ह� वाडतममा्द  प्म  पादभुूरद  झाल� . नद्र  इटल�मसमे  सवदेशी  
रळवळ  सुर  झाल� . �मलनमसमे  दर  मा सवदेशी  रळवळीरा  कळसर  झाला  होदा . पतमेक  

उदातद  �न धालसी  कत तमा्द  दररवगर  जसा  सदो्दद  आघालीवर  असदो  दसार  दो  
इटल�डमा  राजम्ा्दीदह�  होदा . �मलनमसमे  ऑिस्माडमा  द्बाखूवर  �वदमाथमा�नी  कलक  

ब्हषकार  टाकला . रसतमारसतमादून  �वदमाथमरनी  नाकेब्द�  केल�  �न कोरी  ऑिस्मारी  

�वली  ओढदा्ना  पा्हला  क�  तमाला  हारमार  करन  देणमारा  सपाटा  राल�वला . मा सवदेशी  
रळवळीला  लवकरर  पूरर  राजक�म  सवरप  पापद  झाले . अमे�रकेदह�  सवाद्ंममुदाडमा  

आधी  अशीर  सवदेशी  रळवळ  उतपधन  झाल�  होदी . काम  �वल�र  पकार  आहे? 

इ�दहासारी  पुनरावतितद  होदे  दी अशी . इ�दहासा्द  सवदेशी  रळवळी्रे  पमरवसान  



 

www.savarkarsmarak.com 

राजम्ा्दीद  �न सवाद्ंमपापदीद  झालमारी  ह� उदाहररे  काह�  आकिसमक  र�दीने  घलून  

आलेल�  नाह�द . दे काह�  अपघाद  नाह�द . तमा्डमा  मा �वल�र  साममारे  �ववरर  करदा  
मेरे  शकम  आहे . सवदेशी  रळवळ  महरजे  ‘दसुर ्माडमा  लुटारपरास  आळा  घालून  आपलमा  
हकका्रा  बराव  कररे  होम ’. आपले  हकक  काम  आहेद  दे सामाधम  लोका्स  एकदम  कळद  

नाह� . महरून  प्मदत  तमा्डमा  गाहकशकदीला  इदकेर  कळदे  क� परकमा्डमा  वमापाराने  

आपर  बुलद  आहोद . महरून  दे तमा वमापारावर  ब्हषकार  घालणमास  दमार  होदाद . इदक�  

तमा्री  दमार�  झाल�  क� अ्ारदर  परके  लोक  आपलमा  वमापाराडमा  सर्�रा्र  जुलमी  
उपाम  मोजू  लागदाद . हा जुलूम  सुर  झाला  क� प्मदत  वमापारावरर  ब्हषकार  घालरारे  

लोक  अनामासेर  सतम  मागारला  लागदाद . तमा्ना  कळू  लागदे  क�, �नज�व  परदेशी  

कापलावर  �क्वा  द्बाखूवर  अगर  रहावर  ब्हषकार  घालून  काह�  उपमोग  नाह� . मा �नज�व  

वसदूवर  राग  काढणमाद  काम  अ्र  आहे ? खरा  राग  मा �नज�व  वसद्ूना  जमा सजीव  वसद्ूरा  
आधार  आहे  तमा्डमावरर  उग�वला  पा्हजे . परकमा  मालाला  नवहे  दर  परकमा्नार  

ब्हषकार  घादला  पा्हजे . द्बाखूलार  नवहे  दर  मा ऑिस्मन  लोका्ना  �न रहालार  नवहे  

दर  मा इ्गज  लोका्नार  आपलमा  देशादून  हुसकून  ्दले  पा्हजे . अशा  �वरारपर्परेने  

इटा�लमन  �न अमे�रकन  लोका्मसमे  सवदेशी  रळवळी्रे  सवाद्ंममुदाद  रपा्दर  झाले . 

मॅ�झनीरे  आधी  जे देशभकद  होऊन  गेले , तमा्नी  इटल�रे  राजकारर  मा िस्दीद  आरून  

ठे�वलेले  होदे . रह्ूकले  परकमा  सतदेबदल  असद्ोत  माजला  होदा . आपल�  दतुखे  

�भ�ावततदीने  कमी  होरार  नाह�द  ह� बहुदेका्री  खा्ी  झालेल�  होदी  �न सवदेशी  
रळवळीसारखमा  आतम�नषठेडमा  रळवळी्रा  पादभुारव  झालेला  होदा . इदकेर  नवहे  दर  

काह�  काह�  पुढार ्मा्ना  सवाद्ंमारी  लालसाह�  उतपधन  झाल�  होदी . पर्दु  ह� सवाद्ंमारी  

लालसा  सवर  लोका्ना  कशी  कळवावी ? परकमा्ना  इटल�दून  घालवून  ्दलमा�शवाम  इटल�  
देश  कधी्ह  वर  मावमारा  नाह�  हे लोका्ना  कसे  �शकवावे ? वदरमानप्े  �न उघल  सभा  
असद्ोत  उतपधन  कर�द  होतमा . पर्दु  मा असद्ोताला  कत तमारे  सवरप  देरे  आवशमक  होदे . 

कारर  ऑिस्माला  हुसकून  दमा असे  उघल  र�दीने  कोरालार  सा्गदा  मेईना  �न ला��रक  

भातेद  सा््गदले  असदा  दे सामाधम  जना्ना  कळेना . माह�पे�ा  मोठठ  अलरर  महरजे  ह�  
असे  क�, नुसदे  ऑिस्माला  हुसका  इदकेर  महरून  कामर  भागद  नाह�  दर  तमा  
राष्कत तमासाठठ  काम  उपाम  मोजावे , मारे  �श�र  �न मारी  सामुगीह�  जम�वल�  पा्हजे  

होदी . सवाद्ंम  �मळवा  इदकेर  महरून  सवस्  बसावमारे  नवहदे  दर  तमा सवाद्ंममुदारी  

दमार�  कररेह�  अवशम  होदे . ह� दोन  कत तमे  कशी  पार  पालावी ? परकमा्डमा  जुलुमाखाल� , 

“इटल�ला  पालरम्ट  नाह� , वमासपीठ  नाह� , मु्रसवाद्ंम  नाह� , वाक -सवाद्ंम  नाह� , 
सभासवाद्ंम  नाह� , जमामुळे  आमडमा  मनाद  सफुरर  पावद  असलेले  सतम  सपषट  र�दीने  

बोलदा  मईल  असे  एकह�  साधन  नाह� !” अशी  िस्दी  झालेल�  असदा्ना  इटल�मसमे  
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सवाद्ंमपेमारी  लालसा  �न सवाद्ंममुदारी  दमार�  ह� कशी  करावीद ? हा पशन  

सोल�वणमारा  कारबोनार�  वगैरे  एक  दोन  गुपद  म्लळमा्नी  पमतन  केला , द्ा�प  तमाद  

तमा्स  मश  आले  नाह� . तमा्री  काररे  सा्गद  बसणमारे  हे स्ल  नाह� . मा सवर  िस्दीरा  
�वरार  करन  आ�र  इटल�डमा  पूव�डमा  इ�दहासारे  नीट  असममन  करन , “माझी  अशी  
खा्ी  झाल�  आहे  क�, मा जुधमा  म््ा्ना  �वदळवून  पुधहा  नवीन  म््  बन�वलमा�शवाम  

इटल�रा  भागमोदम  वहावमारा  नाह� . मा नवीन  म्् ारे  सा्हतम  दरर  लोक  होद . जुधमा  
�वरारा्नी  जमा्री  मने  जखलल�  गेल�  नाह�द , जमा्रे  आतमे  हे गुलाम्गर�डमा  �वटाळाने  

भषट  झालेले  नाह�द  �न जमा्डमा  अ्गाद  समेमासाठठ  वाटेल  दे सक्ट  सोसणमारी  धमक  

आहे , असे  दरर  लोक  आदा  पुढे  आले  पा्हजेद . नवीन  प�रिस्दीला  नवीन  मारसे  

पा्हजेद . “दोन  कोट�  लोका्नी  मनाद  आरले  दर  तमा्ना  मा जगाद  काम  कररे  अशकम  

आहे ! माझमा  इटल�री  लोकस्खमा  दोन  कोट�  आहे ! मा दोन  कोट�  लोका्डमा  मनाद  

आलमावर  तमा्ना  परकमा्रे  प्राहतदर  हजार  �शपुल�  दाबून  ठेवरार  आहेद ? दोन  कोट�  लोक  

�न तमा्रे  बाजूला  परमेशवर !” अशा  िस्दीद  परकमा्रा  �नतपाद  इटल�  एका  �न�मतमा्ा्द  

करन  टाक�ल . “आजपम�द  �दला  सवद््  होदा  आले  नाह�  मारे  कारर  �दडमाद  सवशिकद  

नवहदी  हे नवहे  दर  �दला  सवशिकद�ान  नवहदे ” हा  आतम�वशवास  उतपधन  करणमारे  प्हले  

काम  होदे  �न हे काम  पूरर  होदार  इटल�ला  सवाद्ंमारी  दळमळ  �न दे आपर  आपलमा  
करामदीने  �मळवावमारे  ह� �नषठा  आल�  क� �दला  रराद  उली  टाकावमास  सशकददा  

आरणमारे  दसुरे  काम  होदे . इटल�मसमे  प्म  मनत  पवदरन  करावमारे  �न तमाबरोबरर  

शर�र -पवदरन  करावमारे . इटल�रे  मन  सवद््  �न सम्र  करावमारे  �न इटल�रे  शर�र  

सवद््  �न सशस्  करावमारे . 

पर्दु  ह� कत तमे  उघलर�दीने  घलवून  आररे  अशकम  होदे  हे वर  सा््गदलेर  आहे . 

कोरतमाह�  परद््  राष्ारी  हमा पामर�पम�द  मजल  आल�  क� तमाडमापुढे  हार  महतवारा  

पशन  मेऊन  पलदो . सवाद्ंम  पा्हजे  ह� असपषट  इड्ा  उतपधन  झालेल�  असदे . पर  

बहुजनसमाजाला  दी सपषटपरे  कशी  कळवावी ? �भ�ा  मागून  काह�ह�  पापदी  होरार  नाह�  
�न शेवट�  शिकददेवीरीर  उपासना  करावी  लागरार , हे तमास  अ्धुक  र�दीने  कळू  लागदे . 

पर्दु  राष्ाला  सशकद  �न सशस्  कसे  करावे  हे मा्  तमा्स  सा्गदा  मेद  नाह� . “अशा  
िस्दीद  ‘गुपद  मल्ळमा ’�शवाम  परवशदेदून  सुटणमारा  दसुरा  उपाम  नाह� . जेवहा  
सतमप�दपादनारी  ब्द�  झालेल�  असदे , जेवहा  प�व्  कामारलाह�  आर्भ  करणमारी  रोर�  
झालेल�  असदे , जेवहा  सवदेश  हा एक  भला  ्ोरला  दुर्ग  बनलेला  असदो , देवहा  तमा  
दुर्गादून  सुटून  सवाद्ंमारे  प�व्  वादावरराद  शवाशवोड्वास  करणमारा  ईशवर�  हकक  

शा�बद  करणमासाठठ  आमहा  कैदमा्ना  गुपद  कट  हा एकर  मागर  आहे . आमह�  गुपद  मल्ळमा  
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कर , गुपद  कट  कर , वेळ  मेदार  दुर्गाडमा  �खलकमा  उघलून  टाकू , तमा्डमा  गजारे  दुकले  

उलवू , तमा्डमा  दरवाजमा्ना  ला्ेसरशी  फोलून  टाकू  �न तमा दुर्गवालमाडमा  ्ादीवर  नारद  

नारद  आमह�  मोकळमा  हवेद  मेऊ - आमह�  सवद््  होऊ !” िज्े  सतम  प�दपादनारी  अधम  

सतदने  ब्द�  केलेल�  नाह�  दे्े  गुपद  मल्ळमा  �न गुपद  कट  हा गुधहा  होम . “पर्दु  जे्े  सतम  

प�दपादनारी  अधमा्डमा  जुलुमाने  ब्द�  झालेल�  आहे  दे्े  गुपद  मल्ळमा  हमा प�व्दम  

आहेद . नवहे , नवहे , सतम  प�दपादनारा  दो एकर  मागर  आहे .” मा गुपद  मल्ळमारा  आधार  

मूरोपमधलमा  बहुदेक  सवाद्ंमोधमुख  राष्ा्नी  घेदलेला  आहे . मा गुपद  मल्ळमा्डमा  मोगाने  

बहुजनसमाजाला  सवाद्ंमारे  �श�र  फार  सोपमा  र�दीने  देदा  मेदे . वदरमानप्ा्दून  उघल  

�लहून  �क्वा  सावरज�नक  भातरे  करन  परकमा्ना  हुसकून  देणमारा  पमतन  कररे  अशकम  

असदे  �न दरर  लोक  �न सामाधम  वगर  मारी  गाहकशिकद  फार  सू�म  नसलमाने  तमाना  
वदरमानप्े  �क्वा  सावरज�नक  भातरे  मा्डमादील  लपलेला  अ्र  गहर  क�रदा  मेद  नाह� . 
पर्दु  गुपद  मल्ळमाडमा  प्हला  फामदा  असा  आहे  क�, गुपद  सभा  भरवून  तमाद  सवाद्ंमारे  

�श�र  सपषट  �न उतदम  र�दीने  देदा  मेदे , दे लोकास  दाबलदोब  कळदे  �न परक�म  

सरकारास  दाबरे  अशकम  होदे . मॅ�झनी  महरदो , “मा मागारने  दुमह�  दररा्स  जे सतम  दे 

सपषट  र�दीने  सा्गा . तमा्डमापासून  काह�  लपवून  ठेवू  नका . तमा्ना  �नज�व  म्् ापमारे  न 

वाग�वदा  तमा्ना  िजव्द  �न रैदधममुकद  मनुषमापमारे  आदराने  वागवा  महरजे  तमा्डमाद  

काम  देज  आहे  दे दुमहास  कळून  मेईल .” गुपद  म्लळमा्रा  पसार  परक�  सरकारास  दाबरे  

अगद�  अशकम  होदे  इदकेर  नाह� , दर  एखाद�  दसुर�  गुपद  मल्ळी  उघलक�स  आरल�  
असदा  तमापासून  तमा्रा  दोटार  होदो . गुपद  मल्ळीरा  सफोट  हा जवालामुखीडमा  

सफोटासारखा  आहे . दो दबून  असदो  दोपमरदर  परक�मा्रे  जीवन  सुर��द  असदे . पर्दु  दो  
सफोट  होदार  तमादील  दपद  रसाने  परवश  लोका्वर  रैदधमारी  ज्गी  लाट  पसरदे . जे्े  

नसदाद  दे्े  गुपद  मल्ळमा  उतपधन  होदाद . �न �वशेतदत  परकमारे  धैमर  �्धन�भधन  होऊन  

जादे . पाम  ठेवावा  दे्े  भुमार  आहे  क� काम  अशी  तमा्ना  भी�द  पलून  तमा्री  ग�द  क्ु्ठद  

होदे  �न कोठे  फटका  उलाला  क� तमा्ना  बॉमबशेल  आलमारा  भास  होदो . तमा्डमा  
अ्धकार�वगारस  िजवाडमा  आशेने  नोकर्मा सोलावमा  लागदाद . अशा  र�दीने  सवर्  भी�द  

उतपधन  होदे  आ�र  भीक  नको  पर  कु्ा  आटप  अशी  परकमा्री  ्धेा  उलदे . सारा्श , दसुरा  
फामदा  असा  आहे  क� फार  ्ोडमा  शिकदने  गुपद  म्लळमाना  परक�  सरकारास  गा्गरन  

सोलदा  मेदे . मॅ�झनी  महरदो , “दे शभ्र  होदे , पर  तमा्नी  मुरोपरी  �सह्ासने , सामाजमे  

आ�ाप्के , दुर्ग , फाशी  वगैरे  सवर  रा�सा्ना  ्र्र  काप�वले  होदे .” �दसरा  फामदा  
महरजे , लढाईरी  दमार�  करदा  मेदे . हे काम  उघल  र�दीने  कररे  अगद�  अशकम  होदे . दे  

अशकम  कामर  मॅ�झनीने  आपलमा  गुपद  कटा्नी  शकम  करन  दाख�वले . मा�शवाम  एक  क््  

उतपधन  होदे . सघ्शकदीने  सवर  बेद  पार  पालदा  मेदाद  �न सवर  लोका्ना  एक  मागर , एक  
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्दशा  �न एक  उ्दषट  देदा  मेदे . अशा  अनेक  फामदमा्रा  �वरार  करन  मॅ�झनीने  “दरर  

इटल� ” स्ापन  केल� . मा पसदावनेद  मॅ�झनीडमा  राजक�म  मदा्रीर  साखळी  
जुळ�वणमारा  सक्लप  असलमाने  मा ‘दरर  इटल� ’ डमा इ�दहासाकले  वळरे  इषट  नाह� . 
�दने  इटल�  देशाद  काम  केले  �क्बहुना  सवर  मुरोपभर  पतमेक  देशावर  �दरे  पतम�  �न  

अपतम�  प�रराम  कसे  घलद  गेले  मा अतमद्  महतवाडमा  �वतमास  बाजूला  साररे  भाग  

आहे . साधारर  कलपना  मावमास  इदके  सा््गदले  महरजे  पुरे  आहे  क� , मा ‘दरर  

इटल� ’डमा उपदेशानेर  इटल�ला  सवाद्ंम  �मळाले  �न इटल�रे  ऐकम  झाले . इटल�डमा  

सवाद्ंमा्र  झगललेलमा  अनद्  देशवीरा्रे  �श�र  ‘दरर  इटल� ’दे झालेले  होदे . “दरर  

इटल� ”ने माझमा  देशादील  �भधन  प््  मोलून  टाकून  सवदेश  एक  केला . तमापूव�  इटल�डमा  

ऐकमाला  लोक  हसद  होदे . इटल�रे  राष्ैकम  मनोराजम  आहे , असे  सवर  पुढार�  महरद  होदे . 

पर्दु  दरर  इटल�ने  माझमा  देशाद  नवीन  मुगाला  पार्भ  केला .” दरर  इटल�ने  हे मुगा्दर  

करणमारे  कामर  कसे  �सदीस  नेले  मारी  फोल  करणमाक�रदा  �दडमादील  शम�वभागा्रे  
�नर�नराळे  �ववेरन  केले  पा्हजे . “दरर  इटल�रे  साहम  �मळ�वणमासाठठ  दी दहेुर�  
कामर् मारी  मोजना  कर�द  आहे . �श�र  �न मुद -�श�र  मुदाला  मदद  कर�ल  �न मुद  

�श�राला  मदद  कर�ल .” अशा  दहेुर�  कामर् मारे  वगरशत  �ववरर  केले  महरजे  मॅ�झनीने  

आपले  अराट  कमर  कसे  �सदीस  नेले  �न नेव�वले  हे सपषट  होईल . 

प्मदत  मॅ�झनीने  इटल�ला  कोररे  �श�र  ्दले  हे पा्हले  असदा  मा महातममारे  

�वरार  �कदी  पगलभ  �न प�व्  होदे  हे सहज  ्दसून  मेदे . पूव�  सा्गणमाद  आलेर  आहे  क� , 
मॅ�झनीने  सवर  राजकारर  नीदीडमा  पामावर  उभारलेले  होदे . “आपलमापुढे  जे कामर  आहे  दे 

लहानसहान  कामर  नाह� . आपर  देवाने  जे कामर  केले  देर  कर�द  आहोद . आपर  

लोक�न�मर�द  कर�द  आहोद ! आपर  सवराष्  उतपधन  कर�द  आहोद .” माहून  ्दवमदर  

कदरवम  दे कोररे  असरार ? “परमेशवराने  अगद�  सपषट  अशा  आ�ेने  सा््गदले  आहे , क�  
इटल�  हा एक  सवद््  देश  आहे . समु्ाडमा  �न पवरदाडमा  रेखा  आपलमा  ्दवम  करा्गुल�ने  

आखून  देवाने  इटल�  देश  इटा�लमनास  ्दलेला  आहे .” देवहा  इटा�लमन  लोका्रे  प्हले  

कदरवम  महरजे  हमा ईशवर�  आ�ेपमारे  इटल�  सवद््  कररे  हे होम . “दरर  ब्धू  हो , 
सवदेश  हे परमेशवराने  आपरास  ्दलेले  घर  आहे . मा घराद  राहून  तमाडमा  आशमाखाल�  

दुमह�  वाढावे  �न वाढद  वाढद  अखेर  मनुषमजादीसह  अ्�दम  सवरपाला  जावे  अशी  तमारी  
इड्ा  आहे .” हे �नसगर�न�मद  गतह  इटा�लमना्ना  वाढणमाक�रदा  आशम  महरून  ्दलेले  

असून  परकमा्नी  एक  दुर्ग  बनवून  ठेवला  आहे . महरून  इटल�डमा  पु्ा्र े  प्हले  कदरवम  

महरजे  सवदेश  सवद््  कररे  हे होम . मॅ�झनीने  आपलमा  गुपद  स्स्ेदून  प्हले  �श�र  मा 
दतवारे  ्दले . “प्म  सवाद्ंम  �मळ�वले  पा्हजे . दासममुकददा  झाल�  पा्हजे . इदर  सवर  
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पशन  मागाहून  सुटदील . आलपसकले  धावा ! रला ! ऑिस्माशी  लढाई !” अशा  सपषट  र�दीने  

इटा�लमन  दररास  सवाद्ंमारे  रैदधम  उतपधन  झालमामुळे  मॅ�झनीरे  पूव�  जी �भकारली  

मदे  पर�लद  होदी  तमा्रा  एकदम  नाश  झाला . अमका  कर  माफ  झाला  पा्हजे  �न दमका  
हकक  �मळाला  पा्हजे  असे  महररारा  प््  �नमारलमवद ्  झाला . कारर  सवाररी  अशी  खा्ी  
झाल�  क�, “आपरास  अनेक  हकक  नको  असून  एकर  हकक  पा्हजे  आहे  �न दो हकक  

महरजे  पूरर  सवाद्ंम -दासममुकदा -हा होम .” �न हे सवाद्ंम  दे फामदमारे  आहे  महरून  

नवहे , दर  दे मदाररे  कदरवम  आहे  महरून  �मळ�वले  पा्हजे . “इटल�मसमे  भाकर  सवसद  आहे  

�क्वा  महाग  आहे  हा मुखम  पशन  नाह� . तमा भाकर�वर  गुलाम्गर�रा  �शकका  आहे  क� नाह�  
हा मुखम  पशन  आहे .” मग  ऑिस्माने  अनद्  हकक  जर�  ्दले  असदे  दर�  इटल�रे  लोक  

सवाद्ंम  �मळ�वलमा�शवाम  राहदे  ना. मॅ�झनीने  सवाद्ंमाला  कदरवमारे  सवरप  ्दलमाने  

ऑिस्मा  एकदम  हदवीमर  झाला . तमा वेळेपम�द  जरा  जासद  कमी  रळवळ  झाल�  क� 
लहान -लहान  हकक  देऊन  ऑिस्मा  खुबीने  रळवळी  मारन  टाक�द  असे . पर्दु  आदा , 
“हकका्रा  पशन  नसून  हककारा  आहे .” �शवाम  आपर  सवाद्ंमस्पादनाद  एक  अतमद्  

प�व्  कदरवम  कर�द  आहोद  अशी  दररा्री  भावना  झालमाने  तमा्डमा  उदातद  वत�द  जागमा  
झालमा . दुर्गाद  देशवीर  राष्गीदे  गाऊ  लागले  �न फाशीवर  जाऊ  लागले . जो सवदेशासाठठ  

मरदो  दो ्रर्जीव  होदो .” मा महाम्् ारा  जमघोत  कर  लागले . “दररा्ना  कदरवमबुदीने  

उदी�पद  करा , समेमारी  भिकद  �शकवा , महरजे  तमा्डमा  अ्गाद  काम  सामथमर  आहे  हे 

दुमहाला  कळेल .” असे  दो महातमा  उगीर  महरद  नसे . इटल�द  १८३१  पासून  १८७०  पम�द  

दरसाल  कोठेना  कोठे  दर�  एक  ब्ल  होदर  असे . इदक�  ्रकाट�  धरन  सवदेशभकदा्नी  

अखेर  �वजम  स्पादन  केला . बल्ामसमे  बामका्नी  जे परा्म  केले  दे इदर  �नज�व  देशादील  

पुरता्ना  देखील  लाज  आरदील ! रोममसमे  १८४८  साल�  फ्र  लोका्शी  लढाई  रालल�  
असदा , “गमार�बालली  सधैमाद  उली  टाकून  बेहोत  लढद  होदा . इदकमाद  तमास  सीनेटरे  

बोलावरे  आलमामुळे  दो �दकले  गेला . तमाला  पहादार  सीनेटने  टाळमारा  पर्ल  कलकलाट  

केला . गमार�बाललीला  प्म  तमा जमनादारे  कारर  कळेना . इदकमाद  तमाने  सवदतकले  

पा्हले  दो रकदाडमा  धारा  नखानखादून  गळद  आहेद , शस्ा्नी  �न �नसटतमा  लागलेलमा  
गोळमा्नी  कपडमा्री  जाळी  झाल�  आहेद  �न हादादील  दरवार  वार  करदा  करदा  इदक�  

वाकल�  आहे  क� ममानाद  दी अध�  देखील  �शरद  नाह�!” अशा  तमा दरवार�ला  अनद्  पराम  

असोद ! जोपम�द  अशी  एक  दर�  दरवार  जगाद  कामम  आहे  दोपम�द  परद््  देशानी  सवद््  

होणमारी  आशा  धरणमास  हरकद  नाह� ! �मलनमसमे  ब्ल  सुर  करणमारे  आधी  पुढार�  महरू  

लागले , “दुमह�  उठू  नका , दुमडमाजवळ  शस्े  नाह�द .” दसुर ्मा ्दवशी  लोक  महराले , 

“उठा , दगल  घमा, सुर ्मा घमा, काठमा  घमा �न उठा ! महरजे  आदा  शस्े  रालद  मेदील .” दे 

उठले  �न ऑिस्मना्वर  ्ापा  घालून  तमा्री  शस्े  लुटून  आरल� ! गुपद  म्लळमा्री  
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जमवाजमव  इदक�  उतदम  असे  क� बामका  पोरादसुदा  तमा्री  दतवे  �शक�वल�  गेल�  होदी . 
�मलनमसमे  �न वहे�नसमसमे  राजम्ा्दीरी  नौबद  धलधलदार , “बामका  रसतमाद  सजज  

होऊन  उभमा  रा्हलमा . एक  महादारा  लग्लद  लग्लद  गवदारा  भारा  घेऊन  सरकार�  

ठाणमाद  गेला  �न तमा भार्मास  आग  लावून  देऊन  दे ठारे  भसम  करन  परद  आला ! दरर  

लोक  पुसदके  टाकून  बाहेर  पलद , दरर  िस्मा  फ्लासाठठ  रसदोरसदी  �भ�ा  मागू  लागलमा , 
सवम्पाक�  लोक  आपलमा  शोधणमासुदा  रसतमाद  उडमा  घेऊ  लागले  �न ऑिस्मन  �शपामी  
शहराद  �शर  पाहदार  तमा्डमावर  टेबले , कौले , सुर ्मा, खा्ब , दगल , दापलेलमा  सळमा , 
कढरारे  देल  मा्रा  वतारव  होऊ  लागला !” अशा  कत द�नशमाने  इटल�  लढल� ! अनद्  अपजम  

आले  दर�  दी लढल� . कारर , “पतमेक  अपजम  ह� जमारी  एक  पामर�  आहे .” अशी  तमा्ना  
‘दरर  इटल� ’ने द��ा  ्दल�  होदी . १८२०  साल�  पराजम  झाला . १८३१  साल�  पराजम  

झाला , १८४८  साल�  पराजम  झाला ; द्ा�प  मॅ�झनी  महराला , “�फरन  पमतन  करा . मश  

�क्वा  अपमश  हा �वरार  नसून  कदरवमदेरा  �वरार  असला  पा्हजे . दुमडमा  प�ास  

परमेशवर  आहे . दुमहास  अ्दी  जम  �मळालार  पा्हजे .” इटल�ने  मा महत�डमा  

उपदेशापमारे  �फरन  पमतन  केला  �न इटल�  सवा्रतमाग , शौमर , देज , दतव -�नषठा  
आ्दकरन  सदगुरा्नी  मुकद  आहे  असे  पाहून  १८५९  सालापासून  तमा्डमा  शमाला  
परमेशवरह�  फले  देऊ  लागला . ह� सवाद्ंमारी  गोल  फळे  राखावमास  �मळणमासाठठ  

इटल�ला  जी �क्मद  दमावी  लागल�  दी ‘दरर  इटल� ’डमा खिजधमादून  ्दल�  गेल� . अशा  
र�दीने  मॅ�झनीने  सवाद्ंमारे  �श�र  इटल�डमा  दररा्स  ्दले . पर्दु  नुसदे  

सवाद्ंमपापदीरे  कामर  महरजे  काह�  अ्�दम  कामर  नवहे . कारर , “जोपम�द  लढाई  सुर  आहे  

दोपम�द  लोक  एक्  राहदील , पर्दु  दी  ब्द  होदार  इटल�  देशादील  �नर�नराळमा  पा्दाद  

मादवी  माजू  लागेल .” महरून  मॅ�झनीरे  दसुरे  दतव  महरजे  “राष्ैकम ” हे होम . इटल�रे  

�भधन  �भधन  पा्दाद  पूव�पासून  इदक�  मादवी  माजलेल�  होदी  क�, दे �नर�नराळे  देशर  

झालेले  होदे . लहान  लहान  सस््ाने  ह� एकमेका्शी  अखल्  लढामा  कर�द  होदी . शहरे  

एकमेका्शी  भा्लद  होदी . अशा  िस्दीद  इटल�  देशारे  �मळ�वलेले  सवाद्ंम  कामम  

राहणमास  तमा्रे  राष्ैकम  होरे  आवशमक  होदे . सम्ुकद -स्स्ानपद�द  ठेवून  भागले  नसदे . 

कारर  �नर�नराळी  सस््ाने  ठेवल�  क� पा्�दक  अ�भमानाला  आर्भ  होदो  �न तमा राष्ाद  

एकरपदा  नाह�शी  होऊन  दे राष्  परकमा्डमा  पाशाद  लवकरर  पलदे . महरून  मॅ�झनीरे  

आगहारे  सा्गरे  असे  क�, इटल�ने  पा्�दक  अ�भमान  सोलून  देऊन  सवर  राष्  एक�कत द  झाले  

पा्हजे . ह� गोषट  मॅ�झनीपूव�  कोरासर  समजल�  नवहदी  इदकेर  नवहे  दर  हमा मदाबदल  

मॅ�झनीला  सवरजर  प्म  प्म  हासद  होदे . पर्दु  �दकले  ल�  न देदा  मा भ�वषमवादमाने  

‘दरर  इटल� ’डमा दवारे , “इटल�रे  राष्ैकम  झालेर  पा्हजे , कारर  ऐकमा�शवाम  देशतव  

नाह� . ऐकमा�शवाम  शिकद  नाह� . इटल�डमा  भोवदी  बलव्दा्री  राषटे  पसरलेल�  असलमाने  
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सवाद्ंम  कामम  रहावे  असी  इड्ा  असेल  दर  इटल�ने  एक  राष्  झाले  पा्हजे .” असा  
उपदेश  ्दला . “जेवहा  जेवहा  एखादा  पा्द  मुदाला  आर्भ  कर�ल  देवहा  देवहा  दे मुद  इटल�रे  

नावाने  केले  जाईल  �न तमा मुदारे  �नशार  हे इटल�रे  एकराष्�म  �नशार  असेल .” सवर  
इटल�मसमे  जे मनोराजम  महरून  समजले  जाद  होदे , दे इटल�रे  राष्ैकम  मा महातममाडमा  

्दवम  दषट�स  सॅवहोनारे  दर्गादून  ्दसले . तमाने  आपलमा  देशबा्धवा्स  दी गोषट  

कळ�वल� . जमा्रा  माडमावर  �वशवास  बसला  दे तमाडमा  मागे  गेले  �न अखेर  खलदर  मागाररे  

अ्मर  करदा  करदा  दे मनोराजम  खरे  झाले  पाहणमारी  धधमदा  तमा्ना  �मळाल� ! अशा  
र�दीने  प्म  दासममुकददा  �न मग  राष्ैकम  ह� दोन  दतवे  सा््गदल� . पर्दु , “आपले  काम  

नुसदे  नाशकारक  नाह� . दर  आपराश  नाश  केलमान्दर  तमा नाशादूनर  सतिषट  उतपधन  

केल�  पा्हजे ” ह� सतिषट  उतपधन  करावमाला  इटल�डमा  सुदैवाने  मोगमदम  असार  सतिषटकदार  
�मळाला  होदा  माद  शक्ा  नाह� . राष्  सवद््  झाले  �न तमादील  �नर�नराळे  पा्�दक  भेद  

मोलून  �न दवेत  नाह�से  करन  दे एक  झाले  महरजे  मग  दे्े  दे सवाद्ंम  �न दी 
एकराष्�मदा  कामम  राहणमास  अ्दगरद  सवद््दा  �मळाल�  पा्हजे . “जुलम  महटला  क� दो 
तमाजम  आहे . मग  दो परकमारा  असो  �क्वा  सवक�मा्रा  असो . दो धा�मरक  असो  �क्वा  
राजक�म  असो .” महरून  राष्ामसमे  वमिकदसवाद्ंम , धमरसवाद्ंम  �न मदसवाद्ंम  ह� 
अवशमक  असल�  पा्हजेद . पर्दु  जे्े  राजसतदा  आहे  दे्े  असमदा  उतपधन  होदेर  होदे . 

मनुषमाद  सदगुर  �न मोगमदा  मा मोगा्नी  जेवढे  भेद  झाले  असदीलत  देवढेर  भेद  धमााम  

�न उधन�दमूलक  आहेद , बाक�  सवर  पकाररी  असमदा  ह� अतमद्  गहररीम  होम . �न महरून  

राजसतदा  ह� गहररीम  आहे . मॅ�झनीरे  सवर  राजकारर  जसे  नी�दमतदेला  धरन  होदे  दसेर  

तमारे  लोकसतदावा्दतव  ह� नीदीडमा  भककम  पामावर  उभारलेले  होदे . �शवाम  

इटल�सारखमा  देशाला  काममपरा  देरार�  लोकसतदे�शवाम  दसुर�  राजमपद�द  शकम  

नवहदी . मॅ�झनी  सवदत  राष्ाडमा  बहुमदाला  �वरद  नवहदा . “राष्�म  आ�ेरा  मी ब्दा  
आहे . पर्दु  माझी  अशी  खा्ी  आहे  क� , लोकसतदे  �शवाम  दसुर ्मा सवर  राजमपद�द  

अधमाममूलक  �न अनी�दमान  आहेद .” इटल�मसमे  अनद्  पा्द , अनद्  सस््ाने  �न अनद्  

दरु�भमान  सुर  असलमाने  मा सवारना  सारखे  हकक  ्दलमा�शवाम  तमा्री  एक�  फार  ्दवस  

्टकरार  नाह�  अशी  तमारी  पकक�  समजूद  असे . एका  सस््ानाला  राजा  केले  क� इदर  

सस््ाने  तमाडमा  दाबमाद  जाऊ  इिड्रार  नाह�द . एका  पा्दारा  अ्मल  कबूल  केला  क�  
इदर  पा्दादील  लोक  आपल�  सतदा  तमाडमा  हादी  देरार  नाह�द . अशा  िस्दीद  खर�  खर�  
राजमपद�द  महरजे  लोकसतदा  ह�र  होम . लोकसतदा  स्ा�पल�  महरजे  कोराला्ह  

�व�शषटा्धकार  ्दलमासारखे  �क्वा  प�पाद  केलमासारखे  होरार  नाह� . जी वमिकद  खाजगी  
�न सावरज�नक  वदुररुक�ने  मोगमदम  असेल  दी सवारनुमदाने  अ्धकत द  केल�  जाईल . 

“�शवाम  मनुषमजादीडमा  उत्ा्दीपमारे  पा्हले  असदा  लोका्रे  मुग  आले  आहे . देव  �न 
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लोक  ह� दतवे  आदा  सुटल�  आहेद . राजारा  �क्वा  पोपरा  जुलूम  मापुढे  रालरार  नाह� . 
मूरोपमसमे  सवर्  लोकसतदेकले  पवतितद  होद  आहे .” महरून  इटल�नेह�  लोकसतदेरीर  

मोजना  करावी  असा  मॅ�झनीरा  अतमागह  होदा . “दुमह�  राजसतदा  नेमाल  दर  काह�  ्दवस  

शा्ददा  राह�ल . पर्दु  काममरी  शा्ददा  राहरार  नाह� . प्हल�  राजम्ा्�द  स्पदार  दसुर�  
सुर  होईल ” अशा  अ्�  तमाने  वार्वार  सूरना  दमावमा . �न तमा भ�वषमारे  सतमतव  

लोका्डमा  �नदशरनास  आपलमा  आमुषमाद  आले  नाह�  द्ा�प  भावी  कालाद  दे 

आलमा�शवाम  राहरार  नाह�  अशी  तमारी  पकक�  भावना  होदी . �न एदद्र  ‘दरर  इटल� ’दे 

लोकसतदेरे  दतव  अ्ग ीकत द  केलेले  होदे . अशा  र�दीने  दासममुकददा -राष्ैकम -समदा -�न 

लोकसतदा  हमा दतवरदुषटमारे  �श�र  ‘दरर  इटल� ’दे ्दले  जाई . ह� दतवे  इटल�डमा  

अ्दतकररावर  मॅ�झनीने  कोरन  ठे�वल�  आहेद . तमा्रा  बहुदेक  जम  झालेलार  आहे  �न जो 
्ोला  रा्हला  आहे  दोह�  भ�वषमकाल� होरारर  होरार  माद  कोरालाह�  शक्ा  नाह� . 

‘दरर  इटल� ’डमा ‘�श�रा ’डमा कामर् मारा  हा �वसदार  झाला . आदा  ‘मुद ‘ 

का्लारा  ्ोलास  पप्र  केला  पा्हजे . ऑिस्माशी  मुद  केलमा�शवाम  आपले  सवाद्ंम  परद  

�मळरार  नाह�  ह� मॅ�झनीरी  पूरर  खा्ी  होदी . “लढाई�शवाम  सवाद्ंम  �मळरार  नाह� . 
भमक्र , दुमुल , द�घर , �नकरारी  लढाई  केलमा�शवाम  आपरास  दसुरा  मागर  नाह� .” असलमा  
वेळी  लढाई  कररे  हे पाप  नाह� . “जेवहा  एखादमा  सतमारा  जमजमकार  करावमारा  असदो  
�क्वा  एखादमा  असतमारा  �वनाश  करावमारा  असदो . देवहा  लढाई  प�व्  आहे .” 

इटल�मसमे  ह� लढाई  कररे  हे फार  क्ठर  झाले  होदे . तमा्डमापाशी  मुदोपमोगी  हतमारे  

नवहदी  �क्वा  दी बाळगणमारी  परवानगी  नवहदी . अशा  िस्दीद  इटल��शवाम  दसुरे  एखादे  

राष्  सापलले  असदे  दर  दे गभरग�ळद  होऊन  लढाईरे  नाव  काढणमासह�  �भऊ  लागले  

असदे . पर्दु  इटल�  असलमा  स्कटा्ना  भीक  घालरार�  नवहदी . �दडमादील  शरू  �न दरर  

लोक  हे सपेन , अमे�रका , जमरनी , पोल्ल  वगैरे  देशाद  गेले  �न दे्े  मुदकलेरे  �ान  �शकले . 

गमा�रबालली , �रसीओट�  वगैरे  ‘दरर  इटल� ’रे सभासद  अशार  र�दीने  मुदकलेद  �नषराद  

झाले . दसुरा  बेद  असा  मोजला  होदा  क� , इटल�डमा  हदीबा हेर  पर्दु  लगतमा  लगतमा्नी  

जमरनी  वगैरे  देशादून  हतमारे  �वकद  घेऊन  तमा्रे  खिजने  करन  ठेवावमारे  �न सवदेशाद  

गलबल  झाल�  क� लगेर  हद  फोलून  आद  घुसणमारा  पमतन  �सदीस  धमावमारा . एकदा  हद  

फोलल�  क� मग  बाहेरन  शस्े  आद  आरणमास  मागर  मोकळा  झाला . मॅ�झनीडमा  

सॅवहॉमवरलमा  सवार�द  हार  बेद  मोजणमाद  आला  होदा . हा मागर  फारर  उतदम  होदा . हमा  
मुकदीने  एकदा  सवाद्ंममुदारे  �नशार  उभारले  गेले  क� बाहेरन  शस्ा्रा  उतदम  पुरवठा  

करदा  मेदो . �दसरा  उपाम  असा  मोजला  होदा  क�, सवदेशाद  गुपद  र�दीने  हतमारे  दमार  

करणमारे  अगद�  लहान  पर्दु  पुषकळ  �न अ्दराअ्दरावर  असे  गुपद  कारखाने  काढावे . 
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रव्ी  मुिकद  अशी  मोजल�  होदी  क� गुपद  म्लळमा्नी  इदर  देशाद  हतमारे  खरेद�  करन  दी  
मालारे  जहाजादून  लपवून  धालावी . पुषकळ  वेळा  हे उघलक�सह�  मेद  असे . एकदा  
मॅ�झनीडमा  फ्र  �म्ाने  मास�ल�सहून  इटल�कले  शस्े  नेणमारे  काम  अ्गावर  घेदले . तमाने  

शस्े  भरन  जहाज  हाकारले . पर्दु  इटल�डमा  �कनार ्माला  लागावमारे  आधीर  तमाला  
पाळद  ठेवून  पकलणमाद  आले . दे जहाज  जपद  करन  तमावररा  सवर  माल  ्हसकणमाद  

आला . पर्दु  सवाद्ंममुदासारखमा  महतकामारद  सक्टे  ह� मावमारीर . तमा्नी  �भऊन  भमाल  

लोक  हे गुलाम्गर�द  दसेर  �परदाद  �न तमा सक्टाशी  टककर  घेऊन  मदर  लोक  हे सवाद्ंम  

�मळ�वदाद . मा सवर  मुकतमाहून  मॅ�झनीने  �न तमा काळडमा  इटा�लमन  देशभकदा्नी  मुखम  

उपाम  जो मोजला  दो सधैम  वळ�वणमारा  होम . ऑिस्मारे  लषकराद  जेवढे  इटा�लमन  होदे  

देवढमावर�ल  अमल्दाराना  ‘दरर  इटल� ’री द��ा  �मळालेल�  होदी . परक�म  सरकाराला  

ददशेीम  सधैम  ठेवलमावारून  कोरडमाह�  देशावर  राजम  क�रदा  मेरे  शकम  नसदे . अशा  
िस्दीद  लषकर�  �शपामा्ना  जर  सवदेशाकले  वळ�वदा  आले  दर  तमारा  दहेुर�  उपमोग  होदो . 
एक  दर  परकमा्रा  �वशवास  उलून  जादो  �न आमतमा  वेळी  दे घाबरे  होदाद . �न दसुरे  असे  

क� राष्प�ास  आमदे  �शकलेले  �न सशस्  लोक  �मळू  शकदाद . “लषकर�  �शपाई  

वळ�वदाना  तमा्डमा  वररे  अ्धकार�  देवढे  वळ�वले  महरजे  झाले . देह�  अगद�  वररे  

अ्धकार�  नवहेद . दर  दाुमम  पदीरे  सुभेदार , मेजर  वगैरे  अ्धकार�  वळवावे .” हे लषकर  

वळ�वणमारे  काम  र�शमामसमे  फार  क्ठर  जादे  आहे ; कारर  दे्े  दोधह�  प�  एकार  

जादीरे  �न देशारे  आहेद . पर्दु  इटल�द  हे काम  सहज  करदा  आले . कारर  परक�मा्रा  

�दरसकार  �न सवक�मा्रा  लोभ  हा मनुषम  मा्ाद  �नसगरदतर  कामम  असदो . तमास  रेदना  
देरारा  मॅ�झनी  मा्  भेटला  पा्हजे . असो , ्ोलकमाद  महरावमारे  महरजे  सवाद्ंममुदारी  

दमार�  अशा  र�दीने  करावी  असा  मॅ�झनीरा  कामर् म  होदा . पर्दु  ह� दमार�  साधारर  झाल�  
महरजे  मुद  जे करावमारे  दे मोठमोठमा  लढामा  देणमारे  नसून  ‘ग�नमी  कावमारे  ‘ होम . 

मॅ�झनीरा  मा ग�नमीकावमावर  पूरर  भरवसा  होदा . गमॉ�रबाललीह�  ग�नमी  मुदाद  �नषराद  

होदा . “परकमा्डमा  जोखलाला  झुगारन  देणमारी  जमा्री  जमा्री  इड्ा  असेल  तमा तमा 
राष्ा्ना  ग�नमी  कावमावर  मुदपददीरार  आशम  केला  पा्हजे .” ग�नमी  कावमाने  

श्ूपमारे  आपलमा  सधैमास  कवाईद  मेद  नसलमाने  जी उरीव  रा्हलेल�  असदे  दी  भरन  

�नघदे . �शवाम  लोकप�ाडमा  लहान  लहान  टोळमा  रोहोकले  पसरन  ्दलमा  महरजे  श्ूडमा  
�वसदीरर  सधैमाला  देशभकदा्डमा  मूठभर  सधैमाने  गु्दवून  ठे�वदा  मेदे . ग�नमी  कावमाला  
मुदकलेरे  काह�  �वशेतसे  �ान  लागद  नसलमाने  �नशरमी  �न करार�  अशा  देशभकदा्डमा  

मनाद  तमाला  आर्भ  करदा  मेदो . �न जसजसे  मुद  ज्ुपद  जादे  दसेदसे  तमा देशभकदा्स  

लढाईरे  �ान  �न अनुभव  �मळू  लागदो . “ग�नमी  कावमाने  ज्गी  पराभवारे  भम  नसदे .” 

ग�नमी  टोळमा  सुटसुट�द  असलमाने  तमा वार ्मासारखमा  रहूकलून  ्हलू्  लागदाद  �न श्ूरे  
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अवजल  सधैम  वेडमासारखे  मागून  पुढे  �न पुढून  मागे  हेलपाटे  घाल�द  बसदे . �शवाम , 

परकमा्ना  ग�नमी  कावमारा  केवहाह�  आशम  करदा  मेद  नाह� .कारर  मा मुलुखारे  तमास  

�ान  नसदे  �न तमा्ना  दे्ील  लोक  अनुकूल  नसदाद . तमा्नी  ग�नमी  कावमारा  अ्गीकार  

करन  लहान  लहान  टोळमा  केलमा  क� तमा्रा  नाश  एका  �राद  झालार  असे  समजावे . 

असा  र�दीने  परद््  देशा्ना  ग�नमी  मुद  फारर  फामदेशीर  असदे  असे  पाहून  मॅ�झनीने  मा 
मुदारी  मोजना  केल� . मा मुदपददीरा  तमाने  �कदी  खोल  अभमास  केला  होदा  हे पुढ�ल  

लेखा्वरन  ्दसून  मेईलर . अशा  र�दीने  सवर  देशभर  लढाई  सुर  झाल�  असदा  ऑिस्माला  
इटल�द  राहरे  अशकम  होईल  अशी  मॅ�झनीरी  मुदमोजना  होदी .  

सारा्श , प्मदत  राजकारराला  नी�द  आहे  �न आपले  सवाद्ंम  �मळ�वरे  हे धमााम  

आहे  अशी  इटल�री  मनतपवतितद  झाल�  क�, मग  ग�नमी  कावमाने  मुद  सुर  करावे  असा  
एक्दर  कामर् म  होदा . वर�ल  �ववेरनारा  म््दा्र  ्ोलकमाद  असा  काढदा  मेईलत - 

राजकारर  हे नीदीला  धरन  असावे , राजकाररादील  प्म  कदरवम  सवाद्ंमस्पादन  होम . 

जमा राष्ाद  हे सतम  प�दपादन  करणमारी  ब्द�  झालेल�  असेल  तमा्नी  गुपद  मल्ळमा  
स्ापावमा . तमा गुपद  म्लळमा्रे  कदरवम  दहेुर�  असावे . प्हले  कदरवम  महरजे  मान�सक  

�श�र  हे होम . मा मान�सक  �श�राने  गुपद  �न उघल  र�दीने  रार  दतवा्रे  मुखमदत  �श�र  

दमावे . सवाद्ंम -समदा -राष्ैकम -लोकसतदा  ह� दी  रार  दतवे  होद . दसुरे  कदरवम  असे  क� , 
मा रार  दतवा्डमा  जमासाठठ  धमरमुद  करणमारी  दमार�  कररे . हे मुद  ग�नमी  कावमाने  

करावे . मान�सक  �श�राने  मुदास  साहम  �मळेल  �न मुदाने  मान�सक  �श�र  वाढेल . अशा  
र�दीने  सवदेश  परकमा्डमा  दाबमादून  मुकद  झाला  महरजे  तमारे  वदरन  असे  ठेवावे  क� तमा  
मोगाने  मनुषमजादीडमा  उधनदीला  �न पगमनाला  साहम  वहावे . आपरास  सामथमर  मेदार  

इदर  गा्जलेलमा  राष्ा्ना  मुकद  करावे . आ�र  सवर  मनुषमजादीने  सवद््देने , समदेने  �न 

ब्धुभावाने  परमेशवर�  आ�ेरे  पालन  करावे .  

हा मॅ�झनीडमा  राजक�म  मदा्रा  �न कामर् मारा  म््दा्र  आहे . हा नकाशा  पुढे  

ठेवून  इटल�  सवद््  झाल� . मा कामारद  मॅ�झनीपमारेर  अनेक  ्ोर  �वभूदीनी  ्दवम  कत तमे  

केलेल�  आहेद  �न दे सवर  इ�दहासाला  व्दनीम  झाले  आहेद . इटल�डमा  भागमारी  धधम  

आहे ! िजडमामसमे  भगवान  मॅ�झनी  जधमास  मेदो , िजडमासाठठ  गमा�रबाललीरे  रकद�बद्ु  
खरर  होदाद , िजडमा  सेवेसाठठ  मा�नन  हा बद  प�रकर  होऊन  सजज  होदो , िजडमावर  

मामेल�  हा क�व  क�वदा  करदो  �न िजला  सवाद्ंमदेवी  वश  होदे  तमा इटल�डमा  भागमारी  
धधम  आहे ! अनेक  देश  पारद्ंमाद  पललेले  असदाना  आपलमा  सतकत तमाने  जी भू�म  

सवाद्ंमल�मीला  आपलमाकले  सवाररे  आधी  वेधून  नेदे  तमा इटल�डमा  भागमारी  धधम  

आहे ! जमा्रा  जधम  परद््देद  झालेला  आहे , पर्दु  जे आपलमा  परा्माने  तमा परद््दरे  
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�नदारलन  करन  आपला  सवदेश  सवद््  झालेला  पाहदाद  �न तमा सवदतरे  कदरबगार�ने  

दासममुकद  केलेलमा  भूदेवीरे  अ्कावर  आपले  शभु  मसदक  ठेवून  ्रधमम  होदाद , तमा्डमा  
आनद्ाला  सीमा  नाह� ! जर  जगाद  काह�  �नमरल  सुखारे  �र  असदील  दर  तमा्डमाद  दो  
�र  शदु  सुखारी  परम  सीमा  कररारा  होम  क� , जमा �री , आपलमा  अतमद्  �पम  

देशजननीला  जमाने  असहम  दतुख  ्दले  दो श्ु  मार  खाद  खाद  देशाडमा  हदीबाहेर  पळून  

राललेला  आहे  हे पाहदा  मेदे . जर  �मभ�ळ  धधमदेरा  एखादा  ्दवस  असेल  दर  दोर  होम  

क�, जमा ्दवशी  देशजननीला  पूरर  सवाद्ंम  �मळवून  ररा्गरा्दून  देशभकद  परदद  आहेद  

�न तमा सवाद्ंमासाठठ  पदन  पावलेलमा  देशवीरा्डमा  आतममा्ना  स्बोधून  अशी  गजरना  

कर�द  आहेद  क� , “देशवीर  हो , आपला  देश  सवाद््  झाला  आहे ! दुमडमा  रकदारा  सूल  

उग�वला  आहे !” हे सुख  �न ह� धधमदा  जमा ्ोडमा  महातममा्डमा  न�शबी  आहे , तमाद  

भगवान  मॅ�झनीरी  गरना  आहे . पुढ�ल  लेखाद  १८४८  पम�दरी  आतमवततदा्दगरद  हक�कद  

आलेल�  आहे . तमान्दररा  वततदाद  मॅ�झनीने  �ल्हलेला  नाह� . १८५९  साल�  इटल�मसमे  

राजम्ा्दीरी  दसुर�  लाट  उसळल� . पुधहा  मॅ�झनीने  रराद  उली  घेदल� . तमा वेळेला  
�नममेवर  इटल�  सवद््  झाल� . मग  १८६६  साल�  वहे�नस  सवद््  झाले . �न १८७०  साल�  रोम  

सवद््  झाले . १८७१  साल�  मॅ�झनीडमा  आमुषमारी  दीन  रदुमारश  सवपने  खर�  झाल� . १८७१  

साल�  तमा महातममाडमा  ने्ा्रे  बहुदेक  पाररे  �फटले ! सवर  इटल�  सवद््  झाल� . सवर  इटल�  
एक  राष्  झाल� . सवर  इटल�  िजव्द  झाल� . �न तमा सवद्् , एकराष्�म  आ�र  रैदधममुकद  

इटल�री  रोम  राजधानी  झाल� . हजारो  वत�  रोमरी  �न इटल�री  दाटादूट  झाल�  होदी . दी 
दाटादूट  सप् ून  मा भागमशाल�  ्दवशी  रोमवर  सवद््  इटल�रे  �नशार  फलकू  लागले ! दीस  

वतारपूव�  जमा रोममसमे  लोकसतदेडमा  प�द�न्धतवारा  अ्धकार  गाज�वला  होदा , जमा  
रोमसाठठ  “रोम , रोम ! रोममसमे  मततमु  नाह� , रोममसमे  अशभु  नाह� , रोम  माझी  पी�द  आहे , 

रोम  माझा  पार  आहे !” महरून  सदो्दद  टाहो  फोलला  जाद  होदा , तमा रोममसमे  मॅ�झनी  
पवेश  करदा  झाला ! तमा वेळेस  तमाडमा  हदमाद  काम  �वरार  असदील ? अखेर  इटल�  
सवद््  झाल� ! रोमवर  सवाद्ंमारे  �नशार  लोलद  आहे  �न ऑस्�माडमा  �नशारारे  दुकले  

रसतमादून  पोरासोरा्डमा  पामाखाल�  दुल�वले  जाद  आहेद ! हे पाहून  राळीस  वत�  जर�  
सवदतरा  असा  देश  नवहदा  �न हदपार  होऊन  देशोधलीला  लागून  सवर  आमुषम  जर�  गेले  होदे  

दर�  तमा कलक  देशवदारे  पाररे  तमा ्दवशी  �फटले  असे  तमास  वाटले  असेल  नाह�  का? 

सॅवहोनारे  दुर्गाद  क�लून  ठेवलेला  १८३१  सालरा  मॅ�झनी  �न १८७१  साल�  सवद््  

इटल�डमा , एकराष्�म  इटल�डमा , तमा सवद््  राजधानीद -रोममसमे -पवेश  कररारा  

मॅ�झनी ! कोरी  इटल�रा  ्र्कार  ह� दोन  ्र्े  र्गवील  काम?  
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इटल�  देश  सवद््  �न एक�कत द  झालमावर  मॅ�झनीरी  एक  इड्ा  रा्हल�  होदी . दी  
इड्ा  महरजे  लोकसतदा  ह� होम . पर्दु  तमाला  मा लोकसतदेरी  काह�  घाई  झालेल�  नवहदी . 
“मा जधमाद  नाह�  दर  इदर्  कोठे  दर�  इटल�वर  लोकसतदेरे  �नशार  फलकलेले  पाहून  मी  
कत दकत तम  होईन .” ह� तमारी  खा्ी  होदी . पर्दु  दतुखारी  गोषट  अशी  आहे  क� बहुदेक  इ्गजी  

ग्् कारा्नी  मॅ�झनीला  मा ‘वेलेपरा  ‘ बदल  दोत  ्दलेला  आहे . तमा्डमा  मदाने  मॅ�झनी  हा 
महान  दतववेतदा  आ�र  भ�वषमवाद�  होदा . पर्दु  तमाला  वमवहार�ान  नवहदे . तमाला  
लोकसतदेरा  ‘भम ’ झालेला  होदा . लोकसतदेरार  का? मॅ�झनीला  इटल�डमा  सवाद्ंमारा , 

राष्ैकमारा  �न समदेराह�  ‘भम ’ झाला  नवहदा  का? तमा वेळडमा  लोका्नी  मॅ�झनीडमा  हमा 
महतवाका्�ा्नाह�  मनोराजमेर  महटले  नवहदे  काम? पर  दी मनोराजमे  आज  सतम  झालेल�  
्दसद  आहेद . दसार  हा लोकसतदेरा  ‘भम ’ ह�  सतम  कशावरन  होरार  नाह� ? जमाने  

राखेडमा  ्ढगार ्मादून  िजव्द  राष्  �नमारर  केले , तमा मॅ�झनीला  इ्गज  ग्् कार  

‘वमवहाररदुरदे ’रे �श�र  देद  आहेद ! मॅ�झनीरी  महतवाका्�ा  लोकसतदेपम�द  पोरल�  
हमादर  तमाडमा  भ�वषमवा्दतवारा  �वजम  आहे . दशी  दी पोरल�  नसदी  दर  मा्  तमारी  
दिषट  इ्गजी  राष्ाडमा  इदक�र  खुरट�  होदी  �न राजसतदेडमा  पल�कले  जाऊ  शकल�  नाह�  
असे  महरावे  लागदे . पर्दु  मॅ�झनीरी  नी�दमीमा्सा  ह� इ्गजा्डमा  नी�दमीमा्सेसारखी  

पोटभर  नवहदी . तमाने  इ्गजी  राष्ादील  अनी�दमान  �न पापकारक  राजनीदीवर  मेदा  
जादा  कलाके  उल�वले  आहेद  महरून  का दो  वमवहारकुशल  ठरद  नाह� ? मॅ�झनी  
वमवहारकुशल  नाह�  हे उघलर  आहे , कारर  तमाने  कोठे  दसुर ्मारी  प्े  फोलून , वारून  

तमादील  मजकूर  दसुर ्मास  कळवून  आपले  वमवहारकौशलम  गाज�वले  आहे ! मॅ�झनी  
वमवहारकुशल  नाह�  हे उघलर  आहे , कारर  तमाने , “इटल�  सवद््  होदार  �दने  बाक�  
सगळमा  राष्ा्नी  गुलाम  कर�द  सुटावे .” असे  सा्गणमारे  ऐवजी , ‘आपर  सवद््  होऊनर  

काम  भागद  नाह� , दर  आपर  इदर  देशा्ना  सवद््  केले  पा्हजे .” असे  सा्गणमारा  

�बनधोररीपरा  केला ! मॅ�झनीरी  पर��ा  सवा्रल्पट  राष्ाला  कशी  वहावी? पर्दु  तमा्नी  
जर�  तमाला  वेला  ठर�वला  दर�  अखेर  दो  इ�दहासदेवीरा  दाईद  झालार  झाला . मॅ�झनीने  

लोकसतदेसाठठ  जर�  अशा्द  शम  केले  दर�  तमाने  हे हजारो  वेळा  सपषट  जाह�र  केले  होदे  क�, 
“प्म  सवाद्ंम , मग  एक�  �न मग  लोकसतदा .” मार  पमारे  तमाने  शकम  देवहा  देवहा  
वदरनह�  केले . आ�र  इटल�  सवद््  झालमावर  तमाने  लोकसतदेरा  जो उपदेश  केला , दो  
प�सद  र�दीने  केलेला  आहे . कारर  तमारी  �न मनुषमजादीडमा  उत्ा्दीरे  जमाने  जमाने  

सू�म  �नर��र  केले  आहे  तमारी  तमारी  अशीर  खा्ी  आहे  क� , “आदा  लोका्रे  मुग  आलेले  

आहे .” आदा , आज  नाह�  उदमा , पर  लोकसतदेरार  जमजमकार  होरार  आहे ! मॅ�झनीने  जे 

�नशार  उभारलेले  होदे , दे परमेशवरापम�द  पोररारे  �नशार  होदे . मा �नशारारा  अगभाग  

जर�  अदरूदिषट  लोका्ना  ्दसला  नाह�  दर�  दो तमाला  सपषट  ्दसद  होदा . लहान  प�ी  
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एखादमा  टेकालावर  उलद  जाउन  बसले  महरजे  तमा्ना  शदकत तम  केलेसे  वाटदे . मॅ�झनी  हा 
गरल  होदा . तमाने  तमा टेकालावरर  समाधान  कसे  मानावे ? दो कालाडमा  आकाशाद  

भरार ्मा घेद  गेला  �न दे् ून  लोकसतदेडमा  सदो्ारे  गीद  गाऊ  लागला . मॅ�झनीरे  

आमुषमाद  दोनदा  लोकसतदेरा  �वजम  होणमाडमा  बेदाद  आला  होदा . देवहा  जर  दो इदर  

लोका्डमा  सवा्रपरामरदेने  फसला  नसदा , दर  मॅ�झनीडमा  इदर  ‘सवपना ’ पमारेर  दे्ह  

सवपन  आज  खरे  झाले  असदे . दे आज  दसे  झाले  नाह�  महरून  काम  झाले? मॅ�झनीरा  

आतममाडमा  अमरतवाद  �न कालाडमा  अनद्देद  �वशवास  होदा , आ�र  लोकसतदा  ह�  
नी�दमुकद  राजमपद�द  आहे  हे तमाने  �सद  केले  होदे . दतव  बरोबर  आहे  क� नाह�  हा मुखम  

पशन  होदा . तमारा  �वजम  आज  होरार  क� उदमा  होरार  हा गौर  भाग  आहे . अतमद्  

आनद्ारी  गोषट  ह� आहे  क� भगवान  मॅ�झनीरी  खर�  मोगमदा  इदर  कोरी  न जारल�  दर�  
दी तमाडमा  सवदेशब्धूनी  पूरर  जारलेल�  आहे . दो  महातमा  जमा ्दवशी  अहलोकारी  सवर  
कदरवमे  पूरर  करन --ऑिस्माडमा  �नशाराखाल�  नवहे  दर  सवद््  इटल�रे  �नशाराखाल�  

प्रतवापद  पावला  तमा ्दवशी  रोममसमे  इटल�डमा  पालरम्टने  राष्�म  सुदक  पाळणमारा  

ठराव  केला . तमाडमा  अप�र�मद  सवा्रतमागारी  व तमाडमा  अनवरद  सवदेशसेवेरी  मुखम  

पधानाने  वकदततवपूरर  भातेद  पशस्ा  केल� . िजनोआमसमे  तमा महातममाडमा  जलदेहारा  

उतदर�व्ध  रालला  असदाना  हजारो  इटा�लमन  लोक  आपलमा  देश�पतमाडमा  शेवटडमा  

दशरनासाठठ  दाट�  कर  लागले  �न दे शेवटरे  दशरन  होदार  अभरकासारखे  रलू  लागले . एका  
मनुषमाडमा  मततमूसाठठ  इदका  अशुपाद  जगावर  केवहा्ह  झाला  नसेल ! 

परमेशवरारे  घर�  पतमेक  देशाक�रदा  एक  एक  मॅ�झनी  ठेवला  असेल  दर  कोरालार  

इटल�रा  हेवा  करणमारे  कारर  नाह� ! 

�वनामक  दामोदर  सावरकर  

लल्न , 

इ्�लमा  हाउस ,    

्द. २८  सपट्बर  १९०६ . 
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मॅ�झनीरे  लेख  

आतमर�र्  �न राजकारर  
प्ता्ता  

(इ.स. १८६१ .) 

जेवहा  माझमा  राजक�म  �न वाङममातमक  लेखसग्हारी  पसदावना  �ल्हणमारी  �न 

तमा बरोबरर  माझा  आमुवतरतदा्द  देणमारी  मला  प्म  �वन्�द  करणमाद  आल� , देवहा  मी  
दसे  करणमारे  नाकारले  होदे  �न अजूनह�  मी दे �ल्हणमारे  नाकार  इिड्द  आहे . माझे  

आमुषम  दुरळक  सुखे  �न अनद्  दतुखे  मा्नी  भरलेले  आहे  �न माझमावर  जे पेम  क�रदाद  

�क्वा  मी जमा्डमावर  पेम  करदो  अशा  वमिकद�वशेता्�शवाम  इदरास  तमाद  काह�  महतवारे  

सापलरार  नाह� . माझमा  आमुषमारे  जे काह�  सावरज�नक  सवरप  आहे  दे सवर  माझमा  लेखाद  

प�द�ब�्बद  झालेले  आहे  �न तमा लेखा्रा  सा्पदडमा  इ�दहासावर  काम  प�रराम  घलला  आहे  

हे ठर�वरे  माझे  काम  नसून  दे जनसमूहाकले  आहे . जमा पोकळ  बलबलीला  लोक  क��दर 
महरून  महरदाद  �दडमाबदल  माझमा  नसै्गरक  पवततदीने  मी उदासीन  असलमाने  �न 

सवभावजधम  अ�भमान  �न शदु  अ्दतकरर  मारे  बलावर , माझमा  आमुषमाला  का�ळमा  
लावणमासाठठ  करणमाद  आलेलमा  शेकलो  आरोपा्रा  �न लोक�नदे्रा  मी �दरसकार  कर�द  

आलो  असलमाने , आपलमा  शकदीने  �न कालिस्दीने  जे सासम  महरून  ठरद  असेल  तमा 
सासमाद  आपले  वम�कतव  �वसरन  जारे  हेर  तमा ऐ्हक  अिसदतवादील  मुखम  कदरवम  आहे  

ह� माझी  पकक�  खा्ी-अशी  माझी  पकक�  �नषठा-असलमाने  मी माझमा  र�र्ा्दील  दारखा  
व ठळक  गोषट�  मा्री  ्टपरे  ठे�वल�  नाह�द  �क्वा  प्ा्री  माद�ह�  केल�  नाह� .  

पर्दु  जर�  मी दी सवर  ्टपरे  ठे�वल�  असदी  द्ा�प  तमा्रा  उपमोग  करणमारे  

धाषटमर  मजकलून  पसदुद  काल�  झाले  नसदे . फकद  जमा लोका्नार , तमा्डमा  अिसदतवादील  

पतमेक  महतवाडमा  भागाद  सवर  मुरोपरी  ्ा्दी  घलवून  आरणमारा  परमेशवराने  अ्धकार  

्दलेला  आहे , तमा लोका्री  राष्�म  पुनजारग त�द  होद  असदाना  �दडमापुढे  पतमेक  

आतमर�र्  हे अतमद्  �ुललक  आहे . शी सूमरनारामर  उदमारलावरन  आकाशाद  रढद  

असदाना  मेरबतदी  पेटवीद  बसरे  हा शदु  वेलेपरा  आहे .  

द्ा�प  मा लेखाद , मी सवदत  पा्हलेलमा  गोषट�्रे  वररन  �न मला  माह�द  असलेलमा  

वमकदी्री  हक�कद  ह� मूरोपडमा  गेलमा  शदकादील  शेवटडमा  भागाडमा  हालराल�  

समजणमास  सुलभ  वहावे  एदद्र  जरर  देवढ�  देरार  आहे . �न तमा बरोबरर  हमा लेखारे  

कारर  �न तमारा  उदेश  मारा  नीट  उलगला  होणमासाठठ  आगामी  काला्द  राष्  �न लोक  मा 
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महादतवारा  �वजम  होणमासाठठ  जी पूवर  ्रधहे  आहेद  दशा  पस्गाडमा  पगदीशी  �न 

उधनदीशी  अतमद्  �नकट  स्ब्ध  असलेल�  काह�  वमिकद�वतमक  मा्हदी  देरार  आहे .  

बहुदेक  वेळा  माझा  शबद  महरजे  बहुजनसमाजारार  शबद  झालेला  आहे . माझा  
शबद  महरजे  भ�वषमकाळाला  घल�वरार ् मा आमडमा  राष्दररा्रार  सघ्शबद  होम .  

माझमा  लेखारी  जी काह�  �क्मद  असेल  दी ऐ�दहा�सक  कागदप्  मा नातमाने  आहे  

�न महरून  तमारे  सतमारे  सम्रना्र  �न इटल�डमा  खर्मा खर्मा अ्दवतरतदीशी  तमारा  
असलेला  �नकट  स्ब्ध  �सद  करणमासदव  पुढे  ्दलेलमा  गोषट�रा  आज  नाह�  पर  उदमा  
उपमोग  होईल . 

इटल�डमा  कत तमा्र ा  उगम  �न तमा्रे  सा्हतम  मारा  शोध  केलमाने , माझमा  
देशबा्धवा्ना , पसदुद  घलरार् मा रुका  �न असलेलमा  उरीवा  मारेबरोबर  �ान  जासद  सुलभ  

र�दीने  होईल  असे  वाटदे . 

- जोसेफ  मॅ�झनी  
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भाग  प्हला  

आतमर�र्  ख्ल  १. 
्दशत  पसेदमुररदो  बवुत  सुखात।  पद��रा्ररहर�वरिगनराददे।।  

बभूव  सवर  शभुश�्द  दत�रम।्  भवो  ्ह लोकाभमुदमाम  दादशाम ्  ।।१।।  

--- ‘का�लदास  ‘--- 

माझमा लहानपरी इ.स. १८२१ सालडमा ए�पल म्हधमादील एका र�ववार� िजनोआ शहर� 
मी आपले आईबरोबर स्ॅधलानोवहामधून राललो होदो. आमरे बरोबर आमडमा कुट्ुबारा एका 
जुना �म्ह� होदा. काह� अ्शी ऑिस्माकलून, काह� अ्शी �वशवासघादाने �न काह� अ्शी 
दसुर ्माडमा कमकुवदपरामुळे �पलमा्ट मे्ील ब्ल हे नुकदेर मोलले गेले होदे. 

सवसर्�रासाठठ सवर ब्लवाले जलमागारने मेऊन िजनोआस पोरले होदे �न दे्े साधना्रा 
अभाव पाहून, सपेन देशामसमे राजम्ा्दीरा पमतन �वजमी होद रालला असलमाने �दकले 

जाणमारे मोजून तमासाठठ मदद �मळावी महरून मारना कर�द होदे. तमापैक� पुषकळ जर 

ब्दरावर िजनोआ सोलणमारी स््ध पहाद रा्हले होदे. पर्दु काह�जर �नर�नराळमा बहाणमाने 

शहराद एक एकटे �शरले होदे. मा्डमा रेहर ्मावरन, तमा्डमा पोताखाडमा धद�वरन, तमा्डमा 
लषकर� बाणमावरन �क्वा तमाडमा अतमद् दतुखी �न मुगघ र �्वरन मी तमा्ना आमडमा इदर 

लोका्दून ओळखून काढ�द असे. 

समाजाद एक �वशेत पकाररी सहानुभू�द उतपधन झाल� होदी �न तमादील काह� धैमरवान 

मल्ळीनी साधटारोसा �न अधसालली मा ब्लवालमा्डमा मुखम पुढार ्मास, शहराद एक् होऊन 

शहरारा दाबा घमावा �न अल्ळा करणमास पुधहा दमार� करावी, असे सुर�वले. पर्दु ब्लाला 
�वजम मेणमासारखे िजनोआस कोररेर साधन नवहदे. दे्ील �कललमावर दोफखाना नवहदा. �न 

महरून तमा पुढार ्मा्नी तमा सूरनेरा सवीकार केला नाह� �न िजनोआने अनुकूल काल मेईदोपम�द 

्ा्बावे असे सा््गदले. 

आमह� रसतमाने राललो असदाना आमहास एक उ्र मनुषमाने ्ा्ब�वले. तमारी दाढ� 
काळीभोर असून मु्ा पारीदार-करार� ्दसद होदी �न तमाडमा दषट�री सतदेजदा दर मी कधी्ह 

�वसररार नाह�. आपलमा हादादला एक पा्ढरा रमाल आमरे पुढे पसरन, “इटल�दील 

�नरा्शदा्साठठ” असे दो महराला. माझमा आईने �न सनेहमाने काह� पैसे तमाद टाकले �न दो 
�भ�ेकर� दसुर ्मा लोका्कले दीर �वन्�द करणमासाठठ वळला. बल्ाडमा आर्भी दमार केलेलमा 
राष्�म सधैमादील दो एक कमा्लर असून तमारे नाव �रनी असलमारे मला नद्र कळले. 

जमा्डमासाठठ दो अशा र�दीने पैसे गोळा कर�द होदा तमा्रेबरोबर पुढे दो सपेनमसमे गेला �न बहुधा 
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आपलमादील शेकलो लोका्पमारेर दोह� सपेन देशाडमा सवाद्ंमासाठठ लढदा लढदार मेला 
असावा. 

तमा ्दवशी प्मदत माझमा मनाद एक असपषट �वरार उतपधन झाला. दो सवाद्ंमारार 

�क्वा सवदेशारार होदा हे नकक� जर� सा्गदा मेद नाह� द्ा�प मला असे वाटू लागले, क� 
आपलमा सवदेशाला सवाद्ंम देणमासाठठ लढरे हे आपरा इटा�लमन लोका्ना शकम आहे �न 

महरून दसे कररे हे आपले कदरवम आहे. शीमद् �क्वा गर�ब दजारडमा सवर लोका्शी माझमा आई-

बापा्रे वदरन सदो्दद सारखेर असे �न तमा्डमा �न लोकप�ीम दतवारा प�रराम मजवर नकळद 

होद जाऊन समदेबदल माझे मनाद पूजमबु�द उतपधन होद आल� होदी. वमकदीरा दजार कोरराह� 
असो, दीद मनुषमतव �कदी आहे हे पाहणमाकले तमा्र ेल� असे �न फकद इमानी मनुषमारीर 

तमा्ना राल असे. वर सा््गदलेलमा �म्ाबरोबर माझे वलील फा्स मधलमा नुकतमार घललेलमा 
लोकसतदाक प�ाडमा इ�दहासाबदल नेहमी स्वाद कर�द असद. आ�र दो एकून माझे 

अ्दतकररादील नसै्गरक सवाद्ंमेड्ेला जासद जासद बळकट� मेद रालल�. माझमा लॅ्टनडमा 
�श�काने भाता्दरासाठठ ्दलेलमा �लवह� �न टॅ�सटसडमा ग्् ारे वारनाने �न माझमा व�लला्डमा 
वैदमक�डमा पुसदकारे मागे ठे�वलेलमा काह� जुधमा फ्र वदरमानप्ा्नी दर दी माझी सवदेशाला 
सवद्् करणमारी महतवाका्�ा पबळदम झाल�. मा फ्र वदरमानप्ाद फ्र लोका्डमा प्हलमा 
्ा्दीरे वेळेस प�सद झालेलमा Chronigue de mois नावा्डमा प्ारे काह� अ्क होदे. 

पर्दु माझमा देशादील अिसदतवाद असलेलमा जुलुमारा रुराला करणमासाठठ झटरे हे 

मुखम कदरवम असून तमा मुदादील माझा भाग मलार उरलला पा्हजे, मारा तमा ्दवशी पादभुूरद 

झालेला �वरार पुधहा केवहाह� नषट झाला नाह�. जमा्डमापैक� पुढे बरेर जर माझे �म् झाले अशा 
तमा “इटल�डमा �नरा्शदा्रे“ समरर हे ्दवसा मी जमा जमा स्ल� जाई �न रा्ी मला जी जी 
सवपने पलद तमाद तमाद माझा पाठलाग कर�द असे. तमा लोका्डमा मागे जाणमासाठठ मी काम 

पा्हजे दे केले असदे. तमा लोका्नी केलेलमा �पलमा्टमधील तमा राजम्ा्दीडमा ्ोर �न वीमरशाल� 
पमतनाला अपमश कसे आले मारी काररे शोधून काढणमासाठठ नावे �न हक�कदी �मळवून तमा्रा 
अभमास करणमास मी आर्भ केला. 

तमा सवाद्ंमाडमा सामधमाद वाटेल दे कत तमे करणमारी जमा्नी प�द�ा केल� होदी, तमा्नी 
आमतमा वेळेस दगा देऊन �वशवासघाद केला. �न पुढार ्मा्नी प्हलमा रकमक� सरशीर धीर सोलून 

प�दकार करणमारा काह�र पमतन केला नाह�. सवर वततदा्द �न िस्�द समजून घेदलमावर मला 
असे वाटले क� जर सवा�नी आपआपले कदरवम केले असदे दर तमास जम आला असदा; दर मग 

पुधहा पमतन करणमास हरकद कोररी? 

मा �वरारा�शवाम मला दसुरे काह� सुरेनासे झाले.पर्दु तमा �वरारानुरप कत �द कशी 
करावमारी मारी कलपनाह� तमा वेळेस मला आकलन होईना �न महरून माझा उतसाहभ्ग होद 

रालला. मु�नवह�सरट�डमा बाकावर बाक�रे �वदमा्� �खदळद असदाना �न मजा मार�द असदाना 
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मी मा् तमा्डमामसमे आपलमार �वराराद गढून गेलेला असा गभ्ीर र�दीने बसलेला असे. तमा 
वमादर मजवर वाधरकमारी कळा आलमासारखी झाल�. माझमा �पम देशाला पारद्ंमारे सुदक 

आले आहे असे मला वाटू लागले. �न महरून मी काळमा र्गारा सुदक� पोताख धारर करणमारा 
�नशरम केला. तमार वेळी “जाकोपो ऑ्टरस “ (Jokopo ortis) हे पुसदक माझमा हादी पलले �न 

तमारे वारनारी मला �वल�र रटक लागल�. मी दे सवर द�लपाठ करन टाकले. िस्�द इदक� 
भमक्र होद रालल� क� मी आदा आतमहतमा करदो क� काम अशी �बरार ्मा माझे आईला भी�द 

पलल�. 
हलके हलके मनो�वकारारे हे प्हले वादळ शा्द होद रालले. मार वेळी दरर र�फनी 

ब्धूशी माझी मै्ी जुळल�. मै्ी जुळल� महरणमापे�ा तमा्डमावर �न तमा्डमा तमा प�व् मादेवर 
माझे पेम बसले �न तमा्डमा सखमतवाने मला पुधहा जगाद आरून बस�वले. माझमा मनाला 
आदलमाआद जाळून टाकरारा मनो�वकार, तमाडमाशी वाङमम, इटल�रे बौ�दक पुनरजीवन. 

दतव�ान, धमारतमक ररार वगैरे �वतमावर स्वाद केलमाने जरा हलका होऊ लागला. �शवाम आमह� 
लहान लहान सस््ा, पुढ�ल भमक्र स्स्ा्डमा पुरोगामीर क� काम अशा, पोल�सने मना केलेल� 
पुसदके गुपद र�दीने पसतद करणमासाठठ स्ापना केलमा. अशा र�दीने लहान पमारावर का होईना 
पर्दु मला कत �द करणमास मागर सापललमाकारराने माझमा मनास �क््रद ्समाधान वाटू लागले. 

आपलमाला रा्गल� िस्�द मावी अशी महतवाका्�ा बाळगरार्मा �नवलक �म्ा्र े मल्ळ 

माझेभोवदी जमा होऊ लागले. जमारी समत�द एखादमा अपूवर वरनापमारे माझे अ्दतकरराद 

रा्हल� आहे, अशा तमा �म्म्लळा्पैक�, मा वेळेस फेले� रको कॅमपानेला ( हे हलल� रोम �न 

वहे�नसडमा कमेट�रे सभासद आहेद) �शवाम आमरा जुना बेद �सदीस नेणमास कोरीह� �शललक 

रा्हलेले नाह�द. तमापैक� काह� मततमुमुखी पललेले आहेद, �न काह�नी आमहास सोललेले आहे. 

बाक�रे इमाने अदबारे जर� अझून आमडमा दतवाला धरन आहेद दर� हदाश होऊन सवस् बसले 

आहेद. तमा वेळेला दे मल्ळ मला “पल�आलडमा”, सघ्ासारखे वाटे �न माझमा ्सद झालेलमा 
हदमारे शा्दवन असे. आदा मापुढे मी असहााम रा्हलो नवहदो 

माझे सवदतरे र�र् देणमारा माझा �वरार नसलमाने मी एकदम १८२७ सालाकले वळदो. 
तमाडमा मागील वताररे शेवट�, मला वाटदे क�, मी माझा प्हला वाङमम�वतमक लेख �लहून दो 
फलॉरेधसडमा एका प्ाकले प�सदी क�रदा पाठ�वणमारे धालस केले होदे. पर्दु साहिजक र�दीनेर 

तमा प्ाने दो लेख ्ापला नाह�. तमा लेखारा �वतम मला देश�पदा वाटू लागलेला अतमद् पखमाद 

क�व लँटे (Dante) हा होदा. 
१८२७ मसमे पूवरररनावाद� �न अददु-ररनावाद� अशा ग््कतमा�डमा दोन प�ामसमे रर 

माजून रा्हलेले होदे. तमापैक� प्हलमा प�ारे मद वाङममावर जुलुमारा दाबा अबा्धद रहावा 
असे होदे. हजार दोन हजार वतारपूव� ठरलेलमा �न अमलाद आलेलमा जुधमा पुराणमा �नममा्नी 
वाङमम नेहमी जखललेले असावे- इटल�रे वाङमम देखील गुलाम्गर�द असावे असा तमा प�ारा 
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म््दा्र होदा. दसुरा प� इटल�डमा सरसवदीला माद दासमादून सोलवून �दला �दडमा 
अ्दतसफूद�ने राहू देणमारा पमतन कर�द होदा. आमह� दरर मल्ळी ह� सवर मा सवाद्ंमशील 

प�ाकले होदो. पर्दु मला असे ्दसून आले क�, तमा वादारा ग�भरदा्र फारर ्ोडमा्डमा समानाद 

आलेला होदा. वतदप�ाकले जुने शास्ीमल्ळी �न �वदमापीठादील �श�कवगर वगैरे लोक होदे. 

आ�र तमा्रा सवर पमतन �नज�व, �नतसतव �न “हटादाकत षटाना् क�दपमपदाना् रर�मदा “ अशा 
वगाररा होदा. �न इकले वाटेल तमाडमा लहर�पमारे वाटेल तमाने �व्र्परा कर�द सुटावे असा 
नवीन जागतदीरा प�रराम होऊ लागला. नवीन प््ाला जुलुमारा �दटकारा आलेला होदा, पर्दु तमा 
गद�द जगादील पतमेक गोषट�पमारे ल�लदकलाह� �व�शषट �नममा्नी बद असलमार पा्हजेद 

मारे तमा्ना भान रा्हले नाह�. 
कलेरे खरे सवरप महरजे केवळ वमकदीरी लहर नवहे. दे सवरप महरजे भूदकालारा 

प�रराम �क्वा भ�वषमकालारे �नदशरक असावे लागदे. आ�र जेवहा लँटे  �क्वा बामरन 

मा्डमापमारे तमा सवरपाद भूद �न भ�वषम मारे स्�मशर �न समानदा झालेल� असदे 

तमारवेळेस दी केला पूरर सवरपापद आल� असे समजावे. (आपलमा इकले शीसम्र रामदासा्डमा 
ग्् ाद हे क�वतवारे पूरर सवरप भातेद �न दतवदषट�द ्दसून मेदे.) 

पर्दु हे भूदकालारे �न भ�वषमकालारे स्�मशर आपलमा इटल� देशाद कसे वहावमारे? 

दीन शदके झाल�. इटल�ला भूदकालर नाह�! दीन शदके आपले वमिकदसफूद�रे सवाद्ंम नषट 

झालेले असून आपर सवतव �वसरलेलमा गुलामा्रा बाजार बनलो आहोद. कोरडमाह� कलेरा 
उदम जर करावमारा असेल दर प्मदत गुलाम्गर�डमा काळारे औसवरदे्हक म्् जपून मग 

भ�वषम काळाडमा उदमा्र पभादसदो् ेगाईल� पा्हजेद. आ�र ह� पभादसदो् ेररदेवेळी आपलमा 
लोका्डमा मा सुपद �न नकळद गुपद र�दीने अजून जीव धरन रा्हलेलमा मनोवततदी्री मा्हदी 
करन घेदल� पा्हजे. आपलमा देशाडमा �नममे �नज�व झालेलमा अ्दतकररावर हाद ठेवून तमारे 

अतमद् मद्गदीने पलरारे ठोके मोजून मग तमापमारे आपल� इटल�री बु�द प्म कोरतमा 
उदशेाकले �न कदरवमाकले लावल� पा्हजे हे ठर�वरे भाग आहे. वमकदी-सफूद�ला समाजाद�रे 

सहााम �मळेल दरर दी वमिकदसफूद� उपमोगी आहे. जमापमारे �नर�नराळे पुषपे �नर�नराळे 

स�दमर �न सुवास हे एकार ज�मनीपासून सवीकारदाद, तमारपमारे वमिकदसफू�दररी �व�वधदाह� 
एकार समाजसफूद�पासून उतपधन झाल� पा्हजे. पर्दु ह� समाजसफू�दर इटल�मसमे आहे कोठे? 

कोरतमाह� कलेडमा उधनदीला मूलभूद अशी ह� समाजसफू�दर इटल�मसमे नषट झालेल� आहे. 

समाजरैदधमारी उत्ा्�द वमविस्द र�दीने होणमास अवशम असरारे क््स्ान कोठे आहे? 

सवदेश कोठे आहे? सवाद्ंम कोठे आहे? सवदेशा�शवाम �न सवाद्ंमा�शवाम कोरडमाह� कलेरी 
उधन�द होरे अशकम आहे. �न महरून प्मदत आपले ल� सवर कलेला मूलभूद असलेले 

“देशरैदधम आमहास आहे काम?” मा पशनाकले ला�वले पा्हजे �न “सवदेश प्मदत पा्हजे.” असे 

महरून सवारनी सवर शकदी राजक�म िस्दीकले आधी ला�वलमा पा्हजेद. आपलमा आमुषमाद मा 
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कामा�द जर आपर �वजमी झालो दर इटल�दील केला आपलमा ्लगमावर �वलास पावदील, तमा्ना 
फुला्र ा बहार मेईल, असलमा पकाररे �वरार-जे सवदेशा�भमानी �न बु�दमान माझोनी मा कवीला 
आधीर सुरलेले होदे �न जे तमाडमा नाटकादून पदोपद� दगगोरर होद होदे दे हे �वरार तमावेळेस 

फारर ्ोडमा लोका्रे समानाद आलेले होदे. बहुदेक लोक कलेरे पमोजन कलार होम मा असतम 

दतवाला धरन बसलेले होदे. 

१८२७ साल� माझमा मनाद पादभुूरद झालेल� �वरार्ा्�द ह� अजून जाजवलम र�दीने 

वासदवम कर�द होदी. शेवट� मी वाङममारा मागर सोलून देऊन राजक�म ्दशेने खटपट करणमाडमा 
सरळ �न पमुख मागाररे अवल्बन केले. 

आ�र हा माझा प्हला महतवारा सवा्रतमाग होम. ऐ�दहा�सक �न कालप�नक 

क्ानकादील हजारो देखावे माझमा अ्दतकररासमोर नेहमी खेळद असद. एका्दवासादील 

मनुषमाला सुद्र �न रमम दररीरी कलपनेदील प�द�बबे्ह� जमापमारे समाधान देदाद तमापमारे 

माझमा हदमाला दे पस्ग �न देखावे शा्�ददामक वाटद असद. माझमा मनारी नसै्गरक पवतितद ह� 
फार वेगळी आहे पर्दु जमा कालाद मला जधम आला आहे, तमा कालाडमा िस्दीने �न माझमा 
देशाडमा अपमानाने माझे कदरवम माझमा नसै्गरक पवततदीहून �भधन ठरले. पर्दु मा कदरवमापमारे 

पतम� कत �द करणमाला तमा वेळेस साधने नसलमाने मी वाङमम पशनाडमा रर�दूनर तमा 
कदरवमारी ्दशा सपषट दाख�वणमरा �नशरम केला. 

वमापार�वतमक बादममा प�सद कर�द असलेले एक प् िजनोआस �नघद असे. तमा प्ारे 

सप्ादकास पुसदका्डमा जा्हरादी दमावमा असे सुरवून तमा पुसदका्रेबदल ्ोल्ोले �शफारसीरे 

लेख �ल्हणमारे मी पतक�रले. पर्दु हे जा्हरादीसाठठ महरून �ल्हलेले लेख वाढदा वाढदा सवद्् 

�नब्धर झाला. सरकारला लोका्पमारे झोप लागल� असलमाकारराने तमारे �दकले ल� गेले 

नाह�. �क्वा तमा्नी तमारी पवार केल� नाह�. दे प् वाङममाडमा रर�रे एक महतवारे साधन झाले. 

�न दे सवर लेख सवद्् र�दीने ्ापणमाद आले. तमा लेखा्री खर� �क्मद �वशेतशी नाह�. पर्दु 

तमावरन मी �न आरखी काह� दरर मल्ळी कोरतमा उदशेाने �लह�द होदो हे ्दसून मेईल. तमा 
लेखन�वतमक रर�ला लवकरर राजक�म सवरप पापद झाले �न फकद एखादा दसुरा शबद बदलला 
क� दे राजक�म सवरप सपषट ्दसून मेऊ लागले. आमडमा मनाने लेखनसवाद्ंम हे �नराळमार 

एका महतवाडमा सवाद्ंमारी प्हल� पामर� होम. समाजाडमा गुपद शकदीमसमे दररा्नी आपले 

सजीवतव ओदून तमा्ना जागतदी मावी अशी सूरनार मा मागारने करणमाद मेद होदी. आमडमा मा 
पमतनास परकमा्कलून �न आमडमा सवदतडमा लोका्कलून, असे दहेुर� अल्ळे मेदील �न मा 
खटपट�स हारून पालणमासाठठ दे सजज होदील हे आमह� जारून होदो. 

अखेर सरकारारे वारनाद दे लेख आले �न तमा �वरद पमतन सुर झाले. जेवहा प्हलमा 
वतारडमा शेवट�, आजपम�द आलेलमा मशाने उतसा्हद होऊन, आमह� दे प् वाढ�वणमारे आमरे 

वारकास कळ�वले देवहा सरकारने दे अिजबाद ब्द करणमारा हुकूम केला. पर्दु मा �करकोळ 
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लेखा्मसमे ्दसून आलेल� दारणमारी धमक �न अवसान �न तमा्डमाद ग�भरद असलेला धालसी 
उदेश माडमा मोगाने िजनोआमसमे माझी बर�रशी खमादी झाल�. काल�बोटा नावाडमा 
इ�दहासकारा �वरद मी एक प् प�सद केले होदे. तमा प्ाने माझी फलॉरेधस मधील 

अॅटोलॉिजआरे रालका्शी ओळख पलल�. हे रालक मनादून पूरर इटा�लमन होदे. पर्दु तमादील 

बहुदेक जर �भ् े होदे. तमार वेळेस गमूराझी नावाडमा पखमाद नाटककारारे एक नाटक माझे 

वारनाद आले. तमावर माझमा एक दरर �म्ाने- जो अ�दशम देश�भमानी होदा पर्दु 

गतहसौखमारी अ�नवार लालसा असलमाने जो पुढे �नरपमोगी झाला- तमाने तमावर �नब्ध �ल्हला. 
देवहा गमूराझीने आमहास एक प् टाकले. तमा प्ारे उतदर मीर �ल्हले. एवहापासून 

गमूराझीमसमे �न मजमसमे प्वमवहार सुर झाला. �न तमावेळेस सनेहातमक मजकूर �न इटल�री 
सुधाररा कशी घलवावी मारी अवसानपूरर ररार सुर असे. जमा वेळेस दे जीनोआमधील प् ब्द 

करणमाद आले तमावेळेस गमूराझीडमा जवळ जमा झालेल� दरर मल्ळी �न आमह� �मळून 

लेगहॉनरमसमे दसुर ्मा एका नावाखाल� आमरे प् काढणमारे ठर�वले. आमडमा लेखा्रा राजक�म 

उदेश आदा अ्धक सपषट र�दीने दगगोरर होऊ लागला. जवळ जवळ कोरराह� पलदा न ठे�वदा 
मी, गमूराझी �न काल��वनी हे मुखम लेख �लहू लागलो. जमा फासकोलोने प्मदत वाङममास 

देशोधनदीरे मुखम कदरवम कररे भाग पा�लले �न जमाला इदर सवर गोषट� बाजूस ठेऊन मा देश 

पीदीबदल इटल�ने मान ्दलार पा्हजे तमा फासकोलोबदल आमह� लेख �ल्हले. आमह� 
्दवसे्दवस इदके सपषट �लहू लागलो क�, टरक�नीडमा तमा सुपद सस््ानाने सुदा आमरे प् ब्द 

करणमारा हुकुम सोलला. प्हलमा वतारडमा शेवट�र आमह� दे ब्द केले. पर्दु मा दोन प्ादील लेख 

वारून अवसानारी अशी बर�र दरर मल्ळी दमार झाल� होदी �न आदा तमा अवसानाला बाहेर 
पलणमासाठठ काह� दर� मागर शो्धलार पा्हजे होदा. आमडमा देशबा्धवा्डमा अ्गादील गूढ 

�वरारा्ना जागतद करणमाद आमहाला मश आले होदे �न माहूनह� जमासद महतवारे काम महटले 

महरजे आमडमा इटल�डमा दररा्ना खर� िस्दी कळून रुकल�. तमा्ना हे पकके समजले क�, 
इटल�वर�ल सतदाधार� परके हे आपलमा सवर पकारडमा पगदीडमा जारून बुजून �वरद जाद आहेद 

�न तमा्ना उल्ून पालून सवद््दा �मळ�वलमा�शवाम कोरतमाह� पकाररी पगदी होरे हे अशकम 

आहे. 

हे लेखन�वतमक पमतन रालले असदाना माझा मुखम हेदु मी �वसरलो नवहदो �न 

साहसारी कत तमे करणमारी जमा्रे अ्गाद दाकद आहे असे दरर लोक �नवलून काढणमारे काम मी 
राल�वलेर होदे. आमडमाद कारबोनार� मल्ळीरे पुनरजजीवन सुर झालमारी बादमी पसरल� 
होदी. मी तमा मल्ळीडमा दपासाद होदो �न बार�क �नर��राने �न पशन करन करन सवर बाजूने 

तमा्ना सापलून काढणमारा उदमोग कर�द होदो. अखेर टॉर� नावाडमा एका �म्ाने आपर तमा 
मल्ळीडमा एका शाखेरा सभासद असलमारे मजपाशी कबूल केले �न मला तमा मल्ळीदील 

प्हलमा वगाररी द��ा देणमारे ठर�वले. मीह� दमारर होदो. 
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१८२० दे १८२१ सालादील ठळक गोषट�्रा मी अभमास कर�द होदो देवहा 
कारबोनार�झमरी बर�र मा्हदी मला झाल� होदी �न तमा्र े �व्धवै्रंम, फाजील गौपमदा �न 

तमा्री दी राजक�म मदे -�क्वा खरे महटले महरजे राजक�म मदारा अभाव -मा गेषट� मला फारशा 
आवललमा नाह�द. पर्दु तमा वेळेला माझी सवदतरी अशी एखाद� राजक�म मल्ळी स्ापणमारे मला 
अशकम होदे. �न कारबोनार� मल्ळीह� तमा्डमा मुखम दतवाडमा िस्दीरे मानाने �कदीह� कमी 
दजाररी असल� दर�, जमा्डमा बोलाद कत �द आहे, बोलदाद दसे जे करावमासह� दमार आहेद, 

अशा्रे एक�करर करणमारे दी साधन होदी. धा�मरक ब्हषकार �न देहतमागाडमा �श�ा मा्नाह� न 

जुमानदा जमानी आपलमा पमतना्रा ्रवटपरा सोलला नाह� �न जे जुने जाळे फाटद असदार 

नवीन दमार करन �सद असदाद, असे लोक �दडमामसमे होदे �न माझे नाव �न शम �दला अपरर 

करणमास ह� गोषट पुरेशी होदी.  
मी आदा वतद झालो आहे दर� अजुन माझी अशीर समजूद आहे क�, लोका्स बरोबर 

मागारने नेरार ्मा पुढार�परारे खालोखाल दसुरा अततमुतदम सदगुर महटला महरजे केवहा �न 

कशा कशा र�दीने अनुमामी वहावे हे कळरे होम. जे सतमाकले �न कलमाराकले नेदाद, तमा्डमार 

अनुमा�मतवाबदल अ्ारद मी बोलद आहे. सवर पकारडमा स्घवधरक स्स्ा्पासून �क्वा ररनाबद 

प््ा्पासून अलग राहून आपलमा वमिकद�वशेततवाडमा लौलादर जे मगन असदाद अशा पकारडमा 
दरर लोका्पकै�र पुषकळजर पबल �न सुघ्टद सतदेडमापुढे हदाश होऊन एखादमा 
गुलामापमारे शरर �रघदाद.मनापासून कबूल असलेलमा �न स्म�द ्दलेलमा प�व् सतदेबदल 

पूरर पूजमभाव बाळ्गला पा्हजे, महरजे दाबादाबीने स्ा�पद केलेलमा खोटमा सतदेरे भम उरद 

नाह�. महरून मी कारबोनार� सभेरा सभासद झालो. 
एके ्दवशी सस्माकाळी स्ट जािजरओ-जवळडमा एका घराद मला नेले गेले. तमा घराडमा 

अगद� वरडमा मजलमावर गेलमान्दर जमा मनुषमाकले मला द��ा देणमारे काम होदे दो मला 
्दसला. मा गतहस्ारे नाव रामोनलो लो�रमा असे असून दो बरार वमादीद होदा. तमारी मु्ा दुसली 
होदी. बर्मार गभ्ीरपराने तमाने मला असे सा््गदले क�, सरकाररी कलक रौकशी �न आपलमा 
उदशेारी पािपद करन घेणमास लागरारे �ान �न सावध्गर� मा्रे अभावाडमा मोगाने शेकलो 
सस््ा्री कामे अशकम झाल� आहेद. मला बर्मारशा �व्ध�वधाना्री सूट देणमाद आल�. तमा्नी 
मला, मी कत �द करणमास दमार आहे क� नाह�, असा पशन केला. वेळोवेळी जमा आ�ा मला केलमा 
जादील तमा मी मानलमा पा्हजेद �न भाग पलदार तमा “स्स्ेडमा “ काररा्र मी आपला पारह� 
्दला पा्हजे असे सा्गणमाद आले. नद्र तमा्नी मला गुलघे टेकणमास सा््गदले. मी गुलघे टेकले. 

तमा्नी एक खज्ीर ममानादून काढून प्हलमार वगारदील नूदन द��ा घेरार ्मा्ना जी शप् 

दमावमारी दी महरावमास आर्भ केला. मी तमाडमापमारे दी शप् उडरार�द गेलो. नद्र तमा्नी 
दोनदीन खुरा सभासदास ओळखणमासाठठ सा्गून मला रजा ्दल�. मी कारबोनार� झालो. 
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दे् ून �नघालमान्दर तमा सस््ेरा उदेश-ल�म-काम, तमाद मारसे कोर आहेद, काम 

काम करामरे, वगैरे पशन माझमासाठठ वाट पहाद उभा असलेलमा तमा सनेहमास �वरारदा 
�वरारदा मी दमून गेलो. पर्दु सवर वम्र! आमरे कदरवम सदबध रहावमारे, होदील दे हुकूम 

पाळावमारे, �न हलके हलके मोगमदा वाढवीद �वशवासाला पा् वहावमारे. माझमा �म्ाने आनद् 

पद�शरद केला क�, सुदैवाने मला नेहमीडमा बर्मार �वधी्रा ्ास रुक�वदा आला. मी �क््रद ्

हसलोसे पाहून तमाने जरा कलक र�दीने �वरारले क�, नेहमीपमारे माझमा लोळमादेखद �पसदूल 

भरन मग दे माझे सवदतरे कानाद उलवून दमावमास सा््गदले असदे दर मी कसे केले असदे? मी 
उतदर केले क�, मी दसे करणमारे साफ नाका�रले असदे. मी तमा द��ा देरारे गतहस्ास सा््गदले 

असदे क�, एक दर तमा �पसदूलाद एखादा खोलगा असून तमाद दी गोळी रदून बसद असेल दर 
आ�र असेर असेल दर दे �पसदूल उलवून घेरे महरजे �नववळ रेषटा होम. दसे कररे हे आपरा 
दोघा्नाह� अनु्रद आहे. �क्वा जर दी गोळी खरोखरर �पसदूलादून उलणमासारखी असेल, दर 

मला हे अ�दशम रमतका�रक ्दसदे क�, जमा मनुषमाला तमाडमा सवदेशासाठठ लढणमारी आ�ा 
करावमारी तमालार प्म परमेशवराने ्दलेलमा तमाडमा ्ोडमा फार म्दलूा वार करन उलवून 

दमावमास सा्गावमारे! 

�वरार करदा मला तमा शप्ेबदल फारर अर्बा �न अ�वशवास वाटू लागला. तमाद 

आ�ाधारकतवाडमा प�द�े�शवाम दसुरे काह� एक नवहदे. अ्�दम सासम काम मारे नाव नाह�. 
राष्ैकदा �क्वा सम्ुकद सस््ानदा, लोकसतदा क� राजसतदा, माबदल तमा द��ा देरार ्मारे द�लून 

एकह� शबद �नघाला नाह�. सरकार �वरद लढाई- मापुढे काह� नाह�. 
स्स्ेडमा खिजधमाडमा मददीक�रदा महरून पतमेक सभासदाला जी वगररी दमावी लागे 

दीपैक� द��ा घेणमारे वेळी २० फँक (सुमारे १२-१३ रपमे) दमावे �न पुढे दर म्हधमाद ५ फँक दमावे 

असा �नमम होदा. माझमासारखमा �वदमाथमारला ह� रककम देरे पुषकळ जल जाई. द्ा�प दी 
गोषट रा्गल� होदी. वाइट कामासाठठ जेवहा पैसे गोळा केले जादाद देवहा दी गोषट पापकारक 

असदे. पर्दु एखादमा प�व् कत तमाला मदद होणमारा स्भव असदानाह� पैसे देणमास मागे मागे 

घेरे हे तमाहून जमासद पापकारक होम. 

सदमतिस्दीद सवर्  ्दसरारे �न हाली मासी �खळलेले असे जे आपमदलबीपरारे काह� 
दतुखदामक पकार आहेद, तमापकै�र हा एक पकार आहे क�, एका फँक क�रदा देखील मनुषमे 

मादवी (वाद-बखेला) कर�द बसदील. सवदतरा रैनीसाठठ �क्वा सुखासाठठ-�न दे सुखह� बहुधा खरे 
नसून कालप�नकर असावमारे-जे लोक लाखो रपमे उधळणमास एका पामावर दमार होदील, �न 

वेळ पलल� दर जमा्नी आपलमा सवदेशासाठठ �न सवाद्ंमासाठठ रकदारी नारी पालरे अवशम आहे, 

देर लोक वार्वार ्वमतमाग करावा लागदो महरून रलगारे गादाद! आपलमा मानास, आपलमा 
आमुषमाद, �न आपलमा बा्धवा्डमा आतममास काळोखी लागल� दर� दी पतकरदील, पर्दु आपलमा 
�पशवीरे द�ल सैल कररार नाह�द! 
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पारीन �खशरन लोक आपलमा गर�ब बा्धवा्रे कलमारासठठ पोटाला अगद�र अवशम 

�ददके ठेऊन बाक�री सगळी स्पितद आपले धमारसम�ारे पामापुढे आरून ओदीद असद. आदा 
वहे�न�शमा पा्दाला परकमा्रे दाबमादून सोलवून सवद्् करणमासाठठ आपलमा दोन कोट� पधनास 

ल� लोकामसमे पतमेक जर एक फँक देरारे असे दहा ल� �नघदील दर� दे अतमद् पर्ल 

मनोराजमर फल्पु झाले असे समजले पा्हजे. मारे कारर असे आहे क�, तमा प्हलमा वगारद 

�नषठा होदी, आपलमाद नुसदी मदे आहेद. 

मा नद्र लवकरर कारबोनार� मल्ळीडमा दसुर ्मा वगाररी मला द��ा देणमाद आल�. आदा 
मला दसुर ्मा्ना द��ा देणमारा अ्धकार �मळाला. दोघा�दघा कारबोनार� मल्ळीशी माझी ओळख 

झाल�. मल्ळीडमा एका मोठमा अ्धकारावर असलेला �न पूव� फ्र कॉधसलरे हुदमावर असलेला 
पॅसानो नावारा गतहस्ह� माझे ओळखीरा झाला. दो वतद होदा द्ा�प तमारे अ्गाद अवसान �न 

करार�परा कामम होदा. पर्दु तमा स्स्ेडमा अ्�दम उदशेारे �सदीसाठठ धीरारा �क्वा मुकदीरा 
पमतन करणमारे ऐवजी दो बार�कसार�क राजक�म कटाद वेळ दवलीद बसला होदा. मला दर दे 

काम कर�द होदे �क्वा तमा्रा कामर् म काम होदा हे अजूनह� ठाऊक नवहदे. �न मला अशी शक्ा 
मेऊ लागल� क� बहुधा काह�र केले जाद नवहदे. 

दे नेहमी महरद असद क�, इटल� देशादील कत �द करणमारी सवर शिकद नषट झाल� आहे. 

दे महरद क�, आमह� “वसुधैव कुट्ुबकम ्“ मा वगारदील आहोद. 

 “वसुधैव कुट्ुबकम ्“ हा फार गोल शबद आहे. पर तमारा अ्र सवर जगारे सवाद्ंम असा 
जर असेल दर. पर्दु पतमेक उधनमन द्लाला उपसद्भ लागद असदो, मी दो उपसद्भ इटल�मसमे 

शोधीद असदा ह� कारबोनार� मल्ळी तमारे शोधा्र पॅ�रसकले पळद सुटलेल� होदी. 
फ्र भातेमसमे, कोराला हे मला नकक� आठवद नाह�, एक लेख �लहून धालणमारा मला 

हुकूम झाला. तमा लेखाद सपेनडमा सवाद्ंमारा प� सम्रन करन १८२३ सालडमा बब�न 

मसमसदीरा बेकामदेशीरपरा �न दषुट प�रराम हे उघलक�स आरावमारे होदे. मी दो �लहून ्दला. 
हे काम केलमान्दर मी मला �मळालेलमा अ्धकारारा उपमोग करन घेणमास आर्भ केला. 
�वदमा्�वगारला दमार करणमारे कामाद मी मन घादले. माझा असा बेद होदा क�, आज नाह� 
उदमा, आपर आपलमा पूरर मदाडमा सभासदा्रा एक बळकट स्घ करन तमा कारबोनार� �नज�व 

होद राललेलमा स्स्ेद नवीन रैदधम उतपधन कर. 

सरदेशेवट� फा्समसमे ्ा्दीरी सपषट ्रधहे ्दस ू लागलमावर मग आमडमा मल्ळीद 

्ोलीशी रळवळ सुर झाल�. मला टसकनीमसमे कारबोनार�री स्ापना करणमासाठठ पाठ�वणमारे 

ठरले. तमा्ना वाटद होदे तमापे�ा माझमा मानाने हे काम फारर कठठर होदे. माझमा कुट्ुबादील 

सवर वळर मा कामाला हाद घालणमाकले माझी पवतितद होऊ देईना. आ�र हे कदरवम �सदीस 

नेणमासाठठ लागरारा पैसा �मळरे हे अगद� अशकम झाले होदे. पर्दु पुषकळ �वरारानद्र मी दी 
काम्गर� पतकरणमारे ठर�वले. अर्झानो गावामसमे माझमा कुट्ुबाडमा ओळखीरा एक �वदमा्� 
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होदा. तमारे भेट�ला मी काह� ्दवस जाऊ इिड्दो असे �न�मतद सा्गून �न इदर शेकलो लटपट� 
करन मी माझमा सड्ठल आईपासून ्ोलेसे पैसे काढले �न घर सोलून �नघालो. 

मी �नघावमारे आदले ्दवशी एका �वव��द स्ल� मसमरा्ीडमा वेळी मी हजर वहावे असे 

मला सा्गणमाद आले. मी ह� गोषट मुदाम मासाठठर सा्गद आहे क�, कारबोनार�झम ्ह� �कदी 
क�नषट िस्दीला पोहोरल� होदी हे सपषट वहावे. पुढे मी दे्े गेलो. मी द��ा ्दलेले बहुदेक दरर 

लोकह� दे्े जमा झालेले मला ्दसले. कशासाठठ जमावमारे हे न सा्गदा तमा्नाह� मजपमारेर 

नुसदे दे्े मेणमारे फमार�वले होदे. दे्े बरार वेळपम�द आमह� ्ा्बलो. मग लो�रमा, आमडमा 
ओळखीरे नसलेले कोरी दोघे गतहस् बरोबर घेऊन दे्े आला. तमा गतहस्ा्नी फकद लोळे उघल 

ठेऊन बाक� सवर अ्गाभोवदी एका झगा गुल्ाळलेला होदा �न एखादमा भुदापमारे दे अगद� सदबध 

होऊन उभे रा्हले होदे. हे पहादार आदा मा् काह� दर� कत �द करणमारी वेळ आल� आहे असे 

वाटून आमरे अ्दतकरर उलह�सद झाले. 

आमहा सवारना एका वदुरलाद उभे करन लो�रमा मला उदशेनू बोल ूलागला. कारबोनार� 
स्स्े�वरद काह� अननुभवी �न मूखर दरर लोकानी �नद्ा केलमाडमा अपराधाबदल सा्गून तमा 
झगमाद गुल् ाळेलमा दोन मनुषमा्कले बोट करन दो महराला क�, हे उदमा बोलोगनामसमे 

पुढार ्मा्डमा�वरद �नद्ा कररार्मा एका सभासदास ठार मारणमाक�रदा जारार आहेद. कारर, 

सस््ेरा असा पघाद आहे क�, कोरी �दडमा सतदे�वरद ब्ल करणमास आर्भ केला क� दत�री 
तमारा नामनाट करावमारा. मी तमा स्स्े�वरद जमा द्ार� केलमा होतमा �न जमा कोरादर� 
फाजील कळकळीडमा सभासदाने तमा्ना जाऊन कळ�वलमा असावमा, तमा्ना अनुल�ून हे उतदर 
�मळाले. तमा मूखरपराडमा धमका�वणमाने माझमा अ्गारा कसा �दळपापल झाला हे मला अजून 

समरद आहे. सद्ापाडमा प्हलमा भराद मी टसकनीस जाद नाह� महरून �नरोप धा�लला. �न 

माबदल स्स्ेने माझे काम करदा मेईल दे करन घमावे असे कळ�वले.  

पर्दु मी ्ोलासा शा्द झालमावर माझमा �म्ानी जरा कान उघालरी केल� क�, अशा 
र�दीने मी माझमा वमकदीडमा अपमानासाठठ नकळद देशकामारला बळी देद आहे. माझे मन 

बदलले �न माझमा कुट्ुबारे खा्ीसाठठ एक प् देऊन मी टसकनीकले जावमास �नघालो. 
लेगहॉनरला गेलमावर मी एका शाखा उघलल� �न पुषकळ टसकनीरे लोक �न काह� इदर 

पा्दादील लोक मा्ना वळ�वले. मामसमेर ऑिस्मापासून बोलोगनारे करदा करदा ररा्गरा्द 

धारादी्� पललेला मा�लरमानी हाह� होदा. बाक�रे काम मी काल��वनीमा मा दरराकले सोप�वले. 

तमारी प�व् �न उदातद वदररूक शेवटपम�द कामम होदी. तमारी बुदी �वल�र होदी. पर्दु दी 
वमापाराद गु्दलमामुळे �दरा �वकास झाला नाह� �न दतवाबदल जर� तमास काह� एका शक्ा 
नवहदी; द्ा�प तमाडमा समकाल�न असरारे लोक �न िस्�द माबदलडमा सश्मी वततदीने 

सुसदपरा वाढद गेला �न फकद कव्रद पस्गीर तमा बुदीरा पभाव ्दसून आला. अपूवर 
नी�दमतदा �न �वल�र सवा्रतमाग हे तमारे नसै्गरक सदगुर होदे. माझमाशी बोलद असदा 



 

www.savarkarsmarak.com 

कारबोना�रझममधलमा �व्ध�नतेधा्डमाबदल दो �दरसकार वमकद कर�द असे. पर्दु मजपमारे 

तमारेह� असेर मद होदे क�, कामारला मश मेणमासाठठ सवाररे, मा नाह� तमा, पर कोरतमा दर� 
वमविस्द सवरपाने एक�करर कररे हे अतमद् महतवारे होदे. दो �न मी �मळून माधटेमल 

�शआमो मे्े गेलो. मा ्ठकारी गमुराझी कैदेद होदा. मा देशभकदाने का�समो नावाडमा एका 
इटा�लमन शरू �शपामाडमा सदु�दपर काह� क�वदा केलमा होतमा, महरून मा अपराधाबदल तमास 

कैदेद टाकणमाद आले होदे. आपरास आपलमा पसदुद स्णैमारा �दटकारा जेरेकरन मेईल असा 
कोरदाह� पमतन झाला असदा तमा वेळडमा तमा �भकारडमा सरकाराला �कदी धासदी पलद असे हे 

मावरन ्दसून मेईल. जर इ�दहासर नषट करणमारी तमा्डमाद दाकद असदी दर तमा्नी दसे 

देखील केले असदे. 

मी गमुराझीरी नद्र गाठ घेदल�. तमाने आपलमा एका अपूरर ग्् ारे पूवर भाग आमहास 

वारून दाख�वले. तमा वेळेस वारदा वारदा अवसानाने तमारे द�ल लाल पलले �न तमाने गार 
वाटणमासाठठ लोकमावर गार पारी ओदले. तमाला सवदतबदल फारर अ�भमान होदा. पर्दु तमाडमा 
सवदेशाबदलह� तमाला अ�दशम कळकळ वाटे, तमाला सवदेशाडमा भूदकाल�न ्ोरवीबदल �न 

भ�वषमकाल�ह� इटल� देशारे भागम वर मेरार माबदल फारर अ�भमान �न आनद् होद असे. 

गमुराझी तमाडमा तमा अतमुतदम �न इटल�डमा पतमेक दरराडमा द�लपाठ असलेलमा 
लेखारा वर�ल भाग वारीद असदा काल��वनीरे हदम उर्बळून आले �न दो एखादमा आईने बघावे 

दसे तमा ग्् कारारे द�लाकले बघद बसला. तमाडमा दतुखाबदल �वरार करणमाद गढून गेला. 
काल��वनीडमा दषट�द रकाकरार्मा मा पेमळपरारी ्टा गमुराझीमसमे मला आढळल� नाह�.  

तमावेळी गमूझाट �न कू�सन मारी दतव�ान-�वतमक लेखमाला मधून मधून प�सद होद 

होदी.मा लेखाद नवीन पसतद होद असलेलमा पग�ददतवारा अनुवाद केलेला असे. हे जगाडमा 
पगमनारे दतव मी लँटेडमा “लेलामान�कर मा “ मा पुसदकादून �शकलो होदो. हा पगमनारा- हा 
जगाडमा उत्ा्दीरा- �नमम परमेशवराने पा�रमा्ासाठठ घालून ्दला आहे. दो �नमम नीट 

समजावून घेऊन तमापमारे वदरन घलद गेलमास आज नाह� उदमा पर दो �वभवशाल� 
भ�वषमकाल पापद झालार पा्हजे, मा मुदमावर मी गमूराझीशी स्वाद केला. �न तमा लेखमालेबदल 

फारर उलहासाने मनापासून सदु�द केल�. 
गमूराझी �क््रद ्हसला. तमा हसणमाद काह�स दतुख �न काह�शी खोर ह� ग�भरद होदी �न 

तमा अ्धकार� बुदीवर पुढे जे पस्ग मावमारे होदे दे मला देवहार कळलमाने क� काम, तमा 
हसणमाने मला फार वाईट वाटले. दे इदके क�, मी जमा कामाक�रदा महरून आलो होदो दे मुखम 

काम काल��वनी माजकले सोपावून मी दाबलदोब दे् ून परद �फरलो. द्ा�प तमाडमा अ्गी 
सुदैवाने असलेले ्ोर सामथमर �न तमारे महानुभावतव माबदल मी फार पशस्ा केल�. �न तमारा दो 
सवा�भमान हा भ�वषमकाल� तमारे हादून नीर कत तमे घलरार नाह�द, अशी मला हमी देऊ लागला. 
तमावेळेस आमरा बरार सनेह जुळला. दो पुढे मोलावमारा होदा, द्ा�प माझमा दोताने नवहे.  
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मी िजनोआला परद आलो दो स्स्ेद मोठमोठमा अ्धकार्मामसमे बरार बेबनाव 

झालमारे मला आढळून आले. लो�रमाला माझमा काम्गर�री हक�कद मी कळवू नमे असे ठरले 

होदे �न लवकरर तमाने काह� ्दवस शहर सोलावे अशी �श�ा, कोठडमा अपराधाबदल कोर जारे, 

तमाला देणमाद आल�. पुढे एके ्दवशी मी माझमा आईला भेटणमासाठठ निजकडमा एका खेडमाकले 

राललो असदा्ना लो�रमा मला भेटला. दो दे्े इदकमा सकाळी कोठून आला हे मला सा्गदा मेद 

नाह�, पर्दु दो सद्ापाने काब�नार�, तमारे बेद �न दी नवीन घेदलेल� मल्ळी मा्ना हाद 

दाख�वणमारा �नशरम कर�द होदा. 
१८३० मसमे फ्र लोका्नी उठावरी केल�. आमरे पुढार� ्ोलीशी हालराल कर लागले, 

पर्दु उ्दषट असे काह�र ठरले नवहदे. कारर तमा्ना लुई �फल�पकलून सवाद्ंम �मळरार होदे. 

आमह� सवर दरर लोका्नी गोळमा दमार करणमास पार्भ केला. आमडमा कलपनेपमारे 

लवकरर लढाई होरार �न दीद काममरा �नकाल लागरार असे ठरन तमा आन्दाडमा भराद 

आमह� सवर �सददा कर लागलो. 
नकक� ्दवस मला आठवद नाह�, पर्दु पॅ�रस मधले दे पखमाद दीन ्दवस उलटलमान्दर 

लवकरर मला एक हुकूम आला क�, एका खारावळीद एका ठरलेलमा वेळी मी जावे. दे्े मेजर 
कॉ्टन नावारा मनुषम मला भेटेल. तमाला कारबोनार�डमा प्हलमा वगारद पूव�र घेदलेले होदे, मी 
तमाला दसुर ्मा वगाररी द��ा दमावी. 

आमरे पुढार� आमहा दरर लोकास �नज�व म्् ापमारे वागवीद असद. मा मेजर 
कॉ्टनडमा ओळखीरा एखादा मनुषम नेमणमाडमा ऐवजी माझीर नेमरूक का केल� हे �वराररे 

वम्र होदे, महरून मी मुकाटमाने दी काम्गर� पतकरल�. पर्दु जाणमापूव�, कोरतमा सफूद�मुळे 

असेल दे असो, पर्दु मी र�फनी ब्धुदवमाबरोबर गुपद प्वमवहार करणमारी एक वमवस्ा ठरवून 

ठे�वल�. माझमा आईशी मा्रा दाट प�ररम होदा महरून घरडमा प्ादर मी तमा्ना ठरलेलमा 
र�दीने कव्रद दुर्गाद पलावे लागले दर हक�कद कळवावी असे ठरले होदे. मा दरूदषट�रा पुढे 

उपमोग झाला. 
ठरलेलमा वेळी मी तमा खानावळीद गेलो. तमा वस�दगतहादील एका खोल�द मी पॅसानोला 

पा्हले. पर्दु तमाने मला ओळखले न ओळखले असे केले. मी कॉ्टन कोठे आहे महरून �वरारले. 

दो मला दाख�वला गेला. लहानसा बा्धा, र्रलदषट�; तमाला पाहून मला फारसे बरे वाटले नाह�. 
ठरलेला पोताख तमारे अ्गावर नवहदा. दो फ्र बोलद होदा. नेहमीडमा खुरा्नी मी दुझा सखमा 
ब्धु आहे असे तमास जारवून, माझमा भेट�रा उदेश आपर जारदर असाल असे महटले. 

नद्र तमाने मला आपले खोल�द नेले �न दो गुलघे रेक ू न मजपुढे उभा रा्हला. मी माझमा 
हादादील काठठदून दरवार उपसल�. �न र�दीपमारे तमाला शप् सा्गरार दो तमाडमा खोल�डमा 
�भद्ीला असलेल� एक लहानशी �खलक� धालकन उघलल� गेल� �न एक अप�र्रद मनुषम दे्े 
मेऊन उभा रा्हला. 
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कॉ्टन मला महराला, “आपर बुरकळमाद पलणमारे काह� एक कारर नाह�. दो माझा 
अतमद् �वशवास ूनोकर आहे. मी ह� �खलक� लावावमास �वसरलो मारी मला माफ� करावी.” मी 
तमाला द��ा ्दल�. दो मला सा्ग  ू लागला क�, “्ोलकमा ्दवसाद मी नाईस मे्े गेलमान्दर 
लषकर� लोकामसमे पुषकळ काम क�रदा मेईल. पर्दु माझी समररशिकद रा्गल� नसलमाने 

शप्ेरा मसुदा जर आपर �लहून ्दला दर फार बरे होईल.” “मी अशा गोषट� कधीह� �लहून देद 

नसदो. पर्दु मी सा्गदो दसे पा्हजे असलमास दुमह� �लहून घमावे.” असे मी उतदर ्दले. 

मी तमाला शप् सा्गद गेलो �न तमाने दी उदरन घेदल�. द्ा�प हा एक्दर पकार रा्गला 
झाला नाह� असे मनाद महरद महरद मी परद जावमास �नघालो. 

दो अप�र्रद मनुषम मला मागाहून कळले क�, एक गुपद पोल�स होदा. ्ोलेर ्दवसाद 

मी पकललो गेलो. 
जमा वेळेस मी पकललो गेलो तमा वेळेस मी घरादून नुकदार बाहेर पलद होदो �न 

मजजवळ दीन पकाररे आरोप ठे�वदा मेदील इदके सामान होदे.रामफलडमा गोळमा, कॉल��वनी 
मारे आकडमाद �ल्हलेले प्, जुलईडमा दीन ्दवसारी ्ापलेल� बखर, कारबोनार�डमा दसुर ्मा 
वगारडमा शप्ेरा मसुदा �न हादाद असलेल� दरवार�री काठठ. पर्दु तमा सवर गोषट� नाह�शा 
करणमाद मला मश आले. तमा पो�लसा्ना जुलुम करणमारी जर� इड्ा होदी दर� अककल �बलकूल 

नवहदी. आमडमा घरारा बार�क झाला घेदला असदाह� भमक्र असे काह�र सापलले नाह�. 
तमा पोल�साने मला तमा्डमा बराक�द नेले. दे्े एका महादार ्माशा क�मशनराने रवकशीस 

आर्भ केला. तमाने मला सवर पकाररे शेकलो पशन �वरारले. माझी खुबीने पर��ा करणमारा पमतन 

केला. अखेर माझमा शा्दपराने ्ासून जाऊन �न सद्ापून माझमा गौपमारा आधीर सफोट झालेला 
आहे असे कळवून मला �भव�वणमारा पमतन करणमासाठठ तमाने मला सा््गदले क�, मी अमकमा 
्दवशी अमकमा ्ठकारी मेजर कॉ्टनला माला कारबोनार� मल्ळीरी दसुर ्मा वगाररी द��ा ्दल�. 

हे ऐकदार मला �क््रद ््रारलमासारखे झाले, पर्दु दे दाबून टाकून मी जोराने उतदर केले 

क�, ररलेलमा कुभा्लाला खोलीद दे काम बसावे! हा मेजर कॉ्टन कोर आहे दो तमा्नी मजसमोर 
आरावा. मेजर कॉ्टनला मजसमोर केवहाह� आरले नाह�. कारर �वशवासघादारे दे कत तम 

करणमारा ठराव करदेवेळीर तमा्नी असे ठर�वले होदे क�, रौकशीरे वेळी तमाला पुढे आरू नमे. 

पुढे मी काह� ्दवस तमा बराक�दर काढले. दे्ील �शपामा्डमा �शवमा्रा �न रेषटा्रा मारा 
आमडमावर एकसारखा रालला होदा. तमा्डमापैक� जमाने अ�दशम वारले होदे तमाने मला 
जाकोपोरी नवीन आवतितद महरून दाख�वद �फरावे! मला माझमा �म्ा्शी प्वमवहार करणमारी 
एक �वल�र स््ध आल�. घरन मेरार ्मा अधनाद, जेवीद असदा मला एक लहानशी �शसपेिधसल 

सापलल�. मा �शसपेिधसल�ने माझमा कपडमावर �लहावे �न दे धुणमास घर� पाठवून दमावे, अशा 
साधनानेर मी टसकनीडमा आमडमा स्स्ाब्धूस, घादक असे काह� कागद नषट करणमारे माझे 
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�म्ास कळ�वले. मला नद्र कळले क�, मला पकलले तमार वेळेला आरखी बर्मार जरा्ना 
पकलले होदे. पर्दु तमाद मी द��ा ्दलमापैक� कोरीह� नवहदे. 

माझे वलील िजनोआडमा मु�नवह�सरट�मसमे शार��रक शास्ारे पोफेसर होदे. दे तमा 
शहरडमा गवहरनरकले जाऊन मला पकलणमारे कारर �वरार लागले असदा, तमा्ना असे 

सा्गणमाद आले क�, दुमडमा मुलाला रा्ी बेरा्ी दतुखारे �वराराद गढून जाऊन शहराडमा 
आजूबाजूने एकटे �फरणमारी फार रटक लागल� आहे. खरे पाहदा मा वमामसमे इदका �वरार दो 
कसला करावमारा आहे? वमाने दरर �न आमहास ठाऊक नसलेलमा �वतमाबदलडमा �वराराद 

�नमगन असरारे लोक आमहाला �बलकूल आवलद नाह�द. 

एके ्दवशी रा्ी काह� �शपामा्नी मला एकदम जागे केले �न झटकन उठून तमा्डमा 
मागोमाग रालावमास सा््गदले. प्म मला वाटले क�, पुधहा एखाद� रौकशी करणमासाठठ हे मला 
नेद असदील; पर जेवहा तमा्नी मला आपला अ्गरखा वगैरे घमावमास सा््गदले देवहा मला कळून 

आले क�, मला बराक�दून काढून दसुर�कले नेद आहेद. मी तमा्ना मला कोठे नेदा महरून �वरारले. 

पर्दु आमहाला दे सा्गणमारी परवानगी नाह� असे तमा्नी उतदर ्दले. मला माझमा आईरी धासदी 
पलल�. मी मे्ून एकाएक� नाह�सा झालो हे जर दसुर ्मा ्दवशी �दला कळले दर �दला भलदीर 

शक्ा आलमा�शवाम रहारार नाह�. मी शेवट� तमा्ना सपषट सा््गदले क�, माझमा घर� प् 

धालणमारी परवानगी �मळालमा�शवाम मी एक पाऊल पुढे टाकरार नाह�. बळजबर�ने नेऊ 

लागलाद दर नाइलाज आहे. हो ना क�रदा क�रदा तमा्डमा अ्धकार्मापाशी बरेर खलबद होऊन 

तमा्नी परवानगी ्दल�. 
मी आईला प्ाद �लहून कळ�वले क�, बराक सोलल� आहे. द्ा�प भी�द वाटू देणमारे काह� 

एक पमोजन नाह�. मग मी तमा्डमामागे गेलो. दाराशी पोरदार मला नेणमासाठठ एक पेट�सारखे 

वाहन केलेले होदे. मी तमाद बसदार दे बाजूने ब्द करणमाद आले. ्ोडमा अ्दरावर मेदार आमह� 
्ा्बलो दो घोडमा्रा आवाज एकू आला. मी देवहार दा�लले क�, पुषकळ ला्ब पवास करावा 
लागरार. इदकमाद माझमा व�लला्नी मला धीर देणमासाठठ उडरारलेले शबद मी ओळखले. 

तमा्ना माझमा मा पवासारी बादमी कशी लागल� हे मला कळेना. दी जागा कोररी होदी 
�क्वा दी वेळ कोररी होदी हेह� मला माह�द नवहदे.पर्दु तमा अ्धकार्मा्रे दे पशदुुलम रानट� 
वदरन मला अजून आठवद आहे. तमा्नी माझमा व�लला्ना हुसकून देणमारा पमतन केला. मला तमा 
पेट�दून तमा गालीद झटकन ढकलून देऊन माझमा बापारा हाद पेमाने दाबणमारी देखील सध्ी 
तमा्नी �मळू ्दल� नाह�. दे �पसाळलमासारखा शेजार� उभा रा्हलेला बुवा कोर आहे हे 

ओळखणमास तमारे अ्गावर धावून गेले. हा बुवा अगॉिसटनो र�फनी हा होम. मा र�फनी कुट्ुबावर 
मी सखमा भावापमारे पेम कर�द असे. अगॉिसटनो अ�ाम क�द�ला मागे ठेऊन काह� वतारपूव� 
मरर पावला. तमारी क��दर ह� फकद इटा�लमन लोकादर आहे असे नाह�. हदपार झालमानद्र 
सकॉटलल्मसमे असदा ्दसून आलेलमा तमाडमा सदगुरी सवभावारी, तमाडमा बु�दगा्भीमाररी �न 
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�नषकलक् इमानीपरारी सदु�द सकॉर लोक अजूनह� कर�द आहेद. अगॉिसटनो र�फनी ्ररट 

ओढ�द ला्ब उभा रा्हला �न मला दे् ून मानेनेर �नरोप देदा झाला. 
सेधट अॅिध्माडमा दुर्गाजवळ आदा आमह� आलो. दे्े मेदार लोळमा�शवाम सवर अ्ग 

गुल् ाळून घेदलेला एक मनुषम आमरे गालीद क�बणमाद आला. मागोमाग हादाद एकेक ब्दकु 

घेऊन दोन �शपाई आद रढून बसले. दो प्हला मनुषम कैद� असून पॅसानोर होदा �न तमा दोन 

�शपामा्पैक� एकजर दो वस�दगतहादील अप�र्रद हेर होदा. आमहाला लगेर सॅवहोनाडमा 
�कललमाकले नेले. माझे जारे हे एकाएक� घललमामुळे मजसाठठ दुर्गादील खोल� राखलेल� 
नवहदी. एका अतमद् अ्धतकारपरुर मागारदर मला बस�वले. नद्र एक ७०।७२ वताररा वतद पुरत, 

दे्ील गवहनरर, मजकले आला. खुनी �न अपराधी मल्ळमाद �न सभेद मी शेकलो रा्ी वम्र खरर 
केलमा वगैरे �वतमावर एक ला्बलरक वमाखमान देऊन तमा �कललमाद मला फार शा्ददा 
अनुभवावमास �मळेल असे तमाने सा््गदले. जादा जादा मी तमाला एका �सगारेटडमा 
दुकडमाबदल �वरारले असदा दो महराला, “�सगारेट देणमारी परवानगी आहे क� नाह�, हे मी 
िजनोआडमा अ्धकार्मास �लहून �वरारदो.” मा शेवटडमा लहानशा गोषट�ने, दो दे् ून जादार, 

माझमा लोळमाद अशु आरले! मी दुर्गाद पललमापासून हे माझे प्हलेर अशु होदे! मी जमा्रा 
अतमद् �दरसकार करदो तमा नीरा्ररे हादी मी पूरर र�दीने सापललो माबदलडमा तवेतारे दे अशु 

होदे! 

एका दासानद्र मला माझमा क�लवाडमाद नेणमाद आले. तमा �कललमाडमा सवारद वरडमा 
मजलमावर दी खोल� होदी. दे् ून समु् ्दसद होदा. �न देवढे माझमा मनाला समाधान वाटद 

होदे. दो समु् �न दे आकाश! आलपम खेर�ज करन अनद्देरी दी मू�दरमद् सवरपे! जगादील 

उदातददम वसदु! जेवहा जेवहा मी तमा लहानशा गजाडमा �खलक�कले वळे देवहा देवहा तमा 
मजसमोर असद. खाल�ल भूमीवर माझी दिषट पोरद नसे. पर्दु वारा माझमा ्दशेकले वाहू लागला 
महरजे मा् मड्ठ लोका्रे काह� शबद मला ऐकू मेद. 

प्हलमा म्हधमाद मला कोररेह� पुसदक �मळाले नाह�. पर्दु माझमा सुदैवाने प्हला 
गवहनरर बदलून दसुरा जो आला तमाने मला बामरन, टॅ�सटस �न बामबल ह� दीन पुसदके ्दल�. 
तमा दुर्गादह� मला एक सनेह� �मळाला होदा. अललल �न ल�लवाळ सवमावारा एक लहानसा प�ी 
नेहमी माझमा खोल�द मेई. माझे तमाडमावर �वल�र पेम होदे. मनुषमे अशी महटल� महरजे, 

माझा कनवाळू दुर्गवाला, ्दवसारा पहारेकर�, जो ्दवसादून फकद एकदा कैद� ठठक आहे क� 
नाह� हे पहाणमासाठठ लोकवून जाद असे दो, �न मला दाट वाढून आररार� एक महादार� बाई, 

इदक�र काम दी. दो दुर्गावररा अ्धकार� मला रोज मोठमा गभ्ीरपराने �वरार�द असे,”काह� 
हुकूम आहे काम?” मीह� तमाला उतदर देद असे, “होम, िजनोआस जावमास गाली पा्हजे!” 

फाधटोना, दुर्गावर�ल नवीन अ्धकार�, हमाडमाद इटा�लमनारे पारी मुळीर नवहदे असे 

नाह�. पर्दु तमारी खा्ी झाल� होदी क�, कारबोनार� मल्ळीरा उदेश लुटालूट, धमरड्ेद, भर 
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रसतमादून खून कररे, वगैरे �शवाम दसुरा काह� एक नवहदा �न माझमासारखमा दररारे हादून 

अशा रुका घलावमा माबदल हळहळ वाटून तमाने तमाडमा हुकुमाबाहेर जाऊनह� मला सधमागारकले 

आरणमासाठठ सवदतरे घर� कॉफ� �पणमास बोलावीद असावे.  

मसमद्र� िजनोआ मधलमा माझे �म्ारे साहमाने मी कारबोनार� मल्ळीद नवीन देज 

आरणमारा पुषकळ पमतन केला. दर दहा ्दवसा्नी माझमा आईरे प् मला �मळद असे. दे 

अ्ारदर उघले असून अ्धकार्मा्नी दपासलेले असे. मा प्ारे उतदर मी अ्धकार्मासम� �लहावे 

�न दे प् ब्द न क�रदा तमारे हादी दमावे असा पघाद असे. पर्दु तमा्डमा मा सवर ब्दोबसदादूनह� 
माझमा �म्ाशी पूव�र ठरवून ठे�वलेलमा गुपद र�दीने प्वमवहार करणमास काह� एक अलरर 

पलद नसे. दी र�द अशी क�, प्ाद जी वाकमे �लहावमारी दी अशा र�दीने ररलेल� असद क�, एक 

टाकून एका शबदारे आदमा�र घेद गेले क�, मुखम मुदमारा मजकूर �ल्हला जावा. तमादह� �वशेत 

सावध्गर� अशी होदी क�, दी आदमा�रे �मळवून झालेल� वाकमे ह� लॅ्टन भातदेील असद. 

माझमा आईकलून मेरार ्मा प्हलमा ओळी मा काररासाठठर माझमा �म्ा्नी �ल्हलेलमा असद. 

माझे उतदराद �ल्हणमासाठठ वाकमारी जुळरी करन दी पाठ करणमास मला मुबलक वेळ असे. 

मा र�दीने मी माझमा �म्ा्ना ्दशा दाख�वणमारी मुिकद शोधून का्ढल�. माझमा 
ओळखीडमा अशा पुषकळ कारबोनार� मल्ळी्डमा गाठठ घेणमारी मी तमा्ना �वन्दी केल�. पर्दु तमा 
म्लळीपैक� बहुदेक जर भमाने गा्गरन गेलमाने माझमा �म्ा्डमा गाठठ घमावमास �क्वा तमा्र े

महररे ऐकावमास धजद नवहदे. तमावर खुबीने मला पो�लश लोका्डमा उठावरीरी बादमी 
कळल�. ह� बादमी कळदार दररपरादील उड त् ्खल वततदीने मी दुर्गावर�ल तमा गवहनरराकले 

जाऊन, तमाने मला नुकदेर मुरोपाद शा्ददा आहे महरून जे सा््गदले, दे खोटे पालणमासाठठ 
तमाला दी बादमी कळ�वल�. आमडमा अ्गाद काह� दर� भूदरेषटा्री शिकद आहे अशी तमारी 
खा्ी असावी.  

मा पस्गाद कारबोनार� स्स्ेने दाख�वलेला मूखर भमालपरा; तमा म्लळीला �वशवास �क्वा 
�नषठा मारा गध्ह� नसलमाने तमारा अप�रहामर प�रराम काम होरार मारे पुषकळ �वरारा्दी मी 
ठर�वलेले �नदान; �न �शवाम मी एकदा दुर्गाद बोळक्ुलीद �पसानोला भेटून हलकेर 

“माझमापाशी प्वमवहारारी साधने आहेद. आपर पा्हजे दर नावे सा्गावी.” असे महरदार 

तमाने माझमा लोकमावर हाद ठेऊन, कोररा कोर जारे, एक ्ोर अ्धकार �न अगद� व�रषठ 

दजाररी द��ा ह� अपरर करणमाद केलेला हासमासपद पकार; मा सवर गोषट�नी माझी खा्ी झाल� 
क�, आपलमास काह� म्हधमापूव� वाटले होदे देर सतम आहे. कारबोनार�झम ्ह� मतद सस््ा आहे. 

�न एखादमा मढमामसमे पुधहा रैदधम भर�वणमाडमा पमतनाद काल �न शिकद वम्र खररणमापे�ा 
जर आपर सवदतर िजव्द मारसा्ना स्बोधू लागलो �न नवीन इमारद उभारणमारा पमतन कर 

लागलो दर फार बरे होरार आहे. 
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आ�र महरून मा कैदेमधलमा ्दवसादर मी “दरर इटल� “डमा स्भवारा �वरार केला. 
तमा प्् ारी ररना कोरतमा दतवावर करावी, तमाडमा सवर शमारे पमोजन काम असावे, उ्दषट 

काम असावे, दे सपषटर�तमा प�सद करणमारे मी ठर�वले होदे. तमारी ररनापद�द कशी असावी; 
तमाडमा उभाररीसाठठ कोरतमा वमकदीरी मदद घमावी; �न मूरोपमधील पसदुद काल� 
अिसदतवाद असलेलमा ्ा्�दकारक प�ाशी स्गनमद करणमारी शकमदा आहे क� नाह�; मा सवर 
गोषट�रा मी खोल र�दीने �वरार कर लागलो. 

आमरी सस््ा ्ोट�; वम दरर; पैशारे बळ नाह�; लोकाद मोठेसे वजन नाह�; अशी 
प�रिस्�द होदी. पर्दु माझमा मदाने मुखम काम महटले महरजे इटल�डमा मनो�वकारा्ना �न 

मनोवततदीना जागतद कररे हे होदे. इटल�रे अ्दतकरर तमा वेळेस जर� सदबध होदे द्ा�प 

इ�दहासाने �न भ�वषमारे आकलनाने तमा अ्दतकरराडमा वततदी सहज दगगोरर होरार ्मा होतमा. 
तमा मनोवततदीरे �न मनो�वकारारे बरोबर �ान करन घेणमादर आमरे सवर सामथमर होदे. 

सवर मोठमोठठ राष्काम� ह� लोकप�ाडमा पुढार ्मा्कलूनर आर्�भलेल� आहेद. तमा 
पुढार ्मा्रे सवर सामथमर तमा्डमा इड्ाशकदीद �न �नषठाशकदीद असदे. मा शिकद अलररीला 
भीक घाल�द नाह�द �क्वा ्दवस मोजीद सवस् बसद नाह�द. शीमान �न वजनदार लोक हे नेहमी 
मागाहून �मळदाद �न लोकप�ा्नी आर्�भलेलमा कामारस मदद करणमासाठठ, दे पुढे 

ढकलणमासाठठ, �क्वा बहुधा घलदे तमापमारे तमा कामारला मुखम उदेश सोलून भलदीकलेर 

नेणमासाठठ पमतन सुर करदाद. 

इ�दहासाडमा �न समाजररनेडमा गूढ अभमासाने राष्ैकम �न लोकसतदा (Unity, 

Republic) ह� दोन महतदतवे आमडमा प्् ारी ल�म असावी असे अखेर �निशरद करणमास मी 
�वरारसररी कशी कशी मोजीद गेलो हे सा्गणमारी मे्े काह� जरर� नाह�. मा माझमा लेखमालेद 

प�सद झालेले बहुदेक हे लेख तमार �वतमावर �ल्हलेले आहेद. 

द्ा�प, मी इदके सा्गदो क� माझमा मना्द फकद राजक�म �वरारर काम दो होदा, �क्वा 
�्धन�विड्धन केलेलमा, नीरदेला पोर�वलेलमा �न जुलमाखाल� ्ररललेलमा अशा एकार 

देशाला वर आरणमासाठठ मी धलपलद होदो, असे नाह�. माझमा सवर बेदारे मुळाशी एकर �वरार 
असे. दो हा क�, एकदा माझा इटाल� देश सवद्् झाला क� सवर मुरोपाद नवीद ऐकम �न नवीन 

रैदधम उतपधन करणमास आर्भ केलमा�शवाम सवस् बसावमारे नाह�. 
हे ऐकम �न हे रैदधम उतपधन करणमास काम अ्धकार असावा लागदो वगैरेबदलरे माझे 

�वरार �न दो अ्धकार इटल�कले कसा मेदो, मारे सपषट�करर करणमाबदलरी माझी इड्ा अजून 

अपुर� रा्हल� आहे. जर माझी �पम भूमी, माझा इटाल� देश, माझमा लोळमादेखद सवद्् �न एक 

झाला �न तमा माझमा हककाडमा देशादील कोरतमाह� एका कोपर्माद एका्दवासामसमे एक वतर 
खरर करदा आले दर मी मा महतवाडमा �वतमावर�ल माझे �वरार ग््द कर�न. 
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तमा वेळेस मा �वरारारे असपषट सवरपानेह� माझमा अ्दतकरराद आशेरा पूरर सर्ार 
झाला. माझमासमोर दी आशा एखादमा दार ्मापमारे रमकू लागल�. मला पुनरजजी�वद इटाल� 
देश मू�दरमद् ्दस ूलागला. आ�र भूदकाल� मानवी समजाला ्दलेलमा धमरबोधाहूनह� अतमद् 

उदातद �न महतदर अशा पगमनातमक �न ब्धुतवातमक धम�पदेशारे शबद मला ऐकू मेऊ लागले. 

रोम! रोमरी पूजा! रोम माझमा िजवारा क�लजा होदे! जगाला सधमागारकले नेणमारे 

महदागम रोम �शवाम दोनदा कोराडमा न�शबी आलेले आहे! तमा रोममसमे जी�वद अमर आहे! 

तमा रोममसमे मततमुला कोरी �वरार�द नाह�! सवद््देरी वलल� �न नसै्गरक हकका्री औतधी सवर 
जगावर पसर�वणमासाठठ रोमरा गरलप�ी (रोमडमा झ्डमावर गरला्र े्र् असे) �ाद �ददकमा 
जगदागा्डमा ममारदा अ�द्ा्द करन आला. पुधहा एकदा रोम िजव्द वमकदी्रे ्लगे आहे असे 

सवर्  वाटू लागले असदा्ना रोम खलबलून जागे झाले �न पोपला पुढे करन ऐकमारी �न कदरवमारी 
दतवे जगभर पसतद करदे झाले. प्हले �सझररे रोम होदे �न दसुरे पोपरे रोम होदे. दर मग नवीन 

रोम-िजरा उदम मला ्दस ूलागद होदा तमा लोकसतदेरे रोम- पुधहा एकदा �दसरे �न अतमद् 

महतदम असे जगदैकम करणमास कशावरन पुढे मेरार नाह�? पतथवीरी �न सवगाररी, हककारी �न 

कदरवमारी, एकदानदा करणमास; वमकदी्ना नवहे, लोका्ना एकजी�वतवारा महाम्् �शक�वणमास, 

सवद्् �न समान मानवी जादीला मा आमुषमादील काम्गर�रे �ान देणमास, रोमने पुढे आलेर 

पा्हजे! 

सॅवहोना मे्ील दुर्गादील कोठलीमसमे असदा्ना दे्ील अ्धकार्मा्रे सामक्ालरे पशन 

�न फॉधटेनारे मला वळ�वणमारे पमतन मा मधलमा वेळाद माझे सवर �वरार असे असद. आदा तमा 
दुर्गादील कोठलीपमारेर लहानशा खोल�मसमे बसून मी हा लेख �ल्हद असदा्नाह� जासद 

साधारर �न जासद पमारावर देर �वरार कामम आहेद. माझमा सवर आमुषमभर तमा �वरारा्मुळे 

मला भ�मषट �न मनोराजमवाद� महटले गेले आहे �न हे आरोप इदकमा जुलमाने �न दीवदेने लादले 

गेले आहेद क�, अशा वेळेला दतुखाने जोपम�द वमिकद�वतमक आमुषमारी लालसा माझमामसमे 

कामम होदी दोपम�द तमा सॅवहोनाडमा कोठलीकले- वर आकाश �न खाल� समु् पसरलेला आहे �न 

जे्े मनुषमा्रा वाराह� मेद नाह� अशा तमा कोठलीकले हे माझे मन धाव घेऊ लागे. 

माझे �वरार ह� सवपन सतषट� होदी क�, दो भ�वषमवाद होदा हे आगामी काल �निशरद 

कर�ल. तमा वेळेस मा �वरारा्रा दातका�लक प�रराम असा झाला क�, आपर जे कामर हादी 
घमावमारे दे फकद राजक�म असूनर भागावमारे नाह�. दे राजक�म दर असलेर पा्हजे, पर 

तमाला नी�दमतदेरा पा्ठ्बा पा्हजे आहे. दे नुसदे �वनाशकारक नसले पा्हजे, दर तमाला 
धमरबलारा आधार पा्हजे. दे आपसवा्�परावर ररले गेलेले नसून �व�शषट दतवा्वर �न 

कदरवमावरर तमारी उभाररी केल� पा्हजे. 
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माझमा मु�नवह�सरट�मधील काळा्द प्हलमाने परकमा्डमा ्वमवा्दतवारा पगला माझे 

मनावर बसला होदा. पर्दु इ�दहासाडमा अभमासाने �न �ववेकबु�दडमा सफूद�ने- सतमारी ह�र 

दोन ल�रे आहेद- आपलमा पूवरजा्डमा आतम�वरारा्कले माझी पुधहा पवततदी झाल�. 
माझमा रौकशीरे काम टमू�रनडमा सीनेटसरकले सोप�वले होदे. मेजर कॉ्टन-जमाला मी 

द��ा ्दल� होदी-तमाडमाशी रौकशी करणमाद तमाला पुढे न आरणमारा करार केला असलमारे मी 
पूव�र �ल्हले आहे. देवहा् माझे�वरद सा� दमावमास तमा खोल�द एकदम आलेला अप�र्रद हेर 
हार काम दो उरला, तमाने मी दरवार उपसून तमा खोल�द उभा होदो हे पा्हलमारी सा� ्दल�. 
उलटप�ी मी दे साफ नाका�रले. अशा िस्दीद काह�र ठर�वरे शकम नसलमाने मला सोलून देरेर 

भाग होदे. माझी पूरर मुकददा होदार मी माझमा कामाला �न�वरघनपरे आर्भ केला असदा महरून 

सीनेटने जर� मला �नद�ती ठरवून सोलून ्दले, द्ा�प, िजनोआडमा गवहनररला दे ररले नाह�. तमा 
गवहनररारा सवर शहर दवेत कर�द होदे �न दोह� लोका्वर म्ेड् सूल उग�वद होदा. पर्दु मा 
पराभवाने सद्ापून �न मी पूरर मुकद झालो असदा लोक�नदे्ला पारावार रहारार नाह� मा धासदीने 

तमा्ने राजाडमा पामावर लोके ठे�वले �न सा््गदले क�, काह� पुरावे फकद तमालार ठाउक होदे �न 

तमावरन मी भमक्र वततदीरा गुधहेगार मनुषम होदो माबदल तमाला कालीरीह� शक्ा नवहदी. 
राजाडमा दमेला पूर आला. �न आपलमा गवहनरररी �वपतदी दरू करणमासाठठ महरून तमा 
सीनेटडमा �नकालास, माझमा मादा�पदरा्ना आदलमाआद जाळरार्मा काळजीला �न माझमा 
सवदतडमा वमिकद�वतमक हककाला पामाखाल� दुल�वणमास दो दमार झाला. मला िजनोआस 

�क्वा टमु�रनमसमे �क्वा लुगे�रमन �कनार ्मावर कोठेह� रहाणमारी सकद मनाई असून, पा्हजे 

असलमास मसमपा्दादील एखादमा लहान गावी जाऊन रहावे �क्वा �बनमुददीरी �न माझमा भावी 
वदरनावर राजाडमा मज�वर अवल्बून असरार� हदपार�री �श�ा भोगावी असा मला हुकूम झाला! 
मा �श�रेी बादमी मला माझमा व�लला्नी मेऊन कळ�वल�. दे सॅवहोनास सवदतर आले होदे. 

कारर मी माझमा मादा�पदरा्�शवाम िजनोआमसमे कोरासह� भेटू नमे असेह� एक कलम �श�दे 

होदेर. देवहा िजनोआस पो�लसडमा ्ासाखाल� जाणमारे सक्ट टळावे महरून देर सॅवहोनाला 
आले होदे. 

इटल�डमा मसमपा्दादील ब्ल हे माझी सुटका होणमाडमा आधी नुकदेर १८३१ साल� 
उभारले गेले होदे. पर्दु मी िजनोआला आलो दोर मला कळले क�, हदपार�री �श�ा होऊन 

शेकलोजर फा्सडमा झालेलमा मददीने �न अजून दाख�वलमा जारार ्मा आ�ेने भुलून जाऊन 

सरहदीवर गोळा होद होदे. अशा वेळी मी जर एखादमा लहान गावी जाऊन राहणमारे पतक�रले 

असदे, दर तमा अ� लोका्द एका कोपर्माद जाऊन पललो असदो. पो�लसडमा करडमा 
पहारीखाल� काह� एक रळवळ क�रदा आल� नसदी; आ�र मकतिशरद ्स्शमावरनसुदा पा्हजे 

देवहा् तमा्ना मला कैद करदा आले असदे. मासाठठ मी हदपार�री �श�ा पतक�रल�. तमा मोगाने 

मला मोगम वाटेल दे करणमारी सवद््दा �मळरार� होदी �न �शवाम तमा वेळेस माझी अशी 
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समजूद झाल� क�, दी हदपार�री �श�ा फार ्दवस ्टकद नाह�. मी माझमा कुट्ुबारा �नरोप 

घेदला. माझा �वमोग काह� ्दवसा्नीर सपे्ल देवहा आपर दतुख कर नमे असे माझमा व�लला्स 

�नघदा्ना सा््गदले; तमा माझमा व�लला्रे दशरन पुधहा घलणमारे माझमा न�शबी नवहदे! 

मी सॅवहॉममधून फा्सकले गेलो. माझमा आईडमा काळजीने, तमा पा्दाद पुषकळर 

वावरलेलमा माझमा एका रुलतमाने मजबरोबर मावे, अशी वमवस्ा केल� होदी. मी वाटेमसमे 

आपलमा पजासतदाक कालारा इ�दहासकार �ससमॉधली माला भेटलो. तमाने �न तमाडमा पतनीने 

�शषटारारापे�ा जासद र�दीने माझे सवागद केले. �ससमाँलीने इटल�डमा िस्दीबदल कळकळीने 

पशन केले. पर्दु मला वाटद होदी इदक� काह� तमारी मदे उदातद झालेल� नवहदी. तमारी कलपना 
तमाडमा िसवटझल�ल देशाडमा प�रिस्दीने �ददक�र खुरटलेल� होदी. सम्ुकद सस््ाना्डमा 
कलपनेप�लकले तमारी दषट� पोरद नवहदी. �न इटल�मधील �दकले गेलेलमा सवर हदपार 
देशभकदा्ना इटल�द स्मुकदस्स्ान पददी हेर राजक�म अ्�दम असले पा्हजे असे दो सा्गे. तमा 
सवारमसमे असा एकह� मनुषम नवहदा क�, जमाला इटल�डमा ऐकमारी शकमदा �क्वा �नदान 

उपमुकददा दर� वाटद होदी. इटल�डमा दे्े असरार्मा हदपार देशभकदा्री एक्दर िस्दी बार�क 

�रदीने पाहदा माझी हलके हलके फारर �नराशा होद रालल�. मा हदपार लोका्द इटल�रे खरे 
अ्दतकरर प�द�ब�्बद झालेले असावे असा माझा दोपम�द दढ �वशवास होदा. पर्दु तमा्डमा 
सभ्ातरावरन दो खोटा झाला. मा्री सवर �भसद फा्सवर होदी. तमा्डमा मदे राजक�म रळवळीला 
नी�द नको होदी, �नषठा नको होदी. अ�नदीकारक दलजोलीने �न कारस्ानी ्दर्गाईने तमा्ना 
सवाद्ंम �मळवावमारे होदे. देह� परकमा्डमा आधारावर! शेवट� मी �ससमाँलीरी रजा घेणमारे 

ठर�वले. मी �नघदा्ना �ससमाँलीस पॅ�रसमसमे तमा्र े काह� काम असले दर मी कर�न असे 

सा््गदले. मा वेळेला लॉमबल�दून हदपार झालेला एक देशभकद हलकेर काह� महराला. हा मनुषम 

मी बोलद असदा्ना नेहमी ल� देऊन ऐकद असे. पर्दु मजपाशी तमारे भातर केवहा्ह� झाले नाह�. 
दो महराला, जर मला काह� दर� करणमारी उतक्ठा लागल� असेल, दर मी लॉमनमधलमा एका 
वस�दगतहा्द जाऊन दे्ील इटा�लमन देशभकदा्स �मळावे. मी मनापासून तमारे आभार मानून 

तमाला तमारे नाव �वरारले. १८२१ साल� ऑिस्माने मररारी �श�ा ्दलेला हा एक देशभकद 

होदा. मी लॉमन (फा्स) ला गेलो. दे्े असरार्मा इटा�लमन लोका्मसमे मा् काह� देज रमकद 

होदे. दे्े आधीर जमलेलमा �न रोज वाढद जारार ्मा हदपारा्पैक� बहुदेक लोक लषकरादील होदे. 

जमा्ना वतारपूव� �नराशागसद होतसादे िजनोआरे रसतमादून �फरदा्ना मी पा्हले होदे; जमा्नी तमा 
नद्र सपेनमसमे �न गीसमसमे सवाद्ंमा्र लढून इटल�डमा नावाला उजवलदा आ�रल� होदी, दे 

बहुदेक देशभकद मला दे्े भेटले. �पआझाबँरी मे्े सधैमाला लोका्वर गोळमा घालणमारा हुकूम 

झाला असदा्ना जमा शरू अ्धकार्मा्ने दतप�दकारा्र आपर लोका्डमा �न सधैमाडमामसमे उली 
घेदल� �न उभा रा्हला, दो देशभकद बास� हाह� मला भेटला. दे् े जमलेले बहुदेक लोक 

राजसतदावाद� होदे. दे मद तमा्डमा सवदतडमा �वरारा्ने बनलेले नसून केवळ फा्समसमे तमा 
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वेळेस राजसतदा होदी महरून देह� राजसतदेडमा प�ास �मळद होदे. द्ा�प तमा्डमाद 

लोकसतदावाद�ह� बरेर होदे. 

दे सवरजर दे्े जमले होदे. कारर एका कमेट�डमा �वराराने सॅवहामवर लवकरर सवार� 
करावमारा बेद ठरला होदा. तमा सवार�द तमा वेळेसर सुमारे २००० इटा�लमन �न काह� फ्र 

कामकर� �मळालेले होदे. तमा्रा राजसतदातमक कामर् म �न तमा मोगाने फ्र सरकाररे तमा्ना 
असलेले पाठबळ, मा काररा्नी शीमान वगारदील पुषकळ हदपार दे्े मेऊन �मळाले होदे �न 

महरून तमा्रेपाशी पैसाह� मुबलक होदा. राजपु्, सरदार, सवर दजाररे �न सवर मदारे लोक एक् 

झालेले होदे. तमा्री लषकर� दमार� उघल र�दीने सुर होदी. इटल�रे �्र्गमुकद �नशार हे फ्र 

�नशाराशी स्�मश होऊन तमा वस�दगतहावर फलकद होदे. शस्ा्रा साठा सवा�ना मा्हद होदा, खुद 

फ्रा्ड मा लॉमन मधलमा अ्धकार्मा्शी तमा्र ेदळरवळर होदे. सपॅ�नश सरहदीवरह� मार वेळेस 

असार पकार सुर होदा. फ्रा्ड मा मा सहानुभूदीरे कारर उघलर होदे क�, लुई �फ�लपी माला इदर 

राजा्नी अजून माधमदा ्दल� नवहदी. देवहा तमा्डमा�वरद ्ा्�दप�ाला मशसवी करणमारा पमतन 

केला महरजे दे घाबरन जादील �न माधमदा देदील असा दो लाव होदा. तमारा उलगला लवकरर 

झाला. एक ्दवस तमा आमडमा वस�दगतहाकले मी घाईघाईने जाद होदो. आदा लवकरर उठावरी 
होरार मा �वरारा्ने माझे मन पफुिललद झालेले होदे. दोर एका �भद्ीला ्रकट�वलेल� एक मु््द 

सरकार� नोट�स वारणमासाठठ जमलेलमा लोका्रा घोळका माझमा दषट�स पलला. इटा�लमना्डमा 
सवार�डमा�वरद काढलेला दो अ�दशम कलक असा सरकार� जा्हरनामा होदा. इटा�लमन सधैम 

मोलून टाकले पा्हजे. फ्र सरकारशी सनेहस्ब्ध असलेलमा कोरतमाह� सरकारडमा �वरद फ्र 

सरहदीवर जर कोरी काह� भमक्र कत तम कर�ल दर तमा्स कलक शासन देणमाद मेईल. हा 
जा्हरनामा तमा लॉमनडमा ऑ�फसमधूनर �नघालेला होदा. 

मा जा्हरनाममाने तमा आमडमा कमेट�री सवर ्हम्द खरल�, धैमर गळून गेले. �नशारे 

नाह�शी झाल�. तमा हतमारा्पैक� पुषकळशी हतमारे लपवून ठेवणमा्द आल�. तमा्रा कमा्लर वतद 

रेिजस मारे लोळमा्द अशू आले, बाक�रे हदपार जमा्नी �वशवासघाद केला होदा तमा्ना �शवमा देऊ 

लागले! सवदेशकामर करणमा्द जे दसुर ्माडमा मददीरी अपे�ा कर�द बसदाद, तमा्ना फसगद 

झालमावर मा �शवमाशापा्�शवाम सूल उग�वणमारा दसुरा मागरर नसदो. तमा्डमापैक� जे काह� 
हटाने आध्ळे बनलेले होदे �क्वा फाजील ्ोर मनारे होदे तमा्रा �वशवास अजूनह� उलेना! दे महरू 

लागले क�, फ्र लोका्दील उदारमदवाद� (Liberal) प� आपरास अशा र�दीने एकदम फस�वरार 
नाह�. फ्रा्ड मा कावेबाज �न सावध सरकारने आपले मा सवार�ला कोरतमाह� पकाररे साहम नाह� 
असे लोका्स कळ�वणमासाठठर काम दो हा जा्हरनामा वरवर काढला, बाक� मना्दून दे काह� 
�वरद नसदील! मी लगेर एक दोल सुर�वल� क� आदाडमा आदा होईल �ददक� फ्र कामकर्मा्री 
भर करन �न तमा फलटरीला हतमारब्द करन सवार�ला �वनीऐवजी सॅवहॉमकले धालावे महरजे 

फ्र सरकारडमा मना्द खरे काम आहे हे बाहेर मेईल. दसे दाबलदोब करणमाद आले. देवहा् फ्रानी 
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घोलेसवार धालून तमा फलटरीला आलकाठठ घादल� �न तमा्ना �पटाळून लावले. तमा पलटरीपैक� 
जे फ्र होदे दे आधी �नघून गेले! �न अशा र�दीने दी सवार� कररे अशकम झाले. 

नद्र पकलापकलीला आर्भ झाला. शेकलो लोका्डमा हादाद बेडमा ठोकून कॅलेपम�द तमा्री 
्धल् का्ढल� �न दे् ून तमा्ना मोकळे करन इ्गलल्मसमे धालून ्दले. तमा वेळी कैद, पळापळी, 
धाकदपटशा, �नराशा, मा्री एकर गद� उलाल�. �ददकमाद बासल� मा्ने मला कळ�वले क�, काह� 
लोकसतदाक मल्ळी रा्ीरे रा्ी �नघून का�सरका बेटाकले जारार आहेद; कारर, दे् ून इटल�डमा 
मसमपा्दाद सुर असलेलमा ब्लाला शस्ा्री कुमक रा्गल� करदा मेईल. माझी खुती असलमास 

मीह� मावे. मी दे लागल�र कबूल केले. रुलतमाला मा् दो बेद न कळ�वदा, फकद माझमासाठठ 
घाबर नमे �न मेहरबानीने ्ोले ्दवस ह� बादमी घर� कळवू नमे, अशा अ्� एक प् �लहून ठेऊन 

मी �नघालो. आमह� मसमद्र� कोठेह� न ्ा्बदा मास��लसला मेऊन पोरलो. दे् ून टमूलोनला 
आलो. �न दे् ून एका जहाजा्द बसून आमह� का�सरकामसमे मेऊन पोरलो. सवदेशाला परद 

आलमावर साहिजक र�दीनेर एकादमाला जसा आनद् वहावा दसे मला झाले. कारर तमा वेळेस 

का�सरका बेट हे अगद� इटल�सारखेर होदे. हवामान, देखावा, भाता �न �वशेतदत उदातद 

सवदेशा�भमान हमा सवर गोषट�्मसमे का�सरका �न इटल� माद �बलकूल भेट नवहदा. दे्ील लोका्ना 
इटल�बदल अतमद् पेम असे. दे मसमपा्दादील बल्ाडमा �नकालाकले एकसारखी टक लावून बसले 

होदे. तमा्ना अशी आशा होदी क�, लवकरर दे बेट तमाडमा मादेला भेटून पेमा�लग्न देईल. दे्ील 

आलदा्ल पर्दु माननीम ल�गर� लोक हे सशस् होदे. तमा वेळेस इटल�मसमे जाऊन लढावमारे 

मा�शवाम दसुरा �वतम तमा्ना मा्हद नवहदा. आमह� दे्े जादार तमा्ना पुढार� �मळालमासारखे 

वाटले. अपमानारा सूल घेदलमा�शवाम दे कधीह� रहाद नसद. पार गेला दर� लढाईदून मागे मेद 

नसद. तमा का�सरकन लोका्वर माझे अ�दशम पेम बसले आहे �न लवकरर तमा्री- आपल� एक� 
होईल अशी मला आशा आहे. 

�नऑपॉ�लटन देशभकदा्नी का�सरका बेटादह� काब�नार�डमा शाखा स्ापलमा होतमा. तमा 
मदारार सवर्  पगला बसला होदा. का�सरकन लोका्ना दी सस््ा एखादमा धमरस्स्ेपमारे पूजम 

झाल�. एकमेका्रा सूल घेणमारी जमा्नी प�द�ा केलेल� असे दे देखील तमा स्स्ेमसमे शप् घेऊन 

एकदा �शरले महरजे एकमेका्स ब्धू ब्धू समजू लागद. तमादील २०००-३००० का�सरकन लोक 

घेऊन इटल�रे मसमपदेशा्द घुसावमारा आमरा बेद ठरला होदा. पर्दु जहाजे �मळ�वणमास पैसा 
नवहदा. �शवाम जे लोक आमरे बरोबर �नघरार होदे तमा्डमा बामकामुला्नाह� ्ोली ्ोली रककम 

देरे भाग होदे. एका ने्टवह सस््ानाला पैशारी मदद दमावी महरून �वरारले असदा, परकमा 
सतदेपमारे तमा्ने उतदर धालले क�, जमा्ना सवाद्ंम पा्हजे असेल तमा्नी दे सवदतर �वकद 

घमावे! मा सवर ्दर्गाईरा प�रराम असा झाला क�, ऑिस्माडमा सधैमाने ब्लारा मोल केला �न 

पारद्ंमारी बेली माझे देशारे पामाद पुधहा ठोकल�. अशा र�दीने का�सरकामधून काह� करणमारी 
आशा खुट्ल�. माझी दुटपु्जी रककमह� सप् ून गेल�. माझमा रुलतमाने माझमा मादा�पतमा्री शप् 
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घालून मास��लसला �नघून मेणमारा अतमागह केला. महरून मग मी का�सरका सोलून मास��लसला 
आलो. 

मास��लसला आलमान्दर सॅवहोनारे दुर्गाद मोजून ठे�वलेलमा “दरर इटल�डमा” प�व् 

कामारस आर्भ करावा, असे मला वाटू लागले. मी दतकाल�न िस्दीरा बार�क �वरार कर लागलो. 
मी मास��लसला आलो तमार सुमारास रालरस ् ऑलबटर हा गाद�वर बसला. हा राजपु् 

कारबोनार� मल्ळीरा सभासद होदा. पूव� १८२१ साल� हा एका ब्लारा काह� वेळ मुखम रालकह� 
होदा. इटल�मधील एका सस््ानारे अ्धप�दतव कारबोनार� मल्ळीडमा एका सभासदाकले आलेले 

पाहादार काह� अदरूदषट� लोका्डमा आनद्ास पारावार नाह�सा झाला. पर्दु मतकिशरद �न सवदतर 

परद्् असलेलमा एकादमा सस््ा�नका्कलून इटल�रे ऐकम �न सवाद्ंम स्ा�पद होरे हे अगद� 
अशकम आहे, अशी माझी पूरर समजूद होदी �न अजूनह� दी कामम आहे. इटल�रे ऐकम जोपम�द 

नाह� दोपम�द लहान सस््ाने परद्् राहरारर �न आपसा्द लढामा कर�द बसरारर. मला जी 
इटल� पा्हजे होदी दी फार �नराळी होदी. एकराष् झालेल�, सवाद्ंमाने म�्लद असलेल�, 
परकमा्रा िजडमावर अपतम�र�तमा सुदा दाब उरलेला नाह�, शिकदमतवाने ब�लषठ �न 

�नदीमतदेने व�रषठ अशा पकाररी इटल� मला पा्हजे होदी! पर्दु ह� िस्दी मेणमास इटल�डमा 
पमतना्रे पुढार� पर लोका्नीर सवीकारले पा्हजे होदे. ह� गोषट एखादमा बुदबळमा राजाकलून 

�स�दस जारे अगद� अशकम होदे. पर्दु लोका्रा भम दरू होईना महरून अशा बाहुलमाकलून 

पतम��रतमा काह�ह� वहावमारे नाह� �न मुखम आर्भ लाका्नीर केला पा्हजे, हे �सद करणमासाठठ 
मी रालरस ्ऑलबटरला एक सावरज�नक प् पाठ�वणमारे ठर�वले. जे लोक तमा प्ारा आधार घेऊन 

मी तमा सस््ा�नकापासून देशोधन�द होणमारी आशा कर�द होदो असे �सद करणमारा पमतन 

क�रदाद दे वसदु�वपमारस कर�द आहेद. मला दी आशा केवहा्ह� नवहदी. माझी पकक� खा्ी आहे 

क�, जमा वेळेस लोकसतदेरा जमजमकार होईल, �पढ�जाद राजपु्ाहून एकादा कामकर� हा 
मितक््रदह� कमी मोगमदेरा नाह� अशी जेवहा मनुषमारी खा्ी पटेल, दसुर ्माडमा हादाद हाद 

घालरे हे प्हलमाडमा हसदसपशारइदकेर मानाहर आहे अशी समजूद जेवहा होईल �न खाजगी 
वमवस्ेपमारेर सरकाररी वमवस्ाह� जमावेळेस सवारपे�ा जासद हुतार, कदततवद� �न इमानी 
अशा लोका्डमा हादी मग दे वाटेल तमा दजाररे असोद- जाईल तमा वेळेसर आपलमा देशारी खर� 
उधनतदी होरार� आहे. पर्दु राजा्वर �वशवास ठेवरे हे मूखरपरारे आहे हे �सद करणमासाठठ 
लोका्री खुळरट आशा �न रालरस ्ऑलबटर मा्डमामसमे मी फकद अलद करणमारे पतकरले. दे प् 

माझमा �लबी नावाडमा �म्ास मी दाख�वले, देवहा तमाने दे प�सद कर नमे महरून मला 
सा््गदले. जर मी दे प�सद केले दर माझी हदपार�री �श�ा जधमभर कामम करणमाद मेईल, 

आमुषमाद जे जे पेममम आहे तमारा मला काममरा तमाग करावा लागेल, सवर आमुषम दतुख, 

�नराशा मा्नी गसद होईल असे दो आगहाने �न कळकळीने सा्गद होदा. द्ा�प मी सावरज�नक 

्हदा्र दे प् प�सद केले. हे प् माझा प्हला महतवारा राजक�म लेख होम. 
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(रालरस ्ऑलबटरडमा प्ादील �नवलक �न उपदेशपर देवढार भाग खाल� ्दला आहे.) “जर 
लोका्ना जुलुमाने �न जबरदसदीने दाबणमारा पमतन कोरी कर�द असेल दर तमा्नी पकके 

समजावे क�, रकदारी दतता रकदानेर शा्द होदे. कटाडमा सुर�री धार ह� देशवीरा्डमा ्लगमावर 

जेवहा पाजळल� जादे देवहा दी दी�रदम झालेल� असदे. हा परकमा्रा �दरसकार आदा सवर 
लोका्ना आलेला आहे. मा ऑिस्माडमा गुलाम्गर�रा �दटकारा आलेला आहे. मा ऑिस्मारा 
दवेत इटल�रे अ्दतकररा्द धगधगलेला आहे. आदा एकटमा दकुटमा हकका्नी �क्वा मतकिशरद ्

सवलदी्नी लोक शा्द होरारे नाह�द. �पढमान�पढमा ्हसकावून नेलेले आमरे नसै्गरक हकक, 

आमरे मनुषमतव आदा आमहास परद पा्हजे आहे. आमहाला वमिकदसवाद्ंम पा्हजे आहे, 

आमहाला सवदतरे कामदे पा्हजे आहेद, सवदेशारे ऐकम पा्हजे आहे, एकराष्�मतव पा्हजे आहे, 

सवराजम पा्हजे आहे, आमहाला आदा पूरर सवाद्ंम पा्हजे आहे. फूट पाललेले, �्धन�भधन 

झालेले, जुलुमाडमा पामाखाल� दुल�वलेले; तमा्ना नाव नाह�, तमा्ना देश नाह�! तमा्डमा द�लावर 
“दुमह� गुलामा्रे राष् आहे” महरून परके लोक ््ुकद आहेद. सवद्् देशा्दील लोक आमडमा 
देशा्दून पवास करन गेलमान्दर दे्े सवर मढ� भरलेल� आहेद महरून सा्गदा्ना आमह� ऐकद 

आहोद. गुलाम्गर�रा पेला दळडमा खळमळासुदा आमह� �पऊन टाकला आहे. पर्दु दो पुधहा न 

भरणमारी मा् आमह� आदा शप् घेदलेल� आहे. अशा वेळेला आपर जर पुढाकार घमाल दर तमा 
�पलमाँट स्स्ानडमा मतकिशरद मुकुटादून अतमद् शेषठ अशा मुकुटाने आपले मसदक शोभू 
लागेल! पर्दु जर आपर मावरह� आमहा्स �मळरार नाह�, इटल�डमा सवाद्ंममुदारी धुरा धारर 

कररार नाह�, दर तमाडमा मोगाने सवाद्ंमपापदीरे प�व् कदरवम पार पालणमास ्ोलासा उशीर 
लागेल इदकेर काम दे. पर्दु खुद जगडरालकाने इटल� देशाडमा भागमावर �लहून ठेवलेल� 
सवाद्ंमप�्का अिजबाद पुसून टाकणमास कोर सम्र आहे? हे कदरवम करणमास दू धजरार 
नसशील दर इदर पुढे मेदील. दे पुढे मेदील �न दुमडमा�शवाम �न दुमडमा�वरद इिड्द 

सासमाकले जादील! आमह� सवाद्ंमेड्ु लोक मा प्ारे उतदर आपर आपलमा कत तमाने दमाल 

अशी आशा धरन आहो. आपर हे समाना्द ठेवा क�, आपले नाव मनुषम जादीदील प्हला महातमा 
महरून �क्वा इटल�वररा शेवटला जुलमी राजा महरून घेदले जारे हे मार उतदरावर अवल्बून 

राह�ल. काम पा्हजे दे पस्द करा. - जोसेफ मॅ�झनी” 

हे प् मास��लसमसमे प�सद करणमा्द आले. प्म काह� पदी इटल�मसमे प्ा्दूनर 

धालणमाद आलमा. सवर मोठमोठमा लोका्रे पतमावर दी प् े पाठ�वल�. लवकरर गुपद 

्ापखाधमा्दून तमाडमा पदी काढ�वलमा �न मग तमा प्ारा सवर्  पसार झाला. रालरस ्ऑलबटर 
माला तमारी एक पद �मळाल� �न दी तमाने वारल�. 

्ोडमा ्दवसा्नी तमा सस््ा�नका्कलून एक हुकूम सुटला. सरहदीवर�ल सवर अ्धकार्मा्स 

कळ�वणमाद आले क�, इटल�मसमे मेणमारा पमतन करदार मॅ�झनीला कैद करावा. माझा �म् 

�लबी मा्रे भ�वषम खरे झाले. पर्दु तमाद मला एक गोषट अ�दशम उतसाहवधरक वाटल�. दी ह� क�, 
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दे प् इटल�मधलमा दररा्ना अ�दशम पस्द पलले. सवद््देडमा नावा्रा मी उघल र�दीने केलेला 
जमजमकार ऐकून तमा दररा्डमा अ्दतकररादील गुपद �न सुपद असलेलमा मनोवततदीनी गभ्ीर 
प�दसवनी ्दला. मा शभु शकुनारा मी आनद्ाने सवीकार केला �न इटल�डमा दतकाल�न िस्दीरा 
बार�क �वरार कर् लागलो. इटल�मधलमा बहुदेक ्ोर पुरता्डमा हदमा्द इटल� देशाडमा ऐकमारी 
कलपना जर� पूव�पासून प�द�ब�्बद झालेल� ्दसद आहे, द्ा�प तमा वेळेस इटल�डमा ऐकमास 

मनोराजम असे नाव देणमाद मेद असे. तमा वेळडमा अतमद् सु�श��द अशा देशभकद पुढार ्मा्नाह� 
दी कलपना अशकम वाटे. तमा्री आशा �न इड्ा सम्ुकद सस््ाना्पुढे गेल� नवहदी. कोरतमाह� 
लेखकाने ऐकमारा-- एकराष्�मतवारा-- उपदेश केलेला नवहदा. सवर सस््ाना्नी �मळून ब्धुतवाने 

रहावे ह�र काम दी राजक�म उधनदीरी परमाव्ध होदी. मार वेळेला रालरस ्ऑलबटरबदलडमा मूखर 
आशेरा �नकाल लागला. तमाने पूव� हदपार केलेलमा्नाह� परद बोला�वले नाह�. इकले 

मास��लसमसमे दसुर� एक गुपद मल्ळी असलमारे मला कॉल��बएधको मा्जकलून कळले. हा �दरा 
स्ापक होदा. ह� मल्ळी फकद लषकर� दमार�कलेर ल� देद असलमाने मनतपवदरना्रे मुखम 

कामर लग्ले होदे. तमा मोगाने सवाद्ंममुदाला मनारी जी उदातददा �न सु�श��ददा अवशम 

असदे दी �मळणमारा स्भव नवहदा. 
आदा माझी सवदतरी गुपद मल्ळीरी कलपना महटल� महरजे दीमसमे दोन अ्गे पा्हजे 

आहेद. मनतस्सकत �द �न मुदसस् कत �द; मनतपवदरकदा व श�ररपवदरकदा; �वरार�मदा �न 

कत �ददतपरदा. मा दोन मुखमा्गा्रे समदोलन कररे हे अवशमक �न प्हले कदरवम होम. 

मसमपा्दादील ब्लाला जे नुकदेर अपमश आले, तमा्रेह� कारर असे होदे क�, तमा्डमा पुढार ्मा्द 

मनारा जोर कमी होदा. मी कारबोनार�डमा �न वर�ल स्स्ेडमा अशा दोधह�ह� गुपद मल्ळा्डमा 
पुढार ्मा्री गाठ घेदलेल� होदी. तमावरन मला हे सपषट ्दसून आले क�, मा सवर �वसक�ळद 

झालेलमा म््ा्ना पुधहा एकदा नवीन सा्डमाद ओदून नवे म्् दमार केलमा�शवाम जमारी आशा 
कररे वम्र होम. मा नवीन म्् ारी सामगी महटल� महरजे दरर अ्दतकररे ह� होद. 

देवहा मुखम काम लोक�श�राला आर्भ कररे हे होदे. आमरे कदरवम इटल� उतपधन 

कररे इदकेर नसून दी ब�लषठ �न शेषठ वहावी, �दडमा भूदकाल�न वैभवाला दी शोभावी �न 

�दडमा भ�वषमकाल�न कदरवमाला दी मोगम वहावी, असा पमतन करणमारे होदे. पर्दु माझी मदे ह� 
तमा वेळडमा मदा्ह ून अगद� �वरद होदी. तमा्डमा मदे परकमा्डमा हादून राष्�म उधनतदी होईल 

असे होदे. माझे मदे प्हल� गोषट जर कोररी करावमारी असेल दर दी ह� होम क�, आतम�नषठा 
उतपधन कररे. माझी पकक� खा्ी आहे क�, कोररेह� राष् आतमावल्बना�शवाम- आतम�नषठे 

�शवाम- कधीह� वर मेरार नाह�, वर मेऊ शकरार नाह�. दसुर� गोषट अशी क�, कारबोनार�रा सवर 
�वशवास बडमा बडमा लोका्वर होदा. पर्दु राजम्ा्तमा हमा लोका्कलून घलद असदाद. हमासाठठ 
राजम्ा्�द करन सवाद्ंम �मळ�वरे हे आपले मुखम कदरवम होम, ह� गोषट सवर लोका्ना 
समजावून ्दल� पा्हजे. लोका्ना दे आपले कदरवम आहे असे मनापासून वाटू लागले पा्हजे. 
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�दसर� गोषट अशी क�, कारबोनार� मल्ळीमसमे उदातद ल�म असे कोररेर नवहदे. तमा्रा 
कामर् म फकद नाशमम होदा. स्घटनारी दाकद तमा्डमा्द मुळीर नवहदी. ‘एकराष्�मतव’ 

(Unity) हमा शबदारे ऐवजी तमा्नी नुसदा ‘ऐकम’ (Union) हा शबद मोजला होदा. कारर, 

स्मुकदस्स्ानपद�द हाह� ऐकम शबदा्दील ग�भरद अ्र होऊ शकेल. अशा र�दीने मुखम दतवा्दर 

धरसोल सुर झालेल� होदी. दतवपेम नसलमाने तमा्डमाद �नषठेरे सामथमर �बलकुल नवहदे. 

लोका्डमा मना्दील रुक�डमा कलपना काढून टाकून तमा्र ेमनतपवदरन करणमारे काम �बलकुलर 

राललेले नवहदे. कारर, खुद पुढार ्मा्नार तमाबदल पूरर अ�ान होदे. हे अ�ान झाकणमासाठठ 
फाजील गुपददेरे महतव वाढले. खर� कत �द करणमासाठठ दी गुपददा नवहदी, दर खर� दतुिस्�द 

्प�वणमासाठठ केलेले दे ढ�ग होदे. कारबोनार�रा पसार मा् �वल�र झालेला होदा. �दडमा पूव� 
कोरडमाह� सस््ेरी इदक� पसदतदी झालेल� नवहदी. पर्दु �दडमामसमे असलेलमा दररा्डमा 
अवसानारा, जोमारा �न सवाद्ंमपेमारा उपमोग तमा्ना करन घेदा आला नाह�. तमा उदातद �न 

कदतरतववान दररा्वर �श््लतव आलेलमा वतदा्रा दाब ठेवणमाद मेद असे. तमा वतदा्ना �नषठा 
नवहदी, तमा्ना भ�वषम नवहदे. सवदेशभकद, लोकसतदावाद�, मुद �पम �न �वजमाका्�ी अशा 
इटल�डमा दारणमारा जोम वाढ�वणमारे ऐवजी दे तमाला कोमेजून टाक�द असद. अखेर तमा 
मल्ळीरी स्खमा जेवहा अवाढवम झाल� देवहा गुपददा राहरे अशकम झाले. मग काह�दर� करणमास 

आर्भ झाला. पर्दु काम करावमारे �न कसे करावमारे? एक दतवारा अभाव, उडर ल�मारा 
अभाव, असलमाने ऐकम होईना. एक उदशेारे ब्धन नसलमाने एक� होरे दरुापासद झाले. अ्ारदर 

दतव�नषठेडमा बध्नारे ऐवजी मग वमिकद�नषठेरे ब्धन शोधावे लागले-कारबोनार� एका 
राजपु्ासाठठ लढ्ू लागल�. कारर, �दला एक दतवासाठठ लढरे मुषक�ल झाले. तमा्री मदे 

्वमवाद� बनलेल� होदी, तमा्डमाद �नषठा उरलेल� नवहदी. 
�नषठा नवहदी महरून �भ�ा मागून परके लोक आपलमास दारदील अशी तमा्री समजूद 

झाल�. अखेरडमा प�ररामावरन ्दसून आले क�, खरे सामथमर हे केवळ सख्मेमसमे नसून दे 

तमा्डमा साधना्डमा स्घटनेवर अवल्बून असदे. 

पर्दु कारबोनार�झम मसमे समदेरे दतव मा् पूरर र�दीने दगगोरर झालेले होदे. सवर 
पा्दादील, सवर दजारदील लोका्ना, धम�पदेशक, सरदार, लेखक, �वदवान, �शपाई �न सामाधम वगर, 
मा सवा�ना एकर द��ा देऊन एक् केलमाने एक�रा मागर सुलभ झाला. पर कामर् म ठरलेला 
नसलमाने तमा्रा हाद पोरदो न पोरदो दोर �वजमशी दरू जाद असे. कारबोनार� मल्ळीडमा हादून 

घललेलमा रुका्र े मी बार�क पर��र केले. १८३१ साल� घललेलमा ब्लारा इ�दहास सू�म र�दीने 

दपासला. 
१८३१ साल� जे ब्ल झाले तमा बल्ामसमे प्हल� गोषट जर कोररी ्दसून झाल� असेल दर 

दी ह� होम क�, ्ा्�दकारक रळवळीरे शास्ा्द राष् बरेर पुढे गेले आहे हे सपषट झाले. मागील 

ब्लापमारे मा वेळेला लोकसमूह ्ोर लोका्डमा �क्वा �शपामा्डमा आधारावर खोळ्बून बसला 
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नवहदा, हे प्हले दतव आहे. ्ा्�दशास्ा्दील हा प्हला �सदा्द आहे. बहुजन समाजानेर उठावरी 
केल� पा्हजे. ्ोर लोक �न �शपाई लोक मागाहून �मळदाद. 

देह� आधी �मळदील दर सोधमाहून �पवळे होरार आहे. पर्दु बहुजन समाजारी दमार� 
असदा्ना ्ोर वमकदी्डमा मददीवर �क्वा �शपामा्डमा आशेवर अवल्बून राहदा कामा नमे. हे दतव 

१८३१ डमा ब्लाद पाळले गेले. फा्समधलमा तमा ्ा्�दकारक दीन ्दवसा्री बादमी पोरदार सवर 
लोक जागजागी जम ू लागले. दरर दरर म्लळी्नी फा्सडमा हक�कदीने �न सवाद्ंमपीदीने 

भरलेल� वदरमानप् े �न लेख उ्र ्ठकारी उभे राहून रवहाठमावर जमलेलमा लोका्स वारून 

दाख�वले. शस् ेपरजल�, सवम्सेवका्रे सधैम स्घ्टद केले, आ�र कोराह� �शपामाने नाग�रका्स 

्ास देऊ नमे महरून सकद हुकूम सुटले. 

ह� बोलोगनारी बादमी कळदार उठावरीरा वरवा रह्ूकले पेटू लागला. मॉलेनाडमा गुपद 

मल्ळीरी दमार� होदीर. अ्धकार्मा्डमा दळावर रोखलेलमा दोफेरा बार होदार, दी खूर 

ओळखून, सवरजर उठले.दार�ख २ ला ह� गोषट घलल�. दा. ४ ला बोलोगना मसमे सवर्  उठावरी 
झाल�. दा. ५ ला मॉलेनारे लोका्नी जुलुमी अ्धकार्मा्स शहराबाहेर हुसकून ्दले. अमोला 
फाएधझा, फॉल�, कॉसेना, रवहेना हे एकामागून एक सवद्् झाले. फेरारा ७ वमा दारखेला ब्धमुकद 

झाले. पेसरो, फोस�बोन, फेनो �न अर�बनो हमा्नी ८ वमा दारखेस पारद्ंमा्रे जू कालकन मोलून 

टा�कले. ऑिस्माला पळदा भुई ्ोली झाल�. रोज नवीन शहरे सवद्् झालमारी बादमी मेऊ 

लागल�. हे सवर कत तम बहुजनसमाजाडमा सफूद�ने घलून आले. दरर �न वतद, पुरत �न बामका, मा 
सवा�ना �वल�र अवसान रढले. बामका्नी �नशारे दमार करन उभारल� �न एखादा दरर वीर 
लढाईद जरा करर लागला क�, वतद लोक मागील बल्ादील झालेले घाव तमाडमापुढे उघले करन, 

“हमा जखमा सवदेश सवद्् करदा्ना लाभलमा आहेद.” असे सा्गू लागले. 

अशा र�दीने फेबुवार�डमा २५ वमा दारखेडमा सुमारास जवळ जवळ प्रवीस ल� 

इटा�लमन लोक परवशदेदून मुकद झाले. तमा्ना सवसामथमा�द �नषठा आल� �न 

सवसर्�रासाठठर नवहे दर इदर देशब्ध्ूरी सुटका करणमासाठठ सशस् होऊन पुढे घुस ूलागले. 

मागडमा बल्ादील आरखी एक रुक� टाळल� गेल� दी ह� होम क�, ब्लाला राष्�म सवरप �मळाले. 

इटल�रे �्र्गभू�तद �नशाराखाल� सवर ब्ल राललेले होदे. सवदतरे पा्दर मुकद करन सवस् न 

बसदा दरर लोक सवर इटल� मुकद झालमासर आपलाह� पा्द मुकद असरे शकम आहे असे 

जारून एकराष्�मतवाडमा कलपनेने पे�रद होऊन बाहेर पलद होदे. कारर ्ा्�दशास्ा्दील मुखम 

मुखम दतवा्पैक� पसत�द हे फार महतवारे दतव आहे. ब्लारा पसार िजदकमा जासद भागा्वर क�रदा 
मेईल �ददका रा्गला, इदकेर नवहे दर ्ा्दीरे पतम� जी�वदर मा पसारावर अवल्बून असदे. 

एकसममावड्ेद्करन सवर्  उठावरी झाल� असदा श्ूर् े बल �्धन�भधन होदे. इकले 

्ा्�दप�ा्द एकमेका्रे आधाराने एकमेका्स धीर मेऊ लागदो. महरून ्ा्दीरा पामा िजदका 
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र्दावेल �ददका र्द कररे हे अतमद् अवशम आहे. १८३१ साल� लोका्नी मा दतवावर आर्भ केलमाने 

मागरी ब्ले वम्र केल� नाह�द असे �सद झाले. 

 पर्दु लोका्डमा हादून सतदा �नघाल�, आ�र दी पुढार ्मा्डमा हादी पलल� मा्, दोर 

अदरूदषट�परा �न भमालपरा मा्ना आर्भ झाला. ऑिस्माला रेपीद नेणमासाठठ आघादक �न 

आ्मक पददीरे अवल्बन करणमाऐवजी मा्नी स्र�क पददीरार अवल्ब केला �न लढाईरा 
पामा ऑिस्मारे पदेशाद ढकलणमाऐवजी दो आपलमार शहरडमा दटाशी ओढून आरला. पतमेक 

्ा्दीने प्मदत आघादक पददीरेर अवल्बन केले पा्हजे. ब्लारे आर्भी श्ू साहिजकर�तमार 

गैरसावध असदो. अशा वेळेला तमास एकदम रेपीद नेरे फार सुलभ असदे. �न महरून आघादक 

पददी�शवाम केवळ स्र�क पददीने केलेल� ्ा्�द ह� आपले ्लगे आपलमार हादाने खरीद 

बसदे. श्ू्वर आपर आघाद कर�द गेलो क�, ्ठक्ठकारडमा लोका्नाह� आघाद करणमारे 

अवसान रढदे. अशा ्ा्दीसममी इदर् उठावरी वहावी महरून आपर उठावरी कर�द रा्हले 

पा्हजे. इदरा्ना अवसान रढणमास आपर अवसान दाख�वले पा्हजे. इदरा्मसमे सामथमर�नषठा 
उतपधन करावमास आपर सामथमर�नषठा धरल� पा्हजे पर्दु तमा वतद �न मूखर पुढार ्मा्नी पतमेक 

कत तमा्द  भमालपरा दाखवून सवर इटल�द �नरतसाह पसर�वला. दे इदरा्शी आपला स्ब्ध नाह� असे 

दाखवू लागले. लोका्ना दतवभकदीडमा ऐवजी वमिकदभकदी �शकवू लागले. लोकसतदाक 

वमवस्ेला ला् मारन राजसतदेरे खूळ माजवू लागले. सवदत लढाईरी काह� एक दमार� न क�रदा 
फ्र लोका्दील “उदार मदवादमा्”डमा (Liberals) �वशवासघादक� ्ापा्वर भुलून गेले. सवावल्बन 

�वसरले. मसमद्र� ऑिस्मा लढाईरी जार�ने दमार� कर�द असदा आपर शहरादलमा शहराद 

घोरद पलले! नद्र पुधहा कामदेशीर रळवळीला आर्भ झाला! जे दलवार�रे जोरावरर �मळ�वले 

जावमारे �न “परद देदोस का घेऊ पार?” असे महटलमा�शवाम कधीह� �मळावमारे नाह�, दे 

राष्�म सवाद्ंम मा्ना कामदेशीर रळवळीने पा्हजे होदे! तमा्नी एक ज्गी अजर केला �न तमाद 

कामदमारे आधार दाखवून तमा आधारावर आमहाला सवाद्ंम असावे महरून �सद करणमासाठठ 
एक नीर लेख �ल्हला. 

सवाद्ंम हा पतमेक राष्ारा अबा्धद हकक आहे, हा परमेशवरारा कामदा आहे, महरून 

आमह� आमडमा पमतना्नी सवद्् होरार, असे जाह�र करणमारे ऐवजी अमकमा कलमाडमा 
अमकमा आधाराने आमह� सवाद्ंमारी �भ�ा मागदो अशी भमाल �न �नद्म भाता वापरल�. 
ऑिस्माला हेर पा्हजे होदे. मा मतगजळारे शोधा्द बल्ाडमा बळे बळेर झालेलमा सवमम्धकत द 

पुढार ्मा्स गु्दवून तमाने इटल�डमा नूदन सौभागम-क्ुकुमावर पुधहा घाला घादला! आघादक 

पददीने ब्लारा �वसदतद पसार न होदा उलटे धैमर गळून कोठेह� नवीन उठावरी होईना. ्ा्दीडमा 
जी�वदाला ठार माररारे ््ललरपरासारखे दसुरे �वत नाह�. पर्दु तमा कामदेशीर पुढार ्मा्ना मा 
््ललरपरादर आपर मोठा �वरार�परा दाख�वदो आहोद असे वाटले! मा फाजील 

आक्लेशास्ाद �न मा फाजील कारस्ानीपराद अतमद् �वशवास �न अवसान, पौरत �न 
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समकाल�न उठावरी- जमा दीन शबदाद सवर ्ा्�दशास् भरलेले आहे- तमा हमा दीन शबदा्द 

अतमद् अ�वशवास; हे रोग इटल�ला पारनाशक झालेले आहेद. आपर वाट पहाद बसदो, पर��ा 
कर�द बसदो, प�रिस्दीरे गुलाम बनदो; प�रिस्दीला आपले गुलाम करणमारा �क्वा नवीन 

प�रिस्दी �नमारर करणमारा पमतन आपर केवहाह� कर�द नाह�, �वरार करणमास फार वेळ घेरे 

हे बु�दमा्दमारे ल�र समजणमारे ऐवजी तमादर काह� लोका्ना मोठा लौल वाटदो. 
मा सवर दोता्रा प�रराम वहावमारा दसार झाला. ऑिस्माने सवदतरी दमार� होदार 

एकदम सवार� करणमारे प�सद केले. अजून दर� सावध वहावमारे होदे; �न एकराष्�मतवाडमा 
दतवाने पे�रद होऊन जोर धरावमारा होदा. पर्दु भमाल �न वमोवतद पुढार ्मा्डमा मूखरपरापुढे सवर 
वम्र झाले. दरर लोका्स अवसान रढलेले असूनह� दे मा स्ैर लोका्नी ठार मा�रले. 

वदरमानप्ा्पैक� कोरी लढाईरे नाव काढले क�, तमाला कलक �श�ा करणमारा हुकूम सुटला. 
ऑिस्माने मॉलेनावर सवार� केल�. देवहा बोलोगना शहराने जा्हरनामा का्ढला क�, “मॉलेनीज 

लोका्डमा सक्टाशी आपला काह�एक स्ब्ध नाह� महरून तमा लोका्नी मोिजलेलमा मुदपददीद 

आपर �मसळणमारे काह�एक कारर नाह�, तमा्डमावर आरीबारीरी वेळ आल� आहे!” मॉलेनावर 
आरीबारीरी वेळ आल� असदा्नाह� बोलोगनाला वाटले क�, आपलमावर काह� आरीबारीरी वेळ 

आल� नाह�! सधैम ठेवावमारा �नमम पुढे आला असदा धुलकावला गेला. दसुर� शहरे सवद््देदून 

पारद्ंम गद�द ढासळद असदा बोलोगनाला सवस  ् बसावेसे वाटले. कारर तमारे सवाद्ंम 

कामदेशीर अजारवर अवल्बून होदे! अखेर २० दारखेला बोलोगनाडमा दरवाजमावर ऑिस्माने ला् 

मा�रल�! दर� कामदेशीर रळवळ काममर होदी. पुढार ्मा्ना अजून वाटद होदे क�, पूव�री वरने 

कामम ठेवल� जादील! तमा सवर वरना्ना गुल् ाळून ठेवून ऑिस्माने परवशदेडमा शतख्लेद पुधहा 
सवा�ना पकके आवळून टाकले!!! 

१८२० आ�र १८३१ मा वेळडमा ददु�वी उठावणमा्डमा इ�दहासारे वर�ल धद�ने पमारलोरन 

केलमावर भावी पमतना्द काम काम रुका टाळलमा पा्हजेद हे मी ठर�वले. इटा�लमन लोका्दील 

बहुदेक जर ्ा्�द �न �दरे पुढार� मा्र े �नर�नराळे पर��र करणमास �वसरलमामुळे वर�ल 

पराजमा्पासून �नराशे�शवाम दसुरे काह� �शकले नाह�द. 

माझी पकक� खा्ी झाल� क�, मश मेणमास फकद मोगम ्दशेरा अवकाश आहे. सवा�द 

मुखम रुक� घलद होदी दी ह� क�, ब्लारे पुढार�पर जमा्नी तमाला आर्भ केला नवहदा अशा 
लोका्ना देणमाद मेई. दरर लोक �न सामाधम वगर मा्नीर इटल�डमा पतमेक ्ा्दीला आर्भ 

केलेला आहे. पर्दु तमा्नी ्ोडमा काला्दर वतद लोका्ना पुढार�परावर बसवून ्दलेले आहे. 

वमोवतद लोका्डमा सललमाने रालावे हा �नमम समाजाडमा सामाधम िस्दीमसमे मोगम आहे. पर्दु 

�वल�र काल्ा्दीद वतद लोक साहिजक र�दीनेर अमोगम ठरदाद.कारर ्ा्दीला आर्भ 

दररा्कलून �न मसममवगारकलून होदो. पुढे जेवहा् प्हल� महतस्कटे दरू होदाद �न ्ा्�दप�ास 

जम मेदो, देवहा हलकेर हे वतद लोक पुढे सरकदाद. प्हलमास झुगारन देऊन आपर अ्धकत द 
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होदाद. जी तमा्री नसदे तमा ्ा्�दकलपनेरे हे मागरदशरक होदाद. जो मा्नी जुळवून आरलेला 
नसदो दो बेद पुरा करावमास हे पाहदाद �न जमा्रा अभमास मा्नी जधमाद केलेला नसदो अशा 
अलररी �न प�रिस्दी, अवसान �न सवा्रतमाग, मा्डमावर दाबा ठेवावमास पाहदाद. 

मा्रे सवर �श�र जुधमा �वरारपददीने झालेले असदे. मा्रा दारणमावररा �वशवास उलालेला 
असदो. मा्रा उदारमदवाद�परा महरजे हलल� इटल�द जीव धरन असलेलमा नेमसदपरा 
(Moderation हे नाव इटल�दील एका प�ाला देद होदे.) पमारेर असे. कारर देह� मा 
नेमसदा्सारखेर भमाल �न दबुरल; बा�रकसा�रक मुदमा्वर घासाघीस कररारे; कामदेशीर 

रळवळीडमा नेभळमा प�दकारावर अवल्बरारे; पर्दु नसै्गरक हकका्डमा मूलदतवापम�द 

जाणमारी धमक नसरारे-असे असद. 

हे लोक पुढार�परावर मेदार आपलमा हादाखाल� अ्धकार�ह� आपलमा मदारे असे �नवलदाद. 

�पढ�जाद लोक, वक�ल, पोफेसर वगैर्दून �नवल केल� जादे. अ्ारद ्तमापैक� सवरजर दबुळे असून 

तमा्डमाद राजम ्ा्दीला लागरार� धमक, ्हम्द �न अककल ह� मुळीर नसदाद. आमरे दरर 

लोक अनुभवाने �न �वशवासाने हादी सतदा देऊन मागे सरदाद. तमा्नी हे �वसर नमे क�, सवद्् 

अ्दतकररा्डमा महतवाका्�ा �न गुलामा्डमा महतवाका्�ा माद फार मोठे अ्दर असदे �न महरूनर 

गुलामा्रे प�द�न्धतवाला मोगम ठरलेलमा मा जुधमा लोका्नार सवद््देरे पुढार�पर केवहा्ह� 
करदा मेरार नाह�. 
मा सवर गोषट�रा �वरार करन अखेर मी माझमा अ्दतसफूद�ने रालणमारे ठर�वले �न ‘दरर 

इटल�’डमा स्स्ापनेला आर्भ केला. 
 
  



 

www.savarkarsmarak.com 

भाग दसुरा 

दरर इटल� 
(La Giovine Italia). 

मावळे - शीमतससवाद्ंमारा ठेवा कैसा �मळवावा। 
अमहा् नसे रे ठावा �शवबा कवर देव घमावा।। 

�शवराम - कर� दी धरा भकद शक्रा भवा�न दलवार। 
अ�वध् सारा ्ररा ररररा वहाल दासमपार।। 

‘गो�वद्.’ 
 
 
(दरर इटल�री स्ापना करदे वेळी खाल�ल �नमम पतमेक सभासदाला पाळावे लागद. 

जमा्री मदे खाल� ्दलेलमा सवर दतवा्ना अनुकूल असदील तमा्नार सभासद होदा मेद असे. तमा 
मदा्रा सू्र�तमा �नषकतर काढणमासाठठ खाल�ल लेख मॅ�झनीने �ल्हला आहे. तमादील पतमेक 

शबद महरजे इ�दहासशास्ादील एकेक महतदतव आहे. पतमेक वाकम हे एक सवद्् वमाखमान 

आहे, दो सवर लेख मेलेलमा राष्ा्रा स्जीवनीम्् आहे.) 
 

तरू इटल�च्ा सभासदांसाठ� 
सामान् �दगददशत 

 
‘सवद््दा-समदा-मानुतदा -दासममुकददा- राष्ैकदा’ 

 
ख्ल १ 

 
जमा्रा पग�द आ�र कदरवम मा दोन महतदतवावर �वशवास आहे, अशा इटा�लमना्री 

‘दरर इटल�’ह� सहकार� सस््ा आहे. ्हरा असा दढ �वशवास आहे क�, इटल� ह� एकराष् 

होरारर होरार. तमा एकराष्�मतवारी पापदी करन घमावमास दी आतमसम्र आहे. �दडमा 
आजपम�दडमा पमतनादील अपमशारे खरे कारर �दरे अ्ददुरबरलतव नसून �दडमा ्ा्�दशकदीरी 
्दशाभूल हे होम. एकवटून �न एकसारखे पमतन कर�द राहरे मादर �वजमारे रहसम भरलेले आहे. 

अशा �वशवासाने जे मा सस््ेरे सभासद झाले आहेद तमा्र ेमुखम उ्दषट इटल� देशाला सवद्् 

करन दीमसमे सववश �न समसमान लोका्री एक राष्सतदा उतपधन कररे हे होम. इटल�डमा मा 
सवाद्ंमासाठठ, मा राष्ैकमासाठठ �न हमा लोकसतदेसाठठ आमह� आमरे बु�दसामथमर �न 

कत �दसामथमर सवरसवी अपरर केलेले आहे.  
 

ख्ल २. 
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इटल� देशाडमा ममारदा आमह� अशा समजदो. १) मूरोपखल्ाला लागून असलेल� �न पुढे 

दवीपकलपाकत �द झालेल�, �दडमा उतदरममारदेला आलपस पवरद वदुरलाकत �द पसरलेला आहे, द��र 

भागी जी समु्वलमा्�कद आहे, पिशरम ्दशेला वहरो नद�रे मुख आहे �न िजडमा पूवरसीमेवर 
््सट� नगर वसलेले आहे. २) जी लगतमारी बेटे दे्ील लोका्डमा मादतभातनेे इटल�रेर भाग 

महरून ठरद आहेद �न राजमपददीरी मोगम ररना झाल� असदा जी इटल�डमा राष्ैकमसीमेद 

आलमावारून रहारे अशकम आहे, दी सवर बेटेह� इटल� देशादर मोलदाद. 

‘राष् ‘ शबदारा अ्र असा आहे क�, सवरस्मदीने एकजीव झालेले �न एकार 

शासनपददीने शा�सद असलेले सवर इटा�लमन लोक. 
 

ख्ल ३. 

सस््ेरी मूलदतवे. 
 

कोरतमाह� सस््ेरी सुर��दा, उपमुकददा �न भरभराट ह� �दडमा उ्दषट ल�माडमा 
�निशरददेवर, सपषटदेवर �न सुवमकदेवर अवल्बून असदाद. 

कोरतमाह� सस््ेरे बल हे �दडमादील सभासदा्डमा नुसतमा स्खमेवर अवल्बून नसदे; दर 

तमा सभासदा्डमा एकवाकमदेवर अवल्बून असदे. जमा मागारने जावमारे तमाबदल पूरर स्म�द �न 

वेळ मेदार सवरजर एकिजवाने, एक्दलाने �न खा्दमाशी खा्दा �भलवून एका झ्डमाखाल� अभेदम 

वमूह ररदील अशी खा्ी, हमा गोषट�दर खरे सामथमर असदे. 

जमा ्ा्�दकारक स्स्ा्मसमे �नर�नराळमा �वरद मदारे लोक घेदले जादाद �न 

जमा्डमापुढे �निशरद कामर् म असा नसदोर तमा सस््ा नाश पावेदोपम�द जर� एकमदाडमा 
्दसलमा द्ा�प लढाईडमा दसुर ्मार ्दवशी तमा रळवळीला मोगम वळर देणमास सम्र 
नसलमाने, आपसादील मादवीने तमा्रा अ्द होईल. ह� मादवी उदशेाडमा �न �्मेडमा एकरपदेरी 
िजदक� जमासद महदी असेल �ददक� जासदर माजद जाईल.  

पतमेक दतवामसमे तमाडमा साधना्राह� अ्दभारव होदो. हेर दसुर ्मा र�दीने सा्गवमारे 

महरजे जसे सासम असेल दशीर साधनेह� असावमारी. 
जोपम�द ्ा्�द का करावमारी, दी करन काम �मळवावमारे, हे �निशरद नसदे दोपम�द दी 

घलवून आरणमारी �क्वा �दला कामम रप दमावमारी साधने ह�ह� अ�निशरद �न अपमशी अशीर 

असदाद. दढ �वशवासा�शवाम दी रळवळ काह� वेळ रालेल �न महरूनर �दरी पगदीह� लटपट�द 

�न म्द अशी राह�ल. भूदकाल� ह� गोषट पतममास आलेल�र आहे.  

एदद्र जी सस््ा �क्वा जी वमिकद मापुढे राष््ा्दीडमा पवदरनाला हाद घाल�ल �दला 
रळवळीडमा मुळाशी काम आहे, �न तमा ्ा्दीरे पमरवसान कशाद आहे, मारे सपषट �ान असले 

पा्हजे. लोका्नी शस् उरलावे महरून जो आ�ा कर�ल तमाने दे कशासाठठ उरलावमारे हेह� 
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सा््गदले पा्हजे. जो कोरी पुनरजजीवन कर पाह�ल तमाडमामसमे शदा असल� पा्हजे. जर तमा 
शदरेार अभाव असेल दर �दरा ब्दोबसद कररे �क्वा मोगम वळर देरे हे तमाला अशकम होईल. 

अशा बेब्दशाह�रा आर्भ करणमापल�कले तमारे हादून काह� एक वहावमारे नाह�. कारर कशासाठठ 
झगलावमारे �न �वजम �मळवून कशारी �स�द करावमारी हमारेर अ�ान असदा सवर राष् असे 

केवहार ररा्गरा्द उदररार नाह�. 
मासदव, आमडमा ‘दरर इटल�’रे उदीषट, सासम- जमाडमासाठठ �दला झगलावमारे आहे 

दे ल�म-कोरतमाह� पकाररी ्पवा्पवी न करदा आमह� आमडमा सवदेशबा्धवास कळवीद राहू. 

आमडमा सस््ेरा उदेश राजम्ा्�द हा आहे. �दरे पमतन हे राजम्ा्दीरे पूव� �न नद्रह� 
�श�रातमकर असदील. जमा दतवा्रे �श�रानेर राष्�म मन सुसस् कत द कररे शकम आहे �न 

जमाडमा पभावानेर इटल�रे पुनरजजीवन �न र�र घलणमारा स्भव आहे अशा दतवा्रा �न 

�वरारारा उदबोध होणमासाठठ दरर इटल� तमारे �ववेरन कर�द राह�ल. 

�दला जे सतम महरून वाटद आहे तमारा उपदेश कररे हे �दरे कदरवम आहे, अशी ‘दरर 

इटल�’री समजूद आहे. माद दी कोराराह� हकक लूबालून घेद नाह�. राजम्ा्दीला आर्भ 

करणमारे आधी कोरडमा मागारने इिड्द फल पापद करन घेणमासाठठ झटले पा्हजे हमारा 
उपदेश करणमाद इटल�डमा समोर सवाद्ंममुदारे �नशार फलकद ठेवणमाद; दो सवाद्ंम 

समरादील झ्ला हा सवदेशाडमा पुनरजजीवनारी गुढ� आहे अशी जमा्री खा्ी असेल तमा्ना तमा्ना 
तमा झ्डमाखाल� मेणमारे आम्् र करणमाद; �न तमा सवम्सेवका्रे सधैमारा वमूह ररणमाद; ह� 
सस््ा आपले कदरवम बजावीद आहे. पर्दु दे �नशार सवदेशाडमा भावी राष्�म झ्डमारे ऐवजी 
उभारणमारा आमरा उदेश नाह�. जेवहा हा आमरा इटल� देश पूरर सवद्् होईल �न केवळ तमारेर 

असरारे सवा�मतव पुधहा एकदा आपले हादी घेईल, देवहा मग तमा भागमोदमारे ्दवशी दो आपले 

सवदतरे �नशार उभार�ल �न कोरडमा दतवा्वर �न �नममावर राष्ाने वागावे माबदल सवम्सवद्् 

इड्ा दो पकट कर�ल. सवद्् सवदेशारी दी इड्ा ह� सवरपूजम �न सवरस्मद अशी राह�ल. 

‘दरर इटल�’ ह� लोकसतदा�पम �न राष्ैकमवाद� आहे. दी लोकसतदा�पम आहे, कारर 

दतवदत परमेशवरारी �न मानवमारी अशीर आ�ा आहे क�, पतमेक राष् हे सम �न सवद्् अशा 
देशब्ध्ूनी बनलेले असावे. �न लोकसतदाक राजमपददी�शवाम सवदेशारी ह� िस्�द अबा्धद 

्टकवील अशी दसुर� राजमपददीर नाह�. 
कारर क�, खर� खर� राजमसतदा महटल� महरजे जे तमा अतमुडर नी�द�सदा्दारे 

पगमनशाल� �न अखल् असे �नदशरक असदे तमा राष्शर�रादर प�दिषठद झालेल� असदे.  

कारर क�, हमा राष्शर�रादून राजमसतदा काढून दी कोरतमाह� �व�शषट हककारे रपाने 

एखादमा �व�शषट वमकदीद ठेवल� �न तमा वमकदीला सवा�रे लोकमावर रढ�वले क�, ह�र 

अ्धकारारी रटक इदर वगारदह� पसरद जादे मग तमा मोगाने नाग�रका्री समदा नाश पावद 

जाऊन अखेर सवदेशसवाद्ंम नषट होदे. 
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कारर क�, एकदा सतदाधीशतव राष्पुरतादून �नघून दे �नर�नराळमा भागा्कले गेले क�, 
दाबादाबीला आर्भ होदो �न एकदा दाबादाबी सुर झाल� क�, मा �नर�नराळमा भागाद 

सवा�मतवाबदल लढाई ज्ुपल�र पा्हजे. एक्दल नाह�से होऊन भेद दर माजलेर पा्हजेद. 

अ�वशवास �न दवेत मा्रा अ्मल रढून राष्ारी पतम� जीवनशिकद अशी जी तमारी एकदानदा 
�दरा भ्ग झालार पा्हजे. 

कारर क�, राजा महटला महरजे तमारा लोका्शी पतम� स्ब्ध असरे शकमर नसदे. देवहा 
लोका्रे पाठबळ नसलमाने तमाला एक सरदारा्रा मसमवद� वगर �नमारर करावा लागदो. हा 
सरदारवगर झाल� क�, असमदा �न दरुारार हे राष्ाद उतपधन झालेर महरून समजावे. 

कारर क�, �नसगरवमवस्ा �न इ�दहास मा दोहोराह� हार उपदेश आहे क�, राजा 
�नवलणमारी पद�द ठे�वल� क�, बेब्दशाह�ला आर्भ होदो; �न दे सक्ट टाळणमासाठठ राजारी 
आनुव�्शक पद�द ठे�वल� क� जुलुमाला आर्भ होदो. 

कारर क�, जो जो राजा दो दो �वषरूरा अ्श मा दषुट समजुदीरा आदा नामनाट होद 

असलमाने राजसतदेमसमे अ्धकार बजावणमारी �न एक� कामम ठेवणमारी धमक उरलेल� नाह�. 
कारर क�, मूरोपख्लभर उतका्�ददशरक अशी जी अ�नवामर रपा्दरे घलद रालल� आहेद. 

तमावरन हे सपषट होद आहे क�, लोकसतदादतवर �सह्ासनारढ होरार. �न अशा िस्दीमसमे 

इटल�द जर राजसतदा सवीका�रल� दर दीदर लवकर घलरार्मा ्ा्दीरी बीजे पे�रल� जादील. 

‘दरर इटल�’ ह� लोकसतदा�पम आहे. कारर क�, इटल�मसमे वासद�वकर�तमा 
राजसतदेरी काह�र ्रधहे अिसदतवाद नाह�द. राजामसमे �न लोकामसमे सधमाननीम असा 
सरदारा्रा वगर कामम नाह�. सवर इटल�ला राष्�म सवरप देरारा �न महरून सवर देशाला ममतव 

लावरारा असा एकह� राजव्श हलल� कामम नाह�. कारर क�, आपलमा इटल�रा पारीन बारा 
लोकसतदा�पमतव हार आहे. आपल� शेषठ पूवरसमारके लोकसतदावाद� आहेद. आपलमा 
राष्ोत्ा्दीरा सवर इ�दहास लोकसतदा�पम आहे. �न जेवहा आपलमा देशाद राजसतदेला पार्भ 

झाला देवहार नाश, परसतदेडमा अवल्बनाने आलेल� अवन�द, लोकदवेत �न राष्ैकमारा बीमोल 

मा्राह� आर्भ झाला. 
कारर क�, इटल�दील लोक हे एका मनुषमाला राजम �मळावे महरून केवहाह� लढरार 

नाह�द. कोरडमाह� एका सस््ानाला राजमपद देणमास इदर सस््ाना्र ेहकक नषट करदा मेरार 
नाह�दत दे स्मुकदस्स्ानपददीरा हट सोलरार नाह�द. पर्दु मा वमिकद-महतवारे ऐवजी जर असे 

एखादे महतदतव पुढे धरले क� तमा दतवारे अनुगमनाने स्ा�नक महतवाका्�ा गळून पलदील दर 
तमा दतवासाठठ सवर इटा�लमन लोक आनद्ाने एक होऊ शकदील. असे सवरस्मद होरारे ल�म 

महरजे लोकसतदाक पददी होम. 

कारर क�, सवर राष्ाने उठावरी करावी असे लोकमद दमार होणमास एकर उपाम आहे. 

जमाडमा मोगाने तमारे पतम� र�दीने कलमार होईल �न तमारे जधम�सद हकक परद �मळदील 
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असेर एखादे उ्दषट लोका्डमा दतकाल पस्दीस पलेल. महरून लोकसतदा ह�र तमा्री आशा 
असल� पा्हजे. 

कारर क�, हलल� सवर सस््ानारी िस्�द ह� खेळादील बाहुलमापमारेर असलमाने 

आपलमा राष्�म सवद््देडमा प�व् पमतनास तमा्डमा भमालपरामुळे �न दषुट नीदीमुळे तमारा 
काह� एक उपमोग होरार नाह�. महरून ररा्गरा्द उदरन आपर लोका्ना हाक मारल� पा्हजे. 

आपर जनपदालार तमा सवाद्ंमाडमा �न लोकसतदेडमा शेषठ दतवा्रा उडरार करन रैदधमपू�रद 

केले पा्हजे. मूरोपख्लभर होरार ्मा ्ा्दीडमा पतमेक पादभुारवाद जे पकट�भूद झालेले आहे, दे 

लोकसतदादतवर अ््गका�रले पा्हजे. 

मा सवर काररा्साठठ ‘दरर इटल�’ ह� लोकसतदा �पम आहे. इटल� सवद्् करन दीमसमे 

लोकसतदापददी स्ापणमारा �दरा अ्�दम हेदु आहे.  

दरर इटल�ह� राष्ैकमवाद� आहे. कारर, ऐकमा�शवाम खरे खरे राष्तव स्भवदर नाह�. 
कारर, राष्ैकमा�शवाम खर� शिकदमतदा कधीह� मेरार नाह�. �न इटल� देश हा सम्र, 

एक�कत द �न महतवाका्�ी अशा राष्ा्डमामसमे बसला असलमाने �दला दर सवर गोषट�रे आधी 
शिकदमतदार �मळ�वल� पा्हजे. 

कारर, एकराष् करणमारे ऐवजी जर सम्ुकद स्स्ानपददी सवीकारल� दर िसवटझल�ल-

पमारेर इटल� देशह� दबुरलदेद राह�ल. शेजारडमा कोरतमा दर� राष्ाडमा कहमाद तमास वागावे 

लागेल. 

कारर, सवर देश एक राष् आहे अशी िस्�द झालमा�शवाम �नर�नराळे लोक एकमेका्वर 
पेम कररार नाह�द. स्मुकदस्स्ान पददीरा अ््गकार केलमाबरोबर नुकदेर मावळद राललेले 

स्ा�नक �न पा्�दक अ�भमान वाढद जाऊन इटल� पुधहा मसममुगा्दलमा अ्दगरद मादवीद जाऊन 

पलेल. 

कारर, सम्ुकद स्स्ानपद�द ह� इटल� देशारे �वसदतद �े् मोलून तमारे लहान लहान 

दुकले कर�ल, हे दुकले झाले क� हमा आक्ु्रद �े्ा्मसमे मतसर सुर होईल; पुधहा राजेलोका्डमा 
जुलुमाला आर्भ होईल. 

कारर, सम्ुकद स्स्ानपद�द ह� इटल� देशाडमा नसै्गरक राष्कुट्ुबतवारा �वसव्स करन 

इटल� देशाला मनुषमजादीडमा उत्ा्दीद जे महतकदरवम करावमारे आहे तमाडमा मुळावरर घाव 

घाल�द. 

कारर, मुरोपख्ल हे पगमनातमक रपा्दरा्दून जाद असदा तमाद �वसदतद �न एक�कत द 

राष्े बनद रालल� आहेद. मावरन अ�नवामर �न आवशमक असा हार �सदा्द �नघदो क�, 
मनुषमजादीने �वसदतद �न एक�कत द राष्ा्री घटना करावी. 
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कारर क�, इटल�मसमे अ्दगरद सुधाररेरे जे जे पमतन झाले तमा्रा सू�म र�दीने अभमास 

केला असदा असे ्दसून मेईल क�, �कतमेक शदकापासून राष्ैकमदेकलेर इटल�री पवतितद होद 

आलेल� आहे. 

कारर क�, राष्ैकमा�वरद जे जे आ�पे घेणमाद मेदाद तमामसमे हे गतह�द घेदले जादे क�, 
मुखम सरकार पतमेक पा्दावर तमाडमा स्ा�नक हकका्�वरद जुलूम कर लागेल. ‘दरर इटल�’ 
ला स्मद असरार� अशी राष्ैकमदा महटल� महरजे तमाद कोरडमाह� पकाररा जुलूम मेद नाह�. 
दीमसमे सहका�रदा, �न सवरस्मददा मा्रार अ्दभारव होद आहे. पतमेक पा्दारे स्ानमाहातमम हे 

प�व् आहे. ‘दरर इटल�’री अशी इड्ा आहे क�, अ्दगरद वमवस्ेडमा ररनेद पतमेक पा्दारी 
सवद््दा िजदकमा शकम �ददकमा आदरबुदीने सधमा�नल� जावी, पर्दु राजक�म वमवस्ेडमा 
ररनेद मा् सवर इटल�देश एक�भूद �न क््�भूद वहावा. �न मूरोपडमा रळवळीद एकराष् मा 
नातमाने तमाने वागावे. एदद्र ‘दरर इटल�’ ह� राष्ैकमवाद� आहे. 

अशा र�दीने दरर इटल�री मूलभूद असरार� ह� दतवे �न तमा्र ेदातका�लक प�रराम 

मारे हे साररप ्ददगशरन केलेले आहे. हे ‘दरर इटल�’ रे धमरमद आहे. �न जमा्री मा राष्�म 

धमारवर शदा असेल �न जे दो सवीकारावमास कबूल असदील तमा्नार ‘दरर इटल�’ दे घेदले 

जाईल. 

मा भूलभूद दतवारा बार�क सा�रक पशनाद कसा उपमोग करावमारा �न तमा दतवापासून 

�न तमा �व�वध पशना्पासून उतपधन होरार ्मा राजक�म घटना्री कशी वमवस्ा करावमारी वगैरे 

मुदे हे ‘दरर इटल�’ ह� सस््ा आपलमा पूरर �वराराद घेद आहे �न घेद जाईल. अशा दाुमम 

पदीडमा मुदमा्रा �नकाल करदेवेळी सभासदारे महररे ऐकले जाईल �न तमाडमा मदभेदा्री 
मोगम र�दीने वासलाद लावणमाद मेईल. 

ह� सस््ा वर�ल मुखम दतवा्रे सपषट�कररा्र �न पसारा्र वेळोवेळी लेख प�सद कर�द 

जाईल. मा लेखमालेद मा दतवा्रा �न दद्गभूद सवर महतवाडमा पशना्रा �वरार हा मनुषमजादीरे 

�नममन कररार्मा उत्ा्�द�नममाला �न आपलमा इटल�डमा ऐ�दहा�सक पवततदीला धरन केला 
जाईल. 

इदर सवर राष्ा्ना सामाधम असरार� अशी जी महतदतवे दरर इटल�रे सभासदास माधम 

आहेद �न वर सा््गदलेलमापैक� जी इटल�लार लाग ूअसरार� �व�शषट दतवे आहेद, दी सवर द��ा 
देरार ्मा्क लून द��ा घेरार ्मा्ना सपषट�करर करन सोपमा र�दीने �शक�वल� जादील. द��ा घेरारे 
द���द होदार दीर दतवे शकम तमा तमा मागारने सवर इटा�लमन लोकास उपदे�शदील. 

द��ा्धकार� �न द���दवगर मा दोघा्नीह� हे पकके समानाद ठे�वले पा्हजे क�, पतमेक 

दतवापमारे न�ैदक आररर हे अतमद् महतवारे आहे. नीदी�शवाम नाग�रकतव शकम नाह�. 
कोरडमाह� प�व् महतकामारला आर्भ करदाना प्हल� गोषट महरजे सदगुराने आपल� अ्दतश�ुद 

करन घेरे ह� होम. जेवहा आपर �शक�वदो तमा दतवा्रा �न दै�नक कत तमा्र ा मेळ बसद नाह�, 
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जेवहा ‘जगी बोलणमासारखे रालरे’ होद नाह� देवहा दी दतवे पसतद वहावी महरून केला जारारा 
पमतन हे केवळ ढ�ग असदे. हे अतमद् भषटदेरे ्रधह होम. केवळ सदगुर �न प�व्ाररर मा्नीर 

‘दरर इटल�’ला इदरास आपलमा मदाकले वळ�वदा मेईल. जर जे आपल� मदे माधम कर�द 

नाह�द तमाडमाहून अतमद् शेषठ अशा आराराने आपर भू�तद नसलो, दर आपर एका अभागी �न 

हटी प्् ारे अनुमामी ठर. पर्दु ‘दरर इटल�’ हा एक अभागी दट �क्वा हटी प� नसून दो 
राष्धमर आहे, दी देवददूा्री स�मदी आहे! 

आपर इटल� देशाडमा भागमरवीरे अरर आहोद. इटल�डमा राष्धमाररी मुहूदरमेढ रो�वरे 

हे आपले मुखम कदरवम आहे. 
 

ख्ल ४ 
 
आदा जमा साधना्नी हमा वर सा््गदलेलमा सवाद्ंमपापदीडमा शेषठ उदशेारी �स�द 

करावमारी आहे, दी साधने दोन आहेद- �श�र �न उठावरी. हमा दोन साधनारा उपमोग 

समकाल�न सुर राह�ल �न तमा्री पूरर एकदानदा करणमाद मेईल. �श�र हे उदाहरराने, 

वकदततवाने �न लेखरीने ्दले जाऊन तमारा सवर रोख उठावरीरे महतव �न आवशमकदा ह� 
लोका्री मनाद �बब्�वणमाकले राह�ल. उठावरी ह� शकम देवहा देवहा अशा र�दीने केल� जाईल क�, 
�दडमा मोगाने राष्�म मनाला उडर पकाररे �श�र ्दले जावे. 

सवाद्ंममुदारे �न सवाद्ंमपीदीरे �श�र इटल�मसमे अ्ारदर गुपद र�दीने ्दले जाईल. 

पर्दु इदर देशामसमे दे उघल उघल र�दीने ्दले जाईल. 

‘म्ग इटल�’रे सभासद हे, तमा स्स्ेकलून ्ाप�वलमा जारार ्मा �न कर�वलेलमा 
लेखमालेरा खरर भाग�वणमासाठठ उभारलेलमा ्वम�नधीस म्ाशिकद मदद देदील �न दी 
पाठ�वणमारी खटपट करदील. 

जे देशभकद हदपार झालेले आहेद, तमा्र े मुखम कदरवम हेर होम क�, तमा्नी 
राष्धमरपवदरन स�मदी स्ापावी. 

ब्लाला आर्भ करणमारी दमार� ह� सवर गुपदपरे केल� जाईल. �दडमा बदलरे �श�र �न 

�दरी मा्हदी ह� इटल�द �न इटल�डमा बाहेरह� अतमद् गुपदपरे ्दल� जादील.  

‘दरर इटल�’री पूरर दमार� झाल� क�, मोगम सध्ी पाहून ब्लास आर्भ केला जाईल. तमा 
ब्लारे सवरप हे नेहमी राष्�म ठेवले जाईल. तमा ब्लारा कामर् म असार ठर�वणमाद मेईल क�, 
तमाद भावी राष्ैकमारी बीजे अ्क ु �रद केल� जावी. हमा उठावरीरा आर्भ कोरतमाह� ्ठकारी 
जर� झाला दर� उभारले जारारे �नशार �न पुढे धरलेले सासम ह� एकराष्�मर असदील. दे ब्ल हे 

राष्सघ्टनेसाठठ केलेले असलमाने दे राष्ारे नावानेर केले जाईल �न आजपम�द �दरसकत द केलमा 
गेलेलमा जनपदावरर सवर भर्वसा ठेवला जाईल. तमा ब्लारा उदेश सवर राष् सवद्् कररे हा होम. 
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आमरा सवर इटल� देश हा सवाद्ंम�दलकाने म�्लद वहावा अशी आमरी इड्ा असलमाने ब्लारा 
पार्भ जर� एखादमा �व�व��द पा्दाद झाला दर� आमडमा इदर देशब्धूना दासममुकद 

करणमासाठठ आमह� आमरे सवदतरे पा्दापुरदेर न पाहदा बाहेर पलू �न सवार� करन रोहोकले 

एकदम उठावरी करणमारी वमवस्ा कर�द राहू. मा ्ा्दीरा पसार िजदकमा जासद भागावर 
करदा मेईल, �दरा पामा िजदका जासद र्द�वदा मेईल �न दी पसत�द �न दे र्द�वरे हे िजदके 

झपाटमाद करदा मेईल �ददके करणमार पमतन केला जाईल. 

सवदेशसवाद्ंमारी खर� महदी लोका्ना कळावी �न तमा्डमा हदमम््दराद सवदेशारी मू�दर 
सहानुभूदीडमा �न ्दवम पेमाडमा कमलाद आरढ वहावी असा आमरा उदेश असलमाने उभारलेल� 
्ा्दीरी लढाई ह� अशा र�दीने राल�वल� जाईल क�, सवदेश्हद हेर आपले ्हद अशी सवर लोका्री 
दढ शदा वहावी. 

आमरी अशी पकक� समजूद आहे क�, आमरी ह� �पदतभू�म सवदतरे सवाद्ंम 

�मळ�वणमास सवरसम्र आहे. जर एक राष् �नमारर करावमारे असेल दर राष्�नषठा ह� प्म 

उतपधन केल� पा्हजे; दी राष्�नषठा परकमा्डमा सहाामाने �मळ�वलेलमा पूरर अशा जमाने्ह 

कधी उतपधन होरार नाह�; जी उठावरी परकमा्रे आधारावर केलेल� असदे �दरे पारबधह� तमा 
परकमारे प�रिस्दीवर अवल्बून असलमाने �दला जम मेईलर मारी �निशरददा �न शाशवददा 
मुळीर धरदा मेद नाह�; मा सवर ऐ�दहा�सक सतमाद आमरा पूरर �वशवास असलमाने ‘दरर 

इटल�’ ह� परकमा्डमा मददीरा शकम �ददका फामदा घेणमास जर� सोलरार नाह� द्ा�प आमडमा 
उठावरीरी वेळ, स्ळ, �न सवरप ह� आमरी आमह�र ठरवू. कोरडमा मागारने जावमारे हे 

आपरर ठर�वले पा्हजे. 

्ा्�द�पम मूरोप हा ब्लारे �नशार फलकणमारी वाट पहाद आहे. मग दे �नशार इटल�ने 

का फलकवू नमे? कोरी दर� आर्भ करणमारीर खोट� आहे. मग दो आर्भ इटल�नेर का कर नमे? 

परवशदेरे पाश दोलणमासाठठ ‘दरर इटल�’ ला जमा �े् ाकले जावमारे आहे दे �े् अजून 

कोरडमाह� पादसपशारने �वटाळलेले नाह�. परदासमारा नाश करणमासाठठ ‘म्ग इटल�’ ने जो पमोग 

करणमारे मोिजले आहे दो पमोग अजून कोरीर केलेला नाह�. आजपम�द जेवढ� उभाररी करणमाद 

आल� देवढ� फकद एका �व�शषट वगारने केलेल� आहे. दीद जानपद �मळालेले नवहदे. पर्दु आदा 
राष्ारा एकर भाग रळवळ कर�द नसून तमारा �वराट देह हा नख�शखा्द रैदधममुकद होऊन 

उभा ठाकरार आहे. ररा्गरा्द दो �वजमी होरारर! 

कारर जम मेणमासाठठ िजरी उरीव होदी दी गोषट आमरे दबुरलतव नसून आमडमादील 

आतम�नषठेरा अभाव ह� होम. पर्दु जेवहा एकदा मा आतम�नषठेने मुकद असलेले �न आदा 
सवाद्ंमर पा्हजे अशी प�द�ा केलेले इटल� देशारे दोन कोट� लोक द्ल ठोकून उभे राहदील देवहा 
तमा्ना काम कररे शकम नाह�? आदा परदासमारी बेली दोलावमारीर महरून जेवहा दोन कोट� 
लोका्रे राष् घर उरलदे देवहा तमा बेलीरे दुकले उलालेर पा्हजेद. 
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ह� आतम�नषठा �न हे सवाद्ंमपेम उतपधन करणमारे प्हले कदरवम प्म तमा मदाडमा 
उपदेशाने �न नद्र जोमारी उठावरी करन पार पालेल जाईल प्म मनतपवदरन �न नद्र उठावरी 
केल� जाईल. 

‘दरर इटल�’रे असे मद आहे क�, उठावरी �न ्ा्�द मा्डमामसमे अ्दर आहे. उठावरीरा 
जम झाला महरजे ्ा्दीला पार्भ होदो. महरून प्हल� उठावरी होऊन ब्लाला आर्भ होणमाद �न 

इटल�देश पूरर सवद्् होणमाद जो मसमवद� काळ लागेल, तमा अवधीद एका दातपुरतमा �न ्ोडमा 
लोका्डमा हादाद क््�भूद झालेलमा अशा सतदेरा अ्मल रालेल. 

पर्दु मादभू�म एकदा सवद्् झाल� क�, मग पतमेक अ्धकार राष्�म स�मदीडमा हादी 
्दला जाईल. ह� राष्स�म�द हार राष्ा्धकारारा उगम असलमाने पतमेक जर �दरी आ�ा 
�शरसामाधम कर�ल. 

सवाद्ंममुद हे ग�नमी कावमाडमा पददीने केले जाईल.  

सबल परकमा सतदेरा धुववा उलवून देऊन जमा्ना सवदेश मुकद करावमारा असेल तमा्नी 
ग�नमी कावमारीर मुदपद�द मोिजल� पा्हजे. लढाईडमा आर्भी परसतदेरा लोळा रुकवून 

�शसदवार सधैम दमार कररे अशकम असदे. पर्दु ग�नमी कावमाडमा पददीने दी उरीव भरन 

काढदा मेदे. मा कावमाद लहान लहान टोळमा्रीर जरर असलमाने तमा दाबलदोब दमार करदा 
मेदाद. तमा्डमा सुटसु्टदपराने परकमा्री नजर सहज रुक�वदा मेदे. दसुरा फामदा असा होदो 
क�, ग�नमी कावमारी टोळक� ्ठक्ठकारी पसरलेल� असलमाने श्ूस फार मोठे सधैम 

ररा्गरावर आरावे लागदे. पर्दु तमाला भल्ावून सोलणमास लहान लहान टोळमाह� सम्र होदाद. 

सारा्श, श्ूड्मा अ�दशम मोठमा सधैमाला देशोदारका्डमा अ�दशम लहान सधैमाद गु्दवून टाकदा 
मेदे. �दसरा फामदा असा क�, पारद्ंमामसमे लोकास लषकर� �श�र देरे अगद� अशकम होदे �न 

लषकर� �श�र लोकास �मळालमा�शवाम पारद्ंम स्पद नाह�. अशा मा वदुरलाकार को्ट्मारा 
उड्ेद करावमास ग�नमी कावमा�शवाम दसुरे शस् नाह�. कारर, ग�नमी कावमाला आर्भ 

करावमास फार ्ोले लषकर� �श�र लागदे. दे इदकमा बेदारे असदे क�, पारद्ंमाद दे सहज देदा 
मावे. पर्दु एकदा मा कावमाडमा मुदपददीला आर्भ झाला क�, बाक�रे लषकर� �श�र 

सवानुभवाने �न आपोआपर �मळू लागून राष् मुद�म बनदे. देवहा पारद्ंमादील सवर 
दाबादाबीला गुल् ाळून ठेवून राष्ाला लषकर� �श�राद दरबेज करणमास ग�नमी कावा हा एकर 

मागर आहे. रव्ा फामदा असा आहे क�, ब्लारे मश हे तमाडमा पसतदीवर अवल्बून असदे �न 

ग�नमी कावमाडमा टोळमा रहूकले भटकद ठेवरे शकम असलमाने ह� पसत�द दाबलदोब करदा मेदे. 

ग�नमी कावमाने �पदतभूमीद पतमेक पावलाला देशवीमरतवाडमा कत तमाने पावनदा मेदे; पतमेक 

्ठकार सवाद्ंममुदाडमा सग्दीने राष्�े्  बनदे; असले एकेक �े् सवसमतदीने हजारो देशवीर 
उतपधन कर�द जादे! मा मुदपददीद मोठे सधैम सहसा जमवावे लागद नसलमाने जमाने तमाने 

आपापले स्र�र केले दर� सुदा पुरेसे होदे �न महरून पारवा फामदा असा आहे क� पतमेक 
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्ठकारी लढाईरे द�ल ज्ुपलेले असलमाने स्ा�नक शौमारला आपल� करामद दाख�वणमाला झेपेल 

इदकेर �े् �मळदे. �शवाम स््ध सापलल� �क्वा जरर पलल� क�, तमा्ना रटकन एक् होदा मेदे. 

पर्दु हा सुटसुट�दपरा श्ूडमा �शसदवार �न अवजल सधैमाद असरे अशकम असलमाने सहावा 
फामदा असा होदो क�, श्ूस्  जधमाद माह�द नसलेलमा मुदपददीने घाबरन सोलदा मेदे. तमादह� 
एकदा पराभव �मळालार दर फारदर एखाद� टोळी बुलेल , पर्दु बाक� सवर सुर��दर रहादील. 

महरून सादवा फामदा असा आहे क�, �कदीह� पराभव झाले दर� ग�नमी कावमाने लढद असदा 
�नमूरलन होणमारी केवहाह� भी�द नसदे. पराभव होदोसा वाटला क� गेले पळून. जवळरा खिजना 
हरवावमारा नाह� �क्वा श्ूस्  मोठठ लूट सापलावमारी नाह�. सवर टोळमा हमा एका उदशेाने �न 

एकार सवदेशपेमाने बद असदाद महरून तमाडमाद बेब्दशाह� माजद नाह�. पर्दु तमा बहुदेक 

जमाव करन रहाद नसलमाने तमा्डमापैक� एखादमा टोळीरा जर� मागमूस लागला दर� इदरा्रे 
बेद सुर��द रहादाद हा आठवा फामदा होम. ग�नमी कावमाने राष्�म मुदारे �वशवासघादापासून 

स्र�र करदा मेदे. अशा र�दीने एखादमा स्ल� �वशवासघाद झालमाने �क्वा श्ूडमा दावलीद दे 

स्ळ सापललमाने मोठठशी नुकसानी होद नाह�. कारर तमा मुदारा पामा हा एकर ्ठकारी नसदो. 
एखादे शहर सुटले दर दसुर�कले जाऊन दसुरे बळकावून बसदा मेदे. माद नववा फामदा होदो दो 
असा क�, एकार �निशरद स्ल� लढाईरा पामा ठेवला असदा जो अन्र घलणमारा स्भव असदो 
दो सहज र�दीने टाळदा मेदो. सवाद्ंमदेवीरे म्् दराकले जावमास, बरोबर र�दीने आ्मर 

केलमास, ग�नमी कावा हा एकर मागर होम. ग�नमी कावा हा अिज्कम आहे. ग�नमी कावा हा 
अ�वनाशी आहे. ( इटल�डमा रामदासारे हे ग�नमी कावमारे सदो् वारीद असदा, तमारे मनन 

कर�द असदा �न तमारे पठन कर�द असदा कोराला महाराष्ाडमा मॅ�झनीरी आठवर होरार 

नाह�? सम्ा�र े उपदेशाद ‘वतकमुदा’ वर कटा� ठेवलेला आहे. �न शीमड््पदीपासून दो 
सवाद्ंमपापदीडमा राजारामीम मुदारे अ्दापम�द मराठेवीरा्नी हमार ग�नमी कावमारे अवल्बन 

केले होदे. पर्दु मा इटल�डमा ्ोर पुरतासारखे भ�वषमवाद� महातमे आपलमादह� उतपधन झाले 

होदे माबदल अ�भमान बाळगला �क्वा तमा महातममा्रा जधम �न उपदेश इटल�पमारे सा्र न 

करदा ्हद्सु्ान पुधहा जसे होदे दसेर मेलेले आहे माबदल लजजा मानावी हे काह�र कळद नाह�! 
ह� राष्�म लजजा केवहा जाईल?) 

अशा र�दीने मुदारा आर्भ ग�नमी कावमाने करावा. पर्दु शकम झालमाबरोबर �शसदवार 
सधैमारी ररना �नवलक �शपाई �मळवून फार काळजीने कर लागावी. ब्लाने आर्�भलेले कामर मा 
सधैमारे साहमाने सुर झालेले ्ा्�दमुद शेवटास नेईल. लढाईरी ह� मूलदतवे सवर्  पसतद करणमास 

‘दरर इटल�’रे सवर सभासद झटून पमतन करदील. हमा दतवा्रे �ववरर, सपषट�करर �न तमा्रा 
ब्ल रालू असदा्ना कसा उपमोग करावमारा हे वेळोवेळी दरर इटल�डमा लेखमालेदून प�सद केले 

जाईल. 
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ख्ल ५ 

दरर इटल�रे सवर सभासद पतमेक� दरमहा ५० स््टमस ्(सुमारे साद आरे) मापमारे 

स्स्ेडमा खिजधमाकले देद जादील. जमा्ना अनुकूल असेल दे मापे�ा जासद रककम देणमारे 

कबूल करदील.  
 
 
 
 

ख्ल ६ 

दरर इटल�रे र्ग शवेद, रकद �न ह�रद हे दीन आहेद. दरर इटल�रे �नशार हमा 
र्ग्मीने भू�तद झालेले असेल. तमाडमा एका बाजूवर सवद््दा, समदा, मानुतदा, हे दतव्म �न 

दसुर ्मा बाजूवर राष्ैकमदा �न दासममुकददा हे दतवदवम झळकद राह�ल.  
 

ख्ल ७ 

दरर इटल�रा सभासद होऊ इिड्रारा, पतमेकजर, दरर इटल�री द��ा घेदे वेळी 
आपलमा द��ागुर्रे सम� खाल�ल शप् घेईल. 

जगजजनक परमेशवराला समरन; माझमा परमप�व् सवदेशभूला समरन; परकमा �क्वा 
अ्दगरद श्ूड्मा जुलुमाला सवदेशसर्�राडमा प�व् कामारसाठठ जे जे देशवीर बळी पललेले आहेद, 

तमा देशवीरा्ना समरन:- 

परमेशवराने जे देशब्धु मला ्दलेले आहेद, तमा्डमा पीतम्र �न जमा देशामसमे जधम 

घेणमारे महदागम माझमा वाटमाला आलेले आहे तमा देशमादेपीतम्र, माझी आवशमक अशी जी 
कदरवमे आहेद तमा कदरवमा्ना समरनत- 

िजने माझमा पूवरजा्ना जधम ्दला �न जीमसमे माझी मुलेबाळे ना्दावमारी आहेद तमा 
भूमीबदल मानवी पाणमाद �नसगरदत उतपधन झालेल� जी प�व् पी�द तमा देशपी�दला समरनत- 

दषुटदा, कु्टलदा, अपहार, जुलूम �न गुलाम्गर� हमा्डमाबदल मानवी पाणमाद �नसगरदत 
असलेला जो अतमद् �दटकारा �न दवेत तमा अधम दवेताला समरनत- 

इदर सवद्् देशादील नाग�रका्मसमे मी उभा रा्हलो असदा जेवहा मला असे ्दसून मेदे 

क�, मला नाग�रकतवारे कोरदेर हकक नाह�द, मला जमाला माझा महरदा मोईल असा सवदेश 

नाह�, �न मला सवदेशारे �नशार नाह�, देवहा जी अतमद् लजजा वाटून माझे द�ल काळे ्ठककर 
पलदे तमा लजजेला समरनत- 

सवाद्ंमासाठठर उतपधन झालेल असदानाह� माझमा आतममाला तमारा उपभोग घेदा मेद 

नाह� �न सतकत तम करणमासाठठर तमारी उतपितद असदानाह� गुलाम्गर�डमा भमार �न शधूमशबद 

अशा क�लवाडमाद पललमाने माझमा आतममास दी सतकत तमे करदा मेद नाह�द, द्ा�प मा 
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सवम्सवद्् आतममारी जी �नसगर पवतितद सवद््देकलेर �न सतकत तमाकलेर ओढा घेद आहे तमा 
माझमा �नसगर पवततदीना समरनत-  

आपलमा पूवरकाल�न ्ोरपदाडमा समतदीला �न पसदुदडमा नीरदेला समरनत- 
सवाद्ंमकामा�साठठ झुज्द असदाना फाशीवर, दुर्गाद �क्वा वनवासाद देहपाद झालेलमा 

देशवीरा्डमा मदा्नी जे अशू ढाळले आहेद तमा प�व् अश्ूना समरनत- 
माझमा कोटमवधी ब्ध्ूडमा दळमळरार्मा आतममा्ना समरनत- 
मी अमुक एक मनुषम - 

परमेशवराने इटल� देशाला जी �व�शषट काम्गर� सा््गदल� आहे दीमसमे �न दी पूरर 
करणमासाठठ पतमेक इटा�लमनाने झटले पा्हजे मा कदरवमामसमे पूरर �वशवास ठेवूनत- 

जे्े जे्े ईशवर� सतदेने ‘मे्े राष् �नमारर झालेर पा्हजे महरून आ�ा केलेल� आहे दे्े 
दे्े तमा राष्ाडमा �न�मरदीरी शकदीह� तमाने उतपधन केल�र आहे. दी शिकद जानपदामसमे 

वासदवम कर�द आहे �न जर तमा शकदीरा उपमोग जानपदाकलून �न जानपदासाठठर केला जाईल, 

दर �वजमशी माळ घाल�लर घाल�ल. असा माझा पूरर �वशवास असलमानेत- 
�्माकदतरतव �न सवा्रतमाग हार सदगुर आहे आ�र सह्�द �न हेदुसादतम हेर सदवल 

आहे असे जारूनत- 
मी हमार राष्धमारने रालरार्मा ‘दरर इटल�’ नावाडमा स्स्ेद माझे नाव घालदो 

आ�र अशी शप् घेदो क�, तमा्डमाबरोबर इटल� देशाला एक, सवद््, दासममुकद, �न 

लोकसतदाक राष् करणमारा पमतन मी आजधम कर�द राह�न. 

‘दरर इटल�’डमा उ्दषट हेद्ूर े, तमा हेद्ूरी पूदरदा करणमारे जे एकर साधन तमा सह्दीरे 

�न जमाडमा�शवाम �वजमशी सदद राहावमारी नाह� अशा सदगुरा्रे �श�र हे मी सवदेशब्धूना 
वकदततवाने, लेखाने, �क्वा कत दीने देद जाणमारा पमतन म्ाशिकद �न शकम �ददका कर�द राह�न. 

मापुढे मी दसुर ्मा कोरतमाह� स्स्ेद नाव घालरार नाह�. 
‘दरर इटल�’ डमा अ्�दम दतवा्ना धरन जेवढे हुकूम होदील देवढे मी पाळीद जाईन. मी 

हमा सस््ेरे सवर �नमम पस्गी पार गेला दर� गुपद ठेवीन. 

माझमा सहकार� ब्ध्ूना उपदेश �न कत �द मा्नी सहााम करणमासाठठ आदा �न मापुढे 

आजधम ह� शप् मी पाळीन. 

जर ह� सवर �क्वा �दडमा्दील एक शबद मी �वशवासघाद करन मोलीन दर हमा माझमा 
मसदकावर परमेशवराडमा कोपारा भ�लमार होवो! मनुषम जा�द माझा ्धककार करो! �न असतम 

प�द�ेरे ला््न माझमा द�लास काळोखी लावो!!! 
(अशा र�दीने ‘दरर इटल�’ मा स्स्ेडमा कामाला आर्भ केलमान्दर �दडमा ‘�श�र �न 

उठावरी ‘हमा परसपरावल्बी कदरवमदवमापैक� प्हले कदरवम पार पालले पा्हजे होदे. दे िजदकमा 
पमाराने उतदम होईल �ददकमा पमाराने उठावरी मशसवी होणमारा जमासद स्भव होदा. एदद्र 
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राष्ामसमे सवद्् �न सतममाग� �वरारा्री पसतदी करन दरराडमा अ्दकररारी एकवाकमदा 
करणमास मॅ�झनीने “म्ग इटल�,” “दरर इटल�,” मा नावारेर प् मास��लसला काढले. मास��लस 

हे फ्र हदीद असलमाने मॅ�झनी तमा ‘दरर इटल�’ प्ाडमा दवारे सवाद्ंमारे �श�र उघल उघल 

र�दीने देऊ लागला. तमा प्ारे आर्भापूव� प�सदीप्क काढले होदे. दे अतमद् महतवारे असलमाने 

तमादील उदारे खाल� ्दलेले आहेद.) 

‘तरू इटल�’�े प्स�चद्क 

इटल�दून सवदेशारी सेवा केलमारे अपराधावरन जमा्ना सवदेशतमाग करावा लागला आहे 

�न जे हलल� परक�म देशाद काल्मरा कर�द आहेद, तमा्डमा मदाने आजपमरद आपर बोललो 
�ददके पुरे आहे, आदा शकम देवहा �्मार करन दाखवू. मनादलमा मनाद जाळून टाकरार्मा 
सद्ापारी जवाला ह� मोगम वेळ मेईपम�द आदलमा आदर दाबून ठेवू. मसमद्र� काह� एक वाडमदा 
करावमारी नाह�. 

पर्दु वासद�वक िस्दीरे पर��र करदा असेर ्दसून मेद आहे क�, इटल�रे लोकाद 

अजून मुखम मुखम दतवा्बदल भमक्र अ�ान आहे. दी दतवे �शक�वलमा�शवाम �न तमा दतवा्री 
पारामरे करन इटल�रे मनतपवदरन केलमा�शवाम उठावरीरा पमतन �सदीस जावमारा नाह�. 

मोठालमा राजम्ा्तमा हमा दतवा्नीर घलवून आरलेलमा असदाद. तमा ्ा्तमा आधी 
मनामसमे होदाद �न मग वमवहाराद होदाद. जेवहा तमा ्ा्तमा कशासाठठ करावमाडमा �न कशा 
करावमाडमा मा्रे बरोबर गहर मनास करदा मेदे देवहा हादून ददनुसार कत �द घलदे. जमा वेळेस 

एखादमा �नसगरदतद �क्वा महतवाडमा प�व् हककासाठठ दरवार�रा उपमोग केला जादो देवहार 

काम दो दरवार�स जम �मळदो. पर्दु हे हकक कोरारे आहेद हे आधी कळले पा्हजे. सवर 
समाजारे आतम�श�र उतदम रालले क� मगर हकक �न कदरवमे कळू लागदाद. मग दमार 
नसदाना नुसदीर सुर झालेल� दा्लगाई ह� पशूड्मा टकर� इदक�र असारभूद असदे. जेवहा 
सवाद्ंमपी�द, परवशदेरा पूरर �दरसकार, आपले श्ू कसे फसवीद आहेद मारे पूरर �ान �न तमा 
श्ूड्मा नामनाटारा मागर कसा आख्ावमारा हमारी सपषट कलपना अतमा्द दतवा्रा लोका्ना 
उतदम बोध होदो देवहार मग तमा्डमा हादून मशसवी ्ा्तमा घलदाद. दतवे पूरर समजावून ्दल� 
गेल� महरजे लोका्ना आपले हकक कळू लागदाद. हकक कळले क� तमा्ना सवाद्ंमारी जबरदसद 

इड्ा उतपधन होदे. अशा र�दीने लोका्ना �श�र देदा देदा सवद््देरी जरर भास ूलागल� �न 

�दडमा पापदीरी अ�नवामर इड्ा उतपधन झाल� क�, तमा्डमा अ्गाद शिकदमतव उतपधन झालेर 

महरून समजावे. 

मासाठठ इटल�दील लोका्ना मुखम दतवारी मा्हदी �न �श�र देणमासाठठ आमह� एक 

वदरमान काढणमारे मोिजले आहे. तमाद हलके हलके �न पगमनारे पमाराने �नर�नराळमा 
�वतमा्री ररार केल� जाईल �न तमा पतमेक �वतमावरन मूलदतवा्री आवशमकदा �शक�वल� 
जाईल. 
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सवदेशपी�द; तमा परकमा जोखलारा, तमा परवशदेडमा शतख्लेरा, तमा परदासमाडमा 
दुर्गारा, तमा ऑिस्माडमा जुलमी अमलारा पूरर �दटकारा; �न तमारे दे जोखल झुगारन 

दमावमारा, दी शतख्ला दोलणमारा, दो दुर्ग फोलणमारा, तमा परक� अमलारा नामनाट करणमारा 
पूरर सक्लप रहूकले झाला पा्हजे. हे दतव सवरमाधम झाले पा्हजे, दे होईल, दे होद आले आहे. 

पर्दु हे अ्�दम सासम कसे साधावमारे माबदलडमा पशनाद मा् बर�र भानगल उतपधन होद आहे. 

आपलमाद स्ा�नक कदतरतव �न स्ा�नक महतव असलेले बरेर जुने लोक आहेद. तमा्र े

असे महररे पलदे क�, राजक�म हकक हे कारस्ानीपराने स्भाळून स्भाळून ्ोले ्ोले असे 

�मळ�वले पा्हजेद. तमा्ना आपल� दतवे कबूल आहेद, पर तमापासून होरारे प�रराम मा् नको 
आहेद. जुलुमारा �न परवशदेरा अ�दरेक झालेला आहे हे दे दतुखाने कबूल करदाद; पर्दु अ�दरेक� 
उपाम मोजणमास मा् धजद नाह�द. जमा कारस्ानपददीने �न मुकदीने परकमा्नी आपलमाला 
बद केले तमार कारस्ानाडमा �न लप्लावीडमा खेळाने दे मुकद होऊ पहाद आहेद! तमा्री 
गुलामाना्र मोगम अशी मदे आहेद माद काह� आशरमर नाह�. इटल�मसमे जमा वेळेस सवद्् 

मनोवततदीरा गध्ह� नवहदा देवहा तमा गुलाम िस्दीद मारा जधम झालेला �न तमा गुलाम 

िस्दीदर तमारे �श�र झालेले; देवहा आपलमा हककासाठठ, आपलमा पूवरवैभवासाठठ �न आपलमा 
पतम� अिसदतवासाठठ द्ल ठोकून उठरार्मा लोका्रा तमा्ना भरवसा नाह� माद काम आशरमर 
आहे? अवसानारा जोर कसा असदो हे तमा्ना मा्हद नाह�. तमारी सवर मदार काम दी कारस्ानी 
�न कामदेशीर रळवळीवर! दर� बरे; हमार कारस्ानीपरारे वेलाने आपरास हजारो वेळा फस�वले 

आहे! 

तमा्डमा हे अजून समानाद मेद नाह� क�, गेलमा अधर शदकभर इटल� देशामसमे 

पुनरजजीवनाडमा सा्हतमारी जोपासना होद आल� आहे. आपलमा लोकास आदा िस्�द 

सुधारल�र पा्हजे असे वाटू लागले आहे. 

तमाडमा हे समानाद मेद नाह� क�, गुलाम-्गर�द अनद् शदके रदलेला हा इटल� देश वर 

मावमास दोनर मागर आहेद-सदगुर �क्वा सधमरर. 

तमा्ना कळद नाह� क�, दोन कोट� साठ ल� लोक, प�व् कामारद ‘देह् वा पादमेद ्अ्� वा 
साधमेद”् महरून गजरना करन ठाकले असदा �्भुवनादह� अिज्कम होदाद! 

तमा्ना हे शकम वाटद नाह� क�, सवर इटल� एका दतवासाठठ �न एका उदशेासाठठ एक् 

करदा मेईल. पर्दु असे करणमारा तमा्नी मनापासून पमतन एकदा दर� केला आहे काम? मा 
पमतनाद मरर पतकरावमास दे कधी दर� दमार झाले आहेद काम? तमाने सवर इटल�डमा नावाने 

सर्ाष् मुद केवहा दर� सुर केले होदे काम? लोकास तमा्नी कधी दर� असे �श�र ्दले होदे काम 

क� मो� �मळवावमास एकर मागर आहे; क� आतमोधन�द ह� आतमबलावर करावी लागदे; क� 
लढाई�शवाम केवहाह� सवाद्ंमपािपद शकम नाह�. लढाई-�नकरारी, दुमुल, िजला �वजमा�शवाम 

�क्वा सवगार�शवाम दसुरा दह ठाउक नाह�! ‘हदो वा पापसम�स सवग� िजतवा वा भो�मसे मह�म’् 
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अशा �नधाररारी! अशा लढाई�शवाम सवाद्ंमारी आशा नको! हे �श�र लोकास ्दले होदे काम? 

नाह�? दर ्हम्दीडमा पमतनाला सवदत �भऊन दे बाजूबाजूला दबून बसले �क्वा दरकद �न 

भीदभीद पाउले टाक�द बसले, जरू काम जमा परम प�व् सवाद्ंम-समराडमा मागारद दे उभे होदे, 

दो बेकामदेशीर मागर होदा! जरू काम सवाद्ंमपापदीरा पमतन हा एक गुधहार होदा! तमा्नी 
राष्सभा (Congress) �न पधानम्लळ (Cabinets) मा्डमा गमाळ �न नेभळमा सस््ाकले बोट 

दाखवून लोका्ना फस�वले आहे. परकमा्डमा मददीरी वरने देऊन लोका्दील आतम�नषठेडमा �न 

आतमतमागाडमा जमोदीला तमा्नी �वझ�वले आहे �न जो काळ तमा्नी लोका्डमा मनतपवदरनाद 

�क्वा समराद खरारवमारा दो काळ तमा्नी कामदमाडमा घासा�घसीद वम्र दवलला आहे �न अखेर 
आदा राष्ामसमेर आतम�नषठा नाह� महरून दे रलद आहेद. दे जमा्नी तमा आतम�नषठेला 
आपलमा उदाहरराने केवहार पद�पद करणमारा पमतन केला नाह�! दे आपलमार भमालपराने �न 

र्रलतवाने मारन टाकलेलमा लोका्डमा अवसानारी रेषटा कर पहाद आहेद. 

पर्दु दे �बरारे सुखी असोद, कारर तमा्डमाकलून जमा रुका घललमा तमा तमा्डमा 
नीरदेपासून नसून �भ्पेरामुळे घललमा आहेद. �शवाम ्ा्दीडमा िस्दीद घललेल� पतमेक रुक� 
ह� अ्�दम सतमारी एकेक पामर�र होदे. नुकतमार घललेलमा रुका हमा ्ा्�दशास्ावर�ल हजारो 
पुसदका्पे�ा जमासद उतदम र�दीने दरर �पढ�ला उपदेश देदील. तमा्डमा रुका्रा दरर �पढ�ला 
फामदा �मळेल. मारे आधीर हा फामदा वासद�वक घमावमास पा्हजे होदा. दो घेदला गेला असदा 
दर राष् मारे आधीर सावध झाले असदे, दर नवीन रुका टाळदा आलमा असतमा. पर्दु कव्रद 

दहा शदका्डमा इ�दहासारे सार पुरेसे नसेल! आजपमरद परकमा्डमा वरना्नी �न आशेने केलेला 
घाद हा आतम�नषठा उतपधन करणमास पुरेसा नवहदा! आदा दर� सावध वहावमारे आहे का? हे 

इटल� देशा! अजून दर� दुझी खादर� झाल� आहे काम क� परमेशवर �न जमशी ह� शरू पुरतालार 

वश असदाद! कामदेशीर कारस्ानाद �वजमदेवी रहाद नसून दी दुझमा दरवार�रे अगभागी रहाद 

असदे! इटल�री अजून दर� खादर� झाल� आहे काम? 

होम, खादर� झाल� आहे �न “दरर इटल�” हे तमारेर फळ आहे. मा एको�रसावमा 
शदकाद इटल�ला कळून रुकले आहे क� लढाई�शवाम सवाद्ंमपािपद नाह�. लोका्�शवाम लढाई 

नाह�. बहुजनसमाज, �श�रा�शवाम- राजक�म �श�रा-�शवाम लढाईस पवततद होद नाह�. �न हे 

�श�र देणमारा उतदम मागर महटला महरजे तमाडमाबरोबर सवा्रतमाग �न देहतमाग करावमास 

सजज असरे हा होम. इटल�ला आदा कळले आहे क�, मा नवीन कामारद जुधमा मढमा्रा उपमोग 

नाह�. नवीन प�रिस्दीला नवीन मारसे उतपधन वहावी लागदाद. नवीन दरर-जमा्ना जुधमा 
�वरारा्नी �क्वा सवमीनी द�ूतद केलेले नाह�, जमा्र ेआतमे सवा्ारडमा �क्वा लोभाडमा सपशारने 

भषट झालेले नाह�द, जे प�दभेरे िजव्द झरे आहेद! अशा दररा्नी मुकद असलेलमा “दरर 

इटल�”ला हमा गोषट� कळलमा आहेद. �दडमा कदरवमारी प�व्दा �दला सवे््दद झालेल� आहे. 

तमा कदरवमारी सा्गदा दी कररारर कररार, दे करणमारी �दने शप् घेदल� आहे. जे हजारो 
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देशभकद सवदेशाला बळी पलले आहेद तमा्री शप् घेऊन आमह� प�द�ा केलेल� आहे क�, 
जुलुमाने �वरार मरद नाह�द दर सुदढ होद जादाद हे �सद करावमारे. आमह�, पगदीकले जो 
सदासवरदा अ�ममुख आहे, तमा मानवी आतममारी शप् घेदल� आहे. तमा दरर बा्ल �र�मनीडमा 
लढवामा्री शप् आहे. मॉलेनाडमा देशवीरा्डमा रकदारी शप् आहे! 

अहो! देशवीरा्रे रकद! तमा रकदाद मू�दरमद् राष्धमर भरलेला आहे.सवाद्ंमारे बीज 

देशवीरा्डमा रकदाद एकदा रजले क�, मग तमारा नाश करणमास सम्र “असा सवर भूमल्ळी कोर 

आहे”? आज आमरा मुखम धमर देशवीरतवारा आहे. पर दो उदमा �वजमारा धमर होरार आहे. 

आ�र अशा िस्दीद आमह� दरर लोक - तमार देशवीरा्डमा धमारद �वशवास ठेवरारे- आमरे 

कदरवम हेर आहे क�, तमा प�व् कामारसाठठ आजधम म्ाशिकद शकम �ददका पमतन करावमारा. 
जमा अ्� ससमार शस् उरलदा मेद नाह�, तमा अ्� आमह� लेखरी उरलरार. जे �वरार अपूरर 
�न अवमविस्द र�दीने अदसददत पसरलेले आहेद दे एक् करन तमा्ना सवाद्ंमपीदीरे 

वमविस्द वळर देरे �न तमा्डमाद आतम�नषठेरी जमोद लावरे हमा कामासाठठ लेखरी उरलरे 

भाग आहे. महरून आमह� असा �वरार केला आहे क�, ठरलेलमा वेळी भागाभागाने आमडमा 
दतवा्डमा सपषट�कररा्र �न पसत�दकामार् र आमडमा देशब्ध्ूडमा मददीने सवाद्ंमपापदीडमा 
अ्�दम उदशेानुरप लेखमाला प�सद करावी. 

आमरा मुखम उदेश इटल�रे सवाद्ंम हा असलमाने तमाला अनुरप �ददकार भाग इदर 

देशा्डमा राजकाररादून �वव�ररला जाईल. भूददमा हा मानवमारा �नसगर आहे. महरून सवर 
राष्ा्शी भूददमेने वागावे हा अबा्धद धमर आहे. पर्दु भूददमा ह� नेहमी समसमाना्मसमेर शकम 

असदे. महरून प्म सवाद्ंमस्पादन �न मग भूददमा. तमा�शवाम आपर भूददमेला मोगम नाह�. 
आमह� परकमा्डमा मददीरी आशा धररार ्मा्रा ्धककार करदो. पर्दु इदर राष्ा्ना इटल�री खर� 
मा्हदी करन देणमारा पमतन आमह� कर. आमह� हे सवर जगास �सद करन दाखव ूक�, इटल� ह� 
आध्ळी नाह�; दी भमालह� नाह�; पर्दु ददु�वी आहे. इटल� ह� अ�ाद आहे. पोकळ लौल, अ�वरार; �न 

राल�वलेलमा जुलुमारे ढ�गी मल्न करणमारी आवशमकदा उतपधन झालमामुळे मुदामर 

�पक�वलेला गैरसमज, मा सवर र�दीनी परकमा्नी इटल�बदल सवर जगाद वाईट मद पसर�वले आहे. 

आमरे मनो�वकार, िस्�द, राल�-र�दी मा्रा जारून बुजून �वपमारस राल�वलेला आहे. 

आमरे देशास शा्ददा ्दल� महरून परके लौल मार�द आहेद. शा्ददा! आमह� आमडमा 
जखमा उघडमा कर �न तमादील रकदाडमा ्रळका्डमा उलू लागलमा महरजे सवर जगाद सा्गू क�, 
तमा शा्ददेसाठठ ह� �क्मद आमहाला दमावी लागद आहे. आमह� कोठडमादून �न अ्धेरादून 

जुलुमारे कागदप् ओढून काढून परकमानी आमहा्स �कदी ्ळले आहे मारा लेखी पुरावा सादर 
कर; आमह� आमडमा ्लगमाद उदर �न आमडमा देशवीरा्डमा अिस् �न तमा हजारो अ�ाद 

मोदसमा्रे इ�दहास जगारे समोर धर; दे आमडमा गा्जरुक�रे, आमडमा दढ �नशरमारे, �न 

जगाडमा दतूरीम दलुर�ारे मुके सा�ीदार होदील! तमा महातममा्कले बोट दाखवून आमह� सवर 
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जगास सा्ग  ूक�, जमा्ना दुमह� परवशदेद ्ररलू ्दलेद, दे आतमे असे आहेद! जमाला एकाक� 
सोलून अखल् गुलाम्गर�द ढकललाद दो हा इटल� असा आहे! 

(मान्दर ्ोलेर ्दवसा्नी “म्ग इटल�” हे प् सुर झाले. मा प्ाद वर�ल प�स�दप्काद 

कळ�वलमापमारे सवाद्ंमपी�द, सवाद्ंममुदारी आवशमकदा �न तमारे मागर माबदल ररार ठेवल� 
होदी. मॅ�झनीडमा लेखा्रा प�रराम कसा झाला हे सा्गावमास पा्हजे असे नाह�. जे शबद इदका 
काळ लोटलमानद्रह� �न परदेशस्ा्सह� अजून सफूद�रे िजव्द झरे वाटद आहेद, �न जमा्ना 
ऐकदार जुलुमाला �न परवशदेला अजून क्प सुटद आहे दे शबद जमा वेळेस तमा सवाद्ंमवीराडमा 
लेखरीदून प्म बाहेर पलले असदील �न दतकाल�न महतवाडमा पशना्रा �नकाल �सह्गिजरदाने 

इटा�लमन दररा्डमा अ्दतकररास कळवीद असदील देवहा तमारा प�रराम काम होद होदा हे 

कलपनेनेर जारले पा्हजे. मास��लसहून दे शबद बाहेर पलद नवहदे, दर प�व् तवेताडमा हमा 
धगधगलेलमा जवाला इटल�डमा पारद्ंमास भसम करणमासाठठ धावद असद! मॅ�झनीडमा 
लेखरीने मुकुट उल्े पालले; �सह्ासने पाल्ी घादल�; बादशाहमा्रे दुकले उल�वले; इटल�डमा 
समशेर�ला सवाद्ंमारे पारी ्दले; ‘मोठालमा राजम्ा्तमा हमा दरवार�पे�ा दतवा्नीर घलवून 

आरलेलमा असदाद, तमा ्ा्तमा आधी मनामसमे होदाद �न मग वमवहाराद होदाद.’ हे �सद 

करन दाख�वले. मॅ�झनीडमा लेखरीने राष्�म मो�साधना-साठठ रदुव�द �नमारर केले! 

कालकालारा �वरार करन जे तमा वेदारे शवर, मनन �न �न्दसमास कर�द जादील तमा्ना 
परवशदेडमा भुदारी बाधा कधीह� होरार नाह�. 

तमा “म्ग इटल�” प्ाद मॅ�झनीबरोबर आरखीह� बरेर सवदेशभकद लेखक लेख �लह�द 

असद. हे प् दर आठवडमाद �नघद नसे. तमारे मधून मधून भाग प�सद होद. तमादील मॅ�झनीरे 

बहुदेक लेख हे दतकाल�न मुदमा्वर, कामदमा्वर, �न तमा �व�शषट प�रिस्दीवर असलमाने हलल� 
सामाधम वाका्डमा दे फारसे उपमोगी नाह�द. �न जी महतदतवे तमा लेखा्द �वव�ररल� आहेद दी 
वरडमा प�स�दप्काद �न “म्ग इटल�” मा गुपद मल्ळीरे �नममप्काद आलेल�र आहेद. पुढेह� 
दी मेदीलर. महरून तमा लेखा्र े शबदशत भाता्दर करणमारी �वशेत आवशमकदा नाह�. 
वदरमानप्ाद एकर दतव वेळोवेळी पुढे मा्लरे भाग पलदे; पर्दु काह� कालानद्र देर देर �ववरर 

क्टाळवारे होदे. 

मॅ�झनीडमा ‘म्ग इटल� ‘दील लेखा्नी इटल�वर काम प�रराम केला हे तमा लेखा्डमा 
पसारा�वरद �कदी कलक �नमम केले होदे हे पा्हले असदा समानाद मेईल. दी हक�कद पुढे 

‘आतमर�र्ाद’ मॅ�झनीनेर ्दलमापमारे मेईल. 

द्ा�प “म्ग इटल�” प्ारे साघारर सवरप समानाद मावमास मॅ�झनीडमा लेखा्री माद, 

�न तमादील अतमद् महतवारा भाग हलल� मनोर्जक �न उपदेशक होणमासारखा देवढा पुढे ्दलेला 
आहे.)  
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‘दरर इटल�’ हे प् सुर होदार प्हले लेख १)दरर इटल�, २)रोमागना, 
३)सतमा�वषकरर, हमा �वतमा्वर होदे. नद्र दोन मोठमोठाले �न �वरारपूरर लेख “इटल�मसमे 

सवाद्ंमपापदीला आजपम�द झालेले अल्ळे �न घललेलमा रुका” मा �वतमावर �ल्हलेले आहेद. 

तमादील मुखम �न प्हले कारर महरजे उतदम पुढार ्मा्री उरीव हे होदे. पुढार ्मा्री मने सवाद्ंम 

�वरारा्नी पूरर झक् त द झालेल� नवहदी! �न लोका्स तमा्नी भलदीकले नेले. लोकह� मनतपवदरनास 

पुढे गेलेले नवहदे. तमा मोगाने जर� अ्दतसफूद�ने तमा्नी उठावरी केल� दर� दी फसद असे. पर्दु 

खर� रूक पुढार ्मा्डमा कडडमा मनाद होदी. इटल� सवद्् होणमास सवरसम्र असदाह� पुढार ्मा्नी 
�भ�ा्देह�रा आशम केला वगैरे. दसुरे कारर असे दाख�वले आहे क�, सवाद्ंम �मळदार काम 

वमवस्ा लावावमारी मारे लोकास साधारर �ानह� ्दलेले नवहदे. लोकसतदा स्ापावमारी हे 

अ्�दम ल�म न सा््गदलमाने �न दे शकम आहे असे �सद करन दाख�वलमाने लोक ग�धळून गेले 

क�, समजा, परकमा्ना हुसकून ्दले, दर� पुढे काम? तमा्डमापुढे सपषट कामर् म काह�र नवहदा. 
“वमकदीरा“ काल आदा स्पला आहे. ‘समाजा’रा काल आला आहे. मनुषमवमिकद जाऊन 

आदा समाजवमिकद हे आ्ददतव झाले आहे. राष्वमिकदपम�द मानवी उत्ा्दी आलेल� आहे. 

महरून आदा ्ा्�दशास्ादील आ्ददतव हे होम क�, “्ा्दी ह� जनपदाकलून जनपदासाठठर केल� 
गेल� पा्हजे.” हा आमरा ॐ कार आहे. आमडमा मदारे हे सार आहे. आमडमा उपदेशारी ह� बेर�ज 

आहे. “्ा्�द ह� जनपदाकलून जनपदासाठठर केल� गेल� पा्हजे.” हे आमरे शास्, हा आमरा 
धमर, हार आमरा हदमारा �वसावा! “.....राजसतदा �न गुलाम्गर�; महाजन �न सामाधमजन; 

पमॉ्��शमन �न पले�बमन; जहा्गरदार� �न रोमन कमा्ो�ल�सझम;् रोमन कमा्ो�ल�शझम ्�न 

पॉटेसट्टॅ�नझम;् जुलूम �न सवाद्ंम ह� इ�दहासादील दव्दवे �न दद्रक झालेल� सवर दव्दवमुदे ह� 
कशारी �नर�नराळी सवरपे आहेद? अजूनपम�द राल ूअसलेलमा ‘�व�शषटा्धकार’ �न ‘जानपददा’ 
मा्डमादील दव्दवमुदारीर �भधन नावाखाल� �न �भधन रपाखाल� �नघालेले दी पूवारव तितद होम.”  

“पर्दु �व�शषटा्धकार आदा मा् मरराडमा दार� बसला आहे. इकले जानपदारा उतकतर 
होद होद अखेर परमेशवरापम�द जाऊन तमा्नी आपलमा अ्धकारारी �न कदरवमारी शासनप�्का 
�मळ�वल� आहे. �न आदा मा �वशवादील सवर दव्दवे सुटद सुटद अखेर ‘ईशवर �न जानपद’ ‘देव �न 

लोक’ मा्डमा समाना्धकररारे निजक सवर जगद ्आले आहे.” 

“ईशवर �न जानपद,” “देव �न लोक,” हार आमरा भावी कामर् म आहे, महरून आमह� 
लोका्कले वळून तमा्ना स्बोधू लागरार. तमा्ना सवाद्ंमपािपद झाल� महरजे सवर पग�द कशी 
आपोआप होद जाईल �न जोपम�द राजक�म परवशदा आहे दोपम�द कोरडमाह� मागारद समाज 

पगमन कर शकणमास कसा असम्र होदो, हे �सद करन देऊ. नद्र तमा्ना तमा्डमा पूवरसमतदीरी 
आठवर देऊ. तमा्ना पागवैभवारी �नशारे दाखव.ू पूव� सवाद्ंमवीरा्नी धारादी्� देह कसे ठेवले दे 

तमा्ना सा्ग .ू दी धारादी �् तमा्ना दाखवू. तमा्ना पॅ�रस, वारसा, बुसेलरी मदैाने दाखवू �न तमा्ना 
उदशेनू सा्ग  ू ‘अहो, अशी कत तमे पुधहा कररे, �न द्ल ठोकून उभे राहरे हे दुमरे हादी आहे. 
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भीमभमानक बलाने उठा. परमेशवर दुमडमा प�ारा आहे. जुलुमाने गा्जलेलमा्रा दो सा्भाळ 

करदो. महरून ‘�नजले काम मतदाप�र जागे वहा �सह्से उठा!’ नद्र हमा शबदा्नी लोकसमूहाला 
अवसान भर लागले, दे उठू लागले, तमा्र े ने् उतसाहाने �न तवेताने रमकू लागले, पर्ल 

समु्ाडमा हतसप्दनापमारे �बुध लोकसमूहाडमा अ्दतकररारा सवनतसवनी आमहा्स एकू मेऊ 

लागला क� आमह� पुढे घुसलोर! दे लॉमबल�रे मदैान आले, “लोकहो पहा, दुमरी दासमारी बेली 
घलवरारे अधम हे मे्े उभे आहेद! आलपस ्पवरद ्दसला, “देशवीर हो, बघदा काम? आपल� खर� 
सरहद ह� आहे! ऑिस्माशी मुद.” 

“लोकप�ारा जमजमकार! जानपदारा जमजमकार! कारर, लोक हे परमेशवराने पस्द 

केलेले आहेद. �वशवापी�द, समाजसहका�रदा �न दासममुकददा हमा ईशवर� �नममा्री पूदरदा 
करणमासाठठ परमेशवराने लोकप�ाला �नवलले आहे!” 

पुढे मग मॅ�झनीने सपषट मद ्दलेले आहे क�, लोकसतदे�शवाम देशसवाद्ंम कामम 

राहरार नाह�. इटल�सारखमा �भधन �भधन सस््ाना्नी �न �भधन पा्दा्नी बनलेलमा देशाद 

राजसतदा कधी्ह ्ररकाल ्टकरार नाह� काररत-- 
“दतव हे सवारना सारखेर लागू असदे. दतवारा जम हा सवा�रा जम होदो. दतवा्री पस्दी 

ह� सवा�री पस्दी होदे. दतवासाठठ लढाई �क्वा सतदा राल�वल� क� तमाद प�दसपधार �क्वा खाजगी 
दवेत उतपधन होद नाह�द. महरून सवाद्ंमपापदी �न लोकसतदा ह� दतवे �वजमी होदील. पर्दु 

राजारे नावाने सवर लोक एक् कसे होदील? दो मनुषम कोरडमा दर� �व�शषट पा्दाद जधमलेला 
असदो, वाढलेला असदो. �न जर� तमा �व�शषट पा्दाने पीदीने दर नवहेर पर्दु सवा�भमानाने तमास 

पा�््बा ्दला दर� इदर पा्द तमारा दवेत कररारर! पर्दु लोकसतदेडमा दतवाने सवर एक् 

होदील.” 

“लोकसतदेला इदर राष्े एवढ� का भीद आहेद मारे कारर फार �नराळे आहे. दे लोकसतदेडमा 
दतवाला भीद नाह�द, दर नावाला भीद आहेद, असेर �वरारा्दी कळून मेईल. कारर फा्समधील 

भमक्र पकाराला लोकसतदा हे नाव ्दले गेले. पर खरे पाहदा दी लोकसतदा नवहदी. लोकसतदा 
�नमारर करणमार दो पमतन होदा. लोकसतदा�न�मरदीरी दी ्ा्दी होदी. दी लोकसतदा नवहदी दर 

दे ्ा्�दमुद होदे हे समानाद ठेवले �न मग लोकसतदेरा �वरार केला क� सवर उलगला होदो. 
“लोकसतदा” Republic हा शबद मूळ कशापासून �नघाला आहे? Republican ‘लोका्री वसदु 

मापासून दो शबद वमुतपधन झालेला आहे �न तमारा अ्र दसुरा कोरराह� नसून ‘राष्ारी सतदा 
राष्ारेर हादी असरे.‘ असा आहे. माहून प�व् शबद कोररा असरार?’ 

मान्दररा लेख ‘्ौमर” मावर आहे, नद्र “एको�रसावमा शदकादील कवीस अनुल�ून“ महरून 

एक सुद्र लेख �ल्हलेला आहे. तमावर बामरनरे एक सुरस वरन ्दले आहे. “क�वदा ह� काम 

आहे? क�वदा महरजे भूद �वशवारे �न भावी �वशवारे रैदधम होम.” पर्दु हा लेख कावम�वतमक 
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असून तमाद दतकाल�न नेपो�लमन कालारी ररार आहे. द्ा�प क�वदा महरजे काम हे मॅ�झनीने 

जमा शबदाद सा््गदले आहे दे शबद ्दलमा�शवाम रहावद नाह�;-- 
“पर्दु क�वदा ह� कालाबरोबरर पगमन कर�द असदे. क�वदा ह� रेदना आहे, क�वदा ह� ग�द 

आहे, क�वदा ह� कत दीरे अ्दसदेज आहे, भ�वषमारा मागर पका�शद कररार� दी ्दवम रा्दरी आहे, 

घोर अरणमादून पल�कले जारार ्मा वाटसरस वाट दाख�वरार� दी जवलदीपमाला आहे!!! क�वदा 
ह� �वसदवाडमा प्खा्नी मुकद अशी धमक आहे. उदातद �वरारा्री, आतमतमागारे बल अ्गाद 

सर्र�वरार ्मा उदातद �वरारा्री दी ्दवम मू�दर आहे........ नाह�, नाह�! क�वदा गदपार झाल� 
नाह�. दी नुकदीर सपेनला गेल� होदी. अवाररीन कालारी क�वदा सपेनमसमे लढरार्मा ग�नमी 
कावमाडमा मोदमा्ना जाऊन �मळाल�; जमा्नी नेपो�लमनला्ह आपलमा ्रकाट�ने खले रारले, तमा 
अ््वा�समा्ना सफू�दर देद देद, परक�मा्डमा नाशासदव देशभकदा्ना उठ�वरार ्मा कवनादून 

पादभुूरद होऊन दी पवरदा्डमा �शखरो�शखर� सव�नद होद आहे! अवाररीन क�वदा �दकले 

जमरनीमसमे आपलमा शाळादून �न �वशव�वदमालमादून �नघून सवाद्ंमसमराकले नारद 

जारार ्मा दररवीरा्डमा सरसवदीद सभ्ूद होऊन तमा ररनदरनारा दाल धर�द आहे!” 

“........काम, आदा पुधहा वमिकद�वतमक क�वदा? ्े, ्े, �दरे नाव नको. आदा वमिकदमुग नसून 

समाजमुग आलेले आहे...... क�वराजहो, अहो गरला्र ेसखे हो, मागे का पाहदा? पाशवरभागी पहा, 
अगभागी पहा, अतमद् ुडरभागी उलद जा �न भ�वषमवाद� वहा!” 

“क�वराज हो, सवदेशब्धूहो, रला, लोका्क�रदा ररकवने ररू लागा! ऑिस्माडमा उरावर नारद 

नारद दी ररकवने गावमास दरर लोक उदाळीद झाले आहेद!” 

मग मा नद्ररे लेख महरजे “कॉ�समोवर�ल भातरे, “लोकब्धुतव “जमरनीरी िस्�द, “फ्रारा �न 

जमरनीरा दह, “ फ्र उदार मदवाद� जमरनीलोक �न म्ग इटल�” वगैरे �वतमावर �ल्हलेले आहेद. 

नद्र मॅ�झनी �न �ससमा्ली मा्डमा मधला पुषकळसा प्वमवहार प�सद केलेला आहे, दो ‘म्ग 

इटल�’दे �ससमा्लीरे अनुमोदनानेर ्दलेला आहे. 

नद्र तमा पुढरा महतवारा लेख महरजे “म्ग इटल� डमा लेखकवगाररे सवदेशबा्धवास स्बोधन” 

मा अ्� आहे. मा लेखामसमे मॅ�झनीने ‘म्ग इटल�‘ स्स्ेवर मेरार ्मा आ�ेपारा �वरार केला आहे 

�न पतमुतदरे ्दल� आहेद. सवाद्ंमपापदीरे मल्न, �भ्पेरारे �न कामदेशीरपरारे खल्न, 

परकमा्वर अवल्बून राहरार ्मा प�ारा म्ामोगम समारार, लोकसतदेरी आवशमकदा वगैरे 
दतवा्रा मागे ्दलेलमा मुदमावरर पप्र केलेला आहे. 

“......आमह� �व�शषटा्धकारतवारा नाश कर. सवर राष्ाद समदेरे बीजे पेर. सवर राष् एक कर. 

आमह� परकमा्रे आशेवर �न वरनावर भरवसा ठेवरार नाह�. सभा भरवून �न अजर करन 

�भ�ेकर्मासारखे सवाद्ंमारा जोगवा मागरार नाह�. कारर आमह� हे जारून आहो क�, 
लोकसतदेरा झ्ला उभारला क�, राजा्री क्बर खरल�र! आमरी पकक� खादर� आहे क�, 
समशेर�नेर ्ा्तमा �सदीस जादाद. आमह� लोकप�ारे आहो. आमह� लोकपदाशी बोलू. लोक 
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आमरे एकदील. लोका्डमा मदास मोगम वळर देऊन आमह� शकम देवढा पमतन करन लढाईस 

आर्भ कर. लढाई लोकप�ाने राल�वलेल�, सर्ाष्�म �न ग�नमी कावमारी. ह� ग�नमी कावमारी 
लढाई जर �नशरमाने �न सवर्  राल ूठे�वल� दर �दडमाशी ्टकाव धरणमास कोरीह� सम्र होरार 
नाह�!” 

नद्र मॅ�झनीने आपलमा स्स्ेद ‘दरर इटल�’ हे नाव देऊन दरर �न वतद असे दोन दट केले मा 
आ�ेपाला उतदर ्दले आहे. ‘दरर इटल�’डमा मदापमारे राष्सतदेरी ररना कोरतमा दतवावर 
वहावी मारा अतमद् महतवारा नकाशा रेखाटला आहे. 

“आमह� आमडमा �्र्गमुकद �नशारावर ‘दरर इटल�’ असे नाव �ल्हले आहे मारे कारर असे 

आहे क�, दे �नशार पुनरजजी�वद �न अ�भनव इटल�रे आहे. 

“जे समाजाडमा ्ा्�दपवततदीला मतकिडरद सुधाररावर सद् ुषट ठेवू पाहदादत जे भूदकाल�न 

इ�दहासाडमा �वरद जाऊन �न तमा इ�दहासाडमा बोधाला गुल् ाळून ठेवून राजसतदेरे सदोम 

माज�वदाद; जे लोकसतदाक पददीरा दवेत क�रदाद; जे राष्�म पुढार�परारा लौल �मर�वदे 

वेळेस पुढे मेदाद पर्दु मततमूरी वेळ आल� क� मागे घेदाद, जमा्ना सवदेशोधन�द परकमा्रे 

आधाराने करावमारे मतगजळी अशा लागल� आहे; जे राजक�म सवाद्ंम पा्हजे, पर्दु 

वाडतममातमक, धा�मरक �न दाितवक सवाद्ंम नको महरून ओरलदाद, �न तमा राजक�म 

सवाद्ंमासाठठ �भ�ा्देह�वर �वशवास ठेवून सवदेशाने आतम�नषठापूवरक केलेलमा सवाद्ंमाडमा 
रळवळी्रा ्धतककार करदाद; तमा्ना �न फकद तमा्नार मग दे कोरतमाह� दजारर,े वमारे �न 

पा्दारे लोक असोद- तमा सवारना आमह� महादार� इटल� महरून नाव देदो. कारर दी भूदकालारी 
मारसे आहेद �न तमा्री साठठ बु�द नाठठ झालेल� आहे.” 

“मा्डमा�शवाम �न फकद मा्डमार�शवाम जे उदरदाद दे आमह�- ‘दरर इटल�’- पगदीरे लोक, 

भ�वषमारे कद�, सवाद्ंमारे भकद आमरे वम, िस्�द, पा्द कोरराह� असो. आमह� तमा्डमापासून 

�वभकद झालो आहोद, काममरे �वभकद झालो आहोद. 

“सवद््दा, सवर पकाररी �न सवर लोका्री समदा, सामािजक �न राजक�म हकका्री �न कदरवमारी 
सहका�रदा, सवर लोका्री, सवर सवद््जनारी; मानवमाडमा पगदीरे महतकत तम पार पालणमासाठठ 
केलेले सभ्ूम समुत्ान हे आमरे ्रधह आहे, उ्दषट आहे, महतकामर आहे.”  

“जमाला माहून काह� जासद शेमसकर �शकवावमारे असेल तमाने पुढे मावे. दे उघल र�दीने सा्गरे 

हे तमारे कदरवम आहे. जमाला माहून उदातददर काह� ठाऊक नसेल तमाने आमहास मेऊन �मळावे. 

आमरे ब्धु वहावे.” 

“जमा्ना हमा दोहोपकै� एकह� मागर पतकरावमार नसेल तमा्नी खुशाल हादपाम पसरन घोरद 

पलावे. पर उलटे आमहालार �्माशधूमदेरा �न समशानशा्ददेरा उपदेश करणमारे धालस दर� 
कर नमे.”  
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“लोक, जानपद हे आमरे मूलदतव आहे. समाजरपी �परा�मलरा हा मूलाधार आहे. आमह� मारा 
जानपद मारा अ्र असा समजदो क�, राष् बन�वरारा लोकसमाज. नुसदे समाज महरजे राष् 

नवहे. एका दतवाने, एका उदशेाने �न एकार कामदमाने बद असलेले लोक राष् बनवू शकदाद. 

राष् शबदाद एक�रा अ्दभारव होदो. दततवकैदा, उ्दषटैकदा, अ्धकारैकदा हमार गोषट�नी 
समाजाला राष्�मतव पापद होदे.” 

“राष् एक असलमाने तमारे प�द�नधीमल्ळह� एकर राह�ल.” 

“राष्�म प�द�न्धतवारा अ्धकार हा शीमद्ीडमा दतवावर अवल्बून नसावा, दो लोकस्खमेडमा 
पमाराने ठर�वला जावा.” 

“राष्ारे खरे खरे प�द�न्धतव सप्ादणमासाठठ पतमेक वमकदीला मददार�रा हकक असला पा्हजे. 

जमा मनुषमाला मददार�रा हकक उपभो्गदा मेद नाह�, दो नाग�रकर नवहे. समाजारा करार 
तमाडमापुरदा मोलला आहे असेर समजरे भाग आहे. कारर तमा करारास तमारी स्मदी घेदलेल� 
नाह�. �न महरून समाजारा पतमेक कामदा हा तमाडमा ्हशोबी केवळ जुलूमर होम.” 

“पर्दु मा पतमेक वमकदीला मददार� देणमाडमा �वरद एक महतवारा आ�पे असा आहे क� 
मददार�रा मोगम उपमोग करणमाइदके �श�र पतमेक वमकदीला �मळालेले नसदे. महरून ह� 
अलरर टाळणमासाठठ अशी वमवस्ा केल� जाईल, क� दहेुर� �नवलरुक�री पद�द मोजणमाद 

मेईल. प्हलमाने मददारारी �नवलरूक होईल �न मग दे मददार लोक प�द�नधीरी �नवलरूक 

करदील.” 

“राष्�म प�द�नधी्ना राष्र पगार देईल. �न मग तमा्ना प�द�नधीतवाडमा मुददीपम�द कोररीह� 
सावरज�नक जागा �मळरार नाह�.” 

“राष्�म प�द�नधीरी स्खमा शकम �ददक� जासद ठेवावी. मा र�दीने ला्रलुरपदीरा पुषकळ 

ब्दोबसद करदा मेदो. फा्समसमे जेवहा जेवहा प�द�नधी्री स्खमा कमी केल� गेल� देवहा देवहा 
सवाद्ंमारी अवन�द होद गेल�.” 

“दे प�द�नधी एक् �मळून राष्�म कामे पार पालदील. राष्ारी शकदी अममार् दद आहे �न महरून 

प�द�नधीडमा �नवलरुक�वर कोररा्ह दाब दलपशहा ठेवरे महरजे राष्ाडमा सवर शिकदमतवारा 
र ्हास कररे होम.” 

“अशा पूरर �वराराने पार पाललमास प�द�नधीरी �नवलरूक ह� खर� खर� राष्�म �नवलरूक 

होईल.” 

“सामािजक शकदीरी मोगम वमवस्ा, ्दगदशरन �न सुधाररा करन तमा समाजाला पगदीकले 

उत्ा्दीकले नेरे हे प�द�नधीमल्ळारे मुखम कदरवम आहे. तमाने समदेरे स्र�र केले पा्हजे. �न 

महरून दतुखाने गा्जलेलमा अनद् मारसा्डमा वगाररी उधन�द �न सुखसमाधान घलवून आररे हे 

मुखम काम आहे.” 
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“आनुव�्शक, दतद�वधानातमक, दानातमक, मततमुप्ातमक वगैरे कामदे अशा र�दीने केले जावेद 

क�, ्ोडमा �न �व�शषट लोकादर स्पतदी ्ा्ब ून राहू नमे. �क्वा फार ्ोडमा कुट्ुबा्डमा हादीर सवर 
मालमतदा अलकून पलू नमे.” 

“करा्री वमवस्ा अशी केल� जावी क�, आमुषमाला अगद� अवशम देवढे पदा्र करापासून मुकद 

असावेद. �न रैनीडमा पदा्ारवर पमाराने वाढतमा र�दीने कर बसवावे.” 

“पतमेक मनुषमास तमाडमा सममोगमदेडमा मनुषमाकलून धमाम ्दला जावा एदद्र जमूर�री 
पदद- प्रामद अमलाद आरल� जावी.” 

“राष्ारे प�दपालक मा नातमाने राष् प�द�नधी्र े हे कदरवम आहे क�, अशा र�दीने सवर कारभार 
राल�वला जावा क�, वमकदीडमा सवाद्ंमारी पराकाषठा �न राष्ाडमा �वभवारी प�रसीमा ह� एक् 

राहू शकदील.” 

“मासाठठर वमिकदसवाद्ंमारे पूरर स्र�र झाले पा्हजे. तमा�वरद घलरार्मा गुधहमा्ना कलक 

शासन केले जाईल.” 

“मासाठठर मदसवाद्ंम नेहमी पूजम मानले जाईल. महरूनर धा�मरक पशन नेहमी वमकदीडमा 
�नषठेवर �न पस्दीवर सोप�वले जादील.” 

“मासाठठर लेखनसवाद्ंम �न मु्रसवाद्ंम पूरर र�दीने देणमाद मेईल.” 

“पर्दु राष्ाडमा �वराटपुरतारे ल� नेहमी पगमनाकले पा्हजे आहे.�न महरूनर शकम �ददक� 
सुधाररा करणमासाठठ भ�वषमतकालाकले एकसारखे सू�म पर��र कर�द पहाद बसून वदरमान 

िस्दीडमा दतवाद काम फरक करावमारा हे ठर�वरे राष् प�द�नधी्र ेमहतवारे कामर होईल. 

कारर राष्सर्�र हेर कामदे कत तम नसून राष्पगमन हेर मुखम कदरवम होम.” 

“महरून समाजसवाद्ंमारे स्र�र �न समाजएक�कररारे पूरर सवाद्ंम ह� राखल� जादील. 

समाजाला सु�श��ददा मावी एदद्र पा्�मक �श�रारी सवरवमापक पद�द सुर करावी �न 

�श�रसस््ा्ना उतदेजन आ�र मदद दमावी.” 

“सरकार� अ्धकार्मा्री �नवल ह� बु�द�वतमक शेषठदा, वमिकद�वतमक सुशीलदा �न 

सामाज�वतमक नी�दमतदा हमा्डमा �वराराने ठर�वल� जाईल.” 

“गुधहेगार�रे कामदे अशा र�दीने केले जावेद क�, गुधहेगारा्री सुधाररा �न सदवदरन ह� वाढावीद.” 

“सावरज�नक वारनालमे, वदरमानप्े �न �वशव�वदमालमे काढल� जावीद �न ब��से ्दल� जावीद.” 

“सवरवमापक मददार�डमा हककापमारे जे सरकार मेईल दे आमह� �शरसावद्म मानू. कारर 

वमकदीने राष्�म शबदाला मान देरे हे �दरे कदरवम आहे. पर्दु वर�ल मूलदतवा�वरद जर दे 

सरकार असेल दर जर� आमह� राष्ारी आ�ा माधम करर कर, दर� राष्ाला आमडमा मदा्रा 
उपदेश अदकम जोराने कर क�, राष्ानेर पुधहा ्ा्�द घलवून आरणमास दमार वहावे.” 

“आमरे उतदर मे्े स्पले आहे. ह� आमरी मूलदतवे आहेद. ह� आमरी मदे प�सद केल� आहेद. 

पा्हजे असेल तमा्नी दी स्र�र करावी.’दरर इटल�’ हमा मदाने रालरार. इटल�डमा भावी 
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भागमा इदक�र सु�निशरद �न जमा सवाद्ंम�वरारादून दी पादभुूरद झाल�, तमा 
सवाद्ंम�वराराइदक� अ�वनाशी अशी ह� ‘दरर इटल�’ हमार मागारने रालरार! 
“दरर इटल�” अ�वनाशी रहारार, कारर पसदुद मुगाडमा अ्दसफूद�शी �दरी दधममदा झालेल� 
आहे. �न महरून सरकार� जुलुम, वमकदी्रा शक्खोरपरा, �क्वा परवशदेरे जल जोखल मा्डमा 
मोगाने इटल�डमा दरर वीरारी महतवाका्�ा �न सवाद्ंमाका्�ा काल्मीह� नाश पावरार नाह�!” 
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भाग �दसरा 

आतमर�र् ख्ल २. 
Bright goddess of the chain-less mind, 
Brightest in dungeons, liberty thou art; 

Thy palace is within the freeman’s heart, 
Whose soul the love of The alone can find. 
And when thy sons to fetters are consigned 

To fetters and the damp vault’s day-less gloom 
Thy joy is with them still and unconfined 

Their country conquers with their martyrdom. Byron. 
पमारे ‘दरर इटल�’री स्ापना करणमास आर्भ केला. प्मदत मी सवदत शप् घेदल�. 

तमा शप्ेबरहुकुम मी अजून वागद आहे, आजधम वागेन. ‘दरर इटल�’डमा कामर् मापमारे 

�श�र �न उठावरी ह� दोधह� कदरवमे करणमास मी आर्भ केला. गुपद र�दीने इटल�मसमे शाखा 
काढून सस््ेरी पसत�द करणमारा खटपट�स लागलो. इकले ‘दरर इटल�’ मा प्ारे प�स�दप्क 

्ापून प�सद केले. मा वेळेस आमडमापाशी पैशारे अगद� बळाबळ नवहदे. मी माझे घरन जे 

्ोलेसे पैसे मेद असद तमादूनर खरर भागवी. �शवाम माझे जे इदर �म् होदे दे्ह हदपार 
झालमापासून �नधरन झालेले होदे. पर्दु लोकशमाडमा भरवशावर आमह� वदरमानप् काढणमारे 

कामास हाद घादला. अशा र�दीने अ्गावर गुपद सस््ा �न वदरमानप् अशी दोन कामे घेदल�. मी 
माझा वेळ वदरमानप्ासाठठ लेख �ल्हणमाद �न गुपद सस््ेरा पसार करणमाद खरर कर लागलो. 
मी आदा मास��लसमसमेर राहणमारा सक्लप केला. दे् ून इटल�मसमे िजनोआ, लेगहॉनर वगेरे 
शहर� जे माझे �म्म्लळ होदे, तमा्ना ‘दरर इटल�’ री कलपना समजाऊन देऊन नद्र �दडमा 
शाखा ्ठक्ठकारी उघलणमासाठठ �दरे �नमम, काम कसे करावमारे मारी मा्हदी, पतमेक 

महतवाडमा पशनाबदल खुलासा, �नर�नराळमा सूरना, वगैरे धालीद असे. िजनोआमसमे माझे 

असलेले �पम �म् र�फनी ब्धुदवम �न लेगहॉनरमसमे असलेले �ब�न �न गमुराझी मा्डमा शमाकले 

सवर शेम आहे क�, लवकरर िजनोआमसमे �न लेगहॉनरमसमे ‘दरर इटल�’डमा शाखा उघललमा 
गेलमा. प्हल� राष्मल्ळे दे्े स्ा�पल� गेल�. 

‘दरर इटल�’री ररना ह� शकम �ददकमा र�दीने साधी �न फािजल �वधीपासून अ�लपद 

अशी केल� होदी. कारबोनार�मधील तमा असख्म पामर्मा, वगर, इमतदा वगैरे सवर काढून टाकून 

आमह� दोन वगर काम दे ठे�वले. एक द��ागुर �क्वा द��ा्धकार� �न दसुरा द���द. 

‘दरर इटल�’डमा दतवाना पूरर मान देरारापैक� जे सभासद �वशेत बु�दमान �न धोररी 
असद तमा्ना दसुर ्मा्ना द��ा देणमारा अ्धकार देणमाद मेद असे �न द��ागुर हे नाव �मळद असे. 

पर्दु जे नुसदे द���द वगारदील असदील तमा्ना दसुर ्मा्ना द��ा देणमारा अ्धकार नसे. इटल�डमा 
बाहेर एक मुखम कमेट� नेमलेल� असे. इटल�द �कदी्ह धरपकल झाल� दर� स्स्ेडमा मुखम 

क््ाला धकका लाग ूनमे महरून मुखम कमेट� इटल�डमा बाहेर ठेवल� होदी. तमा कमेट�रे मुखम 



 

www.savarkarsmarak.com 

काम महरजे ‘दरर इटल�’ रे �नशार एकसारखे फलकद ठेवावारे �न इदर देशादील लोकसतदाक 

�न सवाद्ंमशाल� वीरा्बरोबर शकम �ददका सनेहस्ब्ध दढ करावमारा. नद्र मा मुखम 

कमेट�खाल� इटल�डमा महतवाडमा पा्दादून मोठमोठालमा शहर� स्ा�नक कमेटमा नेमलमा 
होतमा. मा्रे मुखम काम महरजे दातपुरदी कामे बजा�वरे, स्ा�नक कत तमे पार पालरे, प्वमवहार 

कररे वगैरे वगैरे असे. सभासदारी स्खमा ह� पतमेक शाखेद सारखीर असे असे नाह�. तमा पतमेक 

शाखेडमा सभासदापैक� लहान लहान टोळमा करन तमा एकेक द��ागुरडमा दाबमाद ्दलेलमा 
असद. मा द��ागुरवर तमा �व�शषट स्ानारा खरा पुढार� हा रालक नेमलेला असे. 

अशी, ्ोलकमाद महरावमारी महरजे, ‘दरर इटल�’ री ररना होदी. प्वमवहारारी 
पद�द अशी होदी क�, प्मदत द���दा्नी द��ागुरकले, नद्र तमा द��ागुरनी पतमेक� तमाडमा 
स्ा�नक रालकाकले, तमा स्ा�नक रालका्नी तमा्डमा िजलहमादील मल्ळा्कले �न तमा मल्ळाने 

इटल� बाहेरडमा असरार्मा सवारद वरडमा क््मल्ळाकले (Central committee); अशा पर्परेने सवर 
वमवहार केला जाई.  

क््मल्ळाकलून स्ा�नक मल्ळाकले �न स्ा�नक मल्ळाकलून क््मल्ळाकले मेरार ्मा 
�नरोपमावर �वशवास ठेवणमारे आधी तमारी खा्ी करन घेणमासाठठ काह� खुरा ठेवलेलमा असद. 

�व�शषट शबद, �व�शषट आकत दीने कापलेला कागदारा दुकला, �न हसदसपशाररी ठरलेल� लकब हमा 
खुरा मोजणमाद मेद असद. तमादून्ह फसगद होऊ नमे महरून तमा दर दीन म्हधमानी 
बदललमा जाद. पतमेक सभासद आपलमा ऐपदीपमारे दरमहा ठरलेल� वगररी देद असे. मा 
वगररीपैक� दोन दतदीमा्श रककम पा्�दक खरारक�रदा ठे�वल� जाई. बाक�री एक दतदीमा्श रककम 

ह� क््मल्ळाकले स्स्ेडमा ररनेरा खरर भागणमासाठठ ्दल� जाई, नवहे ्दल� गेल� पा्हजे होदी. 
प्हलमानेर असा अजमास होदा क�, ्ापखाधमारा खरर हा लेखाडमा �व�्वरर �नघेल.  

आमडमा सस््ेरे ्रधह सामपसवत�ारी एक लहाळी असे. सामपस वत� हे एक समशान 

्रधह आहे. देर आमह� आमडमा देशवीराडमा समतदीसाठठ धारर केले होदे. आमरा सू् शबद 

‘आदा �न आजधम’. हा आमडमा कामारद अतमद् अवशम अशा दढ �नशरमारा �न सतदतवारा 
दमोदक होदा. 

‘दरर इटल�’डमा झ्डमावर इटल� राष्ारे र्ग्म होदे. शवेद, रकद �न ह�रद (मॅ�झनीने 

मारा उदेश ्दला नाह� पर्दु दो सपषट आहे. शवेदवरर हा प�वंमारा दमोदक आहे, रकदवरर हा 
अधमामाडमा सूलारा दमोदक आहे �न ह�रदवगर ्हरवा र्ग हा दारणमारा �न दाजमा दमारा 
दमोदक आहे.) तमा �नशाराडमा एका बाजूला सवद््दा, समदा �न मानुषमदा हे शबद्म �न 

दसुर ्मा बाजूला राष्ैकदा �न दासममुकददा हे शबददवम �ल्हलेले असे. प्हलमा बाजूवर इटल� 
देशारी अ्दस् कदरवम असून दसुर ्मा बाजूवर तमारी राष्�म कदरवमे �ल्हलेल� होदी. 
प्हलमापासून ‘परमेशवर �न मानवम ‘ हा आमरा म्् ठरलेला आहे. ‘परमेशवर �न मानुतदा’ असा 
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हा महाम्् आमडमा इदर राष्ा्शी असरार्मा स्ब्धाद पाळला जाईल �न ‘ईशवर �न लोक ‘ हा म्् 

आमडमा अ्दगरद वमवस्ेद पाळला जाईल. 

हमा दोन दतवा्डमा �क्वा वासद�वक पाहदा एकार दतवारी ह� प�रिस्दीने �भधन 

्दसरार� जी दोन रपे ‘ईशवर �न जानपद,’ ‘लोक �न देव ‘ हमा्डमापासूनर आमडमा स्स्ेडमा 
राजक�म, सामािजक, धा�मरक �न वमिकद�वतमक सवर मदा्रा उदव झालेला आहे. राष्ामसमे 

पादभुूरद होरार� �भधन �भधन समाजरपा्दरे �न�र�र करन तमा सवारडमा एक�करराद जे 

सवरसामाधम दतव ्दसून मेदे दे गहर करन तमा दतवाडमा भातेद राष्ारी सवर उपा्गे समा�वषट 

करणमाद मशसवी झालेल� राजक�म सस््ा महटल� महरजे आमरी ‘दरर इटल�’ ह�र होम. 

राष्ारी दासमापासून मुकददा, मग सवद््देने भू�तद अशा तमा राष्पुरतारे इदर राष्पुरता्शी 
सनेह स्पादनदा अशा र�दीने मानवी उत्ा्दीकले सवारसह अ�भमुख होऊन अ्�दम दतवाला 
परमेशवराला जाऊन दधमम होणमारी कदरवमदा, हा मनुषमारा पूरारवस्ेरा मागर प्मदत ‘दरर 

इटल�’ने शोधून काढला. सवाद्ंमस्पादन ह� धमरशीलतवारी प्हल� पामर� होम, राजक�म �न 

धा�मरक कदरवमे �भधन नाह�द �न महरूनर ऐ्हक �न पारमा््रक ह� एकार दतवारी दोन रपे 

आहेद असे दाखवून जगादील �न सवगारदील मूखर मदवादमा्नी माज�वलेला �वरोध मोलून टाकला. 
तमा वेळेस इटल�मसमेर स्ापन होद गेलेलमा ‘दरर इटल�’ हमा गुपद मल्ळीडमा 

�नर�नराळमा शाखा्ना मी वार्वार उपदेश �न मागरदशरन देद असे. तमारपमारे इटा�लमन दरर 

लोक माझी भेट घेणमास �न उपदेश एकणमास आले महरजे तमा्नाह� मी वर�ल दतवारी फोल करन 

सा्गद असे. अशा पकारडमा उपदेशाद मी नेहमी राजक�म �न नी�द�वतमक दतवारी सा्गल घाल�द 

असे. हजारो वेळा हे काम करावे लागद असे. तमादून साधारर मुदे खाल� ्दले आहेद.-- 

“नुसदी ्ा्�द करनर ्ा्बावमारे नाह� दर शकम �ददका पमतन करन पुनरजजीवन 

करावमारे.” 

“आपलमापुढे जो मुखम पशन आहे दो खरे पा्हले असदा राष्�म सस् तदीरा, राष्�म 

�श�रारा आहे. पर्दु आपलमा मादूभूमीला ससमा जमा परद््देडमा नीर िस्दीद क�ललेले आहे 

तमा पारद्ंमारा नाश केलमा�शवाम हे राष्�म सस् तदीरे महतकामर कररे अशकम असलमाने तमा 
सस् तदीरी साधने महरूनर शस्े परजल� पा्हजेद �न ्ा्�दमुद केले पा्हजे. पर्दु जमा समशेर� 
घेऊन आमह� राजक�म शतख्ला दोलरार आहोद तमा समशेर�डमा अगभागी ‘देव �न लोक’ ह� दतवे 

असदील दरर तमा समशेर�ना आमह� सपशर कर.” 

“जासद शो�भव्द �न शभु म््दर बा्धणमारी धमक असेल दरर पसदुदडमा अमारदीरा 
नाश करणमाद खर� मजा आहे. सवदेशबा्धवा्डमा अ्दतकररपटावर हकक �न कदरवम हे शबद �लहू 

अशी आशा �न �नषठा जर नसेल दर दे शबद नुसदे कागदोप्ी �लहून काम उपमोग?” 
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“आपलमा व�लला्नी ह� कदरवमे केल� नाह�द �न महरून आपर दी अवशम केल� पा्हजेद. 

इटल�डमा देशब्धूना नुसदे ब्ल करणमास सा्गावमारे नाह�, दर आपले मुखम कदरवम महटले 

महरजे सवद्् �न शिकदमान राष् �नमारर कररे होम. “ 

“अशी आमडमा मनारी धमर�नषठा आहे क�, इटल� देशारे ऐ्हक अिसदतव सप्लेले नाह�. 
मानवी उत्ा्दीद नवीन दतवारी भर टाकणमास दी अजून सम्र आहे. �दने दोन वेळा जगारे 

नेदततव पतक�रले होदे. दीर इटल� जगारे नेदततव पुधहा एकदा आपलमाकले घेणमास सवरसम्र आहे. 

आपले कदरवम महरजे हमा नेदततवास अतमद् आवशमक अशी राजक�म सवाद्ंमपािपद करन घेरे 

हे होम.” 

“्वमवा्दतवाने वमिकदधमाररी गौरदतवे पर�लद होदाद. पर्दु राष् �न समाज �नमारर 

करणमास ्वमवा्दतव सम्र नाह�. कारर राष्�न�मर�द ह� वमकदी्डमा गौर हेद्ूनी घलरार� नाह�. 
आपल� सवा�री उतपितद, आपल� पवतितद, आपल� अ्�दम सा्रकदा ह� एकर आहे अशी भावना 
झालमा�शवाम समाज�न�मरदी होद नाह�. महरून वमिकदतव आमह� झुगारन देऊन समेिषटतव हे 

उत्ा्�दरप अ््गकारदो.” 

“पूव�डमा ्ोर ्ोर इटा�लमना्डमा इ�दहासपसाराने आमह� इटा�लमन लोका्डमा मनाद 

सवसामथमर�नषठा उतपधन कर. सवराष्ारी भूदकत तमे ऐकून तमा्र ेबाहू फुरफुर लागदील. धैमर, 
सवा्रतमाग, नेट, ्रकाट� �न एक्दलपरा हे सदगुर तमा्र े अ्गाद सर्ारदील. दे सदगुर 

आमडमा महतकामारला अतमद् आवशमक आहेद.” 

“जमारी मदे दकर शास्ाडमा कसोट�स उदरदाद तमा्रा प्् हा ब�लषठ असदो. दुमडमा 
अनुमामा्मसमे नुसदा ब्लखोरपरा माजवू नका. पतमेकाला तमारा �वशवास कशाद आहे हे �वरारा 
�न जमा्रा दुमडमा दतवामसमे पूरर �वशवास असेल तमा्नार आपलमाद घमा. दुमह� स्खमेवर फारसे 

जाऊ नका, दर मदैकमावर सवर �वशवास ठेवा.” 

“दुमहाला नवीन झ्ला उभारावमारा आहे. �न महरून दो दोलणमारी शकदी जमा्डमाद 

असेल असेर लोक �नवला. असे लोक महटले महरजे राष्ा्दील दरर जवान हे होदे. दारणम हे 

अवसान, धालस, करार� �न आतमतमाग मा्नी भरलेले असदे. तमा्डमापासून आपल� दतवे गुपद ठेवू 
नका. फाजील गुपददा नाश करदे. तमा्ना सवर कळू दमा इदकेर नवहे दर तमा्ना दी दतवे सपषट 

�रदीने समजावून सा्गा. आपला उदेश काम, रसदा कोररा हे तमा्ना कळले क�, मग दे काम वाटेल 

दे करदील.” 

“भूदकाल� घललेल� फार मोठठ रुक� महटल� महरजे दतवारे जगी वमकदी्री मोजना होम. 

सवाद्ंमासाठठ अमुक करा असे सा्गणमारे ऐवजी, आमरा हुकूम महरून अमका सा्गदो महरून 

करा असे सा््गदले जाई.” 



 

www.savarkarsmarak.com 

“ह� रुक� सुधारा. दतव�नषठा �शकवा. तमा्ना वमकदीसाठठ लढाई करावमारी नाह� असे 

कळवा. आपलमाला आपलमा �पम देशाला मुकद करणमाक�रदा, लोककलमाराक�रदा, �नसगरदतद 

हकका्क�रदा �न ईशवराक�रदा लढावमारे आहे असे कळवा.” 

“लोका्स असे समजावून सा्गा क�, राजम्ा्दीरे पुढार� जमा्रा राजम्ा्दीद �वशवास आहे 

अशा लोकादूनर �नवलावे. जमा्नी गुलाम्गर�री कामे करन मोठेपरा �मळ�वला आहे, तमा्डमा 
हादी राजम्ा्दीरे रालकतव सोपवू नमे. १८३१डमा बल्ादील अशा पकारडमा पुढार ्मा्रे �नद्म 

वदरन उघलक�स आरा.” 

“पुनत पुधहा लोका्स असे समजावून सा्गा क�, इटल� देशारी मुकददा ह� �दरे लोका्रे 

हादाद आहे. �्माकदतरतव- एकसारखे झटरे- हे मुखम शस् आहे. उठावरी- पुनत पुधहा उठावरी- 
प्हलमा प्हलमाने मेरार ्मा अपजमास भीक न घालदा, धैमर न सोलदा, �न �नराश न होदा उठावरी 
कर�द रहावे.” 

“दलजोल महरून सहसा कर नका. दलजोल ह� बहुधा अ�नदीकारक �न घादक असदे.” 

“दुमह� कधीह� असे सवपनादसुदा आरू नका क� दुमहास लढाई टाळदा मेईल. नाह�, नाह�, 
लढाई�शवाम सवाद्ंम �मळरार नाह�. लढाई भमक्र रकदपादारी, दुमुल, कठोर अशी लढाई 

ऑिसटमाशी केलमा�शवाम सुटका नाह�. लढाई टाळदा मेरे शकम नाह� इदकेर नवहे दर दुमहास 

�ददके सबलतव मेदार शकम �ददकमा लवकर तमा लढाईला दुमह�र आर्भ केला पा्हजे. कारर 

्ा्�दमुदाद सदो्दद प्हला आघाद ्ा्�दप�ानेर केला पा्हजे. एकदम दुटून पललमाने दुमरे 

असावध श्ु भमभीद होदाद �न दुमरे सनेह� आशामुकद �न धैम रमुकद होदाद.” 

“परकमा सतदेपासून काह�ह� �मळ�वणमारी आशा धर नका. परके लोक दुमहा्स कधीह� 
मदद कररार नाह�द. दुमह� असेर �सद केले पा्हजे क�, तमा्डमा�शवाम दुमहामसमे सवद््दा 
�मळ�वणमारी धमक आहे.” 

“जेवहा् उठावरी कराल देवहा दी उठावरी एकादमा पा्दादफ�  �क्वा जादीदफ�  न क�रदा दी 
सवर इटल�रे नावाने करा. सवर देशारे नावाने उठा. जर सवाद्ंमदतवासाठठ राष्ैकदेडमा नावाने 

उठाल �न प्हलमा धलकमासरशी सवदतडमा समथमाररा पभाव दाखवाल दर सवर लोक दसुर ्मार 

हललमाला दुमहास मेऊन �मळदील �न अशा र�दीने दुमहास �वजम �मळेल. पर्दु राष्ारे नावाने 

�न सवदतरे ्हमदीवर उठले असदा जर� दुमहास अपमश आले दर� काम? तमा देशवीरतवाने दुमह� 
राष्ास इदके उदातद �श�र दमाल क�, दुमरे पु् दुमडमा अपजमारा फामदा घेऊन �न दुमडमा 
रकदारी शप् घेऊन दुमह� आर्�भलेले प�व् कामर् म शेवटास नेदील.” 

साधाररदत अशा दतवारा �न अशा ्दशेरा मी बोध कर�द असे. जमा्ना मी हा उपदेश देद 

असे तमापैक� पुषकळजर अजून िजव्द आहेद. दे सवर, मी, �ल्हलमापमारेर उपदेश देद होदो क� 
नाह�, मारी सा� देदील. माझमा उपदेशारा प�रराम फार तव�रद होद असे. इकले टसकनी पा्दाद 

कमेटमा्री स्ापना अतमद् जलद र�दीने होद गेल�. िजनोआ शहर� र�फनी ब्धुदवम, कँपानेला, 
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बेधझा �न स्स्ेडमा पसारा्र अतमद् खटपट कररारे आरखी काह� दरर लोक हे सवर दारणमाडमा 
भराद होदे; अप�सद, द�र्� �न वजन पलावमासारखे काह� साधन नसलेले असे होदे. पर्दु मा सवर 
अलररी बाजूस सरलमा. �न मा दररापासून तमा दरराला �न मा �वदमाथमारपासून तमा 
�वदमाथमारला आग लागद रालल�. सस््ेरा पसार एखादमा वरवमापमारे अनपे��द तवरेने राल ू

झाला. इदकमाद आमरे वदरमानप््ह प�सद झाले. तमामुळे आजपम�द नसलेले वमिकदमहतव 

आमहा्स �मळाले. दे लेख जमा्डमा जमा्डमा हादाद पलले दे दे आमडमा मदाकले वळले. 

दररामागून दरर आमडमा �नशाराखाल� �मळू लागले. वमकदीडमा �न फाजील गौपमाडमा 
�वरद हा दतवा्रा जम होदा. पतमेक उडर हदमादून आमडमा �वरारा्रा प�दसवनी �नघू लागला 
�न आजपम�द आमडमा इटा�लमन दररा्डमा अ्दतकरराद सुपद असलेलमा उदातद महतवाका्�ा 
‘दरर इटल�’ डमा गजरनेने खलबलून जागमा झालमा. 

अशा र�दीने आमहास उतदेजन �मळाले. आमरी कदरवमे पार पालणमास आमह� पारा्रीह� 
पवार ठेवल� नाह�. आमडमा तमा लहानशा मल्लादील पतमेकजराने, तमा पतमेक देशवीराने, 

मेहनद, शम �क्वा सवा्रतमाग मा्री कमाल करन दी कदरवमे शकम �ददक� पार पालल�. मी असे 

सा्गदो जमा दररा्नी आपले देह धारादी्� ठेवले तमा्डमा�वतमी �न जे अजूपम�द क�द�ला दुड् 

मानून अप�सदीद कामर�म आहेद, तमा्डमा�वतमी माझे असलेले कदरवम समरन-मी असे सा्गदो 
क�, आमडमा तमा दरर मल्ळापमारे सवाद्ंमकामारला वाहून घेदलेलमा, एकमेका्वर इदके 

अप�दम पेम कररार्मा, इदकमा �नमरल उलहासाने �न अवसानाने झटरार्मा, �न पतमेक ्दवशी, 
पतमेक �री, इदके अशा्द शम कररार्मा, अशा दररा्रे मल्ल मी इदर् कोठेह� पा्हले नाह�. 

हमा म्ललाद, लॅमब्टर, मु�सिगलओ, लुस्�नी, र�फनी, मी �न आरखी सुमारे पार सहा 
जर इदके होदे. तमापैक� बहुदेक मॉलेना मधून आलेले होदे. कोरदीह� मदद नसदा्, राकरमारसे 

नसदा्, करेर� नसदा्, बदल� दमावमारी सोम नसदा्, सकाळपासून सस्माकाळपम�द �न 

सस्माकाळपासून रा्ी बारा वाजेपम�द आमह� एकसारखे काम कर�द होदो. लेख �ल्हरे, 

प्वमवहार, इटल�दील शाखा्रे मागररालकतव, पवाशी �न दरर इटा�लमन मा्डमा भेट� घेरे, 

इटा�लमन खलाशा्ना आपलमा प�ास वळ�वरे, ्ापलेलमा लेखा्डमा घडमा घालरे, गठे बा्धरे 

वगैरे मान�सक �न शा�रर�क कामे एकामागून एक अशी करणमासाठठ हमालासारखे आमह� राबद 

होदो. लासे�स�लमा नावारा सड्ठल �न खर्मा कळवळीरा दरर हा क्पॅ�झटर होदा. लॅमबट� हा 
्ापलेले लेख दपाशीद असे. �दसरा एक दे लेख गठे करन वाहून नेद असे- गालीरे �क्वा हमालारे 

भाले वारवीद असे! आमह� सवरजर अगद� बरोबर�डमा नातमाने �न सखमा भावाभावापमारे रहाद 

होदो. एकार उदशेाने �न एकार आशेने बद झालेले भाऊ होदो. इदर राष्ादील लोकसतदाकवाद� 
आमडमा पमतना्रा नेट �न सवाद्ंम�पदी पाहून आमहावर पेम कर�द �न आमडमाबदल पूजमभाव 

बाळगीद. बहुदेक वेळा आमडमा आमह�र जम�वलेलमा लहानशा पु्जीदून दो सवर खरर भागवावा 
लागद असलमाकारराने, आमडमा दा�र�मारी कमाल होई आ�र आमहा्जवळ एक पै देखील राहद 
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नसे. द्ा�प आमह� सदो्दद आनद्ाद �न उलहासाद होदो. आमडमा मु्ेवर सदासवरदा भावी 
आशेरे िसमद झळकद असे.  

१८३१ पासून १८३३ पमरदेरी दी दोन वत� ह� आमडमा आमुषमादील इदक� �नमरल, 

आनद्ारी �न हौशीने कदरवमदतपरदेद ख्ररलेल� होदी क�, भावी �पढमा्नी दी हक�गद अवशम 

वारावी अशी माझी इड्ा आहे. आमडमावर आमडमा श्ून्ी वाटेल दसे हलले केले. आमडमावर 
काह� वेळा िजवावररी सक्टे आल�. दी हक�कद पुढे देईनर. पर्दु दे मुद हे आमडमा श्ून्ी उदातद 

र�दीने केले नाह�. तमा्डमा मा ्ासाने, तमा्नी केलेलमा हमा �वशवासदघादाने, आमडमाद पाललेलमा 
फाटाफुट�ने, आमरी काह� मल्ळी जर� �नराश आ�र हदाश झाल� असल� द्ा�प आमरा प� 

काह� हदाश झाला नाह�. आमरे आतमे अजून आशेने फुललेले आहेद. आमह� वमकदीबदल आदा 
बेपवार झालो आहोद. आदा मी फकद कदरवमासाठठर-�वरकद फलाशा�वह�न, �नमरमतवपूरर अशा 
कदरवमासाठठर-खपद आहे �न आजधम खपेन. ‘कमरणमेवा्धकारसदे मा फलेत ु कदारन’ मा 
कदरवममीमा्सेपमारे मी वागरारर, पर्दु आमरे मागून मेरार ्मा सवदेशब्ध्ूना दर� अशा अधम 

श्ू्पासून परमेशवर सुर��द ठेवो! 
आमरे प् �न लेख इटल� देशाद गुपदपराने पसतद कसे करावमारे हा प्हला पशन मेऊन 

पलला.देवहा फा्सपासून इटल�कले जारार ्मा बोट�्वर�ल इटा�लमना्शी सध्ान बा्धणमारा पमतन 

केला. तमामसमे मॉधटेनेर� नावारा एक दरर इटा�लमन होदा. तमाने �न इदर काह� जरा्नी दे लेख 

इटल�मसमे वेळरे वेळी नेणमारे काम अदीशम दतपरदेने �न �शदाफ�ने केले. हा दरर मॉधटेनेर� 
पुढे कॉलेर ्माने मेला. प्हलमा प्हलमाने सरकाररी व्दषट� आमडमा लेखा्कले गेल� नाह�. देवहा, 
दोपम�द लेखा्र े पुलकमा्वर कोरादर� एका वमापार ्माडमा वखार�रा पतदा �ल्हद होदो. मा 
वमापार ्माडमा नावारा सरकारला सहसा सश्म मेद नसे. तमादूनह� िजनोआस धालावमाडमा 
पुलकमा्वर लेगहानर शहरादील वखार�रे नाव असे �न लेगहानरडमा पुलकमावर दसुर ्मा एका शहरारे 

नाव असे, अशा र�दीने दी पुलक� पाठ�वल� जाद. अशा र�दीने जमा प्हलमा शहराला बोट लागेल 

दे्ील ऑ�फसर तमा ्ठकारडमा प्ा्बदल रौकशी कर�द असलमाने सवर पुलक� �बन दपासदा 
सुटद. दी पुलक� आमडमा मनुषमाडमा दाबमाद बोट�वर पलद. पुढे बोट ब्दराला लागल� क�, 
आमडमा आगाऊ सूरनेपमारे तमा शहरादील सस््ेरा अ्धकार� बोट�वर भेट�ला महरून मेई �न 

जादाना दे पुलके लपवून घेऊन जाई. इकले पो�लस तमा शहराडमा पततमावर�ल सवर वसदु दपाशीद 

सवस् पलद. पर्दु काह� कालाने अ्धकार्मा्रे ल� इकले लागले. तमा लेखा्नी इदका प�रराम 

घलद असे क�, सरकारने दे लेख पकलून देईल तमाला ब��से ला�वल� �न इटल�मसमे तमारा पसार 
होणमास मितक्रीदह� मदद कोरी केल� दर� तमाला भमक्र �श�ा देणमारे हुकूम सुटले. मान्दर 
एका ने्टवह सस््ा�नका्नी आमडमा�वरद जा्हरनामा काढला. जो कोरी आमरे वारक धरन 

देईल तमाला तमा वारकापासून आलेलमा द्लापैक� �नममी रककम ्दल� जाईल �न तमारे नाव 

प�सद केले असदा आमरे दरर लोक तमा �वशवासघादकमारा �नतपाद करदील महरून तमारे 
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नाव प�सद केले जारार नाह�, असे फमार�वले. मे्ून राजसतदेशी आमरी पतम� लढाई ज्ुपल�. मा 
झगडमामसमे आमहाला शेकलो मादना भोगावमा लागलमा �न ्ास पलला, द्ा�प मी अ�भमानाने 

सा्गदो क�, अखेर आमरार प� �वजमी झाला. 
मापमारे सरकाररी करली नजर आमडमा लेखावर �फरलमान्दर मग एक नवीनर बेद 

मोजणमाद आला. राळीडमा �क्वा कोळशाडमा पोतमा्री आवक जावक इटल�मसमे सुर होदी. 
आमह� तमा वमापारासाठठ लहानशी एक वखार काढल� �न दे् े तमा कोळशा्डमा पोतमाद आपर 

सवद;र आपलमा हादानी आमरी लेखारी पुलक� नीट वमवस्ेने भर�द होदो. �न हमा कोळशारी 
दहा दहा बारा बारा पोदी आगबोट�डमा एज्टारे माफर द धालीद होदो. तमा एज्टा्ना तमा पोतमाद 

कोळसेर काम दे आहेद असे कळ�वणमाद मेई, दी पोदी सुर��द पोरावी महरून भरपूर क�मशन 

देणमाद मेई. तमा पोतमारे पतदेह� जमा्ना आदील ममर माह�द नाह�, अशा वमापार ्मा्रे नावारे 

असद. तमा अलतमारे माफर द दी पोदी इटल�मधलमा वमापार ्मास �मळाल� महरजे दी पाळद राखून 

आमडमा आगाऊ सूरनेपमारे दे्ील सभासद ्गर्हाईका्रे �मताने तमा्जकले मेद �न ठरलेलमा 
खुरेवरन देवढ�र पोदी �नवलून काढून �वकद घेऊन जाद. नद्र आमरे लेख गुपद र�दीने 

रोहोकले वाटले जाद. 

आमह� मोिजलेलमा हजारो मुकततमा्पैक� ह� एक उदाहररा्र मी ्दल� आहे. मा आमडमा 
गुपद पसतदीडमा कामाद आमहाला फ्र लोकसतदावादमा्रेह� साहम होई. हमापैक� बरेर जर 

आमडमा फार उपमोगी पलले आहेद. मला िजआसोपेलो नावाडमा दररारे नाव अजून आठवद 

आहे. इटल�मसमे २०० ब्दकुा धालणमासाठठ आमह� तमाडमा जहाजावर नेलमा. तमाने तमा ब्दकुा 
गुपद र�दीने पोर�वणमारे अ्ग ीकत द कामर दलीस नेणमासदव फार पमतन केले. पर्दु अखेर दे कत तम 

उघलक�स मेऊन तमारे जहाज �न सवर मालमतदा ्हसकाऊन घेदल� गेल�! द्ा�प दो माझमाशी 
फार सनेहाने वागला. मला वाटदे क�, दो अजून मास��लसलार रहाद असेल. माझी मनापासून 

अशी इड्ा आहे क�, तमाडमा नजरेस हा लेख पलावा. मला तमारी अजून आठवर आहे असे पाहून 

तमाला अ�दशम आनद् होईल, अशी माझी पकक� खा्ी आहे. पर्दु तमाडमारबदल काम, पर असे 

सपषट सा्गदो क�, लोकप�ादील एकह� मनुषम माझमाशी कत दघनदेने वागला नाह� �क्वा मला 
�वसरला नाह�. 

आमडमा लेखा्ना वाटले �ददके जुलमी �नमम �न कलक �श�ा केलमा असदा्ह आळा 
घालदा मेद नाह�, असे पाहून इटल�दील सरकार हदाश झाले �न शेवट� तमाने फ्र सरकाराकले 

द्ार केल� �न मास��लसमधील आमरा लेखनवमवसाम ब्द पलावा महरून �वन्दी केल�! �न फ्र 

सरकारने तमाला नद्�बलैासारखी मान लोल�वल�. पर्दु मा तमा्डमा अनुमोदनाने आमह� न �भदा 
दसेर काम राल ूठेवले. तमा्नी आमहावर काम काम जुलूम केले दे पुढे देईन. 

 मसमद्र� इटल�मसमे ‘दरर इटल�’ डमा गुपद सस््ेरा जमजमकार होद रालला. 
िजनोआपासून जो आर्भ झाला दो शहरोशहर� स्स्ेडमा शाखा पसरद राललमा. स्ा�नक 
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कमेटमा्री स्खमा वाढद रालल�. पुढे सुर��द �न गुपदर�दीरा पवेश नीओपो�लटन सरहदीकले 

रालू झाला. प्वमवहार धोकमारा असलमाने सदो्दद पा्दोपा्दी मारसे धालणमाद मेद. �न 

तमा्डमा दवारे �नरोप �क्वा काम्गर� कळ�वणमाद मेई �न द���द केलेलमा सभासदारे अवसान 

कामम ठेवणमाद मेई. दरर लोक आमडमा लेखासाठठ उदावीळ झालेले असद. शेवट� आमडमा 
लेखा्बदलरी मागरी इदक� वाढल� क�, आमह� �कदीह� पदी धाललमा दर� तमा अपुर्मार पलद. 

देवहा मग इटल�डमा सवर बाज्ूना गुपद ्ापखाने ठे�वले �न तमादून आमडमा प्ाडमा पदी वाटेल 

�ददकमा काढलमा जाद. �शवाम स्ा�नक महतवाडमा लेखा्री, आमडमार दतवारा आरखी पसार 
करणमासाठठ प�स�द होद असे. अशा र�दीने ‘दरर इटल�’ ह� सस््ा इटल� देशाद एका वताररे आद 

एक कामरकद� शिकद बनल�. 
हा दतवारा जम होदा. सामाधम दजारद जधमलेले, अप�सद असलेले, जमा्डमाजवळ ्वम 

नाह� �न तमा वेळपमरद लोकसघ्ारे पुढार� �न वजनदार गरलेलमा्डमा मदाशी सवर् वै �वरद 

असलेले असे एक मूठभर दरर उठदाद काम, एक सस््ा काढदाद काम, �न िजरा �नर�नराळमा 
साद सरकारा्ना �न साद �सह्ासनाना वरक बसून दे �दडमा नाशा्र सजज झाले अशा तमा पर्ल 

शकदीरे पुढार� होदाद काम ह� एकर गोषट �सद कर�ल क�, तमा्नी जे �नशार उभारले होदे दे 

सतमारे �नशार होदे. 

कोररीह� राजक�म पद�द नीट �नर��र करन पा्हल� दर असे आढळून मेईल क�, दी 
एका दतव�ान पददीदून उदवलेल� आहे. राजक�म गोषट� घलणमारे आधी राजक�म �वरार 
बदलावे लागदाद. �वरार हे नेहमी आरारा्डमा पूव� उदवदाद. पतमेक नवीन ्ा्�द ह� एक नवीन 

कामर् म आहे. पतमेक ्ा्�द ह� कोरतमा दर� दतवारा प�रराम असदे. महरून ्ा्दीरे आधी 
राष्ाला दे दतव बरोबर समजून ्दले पा्हजे. दे दतव राष्�म मनाने गहर केले क� ्ा्�द हा हा 
महरदा् मशसवी होदे. 

फा्सरे सरकारने इटल�डमा जुलुमी राजाला सद् ुषट करणमासाठठ १८३२ मसमे एक हुकूम 

सोलला. �न मला हदपार�री �श�ा ्दल�. दो ऑगसट म्हना होदा. हदपार�री �श�ा झाल� होदी 
द्ा�प मास��लस सोलरे हे मला अगद� अशकम होदे. इटल�मसमे दळरवळर राखणमारी सवर सोम 

आमह� मास��लसला उतदम र�दीने केलेल� होदी. �न माझमा लेखनपसतदीसाठठ मला मास��लसलार 

राहरे भाग होदे. महरून तमा हुकुमाला भीक घालावमारी नाह� असे मी ठर�वले. सरकारला मी 
मास��लस सोलले आहे असे भास�वणमासाठठ शहरादर लपून रा्हलो. फा्समसमे तमा वेळेला पुषकळ 

देशभकद हदपार होऊन आलेले होदे. महरून अशी दजवीज केलेल� होदी क�, फ्रा्ड मा सरकार� 
नोकर�द तमा हदपार लोका्नी ्ोडमा पगारावर �शरावे �न तमा पगारासाठठ काह� �व�शषठ कामदे 

पाळावे. हे कामदे तमा्री इदर रलनवलने ब्द पालणमासाठठ मोिजलेले होदे. मी दे कामदे पतकरन 

नोकर� करणमारे नाकारले �न माझमा �श�डेमा �वरद ्ामबमून नावाडमा लोकसतदाक प्ाद 

खाल�ल प् प�सद केले. 
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“आपरास हे प् धालणमारा मुखम उदेश मला झालेलमा �श�ेपासून माझे सर्�राक�रदा 
पुरावा पुढे आररे हा नाह�. कारर जुलुमी राजा्डमा मनाद �श�ा देणमारे आलमावर धमामाडमा 
आधाराने तमा्डमाशी भा्लद बसून दी �श�ा रद करणमारा पमतन कररे हे वम्र आहे. पर्दु हे प् 

प�सद करणमारा मुखम हेदु हा आहे क�, परकमा्डमा नीर कत दी उघलक�स मावमा �न लोका्ना 
तमारा वीट मेऊन तमा परकमा्रा नाश अ्धक लवकर केला जावा.” 

“महरून मी माझी द्ार लोका्डमा पुढे मा्लदो.” 

“वदरमानप्ानी मला झालेल� हदपार�री �श�ा प�सद केल� आहे. तमाद माझा अपराध 

असा सा्गणमाद आला आहे क�, माझमा देशाडमा मुकददेसाठठ मी गुपद कट कर�द आहे �न 

इटा�लमन लोका्नी सवदेश-र�रासाठठ उठावे अशा आशमारे लेख �लहून प�सद कर�द आहे.” 

“मी असे सा्गणमाद �दळमा्ह� भीद नाह� क�, हा अपराध मी केला आहे. सवदेशारी 
मुकददा कर अड्रे हा अपराध असेल दर दो मी केला आहे. सवाद्ंमपापदीरी महतसतमे 

सवदेशबा्धवास सा्गरे हा जर गुपद कट असेल दर असला गुपद कट मी अवशममेव कर�द आहे. 

जर माझमा इटा�लमनास ‘अहो दुमह� �नजू नका. गुलाम्गर�डमा अवदशेडमा फेर ्माद सापलू नका. 
गुलाम्गर�द िजव्द राहणमापे�ा �दरे दुकले उल�वदाना मररे हे जासद शेमसकर आहे. सावध वहा, 
दबा धरन बसा �न सवदेशाला �न सवराजमाला स्पादन करणमारी प्हल� सध्ी मेदार एका 
झलपेसरशी दी गाठा’ असे सा्गरे- माझमा परम�पम ब्ध्ूना असे सा्गरे- हमाला जर राज्ोह� कट 

कोरी महरद असेल दर मी सपषट असे सा्गदो क�, हा राज्ोह� कट मी कर�द आलो आहे, कर�द 

आहे �न आजधम कर�द राह�न.” 

“आपलमा मानवी ब्ध्ूडमा मुकददेसाठठ �न सधमानासाठठ गुपद कट कररे हे पतमेक 

मनुषमारे कदरवम आहे. जे सरकार सवदतला उदार मदवाद� हे ढ�गी नाव लावून घेदे, तमा फ्र 

सरकाराला अशा मनुषमाला गुधहेगार महरून समजणमारा �बलकुल अ्धकार नाह�.” 

“माझमावर दसुरा आरोप असा आहे क�, मी फा्स देशारे सरकार �वरद ब्ल करणमारा �न 

ब्लवालमास उतदेजन देणमारा पमतन कर�द आहे. �न मा अ्� माझी गेलेल� प्े पो�लसने पकलल� 
आहेद.” 

“ह� प्े कोठे आहेद? दी पो�लसने पॅ�रसडमा भुमारादून गालून टाकल� आहेद? दी पुढे 

आरणमारे धालस सरकार का कर�द नाह�? मी ह� प् ेदाख�वणमारी �वन्दी केल� नवहदी काम? 

मग दी दाख�वल� का नाह�द? तमादील उदारे महरून जे प�सद करणमाद आले आहेद दे पो�लसने 

बनावट केलेले आहेद. दे मी केवहाह� �ल्हले नाह�द. दे खोटे आहेद. मी मा खोटे बोलरार ्मा्रा 
्धककार करदो....... आरखी काम पुरावे आहोद? एक दर�? नाह�. नाह�, हा मा् खरा गुपद कट 

आहे.” 

“रालू दमा! मदा्ध राजा्नो राल ूदमा! दुमह� आमडमापासून आमरी सवद््दा, सवदेश, 

आमरे पतम� अिसदतव, ्हसकावून घेदलेल�र आहेद. आदा आमरी वाकसवद््दाह� ्हसकावून 
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धमा. मास��लस माझमा इटल�डमा लगतमाला आहे �न दे्े इटल�मधून हदपार झालमानद्र आमह� 
मेऊन रा्हलो. कारर दे्े इटल�ला सपशर करन धधम झालेला वारा दर� आमहास सपशर कर�द असे. 

आदा आमडमा शवासोड्वासाक�रदा इटल�मधून पूद होऊन मेरारा दो �पम वाराह� 
आमडमापासून ्हसकावून घमा.” मास��लसडमा �कनार ्मावर उभे राहून जे्े समु् �न आकाश 

�मळून जाऊन आमडमा मादतभूमीला लपवू पहाद होदे �दकले आमह� बोट करावे �न दषट�ला शकम 

�ददक� पुढे ढकलून सवदतशी महरावे “�द्े �पम इटल� आहे!” आदा समु्ाकले बोट दाखवून 

“�द्े �पम इटल� आहे!” असे महरणमारा हककह� आमडमापासून ्हसकावून घमा. राल ूदमा. 
एका नीर कत तमापासून दसुर ्मा नीर कत तमाकले रालद रहा. अपमानाडमा �न मा्गपराडमा रसतमाने 

असेर रालद जा, महरजे दुमरे ्लगे दुमहाला सापलेल. मादर लोकप�ारे ्हद आहे. हेर 

आमडमा मुकददेरे खरे साधन आहे क�, आजपम�द अननुभूद अशा जुलुमाडमा �न दषटपराडमा 
काळमाकुट र्गाने आपले द�ल फासून दुमह� जगापुढे पवेश करावा” 

“पर जेवहा घला पूरर भरेल, देवहा लोकप�ारी दी ररघट्ा घरघरू लागेल. देवहा? जेवहा 
सवाद्ंमारी पभाद झालमारी आरोळी उठेल, देवहा? देवहा, हे मदा्ध राजा्नो, दुमडमा ददुरशेला 
पारावार नाह�!” 

“आ�र आमडमा�वतमी �वराराल दरत-- आमह� कदतरतववाद� ददु�वाडमा करडमा नजरेने 

प�व् झालेले, राजम्ा्दीडमा नगारखाधमावरले दु्दभुी- आमह� जमा ्दवशी जुलुमाने 

गा्जलेलमा्डमा कैवारासाठठ धावद मेऊन तमा्डमा सवाद्ंमा्र बेलभ्लार उरलला तमार ्दवशी मा 
आमुषमादील सुखाला �न आनद्ाला काममरा रामराम ठोकलेला आहे! आमडमा सव्गडमानो, राग 

लोभ, सुखदतुख, मा्ना आपर ला् मारलेल� आहे. आदा एक् वहा. अभेदम कोट करा. धमामाडमा 
जमजमकारारा ्दवस ला्ब नाह�.” 

-- जोसेफ मॅ�झनी 
माझमा अजमासापमारेर मा प्ाने सरकार जासद ्रलून गेले; �न इटल�डमा सरकाररी 

टुमरीह� सारखी सुरर असलमाने आमरे ‘दरर इटल�’ हे प् ब्द करणमारा पमतन फार कसून 

सुर झाला. तमा शहराडमा अ्धकार्माने आमडमा क्पॉ�झटर लोका्ना �न बादमीदारा्ना हुसकून 

देणमारा धाक दाख�वला. प�सद कररार्माला क�लून ठेवणमारा पमतन केला. मला हुलकून 

काढणमासाठठ ज्ग ज्ग प्ालले. पर्दु मा सवर जुलुमाला आमह� धीराने द�ल ्दले. जे क्पॉ�झटर 
हाकून ्दले होदे, तमा्रे जागी आमह� फ्र लोक ठेवले. तमारपमारे एका दरर फ्र मनुषमाने 

पकाशकतवारी सवर जबाबदार� आपलमावर घेऊन आपले नावाने प् राल ू ठेवले. आमरा खरा 
लेखकवतद्  हा मास��लसडमा आजूबाजूडमा खेडमाद फुटून रा्हला. दे् ून लेख मास��लसला आररे 

�न पदी ्ापलमा जादा जादार दतकाल पसार करणमासाठठ धालरे ह� कामे अतमद् �शदाफ�ने �न 

गुपद र�दीने राल�वल�. 
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एवहापासून माझे दे गुपद आमुषम सुर झाले! दीस वतारपैक� मी वीस वत� आपर होऊन 

ब््दवास भोगीद होदो. एका खोल�डमा रार �भद्ीमसमे मी सवदतला गालून घेदले होदे. मी 
रा्््दवस तमा खोल�द असे. मला शोधणमारे तमा्र े सवर पमतन वम्र झाले. अ्धकार्मारे 

हादाखाल�ल लोका्नी, ्ोडमाशा पैशाने मूठ दाबल� जादार, आमरे गुपदसेवकतव पतक�रले. 

अ्धकार्मा्रा हुकुम सुटला क�, दो तव�रद मजकले आधीर पाठवून सावध्गर�री सूरना केल� 
जाद असे. अशा र�दीने दपासरीपुरदा मी नाह�सा होई. एक ्दवशी दी मुकदी फसल� �न मी 
सापलणमाडमा बेदाद आलो. धरणमासाठठ पो�लस �नघाले; पर्दु तमावर�ल नामकारे मन वळले 

गेले. तमाने आपलमा सवदतडमा हादाखालरे �शपाई मजबरोबर देऊन मला सुर��द र�दीने दसुर ्मा 
एका गावी पोरवून ्दले. इकले माझमा खोल�द झाला आला. दे्े अ्धकार्मास तमा नामकारी शक्ा 
मेऊ नमे महरून एक माझमा द�लवळमारा �म् बस�वला होदा. दोर पकलला गेला �न मोठमा 
लौलाने अ्धकार्माकले नेला गेला. इकले मी तमार वेळेला पो�लसडमा वेताने तमा मला धरावमास 

आलेलमा �शपामा्डमा रा्गेदून राजरोस र�दीने हलके हलके �नघून गेलो अशा शेकलो पस्गारी 
हक�कद देणमारे हे स्ळ नवहे. रैनी वारका्डमा मनोर्जनाक�रदा मी �लह�द नसून माझमा 
देशाला पुढे उपमोगी पलावी अशीर हक�गद देऊ इिड्द आहे �न महरून मासलमा कारदा वर�ल 

गोषट ्दल� आहे. 

मी अ्धकार्मा्डमा दसलमा बार�क रवकशीला न जुमानदा सब्ध एक वतरभर 
मास��लसलार होदो, इदके सा््गदले महरजे तमा मुकतमा्री कलपना मेईल. नेहमीपमारे लेख 

�ल्हद होदो, पुफे दपाशीद होदो, प्वमवहार कर�द होदो �न वेळोवेळी फा्सडमा लोकसतदा�पम 

प�ाडमा पुढार ्मा्री �क्वा इटल�दील राष्प�ादील मुखमा्री भेट मसमरा्ी घेद होदो. 
मा वेळेपासून माझमा श्ून्ी आपलमा �नद्म कपट पमोगास सुरवाद केल�. माझमा 

लेखादील एखादे मधलेर वाकम तमारा मागरा पुढरा स्ब्ध सोलून प�सद करावे. भाता्दर 
करदेवेळी दे असे केलेले असावे क�, माझमा �वरारा्रा �वपमारस वहावा. जे्े जे्े मी जाई दे्े दे्े 
हे भालो्ी लेखक माझमा मागे असदर. घुबलाला जसा पकाश नको असदो दशीर हमा लोका्ना 
राजम्ा्दीरी लढाई नको असदे �न मग सवदतरा भमालपरा ्प�वणमासीठठ हमा्नी ्ा्�दप�ारी 
�नद्ा कर�द सुटावे. मा्नी मला मारेकर� ठर�वले आहे, भमाल महटले आहे, महतवाका्�ी महटले 

आहे, परोतकतर स्हषरु महरून इदर पुढार ्मा्डमा मनाद माझा दवेत भर�वणमारा पमतन केला 
आहे. जमा मी फ्र लोका्डमा वम्र पाललेलमा रकदारा �दरसकार केलेला आहे, तमा मला मारेकर� 
ठर�वले गेले. माझमा प�ारा मजवर कोप झाला असदाह�, इदरास दसुर ्मा एखादमा पमतनाने 

इटल� वर आररे शकम झालमास पहावे महरून जमा्नी माझी अममारद �नद्ा केल� होदी, तमा्डमा 
देखील मददीला माझे सवर महररे बाजूस ठेवून दे काह� दर� करणमास दमार होदार मी हपापलेलो 
आहे, तमा मला हे महतवाका्�ी महरद आहेद. माझमा कटमा �नद्का्नीह� जेवहा जेवहा सवाद्ंमा्र 
उठणमारा आव आरला देवहा देवहा मी वमिकदतव �वसरन जाऊन तमाडमा हादाद हाद घादला 
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आहे. मी सवर सक्टारा मालक झालेलो आहे. दो मी भमाल �न दे शरू! मा वेळेस मजवर जो आरोप 

केला होदा दो खुनास मदद केलमारा होदा. फ्र सरकारला माझमा गुपद स्ानारा पतदा लागेना. 
माझे प्ह� ब्द होईना. आदा माझी लोकामसमे होद असरार� रहा ब्द कशी करावी? देवहा तमा्नी 
मजवर भलदेसलदे �न भमक्र आरोप लादनू माझी लोका्नीर नारकक� करावी असा पमतन 

राल�वला. मी फ्र मनुषमारा खून केला �क्वा करणमास मदद केल� हे प�सद होदार, मी ्ामबमून 

प्ाद पुधहा द्ार प�सद केल� �न माझमावरडमा आ�ेपाडमा सम्रना्र एक दर� पुरावा पुढे 

आरावा महरून आवहान केले. 

“.....माझमा प�ाडमा पुढार ्मापैक� मी एक आहे. मी ‘म्ग इटल�’रा सभासद आहे. मी 
सपषट सा्गदो क�, जे आमडमा मदाहून �भधन आहेद दे सगळे मारले जावे मा अतमद् घादक 

वाकमारा उडरार माझमा आ�ेपका्डमा अमग्ल द�ला�शवाम कोरीह� केलेला नाह�. आमरी मदे 

जमा्ना माधम आहेद तमा्नार आमह� सभासद क�रदो. आमडमा सभासदा्नी दसुर ्मा कोरलाह� 
मारणमारी शप् घेदलेल� नाह�. फकद ऑिस्मना्ना मारणमारी आमह� शप् घेदल� आहे �न 

स््ध मेदार दी पुर� कररार आहो.” 

 मसमद्र� दे खून करावे महरून मी धाललेल� आ�ाप�्का सरकारदफ�  प�सद करणमाद 

आल�! इदके बनावट नीर कत तम जगावर दसुरे कोठेह� झालेले नाह� मी ‘नॅशनल’ नावाडमा प्ाद 

तमा बनावट लेखारे कापटम उघलक�स आरले �न मूळ लेख सरकार का प�सद र�दीने हजर कर�द 

नाह� महरून �वरा�रले. मा वेळेस बहुदेका्नी माझी बाजू उरलल� होदी. पर्दु मी मास��लसमसमे 

गुपद र�दीने रहाद असलमाने मला प�सदर�तमा कोटारद मेदा मेईना, �क्वा दसुर ्माला कामदेशीर 
प�द�न्धतव देऊन बेअबूरा दावा आरदा मेईना. अखेर तमा खटलमारा शेवटरा �नकाल होऊन 

तमाद ‘कट वगैरे काह� नवहदा �न गुधहेगारा्नी दे कत तम सवदतडमार उम�ने केले.’ असे सपषट 

ठर�वले गेले. 

पुढे इ्गलल्मधलमा सर जेमस गॅहॅम नावाडमा एका पधानाने हार आरोप मजवर केला. 
पर्दु खर� गोषट प�सद होदार तमाला भर पालरम्टमसमे हाऊस ऑफ कॉमधसपुढे माझी माफ� 
मागरे भाग पलल�. 

आमडमा ‘म्ग इटल�’डमा गुपद म्लळी�वरद जे जे लेख �ल्हले गेले आहेद दे दे �कदी 
खोलसाळ आहेद हे आमडमा �नममारे पर��र करदार पतमेकारे समानाद मेईल. आमडमा 
स्स्ेडमा शाखा नेपलस, का�सरका वगैरे पम�द पसरलमा होतमा. महरून स्ा�नक कमेटमा्र ेकाह� 
�नमम स्ा�नक प�रिस्दीने �भधन असद. �नमम �भधन असद, पर दतवे �भधन नवहदी. 
आमहाला शकम �ददकमा र�दीने आमरी दतवे आमह� शाखाशाखादून पाळ�वल�. दी दतवे १८३३ 

साल� पुधहा एक�कत द करन वमविस्द सवरपाद �ल्हल� होदी. दी मुदाम पुढे देद आहे. मा 
दतवा्ना धरन आमह� आजपम�द वागद आहो. ‘दरर इटल�’रा अ्�दम उदेश साधणमासाठठ दोन 

अ्गे मोिजलेल� आहेद. प्म कदरवम महरजे इटल�डमा दरर रकदारी एक� �न शदुदा हे होम. 
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राष्ारे सवर शिकदमतव महरजे दरर लोक होद. तमा्ना आपलमा �नशाराखाल� आरून �न 

सवदेशाडमा �न सवाद्ंमाडमा नावाने बा्धून घेऊन मग ्ा्�दप�ाडमा खर्मा खर्मा पुढार ्मा्डमा 
भोवदी तमा्ना जमवावे. कारर, जेवहा ्ा्�दमुदारा प्हला बार उलेल देवहा तमारे रालकतव जुधमा, 
जरठ �न लबधप�दिषठद अशा भलतमार लोका्कले जाऊ नमे अशी वमवस्ा झाल� पा्हजे. हे प्म 

कदरवम झाले. हे घलून मावे एदद्र दसुरे कदरवम असे आहे क�, ‘दरर इटल�’डमा पुढार ्मा्रे आ�र 

प�द�नधी्रे माफर द इटल� देशाद जेवढमा महरून गुपद सस््ा ‘राष्ैकम, दासम-मुकददा �न 

सवाद्ंम’ हमा दतवासाठठ अिसदतवाद असलेलमा असदील देवढमा्री एकवाकमदा करावमारी. 
“तमापैक� प्हले कदरवम करणमारा अ्धकार ‘म्ग इटल�’डमा कोरतमाह� सभासदास आहे. 

तमारा दजार �न वगर मा मानाने पतमेकाने दरर लोका्स आपलमा राष्धमारर ेद���द करणमारा 
पमतन करावा. दसुरे कदरवम ‘दरर इटल�’रे क््मल् ळ �न पा्�दक मल्ळे माजकले सोप�वलेले 

असेल. 

सस््ेरी न�ैदक आ�र राजक�म दतवे 

(माद बहुदेक मागे ्दलेल�र दतवे आलेल� आहेद. महरून तमा�वर्हद �न जासद 

वमविस्द र�दीने मा्लल� गेलेल� देवढ�र खाल� ्दल� आहेद.) 

१) सवर जगद ्हे एकार �नममाने अनुशा�सद झालेले आहे. दो �नमम महरजे पग�द �क्वा 
उत्ा्�द हा होम. 

२) मनुषम हा अतमद् महतकामारसदव जधमाला आलेला आहे. तमाडमा आमुषमारे अ्�दम 

ल�म महरजे तमाडमा सवर शकदीरी पूरर, सवद्् �न वमविस्द र�दीने झालेल� वाढ हे होम. 

३) मानवी शकदी�वकासनारे हे अ्�दम साधणमास मुखम साधन महरजे मनुषमारे सभ्ूम 

समुत्ान होम. 

४) मा मानवी शकदीरा पूरर �वकास होणमास मनुषमा्नी वर�ल दतवारे आधारावर 
एक�नषठेने, एकार उदशेाने �न सहकामरदेने रालले पा्हजे. 

(५) महरून ‘दरर इटल�’रा असा �वशवास आहे क�, हे सवर �वशव हे एक कुट्ुब आहे. 

मासाठठ पतमेक सवद्् मनुषमाने सवर मानवी जादीरी सहका�रदा घलवून आरणमारा पमतन केला 
पा्हजे. मनुषममा्ारी ब्धुदा �न सहकरर ह� साधणमारा पमतन ‘दरर इटल�’ कर�द राह�ल. 

“द्ा�प आपलमा सवरसाधारर उ्दषटा्कले-मानवीशिकद�वकासनाकले सवर मनुषमा्ना 
सहकरराने जादा मावे एदद्र तमा्ना समसमानदा सप्ादणमासाठठ कोरदा दर� एक सवरसाधारर 

पामा पा्हजे आहे. �वशवकुट्ुबारी घटना करदा मावी एदद्र तमादील एकेक अवमव होऊ 

इिड्रारा्ना सवदतरे �न सवर सामाधम असे नाव, शिकद �न अिसदतव अवशम पा्हजे आहे.” 

“महरून पतमेक लोका्नी �वशवकुट्ुबारे अवमव होणमारे आधी आपले सवदतरे असे एक 

राष् �नमारर केलेर पा्हजे.” 

“राष्ैकमा�शवाम राष् स्भवद नाह�” 
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“�नतम �न अखल् असे राष्ैकम हे दासममुकददे�शवाम शकम नाह�. लोकप�ारी सतदा 
हारून पालणमारा पमतन करणमास जुलुमी राजे टपद असलमाने दे राष्ा्री �वभागरी 
केलमा�शवाम रहारार नाह�द.” 

“दासममुकददा ह� सवद््देडमा पूररतवा�शवाम �मळरार नाह�.” 

“कारर राष्ादील लोका्नी आपले राष् दासममुकद ठेवणमास झटावे एदद्र दे लोक 

सवद्् असले पा्हजेद. तमा्ना सवद्् र�दीने �वरार क�रदा आला पा्हजे. तमा्ना वाकसवाद्ंम 

पा्हजे. तमा्र ेपतमेक रलनवलन सवद््देने घलेल अशी वमवस्ा पा्हजे. महरजे मग राष्ारे 

पारद्ंमापासून र�र करणमारी अककल �न ्हम्दह� तमा लोकाद मेदे. �न राष्ारे सवाद्ंमासाठठ 
आतमतमाग करणमारी जबाबदार� दे ओळखू लागदाद. सारा्श, राष्सवाद्ंम अबा्धद 

्टकणमासाठठ वमिकदसवाद्ंम पा्हजे आहे.” 

“एदद्र ‘दरर इटल�’रा उदेश इटल� देशारे राष्ैकम, राष्सवाद्ंम �न वमिकदसवाद्ंम 

�मळ�वरे हा आहे.” 

“जे्े जे्े सतदा ह� आनुव�्शक आहे, एकार मनुषमारे हादाद आहे दे्े दे्े 
वमिकदसवाद्ंम ्टकरे शकम नाह�. कारर सतदेरा �नसगरर असा आहे क�, �दरी वत�द �न 

अममार् ददा वाढदर जावमारी. आनुव�्शक पद�द असल� क�, राजारे �न पजेरे ्हदा्द �वरोध 

उतपधन होदो. ्ा्�द अप�रहामर होदे. महरून पतमेक राष्ाने शकम �ददकमा तवरेने हमा 
आनुव�्शक राजमपददीला झुगारन ्दले पा्हजे. महरजे ्ा्दीरी सक्टे वार्वार मेरार नाह�द.” 

“्ा्�द महटल� महरजे दी जानपदाकलून �न जानपदासाठठर वहावमास पा्हजे. लोका्नी 
्ा्दी करावी मासाठठ, तमा ्ा्दीने तमास अलभम लाभ होरार आहे हे �सद केले पा्हजे. महरून 

जमा पददीने लोका्रा अ�दशम फामदा होईल, असख्म गर�बा्स अधन �मळू लागेल, पतमेक 

नाग�रकाडमा शकदीरा पूरर �वकास होणमास �े् �मळेल, समदा राह�ल, आपलमास पा्हजे 

तमासर अ्धकार देणमारी लोका्रे अ्गाद शिकद �न साधन राह�ल अशा सतदापद�द ्ा्दीरे नद्र 
सुर करणमारे अ�भवरन लोका्स ्दले पा्हजे.” 

“अशी सतदापद�द महटल� लोकसतदाकपद�द ह� होम.” 

“एदद्र ‘दरर इटल�’ ह� राष्ैकमवाद� �न लोकसतदाकवाद� आहे.” 

“धमर�वतमक सवाद्ंम ठे�वले जाईल. पर्दु सस््ेरा सवरसामाधम हेदु हा आहे क�, 
�व�शषठ्धकार-पददीरा नाश करावमारा महरून मोगमदे�शवाम कोरराह� अ्धकार कोरालाह� 
�मळरार नाह�.” 

“आदा मा राषटैकम, दासममुकददा, सवाद्ंम, �न लोकसतदा हमा महतदतवापैक� अगद� 
प्हल� गोषट जी केल� पा्हजे दी दासममुकददा ह� होम. राष्ोधनदीरी ह� प्हल� पामर� होम. 

महरून ‘दरर इटल�’ आपले सवर बळ प्मदत तमा दतवारे �वजमाकले खरर कर�ल. ऑिस्माला 
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हुसकून देऊन परकमा्डमा दासमादून सवदेशभू�म मुकद होईदोपम�द ‘दरर इटल�’ शस्े पैदा 
कर�ल �न सवाद्ंममुदा्र राष् दमार करणमारा शकम दो दो पमतन कर�ल.” 

“राष् एकदा दासममुकद झाले महरजे मग बाक�रे बेद �सदीस नेणमारा पमतन केला 
जाईल. ्ा्�द राल ूअसदा राष्�म सतदा एका दातपुरतमा �न पतमेक पा्दादून एकेकर प�द�न्ध 

घेऊन केलेलमा सरकाररे हादी राह�ल. ्ा्�द पुर� होदार तमा सरकाररा हकक सपे्ल. मग 

राष्प�द�नधीरी �नवलरूक राष्ारे मज�स मेईल तमापमारे होईल. लढाई ग�नमी कावमारी केल� 
जाईल �न मग �शसदवार मुदपद�द मोजणमाद मेईल �न कवामदी फौज उभारणमाद मेईल.” 

“प्म शस् े �न �वजम, नद्र कामदे �न सतदापद�द, हा ‘म्ग इटल�’रा कामर् म आहे. 

लढाई �न �श�र ह� तमारी साधने होद. प्हलमासाठठ आमह� गुपद शार��रक दमार� करदो, 
दसुर ्मासाठठ लेख, वदरमानप्े वगैरेरा गुपद �न प�सद पसार करन मान�सक दमार� करदो.” 

‘दरर इटल�’री ररना (ह� पूररतवाने ्दलेल� आहे.) 

(१) एक के्मल् ळ. 

(२) इटल�डमा पतमेक पा्दाद एक पा्�दक मल्ळ.  

(३) पतमेक शहर� एक वमवस्ापक. 

(४) द��ागुर �क्वा परारक. 

(५) द���द. 

१. क््म्लळा्री कामे :- इटल�डमा पतमेक पा्दाद असलेलमा पा्�दक मल्ळारी �नवल 

कररे; तमा्डमाकले सामाधम �नमम �न सूरना धालरे; आपलमा �न तमा्डमामधलमा खुरा ठर�वरे; 

स्स्ेडमा लेखा्री प�स�द �न पसार कररे; स्स्ेडमा कामर् मारी ्दशा ठर�वरे �न उठावरीरे 

नकाशे आखरे; सारा्श, कोरतमाह� पकाररा फाजील दाब न ठेवदा सवर शाखा्दील रळवळीरे 

एक�करर �न क््�भवन कररे ह� कामे क््मल् ळारी होद. 

२. पा्�दक मल्ळारी कामे :- आपआपलमा पा्दामसमे सस््ेरी महतवारी कामे पार पालरे; 

सस््ेरा पसार कररे; सवदतडमा पा्दासाठठ खुरा ठर�वरे; पा्दादील सभासदा्ना क््मल् ळादून 

सुटलेले हुकूम कळ�वरे; पतमेक म्हधमाद आपलमा पा्दाद सस््ेरी पग�द कशी काम झाल�, 
�नर�नराळी साधने �कदी जम�वदा आल�, गावागावादून लोकमदारी काम िस्�द आहे, पुढे आदा 
कोरतमा दज�वजी कररे अतमद् आवशमक आहे. मा सवाररा मा�सक �रपोटर क््मल्ळाकले धालरे; 

ह� कामे पा्�दक मल्ळारी होद. 

३. शहराडमा वमवस्ापकारी कामे :- पतमेक शहर� एक एक वमवस्ापक दे्ील 

मुखमा्धकार� महरून नेमला जाईल. तमारी �नवलरूक पा्�दक मल्ळ कर�ल. दो पतमेक म्हधमाद 

तमा शहराद काम काम झाले मारा मा�सक �रपोटर पा्�दक मल्ळाकले पाठवीद जाईल. तमा 
वमवस्ापकाडमा पा्�दक मल्ळाशी असरार्मा प्वमवहारारे सवरप क््मल्ळाडमा 
प्वमवहारासाखेर असेल. 
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४. द��ागुर �क्वा परारक :- मा्री �नवलरूक पा्�दक मल्ळ �न नगरवमवस्ापक मा्डमा 
स्मदीने होईल. बु�दमान �न उदातद �वरारारे असेर लोक �नवलले जादील. तमा्र ेमुखम कदरवम 

महरजे दरर लोकास स्स्ेडमा धमाररी द��ा देरे �न तमा द���द लोका्स मा्हदी �न उपदेश देद 

रहारे हे होम. दो नगरवमवस्ापकाशी प्वमवहार ठेवील. तमा प्वमवहारारे सवरप हे 

नगरवमवस्ापक �न पा्�दक मल्ळ मा्डमा वमवहारापमारे राह�ल. हे सवर द��ागुर आपलमा 
नगरवमवस्ापकाकले मा�सक �रपोटर धालदील आ�र तमा्डमाकलून मेरार ्मा हुकुमारा आपलमा 
द���दवगारद परार करदील. 

५. द���द :- द���द �क्वा नुसदे सभासद हे उतदम वदरनाडमा लोका्दून द��ागुर्कलून 

�नवलले जादील �न तमास द��ा ्दल� जाईल. पर्दु तमा्डमाद मोगम कदतरवम आलमा�शवाम तमा्ना 
द��ागुरतवारा अ्धकार ्दला जारार नाह�, महरजे तमा्ना दसुर ्माला द��ा देदा मेरार नाह�. जमा 
द��ागुरने तमा्ना द��ा ्दल� असेल तमाडमा हादाखाल� दे रहादील, तमा्ना झालेल� मा्हदी, 
लागलेल� बादमी, �क्वा सूरना ह� दे तमा द��ा्धकार ्माला कळ�वदील. ‘दरर इटल�’ हमा 
गुपदसभेडमा दतवारा पसार दे कर�द राहदील. उठावरीरी वेळ मेदार सजज होदील. 

“पतमेक सभासदाला एक टोपर नाव ्दले जाईल.” 

“सस््ेरा पसार होरे ह� महतवारी गोषट असलमाने सामाधमवगारला �न जे नवीन मुगादर 

जधमाला आलेले आहेद �न जमा्डमा आशाह� नवीन आहेद, अशा दररा्ना उपदेश देऊन 

वळ�वणमारा पमतन अखल् रालू राह�ल.” 

“जमाला जमाला महरून शकम असेल तमा तमा सभासदाने पतमेक� रामफल �क्वा मसकेट 

हमापैक� एक ब्दकु �न पधनास कालदुसे जवळ ठेवावी. जमा्ना हे शकम नसेल तमा्ना दी ब्दकु �न 

पधनास कालदुसे पा्�दक मल्ळाकलून �मळदील.” 

“जमाला जी शकम असेल दी मा�सक वगररी तमाने फ्लाकले दमावी.” 

“मा वगररीरी रककम वेळोवेळी पा्�दक मल्ळाकले पाठ�वल� जावी. पा्�दक मल्ळ तमादून 

तमा पा्दाबदलरा मेरारा खरर भागवील �न एका ठरलेलमा पमारे क््मल्ळाकले काह� रककम 

धालील. तमा रकमेरा �व�नमोग पवासखरर, ्ापरावळ, हतमारे �वकद घेरे वगैरे कामाकले 

क््मल् ळाने करावा.” 

“हमा वगररीरी रककम जम�वरे, दी कव्रद ् पस्गी माफ कररे, द��रेे �व�शषट म्् 

ठर�वरे वगैरे दाुमम पदीडमा गोषट� हमा पा्�दक मल्ळाकले सोप�वलमा आहेद.” 

“फाजील दाबा �क्वा �नषकारर रवकशी हमा्रा क््मल् ळास �दरसकार वाटद आहे. सवर 
स्स्ेमसमे एकवाकमदा �न �्मास्ग�द रहावी इदकमार पुरदा अ्धकार दे बजाव ू इिड्द 

आहेद.” 
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“हमा गुपदस्स्ेडमा स्केदपद�द दोन आहेद. प्हल� स्केदपद�द ह� क्् मल्ळ �न 

पा्�दक मल्ळ मा्डमा वमवहारासाठठ असून दी क््मल् ळ ठरवीद जाईल. दसुर� स्केदपद�द ह� 
पा्�दक सभासदा्साठठ पा्�दक मल्ळ �नवलीद जाईल �न वरदी क््मल्ळाकले कळवीद जाईल.” 

“हमा खुरा दीन म्हधमानी �क्वा जरर दर मापे�ाह� लवकर पालटलमा जादील. अशा 
र�दीने एका पा्दाडमा खुरा जर� पोल�स लोका्ना कळलमा दर� इदर पा्द अलग �न सुर��द 

राहदील.” 

(हमापुढे ‘म्ग इटल�’ वदरमानप्ा्द मॅ�झनीने इटल�दील धम�पदेशकास उदशेनू एक प् 

प�सद केलेले आहे. तमाद तमा वेळडमा धमर�वरारा्री �न धम�पदेशका्डमा िस्दीरी ररार केल� 
आहे, धम�पदेशका्नीह� देशासाठठ झटले पा्हजे, असे �सद केले आहे. धमर महरजे जगारे धारर 

करदो दो. जगददुार कररे हे धमाररे अ्�दम. तमा जगददुाराला अतमद् �वरद असरार्मा 
पारद्ंमारा नाश कररे हे धा�मरक कत तम नाह� असे जर एखादमा धम�पदेशकास वाटद असेल, दर 

तमा मूखारला धमाररी खर� वमाखमार कळल� नाह� असे सा्गून, मॅ�झनीने शेवट� धम�पदेशकास 

स्बोधून अ�दशम उदातद �न उतदेजक भाग �ल्हले आहेद दे खाल� ्दले आहेद.) 

“जेवहा ्ा्दीरा काल समीप आलेला असदो देवहा दी ्ा्दी न घलू देणमारी दाकद 

कोरडमाह� मानवी पाणमाद नसदे. दी ्ा्दी खुतीने �क्वा बळजबर�ने घलून मावमारीर �न जर� 
�दला �मळून �दरे धुर�रतव सवीकारणमारा मान धम�पदेशक सवीकार�द नसदील दर� दी ्ा्दी 
काह� अलून बसरार नाह�. आमह� मा मानवी धम�पदेशका्कलून द�ल �फरवून तमा पतम� धमाररार 

धावा कर! मनुषमापुढे द�ल व्गालावमारे सोलून परमेशवराला आळवू! �व�शषट वगारशीर परमेशवर 
बोलदो �न आमडमाशी बोलद नाह� हे ्ोदा्ल आदा पुरे आहे. परमेशवर सवा�री हाक ऐकदो दो 
आमरेह� ऐकेल. पर धम�पदेशक ह� मारसे आहेद �न दे नागर�कह� आहेद, हे कोरीह� �वसरदा 
कामा नमे क�, धमार् धकार� हे आमडमा देशारार एक भाग आाहेद, जे आमह� सवा�डमा 
कलमाराक�रदा लढद आहोद, जमा आमडमा �नशारावर ‘देव �न लोक’, ‘मानुतदा �न सवदेश’ हे 

शबद फलकद आहेद तमा आमडमा�वरद जाऊन दे सवदतरार नाश कर�द आहेद.” 

“ हे माझमा देशादील धमार् धकार� हो, दुमह� दुमडमा धमारर ेसर्�रासाठठ झटरार नाह� 
काम? जो दुमरा धमर मू�दरमद् सुद्रदा आहे �न जी मनुषमारी प�व्दा आहे दो धमर परर्ाखाल� 
्ररलद असदाना दुमह� सवस् बसरार काम? सवदेशारे सवाद्ंमा�शवाम सवधमर देखील मररारे 

दवार� बसदो हे दुमहास अजून कळद नाह� काम? मग दुमह� आमहा्स मदद का कर�द नाह�? 

लोका्रे अगरी वहा �न तमा्ना पगदीडमा मागारला धमा. हे दुमरे धा�मरकारे खरे कदरवम आहे, �न हे 

पगदीला नेणमारे कदरवम पारद्ंमारा-राजक�म पारद्ंमारा-नाश केलमा�शवाम दुमह� कसे 

कररार? राजक�म पारद्ंमाद इटल�ला पालरे हा ऑिस्माने अधमर केला नाह� काम? दर मग 

दुमहाला �न लोका्ना दोघा्नाह� जमा्नी परद््ेडमा शतख्लेद जखलले आहे तमा ऑिस्माडमा 
नरलीरा घोट घेणमास उठा! लवकर उठा!!” 
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“अरे, दुमहाला सवदेश महरून काह� नाह� का? नाग�रका्रे अ्दतकरर दुमहाला नाह� काम? 

दुमरी दुमडमा रकदमा्साडमा सवदेशबा्दवावर पीदी नाह� काम?  

“महरून दुमरी �न तमा्री सुटका करा. कारर, दुमह�ह�, अहो धमार् धकार� हो, दुमह�ह� 
पारद्ंमादर आहा काम? दुमहास आठवद नाह� काम क�, पूव� �मलन शहर पारद्ंमाद पलदार 

लॉमबल�रे लोका्ना पुकारन तमा �मलन शहरारे सर्�रा्र एक पुढार� धावद गेला! दो पुढार� कोर 

होदा? दो दुमडमासारखा एक धमार् धकार� होदा. मग दुमह� असे लाजदा का? दुमह�ह� दुमरी पाळी 
आल� महरून मा इटल�रे लोका्ना पुकारन तमा्डमासह आलपस पवरदाकले धावद रला. 
ऑिस्मारा उड्ेद करन आपर आलपसवर आपलमा इटल�डमा सवाद्ंमारे �नशार रोवू!” 

“ह� भू�म, जेवहा परमेशवराने �दला �नमारर केल�, देवहा सवर सवद्् होदी. �न आदा? दो 
परका मदा्ध तमा इशवर� इड्ेसह हमा मादेला पामाखाल� दुलवीद आहे! महरून परमेशवराडमा 
इड्ेसाठठ दर� लढा. आईडमा दतुखासाठठ लढा. लढाईरा ‘हरहर महादेव’ उडरारा. दुमडमा गजरनेद 

अद�वदीम सामथमर आहे. तमारा उपमोग करा.” 

“माझमा देशादील धम�पदेशका्नो, दुमडमापैक� जो प्हलमाने मनुषमकदरवमदा नीट 

ओळखून ईशवर� आ�ा महरून सवदेशाला सवाद्ंम देणमासाठठ ररागरावर ‘हरहर महादेव’ 

उडरार�ल दोर खरा धम�पदेशक!! “ 

“पर्दु जानपदाडमा सवम्सफू�रद मुदनादारे आधी जर दुमह� तमा ररशबदारा उडरार 
कररार नाह� दर, दो परमेशवर लोका्डमा तमा भमक्र शकदीडमा पर्ल सफोटापासून दुमरे स्र�र 

करो! कारर, लोकशकदीरा सद्ाप फार भमक्र असदो!” 

(मान्दर ‘म्ग इटल�’ हमा वदरमानप्ाद ‘ह्गेर�’ ‘इटल�रे ऐकम’ वगैरे लेख प�सद झाले. 

दे पसदुद काल� महतवारे �क्वा मनोर्जक नसलमाने ्दले नाह�द. द्ा�प इदके सा्गरे अवशम 

आहे क�, हमा राजक�म भ�वषमवादमाने ह्गेर�बदल केलेल� सवर भ�वषमे खर� ठरल� आहद! 

इटल�री राष्ैकमदा होरे हे मनोराजम महरून महरद असद; पर अखेर मॅ�झनीरार भ�वषमवाद 

खरा झाला. जे तमाला प्मदत मा ह्गेर�डमा �न राष्ैकमदेडमा लेखाबदल हसले, तमा्डमार 

लोळमादेखद दी भ�वषम-दी मनोराजमे-खर� ठरल�!!!) 
‘म्ग इटल�’ प्ाद माझमा सवदतडमा लेखा्�शवाम आरखी �कतमेक जरा्रे लेख ्ापून 

प�सद झाले. अनद् अलररी, ्ास �न जुलूम राल ू असदार आमह� आमरे लेखनारे काम 

अवमाहद राल�वले. हमा इदरा्नी ्दलेलमा लेखा्पैक� अतमद् महतवारे लेख महटले महरज 

जाकोपो र�फनी मारा ‘राज�नषठेरी शप् �न �दरा ्धककार’ मावर; घेराल�रा ‘�ब्टश 

राजमपददी’ वर; टाबे�रओरा ‘धमार् धकार ्मा्री सदमतिस्�द’ मावर; मेलेगार�रा ‘१८३१ रे ब्लाद 

घललेलमा रुका’ मावर; अॅलवहोकेट बेधझा मारा “राजम्ा्दीवर ररार;” बुनारोट�रा 
“राजम्ा्दीमसमे लोकसतदा; फािधसनीरा ‘लाँबल�मसमे ऑिस्मारे अिसदतव; वगैर वगैरे होदे. 
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सु�श��द दररा्ना उदशेनू �ल्हलेलमा मा लेखा्�शवाम आमह� वेळोवेळी 
लोक�श�रासाठठ लहान लहान पुसदकेह� प�सद कर�द होदो. हमा पुसदकाद उतदम महरजे 

गसटवहो मॉलेनारा “लहानसा स्वाद” हे पुसदक होम. �शवाम परकमा लेखका्री भाता्दरे, 
जाह�रप्के, हसदप्के, पा्�दक वदरमानप् ेवगैरे रपाने एकसारखे लेखन सुर होदे. 

आमडमा मा मेहनदीला पूरर मश आाले. राष्�मसवे्दना जागतद झाल�. इटल�डमा पतमेक 

पा्दाद हजारो दररा्नी लोकसतदाक राष्ैकमारी शप् घेदल�. आमडमावर श्ुप�ाकलूनह� 
भ�लमार झाला. पर दो भ�लमार इदका मूखरपरारा होदा क�, तमा मोगाने आमरे ्हद्रद्क 

वाढदर रालले. 

रोमागना पा्दादील “एपोफसीमेनी” नावारी गुपद सस््ा �दडमा सवर सभासदा्सुदा आपर 

होऊन आमडमा स्स्ेस �मळाल�. �दरा धुर�र काल�बी आसको हमालार दे्ील पा्�दक म्ललारे 

सभासद नेमले. दसुर� गुपद सस््ा ‘वहेर� इटा�लमानी’ ह�ह� आमहा्स �मळाल�. काब�नार�झमपैक� 
जमा काह� ्ोडमा शाखा जीव धरन रा्हलमा होतमा तमाह� बहुदेक आमहा्स �मळालमा. आमरी 
मदे �न दतवे पाळणमाडमा शप्ा झालमा �न आमरा मागर पतकरला गेला. कारबोनार� सस््ेरा 
मुखम पुढार� बुओनारोट� हा फार कदतरतववान असून तमारे जमरनीदलमा गुपद मल्ळाशी झालेले 

प्वमवहार अ�द महतवारे आहेद. दो तमा कारबोनार�रा पुढार�र माझमाशी नेहमी प्वमवहार ठेवू 
लागला, आमरा सनेहस्ब्ध जुळला. फ्र लोकसतदाकप�ापैक� बहुदेक पुढार� �न फा्समसमे फार 
वजन असलेले लोक असार सनेह ठेव ू लागले. ्ामबमूनरे रालक �न नॅशनलरे रालक हे 

सहानुभू�द बाळगीद. लफाटे हमा ्ोर पुरतानेह� उतदेजक �नरोप धालीद असावे. पो�लश लोकह� 
आमडमाकले होदे. मा आमडमा अ�वशा्द शमारा असा प�रराम झाला क�, मूरोपमसमे ्ा्�द 

घलवून आरणमासाठठ जे जे झटद होदे तमा तमा राष्ादील लोका्ना आदा इटा�लमन ्ा्दीरे 

महतव वाटू लागले. इटल�रा काह� दर� ्हशोब धरला पा्हजे अशी तमा्री खा्ी झाल�.  
१८३३ मसमे ‘दरर इटल�’री शिकद �वल�र वाढल�. तमादूनह� लाँबल�, िजनोआ, 

टसकनी �न पोपरे पा्द मामसमे �दरा �वल�र पसार झाला. मापैक� टसकनी पा्दारे मुखम शहर 

लेगहॉनर हे आमडमा सस््ेरे तमा पा्दारे क्् होदे. तमा शहर� गमुराझी, �बनी �न ए�नको मेअर 
हमा्रे प�रशम �न कदतरवम आशरमरकारक होदे. पीसा, फलॉरेधस , सामेना �न लमुका मा शहर� 
स्स्ेडमा शाखा असून तमारे रालकतव वर�ल मल्ळीकलेर होदे. प्ोबसटोजी (हलल� पधान आहे) 

हे खजीनदार होदे. ए�नको मेअर स्स्ेडमा पसारासाठठ रोमला गेला असदा पकलला गेला. पर्दु 

पुरावा न सापललमामुळे सुटला. माझी पतम� गाठ घेणमास मास��लसला आला. माझमा सुदैवाने 

माझी जमा जमा इटा�लमन दररा्री गाठ पलल�, तमा्डमादील अतमद् कळकळीरे, कदतरतवारे, 

पेमळ �नषठेरे दरराद ए�नको मेअर मा्री गरना आहे. पोफेसर पॉलोकॉ�सरनी, मॉधटरनेल�, 
काल�मटमुरी ( हलल� पालरम्टाद सभासद आहे.) काल�फ्झी, से�पनी ( हलल� आमडमा �वरद 

प�ास �मळून माझमावर �नद्म �न खोलसाळ आरोप करणमाद एक पमुख सभासद आहे) शेकलो 
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इदर दरर लोका्नी लेगहॉनरमधून सुटरार ्मा जवाला पा्दोपादी नेऊन िजकले �दकले परवशदेडमा 
कोपारी आग लावून ्दल�. अ्�बमा पा्दाद गॉलबसी हा पुढार� होदा. रोमागना पा्दाद हलल� पैसे 

�मळू लागदार, पदवमा �मळदार �न पेधशने �मळदार जे आमहाला �शवमा देद आहेद, दे सवर तमा 
वेळेस ‘दरर इटल�’रे अवसानबाज सभासद होदे. बोलोगना मे्े कामकर� वगारद गुपद मल्ळमा 
जमवून सवाद्ंमपीदीरी �न सवाद्ंममुदारी दतवे पसतद करणमासाठठ फे�रनी हा आपलमा 
कदतरतवाने ्दवम देज उतपधन कर�द असे. बोलोगनामसमे अजून शेकलो कामकर� लोका्डमा कानाद 

फे�रनीरा “लालकमा देशब्ध्ूनो, आपलमाला आपले हाद श्ूड्मा रकदाद धुदलेर पा्हजेद. तमा 
�शवाम परवशदेरा मळ �नघावमारा नाह�.” ह� वाकमे गुरगुरद असदील. रोममसमे आमरे 

पा्�दक मल्ळ होदे. नेपलसमसमे पाए�रओ, बे�लनी, �लओपाल� �न तमारे सनेह� मा्नी एक सवद्् 

सस््ा फार जोरदार र�दीने राल�वल� होदी. पर्दु आमरे एकमेका्रे दळरवळर सुर होदे �न 

तमा्नी मला कळ�वले होदे क�, तमा्री मल्ळी दमदार �न सजज असून आमडमा कामर् मापमारे 

आमतमा वेळेस मेऊन �मळणमास दमार होदी. माझमाशी तमारा आकडमा्मधून प्वमवहारह� रालू 
असे. 

पर्दु िजनोआ- माझे जधमस्ान- हमामसमे दर सस््ेरी भरभराट �वल�र होद गेल� 
होदी. िजनोआमसमे नुसदे दरर लोक �न सामाधम वगाररे पुढार�र आमहा्स �मळाले होदे असे 

नाह�, दर सरदार वगारदीलह� पुषकळ पुढार� �मळाले होदे. आमरे शिकदमतव कबूल करन 

मािकवरस रोवहोरेलो �न आरखी काह� सरदार हे स्स्ेडमा �नशाराखाल� आले. �पलमाँट पा्दाद 

सस््ेरे काम जरा हलके हलके सुर झाले. पर्दु दे्ेह� अखेर सस््ेरी पसत�द पूरर झाल�. पतमेक 

महतवाडमा शहर� शाखा उघललेलमा होतमा. तमा्डमा उपशाखा्रा �वसदार हा दर कानावह�जमधील 

शरू लोका्पम�द जाऊन पोरला होदा. अॅलवहोकेट अझे�रओ (१८२१ मसमे हदपार झालेला, साएध्ा 
(वमापार�), रॅधकोलेप्टस (मुखम पधान �न नेमसदप�ाडमा �वरद प्् ारे हलल�रे पुढार�) सटारा �न 

आरखी �कतमेक जर हे आमडमादील अतमद् करार� �न कदतरतववान दररा्पैक� असद मा�शवाम 

जमारी नावे मे्े देद बसरे वम्र आहे असे पुषकळ वजनदार �न शीमान लोक हे पतम� र�दीने 

जर� आमहास �मळाले नवहदे द्ा�प आमह� कोरडमाह� कत तमाला जोरारा आर्भ करदार आपर 

पूरर मदद कर महरून वेळोवेळी कळवीद असद. 

आदा आमडमाजवळ ्ा्दीरी पुषकळ साधने जमल� होदी. स्स्ेडमा दहेुर� कदरवमापमारे 

�श�र �न गुपद लढाईरी दमार� ह� दोन कदरवमे पार पालणमाद झटद असदा शेकलो सक्टे दर 
�री दतद महरून उभी राहू लागल�. �शवाम आमह� उतपधन केलेलमा जागतदीरा �न रैदधमारा 
उपमोग िजदका लवकर करन घेदा मेईल �ददका घेरे हे भाग पलू लागले. कारर तमा रैदधमाडमा 
उषरदेने सरकारला आर लागू लागल� �न लवकरर तमावर पारी ओदणमासाठठ सरकार भमक्र 

रौकशी �न जुलूम कर�ल असा र्ग ्दस ूलागला. हे पारी ओदले जाणमारे आधी तमा रैदधमाडमा 
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�वसदवाला फ्ुकून तमाडमा जवाला उठ�वरे �न तमाद पारद्ंमारे भसम करणमारा पमतन कररे 

अतमद् आवशमक भासू लागले. �न आमह� उठावरीरा पमतन केला. 
मार वेळेला साल��नमा सस््ानारी मदद �मळेल अशी आशा उतपधन झाल�. तमा 

सस््ानाजवळ मुद�वशारद �शपामा्रे कवामदी �न वमविस्द �श�रारे सधैमे होदे. तमा सधैमाला 
जो कोरी तमाडमावररा अ्धकार� नेमला जाईल, तमाडमा हादाखाल� �शसदीने वागणमारे वळर 

�मळाले होदे. अशा र�दीने दे सस््ान बरेर बलवान होदे. सुदैवाने तमा सस््ानाने आमहाला अतमद् 

महतवाडमा �न लषकर� लावपेराद अ�दशम उपमोगी अशा दोन जागा देणमारे कबूल केले. 

एलेस््ीमा �न िजनोआ हमा तमा जागा होद. �शवाम हमार दोन शहर� आमडमा सस््ेरे बल 

अप�र�मद होदे. इटल�डमा मसमभागी उठावरी केल� असदी दर ऑिस्मारा दे्े पतम� स्ब्ध 

असलमाने तमास एकदम जागे केलमासारखे होदे. महरून वर�ल दोन भागी उठावरी कररे 

शेमसकर वाटले. नेपलसमधेह� आर्भ क�रदा मेईना. कारर, नेपलसमसमे आर्भ होदार दे लोक पुढे 

घुसद रालदील क� नाह� मारी मला खा्ी वाटेना. उठावरी केलमान्दर पुढे घुसलमा�शवाम जमारी 
दसुर� दोल नाह�. भूदकालामसमे मार अपराधाने उठावणमा �नर्रक झालमा आहेद. एकदा उठावरी 
झाल� क�, �दरा पसार भराभर होद गला पा्हजे. हलले करन सवर शहरे एकदम हालवून सोलल� 
पा्हजेद. महरजे श्ूर् बल �वभागादून जादे �न �म्ा्ना अवसान रढदे. हे न क�रदा 
भमालासारखे ्हशोब कर�द �न आकले मोलीद दबून बसणमाद जमा्ना मोठा शहारपरा वाटदो तमा 
बैठमा �न मठ पुढार ्मा्डमा मा असलमार रुका्नी मागे शेकलो वळा अपजम आलेला आहे. 

आमरा श्ु महरजे ऑिस्मा होम. तमाला ररा्गराद उदरन एकदम आवहान कररेर 

भाग होदे. तमाडमावर प्हला वार ्ा्�दप�ाकलून वहावमास पा्हजे होदा. कारर, नाह� दर दोर 

वार करन उठावरी दाबून टाकदा. पर्दु आमह� एकदम आपर होऊन तमाडमावर दुटून पललो 
असदो महरजे दो घाबरदा. �शवाम ऑिस्मारा दवेत आमडमाद तमा वेळेस सवर इटल�भर इदका 
पजव�लद झालेला होदा क�, तमाडमाशी लढाई कररे हे सवर् ा्नार माधम झाले असदे. अशा 
काररासाठठ मी असे ठर�वले क�, ब्लाला आर्भ साल��नमन सस््ानादूनर करावमारा. िजनोआ 

�न एलेसेिध्मा हे क््�बद् ूठरवावमारे. तमार वेळेस सुरवादीरी खूर होदार आमह� हदपार झालेले 

देशभकद लोक हमा्नी बाहरन सॅवहामवर सवार� करावी, महरजे दो पा्द सरहदीवर असलमाने 

आमहास इटल�द घुसणमास मागर �मळदा इदकेर नवहे दर फा्समधलमा लोकसतदाक म्लळा्रे 

आमडमाशी पतम� दळरवळर रहादे, असा बेद मोजून आमह� सधैमास वळ�वणमाडमा पमतनास 

लागलो. तमा्डमा अगद� वररे अ्धकार� आमहास �मळावमास कबूल होईनाद. पर्दु दसुर ्मा वगाररे 

अ्धकार� लोका्स इटल�डमा एकराष्�मतवारी �न सवाद्ंमारी कलपना ररून दे मदद करणमास 

दमार झाले. इटल�मसमे असलेलमा बहुदेक रेिजम्टमसमे दळरवळर सुर करणमाद �न तमा 
परसपरामसमे एक्दल करणमारे काम अवमाहद सुर ठेवणमाद आमहा्स पूरर मश आले. िजनोआ 

�न एलेसािध्मा ह� दोन ब्लारी मुखम ्ठकारे करणमारे आमह� ठर�वले असलमाने तमा शहर� जी 
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शस्ागारे होदी दे् े पवेश करणमारा आटोकाट पमतन केला �न अखेर तमा शस्ागारावर�ल 

दोफखाधमाडमा अ्धकार्माद आमरा पूरर �शरकाव झाला. सधैम वळ�वणमाद आमह� अगद� 
वरडमा अ्धकार्मा्री फारशी पवार केल� नाह�. कारर, दे अ्धकार� �मळाले दर फारर रा्गले हे 

जर� खरे आहे द्ा�प दे न �मळालमास काह� मोठेसे नुकसान होद नसदे. �शपाई लोक हे तमाडमा 
दुकलीवरडमा अ्धकार्मा्डमार पूरर दाबमाद असदाद. तमा्ना अगद� शेषठ सेनापदीरी ओळख 

देखील नसदे. अशा िस्दीद दुकलीवरडमा अ्धकार्मारे महरणमापमारेर �शपाई लोक दाबलदोब 

वागलमारी इ�दहासाद शेकलो उदाहररे आहेद. सामारझानो हा सेनापदी सवर सधैमास ब्लास 

�मळावमास सा्गद असदाह� जे घोलेसवार ब्लाला �मळाले नाह�द देर तमा्डमावरडमा अ्धकार्माने 

हुकूम देदार ्ा्�द प�ास दाबलदोब मेऊन �मळाले होदे. साज�ट ्गसमा्ली माडमा हुकुमावरन 

व�रषठ अ्धकार� काम महरद आहेद मारी दादह� न घेदा सवर रेिजम्ट ्ा्�दप�ाकले आल� होदी. 
देवहा मुखम अ्धकार्मा्पे�ा दाुमम पदीडमा अ्धकार्मारार सधैमाशी पतम� स्ब्ध असलमाने 

�शपाई आपलमा प�ाकले वळ�वणमारे मुखम साधन महटले महरजे तमाडमावर�ल दाुमम 

अ्धकार� मा्ना द��ा देरे हे होम. महरून आमह� कारपोरलस, साज�टस ्�न कॅपटधस मा्ना भराभरा 
द��ा देद गेलो. बाक� रा्हलेलमा मुखम सेनापदीमसमेह� दोन वगर असदाद. एक अगद�र �वरद �न 

दसुरा अ�वरद. प्हला वगारद नसै्गरक र�तमारे फार ्ोले लोक असदाद. जेवहा सवर राष् 

सवाद्ंमासारखमा परम म्गल �न सकलसुखमूलक अशा कामारसाठठ ररा्गराद उदरदे, देवहा 
परवशदेरा जमजमकार अ्दतकररापासून कररारे नराधम, मनुषमारे सुदैवाने फार दुरळक 

सापलदाद. तमा्डमा अ्दतकरराद सहानुभूदीर बहुधा असदे. पर भमाने, अ�नशरमाने �न 

शके्खोरपराने दे उघल �मळू शकद नाह�द. अशा लोका्रा जो दसुरा अ�वरद वगर तमादील 

काह�जर उदासीन राहदाद पर्दु बाक�रे मागून �मळू इिड्दाद. उदाहररा्र ्गलफ्गा मा्नी 
सपषट अ�भवरन ्दले होदे क�, जर उठावरी मशसवी होरार असा र्ग ्दसला दर आपर पतम� 

र�दीने मेऊन �मळू �न मश मेणमारा र्ग ्दस ूलागदार जे उदासीन असदाद तमा्नाह� अवसान 

रढदे �न �वरद असदाद दे अ�वरद होऊ लागदाद. देवहा दाुमम पदीरे अ्धकार� �न �शपामी 
वळ�वले क�, सधैम पूररपरे ्ा्�दप�ाला �मळरे �क्वा न �मळरे हे सवरसवी लोका्डमा उठावरीरा 
जोरावर अवल्बून राहदे �न जर काह� वेळा रा्गला नेट धरला दर सवर सधैम ब्ल करावमास रुकद 

नाह�. मा् आधी तमारी मने दमार करणमारे काम पूरर होद आले पा्हजे. महरजे प्हलमा 
प्हलमाने देखील दे मनापासून उठावरी�वरद लढद नाह�द. ब्लारे सवरप आशामुकद ्दसदार 

उघल र�दीने मेऊन �मळू लागदाद. 

इदके काम जुळद आलमावर मी उठावरी करणमारे नकक� ठर�वले �न पा्�दक मल्ळारे 

अनुमोदन घेऊन पैशारी मागरी केल�. पर्दु ददु�वाने मी मा्गदले �ददके पैसे दर �मळाले 

नाह�दर, पर्दु अगद� अवशम इदक� देखील रककम गोळा झाल� नाह�. काम रमतकार असेल दो 
असो, पर्दु ह� गोषट नेहमी पतममास मेद क�, जे लोक पस्गी सवाद्ंमासाठठ आपले रकद 
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खररणमास दमार असदाद देर लोक तमा्र ेकमी रकद वेरणमारा स्भव असदाह� पैसे देणमास काकू 

करदाद! 

उठावरीरा बेद �न कामर् म हा िजनोआ, एलेसा््ीमा, वहस�ल�, टमू�रन, लोमे�लना, वगैरे 
्ठकाररे शाखासम�ास कळ�वला. िजनोआमसमे दे्ील दमार� उतदम र�दीने करणमासाठठ मी 
मास��लसहून जाणमारे ठर�वले �न �नघणमारी सवर गुपद वमवस्ा केल�. पर्दु िजनोआाला 
जाणमारे पूव� फ्र लोकसतदाक पुढार ्मा्रे नकक� अनुमोदन घेऊन �न सवर वमवस्ा ठरवून मग 

मास��लस सोलावमारे असे मी ठर�वले. 

नद्र फ्र लोकसतदाक पुढार ्मा्ना मी मास��लसला बोला�वले. दे आलमान्दर आमरा बेद 

ठरला क�, इटल�मसमे लोकसतदेडमा नावाने ब्ल उभारले जादार तमा्नी फा्समसमे 

एकसममावड्ेदेकरन उठावरी करावी. हे ठर�वणमारे कारर असे होदे क�, इटल�ने लोकसतदाक 

वहावे असे फ्र सरकाररे मद नवहदे. महरून दे नेहमी इटल�डमा �वरद पमतन कर�द असे. देवहा 
फा्समसमेर लोकसतदेरी उठावरी झाल� महरजे फ्र सरकार घररे कजजे �मट�वणमाद गुद्ले 

जाईल �न मग तमास इटल�कले ल� देणमास शकम होरार नाह�. लामन �न पॅ�रस मे्े ब्ल 

उभारणमारे ठरवून दे फ्र लोकसतदाक पुढार� मास��लसहून गेले. अशा र�दीने सवर बेद जुळून 

आला. पर्दु दो अमलाद मेणमारे आधीर एका �ुललक गोषट�ने सवर काम ढासळून जाणमारे र्गा्द 

आले. 

आमडमा ‘दरर इटल�’डमा लेखा्रा �वसदतद पसार �न सरकारने तमारे�वरद हजारो 
जुलूम राल�वले असदाह� तमारी अखल्दा, मावरन आमरे गुपद मल्ळ �कदी पबळ झाले होदे 

मारी सरकारला कलपना आल� होदी. तमा्नी तमा गुपद रळवळीरा क्् शोधून काढणमारा हवा 
�ददका पमतन केला, पर वम्र झाले. दे अ्दगरद क्् जे्े केवहाह� नवहदे दे्ेर दे शोध कर�द 

गुद्ले होदे. १८२१ साल� जमा्नी ब्ल केले होदे तमा पुढार ्माडमा प�काराद �न शीमान लोकाद मा 
रळवळीरे मूळ असावे असे तमास वाटद होदे. अशा �वसदतद गुपद मल्ळीरा अददू पसार �न 

पो�लसला �न सरकारला खले रारन राजम्ा्दीरा अवघल काम अखल् रटणमारे सामथमर, मारे 

मुळाशी लोकप�सद नसलेले �न सवदतडमा अद�वदीम कदरबगार��शवाम �न इड्ाशकदी�शवाम 

जमा्डमा जवळ कोरतमाह� पकारे ्वमबळ �क्वा साधनबळ नवहदे असे मूठभर दरर लोक 

असावेद �न तमा्डमा नेटाने हे सवर र् �फवद असावे ह� गोषट तमा पो�लसला गहर करदा मेईना. 
पर्दु तमा शीमान लोका्वर दे सरकार एकदम जुलूम करणमास धजेना. कारर जर खरे पुढार� 
�नराळेर असदील दर हमा भलतमावरर रटा बसलेला पहादार दे जासद सावध होदील. अशा 
भीदीने पो�लस दबून राहून सवर दपास काढणमारी इड्ा कर�द होदे अशाद जर एकदम उठावरी 
झाल� असदी दर तमा्ना दमार� करणमास देखील अवसर �मळाला नसदा. पर्दु माररडमा अखेर 
एका �ुललक गोषट�ने सवर बेद फस�वला. 
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 दोफखाधमावर�ल दोघा �शपामाद एक खाजगी द्टा झाला. तमा �शपामा्पैक� एकजर 

आमडमा स्स्ेद असून तमा दसुर ्मासह� द��ा देणमारा तमाने पमतन केलेला होदा. देवहा ‘दरर 

इटल�’री जी काह� मा्हदी तमाने तमास ्दल� होदी. हा खाजगी द्टा �वकोपास गेला. तमा दसुर ्मा 
�शपामाने रागारे भराद दुझे गुपद फोलरे माझे हादी आहे, मी आदा दुझा जीव घेववीन, असा धाक 

आमडमा तमा सभासदास उघल र�दीने घादला. हे वाकम उडरारदार पोल�स सावध झाले �न 

एकापासून दसुर ्माडमा गुपदसफोटाला आर्भ झाला. ह� गोषट मला कळदार मार �कदी अ�नषट 

प�रराम घलरार हे माझमा ल�ाद आले. मी दाबलदोब �नरोप धालला क�, “एकदम उठा, नाह� दर 

नाश झाला आहे.” पुढार ्मा्स एकदर हा �नरोप पोरला नसेल �क्वा �दकले तमा्नी ल� ्दले नसावे. 

उठावरी झाल� नाह�. सरकारने इदकमा घाईने �न कलक र�दीने रवकशी राल�वल� क�, तमावरन 

तमा्ना आदून �कदी धाक वाटद होदा हे सपषट ्दसून आले. सवर बराक�वर �न दोफखाधमावर 
पहारा बसला. �शपामा्रे झाले धाले. तमाद �कतमेक ्ठकारी ‘मग्इटल�’ रे लेख सापलले गेले. तमा 
लेखा्रे मालक अटकेद पलले. ्ोलेर ्दवसाद तमारे िजदके �पम �म् �ददकमा्ना पकलले गेले. 

नद्र पतमेक �शपामारे रेहेरे बघणमाद मेद. जमा्र े मु्ेवर घाबरलमारी �क्वा भमारी ्रधहे 

्दसदील तमा्ना देवढमार पुरावमावरन धरावमास आर्भ झाला. ह� गोषट फकद िजनोआपुरदीर 

होदी असे नाह�. टमुर�न, एलेसा््ीमा �न रमबेर� मे्ील दुर्ग ‘सश्माने’ अलक�वलेलमा कैदमा्नी 
गडर भरले. धरदे वेळेसह� एक खुबी केल� जाद असे. प्हलमाने जे पकलले तमाडमा मागोमाग 

दसुरे पकलावमारे नाह�द दर ्ोडमा वेळाने पकलावमारे; महरजे तमा एक्दर पकारावरन 

दसुर ्मास असे वाटावे क� प्हलमानी आपल� नावे ्दल�र असल� पा्हजद, देवहा आदा आपर 

नाह� महरून ्ाप�वणमाद काह� हाशील नाह�. अशा र�दीने आधीर गुपद फुटले असावे असा 
सश्माने गसद झालेलमा कैदमास मग मररारा धाक घादला जाई. ‘नावे सा्गा नाह� दर फाशी 
जाल, ‘ असे कळ�वणमाद मेई. एक सरकार� नौकर �न दीन लषकर� �शपामी नावे सा्गणमा इदके 

नामदर होदे. बाक�डमापकै� काह�नी दर सवदतरार देवढा अपराध कबूल करन �मा मागणमारे 

बामक� कत तम आर्�भले. पर्दु इदरा्री नावे देणमारे साफ नाकारले. पर्दु तमानी सवदतरा अपराध 

कबूल करदार तमा्र ेसवर �म् अनामासेर पकलणमाद आले. मोठमा शहरारे दुर्ग भरलमान्दर 
मग लहान लहान शहर� धरपकल सुर झाल�. रहूकले �दरा वरक बसला. आमडमापैक� काह� पळून 

गेले, काह� दबून रा्हले. पुढार ्मा्डमा मनादून एकदा मेई क�, आदा उठावरीरा इशारा दमावा. पर्दु 

अखेर सश्माने नाश झाला. जाकोपो र�फनी �न िजओवहॅनी मा्नी इशारा ्दला नाह�. मारे कारर 

तमा्री उदातद मनोवतितद होम. ‘सवदतरा बराव करणमासाठठ तमा्नी उठावरी करन सवर नाश 

केला.’ असे लोका्नी कव्रद पराजम झाला असदा महरू नमे महरून तमा्नी इशारा न देदा धैमारने 

सक्टाद द�ल देणमारा उप्म केला. ्ोलेर ्दवसाद उठावरी कररे अशकम झाले. बराक�द 

जाणमारी सकद मनाई झाल�. सरकारने आमडमा�वरद अगद� नीर आरोपा्डमा क्डमा �पकवून 

लोका्नी आमरा �दरसकार करावा असा पमतन राल�वलार होदा. आमह� शहरा्ना आग लावरार 
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होदो’ आमह� खून पालरार होदो! नाना दषुट क्डमा �पकू लागलमा. सरकारडमा नीरपरास सीमार 

नाह�. लोकप�ाकले ्ोलासा अ�दरक होऊन एखादमाने सद्ापारे भराद, एखादा खून केला क�, 
सरकार दे कत तम माझमा ‘खि्जराडमा उपपतदीरे’ आहे महरून महरदे. पर माझमा प�ादील तमा 
अ�दरेकापे�ा मा ्दवसाढवळमा �न कामदेशीर र�दीने पाललेलमा हजारो खुना्री उपपतदी कोरी 
�ल्हल� होदी? दी तमा्नीर �न अह्मधम सरकारनेर नवहे काम? परके सरकार महरजे सधैम; 

स्पतदी �न कामदा मारे आधाराने भर ्दवसा राजरोस र�दीने सवर जगारा खून पालणमासाठठ 
स्ापलेल� मल्ळी होम. 

अशा र�दीने धलपकल करन उठावरी ब्द �न अशकम केलमान्दर सरकाररा मोगम मागर 
महरजे कामदेशीर र�दीने पुढार ्मा्री रौकशी कररे हा होदा. पर्दु तमा्र ्ौमर आदा दपुपट वाढले. 

एक दर पोटादील भीदी �न दसुर� भमालो असे दाख�वले गेलमाबदल उतपधन झालेल� शरम. मा 
दोन मनो�वकारा्रा प�रराम दपुपट ्ौमारद झाला. साल��नमन पा्दारा तमा वेळरा इ�दहास असा 
आहे क�, तमारे वररन करणमास टॅ�सटसर पा्हजे आहे �न तमाला देखील आपल� लेखरी रकदाद 

बुलवावी लागरार आहे. जमा्ना जमा्ना परकमाडमा जुलमारी �न जुलमी राजा्डमा ्ौमाररी कलपना 
पकक� करन घमावमारी असेल तमा्नी तमा्नी हा इ�दहास वारावा. आमा्नी आपलमा मुला्ना दो 
वारून दाखवावा महरजे गुलाम्गर�री फळे काम असदाद हे �शकवावमास दसुरा ग्् उघलरे 

नको! 
जमा्ना स्शमावर धरले होदे तमा्डमा आपदा्ना इकले सा्गणमाद आले क�, घाबरणमारे 

�बलकुल कारर नाह�, तमा्री सुटका लवकरर होईल. पर्दु तमार वेळेस �दकले दुर्गामसमे 

अपराध कबूल कर�वणमासाठठ �न नावे फोलणमासाठठ भमक्र जार सुर होदे. नरकाडमा मादनारे 

शास्ीम �ान �न अतमद् खोल दवेत मा दवमाला िजदके शकम �ददके पकार शोधणमाद आले. 

कोराला लालूर दाख�वल�; कोराला अतमद् ्ासदामक असे घालून पालून पशन करन करन 

दम�वले; लवकर �क्वा उ�शरा, पर मररारे भम हे सवा�स दाख�वले. जे साधारर �भ् े ्दसले 

तमा्ना दे �वरार�द, “दू सवदत अपराधी आहेस हे आमहास पकके कळले आहे �न दुला दोफेडमा 
द�ली देणमारी �श�ा कामम झाल� आहे. रोवीस दासा्री मुदद आहे. पर्दु दू जर दुझमा सनेहमारी 
�न कटवालमा्री नावे देशील दर दुझे आमुषम बरावणमारी आमह� हमी घेदो.” आदा जमा्र ेधैमर �न 

सड्ठल हे �वशुद होदे तमा्ना दे �वरार�द, “आमहाला अ्दतकरराद दुमडमाबदल फार दतुख वाटद 

आहे. दुमह� जे केलेद दे फार उतदम �वराराने केलेद. दुमहाला जे सदुतम कत तम वाटदे तमाडमासाठठ 
दुमह� झटलाद. पर जमाडमासाठठ दुमह� सवा्रतमाग करणमासह� दमार झालाद तमारी नीरदा 
मा् दुमडमा समानाद आल� नाह�. जमा्ना सिधम् महरून नावे न सा्गदा मररह� पतकर�द आहा, 
तमा्डमावर दुमरा अ्ध �वशवास आहे. दुमरे कुट्ुब �न दुमरा पार ह�, जमा्नी आधीर 

�वशवासघादाने दुमरी नाव आमहा्स कळ�वल� आहेद, तमा्डमासाठठ खरर कर�द आहा! पहा, 
दुमडमा तमा �म्ा्नीर दुमरे हे नाव आमहा्स कळ�वले आहे मग तमा्री नावे देऊन आपलमा 
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इषट�म्ा्ना �न बामकापोरा्ना जाऊन कलकलून भेटणमारी सध्ी का घाल�वदा? कबुल� न दमाल 

दर �नद्म मततमू�शवाम काह� एक �मळरार नाह�.” असे सा्गून �न तमा सश्माने र्रल झालेलमा 
मनारा दाबदोब फामदा घऊन तमा्नी तमारे नाव कळ�वलमारे एक बनावट प् काढावे �न तमा 
प्ावर तमाडमा �म्ा्री केलेल� बनावट सह� दाखवून तमा �म्ा्नी �वशवासघाद खरोखर केला आहे 

असे तमा कैदमाला पकके वाटू देणमारा पमतन करावा, अशार र�दीने माझा परम�पम �म् र�फनी 
जाकोपो मास फस�वणमारा पमतन करणमाद आला. जमा्डमा पासून तमा्नी नुसदी सवदतरीर 

कबुल� पा्हजे होदी, तमा्डमावर �नराळा पमोग होद असे. दुर्गाद जमा कोठलीद तमा्ना ठेवलेले 

असे तमादर दसुरा एक पो�लस कैदमारे ढ�गाने ठे�वलेला असे. तमाने �नराशेडमा �न �वशवासाडमा 
पतमेक �रारा फामदा घेऊन तमा देशभकद कैदमारी कबुल� घेणमारा पमतन सहामुभूदीडमा 
ढोगाखाल� करावा. �मिगलओ नावारा एक साज�ट पकलला होदा. तमारेर कोठलीद िजनोआमसमे 

एक कैद� होदा. तमा कैदमाने लोळमाद पारी आरून �मिगलओस महरावे क�, मीह� एक गुपद 

कटवाला आहे. पुढे एक ्दवशी दो महराला क�, माझमापाशी एक प्वमवहारारे साधन आाहे, 

आपर पा्हज दर आपलमा घर� प् दमावे. �मिगलओने शाई वगैरे नसलमाने अखेर आपल� एक 

शीर कापल� �न तमा रकदाद ्ोलेसे प् �लहून मोठमा �वशवासाने तमा कैदमापाशी ्दले. हा कैद� 
पो�लस होदा. देर रकदाद �ल्हलेले प् �मिगलओडमा�वरद पुरावा महरून उपमोगी पलले! 

कैदमाडमा �खलक�खाल� मा्गाने तमाडमा इदर सनेहमा्नी फाशी ठोठवलमारा हुकूम वारावा. दे 

जाह�रप्क ऐकदार घाबरन जाऊन कैदमाने नाव कळवावी �न जीव बरावणमारा पमतन करावा, 
असा बेद असे. आरखी एक रा�सी मुिकद असे. दोन सनेह� एकमेका्समोरडमा खोल�द ठेवले 

जाद. पैक� एकास दसुर ्माडमा हालारे वररन एक�वले जाई. ्ोडमार वेळाद हमा कैदमास आपलमा 
सनेहमाडमा खोल�पुढे �शपाईलोक दवलद आलमारा आवाज एकू मेई. ्ोडमा वेळाद एक ब्दकु�रा 
बार उल�वणमाद मेई. दो ऐकदार हमा कैदमास आपलमा सनेहमाला गोळी घालून मा�रले हे खरे वाटू 

लागे �न कबुल� ्दलमास दुझे आमुषम बरावेल हे वरन तमाडमा पुधहा कानी पले! िजओवहॅनीर� हा 
आपला अनुभव �ल्हदो क�, “साज�ट लोका्नी फाशी ्दलमावर तमा्नी �पआनेिवहमा मालाह� फाशी 
्दल�, अशी माझी समजूद करणमारा पमतन केला. �पआनेिवहमा (हा देश्ोह� सवा�री नावे सा्गून 

्दलमाने िजव्द सोलला गेला.) मारी कोठली माझे शेजार� असे. दो दे्े रोज गाद असे. एके ्दवशी 
तमारे गारे एकदम ब्द झाले. तमाडमा खोल�द तमा शहररा (एलेसा््ीमा) अ्धकार� �शरला. सवर 
रा्भर �शपामारे जारे मेरे वगैरे आवाज मला एकू मेद होदे. इदकमाद मलाह� उपदेश देणमास 

एकजर आला.पुढे मला �वरारणमाद आले क�, दुला बरे वाटदे का? बरे आहे, माझे मन शा्द आहे, 

असे मी उतदर केले. इदकमाद तमा खोल�दून �पआनेिवहमाला नेलमारा भास कर�वणमाद आला. 
दीन बार उलाले �न �पआनेिवहमा हा गोळी घालून मारला गेला असे मला वाटून मी अशुपाद केला.” 

काह� देशभकद कैदमा्र ी ्ळरूक �नराळमा र�दीने करणमाद मेई. तमा्डमा खोल�रे बाहेर 
रा्ी एकसारखे आवाज �न गलबल सुर ठेवणमाद मई. तमा मोगाने झोप लागरे अगद� अशकम केले 
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जाई. अशा र�दीने दीन रार रा्ी झोपे�शवाम गेलमान्दर मग तमा्ना पशना्रा �न रौकशीरा 
एकसारखा लकला लावणमाद मेई. तमा रौकशीरे �न पशना्र सवरप �कदी भमक्र �न ्ळरूक�रे 

असदे हे, जमा्नी तमारा अनुभव घेदला असेल तमा्डमार समानाद मेईल. अशा र�दीने मनारे �न 

शर�रारे सवर सामथमर �ीर झालमानद्र मग तमा कैदमास पूरर कबुल� ्दलमास पूरर मुकददा होईल 

अशी आशा लावणमाद मेई! मावरह� दार करावमारी महरजे नसै्गरक �न शदु अशा कुट्ुबपेमाला 
बाटवून तमा कैदमाडमा बापाला, वतद मादेला �क्वा पतनीला अ्धकार्माबरोबर कबुल� देऊन 

सुटणमारी �वन्दी करणमाक�रदा आरणमाद मेई! िजओवहॅनीरो महरदो, “माझी कोठली ह� 
अ�दशम काळोखाद होदी �न दे्े उद�वगनदा मू�दरमद् वास कर�द असे. तमा कोठलीला एकर 

�खलक� असून �दला दहेुर� गज मारलेले होदे. एका �भद्ीला एक कली होदी दे्े मला साखळद्लाने 

बा्धून टाकलेले असे! मला रोज सा्गणमाद मेई क�, राजारी आ�ा महरजे परमेशवर� हुकूम होम, 

�न जमा्नी दो अमाधम केला असेल, तमा्ना �श�ा देरे पुणम होम. माझी खोल� फाशीरी मागरपदी�ा 
कर�द बसलेलमा वहा्रएर� हमाडमा समोर होदी. तमाडमा खोल�रे दार मुदाम उघले टाकणमाद मेई. 

माझमा दाराला नद्र दीन भोके पा�लल� �न तमाडमा समोर मला ्दसेल अशा बेदाने वहा्रएर� 
हमाला बस�वणमाद आले. तमाडमा पामाद ज्गी बेडमा अलक�वलमा होतमा. तमाडमा बाजूला दोन 

�शपाई न्गमा दरवार� घेऊन उभे होदे. दे काह� एक बोलद नसद. हा भमक्र देखावा माझमा 
लोळमापुढे एक आठवलाभर सारखा होदा. ददैुवारा �न बीभतसदेरा कळस करणमासाठठ माझमा 
शेजारडमा खोल�द एक अ�दशम दखुरेकर� आरून ठे�वला होदा. तमारे कणहरे �न मोठमोठालमा 
भमपद आरोळमा हमा अखल् सुर होतमा. काह� ्दवसा्नी मला दसुर ्मा कोठलीद नेणमाद आले. दे्े 
इदका ओलावा होदी क�, माझमा हादापामाला कळा लागलमा. माझे अ्ग ठरकू लागले. आदा मा् 

माझे शर�र �न मन कत शदम झाले आहे असे पाहून मग उलट सुलट पशना्ना सुरवाद झाल�. माझी 
म�द पूरर ग�धळून जाईल इदके घोटाळमारे, पुनरकदीर �न ्ासदामक पशन �वरारले जाद. मी 
एखादमा आरोपारे �नरसन कर लागलो क�, एवहेनर� मसमेर ्ा्बवी �न ‘ह्, स्भाळून �न 

सावध्गर�ने उतदर दे,‘ असे महरे. देवहा अ्ा�दर माझी जासद लटपट उले. ्ोडमा वेळाने तमा्नी 
आवाज बदलून सा्गावे क�, ‘बसस. मावरन आपला अपराध सपषट झालेला आहे. आदा �वरद 

पुरावा सवर दमार आहे. आपला सर्�रासाठठ राल�वलेला लप्लाव फसला आहे.’ अखेर माझी खा्ी 
झाल� क�, मरर हे �निशरद आहे. मग तमा्नी, माझे �म्ा्नी माझे नाव कळ�वलमारे पुरावे 

दाख�वले. सेगेवहओरा अतमा्दका्रे कबुल�जबाब वारून मी अ�दशम ग�धळून गेलो. मला वाटू 

लागले क�, मी आदा वेला होरार. पुढे रौकशीरी वेळ आल�. मला माझा प� मा्लणमास वक�ल देदा 
मेद नाह�, महरून हुकूम आला. बरे मी माझा सवदतरार वक�ल होऊ इिड्द असदा माझा प� 

�लहून काढणमास खटलमारे दोन ्दवस झाले दर�, शाई �मळेना, दउद �मळेना!!! माझे आईबाप 

तमा शहर� माझेसाठठ आलले कळदार तमा रा्लाळा्नी तमा्ना शहर सोलणमास हुकूम ्दला!! अखेर 

मला दे देदील दोर अॅलवहोकेट पा्हजे असलमास सवीकारावा असा हुकूम देणमाद आला, मी दे 
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पतकरले; पर्दु दो मेदार माझे सर्�रारे काह� बेद करावमारे ऐवजी मला सा्ग  ूलागला, माझी 
िस्�द फारर भमक्र झालेल� आहे. जमाडमाशीर काम दे मला मन मोकळे करन पुरावा 
जम�वणमारे बोलदा मावमारे दोर मला महरे क�, मी गुपद सस््ारा एक अ�दशम उदमोगी 
सभासद आहे, हे सरकारला पकके कळले आहे. महरून �श�ा न होरे हे केवळ अशकम आहे फकद 

एकर दोल आहे. दी दोल महरजे सवर गोषट� कबूल करन नावे सा्गरे ह� होम. माझमा इदर 

�म्ा्नी-एझे�रओ, सटारा मानी-आमरे सवर बेद फोलले आहेद. टमूर�नहून परवानगी मेदार तमा्री 
मुकददाह� केल� जाईल. ह� शेवटरी पवररी आहे. मी कबुल� देऊन सुटावे. दोन वेळा मी दे करणमाद 

नाकारले. पर �दसर्मा्दा पुधहा दीर दोल सुर�वणमाद आलमावर तमा पैशाडमा वशीकरराला मी 
बळी पललो.” मा भमक्र जुलमाला �कतमेक शरर गेले. जे �कतमेक धैमारडमा मेरसारखे अरल 

रा्हले, दे फाशी ्दले गेले. एक मुवा मा्-जमारे अ्दतकरर इदके शदु �न इदके उदातद होदे क�, 
तमाद जगदीवर�ल सवर राजा्डमा वरनाने �क्वा भमाने एक काली इदक� र्रलदा उतपधन झाल� 
नसदी �क्वा नामदरपरा सपशूर शकला नसदा तमा दरराने आपला प�व् आतमा तमा भुल�वरार ्मा 
�पशाडमापासून �न आपला देह तमा फाशी देरार ्मा मा्गापासून सुर��द र�दीने परलोकाकले धालून 

्दला! एक ्दवशी रा्ी तमाने आपलमा दुर्गाडमा दरवाजमादून एक �खळा उपटून काढला. तमाला 
आपलमा मानेद ठोकून ्दला! हमा जगदाडमा असहम गुलाम्गर��वरद �न सवदेशाडमा 
पारद्ंमा�वरद शेवटरी आरोळी ठोकून तमाने �वशवजनकाडमा गळमाद �मठठ मा�रल�! 
�वशवजनकाकले जाणमारा तमाला अ्धकार होदा. कारर दो शदु प�व् �न पापभीर होदा. दो 
अतमद् गोल सवभावारा दरर होदा; तमारी पीदी �नमरल, अतमद् �न अखल् रसदा होदी. इदकमा 
मधुर हदमारा �न इदकमा प�व् �न अखल् पेमारा दरर मी आजपम�द पा्हला नाह�. दो माझा 
�म् होदा. माझा अगद� प्हला �न अगद� शेषठ �म् होदा. मु�नवह�सरट�-मधलमा बालपरापासून 

दो दहद १८३१ पम�द जाकोपो र�फनी �न मी भावाभावासारखे रा्हलो. देवहा प्म दुर्गाने �न मग 

हदपार�न आमरी काममरी दाटादूट केल�. तमान वैदमक�रा �न मी कामदमारा अभमास 

राल�वला होदा. पर प्मदत वनसप�दशास्ारी अ�भररी, वाङममाद दोघा्नाह� वारटरार� 
रमरीमदा, नद्र रढररनावाद� �न अददु ररनावाद� माडमा मधला ररसग्ाम �न सवारद महतवारी 
गोषट महरजे आमडमा अ्दतकररारी नसै्गरक एकदानदा, मा मोगाने आमह� हलके हलक 

एकमेका्स आकतूर लागलो. अखेर तमा आाकतरराने जवळ जवळ मेदा मेदा आमह� एकजीव होऊन 

गेलो. आमरी परम सीमा झाल� होदी. इदक� परम सीमा क�, असले सवग�म पेम �न असला दै�वक 

सनेह मी आजपम�द इदर् पा्हला नाह�. पुढेह� आजधम दो मला पहावमास �मळरार नाह�. 
तमाडमाहून उदातददर �न पूररदर आतमा मी कोठेह� पा्हला नाह�, असा माझा दढ समज आहे. �न 

मी आनद्ाने �न दतुखाने-दतुख�म्शद समाधानाने-सा्गदो क�, तमा आतममावर तमारी शभुदा 
द�ूतद करणमास एकह� कलक् मेणमारे आधीर दो आतमा बहमसवरपी ल�न झाला. पवरदावर एका 
्ठकारी �लल�डमा फुलारा (एक शभु �न अ�दशम कोमल पुषप ) एक दाटवा आहे. मा फुला्र ी 
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शवेददा �न तमारा दो नाजूक मनोहर सुगध् मारे आमह� दोघा्नी फार कौदुक कर�द असावे. तमा 
�लल� फुलाला पा्हले क�, माझमा र�फनीरी मू�दर माझे लोळमासमोर उभी राहदे. तमा फुलासारखार 

दो शरुीवरद �न नम असे. तमारी खा्दमाकले �क््रद लवलेल� �वनमशील मान ह� देखील, तमा 
फुलाडमा देहारा दो �क्रध्मा् असलेला बाक पाहून माझमा हदमाला ्दस ूलागदे. 

पूवरवमादर तमारे वलील भाऊ वारलमाने तमाडमा अ्दतकरराद िजरी मू�दर �नतम वास 

कर�द असे, �न िजरी तमाडमावर �नतसीम पीदी असे, अशा तमाडमा आईडमा �नतम दखुणमाने �न 

आरखी बर्मार काररानी तमारे आमुषम दतुखमम झालेले होदे. तमारे मन फारर कोवळे �न तमारे 

मनो�वकार सू�मरेदन असद. तमा मोगाने दररपरापासून तमाडमा मनारी उदासीन वततदी होऊ 

लागल�, केवहा केवहा दर �नराशेरी कमाल होऊ पाह�. पर्दु गुलाम्गर�द रखलरे भाग पललेलमा 
बहुदेक दीव बुदीडमा लोकापमारे दो जगाला �शवमा देणमास मा् केवहाह� दमार नसे. 

मनुषमापासून तमाला फारर ्ोले सुख �मळाले, द्ा�प दो तमाडमावर पेम कर�द असे. तमाडमा 
समकाल�न मनुषमाबदल तमाला फारसा सधमान वाटद नसे. पर मनुषमजादीबदल-वासद�वक 

र�दीने जमा पूरारवस्ेद मनुषम असला पा्हजे �न एके काळी असरारा आहे दशा 
मनुषमाजादीबदल तमारी फार पूजमबु�द असे. तमाडमा काळरी प�रिस्�द �न तमा वेळरी मारसे 

मा्डमा स्सगारने जी �नराशा उतपधन होणमारा स्भव होदा दी �नराशा तमाडमा मनाला धा�मरक 

सतमारे पाठबळ असलमाने �शवल� नाह�. पगदीरे उदातद-दतव जमाडमा मोगान पूवरकाल�न दैवारे 

जागी देव आरून बस�वला दे दतव हे तमाडमा अ्दतकरराद सवम्सफूद�नेर उददू झालेले होदे �न 

इ�दहास-प�र�ानाने दढ झालले होदे. प�दभा्दषट उतदमदा हेर मनुषमारे इ�दकदरवम, परमशवर 

�दरा जनक �न (बहुदेक वेळा दलुर� केल� गेलेल�) अ्द सफू�दर ह� मागरद�शरका असा तमारा दढ 

�वशवास होदा. दो उदासीन असे, कारर नी�दमतदेरा पूरर अभाव आहे असे तमास ्दसून आले. 

तमाला पा्हलमापासून वाटू लागले क�, आपले ल�म �मळणमापूव� आपला हमा जगादला वास 

सप्रार. द्ा�प तमारी वतितद ह� सदो्दद शा्द असे. कारर, दो हे जारून होदा क�, हमा आमुषमारे 

अ्�दम सुखपािपद हे नसून कदरवमारी पूदरदा, ईशवरपे�रद काम्गर�री बजावरी, हेर आमुषमारे 

खरे पमरवसान होम. �न दतकाल मशारा स्भव नसला दर� आमुषम हे कदरवमपूदरदेसाठठर खरर केले 

पा्हजे. सुख होदे आहे क� नाह� मावरन आमुषमारी पर��ा करावमारी नसून कदरवम घलदे आहे 

क� नाह� मावरन दी करावमारी असदे. तमाला जेवहा हस ू मेई देवहा दे हसरे हे बळी पलरार ्मा 
महातममाडमा हसणमासारखे असे. पर दो हसद असे. तमारी मुनषमजादीवर�ल पी�द ह� �शलर 
(जमरन कवी) डमा पीदीसारखी प�दभापूरर पी�द होदी. तमा पीदीद वमिकद ल�न होऊन गेल� होदी. 
पीदीसाठठर पी�द होदी. पर दी पी�द होदी. तमाडमा वमिकद�वतमक दतुखाने दे तमारे िसमद �न 

दी तमारी पीदी मा्डमावर काह�एक अ�नषट प�रराम होऊ शकला नाह�. जेवहा सरकार� जुलुमाला 
प्म आर्भ देवहार जाकोपो र�फनी माला आपला नाश होरार हे पकके कळून रुकले आ�र दो 
शा्दर�दीने �व्धघटनेडमा �वला�सदारी मागरपदी�ा कर�द बसला. तमाला धरणमारा हुकूम 
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सुटलमारी गुपद बादमी तमाला कळ�वल� गेल�; पर तमाने पळून जाणमारे नाकारले. जेवहा तमाला 
दसे करणमारा आगह करणमाद आला देवहा तमाने उतदर केले क�, जमा्नी आपलमा उदाहरराने 

आपलमा बा्धवास सक्टाद ढकलले तमा्नी तमा सक्टारे फटके प्म सोसले पा्हजेद. जेवहा 
धरला गेला देवहा तमाला अ�दशम ्ळरुक�रे असे हजारो पशन �वरारणमास आर्भ झाला; पर 

तमाने तमा सवा�री उतदरे हासद हासद शा्द र�दीने दमावी. पुढे तमाला भमक्र मादना आ�र 

धाकदपलशा माडमा मार्मापुढे उभे रहावे लागले. दर� दो अढळ उभा रा्हला. शेवट� तमाने माझे 

नाव सा्गावे महरून तमारे नाव पो�लसला कळ�वले असे सा्गणमाद आले. र�फनीरे नाव मा�झनी 
कळवील, हे तमाला कसे खरे वाटरार! देवहा तमा नीरा्नी माझी बनावट सह� केलेले एक प् काढले 

�न दे तमाडमा पुढे ठेवले. र�फनीला धरावा अशा अ्� मजकूर �न तमाखाल� मा�झनीरे हसदा�राद 

हुबेहुब सह�! जाकोपोरे ्रतद दळमळू लागले! तमाला तमाडमा सवदतवर देखील �वशवास ठेवारासा 
वाटेना. न जारो आपले मन देखील क्रद आपलमा सवदतलार फसवील आ�र सवर गोषट� फोलून 

श्ूस्  शररागद होईल असा अ�वशवास उतपधन झाला. मनाने दो अ�वशवास करणमारे आधीर 

तमाने दारारा �खळा उपटला �न िजदकमा प�व् शु् रदेने तमाने आमुषम क््ठले होद �ददकमाद 

शु् रदेद �न पूदरपावनदेद तमाने दे आमुषम सवाद्ंमदेवदेडमा सवाधीन केले! सवदेशा्र प�व् 

मरर करन दो ्रर्जीव झाला. दो देशवीर झाला. 
आतमहतमा हे पादक फाशी देणमाडमा पादकाइदकेर भमक्र आहे असे माझे ठाम मद 

आहे. आमुषम हे परमेशवराने �न�मरले आहे. �न जमाने तमारा पापवततदीने अपवमम केला आहे तमाला 
पशरादाप होऊन पुधहा आपलमा तमा ईशवरदतद काम्गर�वर रजू होणमारी सध्ी ्हरावून घेदे 

महरून फाशी ह� िजदक� �नद्म आहे, �ददक�र ईशवर� काम्गर�वरन तमाडमा परवानगी�शवाम 

पळून जाणमारा पमतन होदो महरून आतमहतमा ह� �नद्म आहे. पर्दु जाकोपोडमा उदाहरराद 

आतमहतमेला प�व् आतमापररारे उडर सवरप आलेले आहे. सवदतला, “दुझा उजवा लोळा 
दुझमा�वरद जाद असेल दर दो उपटून काढ �न दरू फेकून दे. जेवहा दषुट दजुरना्डमा �नद्म 

वशीकररास बळी पलून दुझे हादून पाप घलेल असा जबरदसद स्भव आहे देवहा दुझे आमुषम 

देहादून उपटून काढ �न दरू झुगारन दे. प�व् सवदेशाडमा �वरद पाप करणमापे�ा आपलमा 
सवदत�वरद पाप केलमारा आरोप आपलमा �शरावर घेरे अ्धक इषट आहे. मा �ुललक पापा�वरद 

दो दमासागर तमाडमा �मेडमा �वसदतद ््ाखाल� दुला आशम दईल.” असे दाितवक सतम जो 
जारदो तमाडमा महतवाडमा कत तमाइदकेर जाकोपोरे कत तम शदु �न उदातद आहे. 

जमा्नी देश्ोह करन नावे कळ�वल� तमापैक� देखील बहुदेकास �श�ा झालमार. काह�जर 

सोलून देणमाद आले; कारर तमा्नी गुपददा फोलणमाद फारर महतवारी मदद केल� होदी. धमामारा 
अददू फासर उलाला. सवदत जे सामील होदे दे दर फाशी ्दल गेलेर, पर जमा्डमा अपराध महरजे 

तमा्नी गुपद मल्ळमारा �नतेध केला नाह� एवढार काम दो, तमा्ना देखील दीर �श�ा झाल�. 
जमा्नी जमा्नी सरकाररे �वरद काह� दर� �ल्हले तमा सवा�ना �नर�नराळमा �श�ा देणमाद आलमा. 
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जमा्ना मरराडमा �श�ा झालमा तमापैक� काह�्री नावे देदोत--टॅम बोरेल� एका �बगलरा कॅपटन 

होदा; गवहोटा एक लषकर� �श�क; �बिगलआ साज�ट होदा; मा�रनी; सासार� लेफटनट्; गो�वओ 

साज�ट; वहो्रएर� वक�ल. जमा्ना मररारी �श�ा झाल� असदा दे पळून जाऊ शकले तमापैक�त--
सकोवाझी अॅलवहोकेट; ऑजरनो लेफटेनट्; वहन�ट� वगैरे साज�ट; िजओवहॅनी र�फनी ( जाकोपारा 
भाऊ); बा्धरनी अॅलवहोकेट; माकर स रोवहरेटो �न आरखी शेकलो जरा्ना परद मेदार मरराडमा 
�श�ा ठोठा�वलमा जावमा असे ठरले देवहार मलाह� मररारी �श�ा देणमाद आल�.  

टॅपॅझा माला वीस वताररी कैद देणमाद आल�. हा राजसधैमाद लेफटनट् होदा. ऑ�सरनी 
लॉकटर हमालाह� �ददक�र सजा झाल�. �कतमेका्ना राजारा परद हुकूम सुटेपम�द कैद झाल�. 
सरदार लोका्ना काह� ्दवसा्नी मुकद करणमाद आले. ह� सवर अ्दाधुद� धमामाडमा ्दखाऊपराला 
देखील झुगारन करणमाद आल�. रालरस आलबटर हमाला रकदारी दतषरा लागल� �न तमाला रकद 

पाजणमाद आले. �कतमेक ्ठकारी इदके भमक्र पकार घलले क� दे वररन करणमाद लेखरीला 
काटा उभा राहदो. उदाहररा्र असख्म पकारादून एक पकार देदो. वहो्रएर� हमाला फाशीवर 

नेदाना तमाने अशी �वन्दी कल� क�, फाशीकले मला माझमा घरडमा रसतमावरन नेऊ नमे. घराडमा 
दाराशी तमारी दोन अभरके, तमारी बह�र �न तमारी बामको-देवहा गरोदर असलेल� ह� उभी होदी. 
महरून मला दसुर ्मा रसतमाने धमावे असा दो आजरव कर लागला. पर्दु राजाडमा आधाराने 

मा्गाहून मा्ग बनलेलमा तमा फशीडमा अ्धकार्मा्नी दे महररे नाकारन तमाला मुदाम तमाडमा 
घरावरन नेणमाद आले. तमाला फाशीकले नेदाना पाहदार तमाडमा ब्हरीला वेल लागले! 

राजसतदेरी ह� ्ूर �न अधम कत तमे पाहून पुधहा गुलाम्गर� �न राजसतदा पा्हजे आहे? मला फार 
अ�भमान वाटदो क�, जमा प�ारा मी अ�भमानी आहे तमा प�ाला जेवहा जेवहा जम �मळाला देवहा 
देवहा आमडमा लोकसतदने आपलमा देशब्धूडमा रकदाद हाद न भर�वदा �न असा रा�सी सूल न 

घेदा आपले नाव अद�ूतद ठेवून रोम, वहे�नस, �न नेपलस मे्े लोकसतदातमक पददीरा झ्ला 
फलक�वला आहे. 

हमा भमक्र पकारारी बादमी कळदार माझे मनो�वकार कसे झाले हे सा्गद बसावेस मला वाटद 

नाह�. मी फकद घललेलमा गोषट� देद असून, माझमा अ्दतकररारा इ�दहास �ल्हद बसलेला नाह�. 
इदके सा््गदले महरजे पुरे आाहे क�, हे सवर ऐकूनह� मला �न माझमा �म्ा्ना असर वाटले क�, 
उठावरी करणमारी आवशमकदा �न कदरवमदा अजून काममर आहे. कत दीद �न बोलाद मेळ नसरे 

हमा दगुुरराने इटल�ला आजपम�द नाग�वल आहे. राजम्ा्दीरी आमह� �शक�वद आलो दी दतवे 

सवारना माधम झाल� खर�, पर तमा्डमा �वजमासाठठ अवशम दो सवा्रतमाग �न नेट मा् 

इटा�लमनाद उतपधन झाला नवहदा. ह� कत �दपराडतमुखदा सुधारर �न आमडमा प�ाडमा हमा 
नी�दमतदेरी कल धररे हे आमरे कदरवम होदे. आमहास असे �सद कररे भाग होदे क�, जेवहा 
आपर एका मदावर �न दतवावर �नषठा ठेवदो �न लोका्डमा आमुषमारी जबाबदार� शप्पूवरक 

र�दीने आपले �शरावर घेदो, देवहा ्दलेलमा वरनापमारे कत �द कररे हे आपले कदरवम आहे. मग 
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वाटेल दी सक्टे मेवोद, पर �कदीह� उदातद �क्वा उदार अशा वमिकद�वतमक मनो�वकारास 

झुगारन एकदा जे करदो महरून महटले दे कररे आपरास भाग आहे. आमह� इटल�डमा बाहेहर 
ब्ल उभार महरून वरन ्दले होदे. दे कर महरून आमह� महटले होदे दद्रर दे कररे शेमसकर 
आहे, असे आमह� ठर�वले. �शवाम झलपेसरशी उठावरी झाल� असदी दर जमारा स्भव होदा. 
इदके लोक जर� फाशी गेले �न दुर्गाद पलले, द्ा�प आमडमा पर्ल दमार�रे मानाने खरा शोध 

असा फारर ्ोडमा्रा लागला �न जर� घाबरन, अ�निशरद होऊन �न एक �वरार सुटून आमरा 
प� �वसकळला होदा दर� तमारी स्खमा फार होदी, �न एकदा उठावरीला आर्भ झाला असदा क� 
दे सवर एक् होणमारा अजून स्भव होदा. मी वर ्दलेलमा जुलुमाने सवर्  सद्ाप �न भम्करपरा 
उतपधन झालेला होदा �न आमह� ठरलमापमारे आर्भ केलेला पाहदार आसपासडमा इटल�दील 

भागावरह� उठावरी होईल, असा आमरा पूरर भरवसा होदा. हा आमरा �वशवास बरोबर होदा क� 
नाह� हे सा्गणमासाठठ मी एकर गोषट देदो. आमह� उठावणमारा नकक� बेद केला आहे हे कळदार, 

िजनोआमसमे पुधहा जमवाजमव सुर झाल�. पुधहा दरर लोका्ना हुरप रढला �न शहराद 

उठावरीला मश न मेणमारे मुखम कारर दे्ील दररा्डमा अ्गाद तमा्डमा शदु सवदेशपीदीबरोबर 

अनुभव नवहदा हेर होम. मा दसुर ्मा उठावरीद गमा�रबालली पमुख होदा. पर्दु अपजम आलमावर 
पळून जाणमा�शवाम आतमर�रारा दसुरा मागर तमाला उरला नाह�. गमा�रबाललीरी �न माझी 
ओळख मे्ूनर झाल�. दो “दरर इटल�रा” सभासद होदा. �न तमारे मल्ळीदील टोपर नाव बौरल 

हे होदे. असो. असा �वरार करन आमह� उठणमारा बेद नकक� केला. मी मास��लहून �नघून 

िज�नवहा ( िसवतझल�ल जवळ) मसमे जाणमासाठठ दमार झालो. �दकले जाऊन जमा पदेशाद 

आमहाला दे कत तम करावमार होदे, तमा पदेशारी बार�क पहारी केल�. िज�नवहारे सरकार 

आपलमार शेजार� शस्ा्री �न सधैमारी दमार� कर देरार नाह� हे मी जारून होदो. महरून मी 
दरबारादील मोठमोठमा �न वजनदार लोका्री मन वळ�वल�. फेझी मला तमा वळस पूरर अनुकूल 

होदा. अशा र�दीने िज�नवहाडमा सरकाराकलून होरार ्मा अल्ळमारे सवरप कमी करन मी 
लोका्रीह� तमा कत तमाला सहानुभू�द असलमारी खा्ी करन घेदल�. वेळ मेदार जमा्रा जमा्रा 
उपमोग होईल असा स्भव होदा तमा्री तमा्री मी दाट ओळख करन घेदल�. मी दे्े एक 

L’Europe Centrate नावारे प् काढले �न तमादून सॅवहाम-जमा पा्दावर आमहाला सवार� 
करावमारा दो पा्द-सवद्् करणमारा इड्ेरा लोकाद फैलाव कर लागलो. इकले सॅवहाममसमेह� 
गुपद रळवळी राल�वलमा. �न गुपद दळरवळर सुर केले. तमावरन माझी अशी खा्ी झाल� क�, 
िज�नवहारे सरकारा�वरद तमा पा्दादून सॅवहाम िज्क ू न इटल�वर उदरदा मेईल. सॅवहाम 

जुलमाखाल� ्ररलले जाद होदे, दे्ेह� ्ा्दीरी इड्ा पबळ होऊ लागल�. मी दे्लमा वजनदार 
नाग�रका्डमा गाठठ घदलमा. ्ोनोन, बॉ�निवहले, रमबेर� वगैर शहराद लोकपुढार ्मा्नी मला जेवहा 
�वरारले क�, सॅवहाम िज्कणमाद जम आला दर मग आमडमा पा्दारी काम वाट करावमारी? देवहा 
मी तमा्ना सा््गदले क�, इटल�ला �मळावे �क्वा फा्सला �क्वा िसवतझल�लडमा सम्ुकद सस््ाना्ना 
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�मळावे हे ठर�वरे सवरसवी दुमडमा लोका्डमार मज�वर राह�ल. दुमह� सवद्् झालाद महरजे काम 

पा्हजे दे ठरवा. मला वाटदे िसवतझल�लला �मळावे. 

सॅवहाम पा्दाद हे पमतन करन इकले सधैम जम�वणमास आर्भ केला. पो�लश, जमरन �न इटा�लमन 

हदपार देशभकद एक् केले. मा पो�लश �न जमरन लोका्शी एकवाकमदा केलमाने इटल�रे कामर �न 

जमरनी �न पोल्ल हमा्रे कामर हमाद परसपराद पेमभाव वाढू लागला. मूरोपडमा सवाद्ंमारा आर्भ 

इटल�डमा सवाद्ंमाबरोबर होरार अशी मला आशा वाटू लागल�. ‘दरर मूरोप’ ह� कलपना ‘दरर 

इटल�’ हमा कलपनेरी जन�म्ी आहे. �न महरून इटल� सवद्् होदार दसुरे दतकाल कदरवम 

महटल महरज मूरोप सवद्् कररे हे होम. तमा मूरोपखल्ाडमा सवाद्ंमारा झ्ला प्हलमाने माझमा 
इटल�डमा आलपसडमा पवरदावर फलकरार हे पाहून माझा आनद् गगनाद मावेना. दोनदा िजने 

जगारे नेदततव पतकरले आहे, दीर माझी इटल� �दसर्मा्दा जगाडमा सवाद्ंमारी �न लोकप�ाडमा 
�वजमारी ने्ी होरार. ह� �कदी ्ोर कलपना आहे! �दने मला भारन टा�कले! हे आमरे सधैम हे 

मूरोपडमा सम्ुकद सस््ानाडमा सधैमारे बीज होद. ह� कलपना पुढे ठेवदार जमरन, पो�लश वगैरे 
हदपार आमहा्स मेऊन �मळाले. तमा्डमा कमेटमा केलमा. लषकर� ररना �न लावपेर �शकणमारे 

कामाद मला �बआधको वगैरे लषकर� लोका्नी रा्गल� मदद केल�. तमा वेळेस मी रहाद होदो तमा 
िज�नवहामधील वस�दगतहाद इदर दरर मल्ळी एक् झाल�. र�फनी अगॉिसटनो, नामकोला 
फ्�बझी, मु�स�लमो लमबाट� �न आरखी �कदी दर� दरर देशभकदारे मल्ळ दे्े जमले दे सवर 
वस�दगतह आमडमार दाबमाद घेदले. �न दे्े पो�लसरा पवेश होईनासा झाला. �सआनीने 

लॅमबल�रे ( इटल�) जे शीमान लोक िसवतझल�लमसमे रहाद होद, तमा्ना वळवून नेहमी मजकल 

घेऊन मावे. गॅसपेर� बेल्ेली हाह� अतमद् उमदा, मेहनदी, क��दरसाठठ नवहे दर कदरवमासाठठर 

झटरारा असा होदा तमाडमा द�घ�दमोगाला सीमा नवहदी. दो वैदम होदा. मा गेसपेर� बल्लीर 

नाव मी मे्े मुदाम देदो. कारर हा अनद् प�रिस्दी पालटलमा असदाह� पालटला नाह�. �न 

आमडमा दतवाशी �न माझमाशी शेवटपम�द इमानाने वागला. दो माझा एक �पम �न �वशवासू �म् 

होदा. 
आमह� पैसे जम�वणमारा उप्म पुधहा सुर केला. गॅसपर� माडमा बोलाद �न कत दीद अतमद् मेळ 

असे. तमाने पैशारी रा्गल� मदद केल�. आमह� बेिलजममधून शस् ेजम�वल� �न कालदुसे वगैर 
सवर सा्हतम दमार करणमासाठठ सवरजर आनद्ाने �न नेटाने कामास  

लागलो. सवर वमवस्ा नीट रालल�. पर्दु दे कत तम िजदके शकम �ददके लवकर करणमारी 
आवशमकदा होदी. पर्दु मार वेळी इटल�मधलमा जमा गुपद म्लळमानी पैशारी मदद देणमारे 

कबूल केले होद. तमा्नी अशी एक अट लावावमास आार्भ केला क�, तमा मोगाने कामाररा सवरसवी 
नाश जर� न झाला दर� सपाटून वमतमम उतपधन वहावा. दी अट महरजे ह� होम क�, तमा्नी कोररे 

दर� जबाबदार नाव पा्हजे आहे असा हट धरला. सवार�डमा नेदततवासाठठ कोरी दर� नावाजलेला 
लषकर� अ्मलदार असला पा्हजे. तमाडमा अ्गी नुसदी मोगमदार नवह दर तमाडमा नावारे 



 

www.savarkarsmarak.com 

लोकाद वजनह� पा्हजे आहे. मार वेळेस सेनापदी रमो�रनो हा पोल्लमधून परद आला होदा. 
वासद�वक पहादा तमारे पोल्ल मधील वदरन लोकप�ाला �वशेतस ररले नवहदे. द्ा�प फा्समसमे 

परद आलमावर तमारा ज्गी सधमान करणमाद आला. �शवाम तमारे जधमस्ान सॅवहाम पा्द हार 

असलमाने दे्े तमारे फार वजन असे. �शवाम िजनोआमसमे तमारी आई असे. दे्ेह� �वशेतदत सवर 
इटल�द गुलाम्गर�द पललेलमा लोका्ना तमाडमार पैक� एकारा परस्ाकलून प�व् कामारद 

झालेला सधमान पाहून साहिजकर वाटरारा अ�भमान वाटद होदा. पर मापे�ा जासद काळजी 
कोरी घेदल� नाह�. शेवट� असे ठरले क�, मी तमारी भेट घमावी �न रमो�रनो हमास सवार�रे 

आ्धपतम दमावे. 

मा बेदारे �वरद मी शकम �ददक� द्ार केल�. पो�लश लोका्दील शेषठ हदपार देशसेवकाकलून �न 

रमो�रनोडमा लषकर� लावपेरारे मी जे सू�म �नर��र केले तमा मोगाने इटल�डमा पा्�दक मल्ळारे 

उलट माझे मद झालेल होदे. मी तमा्ना पुनत पुनत सा््गदले क�, नवीन प�रिस्दीला नवीन मारसे 

पा्हजे असदाद. हे दतव आपर आजपम�द �शकवीद आलेलो आहोद. नवीन प�रिस्दीना नवीन 

मारसे लागदाद. पतमेक महतवाडमा ्ा्दीमसमे धालसाडमा पस्गा्नी मारसे �नमारर केल�, 
मारसा्नी पस्ग घल�वले नाह�द, हे आपलमा समानाद मेईल. मी तमा्ना समजावून सा््गदले क�, 
आपलमा हादी असलेलमा कामाद दोन भाग असदाद. प्हला उठावरीरा �न दसुरा तमाडमा नद्र 
ज्ुपरार ्मा लढाईरा, मापैक� हा प्हला उठावरीरा भाग जमा्नी दो जुळवून आ�रला तमा्डमार 

हादानी पार पालरे इषट आहे. एकदा माद जम झाला क� मग जर� आपर वाटेल दो पुढार� नेमला 
दर� तमाला आपला कामर् म �फर�वदा मेरे अशकम होईल. महरून मग तमा वेळेस आपर एकदा 
जुना सेनापदी आरू. पर्दु मा सा्गणमारा काह� उपमोग होईना. दतवाडमा बलापे�ा वमकदीरे 

इभदीवर जासद �वशवास ठेवरार ्मा्ना दे कस रररार? तमा्नी मला कळ�वले क�, रमो�रनो असला 
दरर आपर उठू. मी दर�ह� नेट धरला असदा. पर्दु माझमा ल�माद आले क�, माझमा सवर 
आ�ेपा्रा �वपर�द अ्र केला जाद असे. मी माझे एकटमारेर हादाद मुलक� �न लषकर� हमा 
दोधह� सतदारे पुढार�पर एक् ठेवणमासाठठ काम दो धलपलदो आहे �न रमो�रनोला न 

बोल�वणमाद वमिकद�वतमक महतवाका्�े�शवाम माझा दसुरा काह�ह� हेदु नाह� अशी तमारी 
समजूद झालमारे मला सपषट ्दसू लागले. मी महतवाका्�ी आहे! अजून दे िजव्द आहेद क� 
जमा्नी हा माझमावर आलेला आरोप जेवहा मला प्हलमाने कळला देवहा माझमा हदमादले काहूर 
�न लोळमादले अशु�बद् ु पा्हल आहेद. मी इदका �नरपराधी होदो क�, असला आरोप मजवर 
लादला जाईल मारी कलपना देखील मला �शवल� नवहदी. द्ा�प महतकत तमासाठठ प�व्दम 

उदशेाने �न दसुर ्मावर पूरर �नषठा ठेवून जे आपले सवर आमुषम वाहदाद तमा्डमार कपाळी 
अ�वशवास, लोक�नद्ा �न लोककुशक्ा हमा �ल्हलेलमा असदाद. हे माझी भावी आमुषमाद कळून 

मेरारे सतम देवहा मला प्हलमाने �क््रद ्कळू लागले. आदा दर हमा आमुषमाला तमारा पूरर 
अनुभव आलेला आहे. असो. मी हटदे घेदले -मला वाटदे ह� मी रूक केल� - �न रामो�रनोला 
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बोल�वले. तमाने आमरा सवर बेद सू�म र�दीने ऐकून घदला �न पुढार�पर सवीकारले. आमरा असा 
बेद ठरला क�, सवार�डमा सधैमाद दोन भाग करावमारे. प्हलमारी पूरर वमवस्ा करावमारे मी 
अ्गावर घेदले �न दो भाग िज�नवहाहून �नघावा असे ठरले. दसुरा भाग रामो�रनोन दमार करावा, 
�न तमाने लामनहून �नघावे. कारर दो महराला क�, लामनमसमे आपले फार वजन आहे. तमाने 

सधैमारी ररना करणमासाठठ अगद� अवशम महरून प्म राळीस हजार फँक मा्गदले. मी तमाला 
्दले. १८३३ डमा आकटोबरमसमे आमह� उठावरी कल�र पा्हजे असे ठर�वले. दो घाईघाईने �नघून 

गेला. जादाना तमाडमा से्ेटर�डमा जागी आमह� एक दरर मॉलनीज (इटल�) री नेमरूक करवून 

घेदल�. हा दरर मॉलनीज माझा फार �वशवासारा होदा �न तमाने रामो�रनोडमा हालराल�री 
सगळी बादमी कळ�वणमारे पतक�रले होदे. 

ऑकटोबरडमा प्हलमा दारखेडमा आधी माझमा बाजूडमा सधैमारी सवर दमार� पूरर झाल� होदी. 
पर्दु रामो�रनोरी काह�र वादार कळेना. मी तमाला प्ावर प्े टाकल�, पर सवर्  शधूमदा. माझमा 
�वशवासू मॉलेनीजने रामो�रनोरी सवर हक�कद कळ�वल�. दो जुगार खेळणमाद गुद्ला होदा. तमाने 

पैसे उधळून टाकले. सधैमाडमा दमार�रे दो नाव घेईना. मी तमाडमाकले मारसे धालल�. दो पॅ�रसला 
गेला होदा �दकल काह� लोक धालले, अखेर एकसारखा लकला लावलमावर रामो�रनो महरू लागला 
क�, अनद् �वघने आलमाने मसमद्र� तमाला काह� करदा आल नाह�, द्ा�प ्ोली मुदद �मळावी. 
आमह� नाईलाजाने नोवह्बर म्हधमापम�द मुदद ्दल�. पर्दु नोवह्बरह� �नघून गेला. �लस्बरमसमे 

अखेर �नरोप आला क�, हजार लोका्नी जम�वणमारे जे वरन तमाने ्दलेले होदे तमापैक� पुरदे 

शभ्र देखील दमार करदा आले नाह�द. कारर असे सा््गदले गेले क�, पा�रलडमा पो�लसा्ना दी 
वद� लागल� �न तमा्नी रामो�रनोला पशन केले. तमाडमा पतमेक कामाद अल्ळा मेऊ लागला. असे 

काह� दर� सा्गून तमाने मी ्दलेलमा ४०००० फँक पैक� १०००० काम दे परद केले. मला खरे कारर 

मागाहून असे कळले क�, फ्र सरकारन तमारे सवर देरे देऊन टाकणमारे अ्गावर घदलमाने 

रामो�रनो माने आमरे बेद �वसकळीद करणमारे काम पतक�रले. मा सवर गलबलीद मोगम स््ध 

�नघून गेल�. इटल�मसमे आमडमा प�ादील काह�का्ना �श�ा झालमा, बाक�र भीदीने दबले �न 

सवर्  �नराशा पसरल�. इकले जमा शेकलो पो�लश, जमरन, िसवस वगैरे �शपामा्ना सवार�रा बेद 

कळलला होदा तमा्डमाद गुपददा फार वेळा राहरे अशकम झाले. शेकलो पोल�स िज�नवहाला मेऊन 

उदरले. आमडमावर गुपद पहारा ठेवला गेला. िज�नवहारे सरकारला आमहा परकमा हदपार 
देशभकदा्ना काढून दमावमारा नेट लागला. मग आमह� मल्ळी जवळ जवळडमा अ्दरावर वाटून 

ठेवल�. पर आमडमापासून दरू गेलमाने दे वार्वार मुदद ला्बलमाने दे क्टाळून गेले. तमा्ना कामम 

जुळवून ठेवणमासाठठ पगार सुर केला. दो आमतमा वेळेसाठठ ठेवलेला सवर ख�नजा सप् ून रालला. 
अशा �वल�र पेराद आमह� पललो. �शवाम इदर् हदपार झालेले लोक आमहा्स उठावरी लवकर 
न केलमास आपर सोलून रालदे होऊ �क्वा एकटेर उठू. असे �नरोपावर �नरोप धालू लागले. फ्र 

सरकारन जे पो�लश हदपार परद मेऊ इिड्दील तमा्ना पैस, माफ� �न मदद देणमारे जा्हरनामे 
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काढले. तमा्ना अलकावून ठेवणमाकरदा पुधहा पगार वाढवावे लागले. ह� सवर गैरवमवस्ा रालल� 
असदाह� मला खरे सा्गणमारी रोर� झाल�. इटल�मसमे सवा�री समजूद पकक� झालेल� होदी क�, 
रामो�रनो हा सेनाप�द होरार. दो झाला दरर उठावमारे. बर, तमा्ना सा्गावे, रामो�रनो मेद नाह�, 
दर तमा्र ेधैमर गळावमारे. बरे तमा्ना वाटू लागरार क�, हे कामर अशकम आहे महरूनर रामो�रनो 
सोलून गेला. रामो�रनोरे दवुरदरन मी सा््गदले असदे दर� दो प�दसपध� नको महरून तमाला 
काढणमासाठठर मी ह� खटपट राल�वल� आहे असा सश्म मावमारा. दो न मेऊ देणमास मजजवळ 

रामो�रनोडमा दवुरदरनारा लेखी पुरावा नवहदा. मा सवर अलररी जरू काम ्ोडमार होतमा महरून 

एक नवीन अलरर उतपधन झाल�. बोनारोट� हा इदका वेळ माझमाबरोबर एकमदाने काम कर�द 

असदा आदा एकदम �वरद जाऊ लागला. उठावरी करणमारे �वरद पमतन कर लागला. दो 
जादीरा फ्र तमारी सवर �भसद पा�रस शहरावर. पा�रसडमा बाहेरडमा जगावर तमाला �बलकूल 

�वशवास नसे. इटा�लमना्नी ब्ल दे काम करावे अशी तमाला घम्ल वाटू लागल�. पर दो मला सोलून 

रालदा झालमाने फार हानी झाल�. कारर, माझमा सधैमाद जे िसवस होदे दे सगळे कारबोनार� 
स्स्ेदले होदे �न दो तमा्रा पुढार� पलला. अशा र�दीने माझा सगळा बेद ढासळला. मा अशा अनद् 

अलररीद �न नवीन नवीन सक्टाद मी कसा धीर धर�द गेलो हे माझ मलार समजद नाह�. तमा 
वेळेस माझे मुद महरजे अधट�मस रा�सासारखे होदे. (मा रा�सास असा वर होदा क�, दो भुईवर 
आला क� तमारी शिकद पुधहा वाढावी. मापमारे जो जो दो ज�मनीवर आपटला जाई दो दो जासद 

पबळ होऊन उठे. अखेर तमारी ह� शिकद हकमुर�लसडमा समानाद आल� �न तमाने अधट�मस हमाला 
हवेदलमा हवेदर ्ररन टाकला.) मा अधट�मसपमारे मी पलदो न पलदो दोर पुधहा दपुपट जोराने 

वर उसळद असे. मी िसवस लोका्पैक� पतमेकाला भेटलो �न बोनोरोट�डमा वजनारा नाश करन 

पुधहा तमा्ना माझमा प�ास वळ�वले. मी दाजा फ्ल जम�वला. लामनमसमे फ्र सरकारला गु्दवून 

ठेवणमासाठठ उभाररी करणमास रोसेलस, �नकोलो वगैरेना नमले. पर इदकमा अलररी आलमा 
असदा सवार� करणमारे सोलावे असे मी का ठर�वल नाह�? सवार� करावमारीर अशा हटास मी का 
पेटलो? कारर इटल�मसमे वाट पहाद बसरार्मा आमडमा दरर म्लळाला सॅवहाम मधलमा 
लोका्ना, फ्र लोकसतदाकवादमा्ना, इटल�डमा हदपार देशभकदा्ना �न सवर जगाला सवार�रे बेद 

सवपनवद ्होद असे एकदम कळ�वरे महरजे मी जमा प�ारा अ�भमानी आहे, जो प� मला सतम 

वाटद आहे तमा प�ाला कलक् लावलमासारखे झाले असदे. सवार� ब्द ठेवरे! तमापे�ा लढदा 
लढदा सवदशा्र देह ठेवून आपलमामागून मेरार ्मा देशभकदा्ना एक अनुकररीम उदाहरर दर� का 
देऊ नमे? �शवाम एखादमा महतकत तमाडमा धुर�रतवाडमा जागी माझमा वारकापैक� जे कोरी 
असदील, तमा्ना हे ठाउक असेल क�, महतकत तम एकदा ्ोडमाशा आकाराला आल� क�, काह� वेळाने 

दी आपलमा पूव�डमा धुर�रारेर धुर�र होदाद. �न तमा्ना सोलून रालदे होरे हे अशकम होदे. मा 
नवीन अलररीरी वमवस्ा लावणमाद सवर नोवह्बर �न �लस्बर �नघून गेला. सधैमाद इदका 
अ�वशवास माजद रालला होदा �न आमरे ्वमबल इदके सद् ुषटाद आले होदे क�, उठावरीला 
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एकदम आर्भ कलमा�शवाम गतमद्रर नवहदे. महरून जानेवार�री अखेर ह� उठावरीरी नकक� 
वेळ ठरवून लामनमसमेह� तमार वेळेला उठावरी करावी हे नकक� केले. मी पुधहा रामो�रनोला 
�ल्हले क�, आमह� आदा जानेवार�डमा �वसावमा दारखेस उठरार हे �निशरद आहे. देवहा पूव� जर� 
नाह� दर� तमा्नी आमहा्स �नदान आमतमा वेळेस दर� मेऊन �मळावे �न सेनाप�दतव सवीकारावे. 

तमारे उतदर मेणमाडमा पूव�र मी सवर दमार� करन ठे�वल�. नकक� ्दवस �न कोठून कोठून 

�नर�नराळमा दुकडमा्नी �नघावमारे तमा जागा हे सवर �निशरद केले. धाधमारा पुरवठा, �नर�नराळे 

मागर, दळरवळरा्री साधने वगैरे सवर ठरवून टाकल�. िज�नवहारे सरोवरारे काठावर शस्ागारे 
करन ठेवल� होदी �न फ्र �न रामो�रनो मेदार तमा्डमासाठठ बोट�री दमार� करन तमा्नी एका 
ठरलेलमा स्ळी जमावे �न तमा शस्ागारादून शस् े घमावी. जे खुद िजनीवहाहून �नघदील 

तमा्नीह� तमार ्ठकारी मेऊन रामो�रनोला �मळावे हा बेद होदा. ब्लार मुखम ्ठकार स्ट 

जमु�लएन हे ठर�वले होदे. दे दाबमाद घेणमाइदके सधैम आमहा्पाशी होदे. दे् ून सॅवहाममसमे ब्ले 

एकदम वहावी महरून मारसे धाललेल�र होदी. मला असे वाटद होदे क�, रामो�रनोने मी 
उठावरीनद्र दुमहास �मळेन असे कळ�वले असद फार बरे होईल. पर तमाने मी आमतमा वेळेसर 

मेदो असे कळ�वले. हमा मोगाने आरखी नाश झाला. कारर पुधहा उशीर लागू लागला. दो मलार 

्ा्बावे महरून �नरोप धालू लागला. अखेर दोघा जनरलासह दो एकदारा जानेवार�डमा ३१ 

दारखेला आला. तमाडमा द�लावर ओशाळेपरारे ्टा ्दसद होदी. माझमाशी बोलद असदा तमाने 

वर लोळा केला नाह�. तमा वेळेपम�द तमाने फ्र सरकारशी आमरी दमार� �वसकळून टाकणमारा 
केलेला करार मला माह�द नवहदा. दर� मला तमाडमाद �वशवासघाद करणमारी इड्ा आढळून 

आल�. मी नेहमी तमाडमा जवळ असावे �न स्ट जमु�लएनला मेदार तमाडमा हादी अ्धकार जाऊ न 

देणमारा शकम दर पमतन करावा, असे मी ठर�वले. कारर मला अशी खा्ी होदी क�, एकदा 
उठावरी झाल� क�, मग आमडमा प�ार सामथमारवर लोका्रा भरवसा बसेल �न मग लोक 

रामो�रनो वगैरेडमा वमिकद�वतमक इभदीवर अवल्बून राहरार नाह�द. मी मागडमा कत तमारा 
�बलकूल उललेख केला नाह�. मी आमडमा सधैमारी माद� �न हालराल�रा कामर् म तमारे सवाधीन 

केला. मी तमाला अ्धकार्मा्डमा नेमरुका पस्द आहेद का महरून �वरारले, तमाने पतमेक 

गोषट�ला अनुमोदन ्दले, पर सेनापदीरा अ्धकार दाबलदोब आपलमाकले ्दलेला जावा असे दो 
महरू लागला. मी तमास �वरद गेलो �न दुमडमावर दसे केलमास फार जबाबदार� पलेल असे 

्दखाऊ कारर कळ�वले. पर्दु दो �न जमा्रा वमिकद�वतमक नावावर भरवसा होदा दे ऐकेनाद. 

तमाने लगेर आपल पुठम्ा्दले काह� अ्धकार� नेमले. मी जनरल जमूफरबरोबर तमाला एका 
बाजूला नेऊन पुधहा सवर हालराल� �नर��र करन ठरवून घेदलमा आ�र अखेर एकदारे 

�नघावमारे ठरवून मी परद आलो. 
दा. १ फेबुवार� मा ्दवशी आमह� �नघालो. िज�नवहाडमा सरकारने मला वाटले होदे तमाप�ा 
जमासद जोरारा अल्ळा केला. आमडमा बोट� पकलून ठेवणमाद आलमा. मी रहाद होदो तमा 
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वस�दगतहाला �शपामा्रा वेढा बसला. आमरी मारसे �वल�र टोपी घादल� महरून, हतमार घेदले 

महरून, वाटेल तमा स्शमावर पकलणमाद आल� पर्दु आमह� एकसारखे मेहनद करन दे्ील सवर 
लोका्ना आामडमा बाजूस वळ�वलले होदेर. दे लोक आदा पुढे आले �न �शपामा्डमामसमे �न 

अ्धकार्मा्डमाह�मसमे आमरे�वतमी सहानुभूदी असलमाने दे नाग�रका्डमा दबकावरीसरशी 
आमहा्स ्ास देणमारे ब्द करदे झाले. आमरी सवर मारसे ठरलेलमा ्ठकारी जमू शकल�. तमा्नी 
आपापल� हतमारे घेदल�. दे सवर सधैम सरोवर उदरन जाई दोपम�द मी मागे रा्हलो �न रा्ी 
र�फनी �न आरखी एका दोघासह जमा बोट�ला �नरपमोगी महरून टाकणमाद आल� होदी तमा 
बोट�ने परदीराला आलो. 
पर्दु भमक्र आशाभग् �न फसवरूक आमरे न�शबी �ल्हलेल� होदी. आमडमाबरोबर जे जमरन 

हदपार होदे तमाडमा अवसानाला पारावर नाह�सा झाला. तमा्ना तमा कामाररे खरे क्ठर सवरप 

कळले नाह�. दे उघल र�दीने लढाईडमा ऐट�द रालू लागले. पर्दु वाटेद िसवस सरकाररे भागादून 

जावमारे होदे. तमा सरकारने हे पाहदार दे कोरीकले जाद आहेद हे दा�लले �न तमा्डमाद फाटाफूट 

केल�. काह�ना वेढून टाकले, काह�ना पळवून ला�वले �न काह� �ददकमाह� सक्टादून वाट काढ�द 

काढ�द आमह� मागरपदी�ा कर�द उभे होदो तमा ्ठकारी आले. पर फार उशीरा आले. इकले 

रामो�रनोरे पो�लश सधैम जेवहा सरोवर उदर लागले, देवहा आारखी एक अ�मम रुक� करणमाद 

आल�. सवा�री शस् ेकाढून घेऊन दी एकार बोट�द घालणमाद आल�. सरकार� पो�लसने आधी दी 
बोट पकलल� �न मग सहजर�दीने तमा पो�लश �शपामा्ना कैद केले. अशा अनेक मुकतमा्नी 
आमडमापैक� दीन रदु्ा�श मारसे कमी झाल�. माहून महतवारे सक्ट महरजे रामो�रनोला जी 
पा्हजे होदी दी द्ार�ला जागा करन ्दल� गेल�. वासद�वक पहादा जमाला उठावरी करन जम 

�मळ�वणमारी खरोखर� इड्ा �न ्ा्�दमुदारी पा्�मक मा्हदी दर� आहे तमाला िस्�द सपषट 

कळून आल� असदी. तमा कमी झालेलमा सधैमाने देखील आमहाला स्ट जमु�लमन शहरारा दाबा 
घेदा आला असदा. कारर, आमह� मेद आहोद असे पाहून �न शहररे स्र�र करणमारी ्हम्द 

गळून श्ूरे सधैम दे शहर सोलून आधीर �नघून गेले होदे �न पुढे जाउन बसले होदे. ह� फार 
सुदैवारी �न महतवारी गोषट घलून आल� होदी, एकदा स्ट जमु�लमनला जाऊन आमह� पोरलो 
असदो क�, दाबलदोब ्ठक्ठकारी खूर होणमारी वाट पहाद बसलेलमा्ना उठणमारा इशारा ्दला 
असदा �न मग आमडमा सधैमारी कमदरदा एक �रभरह� ्टकल� नसदी. �शवाम आधीर 

आमडमा बाजूला असलेलमा िज�नवहारे लोका्ना आमरे हे कत तम पाहून जासद हुरप मेदा �न 

आमरे तमा सरकारने अलकवून ठेवलेले सवर सधैम सोलून देरे तमास भाग पलले असदे. दे बाक�रे 

सधैम आमहास लवकरर मेऊन �मळदे. महरून रामो�रनोला स्ट जमु�लमन श्ून्ी सोलून ्दलमारी 
महतवारी खबर मुदाम कळ�वणमाद आल� �न आदा दर� तमाने आपले वरन पाळावे �न तमाला 
माझमा प�दसपध�री मितक््रदह� शक्ा मेणमास जागा राहू नमे महरून मी दाबलदोब एक मसकेट 

ब्दकू घेदल� �न सधैमामसमे जाउन साधारर �शपामा्डमा रा्गेद उभा रा्हलो. पर्दु रामो�रनोने 
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सरोवरावर लोक पकलले हे ऐकदार पूव�रा सवर कामर् म सोलून ्दला �न तमा सरोवरारे 

काठाकाठाने एकसारखे रोवीस दास �फरद �फरद घाल�वले. सधैमाला काह�र उमज पलेना. 
�नराशेने दे वेले झाले �न अखेर सवर नाश झाला. दी रलक्ा मी मे्े सा्गद बसद नाह�. फकद 

माझमास्ब्धी देवढ� हक�गद देदो. 
मा सवार�डमा जुळवाजुळवीद मी माझमा देहाला न झेपेल इदका ्ास ्दला होदा. गेलमा दीन 

म्हधमाद मी एकसारखा राबद होदो. हमा शेवटडमा आठवडमाद मी एकह� रा् अ््ररावर 
काढल� नाह�. �ब्ाधमाला महरून �शवलो नाह�. खुर�वर दहा प्धरा �म�नटे एखाददसुर� लुलक� 
मेईल देवढ� कामदी झोप. तमादह� तमा �नर�नराळमा काळजमा, अ�वशवासारी भी�द, �वशवासघाद 

होरार माबदल झालेल� खा्ी, पर्दु इदरा्ना उतदेजन मावे एदद्र वरवर उतसाह दाव�वणमारे 

अ�दशम ्ासदामक काम, दर�री अनपे��द र�तमा होरार ्मा फसगदी �न तमा कामारने �शरावर 
आलेल� भमक्र जबाबदार� मा सवर गोषट�डमा भाराखाल� माझे शर�र �न माझे मन हे खरून ्ररलून 

जाऊ लागले. मी ब्दकु घेऊन �शपामाद जेवहा �शरलो, देवहार मला दाप भरला होदा �न 

आजूबाजूडमा �शपामा्नी धरलमा�शवाम मला उभे राहणमारीह� शिकद नवहदी. तमा रा्ी भमक्र 
््ली पललेल� होदी आ�र �नषकाळजी-पराने मी माझा झगा घर� �वसरलो होदो. इदकमाद कोरी 
माझमा अ्गावर झगा घादला खरा, पर मागे वळून तमारे आभार मानणमारीह� माझे अ्गाद 

दाकद उरल� नवहदी, मधून मधून माझमा समानाद मावे क�, आपापले सधैम ठरलमापमारे स्ट 

जमु�लएनकले रालले नसावे. असे वाटदार मी सवर शिकद एकवटून रामो�रनोकले धावद गेलो �न 

तमाला आमतमा वेळेस हालराल भलतमार र�दीने न करणमा�वतमी कळवळून �वन्दी कर लागलो. 
तमाने लौलाने �न अगद� �न�ून पुधहा पुधहा महरावे क�, ्ोडमार वेळाद आपले पो�लश लोक 

मेदील दोपम�द सरोवरारे काठठर आपर ्हलू. मला इदके पूरर आठवद आहे क�, मी तमाला 
शेवटरी �वन्दी कर�द असदा �न दो दी नाकार�द असदा आमडमापैक� काह� �शपामा्नी बार 

काढले. ईशवराने �नररमारा �र आरला असे वाटून मी उतसाहाने ब्दकु�डमा ्ठकाराकले धावलो 
�न ब्दकु घेऊ लागलो. मान्दर मला काह� एक आठवद नाह�. माझमा लोळमा्ना अ्धेर� आल� �न 

वामूरा झटका मेऊन मी जमीनीवर धालकन पललो. 
वामूडमा लहर� मधून मेद �न मी �क््रद ्शदुीवर मेई, पुधहा बेशदु होई. मा �क््रद ्शदुीमसमे मला 
गमुसेपी लाँब्टर �वरार�, “दू काम घेदले आहेस?” तमाला �न माझमा इदर काह� �म्ा्ना हे ठाऊक 

होदे क�, सदो्दद धरले जाणमारी भी�द असलमाने �न धरलो गेलो दर मजकलून कबुल� घेऊन नावे 

फोल�वणमाक�रदा मजवर अनद् जुलूम करणमाद मेदील ह� खा्ी असलमाने मी माझमाजवळ एक 

जाल�म �वत नेहमी लपवून ठेवीद असे. 

पर्दु तमारा “दू काम घेदले आहेस?” हा पशन एकून तमा असमार शदुीमसमे मी �नराळार अ्र 
घेदला. मला वाटले क�, दू �कदी पैसे घेदलेस �न आपलमा �म्ा्शी �वशवासघाद करणमारे 

पतकरलेस, अशा अ्� दो मला �वरार�द आहे. मा कलपनेबरोबर माझमा देहारा �दळपापल झाला 
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�न मला एक अ�दशम जोरारा वामूरा झटका मेऊन मी �नरेषठ पललो. तमा सवार�द हजर 
असलेलमापकै� जे अजून िजव्द आहेद, दे सवर सा्गदील क�, मी �ल्हले आहे दे पूरर सतम आहे. 

माझमा आमुषमादील दी अतमद् भमक्र रा् होदी. जमा्नी तमावेळडमा माझमा मा िस्दीवर 
हासमातमक रुटके �ल्हले �न माझी रेषटा करणमारा पमतन केला तमा्ना परमेशवर �मा करो! 
माझमा दतुिस्दीरी रामो�रनोला बादमी कळदार तमाडमा मागारदला मुखम काटा बाजूस सरला 
असे तमाला वाटल. तमाने आपला घोला आर�वला, सधैमाने फुटून �नघून जावे महरून जा्हरनामा 
वारला �न घोडमावर बसून दो आपलमा घराकले दौलद �नघून गेला! काल��बमाधकोला तमाडमा 
जागी नेमणमारा घाट सुर झाला. पर्दु तमा जबाबदार�पुढे दो कररला. कारर सधैम बहुदेक फुटद 

आले होदे. दे सवर पूरर �वसक�ळद झाले आ�र आपआपलमा घर� �नघून गेले.  

मी शदुीवर आलो देवहा मला असे आढळले क�, आपर परकमा जादीडमा �शपामा्नी वेिषटलेले 

असून एका लषकर� बराक�द आहोद. माझमा शेजार� माझा �म् अ्जेलो मू�सिगलओ हा बसलेला 
होदा. मी तमाला �वरारले “आपर कोठे आहोद?” “िसवतझल�लमसमेर आहोद,” तमाने दतुखान 

उतदर केले. “आ�र सधैम?” “देह� “िसवतझल�लमसमेर!” 

माझा ‘दरर इटल�’रा भाग मे्े समापद झाला. 
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भाग �ौथा 
आतम�चर् खंड ३ 

“I slept and found that life is beauty, 
I woke and found that life is duty!!! 

‘अ्रेतव�मम ्धमम� स्गाम ्न क�रषम�स। 
ददत सवधमर क��द�र ्हतवा पापमवापसम�स ।।१।। 

सुखदतुखे समे कत तवा लाभालाभौ जमाजमौ। 
ददो मुदाम मुजमसव नैव् पापमवापसम�स।।२।।’ 

-’शीमदगवदीदा.’ 
दरर इटल�’ डमा प्हलमा भागारा शेवट अपजमाद झाला. पुढे काम करावमार? मा 

अपजमाला �भऊन �न अपमशाने �नरतसाह होऊन सवदेशोदाराडमा कामारदून मी अ्ग काढून 

बाजूस सररे ठठक होईल काम? मोगम काळ आपर होऊन मेई दोपम�द �क्वा मजहून शेषठ पुढार� 
�मळे दोपम�द इटल�रे राजकारर सोलून देऊन मी माझमा वमकदीडमा वमवसामाद ल� घालावे 

काम? माझमा नसै्गरक पवततदीला अनुकूल अशा �व�वध शास्ा्डमा अभमासाद मगन वहावे काम? 

पुषकळा्नी मला असर करणमारा उपदेश ्दला. तमा्डमापैक� काह�्री अशी खा्ीर झाल� 
होदी क�, गुलाम्गर�डमा घारीद आज शेकलो वत� इटल� दश कुजद पललेला असलमाने आमडमा 
उदातददर ल�मारे आकलन करणमारी तमारी दाकद नषट झालेल� होदी. आपलमार सवम्सफू�रद 

रळवळीने दो काह� कर�ल दर कर�ल. बाक�डमा्नी राजकाररादून अ्ग काढून घेणमास मला 
सा््गदले, दे अशासाठठ क�, तमा सवाद्ंममुदारे द�ल लागदे न लागदे दोर दे क्टाळून गेले होदे. 

आमडमा �शरावर लटकद असलेल� जुलुमारी दरवार आदा सुटून मानेवर मेरार असे पहादार 

तमा्री क्बर खरून गेल� होदी. आदा पुरे हे राजकारर �न देशोदार, असे महरून दे आपलमा 
पोटोबारी पूजा बा्धणमाडमा दमार�ला लागू इड्ठद होदे. इदकमाद सॅवहामवर�ल सवार�रा बीमोल 

झालेला ऐकून इटल�मसम अन्रपर्परा सुर झालमारी बादमी आल�. मग दर द�ल काढू देईना. 
घुगर्मा �दकले उदो उदो कररार्मा्नी आदा आमडमा ददैुवी प�ावर �शवमा्रा भ�लमार राल�वला. 
इटल�दून �नराशे�शवाम दसुर� बादमी मेईना. पळापळी, �वशवासघाद, कैद, फाटाफूट 

मा्डमा�वर्हद दसुरे बोलरे नाह�. इकले िसवतझल�लमसमे जमा लोका्नी आमहाला सहानुभू�द 

दाख�वल� होदी तमा लोका्ना आमरा वीट मऊ लागला. िज�नवहारे सरकारला रहूकलून आमहाला 
हुसकून देणमा�वतमीरे प् े �न �नकराडमा आ�ा मेऊ लागलमा. आदा आमह� पराभूद झालेलो 
असलमाने तमा लोका्नी, “्ास दामक �न परके कोठून दर� आले �न आमडमा िसवतझल�लडमा इदर 

मुरो�पमन सरकारशी असलेलमा सनेहस्ब्धा्डमा नाशास काररीभूद होऊन नसदी उठाठेव कर�द 

बसले.” असे महरून आमरी �नद्ा करणमास आर्भ केला. तमा सरकारने पकलापकलीरे हुकूम 
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सोलले. आमरी लषकर� सामुगी पकलणमाद आल�. आमरा खिजना सगळा सप् ुषटाद मेद रालला. 
आमडमा भोवदी जमलेलमा हदपारा्ना पोटाला �मळणमारी प्राईद पलून तमा्डमा हालाला पारवार 

नाह�सा झाला. �नराशेरा �न अलररीरा कळस झालमाने आपसा आपसाद वाद �न दवेत सुर 

झाला. उदासीनदा �न अ्धतकार हमा्नी गुरफटून टाकले. फा्समसमे लोकसतदाक प�ारी उठावरी 
मशसवी होरार महरून आशवासने जर� आमहाकले धालल� गेल� दर� माझा तमावर �वशवास बसेना 
�न सवर पकारडमा उपदेशाहून �न स्कटपर्परेहूनह� माझमा मनाला रा्््दवस टोरीद असलेले 

कारर महटले महरजे माझमा वतद मादेरी आठवर ह� होम. �दरे कसे होईल? जर एखादमा 
�वराराला हार जाऊन माझा �वशवास ढळावमारा स्भव असला दर दो हमा �वराराद होदा! 

पर्दु हमा बाहम स्कटा्ना भीक न घालरारे असे एक महतदतव माझमा अ्दतकरराद 

�नवास कर�द होदे. माझा �नसगर हा सवम्सवद्् असे. माझा आतमा हा पराधीन झालेला नवहदा. 
देवहापासूनर माझी अशी पकक� खा्ी असे क� बाहम मामापाशार जाळे दोलून टाकून सवद्् 

र�दीने वागणमारे सामथमर मनुषमाडमा आतममाद वसद आहे. मानवी आतममाने बाहमोपाधी्रे दास 

न बनदा तमा बाहमोपाधी्नार आपल दास बन�वले पा्हजे. माझमा ठामी वसद असलेले रैदधम हे 

ब्हर�गादून अ्दर्गाद उदरलेले नवहदे, दर दे अ्दर्गादून ब्हर�गाद सर्ारद असे. दे रैदधम उसने 

आरलेले नवहदे. दर दे �नसगर दतद होद. आमह� जे काह� कामर हादी घेदलेले होद दे केवळ 

प�द�्मेरे कामर नवहदे �क्वा आमरी उठावरीह� एखादमा रोगी मनुषमाने जागा बदलणमाक�रदा 
कलेल� हालराल नवहदी. आमहास सवद््दा पा्हज होदी. दी परवशदेरी प�द�्मा महरूनर 

केवळ नवहे, दर मनुषमाडमा उदातददर कदरवमारी पूररदा करणमारे मुखम साधन दीर असलमाने 

दी �मळ�वणमास आमह� पमतन कर�द होदो. आमडमा �नशारावर लोकसतदातमक राष्ैकमारी 
महतदतव झळकद होदी. आमरा पमतन कशासाठठ होदा? आमरा पमतन नवीन राष् उतपधन 

करणमारा, दोन कोट� लोका्ना िजव्द करणमारा, महधम्गल पमतन होदा, अशा शभु ल�मासदव 

झगलरार्मा्ना एकटमा दकुटमा पराजमारी पवार दी कसल� आल� आहे? �वपितद हमा महतकामारद 

महतसवरपानेर मावमाडमा. मग महद�वपतदीमसमे अरलासारखे अढळ धैमर धरन उभे राहणमारे 

�श�र आमडमा सवदेशब्धूना देरे हे आमरे कदरवमर नवहदे काम? कदरवम सोलणमापे�ा सवदतर 

तमा �वपतदीद धीराने उभे राहून हे �श�र देणमारा दसुरा मोगम मागर कोररा असरार? जर 

आमह� आदा कररलो दर राष्ैकमाडमा अशकमदेरे हे आरखी एक उदाहररर महरूर श्ूप�ाला 
नवीन पुरावा �मळू ्दलमासारखे होरार नाह� काम? इटल� देशाद मुखम दगुरर जो होदा दो हार 

होम क�, �दला सवाद्ंमारी इड्ा जर� होदी दर� दे �मळ�वणमारी दाकद आपलमाद आहे ह� 
आतम�नषठा नवहदी. रटकन �नराशा होद असे �न जमा सादतमा�शवाम सदगुर देखील होदाद, दे 

पमतना्रे सादतम �न दी शमा्री ्रकाट� ह� लोका्द आढळद नवहदी. लोकाडमा �वराराद �न 

आराराद एक वाकमदा नवहदी. सवाद्ंमपेम �न दतपापतम्र सक्टे सोसणमास अवशम दो 
करार�परा हे उतपधन करणमास मुखम साधन जी लेखरी दी उरलरे आदा अशकम झाले होदे. 
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कारर, इटल�मसमे अशा पकाररे लेख पो�लस लोका्डमा व्दषट�ला रुकवून पसतद कररे शकम 

नवहद. देवहा आदा िजव्द �श�र दणमा�शवाम दसुरा मागर नवहदा. �नशरमारे महामेर, �नधाररारे 

�नधी, �नराशेला जमा्नी ला्ालल आहे, जुलमी पाठलागाला जमा्नी भीक घादल� नाह�, उतकट 

आतम�नषठेडमा बळाने पतमेक पराभवाद जमा्ना भावी जमारे िसमद आढळद आहे, जे उदमा टपपा 
घेऊन उसळणमासाठठर आज पलून घेद आहेद, पुनरतपदनासदवर पदन सवीकार�द आहेद. जे 

धमरमुदाला सदा सवरदा कास कसून उभे आहेद �न वाटेल दी �वपितद मेवो, वाटेल �ददके पराजम 

मेवोद �क्वा वाटेल �ददका काल लागो पर अखेर जमशी ह� आपलमालार वररार आहे, अशा 
�नषठेने जे पफुललहदम आहेद अशा नररतनारे मल्ळ हेर इटल�ला पुनरजजीवन देणमासाठठ 
अवदरलेले मूदर �श�र होम. तमा�शवाम दसुरा मागर नवहदा. आमह� मतकिशरद ्प�ा�भमानाने 

उदमुकद झालेले नवहदो, दर सवदेशभकदीडमा राष्धमारर े आमह� द���द होदो. जुलुमाला 
प�ा�भमान मारदा मेईल, पर धमरजमो�द कधी्ह माल�वदा मेरार नाह�. 

माझमा अ्दतकररावर सारलेले सश्मारे दमतपटल झालून टाकून मी पुनशर ह�र ॐ 

महरावमास सुरवाद केल�. 
इटल�मसमे आामह� आजपम�द �वरलेले जाळे पार दुटद आले होद. अशा वेळेला ्ोले 

्दवस पलूनर ्पावमास पा्हजे होदे. कारर, आमडमा प�ाला बसलेल� दहशद तमा मुददीद कमी 
होद जादी �न �वशेतदत आमडमा देशश्ून्ा, आपरास पुरदा जम �मळाला �न आमरा काममरा 
नाश झाला अशी सुर��ददा वाटू लागून दे पुनत झोपी जादे. पर्दु इटल�मसमे काह� न 

करणमाक�रदा जी मुदद ठरवावी लागल� दीमसमे इटल�डमा बाहेररे पुषकळ काम क�रदा 
मेणमासारखे होदे. आमडमा दसुर ्मा उठावरीला इदर् असरार्मा लोकसतदाकवादमा्रे पाठबळ 

�न मूरोपडमा इदर देशारी सहानुभू�द ह� अवशममेव पा्हजे होदी �न दी पैदा करणमारा पमतन मा 
अवधीद करदा मेणमारी स््ध होदी. १८३४ पासून १८३७ पमरद माझमा रळवळी मा धोररानेर 

राललेलमा होतमा. आमडमा आाजपम�दडमा लेखाने इदर देशादह� ्ोलासा प�रराम केलेला होदा. 
सॅवहामडमा धालसी पमतनाडमा मोगाने आमडमाजवळ परके हदपार देशभकद बरेर गोळा झाले 

होदे. हमादील बहुदेक जमरन �न पो�लश देशभकद होदे. बाक�रे सपेन, फा्स, �न इदर देशादील 

होदे. मा्डमादील पमुखाद हॅरोहे�रग् हमारी गरना आहे. हा खरा खरा लेखक �न सवाद्ंमदेवीरा 
पेमळ एक�नषठ वारकर� होदा. कारर, दो तमा देवदेसाठठ पोल्ल, जमरनी �न गीस मे्ील 

ररम्् दराद �दरी उपासना करणमासदव ररनदरन कर�द आला होदा. आमरा पाठलाग होऊन 

आमह� दश्दशा्कले फाकले जाणमारे आधी मा �नर�नराळमा देशादील हदपाराद मी 
�वशवकुट्ुबाडमा कलपनेरे बीज पेरणमास सुरवाद केल�. हमा लोकसघ्ाडमा एक�कररारी 
सहकामरदेरी इड्ा सवर्  होदी, पर दी अमलाद आरणमारा मा् कोरीह� पमतन केला नाह�.  

पर्दु माझमा �वशवकुट्ु�बतवाडमा कलपनेद �न कारबोनार�डमा �वशवकुट्ु�बतवाद फार 
महतवारा भेद आहे. तमा्डमा मद मनुषमसमाजारी दोनर रपे आहेद. प्हल वमिकद �न दसुरे 
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मनुषमजा�द. मनुषमजादीरे अ्�दम ्हद हे सासम आहे. वमिकद हे साधन आहे. पर्दु माझमा 
मदाने ह� दोनर रप माधम कररे पशसद नाह�. मनुषमजादीरे उडरदम �न अतमद् ्हद कररे हे 

सासम आहे ह� गोषट मला कबूल आहे. पर्दु तमा मानवमाडमा अ्�दमदेरे साधन शिकद आहे असे 

मानरे अपुरे होद आहे. वमिकदरी कलपना ह� फार कोदी कलपना आहे. मानवमाडमा उडरदम 

्हदासारखमा महतकामाररी पूदरदा करणमास वमिकद असम्र आहे. �दरी शिकद तमा कामारडमा 
मानाने फारर अपुर� आहे. महरून दे मानवमाडमा अतमुडडम पूररदरे सासम साधणमास वमिकदहून 

जमासद सबळ असे हतमार पा्हजे. दे हतमार महरजे देश �क्वा राष् होम. एकार �व�शषट दतवाने 

एकार �व�शषट मनतपवततदीने �न एकार �व�शषट अ्दबर् हगरद ररनेने समसमान असरार्मा 
शेकलो वमिकद �मळून एक राष् होदे. मा �व�शषटतवाडमा मानाने तमा राष्ास एक �व�शषट कदरवम 

पापद झालले असदे. हे कदरवम करणमास तमा राष्ाने एक्र�तमा दमार झाले पा्हजे. महरजे एका 
वमकदीहून महतदर कत तमे पार पालणमारी शकदी एका राष्ाद उतपधन होईल �न मग हे सबलदर 
साधन मोिजलमास मानवमाडमा अतमुडडम पूररदेर े जे सासम दे साधदा मईल. देवहा माझमा 
मनापमारे मानवमारी पूददार हे सासम, राष् हे साधन वमिकद ह� साधनसामगी होम. काब�नार� 
हमा राष्ाडमा कलपनला �वसरल� होदी �न महरून �दरे महतसासम �दला पार पालदा मेईना. 
वमिकदपासून आर्भ करन एकदम �वशव�वरारावर उली मार पाहर शकम नाह�. लोका्डमा 
हदमादून सवदेशारी कलपना पार धुलकावून देरे, राष्�मतव एकदम नाश करन टाकरे, 

परमेशवराने �नर�नराळमा जादीना जी �व�शषट कदरवमे ्दल� आहेद तमारा घोटाळा करर, 

�वशवकुट्ुबाद �नर�नराळमा राषपुरताकले आलेल� �व�शषट कदरवमे न जारदा तमा सवर 
राष्पुरता्ना �वनषट करन-कोरतमा कोराला ठाऊक-�वल�र एक� करणमाडमा मागे लागरे �न 

जमा सोपानप्कदीने पूररदम �न अ्�दम ल�माकल मनुषम जादीला रढून जारे शकम आहे, तमा 
वमकदी, राष् �न मानवम मा सोपानपक्दीला मोलून �दरे दुकले कररे महरजे अशकम दे शकम 

कर पहारे होम. पसदुद मुगादील मुखम कदरवम महरजे राष्कलपनेरी �न मानुषमदेरी 
एकवाकमदा करावमारी हे होम. मनुषमजादीडमा करारप्ावर पतमेक वमकदीने सह� करावमारी 
नाह�, दर� पतमेक राष्ाने सह� कररे शकम आहे. दे राष् समान, सवद्् �न एका नावाखाल�, एका 
�नशाराखाल� �न एकार �व�शषट कदरवमासाठठ जमलेलमा वमकदीनी बनलेले असले पा्हजे. �न 

वमकदीनी वर�ल गुरा्नी म�्लद वहावे अशी जर इड्ा असेल दर तमा्ना राष्�मतवारी �न 

सवदेशारी कलपना समजावून ्दल� पा्हजे. पतमेक देशाला मानवी कुट्ुबपूररदेर कामारद एक 

�व�शषट कदरवम करावमार असदे, दे कदरवम तमा देशाला सपषटपरे सा््गदले गेले पा्हजे. हे 

कदरवम केलमा�शवाम राष् कधीह� नामशेत वहावमारे नाह�. फ्र रेवहोधमूशनपम�द वमिकदमुग 

होदे. तमा्रा ‘हकक’ मा दतवापुढे पवेश झाला नवहदा. पर्दु माझमा मदाने आदा नवीन मुग 

लागलेले आहे. आदा वमिकदमुग सप् ून राष्मुगाला आर्भ झाला आहे. वमकदीरा हकक स्र�र 

करर काह� अ्�दम सासम नवहे. वमकदीरा हकक स्र�र करर हे सासम धरलमास मनुषमादील 
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दवेत कधीह� �वझरार नाह�द. हककारे दतव पुढे ठे�वले क�, आपमदलबीपरा उतपधन झालार, 

महरून आदा ‘कदरवम’ हे दतव पाळले पा्हजे. आमुषम हे हककारे बजावरी क�रदा नसून दे 

कदरवमपूदरदेक�रदा आहे. हककाद सवा्ाररी कलपना आहे. कदरवमाद परमा्ाररी कलपना आहे. 

कदरवम हेर आमुषमारे अ्�दम आहे, ह� गोषट राष्मुगादील पधान दतव होम. महरून वमकदीडमा 
हककाडमा ऐवजी वमिकदकदरवमारे ऐवजी समेषटमुगारी कलपना ह� माझमा मदाने लोकास 

�शक�वल� जारे भाग होदे.  

देवहा मानवी जादीरी अतमुतकट उधन�द हे जे सासम दे साधणमारे कामी आपआपल� 
�नसगर�न्दरषट �वशेत कदरवमे बजावणमाद दी कदरवमे ओळखून सवद्् �न समसमान वमकदीनी 
एक�भूद झालेल� �नर�नराळी राष्े एक्दलान �न एकवाकमदेने झटदील �न परसपरा्रे ्हदा्र 
झटद झटद सवर मनुषमजा�द उदार पावेल, हे माझे सारसवरसव होदे. �न दे उपदे�शणमासाठठ मी 
“दरर मूरोप” ह� सस््ा काढणमार ठर�वले.  

मसमद्र� आमडमा पाठलागाला भमक्र र�दीने आर्भ झाला. जे हदपार देशभकद आमहास 

�मळाले होदे, तमास गुधहेगारा्पमारे सरहदीपम�द पहार ्मादून नेणमाद आले �न अमे�रकेकले �क्वा 
इ्गलल्कले पाठ�वणमाद आले. काह�नी आपल� नावे बदलून लहान लहान खेडमामसमे पवश केला. 
मा सवा�पे�ा आमहा इटा�लमन देशभकदा्रा भमक्र र�दीने पाठलाग सुर असदानाह� आमह� सवर 
�नसटून गेलो. मी र�फनी �न मेलगार� मा्सह िज�नवहाहून �नघालो. काह� ्दवस लॉसेने मे्े लपद 

्पद काढले. पुढे बन� मा गावी रहाणमारी िसवटझल�लर सरकारने परवानगी ्दल�. मी आमडमा 
हदपारा्ना उतदेजन मावे एदद्र एक लहानसे रोपले लॉसनला असदानार प�सद केले, तमादील 

काह� भाग खाल� देदो. 
हददार देदभकतांस  द्. 

“दे फकद दोनशे देशभकद होदे. दे भकद दोनशेर होदे, पर तमा्नी सवर मूरोपखल्ाला 
रळरळ काप�वले, मूरोपडमा राजा्नी तमा दोनशे जरा�वरद ज्गी कट केला. तमा्र ेअवाढवम 

सधैम, सवर मूरोपरे पो�लस लोक, हर पधानम्लळे, कारस्ानपटु हुकुमारी बाले, दरवार�रे ढ�ग, मा 
सवा�ना पुरन दे दोनशे देशभकद उरले आहेद. मुरोपडमा मा टोकापासून तमा टोकापम�द हे सवर 
अधम राजे, जमा्ना परमेशवर रा्गलमा लोका्री खर� पर��ा पहाणमासाठठ मा जगावर धालीद 

असदो, दे हे नीर राजे �न तमा्र ेअममलदार आमहा्स शोधणमासाठठ, हुसकून देणमासाठठ, आमरी 
�नद्ा करणमासाठठ �न आमडमावर सूल उग�वणमासाठठ एकसारखे धलपलद होदे. तमा्नी 
हदपारा्डमा �शकार�ला आर्भ केला. सदद रार म्हने गर�ब िसवटझल�लडमा सरकारापुढे र�शमा, 
फा्स, जमरनी, वगैरे सवर सरकारा्कलून �वन्दीडमा हुकुमारे ढ�गरे ढ�ग पलद होदे. ‘जमलेलमा 
हदपारा्ना हुसकून दमा, तमा्री फळी मोला.’ ह� एकर आरोळी सवर मूरोपभर उठल� होदी. सवर मूरोप 

दोनशे देशभकदा्पुढे भमाने घाबरन गेले. पर्दु भमाने अ्ग लटपट कापद असदाना वरन वरन 

मा् हमा नामदारनी केवढ� ऐट दाख�वल�! तमा्डमा वदरमानप्ादून लेख मेऊ लागले क�, हे हदपार 
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देशभकद शाळेदून नुकदीर सुटलल� पोरे आहेद. जधमापासून तमा्ना गुपदकटाडमा वमसनारी 
रटक लागलेल� आहे. नीदीडमा अ�दरेकाने दे मदा्ध झालेले आहद. जे असासम दे सासम 

करणमासाठठ आकाशाला गवसरी घालणमाडमा मागे दे लागलेले आहेद! तमा्ना मा वमसनासाठठ 
रा्गल� ररर�रद �श�ा ्दल�र पा्हजे. पर अशा पोरासोरा्रे भम बाळगणमारे �बलकूल पमोजन 

नाह�. 
दे दरर होदे? होम. होम. अ्ारद दे दारणमाडमा भराद होदे. जर� तमा्डमा भुकुट�वर 

दतुखारी �न गभ्ीर �वरारा्री ्टा आलल� होदी दर� दे दरर होदे. जर� आईडमा पममम 

र्ुबनापासून ्हसलून घेऊन तमा्ना अधम राजा्नी दरू झुगा�रले होदे, दर� दे दरर होदे. जर� 
कुट्ुबपेमाडमा �न गतहसौखमाडमा कोमल व पेमल सुखास दे पारखे झालले होदे, दर� दे दरर होदे. 

दी नवीन �वशवारी सद्ाने होदी, दी नवीन धमाररी बालके होदी. कारर, तमा नवीन �वशवाने �न 

तमा राष्धमारने तमा्ना जधम देदार तमा दररा्पुढे वनवासारा देवददू आला. तमा नूदन बालकाद 

सवा्रपरावतितद, आतमापरर�मदा �न दारणमशु् रदा पाहून पसधन होतसादा दो देवददू तमा्ना 
प�व् �न मधुर म्् ाडमा उडराराने �वशवपीदीरी �न दतकाल�न वतदा्ना अनाकलनीम अशा उडर 

राष्धमाररी द��ा देदा झाला. 
तमा वनवासी देवददूाडमा प्खारा सपशर होदार पावन झालेल� दी तमा अ�भनव बालका्री 

दषट� भ�वषमकालाद घुसू लागल�. महादार ्मा्डमा आध्ळमा दषट�ला जे ्दसरे अशकम आहे दे 

तमा्डमा तमा ्दवम दषट�ला ्दस ूलागले. मूरोपडमा गुलाम्गर�रा पेदसस्कार तमा्ना ्दस ूलागला. 
गुलाम्गर�डमा राखेरा ढ�ग ्दसला तमा ्ढगादून �वजमशीडमा पभेने म�्लद झालले ्दवम 

सवाद्ंममुग उदम पावदाना ्दसले. राषटे पुनरजजी�वद झालेल� �न आजपम�द परसपरा्शी भा्लद 

बसलेले �भधन �भधन लोक एक् �मसळून सवर मनुषमजादी हादाद हाद घादलेल� �न ब्धुतवाने, 

�वशवासाने, आनद्ाने लुलद लुलद पगमनाकले राललेल� अशी तमा्नी पा्हल�. सवर राषटे नेमाने 

एक् झालेल� आहेद. तमा्डमावर सवाद्ंमाडमा, समदेडमा �न मानुतदेडमा देवददूा्नी आापलमा 
शभु प्खारे ्दवम ्् धरलेले आहे असे तमा्ना ्दस ूलागले! भ�वषमारी परमसतषट� तमा्ना गोरर 
होदी झाल�. दे मागे वळले �न तमा वनवासाडमा देवददूाला �वरार लागले, मा ्दवम मुगारी पापदी 
वहावी एदद्र आमह� कोररे कदरवम करावे? देवददू महराला- मी वनवासावर�ल असम� आहे. 

दुमह� माझे मागे मा. तमा ्दवम मुगाडमा पापदीसाठठ दुमहाला माझे मागे आले पा्हजे. मी दुमहाला 
कदरवमशधूमदेडमा �न्द घोरद पललेलमा राष्ादून नेदो. दुमह� तमा्ना सवोदाहरराने �श�र देद 

रला. जुलुमाने गा्जलेलमाना �न दतुखाने ्सद झाललमाना आनद्� कर�द रला. दुमह� जगारे 

कलमार कर�द रला. पर्दु दुमहाला मा् कोरीह� सुख देरार नाह�. दुमह� जमा्र ेकलमारा्र 
झटाल देर दुमहाला उपे�ने ्धकका�रदील �न लोक�नदे्रा दुमडमावर भ�लमार होईल. पर्दु मी 
परलोक� दुमरे दतुखप�रमाजरन कर�न.  
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हे �शरसावद्म करन दे दरर पवासाला �नघाले. जानपदाडमा करारद प�व् म्् ारा 
उडरार कर लागले. िजकलून िजकलून गुलाम्गर�डमा ररकाद ्ररलले गेलमान फोललेल� शरू 

लोका्री आरोळी तमा दररा्डमा अ्दतकरराला ऐकू आल� �दकले दे धावद गेले. जेवहा जेवहा हदाश 

लोका्री रलक्ा तमा्नी शवर केल� देवहा देवहा “उदरेदातमनातमान ् नातमानमवसादमद”् मा 
दतवारा उपदेश तमा्नी ्दला. 

देवददूाने भ�वषम केलमापमारे लोक�नद्ा ह� तमा्डमा पाठठस हाद धुवून लागल�. तमा्डमा 
मागारद कत दघनदे�शवाम तमा्ना दसुरे काह� आढळले नाह�. पर्दु जमा जमा पदेशाद तमा महामा्ने 

आपल� रररधू�ल झालल� दे दे पदेश तमा्डमा रररा्डमा मु्ा्नी मु््द झालेर झाले. जमा लोका्नी 
तमा्री �नद्ा केल� तमा्नार आढळून आले क�, तमाडमा राष्ाद काह� आशरमरकारक फेर झालेला 
आहे. तमा्रे राष् पूव�पे�ा �नशरमाने उदातददर झालेले आहे. ह� महामा्ा �नघालमारी बादमी 
मूरोपडमा राजाना कळल� मा् दोर तमा्र ेधाबे दरारले. इटल�डमा भोवदी फाशीडमा खा्बा्रे 

क्ुपर घादले गेले. जमरनीने दी महामा्ा आापलमा देशाद घुस ू नमे महरून रानोमाळ पहारे 
बस�वले. फा्स-सवद््-फा्स-तमाने देखील देशभकदा्ना आपलमा देशादून फाशीकले नेणमासाठठ 
केलेलमा मागारपमारे मागर ्दला. कारर, फा्समधून तमा्ना दा�रद्ाद मरणमासाठठ इदर देशी 
पाठवून देणमाद आले. िसवटझल�लने भमाने ्रारन आपलमा आशमा्र आलेलमा्ना हुसकून ्दले. 

दे मुठभर देशभकद मा िसवटझल�लकले मोठमा आशने बघद होदे. परमेशवराने सवद््देला महाल 

असावा महरून आलपसवर िसवटझल�ल उतपधन केले. दे िसवटझल�ल नीर कारस्ानाडमा 
लावपेरानी जुलुमी राजा्री पामर� झाल� आहे! जुलुमी राजा्डमा दबकावरीला �भऊन मा 
लोकसतदाक सम्ुकद सस््ानाने आमहास आजपम�द पाळले असूनह� पराजम होदार श्ूड्मा 
हवाल� करणमारा घाट घादला आहे! मा लोकाद अजून असा एकह� महातमा �नघद नाह� क�, दो 
तमा जुलुमी राजा्डमा धमकावरीडमा प्ास आग लावून देऊन महरेल, “नाह�, नाह�, देशभकद 

हदपारा्ना आमह� असे अना् कररार नाह�. दतुखी जना्ना सोलून देणमारे पादक आमहाकले घेरार 

नाह�. आमह� मा प�व् देशभकदा्ना िसवटझल�लमधून घालवून देद नाह�. जर दुमह� बलातकाराने 

आमहावर सवार� कर पहाद असाल दर परमेशवर, आमरा आलपस ्पवरद �न आमरी अ�सलदा ह� 
दुमडमापासून आमरे स्र�र करणमास सम्र आहेद.” असे जर िसवटझल�लने आदा सा््गदले दर 
मा राजा्री तमाला नकार देणमारी ्ादी नाह�. जे दोनशे देशभकद हदपारा्पुढे रळरळ का्पद 

आहेद, तमा �भंमा राजा्री िसवटझल�लडमा ररशरूा्शी झुज् घेणमारी �बलकूल ्ादी नाह�. 
पर्दु दसे करणमारी िसवटझल�लरी धत�द गळाल�. दुमह� दुमडमा घर� आशम मागावमास 

आलेलमा प�व् मारका्स जुलुमी राजा्डमा दाबमाद ्दलेद. दुमह� परमेशवर �न मनुषम हमा्डमा 
मधल� साखळी जी भूददमा �दरे दुकले उल�वलेद! 

दे सवदेशभकद �नघून गेले आहद, दे अ�ादवासाद, वनवासा्द भटकद आहेद. परमेशवर 
तमा्डमावर कत पादषट� ठेवो �न तमा्डमा अ्दतकररावर आपलमा शा्ददेरा पकाश पालो. मूरोपने जी 
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हदपार�री �श�ा ्दल� आहे तमा हदपार�डमा महामा्दे तमा्री अ्दतकरर शममुकद राहोद. दरर 

हदपारा्नो, �नराश होऊ नका. दुमह� दुमडमा हदमकमलाद अ�भ�तकद केलेले भ�वषम �वसर नका. 
मा महामा्लेा राष्धमारदील कदरवमदेरी मोगमदा दमा. जमा नवीन धमारर ेआपर द���द झाला 
आहा, तमा धमारडमा जमासदव धमरवीरा्री फारर जरर होदी. धैमारन सोसलेल� �वपतदी हे दैद�पमान 

रतन घेऊन भ�वदवमदा ह� राष्धमारडमा मोदसमा्रे मसदका्ना भू�तद कर�द असदे. दुमह� जे 

भ�वषम पा्हलेद दे मेरारर मेरार. परमेशवराने जे �ल्हले आहे दे राजाडमा आ�ाप�्का �न 

झारा्रे जुलूम मा्नी पुसले जाईल काम? वादळादील गलगलरार्मा अभानी आकाशमल्लादून 

सूमरनारामर पुसला जाईल काम? उत्ा्दीरा �वशववमापक �नमम-सवा�डमा सहकरराने सवा�री 
परमोधनदी हा �वशवपगदीरा �नमम वर �ल्हलला ्दसद आहे. सवगारद हा �नमम अ�वनाशी आहे. 

मा पतथवीवर लोकशिकद अ�वनाशी आहे. दी लोकशिकद �न दे भ�वषम अमतमर आहे. दो ्दवस 

मेरारर मेरार क�, जमा ्दवशी, गुलाम्गर�ला जे पकके जखललेले, सकद पहार ्माद ब्द�द 

टाकलेले �न दासमपक्ाद खोल रदलेले महरून आज वाटद आहेद देर लोक, देर पर्ल जानपद, 

दो मानवमारा बलभीम, खलबलून उभा राह�ल, आकाशाकले दषट� फेक�ल, परमेशवरारी अनु�ा 
�मळवील �न मग एका मुषट�सरशी जुलुमी �सह्ासने पाल्ी पालील, ब्धने दटादट दोलून टाक�ल, 

बेडमा्रे दुकले उलवील, अधमामाडमा ममारदा झुगारन देईल �न सवद््दडमा म्् दराद सवाद्ंमदेवी 
समोर पूरर सवद्् होऊन सवाद्ंमपीदीद ल�न होऊन जाईल! 

तमा भागमारी शभु्दवशी सवदेशावर अतमद् पेम केलमाडमा अपराधाबदल जमा्ना आज 

हदपार�री �श�ा झाल� आहे दे जर िजव्द असदील, दर मग मनुषमजादी तमा्डमावर शभुाशी्री 
वतिषट कर�ल �न जर तमा्डमापैक� सवर लढदा लढदा सवगारद वर रढून गेलेले असले �न एखादा मागे 

रा्हलेला असला दर दो आपलमा देशब्ध्ूडमा प�व् अस्ी जमा समाधीदून रकाकद असदील तमा 
समाधीपुढे मेऊन, गुलघे टेकून, दे्ील उगवलेले गवद �क््रद बाजूला सारन तमा देशभकदा्डमा 
कानाद सा्गेल क�, “बा्धवहो, आनद्ारा ्दवस उगवला आहे. कारर तमा वनवासाडमा देवददूारे 

शबद सतम झाले आहेद �न आपर गुलाम्गर�ला ठार मारले आहे.” दो हमा जगदीवररा शेवटरा 
हदपार देशभकद होईल. कारर तमापुढे जगावर फकद जानपदारीर सतदा रालद राह�ल!” 

आमह� बन� मे्े आलो दर� आमडमा ्ासारी समािपद झाल� नाह�. पर्दु तमा पो�लस 

रौकशीडमा भावी काळाडमा �न पसदुद कठठर पस्गाडमा काळजीद रूर असदानार आमह� 
पो�लश, जमरन �न इटा�लमन दशभकदा्पैक� सुमारे अठरा जरा्नी पोल्ल, जमरनी �न इटल� मे्ील 

नूदन प�ाडमा रळवळी एकार ्दशेने राल�वणमासाठठ खाल�ल मानवी सब्धुदेडमा 
करारनाममावर सह� केल�. 

“आमह� खाल� सह� कररार, सवाद्ंम �न पगदी मा्र भकद, सवर मानवी जादीडमा समदेद 

�न सब्धुदेद �नषठा ठेवरारे; 



 

www.savarkarsmarak.com 

�वशववमापक असा जो पगमनारा नीदी�नमम तमारे मोगान मनुषम जादीरी अखल् 

उधनदी होद जाऊन �दडमा सकल शकदी्री सवद््र�तमा �न एकदानदेने पूरर वाढ होऊन हमा 
�वशवादील �दडमाकले असलेले महतकदरवम करावमास दी मनुषमजादी सम्र होरार अशी �नषठा 
धररारे; 

मनुषमजादीला ह� कदरवम�मदा सप्ादावमास एकर साधन आहे क�, �दडमादील 

सवरजरा्नी सवद््देने �न सवेड्ेने एक् होऊन सहकरराडमा दतवावर आपआपल� कदरवमे पार 

पालल� पा्हजेद. अशा पकार सवेड्ामुकद �न सवद्् सहकरर कररे ह� गोषट समसमानादर 

शकम आहे. कारर, पतमेक पकाररी असमदा ह� सवाद्ंमारी उरीव दाख�वदे. सवाद्ंमारी उरीव 

असल� क�, सवेड्ेपमारे कररे शकम अशकम होदे महरूनत-- 
सवाद्ंम, समदा �न मानुतदा ह� दीन दतवे सारखीर पूजम आहेद. पतमेक सामािजक 

पशनारे बरोबर उतदर काढणमास हमा दीन स्खमा �वराराद घेदलमार पा्हजेद �न जेवहा जेवहा मा 
�दह�पैक� एक स्खमा गाळल� जादे देवहा देवहा् बाक�डमा दोन �वराराद घेदलमा असदानाह� 
सामािजक पशनारे उतदर रुकलेले असलर पा्हजे. 

अदमापी वर सा््गदलमापमारे मानवी जादीरे उ्दषट एकर आहे, तमा मानवी कुट्ुबाने दे 

उ्दषट सासम करणमासाठठ जी दतवे पाळल� पा्हजद दी दतवे जर� सवर्  सारखीर आहेद, द्ा�प 

तमा मुखम उदशेाडमा पापदीरे महतकामर सुलभ र�दीने साधावे महरून शम�वभागारे दतवानुरप 

पतमेक वमकदी �न पतमेक लोक मा्डमा वाटरीला एक एक �व�शषट कदरवम आलले आहे. हे 

कदरवमकमर केलमाने दी वमिकद �क्वा दे राष् आपलमा सवदतरे �व�शषट जबाबदार�दून सुटदे �न 

दी जबाबदार� पुर� करणमादर मानवी जादीरे अ्�दम सासमा्र असरारे आपले कदरवम बजा�वदे.  

हे वमिकद�व�शषट कदरवम बजा�वले जाणमास तमा कदरवमारी दी पूददार जमा र�दीने मानवी 
जादीरे अ्�दम ्हद सुलभ होईल, अशा र�दीने घलवून आरणमास वमकदी्री �न लोका्री 
सहकार�दा असरे अतमद् अवशम असलमाने तमा्डमा सस््ा स्ापणमासाठठ, 

मनुषमतव �न नाग�रकतव मा्र हकक ओळखून, लोकोदाराडमा प�व् कामारला जे आपल 

बु�दसवरसव �न शिकदसवरसव अपरर करणमास उतसुक असदाद तमा्ना परमशवर �न मानुतदा 
मा्डमा सफूद�ने जी सदसद�ववेक-बु�द लाभल� जादे तमा �ववकबुदीडमा आ�ेला माधमदा देऊन, 

मानवी जादीडमा पगमना्र प्हल� पामर� जी राष्स�म�द तमा आमडमा �नर�नराळमा 
राष्स�मदीद आपले वमिकद�व�शषट कदरवम बजा�वणमासदव ‘म्ग पोल्ल,’ ‘म्ग जमरनी’, �न ‘म्ग 

इटल�’, हमामसमे पा्�मक द��ा घेऊन, आज दार�ख १५ ए�पल १८३४ साल� सवदतडमा 
कदरवमदतपरदेसाठठ सवदतरी हमी देऊन आमह� खाल�लपमारे वागणमारा �नशरम कर�द आहोदत-
- 

 (१) ‘म्ग जमरनी’, ‘म्ग पोल्ल’ �न ‘म्ग इटल�’ मा �दधह�ह� सस््ा लोकसतदाक 

असलमाने, मानवम्हदा्र झटरार्मा असलमाने, सवाद्ंम, समदा �न पग�द हमा दतवावर �वशवास 
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ठेवीद असलमाने, मा सवरसामाधम दतवाडमा �वजमासाठठ, आजपासून दतपीतम्र केलमा जारार ्मा 
कदरवमा्द एकमेक�ने एकमेक�री सहकामरदा सप्ादणमारा �नशरम करन, समसमान ब्धुतवाडमा 
नातमाने एक् होद आहद. 

(२) जी मुखम दतवे मा सस््ेने पाळल� पा्हजेद तमा्री माद� दसुर�कले ्दल� आहे. मा दीन 

सस््ानी दी सवर दतवे पूरर र�दीने पाळीद रा्हले पा्हजे. 

(३) सवरसामाधम दतवा्पमारे सामाधम कदरवम पार पलद असदा मा दीन सस््ा्री �व�शषट 

कदरवमे करणमारी तमा्ना सवद््दा आहे. तमा्डमा �व�शषट काम्गर�द तमा्डमावर कोराराह� दाबा 
नाह�. 

(४) ‘दरर पोल्ल,’ ‘दरर जमरनी ‘ �न ‘दरर इटल�’ मा्रा आघादक �न स्र�क दह 

झाला आहे. तमा्डमा देशा्ना मुकद करणमासाठठ दे एकवाकमदेने झटदील. एकमेक एकमेका्ना 
मदद देदील. 

(५) राष्�म प�द�नधी्डमाकलून मा “दरर मुरोप”डमा क्् मल्ळारी ररना �न काम 

राल�वले जाईल. 

‘तरू ्ूरोद’ �च तत्मा्लका 
(मे्े मुखम मुखम देवढ� दतवे ्दल� आहेद.) 

परमेशवर एक आहे. 

तमारे मुखम शासन एकर आहे. 

तमा शासनारे अ्धकार� मानवम हे आहे. 

मनुषमजादीडमा सवर शकदी्री जेवहा पूरर �वकास होईल देवहार �दला आपल खरे कदरवम 

काम हे �निशरदर�तमा कळून मेईल. तमा कदरवमारे �ाना-पमारे कत दी घलणमास मनुषमजादीन 

सभ्ूमसमुत्ान केले पा्हजे. सहकार� एक�कररा�शवाम �न भूददमे�शवाम मनुषमारी उधन�द 

होरे अशकम आहे. 

परमेशवरारा जो �वशववमापक नीदी�नमम आहे दो एकर आ�र सवर्  सारखा लाग ूआहे. 

तमा परमशवरारा असा हुकूम आहे क�, सवर मनुषमे सवम्सवद््, समसमान �न भाऊ आहेद. 

सवद््दा महरजे पतमेक मनुषमाला आपलमा शकदी्रा आपल कदरवम बजा�वणमाद �न 

दतपीतम्र सुसाधने मोजणमाद सवेड्ेनुरप वमम करदा मेरे, मा कामाद तमाला कोरराह� 
अल्ळा न मेरे. तमाडमा सवेड्ेरी ममारदा इदक�र क�, तमा मोगाने दसुर ्मा्डमा हकका�वरद वदरन 

न घलले पा्हजे. महरजे- पतमेक मनुषमारे �व�शषट कदरवम हे मानवी समाजाडमा कदरवमाशी 
एकवाकमदेद असले पा्हजे. हमा ममारदे�शवाम पतमेक मनुषमारी इड्ा सवद्् असून �दला इदर 

कसलह� ब्धन नाह�.  
समसमानदा महरजे सवर मनुषमा्र  ेहकक �न कदरवमे ह� सारखीर आहेद. सवर समाजाडमा 

शमारे जे फल असेल तमा फलाद पतमेक मनुषमारा तमाडमा शमारे पमाराने ्हससा आहे. 
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सब्धुदा महरजे मनुषमामनुषमाद वसरार� परसपर पीदी होम. आपलमाशी लोका्नी जसे 

वागावे असे आपलमास वाटदे दसे आपर लोका्शी वागले पा्हजे. 

पतमेक �व�शषटा्धकार हा समदेरा भ्ग होम. 

पतमेक सवेड्ारार� जुलुम हा सवद््देरा भ्ग होम. 

पतमेक आपपलपोटेपरारे �न अहमधमदेर ेकत तम हा सब्धुदेरा भ्ग होम.  

आदा वमकदी्डमाबदल वर सा््गदलेल� दतवेर राष्ा्नाह� लागू आहेद. 

कारर, वमिकद हे राष्ारे जसे मुखमा्ग आहे दसेर राष् हे मानवी समाजारे मुखमा्ग 

होम. वमकदीरा राष्ाशी जो स्ब्ध दोर राष्ारा मानवी जादीशी स्ब्ध आहे. 

महरून परमेशवराडमा वमिकद�वतमक �नममापमारेर तमारा राष्�वतमक �नममह� आहे. 

तमा परमेशवरारा हुकूम असा आहे क�, सवर राष्े सवम्सवद््, समसमान �न भाऊभाऊ आहेद. 

मानव जादीरी अ्�दम ररना अशीर असल� पा्हजे क� पतमेक राष् सवद््, सम �न सब्धु 

अशा वमकदी्नी बनलेले आहे. तमा राष्ारी सवद््, सम �न सब्धुदेडमा नातमाने एक� झालेल� 
आहे; पतमेक राष् लोकसतदाक आहे. दी राष्े �मळून लोकसतदाक सम्ुकद राष्सघ् �नमारर 

झालेला आहे; तमा लोकसतदाक सम्ुकद राष्सघ्ाने सवरसामाधम दतवा्डमा �न सवरसामाधम 

कराराडमा अनुरोधाने सवर वमवस्ा राल�वल� आहे. अशा र�दीने सवर मनुषमजा�द 

नीदी�नममानुसार अ्�दम उदाराकले जाऊ लागेल देवहार �दने जगडरालकारा �वशववमापी हुकूम 

पाळला असे होईल. 

हमा ‘दरर मूरोप’डमा करारावर मी, मेलेगा�र, र�फनी, ्धिगलओ�न, कॅमपॅनेला वगैर्नी 
सह� केल�. पो�लश वगैरे देशभकदा्डमा सहमा झालमावर आामरे दे ्दवम मल्ल �वभागले गेले. 

कॅमपॅनेला फा्समसमे गेला. मेलेगॅर� लासानेला गेला. तमा्डमापैक� पतमेक जर तमा सस््री पसत�द 

करणमासाठठ अ�वशा्द शम कर�द होदे. गसटॅवहो मॉलेना हा िसवटझल�लमसमर काह� ्दवस 

रा्हला. पुढे तमारे गमु�लआ मा सुद्र, �नशरमी �न पमळ स्ीवर पेम बसून तमाने �दडमाशी �ववाह 

केला. ह� स्ी �दडमा सवाधीन झालेलमा सवदेशासाठठ ( इटल�पीतम्र) अशा्द शम कररार� 
�नघाल�. वहे�न�शमा मे्ील मुदारे सममी दी सदो्दद आपलमा शरू देशा�भमानी नवर्माजवळ 

सवदेशसेवेद दतपर असे. इकले मी, र�फनी �न ्धिगलओनी हे ग्रन मे्े एका खाजगी खारावळीद 

रा्हलो. तमा खारावळीरे मालकाडमा कुट्ुबाने आमहाला फारर ममदेने वाग�वले. तमारी सुशील 

पतनी, तमारी मुले �न दो सवदत मा्री आमहाला सुख देणमासाठठ जरू काम रढाओढ लागलेल� 
होदी. तमाडमा पमतनाने सरकारकरलून होरारे पुषकळ ्ास टळले. 

माझमा ‘दरर मूरोप’ हमा सस््ेरा मूळ उदेश असा होदा क�, मुरोपमधलमा लोकसतदाक 

रळवळी्ना एका क््ाद आरून तमा्डमा पमतना्री एक वाकमदा करावी. महरजे एखाद राष् 

आपलमा सवाद्ंमाक�रदा लढावमास दमार होदार सवर राष्ा्नी तमाला मदद देणमास दमार झाले 

पा्हजे. जर� पतम� कत दीरी मदद न झाल� दर� �नदान इदर राष्ा्डमा राजसतदा्नी तमा 
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लढरार्मा राष्ारे उलटे कत तम करणमास धजू नमे इदका लोकमदारा दाब दर� पतमेक राष्ाद 

उतपधन वहावा. अशा उदशेाने आमह� �नर�नराळमा राष्ाद पा्�दक क््े ने�मल� �न मुखम क््ाशी 
तमा्रे वमविस्द दळरवळर सुर केले. शप्ेरा मसुदा, सक्े दर��द वगैर गुपद सस््ेरे ररनेस 

अवशम देवढे सवर दमार केले. मी हे जारून होदो क�, ‘दरर मूरोप’ रा उदेश हा इदका �वसदतद आहे 

क�, अनद् सवम्सेवका्डमा मददीने �न बर्मार कालाने दो कव्रद फल्पू होऊ शकदा. सवर 
मूरोपडमा रळवळी क््�भूद कररे, हे तमा कालाला अगद� क्ठर होदे हे मी पूरर जारून होदो. 
माझी आशा इदक�र होदी क�, कशा दर� र�दीने दे �वरार पुढ मावे. आर्भ करावा, मग तमा 
कामाररी समािपद कोठेह� आ�र केवहाह� पूरर होवो. 

मी माझमा प्ारे �क्वा मला आलेलमा प्ा्रे उदारे केवहाह� राखून ठेवले नाह�द. माझमा 
सवदतडमा प्ारे उदारे तमारी मला फारशी �क्मद वाटेना महरून ठेवले नाह�द. �शवाम माझे 

आमुषम एका देशादून दसुर ्मा देशाद भटकद �फरणमाद गेलेले असलमाने, जमा देशादून मला 
भटकावे लागले तमा सवर देशादील सरकाराशी असरार्मा माझमा हालवरैामुळे मजवर स्कटा्री 
एकसारखी वतिषट सुर असलमाने, �न �म्ा्डमा मे्े ठेवलेले ्ोलेसे कागदप् नषट झालमाने मी 
अखेर असा �नशरम- आदा मला दो रुक�रा वाटद आहे- केला क�, जेवहा जेवहा एखादे नवीन सक्ट 

मेऊ पाह� देवहा देवहा सवर प्वमवहार जाळून फसद करावमारा. मापमारे मी कर�द गेलो. तमामुळे 

तमा वेळेडमा माझमा देशोदेशी सुर असलेलमा अतमद् शम सासम �न �वसदतद प्वमवहारारा आदा 
मागमूसह� उरलेला नाह�. फकद लॅमे�नसला गेलेलमा एका प्ारी पद तमाडमा एका �म्ाने राखून 

ठेवलेल� आहे. तमा माझमा �व�वध �वतमावर�ल प्वमवहारारी साधारर कलपना मावी एदद्र मी 
दे प् प�सद कर�द आहे. 

दा. १२ आकटोबर १८३४. 

“दा. १५ सपट्बररे आपले प् पावले. मी तमा अतमद् मूलमवान प्ाला सदो्दद जपून 

ठेवीन. काह� �र इदके रमतका�रक असदाद क�, तमा्डमा दाबमाद आमरी मने सापलदार 

दतुखमम भूदकाल �न असहम वदरमानकाल मा्डमा समररारे भाराखाल� आमरे हदम दबून जादे, 

आमरा धीर गळू लागदो �न भ�वषमाडमा मशसवीपराबदल मन साशक् होऊ लागदे. अशा मा 
�नरतसाह� �रामसमे सवर स्शमाडमा पटलाला �वसव्सून सवकदरवमारी धुरा जासद नेटाने धारर 

करणमारी शिकद आपलमा प्ादील उतसाहक �वराराने खा्ीने मेईल. मी आपरा्स ‘दरर इटल�’ 
रा एक अ्क धालीद आहे. तमाद आमरी बहुदक दतवे ग््द केलेल� आहेद. 

...आपर दसुरा एक �वरार �ल्हलेला आहाद, दो वारून दर मला फार दतुख झाले. दुमह� 
महरदा क�, आपल राजक�म सवाद्ंम इदरा्रे मददी�शवाम �मळ�वरे हे इटल� देशास अशकम 

आहे. 

हमार मदाडमा पसतदीने �न उपदेशाने आपलमादील सवाद्ंमस्पादनारी दाकद नषट 

केलेल� आाहे. राजक�म सवाद्ंम स्पादरे इटल�स अशकम आहे? अशा र�दीने दोन कोट� साठ ल� 
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लोक, जमा लोका्डमा जवळ आलपस ्पवरद, अॅ�पनाइधस पवरद हे आहेद, जमा्र ेस्र�र करणमास 

दोधह� बाज्ूनी समु् सजज आहे, जमा्ना पूवर परा्मा्नी भरलेल� दीन हजार वत� राष्�म 

सामथमाररी सा� देऊन उतसा्हद करणमास मू�दरमान उभी रा्हलेल� आहेद, तमा दोन कोट� साठ 

ल� लोका्डमा राष्ाला आपर भागूबाईसारख नामदर ठरवीद आहा काम? दसुर ्माडमा द�लाकले 

सवाद्ंमाडमा दुकडमासाठठ पहाद बसावमारा उपदेश करन आपर इटल�डमा वाटमाला जगाद 

काह�र कदरवमदा आल� नाह� असे ठरवीद आहा काम? कारर, सवद््देरी �क्मद कळलमा�शवाम 

सवद््दा �मळावमारी नाह�. दी �क्मद �भ�ेवार� सवाद्ंम �मळवून कळद नसदे, दर सवदतरे 

मदरपरावर सवाद्ंमपापदी करन घेदल� असदार तमा सवाद्ंमरतनारी खर� �क्मद कळद असदे.  

अहो, इटल�मसमे सामथमाररी कमदरदा नाह�. �दरे सामथमर इदके भककम आहे क�, हलल� 
असलेलमा स्कटापे�ा दपुट�ने भमक्र अशी सक्टे आल� दर� दी करररार नाह�. इटल�मसम जे 

नाह� दे आतमावल्बन होम. इटल�द �नषठा नाह�. सवाद्ंमाद �क्वा समदेडमा दतवाद �नषठा नाह� 
असा माझा भाव नसून मा दतवाडमा अ्�दम जमाद �दरी �नषठा नाह�. परमेशवर हा अधमामाने 

गा्जलेलमा्रा कैवार� आहे हमाद इटल�री �नषठा नाह�. आपलमा आतमबलाद �न आपलमा 
दरवार�द �दरी �नषठा नाह�. जानपदाद, जमा्ना इदके ्दवस ररा्गराद केवहार उदर ्दले नाह� 
तमा लोकपदाद, �दरी �नषठा नाह�. एक कदरवम, एक उ्दषट, एक दतुख, एक आशा मा्नी पे�रद 

होऊन केलेलमा उठावरीद एक जर� जम आला दर� तमा एका जमाडमा उतदोलनद्लाने सवर 
आसमु्वलमा्�कद देश वर उठ�वदा मईल, हमाद इटल�री �नषठा नाह�. दतवासाठठ सवर लोक 

एक् कसे होऊ शकदाद हमा दतवबला्द �दरी �नषठा नाह�. 
पर्दु ह� �नषठा, हा �वशवास, जमा एकार गोषट�री आजपम�द उरीव भासद होदी दी ह� 

आतम�नषठा आदा इटल�मसमे पादभुूरद होऊ लागल� आहे. मी �ल्हद आहे हमा वेळेला देखील 

१८३० �न ३१ डमा बल्ाडमा रुका समजाऊन घेऊन इटल� दी �नषठा �शकल� आहे. तमा �नषठेरा 
पादभुारव आमडमा सु�श��द दररा्द गोरर होद आहे. तमा दररादून दे देज जानपदाला �मळेल 

माबदल आदा काह� सश्म नको. कारर, हमा सवाद्ंम पीदीला �न हमा आतम�नषठेला आदा 
राष्धमाररे सवरप पापद झालल आहे. सवदेश हा सवधमारइदकार पूजम झाला आहे. आतम�वदमेरे 

पुनरजजीवन कसे झपाटमाने होद आहे �दकले पहा. ‘दरर इटल�’ दलमा लेखा्री पारामरे 

करणमासाठठ केवढाल� सक्टे सोसणमास दरर लोक दमार झाले हे समानाद आरा. वार्वार पराभव 

मेद असूनह� ्ा्�दकारक उठावणमा कशा एकामागून एक होद आहेद मारा �वरार करा. आमडमा 
राष्धमर परारका्कले पहा. आमडमा देशवीरा्कले पहा. परमेशवरारी आ�ा महरून 

सवाद्ंमपापदीडमा पमतनासारखे पूदपावन कत तम नाह� अशा दढ �वशवासाने जानपदाला सफूद� 
देऊन गुलाम्गर�रे दुकले उल�वणमासाठठ कत �दतपर होर ह� गोषट अजूनपम�द इटल�द घलल� 
नवहदी. आजपम�द लोक सवदेशा्र झटले, पर्दु तमा्ना अ्�दम उदशेारी सपषट कलपना नवहदी. 
पर्दु गेलमा दोन वतारद जे देशवीर सॅवहाम, िजनोआ, टमू�रन, एलेकझा्�लमा �न नेपलसमसमे 
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सवदेशा्र देहपाद करदे झाले तमा्डमापुढे एक सपषट �न उदातद कामर् म होदा. तमा्नी तमा्नी तमा 
कामर् मासाठठ घेदलेलमा शप्ासदव पार ठेवले. इटल� ह� सवद्् होणमास सवम्सम्र आहेर आहे 

मा �नषठेसाठठ पार ्दले. अशा दढ �नशरमाने �न शदनेे ‘मानवम �न राष्’ हमा देवदा्साठठ 
लोकप�ारे सवज जेवहा उभारले जादाद देवहा तमा्ना खाल� पालणमारी कोरारी ्ादी आहे? 

महाराज, आमडमा मागडमा अपजमावर जाऊ नका. भूदकालाद �न भ�वषमकालाद जमीन 

असमानारे अ्दर आहे. आमडमा देशारे आजपम�द सवाद्ंमासदव केलेले सवर पमतन फसले हे खरे 
आहे. पर्दु दे सवर पमतन एखादमा राजवश्ारे �क्वा लषकर� जादीरे होदे. दी ब्ले अ�वजमी झाल�; 
कारर क�, पतमेक भमक्र राजम्ा्दीला मश होणमास सम्र अशी “इशवर �न लोक” ह� दतवे 

तमा्ना गहर करदा आल� नाह�द. महरूनर तमा सवा�रा �वशवासघादाने नाश झाला. दी ब्ले सवर 
राष्ारी नवहदी. महरून तमा्द �वशवासघाद होरे हे अप�रहामरर होदे. इदके ्दवस इटल�रे श् ू�न 

�म् �दला असेर सा्गद आले क�, “दुझे सवदतरे पु् दुझे स्र�र करणमास असम्र आहेद.” 

कोरी्ह अशी गजरना केल� नाह� क�, “ऊठ! ऊठ! हे इटल� देशा, सवसामथमर�नषठेने ऊठ. दुझा सवर 
आधार तमा परमेशवरावर �न दुझमा शरू पु्ावर आहे!” 

�भ�ा मागून सवाद्ंम! दे कसे �मळरार? �न दे �मळाले-शशशतग् लाभले दर� तमारी 
शाशवदी कशी धरावमारी? जमा सवाद्ंमाक�रदा काह� एक खरारवे लागले नाह� तमा सवाद्ंमावर 
इटल�री पी�द दर� कशी बसरार? दे सवाद्ंम सा्भाळणमारी दाकद जमा्ना आतमशदा नाह� अशा 
लुळमा राष्ाला कशी मेरार? ह� आतमशदा जे्े सवाद्ंम हे उषटमा दुकडमासारखे परकमा्नी 
्दलेले आहे दे्े कशी उतपधन होरार? 

दे काह� नाह�. एक धालसारे कत तम दलीस गेले क� दसुरे करणमारे अवसान रढदे. 

कामदेशीर लटपट�ने �क्वा परकमा्डमा साहमाने जुळवून आरलेल� शेकलो कत तमे जे �श�र देदील 

तमाहून हजारो पट�ने जासद असे न�ैदक �श�र परवश राष्ाला तमादील लोका्नी केलेल� एक 

उठावरी देईल. 

मी माझे �वरार शकम �ददकमा र�दीने पसतद कर�द आहे. मामसमे मला हजारो सक्टे मेद 

आहेद. पर्दु तमा्नी मी �नराश होद नाह�. काह� वतारपासून माझमा वमकदीला जमा जमा वसदूपासून 

मितक््रदह� सुख होणमारा स्भव असेल तमा तमा वसदू�वतमी मी पूरर उदासीनदा �न �वरकददा 
धारर केल� आहे. माझमा �पमकर आईपासून, माझमा ब्हरीपासून, जे जे मला �पम आहे तमा तमा 
पासून �वमुकद होऊन मी ला्ब वनवासाद पललेलो आहे. माझमा िजवारा क�लजा- माझा अतमद् 

�पम बाळ�म्- र�फनी जाकोपो हा दुर्गाद सवदेशासाठठ मततम ु पावला आहे. हमा कारराने �न 

माझमा मलार ठाऊक असलेलमा इदर काररा्नी मी माझमा वमकदीरे आमुषमारी �न मा देहाडमा 
सुखारी सवर आशा सोलल� आहे. �न माझमा आतममाला सा्गून ठेवले आहे क�, “दुला अशार 

िस्दीद मरर मेरार! हाद धुवून पाठठस लागलेलमा दषुटा्डमा पाठलागाद सतकत तमाराह� जगाने 

�वपमारस केलेला असदा जमा, उदशेासाठठ आमुषम वा्हले तमा उदशेाडमा असमारर वाटेवर, अशा 
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िस्दीद दुला मरर मेरार!” पर्दु जेवहा माझमा इटल�डमा पुनरजजीवनारी कलपना माझे 

लोळमासमोर उभी रहादे देवहा माझा आनद् बहमालद् मावेनासा होदो! इटल�! सवद्् इटल�! तमा 
इटल�द माझी वमिकद ल�न झाल� आहे! 

माझी दुमडमार पुसदकारे वारनाने अशी खा्ी झाल� आहे क�, सवाद्ंम आपलमास 

�मळरारर �मळरार-आपलमापैक� पतमेकाने मी सवद्् होरारर असे महरणमारा अवकाश! 

सवाद्ंमासाठठ वाटेल दे सोसणमास �न वाटेल दे ख्ररणमास पतमेकजर दमार होणमारा अवकाश! 

अशा �नशरमाने सवद््देसाठठ वाटेल दे सोसणमास �न वाटेल दे ख्ररणमास लोक अजून 

दमार नाह�द हे मला कबूल आहे. पर्दु महरून दे केवहाह� दसे करणमास दमार होरार नाह�द असे 

समजावमारे काम? आज तमा्डमाद �नषठा नाह� महरून दी पुढेह� मेरार नाह� असे महरदा मेईल 

काम? वदरमानकाल गुलाम्गर�रा आहे, पर्दु भ�वषमकाल सवाद्ंमारा मेरार नाह� काम? 

आमहा्स रागे भरा- एखादमा भ�वषमावादमा-पमारे आमरे दोत, आमरी अशकददा, 
आपसादील भा्लरे, धालसारी उरीव मा्रे अ�वषकरर करा. पर्दु महाराज, तमार वेळेला अशीह� 
भ�वषमवारी होऊ दमा क�, “जमा ्दवशी दुमडमाद जासद मदरपरा �न जासद ब्धुभाव उतपधन 

होईल दो ्दवस दुमडमा सवाद्ंमपापदीरा शभु ्दन होम. ‘आदा सवाद्ंमर पा्हजे.’ असा दुमरा 
दढ सक्लप होणमारा अवकाश क� दुमहाला दुमडमा श्ूरे भम नको, परकमा्री मदद नको, 
दुमहाला सवाद्ंमदेवी पसधन झालमा�वना राहारार नाह�.” 

महाराज, आदा मी आपल� रजा घेदो. दुमडमा ्ठकारी माझी पूजमबु�द आहे हे आपर 

�वसर नमे. दी जर नसदी दर वर�लपमारे माझे अ्दतकरर मोकळे करन मी दे आपरा्स दाखव ू

धजलो नसदो.” 

- जोसेफ मॅ�झनी 
 

 इ.स. १८३४ रे शेवट� मी “दरर िसवटझल�ल” ह� सस््ा स्ापल�. �दडमा शाखा 
िसवटझल�ल मधलमा मुखम मुखम भागाद पसरलमा. िसवटझल�ल देशारे तमा वेळेस �न हलल�ह� 
मला फारर महतव वाटद आहे. हे महतव केवळ तमा देशाडमा िस्दीपुरदेर आहे असे नसून इटल� 
देशाडमा भागमोदमाशीह� िसवटझल�लडमा िस्दीरा पतम� स्ब्ध आहे. इ.स.१३३८ डमा 
जानेवार�डमा प्हलमा दारखेपासून दो दहद आजपम�द तमा ्रमुकलमा राष्ावर परकमा अ्मलारे 

�क्वा राजसतदेरे नाव नाह�. सवर मुरोपमसमे अद�वदीम �न अभूदपूवर असरारा देखावा 
िसवटझल�लमसमे पहावमास सापलदो. जुलुमी �न महतवाका्�ी राष्ा्डमा वेढमामसमे असूनह� आज 

पार शदके तमा आलपस पवरदाडमा पाकारावर लोकसतदेरे सवाद्ंममुकद �नशार सवर जगाला 
पोतसाहन �न शभुभ�वषम क्न करणमासाठठ एकसारखे फलकद रा्हलेले आहे! पारवा रालरस, 

रवदावा लुई, नेपो�लमन बोनापाटर आले �न नामशेत होऊन गेले. पर्दु दे लोकसतदेरे 

सवाद्ंमा्�कद �नशार अढळ, अरल �न प�व् रा्हलेले आहे! दे �नशार दसेर अढळ रहावे मा 
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उदशेाने मी “दरर िसवटझल�ल” ह� सस््ा स्ापल� होदी. िसवटझल�लमसमे स्मुकदस्स्ान 

पददीरा �क््रद ् भाग असलमाने तमा �नर�नराळमा सस््ानावर शेजाररी राष्े आपला दाब 

बसवीद. दो दाब मोलावा �न िसवटझल�ल लोकसतदाक राजमाला बळकट� मावी एदद्र मी पमतन 

राल�वले. कोरडमाह� दसुर ्मा राष्ाडमा अ्दगरद रळवळीद �न ररनेद मुदाम ढवळाढवळ कररे हे 

महतपाप आहे असे मी समजदो. पर्दु जे्े सवर मुरोपरा पशन मेद आहे दे्े �न देवढमा पुरदेर  हमा 
ररनेडमा �फरवा�फरवीबदल पमतन कररे हे पतमेकारे कदरवम आहे. िसवटझल�लने 

सवद््पराबरोबरर सवरसम्रतवह� सप्ादावे �न मूरोपडमा जुलमी राजा्ना इदर देश गुलाम्गर�द 

ठेवणमासाठठ मदद करणमारे अमग्ल कत तम तमा राष्ादील लोकास पस्द पलू नमे �न दे कत तमे 

आमह� कररार नाह� असे उघल सा्गणमारे धालस �न शिकद तमा्डमाद मावी एदद्र जरर देवढेर 

काम मी कर�द होदो. हलल� तमा वेळडमा माझमा सुधाररा्पकै� बहुदेक घलून आलमा आहेद �न मी 
जी सस््ा स्ापल� तमा स्स्ेदील कतमार पुरता्कले तमा सुधाररा्रे महतवारे शेम मेद आहे. मा 
स्स्ेडमा मदपसारासाठठ १८३५ मसमे मी एक वदरमानप् काढले. दे आठवडमादून दोनदा प�सद 

होद असे. एक भाग जमरन भातेद �न दसुरा फ्र भातेद ्ापला जाई. मा कामारसाठठ आमह� बामेने 

मे्े एक ्ापखाना �वकद घेदला. पोफेसर वीनगाटर नावारे िसवस गतहस् सवर वमवस्ा ठेवीद. 

तमा ्ापखाधमाद आमह� हदपार देशभकदा्ना कामावर ठेवीद होदो. िसवटझल�लमधलमा पमुख 

गतहस्ा्री एक कमेट�ह� आमहास मदद कर�द असे. आमडमा प्ा�शवाम लहान लहान पुसदकेह� 
आमह� पुषकळ प�सद कर�द होदो. तमा प्ारे नाव ‘दरर िसवटझल�ल’ हे होदे �न मी तमारा 
ए�लटर होदो. पर्दु प्ावर एका दसुर ्मार गतहस्ारे नाव होदे. मा प्ामसमे राजक�म �वतमा्री 
ररार आमह� फार उदातद पददीने राल�वल� होदी. राजकारर हा धमाररार एक भाग आहे. 

राजकारराला नीदी आहे. सवदेशारा उदार जमा शास्ाने होद दे शास् �भधनरपाने एकदा 
राजकारराद �न एकदा सवधमारद पकट होदे. रपे �न नावे �भधन आहेद, पर्दु तमा दोधह� शास्ा्रा 
उदेश सारखार असलमाने दी दोधह�ह� एकार महतदर शास्ारी अ्गोपा्गे होद. मानवी जादीला 
पगमनाकले नेरे हा सवर धमाररा पामा आहे. सवदेशोदार, सवाद्ंम �न दासममुकददा मा्राह� पामा 
मानवी जादीरी पगमनातमक उधन�द हार आहे. महरून देशारे राजकारर �न देशारा धमर हे 

सारखेर प�व् आहेद. अशा पोकद, �वरार� �न दतव�ानमुकद र�दीने आमह� राजनीदीला 
धमर�वरारारे उडर सवरपापद नेल�. देशा�भमान �न धमार�भमान मा्री सा्गल घादल�. सवदेश �न 

सवधमर ह� एकार महतदतवारी �भधन रपे आहेद हे �सद केले. आमडमा मा गभ्ीर �वरारपददीने 

आमडमा�वतमी लोकाद सहानुभू�द उतपधन होऊन आमहाला बरेर लेखक मेऊन �मळाले. तमाद 

काह� पॉटेसट्ट धमारदील पमुख लोक होदे. काह� कदतरतववान दरर लोक होदे �न �वशेत 

आशरमरकारक गोषट ह� क�, �कतमेक िस्माह� तमा स्स्ेला �मळालमा होतमा. मा िस्मा्पैक� 
जमा्नी आपलमा मुला्ना कोरडमाह� राजक�म प�ाला, तमा प�ामसमे मतसर �न दहु� मा�शवाम 

काह� एक �नतपधन होद नसलमाने, आजपम�द �मळू ्दले नवहदे तमार कुल�न मादतवगारने 
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आमडमा स्स्ेद �शक�वले जारारे देशा�भमानारे �न राजकाररारे धमारइ दके सोजवल �न प�व् 

सवरप पाहून आपलमा पु्ा्स राजकारराद �नषठापूवरक पमतन करावमास लावले. सुमारे सहाएक 

म्हधमानी आमडमा पमतनाला फळे मेऊ लागल�. िसवस दरर लोक आपलमा देशाडमा 
उधनदीसाठठ दमार झाले. इदकेर नवहे, दर आमडमा इटल� देशाडमा सवाद्ंमासाठठ लढणमासह� 
�सद झाले. आमह� वेळोवेळी प�सद केलेलमा पुसदका्नी आमडमा मदारा फैलाव फारर जलद होऊ 

लागला. आजपम�द सवर लोकसतदाक रळवळीरे पा�रस हे आगर समजले जाद होदे. तमापमारे 

सवर सरकारा्रा तमा शहरावर लोळा असे. �दकले शा्ददा असल� महरजे मग इदर कोरतमाह� 
्दशेक लून भीदी नाह� अशी तमा्री समजूद होदी. पर्दु आमडमा मल्ळीरी िसवटझल�लमसमे 

राललेल� पगदी पाहून तमा्ना अतमद् भीदी उतपधन झाल�. फा्स, र�शमा, ऑिस्मा मे्ील राजा्नी 
आमरे�वरद एकर कोलाहल केला. िसवस सरकारने आमहास फोलून काढून दमावे अशी �नकरारी 
मागरी केल�. मा मागरीपमारे आमहा्स िसवटझल�लमधून घालवून देणमास काह� दर� कारर 

पा्हजे महरून ठरलेलमा मुकतमा, गुपद हेर �न भलदे सलदे आरोप हमा्रा पमोग करणमास आर्भ 

झाला. तमा वेळेला ले�सग् नावाडमा कोरा मनुषमारा एका अप�सद मारेकर्माने खून केला. ह� सध्ी 
साधून आमडमावर नाह� नाह� दे खोलसाळ �न अशल�ल आरोप करणमारा सपाटा सुर झाला. 
आमह� हदपारा्नी िसवटझल�लमसमे एक मारेकर्मा्री गुपद मल्ळी स्ापन केलेल� आहे �न दे् ून 

सुटरारे हुकूम सवर देशादील शाखा पाळीद आहेद वगैरे वगैरे अनेक कुभा्ल  े ररल� गेल�. मग 

आमडमा द�लरे काह� शबद पकलणमाक�रदा �न आमडमा अ्दगरद मुदमारा सफोट करणमाक�रदा 
हजारो �नद्म पकार मोिजले गेले. एक जुलस महरून कोरी मनुषम, अतमद् द�र्� मनुषमारे ढ�ग 

करन आमडमाकले नोकर�ला रहाणमारा पमतन कर लागला. इकले एक जमरन जम ूआपले नाव 

बदलून गुपद मल्ळीरी एक शाखा काढणमारे �मताने लोकास फसव ूलागला. फा्सरे सरकारने एक 

माझमा नावारे खोटे आ�ाप् ररून दे आमडमा इटा�लमन हदपार देशभकदा्स ्ठक्ठकारी 
धालून ्दले. तमाद असा मजकूर दलपला होदा क�, सॅवहॉमडमा सवार�नद्र दरू दरू पसरलेलमा सवर 
देशभकदा्नी गेरन मे्े (माझा तमा वेळेस दे्ेर मुककाम असलमाने) जमावे महरजे दे् ून पुढे 

सवार� करणमाद मेईल. अशी नीरपरारी �न खोटे बोलणमारी हजारो उदाहररे देदा मेईल. पर्दु 

तमा सवा�रा कळस अजून वहावमारार होदा. दा. २० मे १८३६ साल� मला एका माझमा �म्ाकलून 

अरानक �नरोप आला क�, िसवटझल�लडमा मी रहाद होदो तमा भागाडमा �शपामा्ना कालदुसे 

वाटणमाद आल� आहेद. दे कोठे दर� सरकार� हुकुमावरन जाद आहेद. बहुधा मजबदल काह� 
गलबल असावी. ्ोलेर दास जादाद न जादाद दोर दोनशे �शपामा्री टोळी मेऊन मी �न र�फनी हे 

जमा ्ठकारी रहाद होदो, तमा वस�दगतहाला वेढा घालदी झाल�. मला आलेलमा प्म सूरनेडमा �न 

वेढमाडमा दरममान हॅरो हे�रग् हा एकदम दे् ेआला होदा. दो फा्समसमे होदा. पर्दु दे माझमा 
नावारे खोटे �वन्�दप् तमाला �मळाले होदे. दे हादी पलदार आमहास मेऊन �मळरे हे कदरवम 

समजून दो फा्स हून �नघून मजकले आला. तमाडमापाशी इ्गजी परवाना होदा. मी तमाला तमारे 
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नाव ्प�वणमास सा््गदले होदे. पर्दु आमडमा भोवदी राललेल� ह� धरपकल पहादार तमा 
माझमा �म्ाने आपले खरे नाव हॅरो हे�रग् हे पो�लसास कळवून दो आपर होऊन तमा वेढा देरार ्मा 
�शपामारे सवाधीन झाला. आमहा सवा�ना कैद करन दुर्गाद घालणमाद आले. पर्दु इकले 

�नराळार पकार सुर झाला होदा. आमहास पकललमारी बादमी सवर्  पसरल�, तमा ्ठकाररे 

िसवस दरर लोक एक् जमून आमरी सुटका झाल� दर बरे, नाह� पे�ा आपर सवदत दुर्गावर 
हलला करन तमास सोलवू असा जोर धरन शह देदे झाले. आमडमा वस�दगतहारी एक पहरभर 

बार�क झलदी झाल� असदाह� तमाद एक देखील ब्दकू, जाह�रनामा, हसदप्क �क्वा तमा 
जमरनीवर�ल बनावट सवार�डमा बेदाबदल कसलेह� दशरक सापलले नाह�. देवहा नाइलाज होऊन 

आमहास रोवीस दासानद्र एकह� पशन न �वरारदा सोलून देणमाद आले. पर्दु ्ोडमार वेळाने दो 
पा्द सोलून जावमारा हुकूम आमरे हादी देणमाद आला. 

आमह� तमा हुकुमापमारे िसवटझल�लरा दो पा्द सोलून ्दला. तमाडमा सरहदीपल�कलडमा 
लगेना नावाडमा प्हलमार लहानशा खेडमाद जाऊन रा्हलो. दे्ील पॉटेसट्ट धम�पदेशकाने 

आमरे फारर सवागद केले. जमा धमाररा श्ूकलून ्ळ होद आहे, पर्दु जमा धमाररा भावी �वजम 

हा सु�निशरद आहे अशा प�व् धमारर ेआमह� पुरोगामी आहोद, अशा पूजम भावाने तमाने आमरी 
वमवस्ा ठे�वल�. पर्दु हा पाठलाग इदकमानेर स्पला नाह�.िसवटझल�लरे सरकारने जमा 
देशभकदा्ना सॅवहामडमा सवार�रे वेळी हदपार�री �श�ा ्दल� होदी तमापैक� बरेरजर पुधहा 
गुपरूप र�दीने तमा देशाद �शरलेले िसवस सरकारास आढळले. तमा्नी फ्र सरकाररी खुशामद 

करणमाक�रदा तमा देशभकदा्ना पुधहा हुसकून ्दले. पर्दु िसवस सरकार भीद आहे असे पाहून 

फा्सला जासदर जोर आला. दुमह� हदपार देशभकदापैक� अजूनह� जमाना आद ठे�वले आहे, तमा्ना 
हाकून देद नसाल दर फ्र सरकारास बळजोर�ने दसे कररे भाग पलेल. असा अतमद् अपमानासपद 

�नरोप िसवटझल�लडमा सरकारास आला. हा �नरप धालून फ्रसरकार सवस् बसले नाह�. दर मला 
पकलणमासदव िसवटझल�लमधून घालवून देणमास काह� दर� �न�मतद करावे महरून एक अतमद् 

नीर कुभा्ल  ररू लागले. ह� �नद्म गोषट मी मे्े मुदाम नमूद कर�द आहे. राजसतदेडमा खाल� 
केवढा अ्धतकार माजलेला असदो हे हमा गोषट�ने दर� लोकास नीट कळो!  

सन १८३६ डमा जुलैमसमे काधसील नावाडमा पार�समधलमा पो�लसापैक� एक जराला 
फ्र पधानाने इटल�डमा हदपारा्रा बार�क दपास काढणमाक�रदा िसवटझल�लमसमे धालून ्दले. 

तमाला असे सा्गणमाद आले होदे क�, तमाने प्म आमडमाशी सनेह स्पादन करावा. आमडमा पूरर 
�वशवास बसवून घेणमाक�रदा फ्रा्ड मा राजावर टपलेला मारेकर� आ�लबाल मारे आपर सहकार� 
आहो, असे आमहास काधसीलने कळवावे. तमारा आमडमा मल्ळीद पवेश झाला महरजे फ्र 

सरकारने आमरा दो सनेह उघलीस आरावा �न काधसील हा आ�लबालरा सहकार� असलमाने 

आपर तमाला आपलमा देशादून काढून दमा, महरून िसवटझल�लडमा सरकारास कळवावे. काधसील 

हा राजाडमा होऊ घादलेलमा खुनामसमे सामील होदा असे सरकार� र�दीने जाह�र केले महरजे 
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तमारा �न आमरा सनेह पाहून इदर् आमराह� तमा खुनाशी स्ब्ध असलार पा्हजे, असा गह 

होरे अप�रहामर होदे. हा गह िसवटझल�लरे सरकारने मुदाम करन घेऊन आमहाला �न तमाला 
हदपार�री �श�ा एकदम दमावी महरजे तमालाह� आमडमा मनाद कसलाह� सश्म मेऊ न देदा 
आमहाबरोबर आमह� जाऊ दे् ेदे्े �फरदा मेईल. अशा र�दीने िसवटझल�लमधून आमहास हदपार 
करनर ्ा्बावमारे नाह�, दर आमह� लल्नमसमे आलमानद्रह� तमा काधसीलने आमहा्दर राहून 

आमडमा सवर हालराल� फ्र पो�लसास कळवावमा असा लाव होदा. तमाला पैसे देणमाद आले �न 

तमाला अ्धकार्मा्शी प्वमवहार कसा ठेवावमारा हे सवर ठरवून पतदा देणमाद आला. आमडमाकले 

मेणमासाठठ दो ४ जुलै रोजी �नघाला. तमाडमावर ठरलमापमारे खोटा आरोप ठेवून तमारी शा�बदी 
केल�. दे सवर पकरर िसवटझल�लडमा सरकाराकले आले. इकले जुल ै१० ला काधसील बन� मे्े आला. 
बन� मे्े तमाने दोघा �दघा देशतमागारी �श�ा झालेलमा इटा�लमनाशी सनेह करणमारा पमतन 

केला. तमापैक� आरे�ल ओबट�ला हा इटा�लमन मुनषम असार एक नीर हेर होदा. काह� ्दवसा्नी 
लल्नमसमे मी माडमा �नद्म कत �द उघलक�स आरून तमाला दुर्गादह� ढकलला. दो तमा वेळेस बन� 
मे्े देशतमागारी �श�ा झालेलमा देशभकदारे स�ग घेऊन रा्हला होदा. काधसील हा तमा सवर 
इटा�लमना्ना, आपर फ्र गुपदमल्ळीरे सभासद आहोद �न बन� मे्े शाखा उघलरार आहो, असे 

सा्गू लागला. लवकरर तमाने राजाडमा खुनास्ब्धी बोलरे लावले �न तमाबदल माझी भेट घेणमारी 
इड्ा दशर�वल�. मी दाबलदोब दे सवर ढ�ग ओळखले. आ�लबालला राजाडमा खुनाद मदद कररारा 
मनुषम हा आपला बेद जमाडमाशी रसतमाद �क्वा एखादमा दकुानाद एक अधार दासह� पुर� 
बोलाराल� झाल� नाह� तमाला सा्गेल हे अशकम आहे. तमावरन दो हेर असावा असे मी दालले. मी 
तमारी भेट घेणमारे नाका�रले. मी माझमा बन� मे्ील �म्ा्ना कळ�वले क�, तमाला एका्दाद गाठून 

�न मार देणमारा धाक दाखवून तमाडमापाशी असलेले सरकार� कागद ्हसकून घमावे. तमापमारे 

तमाला एका ्ठकारी दा. ७ आगषट रोजी आमडमा इटा�लमन हदपारा्नी गाठला �न माझमा 
सा्गणमापमारे अगद� घाबरन सोलला. देवहा तमाने सवर कागदप् सवाधीन केले. सवर अपराध 

कबूल केले. दे्ील फ्र वक�लह� हमा हेराला साहम होदार. तमाने माला कोराकोरावर लोळा 
ठेवावमारा मारी एक माद� ्दलेल� होदी. दीमसमे माझे, र�फनीरे �न आरखी काह� जमरन 

देशभकदा्री नावे होदी. आमह� दो सवर पुरावा गोळा करन तमारी िसवटझल�लरे पो�लसा्स वद� 
्दल�. दा. १६ आगषट रोजी सरकार� रौकशी सुर झाल�. मा रौकशीद काधसीलरी सपषट जबानी 
�न अपराधारी कबूल� प�सद झाल� आहे. इदके असूनह� फ्र सरकारने िसवतझल�लशी उघल उघल 

द्लाद्लीला आर्भ करणमारा घाट घादला. आपला तमा काधसीलशी काह� स्ब्ध नाह� असे 

महरणमास �नलरजजपराने आर्भ केला. मा कारस्ाधमा्डमा जादीला लाज नाह�. मा्ना सतमारी 
ओळख नाह�. इटल�दील नेमसद प�ाला मा नीर सरकार� अ्धकार्मा्डमा हसदसपशारद धधमदा 
वाटे. पर मला दर� तमा्डमा हादारा अप�व् �वटाळ कधीह� न होवो! तमा्डमादील अतमद् वररा 
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मनुषम हा, रानट� भातेद पर सतम बोलरार ्मा �न वाईट कामाद धरले गेले असदा लजजेने काळे 

्ठककर पलरार ्मा, इमानी कामकर्मापे�ाह� फारर नीर आहे. 

काधसीलरी रौकशी केलमाने फ्र सरकार रागावले आहे असे पाहून िसवतझल�लरी �दर�पट 

उलाल�. �न इकले फ्र सरकाराला जासद जोर मेद रालला. मी माझमा “दरर िसवतझल�ल” प्ाद 

जुलै २ सन १८३६ डमा अ्काद �ल्हले, “दुमडमा देशारी सुर��दा �न सवाद्ंम हे दुमडमा पूवारपार 
धैमर, अ�भजाददा �न सवा�भमान मा सदगुरावर अवल्बून आहे. जमा सवाद्ंमाद सवर�रारी 
धमक नाह� �क्वा सतमप�दपादनारी ्हम्द नाह�, दे सवाद्ंम काम कामारे? िजडमा हदमाद 

भीदीने धलक भरल� आहे, िजडमा द�लावर लजजेरी का�लमा आल� आहे �न जी एखादमा 
बटक�सारखी राजसतदेडमा �न परकमाडमा-पासून ��रक अिसदतवारी �भ�ा मागद दारोदार 
�फरद आहे, तमा सवद््देला ्धतकार असो! देशतमागारी मह�द जमा्ना कळद नाह�, आ�दथमारे 

पा�वंम जे पामाखाल� दुलवीद आहेद, देशभकद हदपारा्ना �नजजरन वनाद हुसकून देणमारे जमा्र े

बेद रालले आहेद, मादना �न स्ा्रतमाग मा्नी प�व् झालेलमा मसदकावर जे काटमारा मुकुट 

ठेवू इिड्द आहेद तमा नषटा्ना परमेशवर पाहून घेवो! जमा लोका्ना असे सा्गणमारी ्ादी होद 

नाह� क�, “देशतमाग केलेले हे देशभकद लोक परमेशवराने आमडमा गतह� धाललेले आहेद. दे आमरे 

ब्धु आहेद! तमारी �न आमरी सधमाननीमदा राखरे हे आमरे कदरवम आहे.” हे न सा्गदा जे तमा 
हदपारा्री उपे�ा कर�द आहेद, तमा्ना ्धतकार असो! खाइसटने महटले आहे, “भुकेलमा्ना अधन 

दमा, दत�तद असदील तमा्ना पारी दमा! भुकेले असदील तमा्ना अधन दमा! आमरे आतमे भुकेले 

आहेद, आमहाला अधन दमा! सवाद्ंम हेर आतममारे अधन होम! दे सवाद्ंम सवा�ना दमा!” 

िसवटझल�लमसमे, इदर् रहूकले आहे तमारपमारे, लोकप� हा जासद सम्जस होदा. सवदेशाडमा 
सधमानाक�रदा सवा्रतमाग करणमास लोक सजज झाले. फ्र सरकारारा दवेत सवा�ना रढला �न 

सवा�ना प�दकार करणमारे अवसान भरले. �रलनला १०००० लोका्री �न वह�लीकेनला २०००० 

लोका्री, अशा देशा�भमानजधम सभा रहूकले भर लागलमा! पर्दु शेवट� िसवटझल�लरे सरकारने 

हार खालल� �न फ्रावर केलेले आरोप परद घेदले. उघल र�दीने “म्ग िसवटझल�ल” प् ब्द क�रदा 
मेईना महरून तमा्नी जमरन भाता्दरकारास, नद्र क्पॉ�झटरास �न नद्र प्वमवहार कररार्मास 

�नर�नराळमा आरोपाने पकलून, अशा र�दीने प् राल�वरे अशकम करन आपला उदेश �स�दस 

नेला. नाईलाज झालमाने जुलई १८३६ डमा शेवट� प् ब्द पलले. माझमा शेवटडमा लेखाद मी 
�ल्हलेत... आमडमापैक� काह�नी इटल�मसमे �न काह�ना अमे�रकेमसमे �नघून जाणमारी दाक�द 

आल� आहे. असे का? आमह� असा कोरदा अपराध केला आहे? कोरतमा कामदमाने आमहास हमा 
�श�ा देणमाद मेद आहेद? कोररा पुरावा घेदला गेला आहे? आमहा्साठठ कामदा नाह�. 
आमहा्साठठ धमामासन नाह�. आमडमा वदीने कोरराह� देशभकद असे �वरार�द नाह� क�, 
“देशतमाग केलेलमा लोका्नाह� नसै्गरक हकक आहेदर. तमा्ना धमाम देणमासाठठ उघल रवकशी 
झाल�र पा्हजे. सावरज�नक र�दीने �न सर्�रारा पूरर हकक देऊन जे धमाम होदो दोर खरा धमाम 
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होम. पर्दु गुपद र�दीने �न द�ल बा्धून जो फैसला देणमाद मेदो, दो मनुषमजादी�वरद �न 

परमेशवरा�वरद केलेला भमक्र अपराध होम.  

एके ्दवशी १८३४ मसमे एक मनुषम मजकले मेऊन माझा प�दपाल करा असे महरू 

लागला. दो हदपार होदा. वीस वत� झाल�, दो हदपार होदा. एकाक� �न द�र्� अशा देशभकदाला 
वनवासामसमे भोगावमा लागरार्मा असहम मादना दो भोगून बसला होदा. तमाला बन�हून 

िज�नवहास घालवून देणमाद आले. नद्र िज�नवहाहून फा्समसमे हुस�कले गेले. फा्समधूनह� जवळ 

परवाना नाह� महरून तमास पुधहा हदपार करणमाद आले. दे् ून पामी रालद रालद दो पुधहा बन� 
मे्े आला. दे्े असलेलमा इटा�लमना्नी तमारी काह�शी वमवस्ा लावल�. पर्दु ्ोलेर ्दवसाद 

तमाला सरकारने धरन �फरन िज�नवहाला घालवून ्दले. दे्े तमाला आलेला पहादार दे्ील 

अ्धकार्मा्नी हुकुमा�वरद परद आलमामुळे काह� ्दवस तमाला दुर्गाद घादले, पुधहा एकदा 
उलारटपपू महरून घालवून ्दले. मा वेळेला दो मला भेटला. आपला वततदा्द सा्गद असदा तमाडमा 
ने्ावाटे अखल् अशुधारा वाहद होदी. मला तमारी अ�दशम दमा आल�. ्ोलेर ्दवसाद तमाला 
इ्गलल्मसमे धालून देणमारी आ�ा झाल�. िसवटझल�ल �न फा्स मा देशादून द्गडमा दोलीद दोलीद 

तमाने पवास केला. दो �नओपो�लटन ( नेपलस-्इटल�-मधला) होदा. तमारे नाव करोसी हे होदे. 

इ्गलल्ला जाणमासाठठ फा्सवर पामी पवास करन अखेर दो समु्मानाद बसला, दोर तमारा अनद् 

मादनानी �झजलेला देह �नतसतव होद होद तमा समु् पवासादर मरर पावला! तमारे आईबाप 

अजून िजव्द आहेद! तमाला भाऊ आहेद, तमाला ब्हरी आहेद! लोकसतदेसाठठ �न 

देशसवाद्ंमासाठठ असले कषट जमाने सोसले तमा देशभकदावर परमेशवर दमा करो! 
अखेर मला �श�ा झाल�- िसवटझल�लादून काममरी हदपार�री �श�ा झाल�. मला हे 

कळदार मी सावध झालो �न पुधहा दे्ेर रा्हलो- मी हजारो पो�लसडमा दपासणमास भीक न 

घा�लदा- दे्ेर रा्हलो. दसा वाटेल �ददके ्दवस रा्हलो असदो. पर्दु १८३६ रे �लस्बररे 

सुमारास जमा माझमा दोन �म्ासह मी गुपदवासाद होदो तमा्डमा पकत दीवर तमा भमक्र जारारा 
�न असहम ्दन्मारा प�रराम होऊ लागला, महरून मग मी तमा दोघा्सुदा् १८३७ डमा 
जानेवार�द ल्लनला आलो.  

तमा वतारडमा आधीडमा काह� म्हधमाद सक्टारी �न कषटारी परमावधी झालेल� होदी. 
ददु�वाडमा मार्माखाल� माझे सवर अ्ग ब्धर झाले होदे. कोरडमा �वल�र मान�सक ररनेने असेल 

दे असो, पर्दु अतमद् महतवाडमा पस्गाडमा सुदा दारखा माझमा समानाद रहाद नाह�द. द्ा�प 

तमा १८३६ सालडमा शेवटडमा म्हधमारे समरर मी शेकलो वत� वारलो दर� बुजरार नाह�. माझमा 
आतममावर न�ैदक वादळ उठून दो तमाद नषट होणमाडमा अगद� बेदाद आला होदा. तमा पस्गारा 
उललेख देखील मी मोठमा कषटाने एवढमारसाठठ कर�द आहे क�, माझमापमारे जमा्ना मापुढे 

दसलमा �वपतदीद पलावे लागेल तमा्ना आपलमार एका ब्धूवर असा पस्ग गुदरला असदा तमा 
वादळाद जर� तमाला गारा्डमा सडमारा झोल �मळाला, जर� तमारे सवर शर�र रकदब्बाळ झाले दर� 
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दो अखेर सुर��द र�दीने पार पालू शकला, हे ऐकून काह� दर� धीर मेईल �न स्शमपटलारा नाश 

होऊन आतमोधनदीरा मागर सुलभ होईल. मला वाटदे, जमा्नी जमा्नी आपलमा सवदतला एखादमा 
महतकामारला वाहून घेदलेले आहे, जमा्डमा अ्दतकररादील पेमलदा ह� टवटवीद आहे, तमा्ना 
तमा्ना एकदा दर� मा सश्मारे वादळाद सापलावे लागद असेलर. दे सश्मारे वादळ माझमा 
आतममाला गुरफटू लागले. माझे मन हे नसै्गरकर�तमार पेमारे भुकेलेले होदे. पेमाने दे दुलुब् 

भरलेले असे. माझमा आईडमा सुिसमदा्वर दे पोसले जाद असदा्ना िजदके उलहासमम असे 

�ददकेर उलहासमम �न आनद्मम दे अजूनह� होदे. माझमासाठठ जर� नाह� दर� इदरा्डमा 
कलमारासाठठ दर� दे आशेने फुललेले असे. पर्दु मा माझमा पेमाका्�ी, आनद्�, आशामुकद �न 

कोमल मनाभोवदी तमा म्हधमाद दतुखारा, �नराशेरा, �वशवासभ्गारा इदका भमक्र वरवा 
पेटला क�, माझमा आमुषमारा उतदराधर मला सपषट ्दस ूलागला. एकाक� वनवासाद जमा लढाईद 

मी आजधम लढद आलो तमा लढाईद कोरराह� उतसाहक भाग �शललक रा्हलेला नाह�, अशा 
िस्दीद माझे आमुषम मला क्ठठद बसावे लागरार हे मला ्दसून मेऊ लागले. माझमा �पम इटल� 
देशाडमा सवर आशा बहुदकाळ पावेदो खुट् ू न रहारार असे माला वाटू लागले. माझमा प�ादील 

धुर�रा्री वाहदाहद झाल�. आमह� िसवटझल�लमसमे केलेलमा कामारा नामनाट करणमाद आला. 
आमहाला �वभागून देशोदेशी हुसकून देणमाद आले. दा�र�माने पाठ पुर�वल�. जमा प�व् कामारडमा 
जमासाठठ आमह� झटद होदो तमा कामारडमा पूदरदेद अनद् अ�नवामर �वघने दतद महरून उभी 
रा्हल� इदकेर नवहे, दर असलमाह� सक्टादून दरन जाणमास आजपम�द माझे अ्गाद सामथमर 
उतपधन कररार� माझी दतव�नषठा देखील लळमळू लागल�. सवर ्दशा स्शमाडमा दमोपटला्नी 
वमापद झालमा. जमा मागारला आर्भ करणमापूव�र दो दतुखाडमा वाटमा्नी पूरर भरलेला आहे हे 

आमहा्स माह�द होदे तमा मागाररे आ्मर करणमारी जमा्नी जमा्नी मजबरोबर शप् घेदल� 
होदी तमा्डमापैक� एकएकारा �वशवास उलद रालला. जमा कठठर �न असमान मुदाद मी उली 
घेदल� होदी तमा मुदाद लढणमाबदल माझमा असलेलमा उदातद �न परा्रपरामर हेद्ूरा माझमा 
िजवलग �म्ा्क लूनह� �वपमारस होऊ लागला. तमा वेळेसह� माझमा�वरद असलेलमा बहुजनमदाला 
मी भीक घादल� नसदी, पर्दु जमा्डमावर माझमा हदमारा पूरर �वशवास, जे माझमा पीदीरे क्् 

झालेले होदे, तमा दोघा �दघा वमकदी्नीह� जेवहा माझमा मनाद महतवाका्�ा �क्बहुना उदातद 

हेदू�शवाम वाटेल दो नीर हेदू, मारेर वासदवम आहे अशी शक्ा घेणमास आर्भ केला देवहा मा् 

�नराशेडमा पूरर दाबमाद गेलो, माझा जीव कासावीस होऊ लागला. माझमा �वशवासाडमा �न 

पेमाडमा �म्ा्र े हे वदरन अशार वेळेला घलून आले क�, जमा वेळेला �वशवासारी �न पेमारी मला 
दहान लागलेल� होदी. श्ूरे सवर ्दशा्नी मजवर हलले राललेले होदे. माझमा सतकत तमावर दषुट 

हेद्ूर े पा्घरर घादले जाद होदे अशा वेळेला मला उतकट आशा लागल� क�, माझमा िजवाडमा 
�म्ा्जवळ मी माझे अ्दतकरर उघले कर�न, तमा्डमा सव्ादाने �न पेमळ सहानुभूदीने माझमा 
आतममाला पोतसाहन �मळेल, मा जगादील सवर सुखावर मी जारून बुजून पारी सोलले मारे खरे 
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ममर दे ओळखदील �न दतुखस्वेदना्नी मी दळमळद असदा आपलमा पेममम मधुर हासमारे 

अमतद�बद् ूमला देदील. मला उतकट आशा होदी क�, माझे परम �म् दर� �नदान मला सोलरार 

नाह�द! माझमा मा दत�तद मनाला �न माझमा मा उतकट आशेला �नराशे�शवाम काह� �मळाले नाह�! 
�वसदार न वहावा महरून मी इदकेर सा्गदो क� माझमा भावासारखे मला �पम असरारे माझे 

एकदोन �म् मा अतमद् जरर�डमा वेळीर मला सोलून देदे झाले! 

जेवहा मला ्दसून आले क�, सवर जगाद मी एकटा पललेलो आहे, एकटा फकद माझमा 
परम�पम आई�शवाम �न दीह� ला्ब इटल�मसमे रा्हलेल� �न माझमासाठठ दळमळद असलेल�! 
देवहा मा भमार शधूमदेने दरकून मी मागे वळलो. माझमा मागे सश्म उभार होदा तमा्डमा मी 
दाबमाद सापललो. कव्रद मी रुकद असून सवर जग बरोबर असेल काम? कव्रद माझी कलपना 
ह� सवपनवद ्असेल? माझे ल�म मनोराजम असेल? दे अ्�दम ल�म नसून मला मा् रुकून दे 

दसेर आहे महरून वाटद असेल? माझमा कोतमा �वरारा्नार मी धरन बसलो असेन? केवळ 

जमासाठठ-जमाडमा उदशेासाठठ नवहे-मी लढद नसेन ना? माझमा अ्दतकररादील नसै्गरक 

सफूद�ने ममार् दद अशा क�ेमसमे लहान लहान सदगुरा्री पािपद करन घेणमारे ऐवजी �न 

नजीकरी �न सोपी �ददक�र कदरवमे करणमाद समाधान मानणमारे ऐवजी, महतवाक�डेमा �क्वा 
अह्मधमदेडमा फेर ्माद सापलून “पा्शलुभमे फले मोहाददुवाहु�रव वामनत” अशी माझी हासमासपद 

िस्�द झाल� नसेल ना? 

जमा ्दवशी मा सश्म�पशाडराने मला प्ा�लले तमा ्दवशी मी अतमद् ददु�वी आहे इदकेर 

वाटले असे नाह�, दर मी गुधहेगार आहे, मी घोर अपराध केलेला आहे- जमा घोर अपराधारी बोररी 
माझमा हदमाला सदद लागलेल� आहे, पर्दु जमारे प�रमाजरन करणमारी स््ध �नघून गेल� आहे 

अशा भमक्र अपराधारा मी अ्धकार� झालो आहे- असे मला वाटू लागले. अॅलेसािध्मा �न 

रामबेल� मे्े जमा्ना गोळमा घालून मारणमाद आले तमा्डमा आकत �द, पाप �न पशरातदाप मा्डमा 
मू�दरमद् प�दमा, माझमा लोळमापुढे उभमा राहू लागलमा. तमा्ना पुधहा सजीव करणमारी माझमाद 

दाकद नवहदी! �कदी मादा्रा दळमळाट माझमा मसदकावर पलला आहे! �कदी मादा्ना मी 
रल�वले आहे �न जर मी इटल�डमा दररा्स हमा महतकत तमाद देह ठेवणमासाठठ अशीर रेदना देद 

रा्हलो, एक राष्- सवद्् राष्- करणमासाठठ तमाडमा प�दमा उदी�पद कर�द रा्हलो, दर आरखी 
�कदी मादा्ना रलावे लागेल!! जर हे एक राष्- हे सवद्् राषट- हे नुसदे कालप�नक मनोराजमर 

असेल दर मग? आजपम�द दोन वेळा भूगोलाडमा सुधाररेरे �नशार दोलून धरलमाने जर माझी 
इटल� �ीर झालेल� असेल, जर तमा �ीरदेमुळे �दने अवाररीन, दरर �न सशकद राष्ाडमा 
अमलाद रहावे असा ईशवरारार सक्े द असेल, जर तमा ईशवर� सक्े दानुरप कदरवमशधूमदेद नाव 

नाह�, �नशार नाह�, अशा िस्दीदर इटल�ने रहावे हे अप�रहामर असेल, दर मग भ�वषमाबदल 

जबाबदार� घेऊन तमा कालप�नक ल�माडमा पापदीसाठठ शेकलो �न हजारो मारसा्ना तमा्डमा 
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देहारा �न तमा्ना �पम असलेलमा सवर वसद्ूरा काममरा तमाग करावमास उतदेिजद करणमरा 
अ्धकार मला कोरी ्दला? 

मा सवर सश्मारा माझमा अ्दतकररावर �कदी भमक्र प�रराम झाला हे मी सा्गद बसद 

नाह�. मी इदकेर सा्गदो क�, मा पशरातदापाने �न अ�निशरदेने मला वेल लागले. रा्ी झोपेदून मी 
फाल्दशी उठावे �न वामूडमा झटकमासारखे दाराकले धावद जावे! कारर, माझा परम�पम जाकोपो 
र�फनी मला हाक मार�द आहे असे मला वाटावे! जे माझे सनेह� दुर्गाद आहेद �न माझमापासून 

हजारो कोसाडमा अ्दरावर आहेद हे मला कळद होदे, तमार सनेहमा्ना बघणमास, दे दरू आहेद हे 

जारद असदाह�, दे शेजारडमा खोल�दर भेटदील अशा अप�रहामर �वराराने मी माझमा खोल�दून 

बाहेर मावे! मतकिशरद ्कारराने, एखादमा शबदाने �क्वा जरा कठोर आवाजाने, मी एकदम रलू 

लागावे. तमा वेळेस लल्नमसमे रोहोकले बफर  पललेले होदे. मला वाटू लागे क�, पतथवीने शववस् 

प�रधान केलेले असून दी मला मीह� तमाखाल� मावे महरून बोलावीद आहे. जे माझमाभोवदी 
असद तमा्डमा मनाद माझमा�वतमी �दरसकार उतपधन झालेला आहे अशी माझी भावना होई. 

आमुषम सुकून जाद आहे �न िजवाडमा सवर शिकद �ीर होद राललमा आहेद असे मला वाटावे. दी 
माझमा मनारी भमक्र िस्�द आरखी काह� ्दवस जर ्टकदी दर मी एक दर काममरा वेला 
झालो असदो �क्वा आतमहतमेडमा पापारा अ्धकार� झालो असदो. मी खोल�द भमक्र 
उदासीनदेद बसलो आहे इदकमाद शेजारडमा खोल�द एका दरर स्ीने माझमा दतुखिस्दीरे 

अनुमान करन एका ओळखीडमा मनुषमाला माझमा खोल�द मेऊन माझी उदासीनदा घालवावी 
महरून आगह केला असदा दो महराला, “्े, ्े! दो आपलमार र्गाद आहे. गुपदकट ररीद 

एकलक�ले बसणमाद तमाला खरे सुख होदे.” हाम! हाम! दसुर ्माडमा मनारी िस्�द जाररे हे 

मनुषमा्ना �कदी दघुरट आहे! सहानुभू�द�शवाम- दी मा जगाद द�ुमरळ असदे- खर्मा खर्मा 
सहानुभूदी�शवाम लोका्डमा मनो�वकारा्रा �कदी �वपमारस केला जादो! 

एके ्दवशी सकाळी मी जागा होदो दो एखादमा महतस्कटादून मुकद झालेलमा 
मनुषमापमारे माझे मन समाधानमुकद �न माझा आतमा शा्द झाला आहे असे मला वाटले. 

झोपेदून जमा �री मी प्म जागा होई दो �र मला अतमद् उद�वगनदेरा जाद असे. दतुखमम 

अिसदतवाला तमा जागतदीपासून आर्भ होद असे. दो �र महरजे सवर ्दवसभर भोगावमा 
लागरार्मा अ�नवररनीम मादना्री बेर�जर माझमा मनापुढे मा्�लद असे. मी वर वररन केलेलमा मा 
म्हधमाद झोपेदून जागे होदार मा प्हलमा �री माझमा दतुखाला �न उद�वगनदेला पारावार नसे. 

पर्दु तमा ्दवशी सवर पतथवी मला समाधान देणमाक�रदा िसमदवदी झाल� आहे �न सूमाररा दो शभु 

पकाश माझमा तमा �ीर देहादील जीवशकदीना पफुिललद करणमासाठठ आपले आशीवारदमुकद 

�करर मजवर पालीद आहे असे मला भासू लागले. माझमा मनाद अगद� प्हला �वरार जो आला 
दो हा क�, दुझी सवर दतुखे ह� अह्मधमदेरी फले आहेद, कारर, दुझी आमुषमारी वमाखमा रुकलेल� 
आहे. आदा मला �क््रद ् शा्ददा वाटू लागलमाने दतकाल�न प�रिस्दीरे �न माझे सवदतरे 
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�नर��र मी कर लागलो. माझमा �नदीशास्ारी सवर इमारद मी पुधहा उभा�रल�. सवर 
दतव�ानारा मुखम पामा आमुषमारी इ�दकदरवमदा हार आहे. सवर पशन हे आमुषमाडमा वमाखमेवर 
अवल्बून असदाद. आमुषमाडमा इ�दकदरवमदेरी बरोबर वमाखमा ठर�वरे आ�र दी 
�सदा्दपददीने समजून घेरे ह� मुखम गोषट असून इदर सवर मुद े दाुमम पदीरे ठरदाद. 

्हद्सु्ानादील पारीन धमारद आमुषम हे ईशवरसमाना्र आहे, अशी आमुषमारी इ�दकदरवमदा 
ठरलमाने ग�दमा्दम, �्माशधूमदा, �न परमातममाद जीवातममाला �वसररे हे आमर लोका्रे मुखम 

ल�र झाले. �खशरन धमारद, आमुषम हे पापप�रमाजरना्र आहे, अशी आमुषमारी वमाखमा 
असलमाने दतुखे ह� मनुषमारी पर��ा करणमाक�रदा मेदाद, �वपतदी �नमूटपरे �क्बहुना आनद्ाने 

सोसलमा जावमा �न तमा तमा दतुखारा �क्वा �वपतदीरा प�दकार कररे हे आपले कदरवम नाह�, 
अशी मदे प�दपादन केल� गेल�. मार वमाखमेने पतथवी ह� मादनाभूमी ठरल� �न मो� �मळणमारा 
मुखम मागर महरजे पा््रव वसदू�वतमी उदासीनदा �क्वा �दटकारा हार होम अशी समजूद झाल�. 
पुढे १८ वमा शदकादील जलवाद उतपधन झाला �न तमा जलवादाने आमुषम हे सुखस्पदना्र आहे ह� 
आमुषमारी आसुर� वमाखमा पकट केल�. मा मोगाने अनेक रपे धारर केलेलमा अनेक मारसामसमे 

अह्मधमदा उतपधन झाल�. सवर मनुषम-जादीडमा सुखासाठठ महरून लढाईला आर्भ केला जाई �न 

सवदतरे ्हद होदार लढाई सोलून वमिकद �न राष्े परद मेद. �वपतदीला �भऊन महतकत तमे सोलून 

्दल� जाद �न दतवापे�ा जल वसद्ूना �न सुखासारखमा जल �वकारा्ना जासद महतव देणमाद मेई. 

मा वमाखमेरा आपलमा मनावर �क््रद ्दाबा रा्हला आहे असे मला आढळून आले. ‘आमुषम हे 

सुख आहे’ मा �नद्म �न अधोगामी �वरारा्रा माझमा आतममाला नसै्गरक �दटकारा 
प्हलमापासूनर होदा. मी मा �वरारा्री पाळेमुळे इदरा्डमा मनादून नाह�शी केल�. पर्दु दी 
माझमा मनादून मा् अिजबाद घाल�वल� गेल� नवहदी. मला न जुमानदा दी दे्े पुधहा जवळ होऊ 

लागल� होदी. पर्दु माझमा मनाद सुखारी जी इड्ा होदी दी �वतमी सुखाबदल नवहदी. उडरदम 

सवरपाद दी इड्ा पादभुूरद झालेल� होदी. पेमाडमा-�पदीडमा-रपाने दी माझमा मनाद वास कर�द 

होदी. �पदी ह� अतमद् प�व् वसदु आहे. �न परमेशवराडमा आ�ेने �दरा हदमामसमे जेवहा जेवहा 
अवदार होईल देवहा देवहा �दरा आपर साभार सवीकार केला पा्हजे. पीदी ह� परमेशवराने 

आपलमा अ्दतकरराद पकाश �न उतसाह देणमाक�रदा ्दलेल� देरगी होम असे मी मानावमास 

पा्हजे होदे. पर्दु पीदी ह� माझा हकक �क्वा हे माझे ब�ीस नसून देरगी आहे असे मानणमारे 

ऐवजी मी नकळद तमा पेमारी- तमा �पदीरी- कदरवमपूदरदेडमा कामी आशा धरन बसलो. �पदीरे 

खरे सवरप मला कळले नाह�. �पदीला ऐ्हक आशेरे ब्धन नसावे. पर्दु मी रुकून �पदीरी पूजा न 

क�रदा ददतुपधन सुखारी पूजा कर लागलो. हे सुख जेवहा �मळरार नाह� असे ्दसले देवहा 
अ्ारदर सवर गोषट��वतमी मी �नराश झालो. पीदीसाठठर पीदी धरणमारे ऐवजी दीपासून सुख होदे 

महरून दी असावी असे मला वाटद होदे. पर हे सवर रुक�रे होदे. आनद् �न दतुख मा्ना भुलून �क्वा 
�भऊन अ्�दम साधणमारे कामारद अ्दर पलू देदा कामा नमे. आतममाडमा अमरतवाद माझा 
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�वशवास पूरर र�दीने दढ झालेला नवहदा. हा जधम काह� एकदम आलेला नाह� �क्वा एकदम नषट 

होरारा नाह�. अनद् जधमादून पगमन होदा होदा आतमा पूरर सवरपाला �मळदो. मा 
जधमपर्परेदील दतुखे ह�, जमा पवरदारे �शखरावर परमेशवरारे वासदवम आहे; तमा पवरदावर रढून 

जाणमाडमा कामा�द अवशम असरारे शम होद. जमा पूरर सवरपारे पतथवीवर �क््रद ्रधह ्दसद 

आहे तमा पूररतवापद जाणमास मा जधमपर्परे�शवाम �न �दडमादील दतुख भोगा�शवाम दसुरा मागर 
नाह�. मा ऐ्हक पर्परेदील एका जधमास माझमा वमिकदद�पाला पका�शद करणमास एखादा 
�करर सापलला नाह� महरून मी मा �वशवाद सूमरर नाह� असे कसे महरू? दो मला आढळद नवहदा 
�क्वा तमारेकले बघणमारी माझी ्ादी नवहदी इदकेर काम दे खरे. इदर सामाधम जन जमापमारे 

अह्काराडमा दलाकमाद सापलदाद तमारपमारे सवदतला मुकद मानीद असदानार मीह� तमा 
अह्काराडमा दाबमाद गेलेलो होदो. फरक इदकार क�, माझमा मनादील अह्कार जरा उडर 

सवरपारा होदा. 
आमुषम ह� दै�वक काम्गर� आहे. आमुषम हे कदरवम आहे. आमुषमाडमा इदर सवर वमाखमा 

रुकलेलमा असून तमारे अनुगमन कररारा्ना दमुारग� नेरार ्मा आहेद. धमर, शास्, दतव�ान 

हमा्डमामसमे बाक�डमा मुदमावर �कदीह� भेद असला दर� तमा सवा�री एका मुदमा�वतमी मा् 

एकवाकमदा आहे क�, पतमेक अिसदतव हे ल�म आहे, मनुषमाडमा सवर शकदी्रा पूरर �वकास कररे 

तमा पूरर �वक�सद शकदी्री एकदानदा �न एकवाकमदा करन आमुषमारे अ्�दम उ्दषट 

शोधणमाकले पवतितद ठेवरे हे दे ल�म होम. मानवमारे अ्�दम सासम साधणमारे कामी पतमेक 

वमकदीने झटले पा्हजे. पर्दु कालिस्दीपमारे पतमेक वमकदीला हे अ्�दम साधणमासाठठर 

दाुमम पदीरी कदरवमे प्म करावी लागदाद. हमा दाुमम पदीडमा कदरवमारी पूदरदा ह� मानवी 
शिकद �वकासनास �न सहकररास मदद करदे �न अशा र�दीने अबा्धद �न अ्�दम सतमारे 

स्पादन सुलभ कर लागदे. एका मनुषमास तमाडमा अगद� नजीकडमा काह� ्ोडमाशा वमकदी्रीर 

न�ैदक �न बौ�दक पग�द कररे शकम असदे �न महरून तमारे देर दाुमम ल�म होदे. दसुर ्मा 
एखादमा मनुषमास तमाडमा अ्गी �वशेत शिकद असलमाने �क्वा जासद अनुकूल प�रिस्�द 

असलमाने राष्ोदार कररे, सवदेशाला स्जीवन देरे �क्वा सामािजक आ�र धा�मरक सतमारे 

पकट�करर कररे हे शकम असदे �न महरून तमारे दाुमम ल�म ठरदे. 

मानवी जादीरी अजून बालदशार आहे. महरून �दरे �ान �न �दरी शिकद ह� फारर 

ममार् दद आहेद. आपल� �व�शषट कदरवमे कोररी आहेद हे ठर�वरे फार जल जादे; पर्दु आपलमा 
पतमेकाडमा वाटमाला काह� दर� �व�शषट कदरवम आलेले आहे हे अनुमानाने �सद क�रदा मेदे. जर 
आमुषम हे केवळ खाऊन मरणमासाठठर नसेल दर हे अगद� सपषट आहे क�, हमा अिसदतवाद जे 

काह� ्ोलेसे �र आपलमा वाटमाला आलेले आहेद तमामसमे जमा सवरपाद आपर समा�वषट 

झालेलो आहोद, सवरपारी तमा शकम �ददक� उधन�द करणमास झटरे हे आपले कदरवम आहे. 
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आमुषम ह� देवारी काम्गर� आहे �न महरूनर कदरवम हेर आमुषमारे शासन होम. तमा 
दै�वक काम्गर�रे पूरर सवरप ओळखून तमा कदरवमारी पूदरदा करणमादर आपलमा अिसदतवाडमा 
पगमनारी बीजे आहेद. आतमा अमर आहे. पर्दु तमाडमा पूरर सवरपापद तमाने �कदी वेळाने �न 

कशा र�दीने जावे हे ठर�वरे हे आपलमा हादी आहे. पतमेकाने एखादमा म्् दरापमारे आपलमा 
आतममास पा�वंमाद ठेवावे. तमाला अह्कारारा सपशर देखील होऊ देऊ नमे. आपलमा आमुषमारा 
पशन, तमा पशनारे अतमद् महतव �न तमारी धा�मरक प�व्दा ओळखून, पतमेकाने आपलमापुढे 

ठेवावा. मग आपलमा भोवदी असरार्मा मनुषमा्ना कशारी अतमद् आवशमकदा आहे हे नीट 

र�दीने पहावे. मग आपलमा सवदतरी शकदीरी म्ा्र �क्मद ठरवून तमाने आपलमाला तमा 
आवशमक गोषट�पकै� कोररा भाग उरलदा मेईल हे अजमावून ठरवावे. हे तमारे हमा आमुषमादील 

कदरवम ठरेल, पर्दु हे कदरवम ठर�वदेवेळी कोरराह� वमिकद�वतमक �क्वा प�पादी �वरार 
उपमोगी नाह�. पूवरगहाने �क्वा दरुागहाने भलदीकले वहावद न जादा, सवर मानवमारा �वरार 
मनाद घेऊन अ्दगरद सफू�दर �न आमुषमाडमा प�व्देने �न पेमाने उर्बळरार� �वरारजागत�द 

मा्डमा सहाामाने, हा कदरवमारा पशन सोल�वला पा्हजे. जमा काला्द �न जमा प�रिस्दीद आपला 
जधम परमेशवराने घादला आहे तमा काला्द �न तमा प�रिस्दीद मनुषमजादीला जमारी अतमद् 

आवशमकदा असेल तमा वसदूडमा पापतम्र आपआपलमा शकदीपमारे आपला भाग ठरवून घेऊन, 

दो कदरवम महरून िसवकारन दी परमेशवरारी काम्गर� आहे महरून समजून, माझमा दरर 

ब्धूनो, दुमह� एकदा �दकले आपले आमुषम अपरर करणमारा �नशरम केलाद महरजे मग मा् 

दुमह� कोरडमाह� स्कटाला भीक घालदा कामा नमे. दुमडमा सवर शकदी खरर करन दे कदरवम पूरर 
करा. मग तमाद दुमडमावर लोक पी�द करोद वा दुमरा दवेत करोद. दे कदरवम पूरर करा, मग 

दुमहाला इदर लोक साहम करोद �क्वा बहुधा दतव�नषठेडमा वाटमाला मेरारा एका्दवास दुमडमा 
साहमाला मेवो. दुमरा मागर दुमह� सपषट र�दीने आखलेला आहे. महरून दतुखाला �न मोहाला दाद 

न देदा जर तमा मागाररे आ्मर करन इिड्द स्लाला दुमह� जारार नाह� दर दुमह� भमाल 

आहाद असे ठरले जाईल. एका पो�लश कवीरे एक सुद्र कवन मला आठवद आहे. तमा कवनाद 

तमा कवीला तमारी देवदा सा्गद आहे, “जा �न मजवर पूरर �वशवास ठेव. दू सवदतडमा वैभवारा 
�वरार मनाद आरू नकोस, दर जमा्ना मी दुझमा सवाधीन कर�द आहे तमा्डमा ्हदारा �वरार कर. 
दुझमा�वतमी लोका्नी �दरसकार वमकद केला, गवारने दुड् मानले, दुझी ्ळरूक केल�, दर� शा्द 

रहा. कारर हमा सवर गोषट� नाश पावदील, पर्दु दुझे सतकत तम मा् अबा्धद राह�ल. जा �न कदरतव 

हेर दुझे आमुषम मान. जर� दुझे अ्दतकरर लळमळू लागले, जर� दुझमा ब्ध्ूकलून दुला साहम 

�मळेनासे झाले, दर� दू सदो्दद कदरवमदतपर रहा. अबा्धद, अखल् �न सदद कदतरतवरद हो. 
महरजे दू सवग�म सद्ानाद गरला जाशील.” मा सुद्र क�वदेद एकर दोत आहे. माद ब��सारी 
आशा लावलेल� आहे. ह� आशा नषट वहावी अशी माझी इड्ा आहे. जमा्ना महतकत तमे करावमारी 
आहेद तमा्नी तमा्नी ब�ीस काम �मळेल हे �बलकूल पहादा कामा नमे. परमेशवराकलून 
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सतकत तमरददेला जे ब��स �मळावमारे दे �मळेलर �मळेल. पर्दु तमा ब��सारा �वरार आपलमा 
मनाद मेदा उपमोगी नाह�. फल देरे वा न देरे हा अ्धकार परमेशवरारा आहे. आपला अ्धकार 

कदरवम करणमारा आहे. भ�वषमधमारदील अनु�ा अशी आहे क�, “दू पर्हदरद हो �न दुझी सवर 
वमवस्ा परमेशवराकले सोपीव.” ‘कमरणमेवा्धकारसदे मा फलेत ुकदारन! मा कमरफलहेदुभूरमारद े

स्गोसतवकमर�र’।। हे दतव�ान पूरर र�दीने समजून घेणमास मी काम बौ�दक शम केले, मा 
आमुषमाडमा मूलदतवाडमा अनुरोधाने िजवाद जीव आहे दोपम�द वागणमारा �नशरम मी कसा 
केला, सॅवहोनाडमा दुर्गाद जे माझे प�व् कदरवम महरून मी ठर�वले दे प�व् कदरवम -माझमा 
�पमदम देशारे लोकसतदातमक राष्ैकम- दे महतकदरवम लोक�नदे्रा �क्वा दतुखारा वाटेल �ददका 
भ�लमार झाला, द्ा�प नेटाने �न �नशरमाने पार पालावमारे असा दढ सक्लप करन मी पुनत 
कदतरतवदतपर कसा झालो हे सवर् वै मे्े मी सा्गद बसद नाह�. जमा वेळेस जमा जमा क्ठर �न 

पर��ेडमा पस्गादून मी गेलो तमा तमा पस्गारी ्टपरे मी करन ठे�वल� होदी, दी सवर “एका 
अप�सद मारसारी हक�गद” मा नावाडमा लहानशा �ननावी पुसदकाद प�सद कररार होदो. मी 
अ�दशम बार�क अ�राद पादळ कागदावर दी सवर हक�गद �लहून रोमडमा ्ा्दीरे वेळेस 

मजबरोबर घेऊन तमा शहराला गेलो, पर्दु परद मेद असदा फा्समसमे दे कागद हरवले गेले. तमा 
वेळरे मनो�वकार �न �वरार आदा पुधहा �लहून काढरे अशकम आहे. मी कोरारीह� मदद न घेदा 
शदुीवर आलो मारे मुखम कारर हे क� धा�मरक �वरारा्रा �न इ�दहासारा मेळ घालून मी माझे 

दतव�ान ठर�वले. परमेशवराडमा कलपनेपासून मी पगदीडमा दतवावर उदरलो. हमा 
�वशवपगदीडमा दतवावरन आमुषमाडमा खर्मा वमाखमेवर आलो. आमुषम ह� दै�वक काम्गर� आहे 

�न महरून कदरवमदतपरदा हार आमुषम दलीस नेणमारा मुखम �नमम होम हे मी ठर�वले. आमुषम 

ह� काम्गर� आहे, आमुषम हे कदरवम आहे, हमाद दढ �वशवास बसलमावर मग मी माझमा 
आमुषमाडमा कदरवमाद पुधहा केवहाह� अ�वशवास �क्वा आळस करावमारा नाह� अशी शप् 

घेदल�. लँधटे हमा कवीने महटलमापमारे सवातमापररादून मी शा्दीपद आलो. ह� शा्�द जबर�ने �न 

�नराशेने �मळाल� होदी हे मला कबूल आहे. कारर, मी दतुखाशीर सनेह स्पा्दला �न मी तमारे 

पा्घरर करन तमामसमे जाऊन बसलो. पर्दु कशाह� र�दीने दी मला �मळालेल� असो, पर दी 
शा्दी होदी. कारर, देवहापासून आरलाओरल न क�रदा सहन कसे करावे हे मी �शकलो. मला 
सहनशीलदा आल� �न शममुकदद्द �न सवातमल�नद्द आमुषम कसे धमावे हे पूरर कळून आले. मी 
हमा ऐ्हक अिसदतवादील वमिकद�वतमक सवर सुखा्ना काममरा दतुखमम रामराम ठोकला. 
माझमा सवदतडमा हादाने मी ्लगे खरले- पर्दु दे पीदीसाठठ नवहदे; कारर परमेशवर सा� देईल 

क�, आदा माझे केश शभु झाले आहेद द्ा�प माझमा दारणमाडमा भराद माझे मन िजदके पेमळ 

होदे �ददकेर दे अजूनह� आहे. महरून पीदीला नवहे दर फलाशेला, उतक्ठेला, पीतमुतपधन 

समाधानाडमा इड्ेला, गालून टाकणमासाठठ मी दे ्लगे खरले. तमावर माझमा हादाने मादी 
लोटल�. कारर तमाद पुरन टाकलेला अह्कार पुधहा वर मेऊ नमे. कोरास ्दसूह� नमे. काह� प�सद 
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असलेल� �न काह� कोरासर माह�द नसलेल� अशी अनद् काररे घलून आलमाने माझे आमुषम 

दतुखमम होदे, दतुखमम आहे �न लवकरर दे सप्रार नसेल दर असेर दतुखमम रहारार आहे. पर्दु 

तमा वेळेपासून माझमा मा वमिकद�वतमक दतुखाला मी केवहाह� माझमा कदरवमाडमा आल मेऊ ्दले 

नाह�. माझमा आमुषमाडमा उतदराधारद जी ्ोलीबहुद पेमारी देरगी (कारर दसुर� कशारीह� मला 
जरर नसून मी फकद पेमारा भुकेला आहे) परमेशवराने मला देऊन माझमा अिसदतवाडमा 
असहमतवारा ्ोलासा भार कमी केला, तमा पेमाडमा देरगीबदल मी तमा �वशवाडमा रालकारा 
अतमद् आभार� आहे. पर्दु पीदीडमा मा समाधानालाह� जर� मी अ्दरलो असदो, दर� मला अशी 
खा्ी आहे क�, मी आहे दसार असदो. इटल�दील उततकालडमा रममदेने म�्लद झालेला सूमर 
मसदकावर पका�शद असो �क्वा उतदर धुवाकलील पेदारी कळा धारर केलेले बफर मम वादावरर 

पसरलेले असो, तमामुळे आपलमा कदरवमाद काह� एक फरक होद नाह�. परमेशवर हा ऐ्हक 

वादावररारे पल�कले सवगार्धिषठद झालेला आहे. तमाडमा आ�ेनुरप असरार्मा कदरवमारा, 
�नषठेरा �न भ�वषमारा दारा आपलमा हदमाकाशाद अखल् रमकद असदो; मग तमारा पकाश 

एखादमा ्लगमादील �मर�मररार्मा ्दवमापमारे भमक्र अ्धाराद प�द�ब�्बद होवो �क्वा न 

होवो! 
इ्गलल्मसमे माझमा �नवासारा प्हला भाग हा राजक�म दषटमा काह� फारसा महतवारा 

गेला नाह�. एक दर माझमा मनाला न�ैदक �वपतदी्रा झालेला ्ास �न दसुरे असे क�, तमा 
मनशर्रलदेला दा�र�मारे �मळालेले पाठबळ. माझमा मादा�पदरा्नी मला िजदके पैसे धालले 

�ददके सवर मी इटल�डमा कामारसदव काढलेले कजर फेलणमाद घालवून बसलो. �न �शवाम 

इदरा्साठठह� बरेर पैसे खरर केले. १८३७ �न ३८ साल� दा�र�माने माझी पाठ पुर�वल� होदी. मन 

उदासीन �न पोटाला अधन नाह�! मी माझमा मादा�पदरा्ना दी दतुखद अवस्ा कळवून माझी 
अलरर टाळल� असदी; कारर, तमा्नी मजसाठठ वाटेल दो ्ास सोसून मला मदद धालल� असदी. 
द्ा�प मा हदभागमासाठठ जमा्नी आजपम�द अममार् दद सवा्रतमाग केलेला होदा तमा्ना पुधहा 
्ास न वहावा एदद्र मी माझी िस्दी तमा्डमापासून ्पवून ठे�वल�. मी गुपरुप र�दीने 

दा�र्मा्शी झुज्द होदो. माझमा आईने �क्वा माझमा िजवलग �म्ा्नी मला आठवर महरून 

्दलेलमा �पमवसद्ूनाह� पुधहा परद �मळणमारी आशा सोलून मी गहार टाक�द राललो. तमान्दर 
्ोडमा्ोडमा �कमदीडमा वसदु गहार ठे�वलमा. शेवट� एके ्दवशी शनवार� माझा एक जुना कोट 

�न बुटा्रा एक जोल घेऊन एका दकुानी मी गेलो. तमाबदल र�ववारापुरदे अधन मला �मळाले! नद्र 
मजजवळ काह� उरले नाह�, देवहा माझमा देशादील काह� जर मजला जामीन झाले �न मी 
दकुानोदकुा्नी उधार मागद ्हलू् लागलो. हे दकुानदार ददु�वी लोका्रे सवर �वतद हरर करदाद. 

शेकला राळीस पधनास वमाज घेणमाडमा बोल�ने मनुषमाडमा ददैुवारा फामदा घेऊन तमाला 
�करकोळ रककम देदाद. दारबाजा्नी �न दरुारारा्नी भरलेलमा दकुानाद आठवडमा आठवडमा्नी 
तमारी सवमाज फेल करन घेदाद. मा सवर लजजासपद पकारारा मी ्मा्माने अनुभव घेऊन 
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बसलो. हा अनुभव केवहाह� अतमद् ्ासदामक झाला असदा. पर्दु माझमा तमा वेळडमा िस्दीद 

दर मा ्ासाला पारावार रा्हला नवहदा. मी एकटा, एकलक�लेपराद पललेला, कोरी मा्हदी 
दमावमास नाह�, मनाला सवासथम नाह�, पोटाला अधन नाह�, अनोळखी लोका्डमा गजबजलेलमा 
बाजाराद नीरावस्ेद उभा, जे्े दा�र�माद सापललेलमा मनुषमाला �नदरम र�दीने वाग�वणमारी 
पददी पर�लद आहे, अशा लल्न शहराद रहाद असलेला! पर्दु मा भमक्र प�रिस्दीशी मी 
शौमारने झुज् घेदल�. मी मा पस्गारी हक�गद फकद एवढमारसाठठ देद आहे, क�, मजपमारेर 

जमा्डमावर असे पस्ग गुदरदील तमा्नी माझमा उदाहरराकले पाहून दर� आपला धीर सोलू नमे 

�क्वा सवदतला नीर �न मतकिशरद लेख ू नमे. माझी अशी इड्ा आहे क�, मादा्नी आपलमा 
बालका्ना काटकपरा मेईल �न आमुषमादील सवर स्कटा्ना पाठ देणमारी ्हममद राह�ल अशा 
पकाररे �श�र दमावे. कारर, मूरोपडमा मा ्ा्�दकारक िस्दीद आपलमा �न आपलमा 
नादलगा्डमा प�रिस्दीवर आपला दाबा रहारे �बलकूल शकम नाह�. अशा र्रल काला्द मुला्ना 
रैनीद �न �वलासाद वाढ�वणमापे�ा �न तमा मोगाने तमा्डमा अ्गादील स्कट�मदा �न का्ठणम 

नषट करणमापे�ा जर आमा आपलमा मुला्ना लहानपरा पासून क्टक बन�वदील दर तमा मुला्र  े

खरे कलमार केलमासारखे होईल. नसै्गरक र�दीनेर जे �वलासीपराद वाढलेले होदे �न सुखारे 

्दवसा्क�रदार वासद�वक जे मोगम होदे असे �कतमेक दरर लोक, जमा सक्टाद मी हासून खेळून 

्दवस काढले तमार सक्टाद कररन जाऊन, गुधहे करणमास �क्वा आतमहतमा करणमास पवततद 

झालेले मी पा्हले आहेद. स्कट�मदेडमा �न काटकपराडमा मा अभावारे मुखम पाप माझमा मदे 

तमा्डमा मादतवगारकले आहे. माझी आई-�दरे नामोडररर सदो्दद धधम असो, भावी कालारी 
सू�म दषट�ने पर��ा करन मला असेर �श�र देदी झाल� क�, जमा मोगाने दधुरर पस्गादह� अढळ 

रहाणमारे माझमा अ्गी सामथमर मावे. आपलमा मुलाला भ�वषमकाळी सुख होईल अशी �श�ा 
देरार� जी पी�द दीर खर� �न दरूदश� पी�द होम. 

दा�र�मारा दो प्हला दलाखा सोसलमानद्र मग मी वाडतममातमक पमतनाने काह� दर� 
�मळ�वणमाडमा नादास लागलो. मी काह� ्ठकारी ओळखी पाललमा �न बरार माह�द झालो. 
पुषकळ मा�सक पुसदकाद माझे लेख घेदले गेले. अशा र�दीने साधारर दजारपमारे राहणमाइदक� 
साधने मला �मळ�वदा आल�. तमा लेखामसमे काम दोत आहेद �क्वा काम गुर आहेद हे ठर�वरे 

वारका्कले आहे. दे सवर लेख मा मालेद प�सद केले जाद आहेद. इटा�लमन �वतम घेऊन �क्वा 
इदर �वतमाद मधून मधून इटल�रा स्ब्ध आरून मी तमा लेखा्डमा दवारे इ्िगलश लोका्रे ल� 

माझमा देशाकले लागावे असा पमतन केला. तमा वेळेस इटल�बदल इ्िगलश लोक पूरर र�दीने 

उदासीन होदे. पर्दु मा लेखा्म ुळे हलके हलके तमाडमाद रळवळ उतपधन होऊन १८४५ मसमे तमा्री 
इटाल�मन कामारला पूरर सहानुभू�द �मळ�वणमासाठठ मला एक काममरे मल्ळ स्ापदा आले. 

आपलमा राष्ैकमाबदल इ्गलल्मधलमा पूरर सहानुभूदीरे शेम माझमा मा मल्ळाकले बहुदा्शी मेद 

आहे. 



 

www.savarkarsmarak.com 

सवद््देडमा पुषकळ ्दवस �मळद आलेलमा �श�राने इ्गलल्मसमे वमकदीगौरवारी 
उदातद कलपना �न वमिकदमा्ाबदल आदरबु�द हे सदगुर पामुखमाने वास कर�द आहेद. तमा्ना 
एकदा एखादे मद पस्द पलले महरजे मग तमापमारे कत �द केलमा�शवाम दे सवस् बसरार 
नाह�द. जर� एखादे मद तमा्ना पस्द नसले दर� जर कोरी दे अगद� मनापासून प�दपादन कर 

लागला दर दे आदरपूवरक एकून घेणमास दे दमार असदाद. तमा्री मै्ी ह� प्म जलद नाह�, पर्दु 

एकदा जलल� क� मग काममरी झाल� असे समजावे. केवळ द�लापुरदेर तमा्र ेपेम नसून तमा्डमा 
वदररुक�द जासद उदरद असदे. जर� एखादा दसुर ्मा मुदमावर मदभेद असला दर� तमा्र े पेम 

अढळ असदे. माझमा पतमेक �वराराला तमा वेळेस अशकमदेडमा अ�दा लावणमाद आलमा होतमा. 
पर्दु माझमा सवा्रतमागी र�र्ाने तमा �वराराद माझी �कदी पूरर �नषठा आहे हे पकके समजून 

तमा माझमा कळकळीनेर �कतमेक ्ोर मनारे इ्िगलश लोक माझे सनेह� झाले. जमा भूमीमसमे 

(इ्गलल्मसमे) मी हा मजकूर �लह�द आहे तमा भूमीरे नामोडरारर मी सदो्दद कत द�देनेर कर�द 

राह�न. कारर, इ्गल्ल ह� माझी दसुर� सवदेशभू�म झालमासारखी मला वाटद आहे. मी हे र�र् 

माझमा वमिकद�वतमक वततदा्दाक�रदा �लह�द नसून दे दतकाल�न राजक�म रळवळीडमा 
वततदा्दासाठठ �लह�द आहे �न महरून माझमा पुषकळ �म्ारी नावे देद बसणमारे हे स्ळ नाह�. 
द्ा�प अॅशसटर नावाडमा कुट्ुबारे नाव ्दलमा�शवाम मला रहावद नाह�. 

बर्मार �वदवान इ्िगलश लोका्शी झालेल� ओळख �न इटल�मसमे सुर असलेलमा 
वाडतममातमक जागतदीवर�ल इ्गलल्मसमे प्हलमा एक दोन वतारद मी �ल्हलेले लेख मा्डमा मोगाने 

माझे मनाद फार ्दवस अपूरर रा्हलेल� एक इड्ा पबळ झाल�. जमाडमा लेखा्रा इटल�वर 
अतमद् महतवारा प�रराम झालेला आहे तमा फासकोलोरे सवर ग्् प�सद करावे असा माझा 
मनोदम होदा. फासकोलोने इटल�मसमे अवसानपपू�रद वाङमम �नमारर केले. तमाने देशभकदीडमा 
�न सवदेशाडमा कलपनेरी बीजे पेरल�. तमाला देशतमागारी �श�ा झालमानद्र तमाने बहुदेक 

अध�मुध�र पुसदके �ल्हलेल� होदी दी सवर गोळा करणमास आर्भ केला. देवहा इटल�मसमे अ�ाद 

असलेला फासकोलोरा एक ग्् मला उपलबध झाला. लेटेस “अपोलोजी्टका” हा ग्् सापलदार 

मला फार आनद् झाला. आजपम�द मारी उपे�ा झालेल� पाहून गुलाम्गर�द रखलरार्मा राष्ाला 
सदगुरा्री �क्मद �कदी कमी कळद असदे, आपलमा ्ोर पुरता्डमा कत दीबदल तमारी �कदी 
अनावस्ा असदे हे पाहून मला फार वाईट वाटले. तमा ग्् ारी काह� पाने गहाळ झालेल� होदी पर 

फासकोलोडमा एका ््कमसमे दीह� सापलल�. पर्दु इदके ्दवस धूळ खाद पललेलमा मा ग्् ाद मी 
इदका महतवारा मानीद आहे असे पाहदार तमा पुसदकवालमाने, फासकोलोने लॅधटेरी दी आवततदी 
प�सद करणमारे ठर�वले होदे दी आवततदी मी �वकद घेद असलमास दो मुखम ग्् दमावमारा 
असा आगह धरला �न �क्मद ४०० पौल मागू लागला. मजजवळ दर पुरदे ४०० पेधस देखील नवहदे. 

अखेर एका इटा�लमन पकाशकास महतपमासाने दे दोधह� ग्् �वकद घेणमास दमार केले. पर्दु 

पुढे पहादो दो लॅधटेरी आवतितद पूरर दमार केलेल� नवहदी. फासफोलोने काह� भागर �ल्हलेला 
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होदा �न बाक�डमा भागावर ट�का वगैरे देरे दसेर रा्हले होदे. ह� अपूररदा तमा इटा�लमन पुसदक 

पकाशकास कळल� दर दो दी मुळीर �वकद घेदा्ना. महरून मी गुप्रप र�दीने तमा पुसदक 

पकाशकास कळू न देदा लॅधटेडमा कावमारा फासकोलोने अपुरा टाकलेला भाग सवदत ट�पा �न 

पाठभेद घालून �ल्हला. सहा म्हने लहानशा खोल�द हसद�ल�खद पदीरे ढ�ग पसरलेले होदे. मी 
अगद� काळजीने �न फासकोलोडमा �वराराशी शकम �ददक� दधममदा करन दे काम पुरे केले �न 

अखेर ‘फासकोलारे राजक�म लेख’ हे पुसदक प�सद केले �न लॅधटेरी आवततदीह� ्ापून काढल�. 
आदा मला असे वाटदे क�, लॅधटेडमा आवततदीद माझा असलेला भाग फासकोलारे 

भागापासून �भधन आहे हे प�सद करणमास काह� हरकद नाह� �न महरून मी हलल� हे 

गौपमसफोटन कर�द आहे. 

इ.स. १८४४ साल� ब्लीएरा ब्ध्ूनी इटल�वर मोह�म केल�. “बधलीएरा ब्ध्ूरा वततदा्द “ हमा 
लेखामसमे मी तमारी सवर महतवारी हक�गद ्दलेल�र आहे. हा लेख तमा्डमा मततमूनद्र लवकरर 

�ल्हलेला असून दो मा मालेद प�सद केला आहे. महरून तमाबदल जर� काह� �वशेत ररार मे्े 

करावमास नको आहे, द्ा�प तमावेळेस इ्िगलश पोसटखातमाने सरकार� हुकुमावरन माझी प् े

गुपद र�दीने फोलणमारे �नद्म कत तम कसे केले माबदल ्ोलीशी हक�गद देरे पापद आहे. मी पूव� 
काधसील नावाडमा हेरारी जी हक�गद ्दल� आहे �ददकमार नीरदेरे कत तम इ्िगलश पधानमल्ळाने 

केलेले आहे. १८४४ डमा मसमभागी जूनमसमे �क्वा जुलैमसमे माझमा असे समानाद आले क�, 
माझी प् े मला सुमारे दास दोन दासाडमा अ्दराने उ�शरा मेऊन �मळदाद. इ्गलल्मसमे 

�नर�नराळमा पोषट आ�फसा्मधून जनरल पोषट ऑ�फसमसमे सवर प्े धालणमाद मेद �न दे्े जमा 
दासाला दी प् े दे्े पोरदाद तमा दासारा �शकका मारणमाद मेई. नद्र सुमारे एक दोन दासाद 

सवर प् ेजमारी तमास �मळद. मला शक्ा आलमावर मी प्ावर�ल ्ाप वगैरे फार ल� लावून पाहू 

लागलो. देवहा मला असे आढळून आले क�, माझमा प्ावर दोन �शकके पललमाडमा खुरा सपषट 

्दसून मेद. �न तमापैक� प्हला ्ाप नाह�सा करणमासाठठ दसुरा मारणमाद मेद असे. मारा उदेश 

अ्ारदर असा होदा क�, प्हला दास खोलून मला प् उशीरा आले असे न भासू देदा दसुर ्मा ्ापाने 

एक दोन दास पुढे ढकलले जावे �न प्हलमा ्ापादील दास ओळखदा मेऊ नमे. इदकमाद 

पुरावमानेर माझी खा्ी झाल�. पर्दु इदर लोका्स दे खरे वाटेना. कारर, �ब्टश लोका्रा 
इमानीपरा जग�वखमाद आहे असे तमा्र ेमहररे पले! दे मला माझमा स्शमाबदल हस ूलागले. दे 

�शकके अशार र�दीने मारलेले असद क�, खरा दास काह� केले दर� ओळखदा मेऊ नमे. ह� असपषट 

जरू काम घाईघाईने �शकका मारला गेला महरूनर झाल� आहे असे भागावे. मग नकक� दपास 

करणमाक�रदा मी माझमा नावावर काह� प् े अ्ारदर सकाळी ल्लनमधलमा पोसटाद टाकल� 
तमान्दर प्हला �शकका अ्ारदर सकाळी दहा वाजलमारा पलला पा्हजे होदा. तमापमारे दो 
पलला. पर्दु दी प्े मजकले मेणमारे आधी सरकार� हुकुमापमारे एक गुपद करेर�द गेल�. फोलून 

वारून �न पुधहा ब्द करन नद्र तमा कामासाठठर नेमलेलमा एका सवद्् �शपामाकलून दी मला 
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दपुार� दोन दास उ�शराने �मळाल�! मा सवर �नद्म कत तमास दोन दास लागद हे ्प�वणमाक�रदा 
प्े �मळालमारा �शकका दहा वाजदा जो पलला होदा तमावरर नेहमीपमारे दसुरा एक �शकका 
मारणमाद आला, दो बारारा होदा. दहाडमा वर�ल शधूमावरर दोनरा �शकका मारला होदा. पर्दु 

हलगज�पराने हे काम बेमालूम केले गेले नवहदे. माहूनह� जासद खा्ी करन घेणमासाठठ मी 
सा�ीदारा्सम� एकार वेळेला काह� माझमा नावारी �न काह� मी रहाद होदो तमार पततमावर, 
पर्दु बनावट नावावररी, अशी प्े पोषटाद टाकल�. सा�ीदारासम� माझी प् ेदोन दासा्नी मागून 

आल� मा मजकुरारी सा� तमा्नी मला �लहून ्दल�. मा �वशवासघादाडमा आरखी दलास काढून 

पुरावमारी साखळी बळकट करणमासाठठ मी दसुर ्मा काह� मुिकद मोिजलमा. प्ाद काह� वाळूरे 

बार�क कर, बार�क बी �क्वा केस घालावे �न दी प्े माझे नावावर टाकावी. दे कर वगैरे अशा 
र�दीने ठेवलेले असद क� प् ेफोललमा�शवाम दे प्ादून गळरे शकमर होरार नाह�. काह� वेळा 
प् लक�वदाना मुदामर �दरपे लकवावे �न दे समानाद ठेवावे. दे प् जेवहा �मळे देवहा दो 
�दरपेपरा नाह�सा झालेला असे. मा �न इदर काह� र�दीने �नतस्शम र�दीरा पुरावा गोळा केलमावर 
मी दे सवर कत तम ्ामस ्िसलसनी मा नावाडमा एका पालरम्टडमा सभासदारे कानावर घादले. सवर 
पुरावा तमारे सवाधीन केला. �शवाम पालरम्टला हमा कत तमारी रौकशी वहावी महरून एक अजर 
केला. 

�ब्टश सरकारावर मी केलेलमा हमा आरोपाने �वल�र खळबळ उलाल�. मुखम पधाना्ना 
पशनावर पशन �वरारणमाद आले. तमा्नी प्म प्म उलवाउलवीरीर उतदरे ्दल�. पुढे माझा 
बार�क दपास काढून मी पुरावा गोळा केलमा�शवाम हा आरोप केलेला नाह� ह� जेवहा तमा्री खा्ी 
झाल�, देवहा दे नीर कत तम केलमारी तमा्नी कबूल� ्दल�; पर दी दर� �कदी �नद्म पददीने! 

पालरम्टमसमे मागे अशी प्े फोलणमारा एक कामदा पास झालेला आहे महरून आमह� दी प्े 
फोलल�. �शवाम मॅ�झनी हा दवुरदरनी आहे महरून दसे कररे भाग पलले असे सा्गणमाद आले. सर 
जेमस गॅहॅम हमा पधानाने फा्समसमे असदाना मी एका खुनी मनुषमास साहम ्दले महरून 

मजवर आरोप केला. मी तमारे उतदर धालून दो �सद करणमा�वतमी सावरज�नक आवहान केलमावर 
सर जेमस गॅहॅम माने मा इ्िगलश पधानाने- भर हाऊस ऑफ कॉमधसमसमे माझी सपशेल 

मा्गदल�. मार वेळेला मॅ�झनीरे वदरनाबदल ्ॉमस कालारईल माने ‘टाईमस’ ला धाललेले प् फार 
महतवारे आहे  

टाईमसकद� मासत-- मॅ�झनीरे प्ा�वतमी �ल्हदाना आपलमा कालडमा अ्काद आपर तमा 
�नद्म कत दीरा �नतेध केला आहे हे ठठकर आहे, पर्दु दुमह� असे �ल्हले आहे क�, मॅ�झनी हा 
दुमहास मुळीर मा्हदी नाह�, दो अ�दशम नीर कोट�दला मनुषम जर� असदा दर� तमारी प् े

फोलरे हे गुधहा करणमासारखे होम असेर दुमरे मद दुमह� ्दले असदेद. 

आदा मा दुमडमा उललेखान्दर जर मी मॅ�झनीरी काह� मा्हदी ्दल� दर दी बर�र 

उपमुकद होईल माद शक्ा नाह�. मी असे सा्गदो क�, मॅ�झनी हा बहुदेक ्ोर �न कतमार लोकास 
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माह�द आहे �न दो अ�दशम नीर कोट�दलमा मनुषमाहून फार फार शेषठ आहे. आज बर�र वत� 
मॅ�झनीरी ओळख असणमारा मान मला �मळालेला आहे. �न तमाडमा वमावहा�रक �ानाबदल 

माझे काह�ह� मद असले दर� मोठमा खुतीने मी अशी सा� देणमास दमार आहे क�, आजपम�द जर 

मी कोररा एखादा बु�दवान सदगुरी, महान मोगमदेरा, उदारातमा असा नरमरी पा्हला असेल 

दर दो मॅ�झनी हार होम. जमा्री स्खमा ददु�वाने मा जगाद फारर ्ोली आहे, जे अद�वदीम महरून 

ठरलेले आहेद अशा देशवीरतवाडमा पदवीला मोगम असलेलमा मह्दाद तमा्री गरना आहे. 

देशवीरतवारा जे खरा अ्र जारदाद �न बभा न क�रदा आपआपलमा पर�ने शकम �ददकमा 
उदातददेद तमापमारे आरारर करदाद, तमा साधु पुरताद मॅ�झनीरी मी गरना करदो. 

पर्दु प्वमवहारास्ब्धी जो मुखम पशन आहे, तमारा �वरार अवशम झाला पा्हजे. �ब्टश 

पोषट ऑ�फसमसमे आजपम�द आपर �वशवास ठेवीद होदो. तमारपमारे प्े ह� अतमद् पूजम 

मानल� गेल� पा्हजेद. लोका्री प् ेनकळद फोलरे हा गुधहा �खसे कादरणमाडमा गुधहमाहूनह� 
अतमद् भमक्र �न रा�सी आहे. जेवहा एखादा नवीन गनपॉवलर पलॉट फोलावमारा असेल �क्वा 
एखादमा राष्घादक� �वशवासभ्गाला उघलक�स आरलमा�शवाम राष्नाश होद आहे अशा 
अपवादातमक पस्गी पा्हजे दर प् े फोला, पर्दु इदर देशारे बादशाह जेवहा दुमरी मदद 

मागावमास मेदाद देवहा तमास साफ असे सा्गा क�, अशा �नद्म र�दीने हे �ब्टश राष् दुमहा्स  

मदद कर इिड्द नाह�. कळावे. 

 दार�ख : १५ जून १८४४. 

आपला आ�ा�कद 

्ॉमस कालारईल. 
 

पालरम्टडमा कामदमारे जे कारर सा्गणमाद आले होदे तमाबदलह� मी रौकशी 
करणमासाठठ कमेट� नेम�वल�. ह� भमक्र र�द केवहापासून सुर आहे मारा सप् ूरर इ�दहास 

उघलक�स आला. पालरम्टमधलमा दोधह� हॉउसेसडमा तमा कमेट�डमा �नकालाद- जर� दो �नकाल 

फार स्भाळून स्भाळून �ल्हला गेला होदा द्ा�प- असे सपषट कबूल केले गेले क�, १८०६ पासून 

१८४४ पम�द अ्धकारावर आलेलमा सवर पधाना्नी हे �नद्म कत तम केलेले आहे. सपेधसर, कॅ�नग्, 

मॉक�स ऑफ लॅधसलाऊन, लॉलर पामसटरन, डमूक ऑफ वे�लग्टन, लॉलर रसेल, नॉर��ल �न आरखी 
�कतमेक पधान मा्नी लोका्री प् े तमा्डमा नकळद फोललेल� आहेद! दीह� भमक्र सक्ट 

�नवाररा्र �क्वा सवराष् सर्�रासाठठर केवळ नवहेद अ्वा इदर देशाद गुलाम्गर�रा जुलूम 

अबा्धद रालावा महरून माझीर प्े �क्वा इदर देशभकदा्रीर प्े फोलल� जाद होदी असे नवहे, 

दर खुद इ्िगलश लोका्री, खुद ्ॉमस लधकोम मा्री सवदतरीह� प्े फोलल� जाद होदी! 
गुधहेगार�डमा कामदमाद जमाला कलक �श�ा आहेद अशा भमक्र अपराधा्नी दे प्े फोलणमारे 

कत तम ्प�वणमाद मेई! खोटे ्ाप माररे, बनावट �शकका कररे वगैरे गुधहे काह� एक �श�ा न 
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होदा रालू होदे. फा्समसमे, िसवटझल�लमसमे दे्ील सरकारने माझमाशी नीर कपटपमोगाने 

�वशवासघाद केलमारी हक�कद मागे ्दलेल�र आहे. पर्दु तमा्ना, मी तमा्डमा राजमपददीरा 
�वसव्स कर पाहद होदो असे दर� महरणमास जागा होदी. पर्दु इ्गलल्मसमे मी काम केले होदे!  

मी तमा्डमा सरकारा�वरद काह� कट कर�द असलमारा तमा्नी मितक्रदह� सश्म आलेला 
नवहदा. द्ा�प इदर सरकारा्ना खुत करणमासाठठ एखादमा ब्दमा गुलामापमारे मा इ्गलल्ने 

माझमा देशावर असलेलमा पारद्ंमास कामम ठेवणमाक�रदा मदद ्दल�. 
माझी प् ेफोलल� जाद हे कबूल केलमावर मग दर� जे सतम देर प�सद करावमारे होदे. 

पर नाह�. पालरम्टमसमे जेवहा असे पशन �वरारणमाद आले क�, माझमा प्ादील मजकूर ऑस्�मा 
वगैरे परकमा सतदाधीशा्ना कळ�वला जाद होदा क� नाह�, देवहा लॉलर अबल�न माने तमारे उतदर 
्दले. हमा गतहस्ा्ना सवर इ्गल्ल तमा्डमा मनमोकळेपरा�वतमी �न सतमपीदी- �वतमी मान देद 

होदे. जमा्रा शबद वेददुलम मानला जाद असे तमा मा इमानी �न उदार लॉलर अबल�नने भर 
पालरम्टमसमे उतदर ्दले क�, “तमा प्वमवहारापैक� एक अ�रसुदा कोरडमाह� �वदेशी सरकारला 
कधीह� कळ�वणमाद आलेले नाह�.” टाळमा्रा गजर झाला- पधाना्डमा कोरडमा वाकमाला 
टाळमारा गजर होद नाह�? ्ोलेर ्दवसाद कमेट�रा �रपोटर प�सद झाला. तमाद असे �ल्हले क�, 
“मा प्वमवहारादील काह� भाग �वदेशी सरकारा्ना कळ�वणमाद आला. ( हाउस ऑफ लॉलरस.) 

�वदेशी सरकार�वरद होरार ्मा उठावरीस ब्द करदा मेईल इदका मजकूर तमास कळ�वला जाद 

होदा. (हाउस ऑफ कॉमधस.)” 

माझी प् ेजमा वेळेस फोलल� गेल� तमार वेळेस बॅधलीएरा ब्धूरी उठावरी होरार होदी. मा 
बदलरी मला आलेल� प्े इ्गलल्ने इटल�डमा जुलुमी सरकाराला पाठवून तमा देशवीरब्धुदवमाडमा 
नाशारी दमार� कर�वल�. इ्गलल्डमा सरकारने हे अधम कत तम केले माद काह� नवल नाह�. 
‘राजमारे पधान अ्ग हे राजमकद�, पर्दु अममल रालवीद नाह�.’ ‘शिकद्मा्डमा समदोलनाद 

पगदीरे खरे रहसम आहे.’ वगैरे वेलगळ �न ठरलेलमा तमार तमार कोटमा लढवून ममार् दद 

राजसतदेरी पद�द जे्े सुर आहे तमा राष्ाद अनी�द ह� पर�लद असावमारीर. तमादील सवर 
सरकार� अ्धकार� वमिकद�वतमक दषट�ने �कदीह� इमानी महरवीद असले द्ा�प मा असतम �न 

�नसगर�वरद राजसतदेद �वशवास ठेवू लागलमाने दे पतमेक कत तमाद धरसोलीरे �नद्म आररर कर 

लागदाद. आमुषम हे सरळ र�दीने �न एकरपदेद नेणमाडमा ऐवजी वमकदी �न अ्धकार माद भेद 

करणमास �शकदाद. वमिकदर�तमा जे घोर अपराध महरून ठरदाद देर कारस्ानी �न म््ी मा 
नातमाने दे खुशाल कर�द असदाद. अशा र�दीने हे राजक�म अनीदी कर लागले क�, तमा्डमा 
हादाखाल�ल अ्मलदारह� अनी�दमान होदाद. तमा्स लगेर असे वाटू लागदे क�, दसुर ्मारी प्े 
फोलून तमा्री गुपद कत तमे रोररे-दसुर ्मारी मालमतदा सरकार� ्हदाक�रदा रोररे- हे जर 

कामदेशीर आहे दर मग दशीर कत तमे आमडमा कुट्ुबारे ्हदाकर�दा कररे कामदेशीर का नसावे? 

मूरोप ख्लावर कोरडमाह� देशाद फुटल� जाद नाह�द इदक� प्े इ्गलल्मसमे फुटल� जाद आहेद. 
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जमा प्ाद काह� रककम पाठ�वल� जादे तमा प्ाबदल सा� देदाना पोषट ऑ�फसरे से्ेटर� तमा 
कमेट�पुढे महरदाद, “आद रककम असलेलमा प्ा�वतमी नावर काढरे नको! दे पैसे रसतमाद 

फेकून ्दले काम �न पोषटाद फेकले काम सारखेर. मा कामाद भमक्र लुटालूट रालू आहे वगैरे.” 

जेवहा लॉलर अबल�नने प्े फोलणमारे ठर�वले देवहा अ्ारदर दाुमम अ्धकार्मा्ना तमा कटाद 

सामील करावे लागले. सुमारे १०० �नर�नराळमा अगद� खालडमा दजारडमा नोकरास ह� गोषट 

माह�द होदी. मा नोकराद अ�ान �न द�र्� लोका्रार भररा असलमाने दे सावरज�नक अलररीद 

जे केले जादे देर खाजगी अलररीदह� कर लागरार. इ्िगलश लोक नी�दभषट झालेले आहेद. 

राजक�म पापा्डमा राशी पलद असदाना्ह तमा्डमा खाजगी वदरनास का�ळमा लागद नाह� अशी 
तमा्री समजूद झालेल� आहे. वदरनाडमा-खाजगी �न सावरज�नक वदरनाडमा- एक वाकमदेरी काह� 
लाज असदी दर तमा्नी लॉलर अबल�नडमा अपराधाबदल तमास रा्गल� �श�ा ्दल� असदी. पर्दु 

तमा राष्ाला तमारी लाज नाह�. भर पालरम्टमसमे जमा ्दवशी तमा लॉलरने हे धलधलीद खोटे �वधान 

�नलरजजपराने केले तमा ्दवसापासून जर सवा�नी एखादमा भामटमापमारे तमाला आपलमा घराद 

पाम ठेवू दमावमारा नाह� असा �नशरम केला असदा, तमाडमाशी असलेला स्ब्ध दोलून टाकला 
असदा दर तमापासून इदरा्ना वरक बसला असदा. पर्दु सरकार� इभदीरे नावाखाल� भामटे्गर� 
करणमास इ्गलल्ला लाज वाटल� नाह�. इदकेर नवहे दर सवर गवगवा झालमावर �न वरवर मोठे 

बकसाधुतव दाख�वलमावरह� तमा पधानमल्ळाद बदल झाला नाह� �क्वा तमास �क््रदह� दोशीस 

लागल� नाह�! फार दर काम, पर ्ोडमाबहुद पमारावर लोका्री प्े अजूनह� फोलल� जाद 

आहेद. 

पर्दु मा पस्गारा फामदा घेऊन मी माझमा सवदेशारी िस्�द इ्गलल्डमा लोकापुढे 

मा्लणमास आर्भ केला. आजपम�द तमा्र े इटल�कले अगद� दलुर� झालेले होदे. पर्दु सर जेमस 

गॅहॅम माला मी सावरज�नक प् �ल्हलमापासून इटल�कले सवा�रे ल� लागू लागले. हमा वेळेपासून 

इटल��वतमक रळवळ मी सारखी राल ू ठेवल� होदी. तमा रळवळीरा �न माझमा इटा�लमन 

मल्ळारा शेवट� इदका प�रराम झाला क�, शेकलो सावरज�नक सभा भरलमा. इटल�साठठ सस््ा 
स्ापन झालमा. पालरम्टमसमे माझमा सवदेशाबदल महतवारी ररार सुर झाल�. मा इ्िगलश 

सहानुभूदीरा आमडमा पुढ�ल पमतनाद बरार उपमोग झाला. 
(सर जेमस गॅहॅम मा्ना धाललेलमा सावरज�नक प्ादील काह� भाग खाल� ्दलेला आहे.) 

“माझी प् े उघलणमाद आपर एका वमिकद�वरद वदरन केले आहाद असे नाह�. 
वमिकद�वतमक हकका्नार नवहे दर इ्गलल्ने माझमा राष्ाडमा हककाला पामाखाल� दुल�वले आहे. 

दुमह� वमकदी�वरद अपराध केला इदकेर नसून दुमह� राष्�नममा्�वरद, �वशव�नममा्�वरद तमा 
�वशवाडमा रालकारे �नममा�वरद अपराधी ठरद आहाद. ऑिस्मा �न इटल� मा दोहोदून दुमह� 
ऑिस्माला �नवलला आहाद! वाईट �न रा्गले मा दोहोदून दुमह� वाईट �नवलले आहे. पशदुुलम 

बळारे जोरावर अप�दहद राललेला अधमाम �न तमा जारादून सुटणमासाठठ नसै्गरक ्ोधाने 
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पमतन कररारा धमाम मा दोहोदून दुमह� पशदुुलम अधमामाला �नवलले आहे. पारद्ंम �न सवाद्ंम 

हमा्डमा लढाईद इ्गल्ल पारद्ंमाडमा बाजूने लढद आहे! मा्गा्डमा प�ाला �मळून दे मा्ग झालेले 

आहेद! “सवर जग राजक�म �न धा�मरक सवाद्ंमाने भू�तद असावे,” हमा महाम्् ाडमा एवजी 
“आमह� देवढे सवद््, बाक� सवरजर गुलाम,” मा अधमवततदीरा �न मा रा�सी इड्ेरा दुमह� 
अ््गकार केला आहे! 

“मी सार्मा जगाबरोबर दुमरी �नभरतसरना मार अपराधासाठठ कर�द आहे. आदा आमह� 
सावध झालेलो आहोद. आदा दुमह� आमरी प् ेफोलल�द काम �क्वा न फोलल�द काम सारखेर! 

आमह� एक दर प्ाद महतवारा मजकूर �ल्हरार नाह�, �क्वा प् ेपोषटमागारने धालरार नाह�. हा 
काह� मुदा नवहे. माझमा राष्ा�वरद दुमह� वदरन करन आपलमा द�लाला अ�मम का�ळमा लावून 

घेदलाद हा माझा मुखम मुदा आहे. 

दुमह� आमहाला ्ा्�दकारक महरून महरदा दे �वशेतर �नद्ावमज्क आहे असे दुमह� 
समजदा! पर आमह� राजम्ा्�दकारक आहोद महरजे काम कर�द आहोद मारा कधी दर� �वरार 

केला आहाद काम? जवळ जवळ जवळ दीन को्ट लोकावर ऐश्ीहजार ऑिस्मना्नी राजम करावे 

हे लजजासपद आहे असे आमरे महररे आहे. इटल� देश सवद्् वहावा असे आमरे महररे आहे. 

सवाद्ंम, जमा सवाद्ंमासाठठ दुमह� राजम्ा्तमा करन; (हे समानाद ठेवा क�, दुमह�ह� 
राजम्ा्तमा केलमाद.) आदा तमारा उपभोग घेद आहा, दे पूरर सवाद्ंम आमहास पा्हजे असे 

आमरे महररे आहे. आमरे असे महररे आहे क�, आमहा्स िजव्दपरा पा्हजे आहे; आमडमा 
सवर शकदीडमा �वकासनासह िजव्दपरा पा्हजे आहे; परमेशवराला पस्द असलेला िजव्दपरा 
पा्हजे आहे; जगाडमा बरोबर समाना्धकाराने आमहास पगमन पा्हजे आहे; आमडमा भोवदी 
हेरा्डमा पहार ्मारे एवजी सवदेशब्ध्ूरे पेमम्लल पा्हजे आहे; आमहास सललागार हवा असून 

मालक नको आहे; आमहा्स दुर्ग नको असून देश हवा आहे!!! 

मापैक� दुमह� कोरडमा महतवाका्�ेला नावे ठेवू इिड्द आहा? माद दुमहाला काम 

अप�व् ्दसद आहे? दुमरे असे महररे आहे काम क�, इटल�ला देव नाह�? इटल�रा मुखम देव 

महरजे दो ऑिस्मारा राजा? तमाला ्धतकार असो! 
मेश ू�खसदाने, महाराज, ्ा्दीर केल� नाह� काम? आमडमा सारखार तमाने शा्ददेरा भ्ग 

केला नाह�? असदम�म लोक तमा्डमा अ�ाना्धतकाराद शा्द र�दीने घोरद होदे. ह� शा्ददा 
खाइसटने मोलल�. खाइसटने तमा लोका्डमा स्स्ा�पद राजमा�वरद रळवळ केल�. आदा आमह� 
्ा्�द करणमारा पमतन करन शा्ददा भ्ग क�रदो �न स्स्ा�पद राजमा्ना उल्ून पालू इिड्दो हे 

अतमद् पाप आहे असे महररारे दुमरे राष् शा्ददाभग्ारे �न स्स्ा�पद राजमारी ्ा्�द केलमारे 

अपराधाबदल खाइसटरे �वरद लढणमास दमार होईल काम? 
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महरून जे लोक आमहा देहतमागारी �श�ा झालेलमा सवदेशभकदास शा्ददाभग् न 

करणमारा उपदेश क�रदाद. दे अधमामारी �न जुलुमारी दरफदार� क�रदाद. आदा कसल� शा्ददा! 
आदा होरारा सग्ाम टाळणमारे मनुषमारे हादाद रा्हले नाह�. 

पर्दु सग्ामा�शवाम सवाद्ंम �मळणमारा जर कोरी दसुरा मागर दाखवीद असेल, शा्देदेने 

जाऊन आमरे राष् आमहास सापलेल हे जर कोरी �सद कर�ल दर सग्ामापासून परावततद होऊन 

तमा �वतमारी शा्द र�दीने पािपद करन घमावमास आमह� दमार आहो. दे आमरे कदरवम आहे. पर 

दो मागर कोर दाख�वद आहे? आमरे राष् शा्दपराने वर आरदा मेईल हे कोर �सद कर�द आहे? 

साखळद्लाने बा्धून टाकलेलमा मनुषमास पगमनारी इड्ा असेल दर तमाने प्मदत तमा 
साखळद्लारे दुकले उल�वले पा्हजेद तमा साखळद्लास कामम ठेवून दो मुकद कसा होरार? 

परवशदेरा क्ठ ्ररलमा�शवाम राष् सवद्् कसे होरार? 

जेवहा दुमहा इ्िगलश लोका्ना काह� ल�म साघावमारे असेल देवहा दुमहाला गुपद मल्ळारी 
�न ्ा्�दमुदारी जरर नाह�, कारर दुमह� सवद्् आहाद. दुमहाला सावरज�नक मागर मोकळे आहेद. 

मग दुमह� गुपद कटा्डमा अलमागारदून �न बल्ाडमा दलदल�दून को रालद जावे! दुमह� सतमारे 

सामथमारवर �वशवास ठेवदा, दुमह� सकाळ �न सस्माकाळ तमा सतमारा उघल उघल उपदेश देदा. 
वदरमानप् े �न भातरे दर ्दवशी �न दर �री तमारा उहापोह क�रदाद. मोठालमा सभाद तमारा 
खल होदो. लोका्ना दे पटू लागदे. पालरम्टाद तमा सतमारे सम्रन होदे, बहुमदाने दे पसतद होदे. 

आमहा परद्् लोका्ना पालरम्ट नाह�, �क्वा पीठासने नाह�द, �क्वा मु्रसवाद्ंम नाह�, �क्वा 
वाकसवाद्ंम नाह�, �क्वा सभासवाद्ंम नाह�, �क्वा आमडमा अ्दतकरराद खवळलेले �वरार 
वमकद करणमारे एकह� साधन ठेवलेले नाह�.अशा िस्दीरा उड्ेद गुपद मल्ळमा�शवाम आमह� 
कसा करावा? 

महाराज, इटल�देश हा एक पर्ल दुर्ग आहे. तमाभोवदी मूठभर दुर्गवालमा्रा �न 

�शपामा्रा पाहारा आहे. तमादील लोका्ना दरवार�रे धारेवर नार�वले जाद आहे. आमह� बोल ू

लागलो क�, आमरी मुसकटदाबी केल� जादे. आमह� जरा हालराल केल� क�, आमडमा उराद दरवार 

भोसकणमाद मेदे. आमह� सवर् ा्नी अ्�दम ल�मारा आर्भ केला क� दो गुधहा ठरदो. आमहाला द�ल 

बा्धून बुकमारा मार सुर आहे. अशा िस्दीद सवद््देडमा जीवदामी, शदु �न प�व् वादावरराद- 

तमा परमेशवर� वादावराद- सवड््द शवासो्वास करणमासाठठ मोकळमा जागेद मेणमास, तमा 
दुर्गारे दरवाजे फोलून टाकणमारा, तमादील �खलकमा्र े गज उपटून झुगारन देणमारा तमा 
कैदखाधमाला धुळीस �मळ�वणमारा �न तमा दुर्ग वालमा्स दुलवून जमीनदोसद करणमारा गुपद 

�न दढ सक्लप ठर�वणमा�शवाम आमहा्स दसुरा मागर नाह�. 
सासमावरन साधनारी पर��ा करावी लागदे हे दतव जसे ममार् दद आहे दसेर शकदीरा 

उपमोग कर नमे हे दतवह� ममार् दद आहे. मापे�ा मला हे जासद अनुकररीम वाटदे दी क�, 
जोपम�द एखादमा सतकत तमाडमा पूदरदेद मुिकदवादारा एखादा दर� मागर खुला असेल दोपम�द 
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शकदीरा उपमोग होऊ नमे. पर्दु जेवहा मुिकदवाद �नषफळ होदो, जे आपराला सतम वाटद आहे दे 

उघल र�दीने प�दपादन नसै्गरक हकक जुलुमाने दुमडमा पासून राजरोस र�दीने ्हरावून घेदलेला 
असदो, जेवहा महद�वरार हे दरवार�रे टोकाने दाबून टा�कले जादाद, देवहा मग दुमरी दाद 

दुमह�र लावून घेदल� पा्हजे. जेवहा दुमरा प� सतम आहे अशी दुमरी खा्ी आहे, पर्दु बहुमद 

दुमडमाकले नाह�, असे होद असेल देवहा शा्द र�दीने दुर्गाद �क्वा फाशीवर तमा सतमारे 

प�दपादन करा. पर आपसाद लढाई करणमारा दुमहास अ्धकार नाह�. पर्दु जेवहा दुमरा प� 

सतम आहे इदकेर नवहे दर दो बहुमदादह� आहे असे होईल देवहा मग सवदेशाद रैदधम स्ररवा, 
उठा �न शकदीरे बळावर परकमा्रा उड्ेद करा. परमेशवराने ्दलेलमा दोन हादाद सामथमर 
असूनह� जर दुमह� पशदुुलम जुलुमारा अधमाम ना्दद ठेवाल दर दुमह� आपलमा हमा भमालपराने 

बैलाहूनह� बैल ठराल! प�व् काम� शदु हेदूने ईशवर� शकदीरा उपमोग जर न कराल दर दुमह� 
परमेशवरारा �न सतमारा आ�ाभग् कराल. अशा दै�वक शकदीरा �दरसकार कररे हा नामदरपरा 
होम. सवदेश पारद्ंमाद असदाना �न इदर मागर खुला नसदाना जे मुदापासून परावततद होऊ 

इिड्दाद दे भूददमेडमा ढ�गाखाल� आपले कलबैम झाकू पहाद असदाद. 

“दुमह� इ्िगलश लोक आमहाला लौलाने उपदेश करदा क�, आमडमा लेखानी लोक खवळून 

जादाद. होम, होम, आमडमा लेखा्नी लोक रैदधमपू�रद होदाद. लोका्द गुलाम्गर�बदल असद्ोत 

पसरला जावा महरूनर आमह� लेख �ल्हदो �न आमडमा देशाद भातरसवाद्ंम �क्वा 
मु्रसवाद्ंम नसलमाने आमह� दे गुपदर�दीने पसतद क�रदो. दुमह� मला सा्गदा क�, गुपदमल्ळमा 
स्ापन कररे हे बेकामदेशीर आहे. माझे असे उतदर आहे क�, सतमासदव मल्ळमा स्ापन कररे हे 

कामदेशीर आहे. तमा हककारा गुपददेने दरुपमोग केवहा होदो दर जेवहा प�सदपरे हा हकक 

अमलाद आरणमारी परवानगी असेल देवहा. प�सद मल्ळमा पूरर परवानगी असेल दे् े

गुपदमल्ळमा हमा बेकामदा आहेद. जे्े सतमप�दपादनारी असतमाने ब्द� केलेल� आहे दे् े

गुपदमल्ळमा हमा परम प�व् आहेद! ! 

जेवहा �खशरन लोका्ना बेकामदा ठर�वणमाद आले देवहा प�व् धमार् धकार� देशवीरा्डमा 
्लगमा्द ून जमा होऊ लागले �न दे्े सभा भरवू लागले. कशासाठठ? केवळ ईशवपा्रनेसाठठ? नाह�, 
नाह�, दे जीजसडमा धमरमदारा फैलाव कसा करावा, धमरर�रा्र कोररी साधने मोजावी �न 

पतम� असद�मरमा्डमा गोटादील अ्धकार्मा्स कसे वळवावे मा गोषट�रा खल कर�द असद. गुपद 

मल्ळमा भरवीद असद. इ्गलल्मधलमा शा्द िस्दीला लागू पलरार� दतवे आमडमा असामाधम �न 

�बुध िस्दीला लागू पलरार नाह�द. आमहा्स मोकळमा असलेलमा एका मागाररीह� आपर जेवहा 
�नद्ा करदा देवहा अपतम� र�दीने असेर महरद असदा क�, पारद्ंम हे अ�भलतरीम आहे, 

सवाद्ंम हे �दरसकररीम आहे! मी पतमेक इ्िगलश मनुषमास हा साधा पशन क�रदो क�, समजा, 
ऐ्शी हजार फ्र �शपामी दुमडमा ्ादीवर दुमह� रळवळ कर लागलाद क� नारावमास दमार 
ठेवलेले आहेद. अशा िस्दीद दुमह� कोररे ‘शा्द �न कामदेशीर’ उपाम मोिजले असदेद? जे 
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दुमह� मोिजले असदेद देर उपाम आमह�ह� मोिजद आहो, मा उपामा्ना आज दुमह� गुपद कट 

महरून �नद्म समजद आहा; उदमा आमहाला मश आले दर दुमह�र तमा्रा जमजमकारह� कराल. 

दुमह� महरदा आमहाला हलल� �श�र �मळद आहे! जमा शाळादून, “पजेने राकरापमारे 

आपलमा धधमाडमा आ�ेद वागले पा्हजे; तमा्डमा राजारी सतदा तमा्डमा वमकदीवर, 
मालमतदेवर अबा्धद रालल� पा्हजे” असे नेभळे �श�र देणमाद मेदे, तमा शाळा �न दे �श�र हे 

आमहास काम जाळावमारे आहे? जमा मु�नवह�सरट�दून �शकवले जारारे इ�दहास हे परकमा 
अधमा्कलून दपासून आरावे लागदाद तमा मु�नवह�सरट�द नामदरपरा�शवाम काम सापलरार 
आहे? दसेर आमरी पूव�पे�ा सुधाररा होद आहे हे खरे आहे. पर दी सुधाररा ह� परकमा्डमा 
पमतना्रे फळ नसून उलट दी तमा्डमा �दला हारून पालणमाडमा �्मेरी प�द�्मा आहे! आमडमा 
वमापारावरन �न अधनाडमा महगरदेवरन ह� आमरी दतुिस्दी सपषट होद आहे. पर्दु आमडमा 
दतुिस्दीरे हे काह� खरे माप नवहे. जी भाकर महाग असो �क्वा सवसद असो, पर दसुर ्मारी उषट� 
आहे दी आमह� खाद आहो. जी गुलामा्ना ्दलेल� भाकर आहे दी सवसद असल� काम �न नसल� 
काम? दुमह� आकले मोलून आमह� सुखी आहो �क्वा दतुखी आहो हे कसे ठर�वरार? गुलाम्गर�री 
नीरदा मोजरार� एकाद� रककम दुमडमा आकलेशास्ाद आहे काम? गुलाम्गर�! आमडमा 
पूवरजा्डमा सवजावर परकमा्रे नाव खोदरार� गुलाम्गर�! नी�दमतदेरा नाश कररार� गुलाम्गर�! 
माझमा राष्ाला ठार माररार� गुलाम्गर�!! 

मा गुलाम्गर�रा नाश आदा झालमा�शवाम राहरार नाह�. १८२०, १८२१, १८३१ मा साल� 
झालेल� पर्ल राष्�म ब्ले �न देवहापासून दरसाल होरार ्मा उठावणमा हमा काह� उगीर झालेलमा 
नाह�द. सवाद्ंम �मळ�वणमारे हे पमतन फसले. पर्दु दे वम्र झालेले नाह�द. तमा्नी राष्ाला 
िजव्द �श�र ्दलेले आहे. १८३२ पासून “दरर इटल�”ने आपले �नशार उभारले आहे. वागदवारा 
�न मु्रदवारा तमा गुपद सभेने राष्�म दतवा्रा पसार जोराने केलेला आहे. �न दी दतवे आमडमा 
राष्�म कदतरतववान लोका्डमा अ्दतकरराद रजलेल� आहेद. �दने राष्ाद सवाद्ंम रैदधम उतपधन 

केलेले आहे, बहुदेक अ्शी राष्�म एकवाकमदा घलवून आरलेल� आहे. इटल�मसमे देवहापासून 

घललेलमा पतमेक रळवळीवर ‘दरर इटल�’रा कमीजासदी पमाराने प�रराम ्दसद आलेला 
आहे. आदा आमडमा उठावणमाद क््�भवन होद नाह� हा महदोत आहे. �न महरूनर आमडमा 
प�ाला आजपम�द अपमश आलेले आहे. पर्दु परमेशवराडमा इड्ेने दे क््�भवन �न 

समकालोत्ान लवकरर घलून मेईल. आजपम�द ख्ररलेलमा देशवीरा्डमा रकदारा सूल घेणमाद 

मेईल अशी मला पकक� खा्ी आहे.. 

“मी माझमा सवदतबदल असे सा्गदो क� माझे जे आमुषम अजून �शललक असेल तमा, 
पूव�पमारेर, माझमा ददैुवी देशाडमा अभमुधनदीसाठठ, माझमा इटल�डमा सवाद्ंमासाठठ, 
वागदवारा, लेखनदवारा �न �्मा्दवारा मी रा्््दवस अखल् पमतन कर�द रहारार. मग वाटेल दे 
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सक्ट मेवो! जमा्ना सवदेशासाठठ काह�र काह�र करावमारे नसेल तमा्नी माझमावर �नदे्रा खुशाल 

वता�व कर�द बसावे!” 

मे १८४५. 

 --जोसेफ मॅ�झनी. 
माझमा मदारा ग�भरदा्र असार होदा क�, लोकासाठठर पमतन करावमारा इदकेर केवळ 

नवहे, दर दो लोकसाहमानेर घलवून आरावमारा. जानपदासाठठर �न जानपदाकलूनर सवर पमतन 

झाले पा्हजेद. मी लल्नमसमे आलमान्दर दे्े असलेलमा इटा�लमन कामकर� वगाररे मनौदामर �न 

सवा्र�नवतितद पाहून मला फार हुरप आला. तमा वेळेपम�द आपलमा देशादील मा महतवाडमा 
भागाकले-कामकर�वगारकले-माझे जावे �ददके ल� गेलेले नवहदे. तमारे �नर��र करणमारी 
आजपम�द न आलेल� सध्ी एकदम आलमाने मी �दरा उपमोग करन घमावमारा �नशरम केला. 

�वसदीरर लल्न शहरा्दील रसतमादून �कतमेक लहान मुले बाजारी पेट� वाजवीद �फरन 

र�रदा्र रालवीद असद. तमा मुला्शी मी नेहमी बोलद असावे. मा मोगाने एका भमक्र ध्दमारा 
मला सुगावा लागला. लल्नमसमे पार सहा इटा�लमन लोक रा्गलमा र�दीने स्ा�मक झालेले 

आहेद. मा्डमा हादून वाटेल दे दषुकत तम तमा्रा फामदा होद असलमास घलद असे. हे मधून मधून 

इटल�स परद जाद �न गर�ब लोका्ना मोठमोठमा आशा दाखवून तमा्री पोरे अलीर वता�डमा 
मुददीने करार करन आपलमा नौकर�द ओढून घेद असद. तमा कराराद परद मेदे वेळी जरर 
�ददका खरर �न आजपम�द केलेलमा शमारा पुषकळसा मोबदला दुमहाल ्दला जाईल असे तमा 
मुला्ना वरन ्दलेले असे. हा करार इटल�मसमे अगद� कामदेशीर पददीने �लहून ्दला जाई. पर्दु 

तमा अ� गर�ब लोकास हे कळद नसे क�, इटल�मसमे �ल्हलेला करार इ्गलल्डमा कॉधसलडमा 
सह��शवाम इ्गल्ल देशाद �नरपमोगी होदो. नद्र दी गर�ब मुले इ्गलल्मसमे आरल� महरजे मग 

तमा्ना गुलामासारखे वाग�वले जाई. तमा्ना सकाळी एक लहान रहारा पेला �न एक भाकर�रा 
दुकला ्दला जाई. बाजारी पेट� देऊन तमा्ना शहराद घालले जाई. तमा्डमा सस्माकाळ पम�दडमा 
�मळकदीवर तमा्री सस्माकाळरी भाकर अवल्बून राह�. ठरलेल� रककम जो दोपम�द �मळवून 

आररार नाह� तमाला रोप देणमाद मेई �न भाकर �मळद नसे. मा भमक्र जाराने काह� मुले 

उपासाने मरद असद. तमा्ना दा�र�मारे ढ�ग �न �वशवासघाद कररे भाग पले. अशा र�दीने हजारो 
दरर इट�लमन नीरवतितद होद असद. अखेर काह� दर� दोत लावून तमा पोरास करारारे शेवट� एक 

दमलीह� न देदा हुसकून देणमाद मेई. इटा�लमन सरकारने मा कामी ल� घादले असदे दर पुषकळ 

ब्दोबसद होदा. 
मी ह� िस्दी सुधारणमास �नराळा उपाम मोिजला. तमा्डमा सर्�रासाठठ मी एक सस््ा 

काढल�, एक फुकट शाळा उघलल�. मा शाळेद तमा्ना तमा्डमा हककारे राष्�म �श�र देणमाद मेई. 

केवहा केवहा तमा्ना सलला देऊन मी तमा्डमा मालकावर खटले कर�वले. देवहा मग दे बरेर वरकून 

राहू लागले. ह� इटा�लमन शाळा १८४१ साल� नोवह्बर म्हधमाद उघलल� गेल�. दी १८४८ पम�द 
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रालल� होदी. मासाठठ इटल�मधलमा पर्ल राजम्ा्दीद मी गुद्लो गेलो �न दोन वत� इटल�दर 

होदो. तमामुळे �न पुढे इटल�मसमेर सवर वमवस्ा करणमारे शकम होद असलमाने दी शाळा ब्द 

केल�. मा साद वता�द शेकलो दरर इटा�लमनास आमह� बौ�दक �न न�ैदक �श�र ्दले. आमडमा 
लहानशा �बर ्हाली दे प्म भीद भीद िज�ासेने मेऊ लागले. लवकरर आमडमा दमा र् वागरुक�ने 

पुषकळ सुधारले गेले. तमा्ना आपर सु�श��द होऊन परद घर� जारार मारा अ�भमान वाटू 

लागला. रा्ी नउ दे दहारे मसमद्र� आपापल� वादमम्् ेघेऊन दे आमरेकले मेद. तमा्ना वारन, 

लेखन, अ्कग�रद, भूगोल �न रेखाशास् मारे मूलभूद �श�र �मळद असे.र�ववार� सस्माकाळी 
आमह� तमा सवा�ना एक् जमवावे. मग एक दासभर इट�लमन इ�दहासावर वमाखमान दमावे. जमा 
मोगाने गुलाम्गर�रा वीट मेऊन तमा्री मने उदातद होदील अशा पकाररा उपदेश एक सारखा 
रालू होदा. दोन वत�पमरद मी दर र�ववार� इटल�डमा इ�दहासावर वमाखमाने देद होदो. मी तमा्ना 
जमो�दतशास्ादील पमेमेह� सा्गद असे. माझे असे मद आहे क�, जमो�दतशास् हा पूरर धा�मरक 

�वतम आहे. मनारी आक्ु्रद ममारदा मोलून तमाला �वसदीररदा दमावमास मा �वतमासारखा दसुरा 
�वतम नाह�. मासाठठ अ्द�र�ादलमा रमतकारा्री साधी �न मनोर्जक मा्हदी पा्�मक 

�श�राबरोबर सोपमा भातेद अवशम ्दल� जावी. �फ�लपो �पसटुसी मा्नी शभ्रापे�ा जासद 

वमाखमाने ‘मानवी कदरवम’ मा �वतमावर ्दल�. हमा गतहस्ारी इटल�मसमे शीघ क�वतवाद फार 
खमादी झालेल� होदी. मा्ना्र मी तमा शाळेरे वमवस्ापक नेमलेले होदे. तमा्नी दे काम अ�दशम 

उतसुकदेने कर�द असावे. 

हे काम फार प�व् होदे. दे �ददकमार पा�वंमाद पार पालले गेले. सवर मदद फुकट �मळद 

होदी. वमवस्ापक, मददनीस �श�क, जमा्नी जमा्नी आमडमा शाळेला मदद केल� तमा्नी एक प ै

देखील घेदल� नाह�. दर� तमा सवा�ना सवकषटाने कुट्ुबपोतर करावे लागद होदे. पतमेक वत� 
नोवह्बरमसमे आमडमा शाळेरा वा�तरक समार्भ होद असे. देवहा सवर �वदमाथमा�ना ब��से ्दल� 
जाद �न तमा्ना मेजवानी देणमाद मेई. मा भोजनपस्गी आमह� सवदत आपलमा हादा्नी प्कदीद 

वाढ�द �फरावे. मग देशा�भमानोतदेजक गारी �न पदे महटल� जाद. आमडमा वमवस्ापकाने 

आपलमा शीघ क�वदेद राष्�म सवाद्ंमोदीपक कवने दाबलदोब ररून गावीद. अशा पस्गी 
मनावर केवढा प�रराम होदो? वतरभर �श�र देद बसून जो सस्कार मनावर होद नसे दो मा एका 
सस्माकाळी घलून मेऊन सवदेशारी जमोद पतमेक अ्दतकरराद पद�पद होदे असे. तमा ददु�वी �न 

गुलाम्गर�द वाढलेलमा दररा्ना आदा सवसामथमर कळून आले. आपर मारसे आहोद, आपर 

िजव्द आहोद, आपलमाला आपलमा �श�का सारखेर आतमे आहेद हे तमास कळून मेऊ लागले. 

आमडमाबदल मनाद �क्दु असलेले काह� लोक मा वा�तरक समार्भाला मेद. एका दासाद आमडमा 
तमा पेमाने �न सवदेशा�भमानाने ओ््बलेलमा वदरनास पाहून सद् ुषट होद. सवदत उदातददर होऊन 

परद जाद. आमडमा मा शाळेला प्म प्म फार ्ास देणमाद आला. जे इटा�लमन ध्देवाले होदे 

तमा्ना �न सा�ल र�नमन धम�पदेशका्ना हा आमरा पमतन अ्ा�दर आवलला नाह�. पर्दु तमा्र ेसवर 
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पमतन �नषफळ होऊन आमरी शाळा अबा्धद राललेल� पा्हलमावर मग तमा्र े लोळे उघलले 

तमा्नीह� एक शाळा काढल�. नद्र अमे�रकेद मसमद्र� मी बर्मार ओळखी केलमा होतमा तमा्र े

दवारे दे्ेह� एका शाळा स्ा�पल�. १८४२ साल� धमुमॉकर  ( अमे�रका) मे्े गमुसेपीने आमडमा 
सारखीर शाळा काढल�, बोसटन मे्े पो. बॅरी मा्नीह� एक शाळा उघलल�. 

मा शाळेडमा मोगाने ल्लनमधलमा कामकर� इटा�लमन वगारशी माझे दळरवळर सुर 

झाले. मी तमा्डमापैक� �नवलक लोका्री मदद घेऊन दसुर ्मा एका राष्�म पमतनास हाद घादला. 
मी कामकर� वगाररी सस््ा स्ापन केल�. “अॅपोसटोल टोपोपोलेर�” हे प् काढले. मा प्ादील 

माझमा लेखा्रे धोरर माझमा “मानवी कदरवमे” मा �नब्धावरन ्दसून मेईल. हा �नब्ध मार प्ाद 

प�सद झाला. 
इकले िसवटझल�लमसमे �न पोलल्मसमे आमह� मागेर केलेलमा सनेहस्ब्धाला �वशेत 

बळकट� मेद रालल�. आमह� आद्राष्�म रळवळी पुधहा जोराने राल�वलमा. 
(मापुढ�ल र�र् मा�झनीने सवद्् र�दीने न देदा दे �नर�नराळमा लेखाद गुफ् ू न ्दले आहे. 

लेख सप् ूरर भाता्दर कर�द बसणमाइदके पसदुद पस्गी उपमुकद नाह�द. कारर, तमा वेळेडमा 
हालराल�री ररार तमाद केलेल� आहे. पर्दु मा�झनीरे र�र् तमाडमाद भातेद सा््गदले दरर 

देशभकदा्स  कळरे अवशम असलमाने तमा महातममाडमा आतमर�र्ारा पुढ�ल भाग तमा लेखादून 

शकम �ददकमा कसोशीने �नवलून खाल� ्दलेला आहे.) 

मार वेळेस माझमा देशाद एक �भकार �न अनी�दमान प्् उतपधन झाला.तमा प�ारे नाव नेमसद 

उफर  नेभळा प� (‘Moderate party.’) असे असे. मा प�ारी पूवरपर्परा तमाडमा पसदुद नीरदेला 
साजेल अशीर आहे. ऑस्�मना्नी आमडमा देशावर सतदा स्ा�पल� हे मा्डमा मदाने फार उतदम 

झाले! ‘दरर इटल�’डमा दतवा्रा ज्गी पसार होऊन सवाद्ंमाडमा �न सवबलाडमा प�व् देजाने 

सवर राष् दरर रैदधममम झालेले पहादार मा्डमा अ्गाला क्प सुटला. मा्डमा ‘कामदेशीर’ 

रळवळीना आर्भ झाला. जुलुमाला दरवार�रे अगाने भोसकून पूरर सवाद्ंम �मळ�वणमारे ऐवजी 
मा्नी लोका्ना नेमसदपरारा �न शा्ददेरा उपदेश करावा. नेमसदपराने हलके हलके कामदेशीर 
रळवळी करा, नाह� दर राजमकद� असद्ुषट होदील �न मग आपलमास काह�र �मळावमारे नाह� हा 
मा्रा उपदेश होदा. राजमकद� असद्ुषट झालमास आमहा्स काह� �मळावमारे नाह�? इटल�डमा दोन 

कोट� लोका्नी �सह्गजरना केलमावर सवाद्ंम �मळावमारे नाह�? दे राजमकतमा�ना सद् ुषट ठेवून 

�मळरार आहे? तमा्रा पतमेक शबद महरजे एकेका �नसगर�सद दतवारा प�दरोधी आहे. आजपम�द 

राजसतदेकलून जे जे हकक ्हसकावले गेले दे दे मा नेभळमा प�ाडमा �भ�ा्देह�ने नवहेद, दर 

आमडमा सबळ प�ाडमा गजरनेनेर होद. जेवहा जेवहा लोका्नी नत�सह्सवरप धारर केले देवहा 
देवहार हकक �मळद गेले. राजमकतमा�नी सद् ुषट होऊन दे हकक ्दलेले नाह�द, दर भमाने क्�पद 

होऊन ्दलेले आहेद. महरजे राजमकतमा�नी दे ्दले असे नवहे दर आमह� दे ्हसकाऊन घेदले. 

पुढेह� जर काह� �मळणमारी आशा असेल दर दी लोकशिकद जेवहा दे हकक ्हसकावणमाद दमार 
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होईल देवहार होम. पर लोका्द �न राष्सामथमा�द मा बुळगमा प�ारा �वशवास कोठे आहे? 

गमा�रबॉललीने सवार� करन द��र इटल� सवद्् कर� दोपम�द मा नेमसदा्नी गमा�रबॉललीडमा 
बेदा्ना नाके मुरलल� पर लोका्नी राल�वलेलमा रळवळी्ना प्म जर� नाके मुरलल� जादाद दर� 
मग तमाद लोका्ना �क्रद मश मेदार मा नेमसदा्र ेधुर�र गभ्ीरपराने सा्गदाद क�, हे आमडमा 
कामदेशीर रळवळीरे फळ आहे. 

पर्दु अखेर राष् सतमाडमा �न सवाद्ंमाडमा प�दभेने देजसवी होऊ लागले. १८४६ �न ४७ सालाद 

िजकले �दकले ऑिस्मा�वरद ज्गी रळवळ सुर झाल�. अधकोनामसमे भर रसतमाद “परक�मा्ना 
हुसकून दमा,” महरून गजरना होऊ लागलमा. िजनोआमसमे ४०००० लोका्नी एक ज्गी �मरवरूक 

काढल� �न सर्ाष्�म �नशार उभारन प�सद र�दीने नवीन राष्ारा जधमोतसव केला. मापमारेर 

्ठक्ठकारी दररा्रा “ऑिस्माशी लढाई” हा जमघोत एकू मेऊ लागला. अशा वेळेला कोराला 
सफू�दर उतपधन होरार नाह�? पर नेभळमा प�ाला हे आकलन करदा मेईना. मार वेळेला 
लोकप�ारे रैदधम वाढवून परमेशवरारी आ�ा जे राष्सवाद्ंम तमारे मग्लपापदीकले सवर ल� 

दमावमारे ऐवजी हे नेमसद लोक राजसतदेशी खलबदे करणमाद गुद्लेले होदे. कामदेशीर �नब्ध 

�लहून देशभकदीरे स�ग कर�द होदे. रेलवेरी एखाद� ओळ जासद वाढवावी महरून जीव दोलून 

खटपट कर�द होदे. राजसतदेने �क््रद सामोपराराने घेदलमास लोका्री खळबळ शा्द होईल. 

महरून उपदेश देद होदे! लोक शहारे झाले महरजे तमा्ना सतदा देऊ हे महररे अगद� असतम 

आहे. 

परसतदेद जे सदगुर अशकम असदाद दे सदगुर अ्गी आले महरजे सवाद्ंम �मळरार? हे 

अशकम आहे. लोकसतदेरे सदगुर लोकसतदार �शकवदे हे मा म�दम्दाना कळले नाह� दर� दे 

लोका्ना कळले. �मलनकले रळवळीरा कळस झाला. वहे�नसला जवालामुखी फुटणमाडमा बेदाद 

आला. प्म लहानसहान रळवळी झालमा. ऑिस्माने तमा जुलुमाने दाबणमारा पमतन केला �न 

राजम्ा्दीरा भलका उठला. �मलनमसमे सवर दरर सवदेशा्र दरवार उपसून ररा्गरा्द उली घेदे 

झाले. इदकमामसमे काह� बार�क सार�क हकक राजसतदेने ्दलमारी बादमी आल�. पर शाबास, 

माझमा राष्दररा्नो शाबास! तमा्नी तमा �भ�ेडमा दुकडमा्ना भीक घादल� नाह�.कुंमासारखमा 
फेकलेलमा दुकडमावर दे सद् ुषट झाले नाह�द. तमा्ना गुलाम्गर�रे अनद् हकक नको होदे दर 

तमा्ना सवाद्ंमारा एकर हकक पा्हजे होदा. दे उठले. राजम्ा्दीरा रौघला धलधलला. दे सवर 
दरर लोक ‘दरर इटल�’रे सभासद होदे! दे दतवासाठठ पार देरारे होदे. तमा्नी दार�ख १८ रोजी 
राजम्ा्दीला आर्भ केला. “�मलन शहराद सवर रसदे नाग�रका्नी अलवून ठे�वले आहेद. दरर 

लोक रामफल�, दरवार�, �पसदुले, खज्ीरे वगैरे सापलेल दे शस् घेऊन बाहेर पलले आहेद. 

�्र्गभू�तद राष्सवज उभारले गेले आहेद. दश्दशा्नी ‘इटल�रा जमजमकार’ ‘लोकसतदेरा 
जमजमकार’ ‘सवाद्ंम देवीक� जम’ ‘राष्देवीक� जम’ हमा जमजमकारारा सव�न दमुदमुद 

आहे!” अशा आशमारे प् इ्गलल्डमा व�कलाने �ल्हले होदे. टमुर�नला दार�ख १९ ला बादमी 
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आल�. दे्ील लोका्डमा अवसानाला पारावार नाह�सा झाला. दररा्डमा झुल्ी �मलनकले 

लढणमासाठठ राललमा. दार�ख २१ ला तमा लोकसतदेरा खरा पभाव दगगोरर झाला �न दार�ख २२ 

ला तमा वीररसाला �वजमदेवदा वरदी झाल�! मनाराने पोटारटोसा िज्क ू न घेदला. रसदोरसदी 
लोकसतदाक �नशारे हलला रेट�द रालल�! ऑिस्मारे सधैम हटद हटद अखेर शहर सोलून पळून 

गेले! �मलनमसमे लोकसतदा स्ापन होरार असा र्ग ्दस ूलागला! 
मे्े �पलमा्ट सस््ानरे राजाने आपले बोट घुस�वले. लोकसतदा �मलनमसमे स्ापन झाल� असदा 
दी लाट आपलमाह� सस््ानाद उसळेल अशा भीदीने तमा सस््ानाने �मलन शहर आपल� सतदा 
कबूल कर�द असेल दर आपर मदद देणमास दमार आहो असे कळ�वले. परकमाडमा दाबमादून 

सुटणमासाठठ उतसुक झालेलमा लोका्नी ह� मदद सवीका�रल� �न लोकसतदेरार नवहे दर 
ऑिस्माशी लढून नुकतमार �मळ�वलेलमा सवाद्ंमाराह� नाश करन घेदला. (मॅ�झनीने अनेक 

कागदाप्ा्रे आधार देऊन �न�वरवाद र�दीने असे �सद केले आहे क�, �पलमा्टडमा राजाने जी मदद 

्दल� दी सवदेशाक�रदा नसून केवळ लोकसतदेरा नाश करावा महरूनर ्दल�. अखेर ऑिस्माशी 
परसपर दह करन �मलनला �वशवासघादाने सोलून देऊन आपर रालदा झाला.) आपलमापमारेर 

परवशदेद पललेलमा दबुळमा सस््ानारे सवा�मतव कबूल केलमाने �मलनडमा पुढार ्मा्नी अनेक 

र�दीने आपला नाश करन घेदला.  
बुदबळमा राजाकलून देशसवाद्ंम �मळद नसदे हे दे �वसरले. �शवाम �मलनरी बादमी ऐकून �न 

ब्लारे राष्�म सवरप पाहून तमाला सवर लोक �मळावमास दमार झाले असदाना दे ब्ल एका 
सस््ानारी द्ुबली भर�द आहे हे पाहदार इदर सवर सस््ाने ब्लारे �वरद झाल�. बरे, पारद्ंमारा 
नामनाट होद असदा दर इदकेह� सवर लोक �वसरले असदे, पर दे पारद्ंमाद लोकशकदीनेर 

्ररणमारे ऐवजी एका दबुळमा सस््ानाडमा मोलकमा दलवार�वर सवर गोषट सोपवून लोका्ना परद 

लावणमाद आले! गमार�बाललीकले �दरसकारमुकद दलुर� केले. दरर सवम्सेवकास फोलून घर� 
बस�वले. इदर शहर� ब्ल करणमारे पमतन सोलून ्दले. अदएव ब्लारे राष्�मतव घालवून 

परदासमारी शतख्ला पुधहा पामा्द पालून घेदल�! 
असो. �मलनडमा ऑिस्मावर �मळ�वलेलमा जमारी वर�ल बादमी आमहा देशभकद हदपारा्नी 
कळल�. �मलन सवद्् झाले, ह� बादमी ऐकदार वनवासाद काळ क्ठरार ्मा मा पेदा्द नवीन 

आतमा घादला गेला. अनद् मादना �न भूदकाल�न दतुखे मारी �वसमत�द झाल�. सवर �वशवासघादक� 
�वनषट झाले. एकर �वरार मनाद उरला. एकर शबद िजवहेवर उरला क�, ‘आमडमा सवदारा देश 

कामम आहे! जमाडमा सेवेसाठठ आमरे देह बळी देदा मेदील असा आमरा इटल� देश कामम 

आहे!!’ आ�र तमा इटल�कले आमह� धाव घेदल�. अ�भमानाने मसदके उधमुख करन �न आनद्ाने 

हदम उर्बळवून वनवासाद जादाना जमा पदेशादून �शवमाशाप घेद घेद आमह� आलो होदो तमार 

पदेशादून आदा आमडमा देशारा जमजमकार ऐकद ऐकद आमह� इटल�कले धावद आलो! 
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सवाद्ंमाडमा समरभूमीकले वामुवेगाने आमह� राललो! “लोकसतदेरा जमजमकार’ सुर झालेला 
आमह� ऐकला. �मलनमसमे मी मेदार गलबल सुर झाल�. तमा वेळेस शहरादील लोकाद �वल�र 

अवसान रढलेले होदे. राष्फ्लाकले हजारो रपमे जमा झाले. पुढार ्मा्ना लाखो रपमे �बन वमाजी 
देणमाद आले. राष्�म सवम्सेवकाद नावे न�दणमारी अहमह�मका दरराद सुर होदी. इकले दरर 

िस्मा्नी दर आपलमा सवदेशा�भमानाने तमा दररा्सह� मागे टाकले. िस्मा्नी कालदुसे दमार 
करणमास आर्भ केला. तमा दारोदार राष्फ्लाक�रदा �भ�ा मागद ्हलू् लागलमा. तमा्नी जखमी 
देशवीरा्डमा शशूुतेसाठठ दाईरे काम केले! नेपलसमसमेह� ज्गी रळवळ रालल�. मु�नवह�सरट�दून 

�वदमा्� �नघाले. सधैम सवदेशा्र लढणमास दमार झाले. मी �मलनला मेदार लोकसतदाक प�ारे 

क््�भवन केले. पर्दु मी मेणमापूव� �मलनरा दाबा लोका्कलून �नघून �पलमा्टडमा सस््ा�नकाकले 

गेला होदा. अशा िस्दीद मी �न माझे सनेह� हे जर� लोकसतदाक होदे दर� परक�मा्ना हुसकून 

देणमारे कत तम प्म पार पालावे एदद्र लोकसतदेरा पशन �बलकूल न काढदा सवस् बसलो? 

इदकेर नवहे दर ऑिस्माडमा नाशा्र सवर प�ा्नी एक वहावे असा उपदेश देऊ लागलो. 
आमडमा अ्दतकररारी प्हल� इड्ा, आमडमा आमुषमारे प्हले कदरवम, महरजे दासममुकददा 
हे होम. परकमा्डमा हादून सवदेश पूरर सवद्् करणमासाठठ आमरा प्हला पमतन होदा �न होईल. 

नद्र मग दसुरा हेदु राष्ैकम हा होम. कारर, एकराष्�मदा सप्ा्दलमा�शवाम, राष्ारे आज 

शदको- शदके पललेले दुकले सज्ीवनाने एक् केलमा�शवाम, इटल� एकराष् झालमा�शवाम, 

सवाद्ंम कधीह� ्टकरार नाह�. आमरे �दसरे ल�म महटले महरजे लोकसतदा हे होम. हमा 
लोकसतदेरा जम भ�वषमकाल� होरारर होरार अशी माझी खा्ी आहे. आजडमाने काम झाले 

आहे! आज जे अशकम वाटद आहे दे घलून मेणमास भ�वषमाडमा उदराद पुषकळ जागा आहे. मग 

मी घाई कशाला कर? जर कोरी सवाद्ंमारी �न राष्ैकमारी हमी घेद असेल दर मी आनद्ाने-

माझी �नषठा महरून नवहे, कारर दसे होरे अशकम आहे, लोकसतदेसाठठ करणमारे पमतन दहकूब 

कर�न हे मी प�सदपरे सवा�ना कळ�वले. तमा सस््ा�नकासह� मी उघल र�दीने सा््गदले क�, 
ऑिस्माशी मुद राल ूठेवणमाद मी दुमहास वाटेल दी मदद देणमास कबूल आहे. 

पर्दु तमाला माझी खा्ी मेईना. एके ्दवशी तमा राजारा एक अ्धकार� मजकले आला. मी 
लोकसतदाक प�ाला राजप�ाकले ओढून आरावे महरून �वन्�द कर लागला. मला तमा पा्दारे 

मुखम पधानारी जागा देऊ करणमाद आल�! पर मी माझे मद सपषटपरे कळ�वले क�, मी 
लोकसतदेरा असवमूर आहे दसार राह�न. कारर, माझमा सवदेशारी तमा�शवाम खर� उधन�द होरार 
नाह� हे मला पकके माह�द आहे. पर्दु माझा सवदेश सवद्् वहावा, दो एक वहावा ह� माझी इड्ा 
इदक� पबळ आहे क�, राजा मा दोन गोषट� केलमा�शवाम राहरार नाह� असे लेखी वरन मला देईल 

दर मी लोकसदाक प�ाडमा सवर रळवळी ब्द करन ऑिस्माडमा बेलीला दोलणमास दुमडमासह 

पमतन कर�न. हे माझे प्हलमापासून ठरलेले आहे. माझमा प�ारे वदरन इदका वेळ मार धोरराने 

राललेले आहे. हे लेखी वरन देणमारे कबूल करणमाद आले. मी दे �लहून दमावे असे ठरले. 
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तमापमारे मी दे �लहूनह� ्दले. ्ोलेर ्दवसाद हे वरन देणमास राजा कबूल नाह� महरून मग 

कळ�वणमाद आले. दर� आमह� मुदाडमा जमा�वतमी आटोकाट पमतन केले. मी िसवटझल�लमधील 

सवम्सेवका्री मदद देऊ केल� दी नाकारणमाद आल�. मज�वरद लोकामसमे दवेत सुर करणमारा 
पमतन सुर झाला. माझे�वरद �भद्ीवर जा्हरादी ला�वलमा गेलमा क�, “मी माझमा आईडमा 
राजक�म मदारा ्धककार करन �दरे द�ल पहाणमासह� गेलो नाह�! �दरे दशरन करणमारे मी 
नाकारले!” हाम, हाम! मार वेळेला मी इटल�मसमे वीस वतारडमा वनवासादून परद आलो आहे असे 

एकून माझी पेमळ आई माझमा तमा वनवासावर, तमा माझमा मसदकावर �न माझमा देश�नषठेवर 
शभुाशीशा्री वतिषट करणमासदव िजनोआहून �नघून �मलनकले मेणमासाठठ पवास कर�द होदी! 
एके ्दवशी रा्ी बारा वाजदा मला �मलनडमा अ्धकार्मारे बोल�वरे आले. �मलनला नेमलेले 

दातपुरदे सरकार मु�लनडमा पराभवारी बादमी एकून गा्गरन गेले होदे. मी तमा्डमाकले गेलो. दे्े 
आमडमा लोकसतदाक प�ारी पुषकळ पमुख मल्ळीह� आल� होदी. तमा अ्धकार्माने ‘सवदेशास 

आदा दारा’ महरून �वन्�द केल�. मी एका कागदावर काम काम गोषट� अवशम केलमा पा्हजेद हे 

्टपले �न तमा्नी सा््गदले क�, दुमह� लोका्रा उपमदर केलमाने अ�पम झालेले आहाद, महरून 

लोक�पम असे पुढार� नेमून हमा गोषट� पार पाललमास परकमा्रा नाश सहज करदा मेईल. मला 
नावे सा्गावी महरून �वन्�द करणमाद आलमावरन मी दीन नावे सा््गदल� �न तमा्ना माझमा 
लोकसतदेडमा पमतनारी शक्ा देखील मेऊ नमे महरून मुदाम आमडमा पुढार ्मा्री नावे गाळून 

दीन �नर�नराळमा प�ा्रे लोक �नवलले. सधैम कसे दमार करावमारे हमारी प्राईद पलू नमे 

महरून मी सवदत एक हजार दरर सवम्सेवका्रे सधैम देदो अशी हमी घेदल�. फकद माझमा 
हसदा�राद �न माझमा सह�रा जाह�रनामा मला काढू दमावा असे सा््गदले. हे झालमावर मी परद 

मेणमास �नघालो. तमा्नी टाळमारा गजर केला �न सवरस्म�द पद�शरद केल�. 
दोन ्दवसा्नी ह� स्म�द परद घेणमाद आल�. कारर राजाला आमडमा सधैमारा �वशवास पटेना! 
आदा एक� करणमास कोर दमार नवहदे-लोकसतदाक क� राजसतदाक लोक? 

मला पुषकळा्कलून दे �मलनरे दातपुरदे सरकार उल्ून पालून सवर सतदा आपले प�ाकले घेणमारा 
आगह करणमाद आला. दे �नज�व सरकार उल्णमास एक �रह� लागला नसदा! पर मी दसे 

करणमारे नाकारले. कोरडमाह� र�दीने दहु� नको महरून मी तमा्डमाद �बलकुल ढवळाढवळ केल� 
नाह�. 
अखेर जे वहावमारे देर झाले. �मलनरे र�रारी राजाला केवहार काळजी नवहदी. तमाने आधलमा 
्दवशी �मलन शहर ऑिस्मारे दाबमाद देणमारा गुपद करार केला �न दसुर ्मा ्दवशी नीरदेरा 
कळस करणमासाठठ �मलनरे लोकासम� शहररे स्र�र करणमारी शप् घेदल�! लगेर गुपरुप 

र�दीने पळ काढून शहर ऑिस्माडमा हवाल� केले. 

लोकसतदाक प�ीमा्री अखल् धधम असो! तमा्नी जे वरन ्दले दे शेवटपम�द पाळले. प्म 

परकमा्रा उड्ेद �न सवदेशसवाद्ंम, मग सवदेशारी एक�, मग दे सवाद्ंम, दी एक� अबा्धद 
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्टकणमासाठठ लोका्डमा परवानगीने लोकसतदा स्ापरे, हमा कामर् मास आमह� शेवटपम�द 

पाळले. ऑिस्माशी लढदाना ररा्गरा्द शेवटपम�द ्टकलेले वीर लोकसतदाक होदे! �मलनडमा 
दाराशी परका उभा असदाह� मुदोधमुख झालेले दरर लोकसतदाक होदे. राजाडमा दहाला न 

जुमानदा �मलनरे ररा्गरावर दळपरारा शेवटरा शरू गमा�रबॉलली हाह� लोकसतदाक होदा! 
लोकसतदा प�ानेर �मलनडमा ब्लाला आर्भ केला �न राजसतदेशी �मळूनह� शकम दोपम�द तमा्नी 
ऑिस्माशी झुज् घेदल� इदकेर नवहे, दर राजसतदेने धूम पळ काढून आपला जीव बरावला 
असदानाह� आमरा प� ररा्गराद अढळ ठार मा्ल ून उभार होदा. 
�मलनला सवर आशा �नषफळ झालेलमा पाहून मी दे शहर सोलले. तमा वेळेस माझमा मनावर 
दतुखारा केवढा पवरद कोसळला होदा हे तमा एका परमेशवरास ठाऊक! म�झा मा गावी गमा�रबॉलली 
आपलमा लहानशा शरू टोळीला घेऊन उभा होदा. मी तमा टोळीला जाऊन �मळालो. तमा टोळीरे 

लोकसतदा्�कद �नशार अजून फलकद होदे. दे तमा दरर �शपामा्नी मोठमा पेमाने माझमा 
सवाधीन केले. ‘ईशवर �न जानपद’ मा म्् ारा उडरार कररारे दे �नशार सहा म्हधमा्नी रोमडमा 
दटावर ्दवम देजपभेद दळपरार होदे! दे �नशार माझमा सवदेशारे ्रधह होदे! मी दे अतमद् 

पूजमभावाने सवीकत द केले! तमा वेळरी उतसाहक हक�कद जनरल मे�लसी माने ्दलेल� आहे. दी 
मे्े देदोत-- “जनरल गमा�रबॉलली कसटोझा मे्े राजसधैमारा पराभव झालमानद्र म�झा मा गावी 
जाणमाक�रदा आपलमा ४००० सधैमासह तवरेने �नघाला. इदकमाद माझमा हादाखाल� असलेलमा 
आघालीरे टोळीने मॅ�झनी आलमारी वद� ्दल�. ऑगसट दार�ख ३ सन १८४८ मा ्दवशी सकाळी ह� 
गोषट घलल�. मी पहादो दो खादमा्वर रामफल घेदलेल� आहे, माझमा टोळीमसमे साधारर 

�शपामारे जागी आपल� नेमरूक वहावी महरून परवानगी �वरार�द आहे, असा मॅ�झनी माझे 

दषट�स पलला. तमा महातममा देशभकदास पहादार एकर जमजमकार सुर झाला! माझमा 
�शपामा्नी सवारनुमदे आपले “देव �न लोक” हमा दतवदवमा्नी अ्�कद झालेले �नशार तमाडमा 
हवाल� केले. 

मॅ�झनी आलमारी बादमी कळदार गावादील सवर लोक इकले लोटले. दे तमाडमाभोवदी गद� करन 

उभे रा्हले. तमाने काह� दर� बोलावे महरून तमास �वनव ूलागले. तमा वेळेस तमाने केलेला उपदेश 

सवा�डमा कानाद अजून गुरगुरद असेल. ‘इटल�वर अखल् पेम करा �न वाटेल दे सक्ट आले दर� 
�नराश होऊ नका!’ हे तमारे शबद एकून लोकाद �वल�र सफुरर रढले. आमह� म�झा हमा 
गावाकले �नघालो. 
हा पवास सधैमास फारर शमारा झाला. पाउस एकसारखा पलद होदा �न आमरे सवा�ग ओले ्रब् 

झाले होदे. जर� �वदमाजरनाद सवर काळ गेलेला होदा दर� हमा असहम ्ासदामक पवासामसमे 

मॅ�झनीरे सादतम �न गभ्ीरदा ह� अद�वदीम होदी. तमाडमा शार��रक िस्दीबदल आमहास 

काळजी वाटून तमाला मागे रहाणमाबदल आमह� हजारो वेळा सा््गदले असदानाह� दो मागे रा्हला 
नाह� �क्वा सधैम सोलून र्गाळला नाह�. इदके देखील एकदा घलले क� आमडमापैक� एका दरराने 
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अ्गरखा घादला नसलमाने तमाला ््ली वाजद असेल असे जारून मॅ�झनीने आपला अ्गरखा बळे 

बळे तमाला घालावमास लावला. पुढे �मलन शहर शरर गेलमारे आमहास कळले �न ऑिस्माने 

आमरा पाठलाग सुर केला. तमा वेळेस माझी टोळी �प्ालीरे र�राक�रदा नेमल� गेल�. माझमा 
टोळीने श्ूरे �नवारर शेवटपम�द उतदम र�दीने केले. मा भमक्र पस्गी मॅ�झनीरे पर्ल 

आतमबळ, धालसीपरा �न �नशरम मा्रा कळस झाला! आमडमादील अतमद् शरू मनुषमा्नीह� 
द�लाद बोट घादले. आमडमा दररा्ना मॅ�झनीबरोबर सक्ट सोसणमाद अतमद् अ�भमान वाटे. 

तमारे वासदवम, तमारे धैमर �न तमारे शबद मा्नी दरर �शपामास उतसाह �मळे. झटापट�रे द�ल 

लागदार मॅ�झनी प्हलमाने उली टाक� �न जमा देश�नषठेरा दो असवमुर होदा �दरे काम� देह 

ठेवणमास सदो्दद दतपर राह�. तमाडमा मा कत तमानीर सवर सधैम सुर��द �न सुवमविस्द रा्हले. 

ह� कत तमे इदक� भूतरभूद आहेद क�, दी अप�सद राहरे रा्गले नाह�. आमरी अशी पकक� खा्ी 
आहे क�, नाग�रकतवाडमा अनद् गुरा्ना मा ्ोर पुरतामसमे �शपाई्गर�रेह� सदगुर �मळालेले 

आहेद! मॅ�झनी हा उतदम नाग�रक �न शरू �शपामी होदा. �न हे दोधह�ह� गुर तमाने 

सवाद्ंमदेवीडमा �वजमाकले खरर केले!” 

वासद�वक पहादा �मलन शहर पलले दर� ब्लवालमानी धीर धरावमास पा्हजे होदा. पर्दु 

राजम्ा्दीरे कामाद एक अ�मम रूक केल� जादे दी ह� क�, राजधानी पलल� क�, सवर पा्द पलला 
असे लोक समजदाद. सवाद्ंमाडमा मुदाद सवदेशारी खर� राजधानी महटल� महरजे जे्े 

देशभकदा्रे �नशार फलकद असेल दीर होम. सवद्् आमुषम �क्वा प�व् मरर सवीकारणमारा 
�नशरम करन सवाद्ंमवीर सवराष्ारे �नशारास जे्े जे्े नेदील दे्े दे्े राजधानी तमा्डमा 
मागोमाग ्हल्द असदे. पर्दु ह� गोषट तमा वेळेस कळल� नाह�, सवर पा्द ऑिस्मारे दाबमाद 

गेला. गमा�रबॉललीने मा् मनुषमपमतनाला शकम दे्पम�द ररा्गर सोलले नाह� �न जेवहा सोलले 

देवहा कोरराह� अपमानासपद करार न करदा वीराला साजेल अशार र�दीने सोलले. मी 
�मलनमसमे असदाना दे्ील दररा्नी मला बधलीएरा ब्ध्ूडमा �नधन�द्ीडमा ्दवशी वमाखमान 

देणमास सा््गदले. देवहा मी एक भातर केले. 

“जेवहा हे दररा्नो, मा प�व् म्् दराद देशभकद बधलीएरा ब्ध्ूडमा समररासदव मी आपल� 
वाकसेवा करावी महरून दुमह� मला आ�ा केल�द देवहा मला असे वाटले क�, तमा देशभकदा्डमा 
सेवेरा हा काह� सतम मागर नवहे. मतदासाठठ शोक काम महरून करावा? सवाद्ंमवीरा्री खर� पूजा 
बा्धावमारी असलमास तमा्नी आर्�भलेलमा महामुदाद जमशीला वरले पा्हजे. सवाद्ंमवीरा्रा 
सधमान करणमारा एकर मागर आहे �न दो सवाद्ंम �मळवरे हा होम. पर्दु आपर दे सवाद्ंम 

�मळ�वले काम? जमा धारादी्� तमा सवाद्ंमवीरा्नी आपले देह ठेवले दे कोस्झारे ररा्गर अजून 

पारद्ंमा्दर आहेना? जमा भूमीद तमा सवाद्ंम-वीरा्नी जधम घेदला दी वहे�नसरी भू�म 

परकमा्डमा पामाखाल� अजून दुल�वल� जाद आहे ना? मग वमाखमाने कसल� देदा? रला, आधी 
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सवदेशारी मुकददा कर्! रला, आधी गुलाम्गर�रा उड्ेद कर! तमा �रापम�द दसुरा कोरराह� 
शबद न उडरारदा फकद हरहरमहादेवारीर गजरना कर! 

पर्दु लगेर दसुरा �वरार मनाद आला क�, आमडमा सवाद्ंमासाठठ आमह� इदके धलपलद असदा 
आमहाला मश �मळद नाह� मारे कारर शोधणमासाठठ आमह� आधी आपआपसाद बोलले पा्हजे. 

दे कारर असे आहे क�, आमडमा जमा देशभकदा्नी आपले रकद देशसवाद्ंमासाठठ ख्ररले 

तमा्डमापमारे आपर मर �क्वा मार मा �नशरमाने उठलेलो नाह�. दो जोर �न दी सवाद्ंम�नषठा 
आमहास नाह�. आमरे पमतन दबुळे �न सश्मगसद असदाद. परमेशवर �न देश हे �वरोधी नसून 

एकरपर आहेद अशी पूरर �नषठा ठेवून आपर अजून जर� उठू दर� �वजमाला खेरून आरू! आपर 

सवाद्ंम �मळवू �न मग जे देशवीर आजपम�द सवदेशा्र दळमळद पदन पावले आहेद तमा्ना 
सा्ग ,ू “दुमरे रकद वामा गेले नाह�. आपला देश सवद्् झाला आहे!’ �पदी करा. दररहो, �पदी ह� 
परमेशवराकले नेरार� सोपानपर्परा आहे. आपलमा कुट्ुबावर �पदी करा. पर्दु दी आध्ळी �पदी 
नसावी. दी �पदी दै�वक, शदु �न कदरवमसवरपी असावी. दी सुखलालसेने नसावी दर दी 
पीदीसाठठर �पदी असावी. कदरवमाडमा आल न मेरार�, कदरवमाला उतसाह देरार�, अशी दी पीदी 
असावी! 
दरर हो, सवदेशभूमीवर पेम करा! जे्े दुमरे पूवरज सवग�म �न्ा घेद आहेद दी भू�म महरजे 

दुमरी सवदेशभू�म होम! जमा भातेमसमे दुमडमा पेमारी मू�दर दुमडमाशी प्हले पेमशबद 

उडरारदी झाल� दी भाता जे्े वदल� जादे दी दुमरी सवदेशभू�म होम! सवदेश हे परमेशवराने 

दुमहाला ्दलेले गतह होम. मा गतहामसमे वाढून दुमह� तमारे सवरपाला पोरावे असा तमा्रा हेदु आहे. 

सवदेश हा दुमरा अ�भमान, हे दुमरे वैभव हे दुमरे ्रधह आहे! तमा सवदेशाला दुमरे �वरार, 
दुमरे उपदेश, दुमरे रकद अपरर करा! तमा सवदेशाला आपलमा पूवरजा्डमा भ�वषमापमारे 

भवमदेला �न सु्दरदेला धमा! आपर तमाला कोरराह� का�ळमा न लावदा जगादून जाद आहोद 

असे महरदा मेईल अशा र�दीरी काळजी घमा. दुमह� अशा र�दीरी काळजी घमा क�, दुमह� 
जाणमारे आधी सवदेश सवद्् होईल! दो सवदेश, परमेशवरापमारेर, एक असला पा्हजे. तमारे 

दुकले पालदा कामा नमे. दुमह� अलीर कोट� मारसे आहा. दुमहाला अद�वदीम कदतरतवदेज पापद 

झालेले आहे. मूरोपडमा इदर राष्ा्नी जमा्रा हेवा करावा असा वैभवशाल� भूदकाल दुमडमा मागे 

उभा आहे, आशेने फुललेला भ�वषमकाळ दुमडमा पुढे उभा आहे. दुमह� वर दिषट फेकल�द क�, 
रमरीमदम आकाश �न दुमह� खाल� दिषट फे�कल�द क�, कमनीमदम भू�म दुमरे अ�भन्दना्र 
िसमदवदी होद आहे. परमेशवराडमा अ्गुल�ने दुमडमा राष्ाडमा ममारदा आखलमा आहेद! 

परमेशवराने आलपसरा �न समु्ारा दुमडमा भोवदी पहारा ठेवला आहे. मा राष्ाद भीमबलवान 

लोक �नपजावेद असा तमारा हेदु आहे. महरून जमा आकाशाला गुलाम्गर�रा लाग पलला आहे, 

तमा आकाशाखाल� रहावमास दुमडमा अलीर कोट� लोका्दील एकह� मनुषम दमार नसला पा्हजे. 

एदद्र दुमरे राष् सवद्् करा �न रोम हे तमा सवाद्ंमारे म््दर होउ दमा! 
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मनुषमजादीवर पेम करा!सवदेश हा दुमरा पाळरा आहे. मनुषमजा�द ह� दुमरी मादा आहे. 

�दडमावर पेम केलमा�शवाम दुमह� तमा पाळणमादील आपलमा ब्ध्ूवर पेम करावमास �शकरार 

नाह�. आलपसडमा पल�कले �न समु्ाडमा पल�कले इदर राष्े गुलाम्गर�दून सुटणमासाठठ धलपल 

आहेद! तमा्नाह� दुमह� शकम देवहा मदद करा. भूददमा ठेवा �न दररा्नो, समेमावर अतमद् पेम 

करन तमाला पूजम माना. दाितवक समेमासाठठ समा्रतमाग करा. द;ुखाला क्टाळू नका. स्कटा्ना 
्ासू नका. आमुषम हे सुख नाह�, दर आमुषम हे कदरवम आहे.  

माझमा दरर ब्ध्ूनो, आपलमा पेमाने लुबध होउन आपले देशवीर तमा्डमा आितमक सवरपाने जर 
मे्े आलेले असदील दर हे शबद तमा्डमा प�व् देजानेर पसफू�रद झालेले आहेद असे समजून 

तमारे गहर करा. परमेशवर दुमहाला साहम करो �न इटल�ला सुखी करो!!” 

�मलन शहर सोलून मी िसवटझल�लकले परद जादो दोर टसकनीकले ब्लारी जवाला भलकलमारी 
बादमी आल�. रोमहून पोप पळून गेला. वहे�नस अजून ्टकाव धरन होदे. टसकनीमसमे आमडमा 
प�ाकले सतदा मेऊ पहाद होदी. मग मला रहावेना. मी िसवटझल�ल सोलून जलमागारने पुधहा 
इटल�कले वळलो. मसमद्र� रोमला एक सावरज�नक प् टाकून उतसाह देणमारा पमतन केला. मी 
दा. ८ फेबुवार� १८४९ मा ्दवशी टसकनीमधलमा लेगहानर शहराला आलो. मार ्दवशी टसकनीरा 
सस््ा�नक पळून गेलमारी बादमी मेऊन धलकल�. दी प�सद करणमारे काम लोका्नी मजकले 

्दले.  

(लेगहानरला मॅ�झनीरा ज्गी सतकार झाला. पर्दु सवदतरे सधमानारी हक�गद मुळीर न देणमारा 
मा महातममारी व्हवाट ्दसदे. महरून तमा वेळडमा वदरमानप्ादील एक उदारा खाल� देदोत- 
“आज सकाळी आमहा नाग�रका्ना आमडमा जोसेफ मॅ�झनीरा लाभ झाला. जमारा इटल�रे 

सरकार �न राजे लोक दढ दवेत कर�द आहेद, जो आजपम�द आपलमा देश�नषठेपासून �दळभरह� 
ढळला नाह�. जो ध्देवाईक देशभकदाहून अनद् पट�ने �नमरळ �न उजजल सवाद्ंमभकदीने मुकद 

आहे दो जोसेफ मॅ�झनी ्दसदार िजकले �दकले एकर जमजमकार झाला. रररमधलमा घ्टा्रा 
घरघराट सुर झाला. जमा रसतमाने दो जाईल असा अजमास होदा �दकले शहरादील नरनार�्रा 
लोट वाहू लागला. रसतमादून हजारो सवज उभारले गेले. देशभकदा्रे रामफल सधैम �न 

सवम्सेवका्रे सधैम रा्गेने उभे करन तमा शहरारा नुकदार लोका्नी �नवललेला अ्धकार� 
गमुअराझी हा सावरज�नक गतहापुढे मॅ�झनीला राष्�म मुजरा करणमासाठठ उभा रा्हला. 
दपुार� लेगहानरमधले हजारो क्पू “देव �न लोक”मा्रा उडरार कररार� लाखो राष्�म �नशारे 

�मरवीद �मरवीद सावरज�नक मदैानाकले लोटू लागले. ‘इटल�रा जमजमकार असो’ ‘मॅ�झनीरा 
जमजमकार असो’ ‘मॅ�झनी हा लेगहानरडमा लोकसतदेरा पे�सल्ट �नवलला आहे.’ वगैरे 

सव�नसमूहाने अ्बर ना्दद झाले. जमा रसतमाला रोखून धरन जुलुमी सतदेने लोका्वर गोळमा 
झा�ललमा दोर रसदा मॅ�झनीडमा मेणमाक�रदा राखून ठे�वला होदा. अहाहा, परक�मा्डमा जुलुमा्रा 
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आधार झालेला दो रसदा दुलवीद दुलवीद मॅ�झनी मेऊ लागला असे पाहदार देशभकदा्रा आनद् 

गगनाद मावेना! 
राष्सवाद्ंमासाठठ लढून �वजमी झालेले राष्�मसधैम �न सवर सस््ानरे असम� लोक तमा 
महातममा इटा�लमनास पाहदार तमास अभमुत्ान देदे झाले. मग मॅ�झनी लोकाद मेऊन उभा 
रा्हला. नद्र वमासपीठावर रढला. देवहा लोका्डमा जमजमकारा्नी दश्दशा घुमू लागलमा. 
मॅ�झनी महराला, मी लेगहानरला वनवासादून आलेलो आहे! जमा्ना दुमह� आपलमा सवद्् शहरारे 

अ्धकार� �नवलले आहाद दे माझे �म् झाले आहेद. लेगहानररी समत�द माझे मनाद सदो्दद 

जागतद होदी �न आज देर लेगहानर सवाद्ंमा्र आपले रकद ओदून इटल�मसमे धधम नगर झालेले 

पाहून मला अ�दशम अ�भमान वाटला आहे. दुमह� माझा जो सतकार कर�द आहा दो मी जमा 
दतवा्रा-जमा सवाद्ंम, ऐकम �न लोकसतदा हमा दतव्मीरा-अ�भमानी आहे तमा दतवा्रार 

सधमान कर�द आहा असे मी समजदो. कारर, आपर वमकदीकले दलुर� करन दतवालार मान 

्दला पा्हजे. मला आपरास एक आनद्ारी बादमी कळ�वणमास अ�भमान वाटद आहे क�, 
दुमडमा �वजमाला �भऊन दुमडमा पा्दादील ऑिस्मारा हसदक पळून गेला. आदा सवाद्ंमारा 
जमजमकार होऊ दमा! बेब्दशाह� �न अ्दाध्ुद� न क�रदा लोका्ना आपल� सतदा ्ररस्ाई 

करणमारी दाकद आहे हे �सद करा. झोपी जाऊ नका, दर लढाईला सजज वहा. कारर इटल� सवद्् 

झाला पा्हजे...’ तमार ्दवशी सपेशल ्ेनने मॅ�झनी पुढे �नघून गेला.”) 
 
लेगहानर हे शहर प्मपासून लोकसतदा�पम आहे. भ�वषमकाल� इटल�दील लोकसतदा प्हला जम 

दे्ेर होरार असा माझा भरवसा आहे. फेबुवार� दार�ख ९ हमा म्गल ्दवशी सवर लोका्डमा 
अनुमदीने रोमला लोकसतदाक राजमारी दवाह� �मर�वल� गेल�. माझमा आमुषमादील शमारे रीज 

होरार असे ्दस ूलागले. मी फलॉरेधसला गेलो �न टसकनी पा्दाने मा वेळेस रोमडमा लोकसतदेला 
�मळावे महरून आगह केला. एकटे रहाल दर उदमा दुमरे अनद् शमा्नी �मळ�वलेले सवाद्ंम 

बुलेल  महरून मी जीव दोल दोलून सा््गदले. रोमला �मळून दोधह� पा्द एक झाले असदे दर �कदी 
बहार उलदी! पर दे तमा वेळेस तमा्ना ररेना! मागून मी सा्गद होदो दे सवर पतममास आले, मी 
मे्ून �नघून रोममसमे पवेश केला. मी मेणमारे आधीर लोका्नी माझी प�द�न्ध महरून 

�नवलरूक केलेल� होदी! 
रोम हे माझमा दारणमारे सवपन होदे! माझमा �वरारा्रा दो उदव होदा! माझमा आतममारा दो धमर 
होदा. माररडमा आर्भी एका सस्माकाळी मी रोममसमे पवेश केला. गभ्ीरपराने-पूजमदेने-माझे 

अ्दतकरर भरन आले. तमा प�व् शहर� पवेश करदेव ेळेस �मलनडमा पराजमाने �न फलॉरेधसडमा 
मूखरपराने माझे मन करपून गेलेले होदे. पर्दु रोमडमा लोकदवारादून पवेश कर लागदार माझमा 
अ्गाद �वदमुतदेजारा सर्ार होऊ लागला. नवीन जीवनारा झरा वाहू लागला. मला पुनत रोमरे 

दशरन घलरार नाह�, पर्दु मरदे वेळेस माझा शेवटरा �वरार माझमा रोम पतदनारा असेल! माझी 
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होले कोठेह� पलल� दर� माझी अशी खा्ी आहे क�, जमा ्दवशी रोमवर एक�कत द �न सवद्् इटल�रे 

लोकसतदातमक �नशार फलकू लागेल तमा ्दवशी तमा माझमा हालादह� पुधहा एकदा रैदधम सर्र 

लागलमा�शवाम रहारार नाह�. 
रोमला लोकसतदाक राजम नुकदेर स्ा�पले असलमाने सवर्  गैरवमवस्ा होदी. सधैमाद सुमारे 
१६००० लोक होदे. पर्दु तमारी ररना �न सामगी फारर द�र्� होदी. मी दा. १६ मारर रोजी 
लोकसभेपुढे एक सूरना आरल� क�, आपले प्हले कदरवम महरजे �मळ�वलेले सवाद्ंम र�र 

कररे आ�र सवदेशारे बाक�रे भाग सवद्् कररे. हमा दोधह�ह� कदरवमा्साठठ आपलमाला आधी 
सबलतव स्पा्दले पा्हजे. मासदव आपर पारजरारे मुदमल्ल �नवलू. तमा म्ललाने मुदपददीरा 
पूरर �वरार करन रोमरी लोकसतदा सबल करावी. दा. १८ रोजी हे मल्ल �नवलले गेले. �पसाकेन हा 
तमा म्ललादला जीव होदा. �पसाकेनरे �न माझे पूरर मदैकम असे. तमाने सधैम ४५००० पम�द 

वाढ�वले. मसमद्र� ऑिस्माने �पलमा्टरा नोवेरा ए्ील लढाईद पूरर पराजम केलमारी बादमी 
आल�. देवहा दा. २९ मारर रोजी लोकसभेने सवर सतदा क््�भूद करणमासाठठ साफ�, आ�मरल�नी �न 

मॅ�झनी हे अ्धकत द्म �नवललेले आहे असे जाह�र केले. दा. २५ ए�पलपम�द आमह� सधैमारी शकम 

�ददक� दमार� केल�. तमा दारखेला ऑिस्मा निजक मेद असलमारी बादमी कळल�. रोमने लढावे 

�क्वा शरर जावे! ्े, ्े, रोमने शरर जावे �न सवर इटल�द अनीदीरा पसार करावा! तमापे�ा 
मरर आलेले काम वाईट! शरर जाऊन जो फामदा होदा तमापे�ा मरर सवीकारले असदा अनद् 

पट�ने जासद फामदा होदा. शरर जाऊन परवशदा �मळाल� असदी, पर्दु मरर सवीकारले असदा 
सवद््दा �मळरार होदी! रोमरी ह�र मनीता होदी. मी एका सधैमादील अ्धकार्माला �वरारले 

असदा तमारे मद लढाईरे �वरद पलले. देवहा दसुरे ्दवशी सवर सधैम एक् केले �न तमास ‘शरर 

क� मुद’ हा पशन �वरारला. आकाश दभुग् होईल अशी आरोळी उठून “मुद” ह� गजरना झाल�. देवहा 
लोकसभेडमा �न सवा�डमा पूरर स्मदीने आमह� मुदर सवीकारले. �न एकटा ऑिस्मार जर 
आमरा श्ु असदा दर आमह� तमाला कव्रद पुरन उरलो असदो. पर मसमद्र� फा्सने 

�वशवासघाद करन पोपला परद आरणमासाठठ आमडमावर सधैम धालले. इटल�द दोन रोरा्रे 
लावपेर सुर होदे. ऑिस्मारा �मलन वगैरेकले जम होदार तमारी सतदा पबळ न वहावी एदद्र 
फा्सने पोपरे �न�मतद पुढे करन रोमडमा राजकारराद ढवळाढवळ करणमास आर्भ केला. माह� 
सक्टास आमह� भीक घादल� नसदी. पर फा्सने शेवटपम�द आमडमाशी �वशवासघाद केला. 
ऑिस्मारे जुलुमापासून रोमरे लोकसतदाक राजम स्र�र करणमासाठठ महरून फ्र लोक आमह� 
नको नको महरदा आमहा्स मदद धालू लागले! देवहार हे कपट आमडमा ल�ाद आले. पर्दु अशा 
अल्ळमा्नी आमह� भमावे काम? आमह� भमाल ठरावे काम? माझे मद फ्रा्न ा अल्ळा करावा 
असे होदे. पर्दु सवर लोका्डमा बहुमद सम्दी�शवाम काह�ह� करावमारे नाह� असा माझा �नशरम 

होदा. महरून लोकसभेरी बैठक कर�वल�. कव्रद माझमा वजनामुळे लोक मजसारखार �नकाल 

देदील महरून मी तमा ्दवशी मुदाम सभेला गेलो नाह�. लोकमद हे मला सदो्दद पूजम आहे. 
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अ्धकत द्मी्पैक� साफ� �न आम��लनी हे हजर होदे. पर्दु मला सा्गावमास अ�भमान वाटदो क�, 
तमा लोकसभेने लोकसतदेडमा बाणमास का�ळमा लावला नाह�. राजसतदा शरर जावोद, पर्दु 

लोकसतदा �वजम �क्वा मरर मापैक� एक सवीकारदाद. आमह� रोमडमा रसदोरसदी लढाईरी 
दमार� राल�वल�.(तमा वेळेला मा�झनीने काढलेला जा्हरनामा मे्े देदोत-- 
“लोकसतदेरे जानपद हो! ऑिस्मा नजीक मेद आहे. बोलोगना पलला आहे-आठ ्दवसपम�द 

सवा्रतमागारी �न वीररसारी कमाल करन पलला आहे. तमा शहररी शेवटरी आरोळी ‘सूल’ ह� 
आहे. पतमेक इटा�लमन अ्दतकरराने तमा प�व् आरोळीरी पूदरदा करावी. नाग�रक हो, लोकसतदा 
दुमडमापासून शौमारडमा उतकताररी आशा कर�द आहे. दुमह� लोकसदेरा उडरार केलाद, आदा 
आरार करणमारी वेळ आलेल� आहे. दुमडमा मदावर दुमडमा रकदारा �शककामोदरब ठोका! 
महरजे मग दी प�व् मदे अबा्धद रहादील! पतमेक शहर �न पतमेक गाव बोलोगनारा सूल 

उग�वणमासाठठ उठले पा्हजे. पतमेक देवळाद श्ूड्मा �नधनारी घ्टा वाजल� पा्हजे. दुमडमा 
पवरदादून मा दर�पासून तमा दर�पम�द प�व् ्ोधारी गजरना झाल� पा्हजे. पतमेक �शखरावर 
गुलाम्गर�डमा मढमास जाळणमासाठठ वैशवानराडमा जवाला भलकलमा पा्हजेद. सवाद्ंमारे 

रकदसवज शहरावरन �न घरावरन फलकद रा्हले पा्हजेद �न लढाईरा हर हर महादेव 

सवदेशाडमा मा टोकापासून तमा टोकापम�द दमुदमुला पा्हजे! ईशवर सवाद्ंमाडमा बाजूला आहे. 

�न दुमह� एका शप्ेने बा्धलेले, सवदेशाडमा प�व् काम� देह ठेवणमास सजज झालेले, दीन को्ट 

लोक आहाद! दीन कोट� लोक जे कर महरदील दे करणमास सवम्सम्र आहेद! इटल�डमा पु्ा्नो, 
लोकसतदेडमा जानपदा्नो, शदकोशदके पमतन करदा करदा आज खर� पवररी आल� आहे. आजरा 
�र इ�दहासादील तमा प�व् �रापकै� आहे क� जमा �री राष्ाडमा जीवनारा �क्वा मररारा 
एकदम �नकाल लागदो.  
दर मग िजव्द रहारार �क्वा मररार? वैभवाने �न सामथ्ारने वैभव मुकद होरार क� अखल् 

गुलाम्गर�रा �शकका कपाळावर ठोकू देरार? सवद््राष् महरून जगाला माधम होरार क� पेदारे 

्ढगारे पललेल� समशानभू�म महरवून घेरार? आपले, आपलमा देवालमारे �न आपलमा म�देवीरे 

सवद्् मालक होरार का जुलमी राजाडमा गोठमादील गुरे बनरार? सतक�द�ने अमर रहारार क� 
दलुरजजेने अमर रहारार? मादून आपर काम पस्द कर�द आहा? परमेशवर �न मानवम दुमडमा 
पस्दीपमारे दुमरी �क्मद ठरवील! 

“महरून उठा �न जम स्पादा. गीस उठले. तमाला जम �मळाला. सपेन उठले, तमाला सुमश �मळाले. 

िसवतझल�ल उठले, तमाला सवाद्ंम �मळाले! मग इटल�लार सवाद्ंम का �मळरार नाह�? जम का 
�मळरार नाह�? आपर का मनुषम नाह�? दर रला. जो आदा सवदेशा्र काह� दर� रकद सा्लरार 

नाह� दो पापी ठरो! श्ूड्मा भोवदी �वसदवारा �न ओसाल पदेशारा वेढा पलो! लोकसतदा जशी 
आदापम�द शा्द होदी दशीर आदा प�व् ्ोधाने सद्पद �न भीमभमानक होवो! रोम अढळ होवो! 
इटल�रा जमजमकार होवो!!!”  
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२१ मारर १८४९. 

मसमद्र� गमार�बॉलली रोमला मेऊन �मळाला. दार�ख २९ रोजी फ्रा्रा हलला सुर झाला. तमा 
वेळेस रोमडमा लोका्नी जे शौमर दाख�वले दे इ�दहासाद अजरामर राह�ल. मॅ�झनीने लोकास 

अदकमर उतदेजन ्दले, फ्र लोका्रा हलला रढला असदा तमा ्दवशी रोमन दररा्नी इदक� श्र 
केल� क�, फ्रा्न ा मागे हटावे लागले इदकेर नवहे दर तमा्ना बेदम मारह� बसला. तमा्र े ६०० 

�शपामी मेले �न २०० कैद करणमाद आले. इटल�डमा सवम्सेवका्पैक� फार दर ३०० लोक जामा 
झाले असदील! इदकमाद नेपलसकलून रोमवर सधैम मेद असलमारी बादमी आल�. �दकले 

गमार�बॉलली तवरेने गेला. तमास �पटाळून मागे परद�वले. लोकसभेने फ्र कैद� परद धालून ्दले, 

द्ा�प फ्रा्न ी �वशवासघाद करन ठरलेलमा मुददीडमा पूव�र रोमवर पुधहा हलला केला. तमा 
वेळेस �नघालेला मॅ�झनीरा जाह�रनामा पुढे ्दला आहेत-- 
“रोमन लोक हो, फ्रा्न ी �वशवासघाद केला आहे. 

रोमन लोकहो, महरून सावध वहा! उठा! दटाकले रला! नगरदवाराकले रला! मोरारकले रला! सवर 
शहर एका �वराराने उठू मा! पतमेक जर लढू लागा. पतमेक जर जम �मळेलर अशी खा्ी ठेवा. 
आपले पूवरजा्री आठवर करा �न ्ोर वहा. सतमारा जम होऊ दमा. ऑिस्माडमा मा नीर 

दोसदारा नाश होऊ दमा. लोकसतदा ्रर्जीव असो!” 
 
 
 
 
 
दार�ख ३ जून. 
 
मा ्दवशीह� इटा�लमन सवम्सेवका्पुढे फ्र हटावे लागले. लगेर मॅ�झनीने दसुरा जाह�रनामा 
काढलात- 
“रोमन लोक हो, शाबास! शाबास!! दुमह� इटल�री अबू रा�खल�द. पूवरजा्डमा इभदीला धकका लाग ू

्दला नाह�द.  

कालर आमह� दुमहाला दुमह� ्ोर वहा महरून महटले. आज आमह� दुमहाला दुमह� ्ोर आहाद 

महरून महरदो. असेर रहा. सादतम धरा. ्रकाट� धरा. रोमनलोक अददूपूरर रमतकार करणमास 

सम्र आहेद. रोम अ�वनाशी आहे. रला! दटाकले रला! नगरदवाराकले रला! मोरारकले रला! 
दुमरी भूदेवी दुमडमावर आशा ठेवून आहे! दुमरी राष्देवी दुमरा परा्म पहाद आहे! लोकसतदा 
्रर्जीव असो!”  

मा मुदाद रोमन बामका्नी िजदका परा्म केला �ददका इदर् पुरत देखील कर�द नसदील. 

मॅ�झनी दार�ख ९ जूनडमा जाह�रनाममाद महरदो, “रोमन नार�जन हो, दुमरे पारपदी, दुमरे 

ब्धुगर, दुमरे पोटरे गोळे मुदाद गुद्ले आहेद! सवदेशभूला सवाद्ंमा देणमाडमा प�व् मुदाद 
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गुद्ले आहेद! अशा वेळेला दुमह�ह� सवदेशारी सेवा करा. कारर दुमह� रोमन िस्मा आहाद!” 

गमार�बॉललीह� आपलमा पमतना्री श्र कर�द होदा. पर्दु ऑिस्मा �न फा्स मा दोन श्ूड्मा ज्गी 
सेनेला एकटे रोम �कदी ्दवस ्टकरार? लोका्नी धैमाररी कमाल केल�, पर फ्रा्रे एकेक पाउल 

पुढेर पलद रालले. अखेर मुदारा नकक� �वरार करणमाक�रदा मॅ�झनीने लषकर� अ्धकार्मारी 
सभा बोल�वल�. 
तमा सभेद मी महटले “आदा आपरास दीन मागर खुले आहेद. शरर जारे; शहर नामशेत होईपम�द 

झटरे; �क्वा रोम सोलून देऊन सवर सधैमासह बाहेर पलरे. पैक� प्हला मागर लोकसतदेला कलक् 

लावरारा आहे. दसुरा �नरपमोगी शौमाररा आहे. पर्दु �दसरा मा् माझमा मदाने मोगम ्दसद 

आहे. रोम सोलून देऊन ससैधम आपर बाहेर पलू �न असावध असलेलमा ऑस्�मावर हलला कर. 

आपलमाला ससमा क�लून पलावे लागले आहे. ह� क�ली फोलून बाहेर पललो क�, मग आपर स्र�र 

करणमास सम्र होऊ. रोम फ्रा्ड मा दाबमाद जाईल, पर लोकसतदा आपराबरोबर सुर��द 

राह�ल.” माझमा मा मदावर वाद�ववाद झाला. एनेझाना वगैरे ‘शहरादर लढावे’ असे महराले. 

रोसेल� ( मुखम सेनाप�द,) �पसाकेनी �न गमार�बॉलली हे माझमा मदाला अनुकूल झाले. 

लोकसतदेडमा अखल् क�द�सदव हे सा्गरे भाग आहे क�, आमडमा तमा शरू सवाद्ंमवीरा्पैक� 
एकाह� मनुषमाने ‘ शरर जाणमाडमा’ कलमाखाल� सह� केल� नाह�’ मी दे �नकाल घेऊन दाबलदोब 

लोकसभेकले गेलो. तमा्ना दो �नकाल �न माझे मद सा््गदले. पर्दु ददु�वाने तमा्नी काह� एक 

ए�कले नाह�. मी आधीर तमादील सभासदारी मने वळ�वल� असदी दर दे �वरद जादेना, हे 

माझमा �म्ा्र ेमहररे काह� अ्शी खरे आहे. अखेर तमा्नी फ्रा्न ा शरर जाणमारारा �नशरम 

केला. मला हा �नरोप फ्राकले नेऊन देणमारा हुकूम करणमाद आला. मी उतदर ्दले क�, 
लोकसतदेरे स्र�र करणमाक�रदा माझी �नवलरूक झालेल� आहे. दी लोकसतदेरा नाश 

करणमाक�रदा नवहे. मी मा शबदा्बरोबरर माझमा जागेरा राजीनामा धालला. मजपमारेर 

अ्धकत द्मीदील बाक� रा्हलेलमा दोघा्नीह� राजीनामा ्दला. फ्रा्न ा शरर �नघालो महरजे दे 

रोमरे स्र�र करदील अशी लोकसभेला आशा वाटल� महरून दा. ३ जुलै रोजी रोम शहराद 

फ्रा्रा पवेश झाला! 
एखादमा मनुषमाडमा �पमदमेरी समशानमा्ा �नघाल� असदा तमाला जे दतुख होद असेल दे दतुख 

मला तमा वेळेस झाले! आमरी लोकसभा �न अ्धकार� एकामागून एक वनवासाद धालून देणमाद 

आले. जमा दवाखाधमादून आमरे शरू �शपाई सवदतडमा जखमा्पे�ा सवदेशाडमा जखमा्नीर 

�ववहळद पलले होदे, तमा दवाखाधमावर फ्रा्न ी केलेले हलले मी पहाद होदो! हाम, हाम, माझमा 
देशवीरा्डमा नुकतमार सा्ललेलमा रकदावर परके लोक नारद राललेले मी पहाद होदो! मी 
रसतमादून मुदाम ्हल्लो. मला असे �सद करावमारे होदे क�, मी रोमवर फार जुलुम केला �न दे्े 
मी अ�पम झालो होदो अशा जमा कागाळमा माझमा परकमा श्ून्ी �पक�वलमा होतमा तमा अिजबाद 
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खोटमा आहेद. मी माझी ्ादी वाटेल तमा खज्ीरासाठठ उघली ठेवल� होदी. पर्दु रोमन लोका्पैक� 
दर काम पर श्ुप�ापैक�ह� कोरी �दला भोसकले नाह�! 
रोमक�रदा मी काम केले नसदे? अजून माझे बेद रालूर होदे. मी सेनाप�द रोसेल� माजकले गेलो 
�न जर मी माझमा जबाबदार�वर लोका्रे ब्ल पुधहा उभारले दर दे मला �मळदील क� नाह� हे 

�वरारले. तमा्नी दे कबूल केले, पर्दु देवहा वेळ हुकून गेल� होदी. पुधहा मी असे ठर�वले क�, 
रोसेल�ने फ्रा्न ा भा्लर टाळणमारे �न�मतद सा्गून फौजेडमा टोळमा बाहेर धालणमारा बेद करावा. 
मी वेत पालटून फौजेबरोबर जावे. दे् े्ोला �वसावा घेऊन पुधहा श्ून्ा झुका्ली देऊन लढाई राल ू

करावी. हाह� बेद पस्द ठरला. पर्दु इदकमाद गमार�बॉलली आपलमा �शपामासुदा लढद लढद बाहेर 
पलला. हे ऐकदार फ्र सावध झाले, सधैमास दळ हाल�वणमारा हुकूम सुटला. आमरे सधैम 

लवकरर भग्ून नामशेत झाले. हे सवर बेद नाशकारक �न �वल�र होदे. पर्दु तमा �री माझे सवर 
�वरार एका लढाईडमा �वराराद ल�न झालेले होदे.  

परक�मा्नी माझमा केसालाह� धकका लावला नाह� मारे मला आशरमर वाटदे. मागररेट फुलर नावा्री 
सुशील स्ी �न माझा िजवलग �म् गमु�रमा मॉलेना मा्नी मी रोम सोलावे महरून फार कळकळीने 

�वन्दी कर�द असावे. अखेर मी रोम सोलले. मी परवाना वगैरे काह� एक न घेदा दसुर ्मा एका शहर� 
गेलो. दे्े परवाना �मळेना महरून मग मी एक सट�मर �नघद आहे असे पाहदार �दडमा 
अ्धकार्माला भेटलो. दो कॉ�सरकन होदा. तमाला मी हलकेर माझे नाव सा््गदले. �बन पासाने 

मला नेणमारे धालस करणमास दो कबूल झाला. मी गुपद र�दीने तमा सट�मरवर आलो. दी 
मास��लसला जारार होदी. पर्दु तमा सट�मरवरर अप�व् देखावा माझे दषट�स पलला. रोमन 

लोका्दील आमडमा�वरद प�ारे लोक ऑिस्माकले लेपमुटेशन घेऊन रालले होदे! मी तमा्डमाकले 

ब�घदलेह� नाह�. पर्दु तमा्नी मला ओळखले. तमा अ्धकार्माला धाक पलला क�, कव्रद ह� गोषट 

दे ऑिस्माला कळ�वदील. काम असेल दे असो, पर तमा्नी दी माझी बादमी फोलल� नाह�. मी 
मास��लसला सुर��द पोहोरलो. फ्र लोका्डमा-माझमा-श्ूड्मा-पदेशादून काम काम मुकतमा 
करन मी पवास केला �न परवाना नसदाह� िज�नवहापम�द कसा पोरलो हे मे्े सा्गद बसणमाद 

ह्शील नाह�.  
आमह� रोमला दुर्गा�शवाम �न �श��ेशवाम लोकसतदा राल�वल�. आमह� एकमेका्वर अढळ 

�वशवास ठेवला. आमह� �वरद प�ा्पैक� कोराडमा केसालाह� धकका लावला नाह�. इदकेर नवहे 

दर आमडमा�वरद कट राललेला कळदार तमा पुढार ्मास धरणमारे ऐवजी मी मा�नएनीला �नरोप 

धालला क� आपर श्ूश्ी गुपद वमवहार सुर ठेवला आहाद. एवढ�र काळजी घमा. क�, दे कत तम 

लोका्डमा नजरेस न पलावे अशा र�दीने श्ूश्ी दळरवळर रालवावमारे असलमास खुशाला 
रालवा! दो सगळा �वशवास, दे अढळ धैमर, दे हललमादील देशवीरा्रे शौमर हे सवर सदगुर उडर 

समेमारे प�रराम आहेद. सवाद्ंमारी �न लोकसतदेरी कलपना अशी आहे क� �दरा सपशर होदार 

सवर उदातद वततदीरा �वकास वहावा. 
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हलल� तमा १८४९ सालरे रोमन लोका्ना समरर आहे क� नाह� हे मला नकक� सा्गदा मेद नाह�. 
पर्दु रोमन मादा्ना जर आपले कदरवम बजा�वरे असेल दर तमा्नी आपलमा अभरका्ना तमा 
सवाद्ंममुदाद पललेलमा असख्म देशवीरा्डमा क्ा सा्गावमा. जमा जागेवर लोकप�ारा दरर 

क�व गोफेलो मामेल� हा लढद लढद पलला दी प�व् जागा दाखवावी. असहम जखमा झालमा 
असदाह� आपलमा १९ �शपामासह ३०० फ्रा्ड मा दुकलीवर रालून जाऊन हलला कर�द कर�द 

मानारा जमा स्ळी पलला; रामो�रनो �न लेवहे�रमो हे २० �शपामा्�नशी १०० फ्रा्ड मा हललमास न 

जुमानदा आपलमा स्ानापासून ढळणमारे नाकारलमाने जमा स्ळी मारले गेले; िवहला पॅमफेल�; 
िवहलाका�सरनी; रोम शहरादील पतमेक �शला; जमा्डमा द�लावर शौमाररे िसमद �न िजवहेवर 
लोकसतदेरा जमजमकार आहे अशा धारादी्� देह ठेवरार ्मा देशवीरा्डमा रकदा्नी �भजवून 

पूदपावन झालेल� सवर स्ळे; ह� जर मादा आपलमा बालका्ना दाख�वदील दर कोरदाह� इटल�रा 
मुवा गुलाम्गर�ला पुधहा मुजरा कररार नाह�!!! 
 
  



 

www.savarkarsmarak.com 

भाग पारवा 

ख्जीरारी उपपतदी 
(इ.स. १८५६) 

जीवा्रा पभव जमा कम� दे कमर धमर बा समज।।१।। 

जोले धमर बरा द�र अनतद्ह बोलो�न धमर जोलावा। 

जोले अधमर सतमे द�र सतमारा्ह स्ग सोलावा।।२।। 

जो रानी रोरा्नी ध�रला तमारी करावमा मुिकद। 

लेश �वरार न क�रदा बोलावमा दे् शदमतता उिकद।।३।। 
 

मोरोपद्-महाभारद (कररपवर) 

(राजम्ा्दी �न सवाद्ंममुद मासारखमा अददु पस्गी पतमेक राष्ाद जुलुमारा प�दकार 
जुलुमानेर केला जादो, दवेत दवेताला बळी पलदो. जमा्नी असख्म लोकावर अप�दहद सतदा 
राल�वलेल� असेल �न �नसगरदतद राष्�म हकका्रा रुराला केला असेल अशा �कतमेक नराधमा्ना 
तमा्डमा पापार पामिशरद एखादा देशा�भमानी खज्ीर देऊन टा�कदो. अशा पकारडमा वधाद �न 

सामाधमदत जमाला वमवहाराद खून महरदाद तमा खुनाद एक �वशेत फरक आहे हे कोराह� 
�वरार� मनुषमाला कबूल करावे लागेल. अशा पकारडमा राष्�म वधारी बरोबर मीमा्सा 
करणमासाठठ मॅ�झनीने एक लेख �ल्हला होदा. तमा लेखाला ‘मा�नन’ (Manin) नावाडमा एका 
प�सद इटा�लमन देशभकदाने ‘लल्नटाईमस’ प्ाद दतूर ्दले होदे. दे प् पाहून आपले सपषट 

मद प�सद करन गैरसमज दरू करणमासाठठ खाल�ल लेख मॅ�झनीने �ल्हला होदा. मा लेखाद 

‘खून’ कोररा �न ‘वध’ कोररा �न दो केवहा दतूरासपद होदो �न तमारी जबाबदार� प्म जुलुम 

�न अधमाम कररारावरर कशी असदे हे मॅ�झनीडमा मदापमारे प�दपादन केले आहे.) 

 स. १८४८ साल� जमा वेळेस आपर लोकसतदाक राजमारे धुर�र होदा तमा वेळेस 

वहे�नसडमा केलेलमा सुप�सद र�राने �न तमान्दर हदपार�री �श�ा झाल� असदा दाख�वलेलमा 
्ोरपराने आपर आमहा सवा�ना फार �पम झाला होदा. पर्दु देर आपर एका राजाडमा पामापुढे 

आपले-मी ‘लोकसतदाक’ महररार नाह�, पर्दु राष्�म �नशार अपरर करणमास दमार झालमारे 

जेवहा मी ऐ�कले देवहा दुमडमाबदल �न माझमा इटल�बदल मला अतमद् दतुख होऊन मी सदबध 

रा्हलो. 
दी सदबधदा मी अजूनह� कामम ठे�वल� असदी. पर्दु आपलमा नुकतमार प�सद झालेलमा 

एका प्ाद आमडमा प�ावर इदका भमक्र आरोप केला आहे क�, तमारे �नरसन न कररे महरजे 

तमा आरोपाला स्मदी ्दलमासारखे �क्वा तमाकले दलुर� केलमासारखे होरार आहे. दे प् आपर 
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एका परकमा देशाद प�सद केले आहे. ‘लल्न टाईमस’ मसमे दे प�सद झाले आहे. हे वदरमानप् 

राजक�म कु्टल कारस्ानाद पटाईद आहे. हलल� मसम �न द��र इटल�मसमे काह� स्ा�नक 

सुधाररा्री आवशमकदा आहे असे प�दपादन करन आपलमा राष्�म हेद्ूर े �वरद जाद आहे. हमा 
प्ाने ऑिस्माशी मै्ी करावी महरून उपदेश केलेला आहे. हमा प्ाने इटल�दील राजम्ा्दीडमा 
पतमेक पमतनारे �वरद दवेतमूलक लेख �ल्हणमारा �वला उरलेला आहे. तमादील पुढार ्मा्डमा 
�वरद �नद्ावमज्क क्डमा �पक�वलमा आहेद. लॉमबल�डमा लोका्नी सवाद्ंमा्र केलेलमा पतमेक 

्ोर पमतनाडमा वेळेस हमार वदरमानप्ाने �पसाळून जाऊन भुक्ार केलेला आहे �न वार्वार 
आपर इटा�लमन लोक अनी�दमान आहोद. सवाद्ंमास अप�व् आहोद, अमोगम आहोद, महरून 

ला्गोरा �पटलेला आहे. जरू काम १८४८ �न ४९ साल� रोम, �मलन �न दुमरे वहे�नस वगैरे 
्ठकारडमा लोका्नी जुलूम �न अनीदी हमा ला््नापासून अ�लपद राहून सवाद्ंमपा्देद आमह� 
कोरडमाह� राष्ापे�ा कमी मोगमदेरे नाह� असे सवर मूरोपडमा पतममास आरून ्दलेले नाह�र! 

अशा मा वदरमानप्ाद सवदतडमा �न राष्�म मानाडमासाठठ दर� दू प् प�सद करावमास 

नको होदे. पर्दु सवर नी�दमतदेरा मकदा आपरर काम दो घेदलेला आहे अशी घम्ल 

बाळगरार्माला दे प् प�सद करन आपर आपलमा श्ूर् े हादी आपलमा राष्�मप�ा�वरद �न 

आपलमा देशा�वरद लढणमासाठठ एक भमक्र हतमारर देद आहोद हे कसे कळरार! हलल� टाईमस 

प्ारे जे रालक आपलमापुढे स्ा�नक सुधाररेरे भामक ्र् ठेऊन आपले ल� तमा अ्�दम 

सासमापासून-राष्सवाद्ंम �न राष्ैकम मापासून-भलदीकलेर नेद आहेद देर रालक मोगम स््ध 

साधून दुझमावरर ट�का करदील. तमार प्ारा आधार घेऊन आपर इटा�लमन लोक अतमद् 

भमक्र अ�न�दमान �न मूरोपडमा सहानुभूदीला अपा् आहोद असे �सद करणमारा पमतन केला 
जाईल. 

पर्दु हे उतदर मी मजसाठठ �लह�द नाह�. कारर, मला आदा �नद्ा �न सदुदी हमा गोषट� 
सारखमार आहेद. पर्दु माझमा सवर प�ारेदफ�  मी दुला असे �वरारदो क�, ह� खि्जरारी उपपितद 

केवहापासून इटल�मसमे माधम करणमाद आल�? दी कोरी प�दपादन केल�? �दरी अ्मलबजावरी 
शबदाद �न कत दीद-करणमास कोर दमार झाले? 

खज्ीराडमा हमा मीमा्सेरा अ्र जर दुमह� खाल�ल वाकमापमारे समजद असाल; जो 
गुलाम झालेलमा, जमा्ना देश नाह�, जमा्ना सवदेशारे �नशार नाह�, अशा लोका्ना असा उपदेश 

कर�द असेल क�, “अरे उठा, मारा �क्वा मरा. दुमह� मनुषम नसून रालदी बोलदी म्् ेआहाद! तमा 
म्् ारा उपमोग परक�म सतदेडमा रैनीसाठठ होद आहे. दुमह� राष् नाह� दर �दरसकत द �न जमा्रे 
आनुव�्शक हकक ्हसकावून घेदलेले आहेद अशा गुलामा्री जाद आहाद. दुमह� इटा�लमन-

अससल इटा�लमन-नाह�, पर्दु सवर मूरोपरे ब्दे गुलाम आहाद. दुमहाला राष्�म वाव नाह�, 
दुमहाला राष्�म धमर नाह�. दुमह� मनुषमा्रा एक बाजार आहाद. दुमह� शधूमवद ्झालेले आहा. 
दुमरे प्म कदरवम पुरततव सप्ादणमारे नाग�रक होणमारे आहे. पतमेक �श�रारा आर्भ मे्ून 



 

www.savarkarsmarak.com 

झाला पा्हजे. जमा्ना अिसदतव आहे तमा्डमार हादून पगमन घलद असदे. उठा, उठा दर �न 

आपले अिसदतव शाबीद करा! उठा, पशदुुलम बलारे जोरावर जे कोरी, दुमहास अल्ळा करणमास 

मेदील तमा्रा पर्ल शकदीने �न परमेशवर सुरवील तमा मागारने सह्ार करणमासाठठ उठा. प�व् 

्ोधाने सद्पद होऊन उठा. जर दुमडमावर जुलूम कररार्माने दुमहास �नतशस् केले असेल दर 
नवीन शस् े उतपधन करा. दुमडमा ्ूसा्दील लोखल्ारी हतमारे घलवा. दुमह� काम कर�द 

असलेलमा कारखाधमादील �खळे दुमडमा रसतमादील दगल, मा्रीह� हतमारे होदील. 

कारखाधमादील हतमाराडमा दुमहाला सुर ्मा करदा मेदील. परकमा अधमा्नी जमा शस्ारे बलावर 
दुमडमापासून दुमरा मान, दुमरी स्पितद, दुमरे हकक �न दुमरे आमुषम ्हसकावून घेदले 

असेल तमार शस्ा्ना मुकदीने �क्वा एकदम हललमाने परद लुटून आरा. वहेसपरडमा 
खज्ीरापासून दो पालफाकसडमा सुर�पम�द �न बा�ललाडमा दगलापम�द जमाडमा मोगाने दुमडमा 
श्ूरा �नतपाद होऊन दुमहास सवद््दा �मळेल दी दी सवर शस्े दुमडमा हादाना धधम करोद!” 

हमा तमाडमा उपदेशाला जर दुमह� खज्ीरारी मीमा्सा महरद असाल दर मी सपषट सा्गदो क�, ह� 
वाकमे माझी आहेद �न दी दुमरीह� असल� पा्हजेद. जमा हतमाराने शस्ा्डमा कारखाधमाद 

�मनकिवहररा खून केला तमार हतमारापासून वहे�नसडमा ब्लाला आर्भ झाला, तमार वहे�नसडमा 
ब्लारे धुर�रतव दू सवीकारले होदेस. 

पर्दु जो लोकास असे सा्गदो क�, “मारा- सवाद्ंममुदारा आर्भ करणमासाठठ नवहे दर 

लढाई करणमारी शिकद नाह� �क्वा इड्ा नाह� महरून फकद जखम करणमासाठठ-अ्धाराद, 

जमाडमा अिसदतवाने �क्वा �नधनाने राष्�म मुकददेद मुळीर फरक होद नाह� अशा 
वमिकद�वशेता्ना मारा. उधन�दकारक गुपद कटारे ऐवजी अवन�दमूलक सूल घेणमारा आर्भ करा. 
नाग�रकतवारीह� मोगमदा सप्ादणमारे आधीर �न श्ूला पशरातदाप �क्वा सुधाररा करणमारी 
फुरसद न देदा �श�ा करणमारा सवम्मधम हकक स्ा�पद करा.” हमा्डमा हमा उपदेशाला जर 
दुमह� खज्ीरारी मीमा्सा महरद असला दर मी �वरारदो क�, असल� भाता कोरी वापरल�? हमा 
भमक्र उपपतदीरा उडरार इटल�मसमे कोरी केला? हे सपषट सा्गरे �क्वा आपला आरोप परद 

घेरे हे दुझे कदरवम आहे.  

फकद एकदा इ.स. १८४९ दे काह� दषुट �क्वा �बघल�वलेलमा लोका्नी अ्कोनामसमे ह� भाता 
वापरल� होदी. आमह� आमडमा लोकसतदाकप�ीमा्नी अ्कोनाला वेढा घालून मारे उतदर ्दले. 

फ्र रेवहोलमूशनन्दर कधीह� झाला नाह� असा मदभेद �न प�भेद झाला असदानाह� आमह� 
अतमद् जोराने हमा मा्े�फरावु ्ौमाररा ब्दोबसद केला. तमा वेळडमा लोकसतदाक राजमाने 

भम्करपरा �क्वा सूल मापासून पूरर अ�लपद राहून �न वेढमासारखमा भमक्र िस्दीदह� एकाह� 
मरराडमा �श�ेवर सह� न करदा रोम शहर सो�लले आहे. 

तमा वेळेपासून गुलाम्गर�डमा अ्धतकाराद इटल� देश पुधहा गुरफटून गेलमा कारराने 

जुलुमारी दुरळक कत तमे काह� वमकदी्रे हादून घलल� आहेद. ह� कत तमे अशुद �न अखल् अशा 
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गुलाम्गर�डमा ्ासारी उतदरे आहेद. जमा्डमा बापारा �क्वा भावारा ब्दकु�डमा गोळीने �क्वा 
असहम ्ळाने लषकर� क�मशनाकलून वध झाला आहे अशा काह� वमकदी्क लून ह� कत तमे केल� 
गेल� आहेद. तमा कत तमा्ना दोत देणमारा �क्वा �नर्रक महरून तमाबदल दतुख पद�शरद करणमारा 
पतमेकाला हकक आहे. पर्दु तमारे खापर एखादमा प�ावर सरसकट र�दीने लादनू मूरोपडमा पुढे 

दी कत तमे कधीह� अिसदतवाद नसलेलमा दतवारी फळे आहेद महरून महरणमारा मा् कोरासह� 
अ्धकार पोरद नाह�. अनद् उदाहररादून एकर मी देदो. सरिवहए�र नावाडमा लाँबल�मधील एका 
मनुषमाला रोज २० मापमारे एक आठवलाभर फटके मारणमाद आले. कारर, तमाने मॅधमूआमसमे 

दुर्गाद तमारेर बरोबर असलेलमा कालवह� नावाडमा देशभकद कैदमास तमारे आपलेकले असलेले 

कजर ऑिस्मना्कलून तमास देहाधद �श�ा होणमारे आधी परद केले जावे महरून काह� पैसे 

देणमारी वमवस्ा केल� होदी. ऑिस्मना्नी दे पैसे देणमारे नाकारले इदकेर नवहे, दर देर पैसे 

फाशीडमा दोरासाठठ �न मा्गासाठठ महरून ठेवून घेदले. आदा जर तमा देशभकद सरिवहएर�डमा 
�क्वा कालवह�डमा बापाने �क्वा भावाने सापलेल दे हतमार घेऊन बाजाराद जो तमाडमावर जुलूम 

कररार्मा जादीरा प्हला मनुषम भेटेल तमास भोसकून मा�रले दर दे कत तम खज्ीराडमा 
उपपतदीरा प�रराम आहे महरून महरणमारे धाषटमर दू करशील काम? 

जमा िस्दीमसमे देशभिकद हा अपराध होदो; तमा देशभकदीडमा अपराधासाठठ �क्वा 
अपराधाडमा नुसतमा सश्मासाठठह� देशभकदा्डमा आमुषमारी �न मालमतदेरी राखरा्गोळी केल� 
जादे; बेफाम, अखल् �न अतमद् रा�सी जुलूम, �वरारसवाद्ंमाला नषट करदो; �नममे इटल�मसमे 

दरवार हार कामदा झालेला असदो, परक� अमलाडमा उदामपरास जे्े अ्द नाह�सा होदो; अतमद् 

्ासदामक अशा पो�लसडमा कामदमाने �न �नलरजज हेरा्डमा सुळसुळाटाने स्दापा्द पतमह� भर 
पलदे �न पदोपद� होरार ्मा अपमानाने दवेतारी जे्े परमावधी होदे; तमा िस्दीमसमे गुपद 

कटावारून सर्�रारा दसुरा मागर नसदो. लोका्नी जमारा मोगम �दरसकार केलेला आहे, अशा 
सतदेडमा हादून होद असलेले अनद् जुलूम; लोक�श�रारी उरीव, अिसदतवाद असलेलमा सवर 
स्स्ाबदल उतपधन झालेला अप�रहामर �दरसकार; गुपद जुलुमा�वरद धमाम �मळणमारी पूरर 
अशकमदा; शिकदमान अ्धकार्मा्डमा सवम्मधम लहर�द उदमारी शाशव�द नसलमाने साहिजकर 

उतपधन झालेला आमुषमाबदलरा �दटकारा; राष्�म �वराराकले मुरो�पमन राजारे असलेले नीर 

दलुर� �न असमार अ्धक शदकापम�द दाबून ठेवल� असदानाह� लोकसघ्ाद उतपधन झालेल� 
�वसदतद महतवाका्�ा मा गोषट�मसमे खि्जराकलून घललेलमा पतम� प�ररामारे खरे मूळ आहे. 

जेवहा एखाद� वमिकद सवदतडमार सफूद�ने असल� कत तमे करदे देवहा तमा सफूद�रे मूळ 

कारर मी वर ्दलेलमा प�रिस्दीद शो्धले पा्हजे. �न दी प�रिस्�द जोपम�द कामम आहे 

दोपम�द दी कत तमेह� कामम रहारारर हे सपषटपरे सा्गरे भाग आहे. जेवहा इटल�ला 
सवाद्ंमसूमारडमा �नदान एका �कररारा दर� सपशर झाला देवहा देवहा पतमेक ्ठकारी आमडमा 
देशबा्धवा्नी कशी �माशीलदा दाख�वल� हे मूरोपडमा �नदशरनास आरून देरे भाग आहे. 
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नुकतमार एका इ्िगलश पधानाने हाउस ऑफ कॉमधसमसमे काढलेलमा उदगारादील, “इटल� 
देशादील शहरे लोकसतदाक �नशार रोमवर फलकद असदा्ना दोता्पासून �न गुधहमापासून 

िजदक� अ�लपद होदी �ददक� केवहाह� अ�लपद नवहदी.” हे सतम मूरोपला सा्गरे अवशम आहे. 

पुधहा एकदा आपलमा भमक्र जुलुमारे ्र् र्ग�वरे �न ऑिस्मा हा लोकसघ्ाडमा एकमदाने 

दशर�वलेलमा इड्ेडमा �वरद, हटाने, जमावर तमारा हकक मुळीर नाह� दे बळकावून ठे�वणमारा 
पमतन कर�द आहे, हे क्ठशोत होई दोपम�द सा्गरे अवशम आहे. रोममसमे पगदीरा पतमेक मागर 
ब्द केलमाने फा्स, पोपला परद आरणमारी इड्ा आपलमा ख�लतमाद दशर�वलमाबदल इ्िगलश 

पॉटेसट्ट गवनरम्ट, �न इटल� राष् होणमासाठठ धलपल असदाना �दला अल्ळा केलमाने सवर 
मूरोप, हेर सवरजन आमडमा देशामसमे अ्धतकाराद रकाकरार्मा ख्िजराबदल, तमा परमेशवरापुढे 

�न मनुषमजादीपुढे जबाबदार ठरद आहेद! जेवहा जेवहा अ�श��द, अना् �न दासम्सद लोका्री 
द्ार अशा खि्जरारे भमक्र सवरप धारर करदे देवहा देवहा जमा्नी मानवी जादीला 
गुलाम्गर�द ठेवले तमा नराधमा्नी तमा दोतारे खापर आपलमार माथमावर फोलले पा्हजे! 

मला वाटदे क�, असे सपषट सा्गरे हे दुझे कदरवम होदे. फाशीडमा सुर�खाल� 
दळमळरार्मा्ना ‘दुमह� मा् दुमडमा सुर ्मा्रा उपमोग कर नका,’ महरून सा्गरे हे रोममम 

�वतार� वादावरराद रहारार ्मा मनुषमा्ना ‘दुमरे रकद शा्द र�दीने दुमडमा नाडमादून वाहू दमा 
�न सवदतर बरे वहा.’ असे सा्गणमासारखेर आहे. जे शहारे, ‘राजक�म सतदेद जे उतपधन झालेले 

�न तमादील दासमादर गढलेले असदाद तमा्डमा अ्गी लोकसतदारालकतवारे गुर आलमा�शवाम 

लोकसतदाक राजमाला आर्भ करावमारा नाह�.’ महरून महरदाद दे जी रुक� करदाद दसल�र 

रुक� वर�ल गोषट�दह� घलद असदे. 

वमिकद�वतमक कत तमा्ना माझी पस्दी केवहाह� नवहदी. मला तमा कत तमाबदल वाईट वाटदे. 

पर्दु तमारी �नद्ा करणमास मा् माझे अ्दतकरर धजद नाह�. जेवहा एक मनुषम ( वहॅधलोनी) 
�मलनमसमे मेदो, आपलमा एका सनेहमास अ�दशम आगह करन एक इटा�लमन नॅशनल नोट 

समावमास लावदो �न लगेर पो�लसकले परकमा पो�लसकले -धावद जाउन तमा सनेहमास पकलून 

देदो, देवहा जर एखादा शेदकर� उठला �न तमा पापमाडमा नरलीरा तमाने भर रसतमाद 

्दवसाढवळमा घोट घेदला, दर अशा वेळी जमाने समाजभम �न जुलुमारा �दरसकार 
दाख�वणमासाठठ �न केवळ मा सावरज�नक हेदूसाठठर आपलमाला सक्टाद पालून घेदले अशा तमा 
शेदकर्मावर दगल फेकणमारे धाषटमर मजकलून होद नाह�. 

देवहा एखादमा प�व् दतवाडमा अभमुदमासाठठ �क्वा �वजमासाठठ अतमद् आवशमकदा 
नसेल अशा कोरडमाह� सममी रकदारा एकह� �बद् ुपालरे हमारा मला अतमद् �दटकारा आहे. 

माझमा मदाने दर समाज सवदतरे स्र�र करणमास सम्र असलमाने मररारी �श�ा देरे हे 

दोतासपद आहे. एखादमा �वजममुकद लोकसतदाक राजमारा फाशी अिजबाद ब्द केलमारा हुकूम 

केवहा सुटेल मारी मी मागरपदी�ा कर�द आहे. वमिकद�वतमक सूलाबदल, मग दे दषुट मनुषमावर 
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का उग�वलेला असेनाद, कामदेशीर इलाज ्कले महरून का घललेले असेनाद, मला अतमद् दतुख 

वाटदे. एका �शपामाडमा मरराडमा �श�ेवर दी �श�ा लषकर� �नममापमारे ठरलेल� असदाना्ह� 
मी सह� केल� नाह�. मावरन मला आशा वाटदे क�, माझमा मदारा �वपमारस केला जारार नाह�. 
महरून मी सपषट महरदो क�, राष्ाडमा आमुषमाद �न इ�दहासाद काह� पस्ग इदके 

अपवादातमक असदाद क�, तमा वेळेला समाजारे सामाधम नीदी�सदा्द अपुरे असदाद �न महरून 

दशा सममी परमेशवराकलून �न सवदतडमा सदसद�ववेकबुदीकलून जी सफू�दर होईल दीपमारे 

पतमेकाने वागले पा्हजे. 

महरूनर जमू�ल्डमा1 हादाद रकाकरार� �न होलोफव�सडमा आमुषमारा अ्द कररार� 
दरवार धधम आहे! होम��लमसने2 गुलाबारे फुलाद ठे�वलेल� दरवार महरूनर प�व् आहे! 

बूटसरा3 खज्ीर महरून प�व् आहे! महरूनर तमा वहेसपसला आर्भ कररार्मा �स�स�लमनारी 
सुर�, तमा ‘टेलरा’4

                          
1 ‘जमू�ल्’-- हमा शूर स्ीने सवदतरे देशासाठठ होलोफव�स हमाडमा दब् ूद �शरन तमारा पार घेदला. 
2  ‘हाम��लमस’--मा अ्ेधसडमा नरवीराने ्हपाकर स मारा खून पालून अ्ेधसमसमे  लोकसतदरेा पामा घादला. अ्ेधसडमा देशवीरा्द 

मारी पामुखमाने गरना होदे. 
3 ‘बूटस’-- सीझर रोमडमा लोकसतदलेा बुलवून सवदतर बादशहा होरार आहे अशा समजुदीने सीझरडमा ्ादीद ख्जीर भोसकून तमास 

ठार मारणमारे कामाद माने पुढाकार घेदला होदा. 
4 ‘टेल’-- हमा िसवटझल�लडमा  देशवीराने आपले नाव इ�दहासाद अजरामर करन ठेवले आहे. ऑिस्मारे प�द�नधीने  एका काठठवर राजारी टोपी 
ठेवून �दला सवर िसवस ्लोका्नी मुजरा करावा असा हुकुम सोलला. पर्दु दसे करणमारे टेलने नाकारले. हमा उदामपराबदल सवदतरे पोरारे 

लोकमावर ठेवलेले �लब्ू दी�र बाराने उल�वणमारी टेलला आ�ा झाल�. टेल हा धनु�वरदमेद  �नपुर असलमाने तमाने दे �लब्ू वरडमावर उल�वले. पर्दु 
हमा गद�द लपवून ठेवलेला दसुरा बार खाल� पलला. “हा बार दू काम महरून आरलास?” असे तमा जुलमी मलेड्ान्े �वरारदार, ‘अरे दषुटा! दुझा 
पार घेणमासाठठ.” असे ओरलून टेलने तमा अधमारे �शर दतकाल उल�वले. ्ोलेर ्दवसाद देश सवद्् झालमारी प�व् वादार सवर िसवटझल�लमसमे  

दमुदमूु लागल�. 

 बार ह� प�व् आहेद! जेवहा धमाम नाह�सा झालेला असदो; प�व् लोकमदारा 
प�दकार �न नामनाट हा एखादमा जुलमी पाणमाडमा भीदीने घलून मेदो; जमा परमेशवराने तमा 
लोका्ना सवद्् रहावे महरून उतपधन केले असदे तमा परमेशवरारा जेवहा इड्ाभग् होदो; अशा 
वेळी जर एखादा नरोतदम पुढे मेईल, खाजगी दवेत �क्वा दसुर ्मा कोरडमाह� दषुट हेदूरा जमास 

कलक् लागलेला नाह� अशा अ्दतकररादील सवदेशधमारडमा पेमाने पे�रद होऊन पुढे मेईल, �न 

आपलमा अ्दमारमी असलेलमा अख�्लद �न अबा्धद सतवाला समरन तमा जुलमी नराधमाला 
�वरार�द, “नराधमा, दू माझमा ल�ावधी ब्धूरा ्ळ करदोस? जे परमेशाने तमा्ना �नसगरदतद 

्दलेले आहे दे तमा्डमापासून ्हसकावू पहादोस? तमारी शर�रे नषट �न तमारे आतमे म�लन 

करदोस? माझी �पम देशभू�म दुझमामुळे मरद पलल� आहे! गुलाम्गर�, अपमान आ�र ्ळ 

मा्डमा अमारदीरा दू पामा आहेस. मी दुझे दुकले उलवून तमा इमारदीस धुळीस �मळ�वदो! अशा 
उदाहरराद जेवहा मतकिशरद ् एखाद� वमकदीह� ल�ावधी लोकावर जुलूम कररार्मारी बरोबर� 
करदे �न तमास शासन कर शकदे देवहा मा �वल�र साममाद मला परमेशवरारे अ्ग असलेर 
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पा्हजे असे वाटू लागदे. मलार काम? बहुदेका्डमा अ्दतकररा्ना हेर वाटद असदे. मी फकद दे 

सपषट बोलून दाख�वदो. 
मानीन, अशा सतकत तमावर �दला्जल� सोलणमास मी दुझमापमारे दमार नाह� �क्वा 

ढळढळीद अधमामाने ‘दुमह� �भदरे आहाद’ असे मी महररार नाह�. फार दर मी इदकेर महरेन, 

‘कशासाठठ दुमह� वध करदा?’ जर मनुषमाला आपलमा मानवी ब्ध्ूडमा आमुषमारा अ्द करणमारा 
हकक असेल दर हेर, देश्ोह� �न जो परकमा अधमापासून पैसे सवीकारदो, आपलमार देशबा्धवारे 

हालहाल कर�द तमा्ना फाशीकले ओढ�द नेदो, सवदेशारी गुलाम्गर� सहन न केलमाडमा 
अपराधारी �श�ा देऊ पाहादो, हमा सवा�वर तमा हककारी अ्मलबजावरी करणमास �बलकूल 

हरकद नाह�. हे जर� खरे आहे दर� मा एकटमाला मारणमारा उपमोग काम? तमा सवा�ना मारणमारी 
काह� दमार� झाल� आहे काम? आपरास राष् उतपधन करावमारे आहे. तमा प�व् कलपनेद �न 

तमा कामारद मश मावे महरून करणमारे कदरवमादर आपलमा हककारे बीज आहे. मुखम गोषट जी 
केल� पा्हजे दी जुलुमाभोवदी �फररार ्मा ्ोडमाशा उपगहा्रा नामनाट कररे हे नसून तमा मुखम 

जुलुमा्रा नामनाट कररे ह� होम. जोपम�द दो मुखम जुलुम कामम आहे, जोपम�द देशाद 

परकमा्डमा दरवार� कामम आहेद, दोपम�द देश्ोह� लोकह� काममर रहारार. दर मग एकट दकुट 

पमतन न करदा दुमरी सवर शिकद एक�कत द होऊ दमा. सवर �मळून उठणमारे दमार�ला लागा. 
परकमा्नी रढाई केल� आहे �दकले स्घ्टद शकदीने एकदम वळा, मग दुमरी �नसगरदतद भू�म 

सवर पकारडमा जुलुमापासून �न नीरदेपासून मुकद होईल. आपला सवदतरा देश सवद्् 

करणमासाठठ लढणमारा हकक परमेशवराने दुमहाला ्दलेला आहे. एखाद दसुर ्मा अधमामी 
वमकदीला मारणमाद आपर सवदतवर जबाबदार� ओढून घेदो. 

अशा र�दीने तमा लोका्डमा कत तमारी पर��ा केल� पा्हजे. पर्दु दू तमाडमावर �दला्जल� 
सोलू इिड्दोस? तमा्डमापैक� काह�नी अठून जर दुला �वरारले क�, “मा�नन, दू आमहाला इदर 
पुढार ्मा्पमारेर परकमा सतदेरा दवेत �शक�वला आहेस. इदरा्पमारेर दू आमडमा मनाद 

सवदेशसवाद्ंमदतषरा उतपधन केल� आहेस. दर मग पूव�पमारेर आदाह� आमहाला दे सासम पापद 

करन घेणमास का नेद नाह�स? आदा आमहास सोलून का देदोस? दुला आमरे खज्ीर आवलद 

नाह�द महरदोस दर आमहाला ब्दकुा दे? दू �न आमहाला अतमद् �पम असलेले बाक�रे पुढार� एक 

होऊन इषट घ्टका आल� आहे असे का सा्गद नाह�? हे दू का कर�द नाह�स? दुला काम वाटदे? 

दुला अशी आशा वाटदे क� काम क� परक�म सतदा आपलमा इटल� देशाला सवद्् कर�ल? नाह�, 
नाह�! दे कधीह� शकम नाह�! रल दर, आमडमा हादाला दुझमा लोकमारे साहम दे. दरर दुला 
आमहास उपदेश करणमारा हकक पापद होरार आहे!” 

अशा हमा पशनाद दू काम उतदर देशील? 
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ग�तमच काव्ा�े �त्म. 

इ.स. १८३२ 

‘ऐसे अवधे्र उठदा,। परदळारी काम दी ्रद्ा ।। 
हररे पळदी उठदा ्रतदा.। रहूकले। ।१।। 

‘शीसम्र रामदास.’ 

(खाल�ल �नमम मॅ�झनीने आपलमा ग�नमी टोळमा्क�रदा केलेले होदे. मूरोपडमा पखमाद 

लषकर� अ्धकार्मा्नी मा �नममा्री फार दार�फ केलेल� आहे. मॅ�झनीने सवदेशसवाद्ंमा्र 
उपमोगी असरार्मा पतमेक साधनारा �कदी सू�म र�दीने अभमास केलेला होदा �न 

लेखनकलेपमारेर मुद कलेद ह� गोषट दरर दमार करणमासाठठ तमा महातममाने कसे पमतन 

राल�वले होदे हे खाल�ल लेखनावरन ्दसून मेईल. सवदेशाला सवद्् राष् करणमास मन �न हाद 

हे दोधह� सवाद्ंमारे दालमीद दमार झाले पा्हजेद. मनाने सवाद्ंमारे ्रद्न केले पा्हजे �न 

हादाने तमारे र�र केले पा्हजे. खरा मनुषम महरजे दो नाग�रक �न �शपाई असला पा्हजे. 

जगदाडमा पसदुद िस्दीद आपले नसै्गरक �न धमााम हकक कामम ठेवणमास मनाद तमा 
हकका्री �न हादाद दे हकक सभ्ाळणमारी दाकद पा्हजे आहे. ‘दरर इटल�’ हमा गुपद मल्ळीने 

आपलमा लेखरीने इटल�रे मन दमार केले �न आपलमा दरवार�ने इटल�रे हाद दमार केले. अशा 
र�दीने जमा राष्ारे मन सवदेशी �न हाद सशस् झालेले आहेद तमा राष्ाद सवाद्ंमल�मी पसधन 

का होरार नाह�? मॅ�झनीरे दतव�ान असे होदे. महरून तमाने सवदेशाडमा मान�सक 

�श�रापमारेर तमाडमा शार��रक �श�रारी उधन�द करणमासाठठ आटोकाट पमतन केले. जमा 
राष्ाला बळ नाह� दे राष् नेभळे होम. जे राष् नेभळे आहे दे आपले सवाद्ंम सप्ादरार कसे �न 

स्पा्दले दर� सभ्ाळरारा कसे? पुढ�ल �नमम ‘दरर इटल�’ मा प्ाद प्म प�सद केले गेले.) 
 
ग�नमी मुद हे राष्�म सग्ामारी प्हल� पामर� होम, महरून ग�नमी टोळमा्री ररना अशा 

र�दीने करणमाद मावी क�, तमा्ना लढदा लढदा राष्�म सधैमारी मोगमदा मावी, तमा्रेर पुढे 

राष्�म सधैम करदा मावे. 

ग�नमी मुदाद वरवर जमा रळवळी एकमेका्पासून अगद� �भधन ्दसदाद तमा्डमादर 

अ्दगरद एकवाकमदा असल� पा्हजे. मासाठठ ग�नमी टोळमा �नर�नराळमा पसरलेलमा असलमा 
दर� तमा सवा�ना एकरपदेद आरणमासाठठ एक मुखम क्् नेमलेले असावे. मा मुखम क््ाने 

सवरसाधारर ररना, सेनानी्री �नवलरूक �न नेमरूक, सवर टोळमा्ना अवशम असरारे नी�द�नमम, 

तमा सवर �भधन �भधन दुकडमामसमे एकार दतवारी सफू�दर उतपधन होऊन तमास दतवाडमा 
जमासाठठ लढणमाद एकमद �न एकवाकमदा राह�ल अशी वमवस्ा ठेवावी. 

 ग�नमी टोळमा्रे मुखम राजक�म कदरवम महरजे तमा्नी आपर सशस् �न सजज होऊन 

इदरास लढणमारी रेदना देरे हे होम. पतमेक टोळीवर दतप�ीम दतवा्रा �न नीदीरा िजव्द ठसा 
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उमटलेला पा्हजे आहेर. अ�दशम कलक �शसद ठेवरे हे अतमद् आवशमक आहे इदकेर नवहे, दर 

दे पतमेकारे कदरवम आहे. कलक �शसद पाळरे हे तमारे राष्�वतमक प�व् कदरवम आहे. कलक 

�शसद पाळरे हे तमा्डमा प�ारे जमासाठठ तमा्ना आवशमक आहे. कारर, �शसदीरे अभावी 
अ्दाध्ुद� �न जुलुम सुर झाला असदा तमारे सवदेशब्धु तमा्ना मदद �न सहानुभू�द देरार नाह�द. 

िस्मा, दसुर ्मारी मालमतदा, वमिकदमा्ारे हकक, पेरलेल� शेद,े मा्ना कालीराह� धकका 
न लागेल अशी पूरर खबरदार� घेदल� जावी. 

ग�ममी प्के ह� राष्ारे ललकारदार आहेद. तमा्नी सवाद्ंममुदारी ललकार� दमावी �न 

सवर राष्ाला मुदपवततद करावे. पर्दु राष्ावर तमा्री कोरडमाह� पकाररी सतदा नाह�. राष् तमारे 

मालक �न दे राष्ारे राकर होद. महरून कोरडमा दतवावर मुद रालावे, कोरडमा सासमाद �नषठा 
ठे�वल� जावी हे ठर�वणमारा सवर हकक राष्�म इड्ेकले आहे. 

�माशीलदा ह� मनतसवाद्ंमारे �नदशरन आहे. मासाठठ लोकसतदाक प�ीमा्नी नेहमी 
�माशील असावे. धमरसमजुदी, देवालमे, �भधनधम�म परार मा्ना उप्व देऊ नमे. जोपम�द 

धमरगुर �न उपासमामवगर आपलमा �वरद जाद नाह�द दोपम�द तमा्डमा देहास धकका लावू नमे. 

कोरतमाह� वमकदीस मागील अपराधारी माफ� मागणमास लावरे �क्वा तमाबदल �श�ा 
देरे हा राष्ारा हकक आहे. ग�नमी प्का्नी दो हकक बजावू नमे. राष्�म सूल हा राष्ानेर 

उगवावा. दो वमकदीने उग�वरे हे अधमााम आहे. 

हे �नमम अमलाद आरणमासाठठ �शपामा्नी �नवललेलमा प�द�नधी्री तमा टोळीवर�ल 

कॅपटनडमा असम�तवाखाल� एक प्रामद स्ा�पल� जाईल. मा पर्ामदीकलून जमा �शपामा्ना 
गरैकामदा वदरनाबदल �श�ा झालेल� असेल तमा्री नावे मुखम क््ाकले धा�लल� जादील. दी मोगम 

वेळी �दजकलून प�सद केल� जादील. 

पतमेक टोळीरा कॅपटन हा तमा टोळीरे वदरनाबदल मुखम क््ाकलून जबाबदार समजला 
जाईल. 

�नद्म वदरनारी शा�बदी झालमास दो कॅपटन मुखम क््ारे हुकुमापमारे कामावरन दरू 
केला जाईल. �क्वा प�सदपरे तमाला �श�ा देणमाद मेईल.  

जेवहा एखादमा टोळीने �नद्म कत तमे �न जुलूम केलमाडमा बर्मार �न वार्वार द्ार� मेदील 

देवहा तमा टोळीरी राष्�म सवाद्ंमाडमा प�व् कामारद लढणमारी मोगमदा नाह� असे ठरवून �दला 
नोकर�दून मुखम क््ाने काढून टाकावी. मा हुकुमावरह� जर दी टोळी दशीर रा्हल� दर जमा्ना 
�नशार नाह� �न उ्दषट नाह� अशा लोका्नी मा्ललेला दो पु्लावा आहे असे समजणमाद मावे.  

आपआपलमा सर्�रासाठठ �न शाशवदीसाठठ मोगम दे दे उपाम मोजणमारी पतमेक 

प्कास मुभा आहे. राष्�म उठावरीरा पसार िजदका करवेल �ददका पतमेकाने करवावा. राष्�म 

्ा्दी�वरद जे जे कोरी आघादक �क्वा �वघादक पमतन करदील, जे जे गाव श्ूस देशभकदा्डमा 
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हालराल� कळ�वदील, इटा�लमन देशब्ध्ूशी कोरडमाह� पकाराने वैर मा्लदील तमास दाबलदोब 

कलक �श�ा करणमारा हकक पतमेक ग�नमी प्कास आहे. 

पतमेक ग�नमी प्कास आपलमा अिसदतव-र�रारा पूरर हकक आहे. आपलमा प�ाला 
बळकट� मावी एदद्र शकम �ददक� साधनसामुगी �मळ�वरे हे तमारे कदरवम आहे. 

श्ूपासून �मळालेलमा लुट�वर, जुलमी सतदेडमा ्हरावून आरलेलमा खिजधमावर, शीमद् 

असून्ह जे आपलेर लोक राष्प�ास मदद न करणमारा आतमघादक� �नशरम करदाद 

तमा्डमापासून बलातकाराने ्हसकावून आरलेलमा पैशावर, जमा पदेशादून देशभकदा्रे सधैम जाद 

असेल तमा तमा पदेशाकलून मागरीपमारे आलेलमा ख्लावर, ग�नमी टोळमा्नी आपआपल� 
उपजी�वका करावी. �मळ�वलेलमा लुट�वर सवर टोळीरा हकक आहे. मासाठठ प�रिस्दीपमारे तमा 
टोळीनेर पस्द केलेलमा �नममानुरप अ्धकार� �न �शपाई मा्डमापमारे तमा लुट�री वाटरी केल� 
जाईल. 

सरकार� खिजना लुटला गेला दर तमाडमावर राष्प�ारा हकक राह�ल. तमा टोळीडमा कॅपटनवर 
तमा रकमेरी जबाबदार� आहे. खिजनदाराला कॅपटनने तमा रकमेबदल ्रठी �लहून ्दल� पा्हजे.  

बळजोर�ने उकळलेलमा खल्णमा्री �वलहेवाट मुखम क््ाडमा अनुरोधाने कॅपटनने लावावी. 
पदेशा पदेशा्वर धाधमाडमा पुरवठमाडमा जमा मागणमा करावमाडमा तमा होदील �ददकमा कमी 
पस्गी करावमा. ह� रसद पोरदार शकम �ददका पमतन करन तमाबदल रोख पैसे दमावे. जेवहा 
टोळमा्पाशी पैसे नसदील देवहा कॅपटनने आपलमा नावारी एक ्रठी �लहून तमा्ना रसद �मळाल� 
हे ्टपावे. दी ्रठी तमा पदेशारे अ्धकार्माजवळ दमावी. अशा र�दीने लढाई स्पदार कोरतमा 
पदेशादून �कदी मदद आल� हे ठर�वदा मेईल. 

सवदतडमा टोळीरे कोरतमाह� पकाररे नुकसान न क�रदा िजदक� रककम पाठ�वदा मेईल �ददक� 
कॅपटनने मुखम क््ाकले धालून दमावी. 
सवदतडमा टोळीला काम खरर लागला वगैरे ्हशोब कॅपटनने अगद� रोख र�दीने ठेवला पा्हजे. हा 
्हशोब मुखम क््ाने नेमलेलमा मुलक� कामगाराकलून दपासला जाईल. हमा मुलक� अ्धकार्मारी 
लषकर� अ्मलदार राष्�नमम म्ािस्द पाळदाद �क्वा नाह� मावर देखरेख राह�ल. 

ग�नमी कावमाडमा मुदाद सवर टोळमा्नी मोठमोठाल� शहरे वश करन घेणमारा पमतन करावा. 
पर्दु लहान लहान खेडमा्ना उघलपरे उठावरी करणमास पोतसाहन देऊ नमे. कारर श् ू तमा 
खेडमावर सहज र�दीने भमक्र सूल उगव ूशकेल. तमा खेडमादील जे लोक सवदेशभकद ग�नमी 
प्का्ना �मळणमास दमार असदील तमा्नी गाव सोलून देऊन टोळीद मेऊन हजर वहावे. 

बाक�डमा्नी अ्दगरद मदद करावी. 
पतमेक टोळीने शकम �ददकमा र�दीने आपले मनुषमबळ वाढवावे. पर्दु क््मल्ळाकलून भावी 
राष्�म सधैमादील प्कारी जी स्खमा ठरल� असेल �ददक� भरदी झाल� महरजे मग नवीन 

मेरार ्मा सवदेशभकद �शपामापासून नवीन टोळीरी ररना करावी. 
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ग�नमी मुदाद आर्भ होदार प्हलमा टोळमा्रे कॅपटन लोक हे मुखम क््ाकलून �नवलले जादील 

�क्वा माधम केले जादील. लढाईद मेलेलमा अ्धकार्मा्रे जागेवर तमाडमार खालडमा वगारदील 

अ्धकार्मा्री �नवलरूक होऊन मोजना केल� जावी. ठरलेलमा स्खमेपे�ा जासद झालेलमा भरदीरी 
नवीन टोळी करणमाद आल� क�, �दडमा कॅपटनरी �नवलरूकह� पूव�डमा कॅपटनने �न तमाडमा 
निजकडमा अ्धकार्मा्नी करावी. भावी राष्�म सधैमाद आपलमाला जागा भरावमारी आहे महरून 

कोरतमाह� टोळीने ग�नमी कावमास अल्ळा मेईल असा उपाम मोजणमारे पमोजन नाह�. 
कोरडमाह� पा्दावर फार बोजा न पालदा उपजी�वका राल�वदा मावी �न अतमद् तवरेने फुटून जादा 
मावे, ्पून बसदा मावे इदका सुटसु्टदपरा अ्गाद मावा महरून पतमेक टोळीने प्रवीसपासून 

पधनासपम�द �शपामा्डमा दुकडमा करावमा �न ठरलेलमा भागाद आपआपलमा कमा्लररे दाबमाद 

राहून लढाई रालू ठेवावी. 
मा टोळमा्रा ठरलेला पोताख महरजे एक शटर होम. लढाईरे प्हले भागाद मा पोताखारे 

भानगलीद पलूर नमे. एक लहानसे राष्�म ्रधह काम दे ठेवले महरजे वेळ मेदार फुटून 

जाणमासाठठ �क्वा एकदम नाह�से होणमासाठठ दे ्रधह झुगारन ्दले क�, मागमूस नाह�सा होदो. 
श्ूला राष्ेमोदे कोर हे ओळखदा मेद नाह�. दसुरे, लढाई रालू असदा एका ठरलेलमा जादीरी 
एक कापली पटी दरुन श्ूस ्दसरारा नाह� अशा बेदाने वापरावी. जर शटर घालवमारा असेल दर 
दो अ्धकार्मा्नी �न �शपामा्नी सारखमार र्गारा घालावा. महरजे श्ूस अ्धकार� देवढेर 

�नवलून मारदा मेद नाह�द. 

अगद� अवशम अशी शस्े महटल� महरजे पतमेक �शपामापाशी एक मसकेट �क्वा रामफल ब्दकू, 

एक बामोनेट �न एक खज्ीर ह� असल� पा्हजेद. मा�शवाम पतमेक �शपामापाशी कालदुसे, भाकर 

�न मदम, एक बार�क पर ्रवट रससी, काह� �खळे �न शकम असलमास एक लहानशी कुर ्हाल 

इदकमा सामानारी हलक�शी पेट� असावी. �शपामारे कपले अशा र�दीने केलेले असावेद क�, तमाला 
सुटसु्टद र�दीने रहादा मावे. तमारी आकत �द फारर �व�शषट नसावी. नाह�दर फुटून जाणमारी वेळ 

आलमास दे सहज धरले जादील. 

सवर पकारडमा हालराल�रे हुकूम हे �शगे् वाजवून कळ�वले जादील. खाल�ल हालराल� अ�दशम 

महतवाडमा आहेद महरून तमा्डमा खुरा नकक� ओळखणमारे �श�र �शपामा्ना उतदम ्दलेले 

असावेत-१ आघालीरा हलला. २ उजवीकलून हलला. ३ लावीकलून हलला. ४ एकवटून हलला. ५ 

रामफलवालमा्रा हलला. ६ परद एकवटरे. ७ �प्ेहाट.  

पतमेक टोळीदील खालरे अ्धकार� �रकामे वेळाद ग�नमी कावमाला अतमद् जरर अशा 
कवामदीरे �श�र देद जादील. ह� कवाईद फारर ्ोली पर महतवारी आहेत-- ब्दकुा भरणमाद �न 

उल�वणमाद रपलदा, झटकन फुटून �नसटून जारे, दाबलदोब जमाव कररे. 

ग�नमी सधैमारे मुखम धोरर असे असावे क�, श्ूरा शकम �ददका मारा टाळून, सवदतला 
कोरतमाह� सक्टाद होदा होईदो गु्दवून न घेऊन श्ूना मा् एकसारखा ्ास देद देद तमा्रा 
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साधेल दसा नाश कर�द रहावे. तमा्डमा दारगोळमा्रा नाश करावा. तमारी रसद लुटून फसद 

करावी. तमा्रा धीर �न �वशवास उलून जावा. तमारी कवाईद �वसक�ळद वहावी. सारा्श, तमास ्सद 

�न �नरा्शद िस्दीद आरावे. एकदा दे श्ु ्ासून हदाश झाले �न ग�धळून गेले क�, झटकन सवर 
टोळमा्नी एकदम उठावरी करन एक रा्गल�शी लढाई दमावी.  
हे शकम वहावे एदद्र, शकम �ददके वेळा श्ूडमा �प्ालीवर �क्वा आजूबाजूवर हलले करावे. 

श्ूरी लहान दुकली, आघालीरी ठारी, रुकून ला्बलेल� टोळी �क्बहुना एकट दकुट आढळरारा 
कोरराह� लहानसा भाग पा्हला क�, जोरासरशी दो मारन झोलून काढावा. तमा्री रसद, दारगोळा 
�न खिजना पालाव करावा. मागारद दबा धरन बसून तमा्डमा बादमीदारा्ना �न टपालवालमा्ना 
धरन श्ूर्  ेदळरवळर ब्द पालावे. पूल पालून टाकावे. पारउदारे �न रसदे मा्रा नाश करावा. 
श्ूड्मा झोपेडमा �न �वशा्दीडमा वेळा साधून �नकरारा हलला रढवावा. तमा्डमा मुखम 

अ्धकार्मा्ना �न सेनापदी्ना अरुक मारणमारा पमतन करावा. 
ग�नमीमुद हे मुखमतवेकरन �वरारमुकद साहसारे मुद आहे. हे धालसारे मुद आहे. हे 

पदरापलमारे मुद आहे. ह� दबद टपद लढाई आहे.  

ग�नमी कावमाडमा टोळीडमा कॅपटनाने सवर गोषट� �वराराद घेऊन शा्द र�दीने घाट ठरवावा, 
ठर�वलेला घाट दलकेसरशी अमलाद आरावा, �वसावा न घेदा कूर कर�द जावे, पादे �मटदे न 

�मटदे दोर मागे �फरावे, सदा सवरदा श्ूडमा हालराल�री �बतद्बादमी काढ�द असावे. 

�शसदवार मुदपददीपमारेर मा ग�नमी पददीदह� मुखम ल� दळरवळर कामम ठेवणमाकले 

्दले पा्हजे. एका टोळीदील �नर�नराळमा दुकडमा्मसमे �न तमा �नर�नराळमा टोळमा्मसमे सलग 

�न दळरवळर ह� अखल् कामम रहादील अशी खबरदार� घेदल� जावी. ह� सलग �न हे दळरवळर 

इदके पकके पा्हजे आहे क�, एकार वेळी �न ठरलेलमार र�दीने सवा�ना उठावरी करदा मावी. 
�शसदवार मुदपददीद सेनानीडमा अ्गी मुखम गुर हा पा्हजे आहे क�, केवहा लढाई दमावी �न जम 

घमावा. पर्दु ग�नमी कावमादील सेनानीरे अ्गी जो मुखम गुर अवशम हवा असदो दो हा क�, सदद 

हलले रढ�वरे, श्ूरी शकम �ददक� नासधूस कररे �न अ्गावर बाजू मेद आहे असे बघदार 

झटकन मागे �फररे. 

जमा टोळीला वेढा पलला �दरा नाश झालार महरून समजावे. �प्ेहाट�रा मागर हा नेहमी मोकळा 
राखला पा्हजे. पतमेक कॅपटनने फुटून जाणमारी वेळ आलमास �शपामाने कोठे �न केवहा एक् 

वहावे हे आधी सपषट सा््गदलमा�शवाम श्ूवर हलला करणमास आर्भ कर नमे.  

श्ूवर हलला करणमारी उतदम वेळ महटल� महरजे रा्ी बेरा्ी, �वशा्दीरे वेळी, �क्वा ला्ब मजल 

मारन आलमावर दे दमून गेले असदाना.  
सधैमाद अरूक नेम माररार ्मारार भररा पा्हजे आहे. दसुरा बेद मोजरे भाग पललमा�शवाम 

हललमारे वेळेस ग�नमी टोळमा्नी आपले नेमबाज �शपाई एकमेकापासून शकम �ददके ला्ब 

पसरावे. हललमाडमा वेळेस �शपामा �शपामामसमे िजदके जासद अ्दर असेल �ददक� श्ूडमा 
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गोळीबार�री भी�द कमी होदे. �शवाम ला्बर रा्ग पसरलेल� असल� महरजे ्ोडमा सधैमाने 

श्ूडमा पुषकळ सधैमास गुद्�वदा मेदे.  

जमा पा्दाद झुलपे, रान �क्वा उ्र सखल पदेश असेल तमा पा्दाद ग�नमी मोदसमा्साठठ जे स्र�र 

उतपधन झालेले असदे दे तमा्रे ख्दक �न ्पणमाडमा जागा होद. पतमेक पवरदाडमा रा्गा हे तमा्र े

�कलले होद.  

ग�नमी टोळमा्डमा हालराल� हमा झटकमाडमा, अख�्लद �न अनपे��द अशा असावमा. श्ून्ा 
तमा्रे नेहमी पूरर अ�ान असले पा्हजे. टोळमा्नी दगुरम स्ल� घुसून बसावे �क्वा पस्ग पाहून 

धलाकमाद फुटून जावे. महरजे श्ून्ा तमा्रा मागमूस केवहाह� लागरार नाह�. 
साधारर र�दीने असे सा्गदा मेईल क�, ग�नमी टोळमा्नी खाल�ल आकत दीपमारे ठार मा्लावे. 
 
 
 
अ हमा जागी टोळीने उभे रहावे. ब जागी श्ूरा दळ आहे. प्म �प्ेहाट�रे ढ�ग करावे �न श्ून्ा 
आपर खर�र �प्ेहाट घेद आहोद असे वाटदार झटकन पुढे सरकून हलला रढवावा. ग�धळलेले 

श्ू सावध होऊन जमवाजमव करन हललमारा जोराने प�दकार कर लागले क�, दाबलदोब मागे 

वळून पसार वहावे.  

पतमेक कॅपटनने खाल�ल दीन गोषट�्रा पूरर अभमास केलेला असावा.  
१) जमा पदेशाद लढाई रालवावमारी असेल तमा पदेशारी अ�दशम सू�म मा्हदी.  
२) आपलमा प्कादील पतमेक इसमारा सवभाव �न �व�शषट मोगमदा मारी पूरर पर��ा.  
३) श्ूकलील �नर�नराळे पकार, तमा्री ररना, तमा्र े लावपेर आ�र तमा्री स्खमा मा्र े

नकक� �ान.  

पतमेक गोषट�बदल अ�दशम गुपददा ठेवीद जावी. अगद� भागर �ददकमा गोषट� मा् सधैमा्द 

कळवावमा.  
आपलमा हालराल�्रा पदेश �नवलदाना जमा भागादून आपले बहुदेक �शपामी आलेले आहेद दोर 

भाग �नवलावा, अगद� भाग पललमा�शवाम दो सोलून दसुर�कले जाऊ नमे. कारर, तमा भागा्रे 

�शपामा्ना पूरर �ान असदे �न दे्ील लोकाद तमा्र ेनादेवाईक, सनेह� असलमाने फार उतदम 

सहााम �मळ�वदा मेदे. 

आपलमा हालराल�्डमा क�दे पतमेक टोळीने �नर�नराळमा स्ळी काह� �शपामी काममरे ठेवून 

घमावे. हे अगद� अवशम अशासाठठ आहे क�, वेळ पलदार लढाईरे पस्गी तमा्रा राखून ठेवलेलमा 
सधैमासारखा उपमोग होदो. �शवाम सवर पकाररी नकक� बादमी काढदा मेदे. मा् मा �शपामा्री 
मा्हदी कॅपटन �न तमा्र ेबादमीदार मा�शवाम कोरालाह� नसावी. 
मा �शपामा्नी गुपद र�दीने श्ूर्ी सवर बादमी हेरावी. श्ूकलील हालराल�, सधैम, बेद, रसद, हेर, 

वेत, स्ल, मोठमोठमा अ्धकार्मा्री �बर ्हाले हमा सवर गोषट�्री नकक� मा्हदी �मळवावी. तमा 

अ 
ब क 
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भागादील लोका्री सहनुभू�द, तमाडमाकलून �कदी रसद �मळरे शकम आहे, तमादील गुपद वाटा 
�न दगुरम स्ळे वगैरे सवर मा्हदी अगद� सू�म �न गुपद र�दीने �मळवून दी नजीकडमा टोळीवर�ल 

कॅपटनास कळवावी. तमा राखून ठेवलेलमा सधैमारी ररना �न तमाडमाशी ठेवणमारी दळरवळर 

पददी हमा गोषट� कॅपटनने अ�दशम काळजीने ठरवावमा. 
कॅपटनने आपले हुकुम शकम दोपम�द द�ली धालावे. लेखी हुकूम होईल �ददके करन टाळावेद. 

मा्हदी दोन �नर�नराळमा मागारने आरावी. महरजे एकारी बादमी �कदी म्ा्र आहे हे दसुर ्मारे 

बादमीवरन कळून मेदे. आपलमा सवदतरे हेरा�शवाम सवम्पवततद ददूानी सा््गदलेलमा बादमीवर 
�वशवास ठेवू नमे. तमारपमारे श्ूकलून फुटून आलेलमा्वरह� पूरर �वशवास ठेवू नमे; हे 

फसवरुक�रे पमतन असदाद. 

शकम दे दे पमतन करन शेदकर� वगारशी सनेह स्पादावा हे आपले कदरवम आ�र ्हद आहे. 

श्ूर् े नुकसान करणमारा खरा मागर महरजे तमा्र ेअ्धकार�, तमा्र ेघोले, तमा्री रसद मारा नाश 

कर�द रहारे हा होम. 

श्ूडमा पुरोगामी भागावर आपलमा हेरा्री दषट� नेहमी असावी. मा पुरोगामी भागावर स््ध साधून 

हलला करणमारे ठरवावे. प्मदत आपले काह� लोक तमा्डमा मागारवर धालून ठरलेलमा ्ठकारी 
झाले दोलून, दगल ररून, रसदा उखळून टाकून दो मागर अलवून ठेवावा. श्ूर् े सधैम तमा ्ठकारी 
आले, क�, दे अ्ारदर ग�धळून जादाद. तमा्ना कूर करदा मेद नाह�. अशा र�दीने दो पुरोगामी 
भाग ग�धळला क�, एकदम हलला रढवावा. �दधह�सा्जा श्ू रालून दमलेला असदाना �क्वा दो 
एखादमा पुलावरन, रानादून �क्वा दर�दून राललेला असदाना उली मारन गाठावा �न हलला 
�नकराने रढवावा. 
केवहा केवहा श्ूरा पुढ�ल भाग जाउ दमावा. मग आपलमा टोळीदील अगद� लहानशा भाग घेउन 

एका ठरलेलमा बाजूवर हलला करणमारे ढ�ग करावे. श् ूतमा जागेवर सवर जोर खरूर लागला क�, 
लगेर टोळीदील बाक�डमा सवर सधैमाने श्ूरे क््ावर मारा दमावा. प्हला दलाका पुढ�ल 

गाडमा्डमा प्हलमा रा्गेदील घोडमा्वर लगावावा. जमा मागारने श्ूडमा तमा सधैमाला मुखम 

सधैमारी मदद मेणमारा स्भव असेल तमाडमा �वरद ्दशेने हलला करावा महरजे आपल� टोळी 
क�लल� जाणमारा स्भव नसदो. अशा वेळेला सधैमारा रौ्ा भाग राखून ठेवावा. 
श्ू पारउदार ्मादून रालला असदा्नाह� वर�ल र�दीनेर हलला कररे �क्वा दबलेलमा जागेदून 

धलक घेउन बाहेर पलरे �क्वा अरानक मारा कररे दो करावा. श्ूरा काह� भाग तमा 
पारउदार ्मादून, दर�दून �क्वा आपर दबलेलमा ्ठकारापासून पुढे गेलमा�शवाम केवहाह� हलला 
कर नमे. कारर, नाह� दर दे एकदम मागे जादील. पर तमा्रा काह� भाग अटकला गेला महरजे 

तमा्डमाद एकदम ग�धळ उलदो. प्म तमा्डमा बाजूवर एक फैर झालावी �न मग रा्गेवर दुटून 

पलावे. हलला इदकमा �नकरारा �न धलाकमारा असावा क�, श्ूस �वरार करणमास अवसरर सापलू 

नमे. श् ू�क््रद ्वेळाने शदुीवर मेऊन सावर लागले क�, आपर मागे पलून जलद�ने पसार वहावे. 
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होईल �ददके करन श्ूर्ा मारा सुर होऊन दो अ्गावर घेद घेद मागे पलणमारा पस्ग टाळावा. 
पर्दु श्ूशी लढद लढद �प्ेहाट कररे भागर पलले दर मग पुढ�ल वमवस्ा करावी. आपलमा 
टोळीडमा रा्गा करावमा. तमा एकामागे एक अशा िजधमासारखमा उदरतमा र�दीने ररावमा, 
तमा्डमामसमे दोन गोळमा्रे अ्दर असावे. मा वमूहाने मागे पलद रलावे. श्ू गोळीडमा टपमाइदका 
जवळ आला क�, धलाकमाद सवा�नी �मळून एक फैर झालावी. हमा गोळीबाराने श्ू दबदो न दबदो 
दोर पुधहा हटद जावे. पर्दु हटदाना वमूह मोलू नमे. अशा पददीने मा ्ठकाराहून तमा ्ठकारी, मा 
अल्ळमादून तमा अल्ळमाद, स्र�र कर�द कर�द अगद� नजीकडमा मागारने �नसटून जावे. 

खुलमा मदैानाद केवहाह� लढाई देऊ नमे. जेवहा दर�दून �क्वा कोरडमाह� अर्द मागारदून जारे 

असेल देवहा भोवदालडमा उ्र टेकडमा दाबमाद घेऊन �क्वा धोका नाह� अशी पकक� खा्ी करन 

घेऊन मगर जावे. हे पकके समानाद ठेवावे क�, दुमहाला �क्वा श्ून्ा पतमेक पवरदाद कोररा ना 
कोररा दर� रसदा असदोर. 

नेहमी भलतमा ्दशेला जाळ करन जमा्डमावर श्ूरा सश्म नाह� असे आपले हेर धालून 

भलदीकलेर �शगे् वाजवून आपलमा खर्मा ्ठकारारा, आपलमा खर्मा ्दशेरा पतदा न लागू देदा 
आपर दसुर�कलेर जाद आहो अशी तमारी फसगद कर�द जावी. 
जेवहा श्ूड्मा बद्कुवालमासमोर आपले �शपाई असदाद देवहा तमा्ना फैर झालणमारा नुसदा धाक 

दाखवावा �न श्ूकलून प्हल� फैर उलेदोपम�द आपर आर्भ कर नमे. तमा्री ्ठरगी उलालेल� 
्दसल� क�, मग आपर गोळमा झालावमा. 
साधाररर�तमा उ्र ल�मावर ब्दकु मारदाना नेम �क््रद जासद उ्र धरावा. खोल ल�मावर 
�क््रद जासद खोल धरावा. 
श्ूर् े सधैम अ्दरावरन मोजावमारे असलमास तमा्डमा रालणमारे आवाजावरन दे मोजदा मेदे. 

साधारर �नमम असा आहे क�, दो आवाज िजदका एकसारखा मेद असेल �ददक� श्ूर्ी जासद 

स्खमा असदे. तमा्डमा धुरळमावरनह� मोजरी शकम आहे. पर धुरळा हा वार ्मावर �न पदेशाडमा 
र�देवर अवल्बून असदो. ज�मनीजवळ कान देऊन ऐकणमारी स्वम केल� असदा बहुदेक नकक� 
अजमास करदा मेदो, ह� सवम लवकर होदे. एक बार उलाला क� सरासर� बारा मारसे एक्दर�द 

मोजदाद. पर्दु केवहा केवहा श्ू मुदाम फस�वणमासाठठ सपाटून बार उल�वदाद. 

ग�नमी सधैमाने ररा्गर श्ूडमा �न आपलमा लढाईरे पामाडमा मसमद्र� पालावे. लढाईरा पामा 
आपलमा पाठठशी सुर��द राखावा. 
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ब्लीएराब्धु �न कोसझ्ा मे्ील 

इदर देशवीर मार्ा वततदाद्  
 

(जुलै २५, १८४४) 
“Who for his country dies, has lived long enough.” 

‘ए�म�लओ ब्लीएरा.’ 
‘देशसवाद्ंमाडमा काम� लढदा जो मरदो।। 

नर दो हमा शभु मररानेरी ्रर्जीव ठरदो!’ ।।१।। 
‘�वनामक’ 

१८१३ मसमे इटल�डमा देशमुदाद मरर पावून जे देशवीर झाला तमा जाकोपो र�फनी 
मासत--माझमा �पमदम ब्धुरामा, दुझे नाव माझमा िजवहागी �न दुझी प�व् मू�दर माझमा 
मनोम््दर� ्�ला कर�द असदाना �ल्हल� गेलेल� ह� पुढ�ल पतषठे माझमा दद�वतमक पूजमभावारे 

�नदशरक महरून दुला अपरर कर�द आहे. हमा जगावर जे जे �नषठामुकददा �न सवातमापररदा हमा 
सदगुरा्नी म�्लद झालेले आहेद तमा सवारद मला दुझमासारखा दसुरा कोरी धधम पुरत आढळला 
नाह�. �पमदम र�फनी, हमा ऐ्हक अिसदतवाद असदाना दू मजवर असे पेम कर�द होदास दसे 

अजूनपमरद कर�द आहेस काम? दू आदा देवददू झाला असशील, आदा मी दुझमा पेमाला मोगम 

नाह� असे मला वाटू लागले आहे; द्ा�प देशवीरतवाने दू धधमदरदेला गेलमापासून दोन दीन वेळा 
असे घलले आहे क�, जेवहा मी माझमा सवदेशाडमा �न सवदतडमा दतुखाने �न आशाभग्ाने ्सद 

झालो होदो, जेवहा सश्म �पशाडमाडमा दलाकमाद माझा आतमा सापलला होदा पर्दु पूरर नषट 

झाला नवहदा, देवहा मला वाटदे क�, दू माझमा वदीने परमेशवरापाशी माझी मसमस्ी केल�स �न 

जमाडमा मोगाने एकाएक� तमा ्सद िस्दीदून मुकद होणमास �न आपलमा प�व् मुदा्ारला पुधहा 
सजज होणमास मी सशकद झालो तमा अ�वनाशी �नषठासामाथमाररा, मा दुझमा ददु�वी �म्ाडमा 
मसदकारे पेमाने र्ुबन करन दू तमाडमा हदमाद सर्ार कर�वला आहेस. 

मला साहम हो! मला �नराशेने पकलू नमे महरून मला साहम हो! जमा म्ललाद 

असमजजगापे�ा उडरदर शकदीने �न पूददर पीदीने भू�तद झालेला दुझा ्दवम देह हलल� 
वासदवम कर�द असेल �न जमा म्ललाद दुझमामागून सवाद्ंममुदाद पदन पावलेले देशवीर दुझमा 
भेट�ला आलेले असदील तमा मल्लापासून तमा सवर देशवीरा्सह परमेशवराला, तमा जगितपतमाला, 
तमा जगदगुरला दू अशी पा्रना कर क�, इटल�ला तमाडमार इड्ेने पापद झालेले �नसगरदतद 

सवाद्ंम �न वैभव ह� देणमासाठठ तमाने आदा �वल्ब न करदा लवकर धावून मावे! 

पर्दु जमा अ्धुक पकाशाला मी इदके ्दवस उततकालारे �नदशरक समजद होदो दो पकाश 

जर दुटलेलमा दार ्माडमा शेवटडमा रकाक�रार असेल; जर इटल�वर परमेशवर� सवाद्ंमारी 
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�कररे पलणमारे पूव� दतुखाडमा �न ददुरशेडमा रा्ीरी �कतमेक क्टाळवारी वत� अजून जावामारीर 

असदील; दर दुझमावर माझी जी अखल् पी�द असे �न असरार आहे तमा पीदीसाठठ �पम ब्धुरामा, 
मला साहम हो! दुझमा मा द�न �म्ाने असा �वरार करावा, असा आरार करावा, असे जगावे �न 

असेर मरावे क�, तमाला मावजधम पापारा सपशरह� होऊ नमे. �वपितद असहम झालमा महरून 

�क्वा आशाभग्ारा कळस झाला महरून तमाने आपल� दतव�नषठा केवहाह� सोलू नमे. परमेशवर �न 

तमाडमा शासनाखाल� पगमन कररार� मनुषमजा�द मा दतवावर�ल तमारी �नषठा ढळू नमे. आ�र 

जधमपर्परेदून जाद जाद जेवहा दो ्दवम मोनीपद मेऊन दुला पुधहा भेटेल देवहा तमाडमावर हमा 
जगाद केलेलमा पेमाबदल पशरातदाप होऊन दुला दुझमा प्खाने दुझे ्दवम मुख झाकणमारा पस्ग 

मेऊ नमे महरून दू मला साहम हो! 
लडंत आकटोबर १८४४. 

मी ह� खाल�ल पतषठे बधलीएरा ब्ध्ूडमा शेवटडमा इड्ेसाठठ �न आपलमा सवाद्ंमा्र 
जमा्नी देहतमाग केले दे देशवीर कसे होदे मारे इटल�ला पूरर �ान वहावे महरून �लह�द आहे. 

वासद�वक र�दीने आरखी काह� वतारन्दर कोस्झाडमा हमा देशवीरा्रा वततदा्द  मी �ल्हरार होदो. 
पर्दु दे कदरवम आदार करणमारे कारर असे आहे क�, ऑस्�मन प् े�न इटल�दील पो�लस लोक 

हे देशवीर ब्लीएरा ब्ध्ूबदल वाटेल तमा क्डमा �पकवून �नद्ातमक समजुदी पर�लद कर�द आहेद. 

हमा �नदे्रा पुनरडरार �न प�दसवनी करन शेकलो �भ् े�न असख्म मूखर लोक िजव्द असरार्मा 
�वरद नवहे, कारर असलमा �नदे्री आमह� काम ्ोली पवार कररार आहोद-पर्दु जमा देशवीरा्रे 
प�व् नामोडरारर पतमेक इटा�लमनाने नमशीतर होऊनर केले पा्हजे, तमा मतद देशवीरा्डमा 
�वरद तमा्डमा क�द�ला का�ळमा लावणमारा पमतन कर�द आहेद.  

ब्�लएरा ब्ध्ूनी उदावीळपरा केला इदकेर महरून हे भमाल लोक सवस् राहद नाह�द, दर 

तमा पस्गारा फामदा घेऊन हे सवर पकारडमा उठावरीरा ्धतकार कर लागदाद. �वरार�पराडमा 
लौलाखाल� आपला नामदरपरा ्पवू पहादाद. इटल�मसमे सवदतरे सवाद्ंम �मळ�वणमारी शकदी 
नाह�. मासाठठ �दने दे �भ�ेवार� �मळवावे महरून हे उपदेश देऊ लागदाद. उठावरी �न 

सवाद्ंममुद मा्ना नीर कत तमे महरणमाद मेदे �न जे जे माद भाग घेदील �क्वा तमा्ना उतदेजन 

देदील दे सवर पापी ठरले जादाद. हमा प�ाला कत �ददतपरदेरी एवढ� भी�द का वाटदे हे सा्गदा मेरे 

कठठर नाह�. अशा मदरपरारे पमतन करणमारी मा्डमाद ्ादी नाह�, पर्दु आपर नामदर आहोद हे 

कबूल करणमारी मा् मा्ना लाज वाटदे. उठावरी झाल� असदा �दला साहम देणमारे काम अ्गावर 
मेईल मा भीदीने हे ्दवाभीद नेभळे उठावरी कररे हेर मूखरपरारे कत तम आहे असे प�दपादन कर 

लागदाद. सवदतरा नामदरपरा झाकणमासाठठ मदरपरा दगुरर आहे असे �शक�वले जाद आहे.  

तमा मोगाने आपलमा दरर अ्दतकररादून सवर देज �नघून जाद आहे. जमा ्ोडमा 
�नतसीम देशभकदा्नी सवातमापररारी उदातद उदाहररे घालून ्दल� आहेद तमारा जमजमकार 
करणमारे ऐवजी तमा्री �नद्ा रालल� आहे. कत �दव्दा्री �नद्ा झालमाने दरर लोक कदरवमशधूम 
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बनद रालेल आहेद. सवर राष्ाला अशा र�दीने �श््लदा मेणमारा पूरर स्भव आहे. हमा पकाराने 

आपर �श््ल होद राललेले पाहून आपलमा श्ून्ा जासद अवसान रढद रालले आहे हमाद काह� 
आशरमर नाह�. मजवर जे घारेरले आरोप करणमाद आलेले आहेद तमारी मला मुळीर �क्मद वाटद 

नाह� दी �क्मद वाटद असल� दर�ह� मी वमिकद�वतमक मजकूर �लहून जे आपरा सवा�पे�ा फार 
फार शेषठ ठरलेले आहेद तमा देशवीरा्ना अपरर केलेल� ह� पतषठे �वटाळल� नसदी. आपले हे कदरवम 

आहे क�, भावी �पढमा्ना बधलीएरा ब्ध्ूरी नावे कोरडमाह� दोताने अकल�्कद �न सवाद्ंमपेमाने 

�वभू�तद अशा प�व् भातेद ऐकू जावीद. आपलमा दररा्नी तमा्ना प�ा्ध लोक समजणमारे 

ऐवजी तमा्री खर� मोगमदा ओळखून तमा्स प�व् देशवीरा्डमा पदवीने लेख ूलागावे. श्ून्ा धासदी 
पलणमासाठठ �न �म्ा्ना उतसाह मेणमासाठठ सवर जगाला असे सपषट कळावे क�, इटल�डमा 
सवाद्ंमारी कलपना ह� मुदाम लादलमा�शवाम, घरडमा �वरद जुलुमाला न जुमानदा, लषकरादील 

दषुप�ररामा्ना फेटाळून, सवदतडमा लोका्कलून अ�वशवास दाख�वला जाद असदाह� 
एकाक�परादह� आपलमा नसै्गरद पेमाने मोगम ऋदु मेदार पतमेक दरर शेदाद फोफावू लागेल. 

मा लेखाद तमा्डमा प्ादील जे ्ोले उदारे ्दले आहेद तमावरन ह� गोषट �सद होरार आहे. दी मूळ 

प्े माझमापाशी राखून ठेवलेल� आहेद. जमा्डमा आतममा्ना �नमरल पीदीने �न उडर सवा्रतमागाने 

पा�वंम पापद झालेले आहे, अशा �वभूदी्रा मला आज दहा वत� जो स्ग�दलाभ झाला तमा्री 
समारके महरून दी प् ेमी धा�मरक पूजम बुदीने मजजवळ अशीर राखून ठेवरार आहे. 

अ्ट�लओ �न ए�म�लओ हे बधलीएराब्धु वहे�नस शहर� जधम पावले. तमा्डमा बापारे नाव 

वारन ब्लीएरा असे असून तमाने इटल�डमा देशभकदा्ना �वशवासघाद करन कैद केलमारे 

सवरप�सदर आहे. आपलमा लहानपरापासूनर हमा बधलीएरा ब्धुदवमाने इटल�रे राष्ैकम वहावे 

महरून काम बेद मोजावे मारा �वरार कर�द असावे. मा्री मला आलेल� प् ेमी मे्े सवर ्दल� 
असदी. पर्दु तमादील काह� नावे प�सद कररे हे ससमा इषट नसलमाने �न तमा्नी मोजलेले काह� 
बेद आजर फोललमास आपलमा देशारी हानी होणमारा स्भव असलमाने �ददका भाग गाळरे मला 
भाग पलद आहे. पर्दु बाक�रा भाग मी जशारा दसार देद आहे. तमाद मज�वतमी जे उदगार 
असदील दे �कदीह� �नर्रक असले �न माझमा धैमाररी, मद�नषठेरी तमा्नी केलेल� दार�फ ह� 
एकदा हदपार�री �श�ा झालमावर मग सवाद्ंममद पकट करणमाद काह� �वशेत सवा्रतमाग 

करावा लागद नाह� महरून �कदीह� अवासदव असल� दर�, हमा वमिकद�वतमक पशनाला मसमे 

घुसलून मी तमा्डमा प�व् शबदा्ना गाळू इिड्द नाह�. सन १८४२ डमा शेवट� अ्ट�लओने एका 
टोपरनावाखाल� मला पुढ�ल प् टाकलेत-- 

“महाराज,--आज बर�र वत� झाल�, मी दुमडमा ्ठकारी पेम �न पूजमबु�द ठेवून आहे. 

आपलमा इटल� देशाला हलल� परकमा सतदेने जो कलक् लागला आहे, दो धुवून टाकणमासाठठ जे 

देशभकद अखल् शम कर�द आहेद तमा्र ेधुर�रतव आपलमाकले आलेले आहे अशी माझी समजूद 

आहे. मला हे माह�द आहे क� ‘दरर इटल�’ हमा गुपदमल्ळीरे आपर स्स्ापक आहाद �न ‘दरर 
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इटल�’ हमा प्ारे स्पादकतवह� आपराकलेर आहे. तमा प्ारा कोरराह� अ्क मला आजपम�द 

�मळाला नवहदा, पर्दु नुकदेर मला दुमरे “अपोसटोलेटो पोपोलेर�” मा प्ारे काह� अ्क 

वारावमास �मळाले, दे वारून मला दहेुर� आनद् झाला. एक दर माझी मदे आपलमा सारखमा ्ोर 
पुरता्नाह� माधम आहेद हे पाहून मला समाधान वाटले �न दसुरे क�, अपतम� र�दीने का होईना, 
पर आपलमाशी प्वमवहार करणमारे शकम झाले.  

कमीद कमी एक वतर झाले असेल, मी आपलमा पततमा्रा शोध कर�द आहे. मी मा 
कामासाठठ नाना पमतन केले. काह� ्दवसापूव� माझा एक �म् इ्गलल्ला जावमास �नघाला. दो 
ल्लनला मेऊन दुमरा दपास काढरार आहे, दुमहाला माझी हक�कद सा्गून आपलमाशी 
प्वमवहार सुर करणमारी माझी इड्ा आपरास कळ�वरारर आहे. आपर परवानगी दमाल दर 
मी प्वमवहार सुर कर�न. कारर, सवदेशाडमा कलमाराला काह� मदद होईल अशी मला आशा 
आहे. पर्दु आपलमाशी प्वमवहार सुर करणमारे आधी मी आपराला माझी काह� हक�कद 

कळवीद आहे. कारर पुढे मागे अनोळखी मनुषमावर आपर एकदम भरव्सा उगीर ठेवला असा 
पशरातदाप होणमारा दुमहाला पस्ग मेऊ नमे. जर माझा �म् ठरलमापमारे दुमहाला भेटला असेल 

दर मा वेळेस बहुधा आपलमाला माझी हक�कद कळल�र असेल. पर तमाला काम फार �न वेळ 

्ोला असलमाने कव्रद दो दुमहाला भेटू शकला नसावा. 
मी इटा�लमन आहे, अजून वधाहर ठरलेलो नाह�. मी लषकर� ध्दमाद �शरलेलो आहे. मी 

परमेशवरारे अिसदतवाद �वशवास ठेवदो. पुनजरधम �न मनुषमपगमन ह� दतवे मला माधम आहेद. 

माझी �वरारपर्परा अशी ठरलेल� आहे क�, प्म मानवी जादीरे कलमार, नद्र सवराष्कलमार, 

नद्र कुट्ुबकलमार, नद्र वमिकदकलमार, ह� मनुषमकदरवमारी सोपानप्िकद आहे. पतमेक 

हककाला धमामारे पाठबळ असले पा्हजे अशी माझी �नषठा असलमाने इटल�वर राललेलमा 
जुलुमारे �नदारलन करणमाद आपर मनुषमजादीरे कलमारा्रर झगलद आहो असे मला वाटदे. 

हमा सवदत�सद सतमारे सम्रना्र इटल�वर �कदी अन्ाररा मारा होद आहे �दकले ल� ्दले 

महरजे पुरे. इटल�री मुकददा ह� मनुषमजादीडमा मुकदेरार भाग आहे असे मानून पसदुद 

स्कटाबदल मी समाधान मानून घेदो. नसै्गरक र�दीनेर �नभरम �वरार �न तव�रद कत �द असा 
माझा सवभाव असलमाने वर�ल दतव�वराराद माझा �वशवास असलमाने मी तमा दतवा्रा जम 

वहावा एदद्र माझे सवर आमुषम �दकलेर अपरर करणमारे सहजगतमार ठर�वले. माझमा देशाडमा 
सदमतिस्दीरे सू�म �नर��र करदार मला असे पकके कळून आले क�, आपलमा देशाडमा 
उदारारे खरे पमतन करणमास गुपददे�शवाम दसुरा मागरर उरलेला नाह�. खरोखरर 

गुपदकटा�शवाम जुलुमाखाल� ्ररललेलमा परद्् लोका्ना सवाद्ंम सप्ादनारे मुदसा्हतम दमार 
करणमास अधम मागर कोठून सापलरार? 

माझे आमुषम सवदेशाला अपरर केलमापासून माझी मुखम इड्ा अशी आहे क�, जमा्ना 
जमा्ना सवदेशसवाद्ंमारी लालसा असेल �न जे जे तमासाठठ पार देणमासह� दमार असदील तमा्ना 
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तमा्ना एका एक�भवनाद आरावे. कोरराह� उघल पमतन करावमारे आधी तमा सवा�नी एकमेका्रे 

�वराराने �न एकमेका्डमा शिकद एक् करन सवारस पस्द असा एक कामम मागर ठरवावा. असे न 

केले दर लवकर �क्वा उ�शरा पर �नर�नराळमा पुढार ्मा्द आपलमा हेदूला अतमद् घादक अशी 
मादवी माजलमा�शवाम रहारार नाह�. मी आपल� ओळख करन घेणमास शबद आपलेर उडरार�द 

मेद आहे, ‘आपर एक् जमू मा, खल कर मा, ब्धूब्धूसारखे कदरवमपूदरदेसदव झटू मा.’ माझमा 
�वन्दीरा अवहेर कर नका. कव्रद आपलमाला असे आढळून मेईल क�, इटल�डमा सवाद्ंममुदाद 

प्हलमाने उभारलेला हाद माझा असेल.” 

हे प् मला �मळाले तमार वेळेस माझमा जमा �म्ाला अॅ्ट�लमोने माझी भेट घेऊन मला 
द�ली मा्हदी देणमास सा््गदले होदे, तमा �म्ाने तमारे काम बजा�वले. हमारे नाव ‘लोमे�नको 
मोरो’ हे असून हा लषकराद लेफटेनट् होदा. हमाराह� जधम वहे�नसलार झाला होदा. आपलमा इदर 

सनेहमा्सह �न सव्गडमासह हाह� देशभकद कोस्झा मे्े देशवीरा्रे मरर वरदा झाला. काह� 
्दवसा्नी मला ‘ए�म�लओ बधलीएरा’ मारे प् आले, तमाद दो क�नषठ ब्धु �ल्हदो, “माझी �न 

माझमा भावारी अशी खा्ी आहे क�, आपलमा ददु�वी इटल� देशारी मुकददा करणमाकले आपले 

सवरसव अपरर कररे हे आपरा पतमेकारे मुखम कदरवम आहे. आमह� ‘दरर इटल�’ मा नावारी 
गुपद मल्ळी सवाद्ंमसममारी दमार� कर�द आहेद असे ऐकून होदो. महरून तमा मल्ळीद आपला 
पवेश वहावा महरून फार खटपट कर�द होदो. दीन वत�पम�द सवर पमतन वम्र झाले. दुमरे लेख 

इटल�मसमे पसार होणमारे ब्द केले गेले. सरकारने सवर लोका्री अशी समजूद करन ्दल� क�, 
सॅवहामडमा उठावरीला अपमश आलमाने ‘दरर इटल�’ री फाटाफूट होऊन दी मल्ळी लमास 

गेल�... तमा वेळेस आमहाला दुमरी मुखम दतवे जर� माह�द नवहदी द्ा�प आमरी दतवे्ह 

दुमडमाशी पूरर एकरपर होदी. आमरीह� अशीर इड्ा होदी �न आहे क�, आमरा �पम देश 

सवद््, एक�भूद �न लोकसतदाक असावा. आमह�्ह आमरी सवर आशा आपलमा सवावल्बनावरर 

ठेवीद होदो. परकमा्डमा दाराशी �भ�ा मागद न �फरदा सशकददा मेदार ररा्गराद उली घेउन 

श्ूस आवहान दमावमारे असार आमरा बेद होदा.” 

ब्लीएरा ब्ध्ूरे नी�दशास्, परमेशवर, मानवम �न सवदेशभूमी मा पामावर ररलेले होदे. 

परमेशवरारे अिसदतवावरन तमा्नी अ्ारदर असे �सद केले क�, सवर मनुषमजादी सब्धुतवाने �न 

सहकरराने वागलमासर उधनदीकले जाईल. सवर �वशव हे पगमनोधमुख आहे. दे पगमन 

एकमेका्री टाळक� सलकून होरारे नसून एकमेका्वर पेम �न मदद करनर होरारे आहे. हे मनुषम 

जादीरे परसपराशी असरारे पेमळ �न सहकार� वदरन मोगम र�दीने पार पलणमास कदरवमाडमा 
प�व् दतवारा अ््गकार केला पा्हजे. अशा र�दीने मानवी जादीरे पगमन हे उ्दषट �न कदरवम ह� 
वदरन नीदी ठरवून तमावरन मग पतमेक देशाकले कोरदे �व�शषट कामर मेद आहे हे तमा्नी ठर�वले. 

मानवीजादीडमा उधनदीला पवदरक असे सवदेशाकले आलेले �व�शषट कदरवम ओळखून तमापमारे 

मग वमिकद�वतमक कदरवम काम आहे हे तमा्नी �निशरद केले. ह� कदरवमबु�द �न हा दतव�वरार 
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तमा्डमा मनाद, जर� दे बौ�दक मागारदून दरू जाऊन लषकर� खातमाद �शरलेले होदे दर�, नसै्गरक 

र�दीनेर पादभुूरद झाला. कारर, तमा्रा आतमा हा भूददमा, देशपीदी �न कदरवम�नषठा मा्नी प�व् 

झालेला होदा. तमा दोघा्रीह� आपलमा आईवर फारर पीदी होदी. पर्दु दी पीदी ह� मनुषमाला 
देवददूा्डमा मोगमदेला नेरार� पीदी असून दी तमाला पशडूमा नीरदेला नेरार� ल्पटदा नवहदी. 
मनुषमाडमा उडरदम कदरवमाला आल मेरार� दी पीदी नवहदी, दर उलट तमा कदरवमारी पूदरदा 
करणमासाठठ हदमादील अह्काराला पार हुसकून देऊन तमा ्ठकारी जे उधनद, उतदम �न सुद्र 
असेल तमारेर अ्धषठान कर�वरार� होदी. अॅ्ट�लओरे लगन झाले होदे, तमाला अपतमह� होदे. 

पर्दु मा बालकारे रपाने परमेशवराने अॅ्ट�लओकले एका दरर जीवाला �श�र देणमारे जे कदरवम 

्दले होदे तमा कदरवमाने अॅ्ट�लओडमा सवदेशसेवेला जासद पोतसाहन �मळाले. तमा बालकाकले 

पाहून अॅ्ट�लओ सवदेशसेवेपासून ढळला नाह� इदकेर नवहे, दर तमा बालकाला �श�र देणमारे 

आपलमा कत दीवर अवल्बून आहे हे जारून दो जासद नेटाने सवदेशसेवेला �सद झाला. तमाडमा तमा 
सुशील पतनीवर-दी तमाडमा �वरहाने मततमु पावल� हे पुढे मी सा्गरार आहे--दो आपलमा पाराहून 

जासद पेम कर�द असे. दी तमाडमा हदमारा �वसावा होदी. �दडमा पाशी दो शकम �ददके सवर बेद 

�वशवासाने सा्गद असे.  

हमान्दर आमडमा मधला प्वमवहार मला उघल उघल कारराक�रदा प�सद करदा मेद 

नाह�; द्ा�प १८४३ डमा शेवट� आलेलमा प्ारा एक उदारा देदो. अॅ्ट�लओ �ल्हदोत-- 
“इटल�मसमे ब्लारी जवाला धुमसू लागल� आहे असे मला कळलेलमा बादमीवरन ्दसले. हे जर 

खरे असेल दर आपलमा भागमारी-सवाद्ंमसूम�दमारी पहाट फटफटू लागल� आहे! अशा वेळेला 
पतमेक खर्मा सवदेशभकदाने आपापले कदरवम करणमास सजज असले पा्हजे. महरून तमा 
्ठकारी पतम� हजर राहणमासाठठ मी �दकले जाणमारी साधने शोधीद आहे... ... असा माझा बेद 

आहे. मावरह� जर मा कामाद मला अपमश आले दर दो माझा अपराध नवहे. माझा हेदु असा आहे 

क�, मी तमा भागाद �शरणमाबरोबर एक ग�नमी टोळी दमार करावमारी. �दरा पुढाकार घेऊन 

पवरदाद घुसावमारे �न मग दे् ून मततम ु मेईपम�द सवदेशा्र लढद रहावमारे. मी हे पकके जारून 

आहे क�, हमा धालसारा दादश उपमोग �वशेत होरार नाह�. पर्दु हमा कत तमारा न�ैदक प�रराम 

मा् �वल�र होईल माद काह� शक्ा नाह�. हमा मोगाने आपलमा मा अधम श्ूडमा अ्दतकरराद 

भमक्र धलक� भरेल. मी तमा श्ूडमा �वशवासू लषकरादील असलमाने मी उठावरी करन उठलो 
क�, जमा लषकरारे बळावर दो परका मदोधमद झाला आहे तमार लषकराद अ�वशवास उतपधन 

झालमाने दो खा्ीने गा्गरन जाईल. तमारी �नममी शकदी नाह�शी होईल. दसुरे असे क�, 
मजपमारेर जे इदर इटा�लमन लोक परकमा सतदेला ला् मारणमास मूखरपराडमा �न पापकारक 

अशा लषकर� शप्ा्मुळे कररद आहेद तमा सवा�नी मी उदाहरर घालून ्दलमासारखे होईल. �दसरे 
असे क�, आपलमा प�ादील लोक श्ूडमा बलाबदल मुदाम फुग�वलेलमा बादा एकून गभरग�ळद 

होदाद. तमा्ना श्ूड्मा लषकराद ब्लारी जवाला धगधगलेल� पाहून खा्ीने अवसान रढेल.” 
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मा प्ावरन अॅ्ट�लओला उठावरी करणमास कोरीह� ्र्ा�वले नसून दोर सवम्सफूद�ने 

�कदी उदावीळ झालेला होदा हे ्दसून मेईल. वारका्ना हे आठवदर असेल क�, १८४३ मसमे वर�ल 

प् �ल्हले जाणमारे सुमारास इटल�मसमे भमक्र असद्ोत माजला होदा. गुपद म्लळमा्री दमार� 
ज्गी होदी. सरकाररा जुलूम मा गुपद कटा्ना मारणमासाठठ जो जो वाढू लागला दो दो असद्ोत �न 

लोक�ोम जासद जासद होऊ लागला. हमा िस्दीरा फामदा घेउन मोगम र�दीने तमा असद्ोतादून 

धलकलेलमा जवालेला वमविस्द सवरप देणमाद आले असदे दर इटल�डमा राजम्ा्दीला दे् ूनर 

आर्भ कर�वदा आला असदा. हमा असद्ोतारी �न रोमागनादील पमुख शहरादून सरकार� 
सधैमाशी लोका्डमा उलालेलमा लहान झटापट�री बादमी मेदार बधलीएरा ब्धूना शेवटरा ्दवस 

जवळ आला असे वाटू लागले. इदकमाद राजम्ा्दीला अतमद् उपमोगी अशा मुराटोर�डमा ग�नमी 
टोळमाह� बाहेर पललमा. मसम इटल�भर ब्ल उठलमारी बादमी पसरल�. वाटेल दे पमतन करन 

अखेर बधलीएरा ब्ध्ूनी तमा रळवळीडमा काह� पुढार ्मा्शी दळर वळर पालले. पर्दु तमा्नी 
सुर�वलेलमा मागाररा तमा पुढार ्मा्नी सवीकार केला नाह�. प्म ‘पुढे पाहू’ महरून कळ�वले, नद्र 

�वनाकारर ढकलाढकल� सुर झाल�. शेवट� एका सवरवमापी उठावरीडमा भलतमा �न अशकम 

नादाला लागून तमा पुढार ्मा्नी लोका्रा जोम ्दर्गाईने वम्र दवलला. बधलीएरा ब्धूना जी एक 

लहानशी रककम पा्हजे होदी दी देणमारेह� नाकारणमाद आले. पर्दु अॅ्ट�लओने मा तमाडमा 
झालेलमा फसवरुक�बदल मजजवळ एक रकार शबदह� काढला नाह�. कव्रद माझे जे परम �म् 

होदे तमा्डमा�वरद �ल्हणमास दो धजला नसावा �क्वा तमाडमा उदातद सवभावानुरप वम्र 
काथमाकूट करणमारा तमाला वीट आला असावा. गेलमा ८-९ वतारमसमे इटल�द एक नवीन वगर 
उतपधन झालेला आहे. हा वगर देशभकदीरे ढ�ग करणमाद अगद� पटाईद आहे. पर्दु वासद�वक 

र�दीने पहादा सवदतरा �न सवदतडमा देशारा दलु��कक करणमारे कामा�शवाम इदर कोरडमाह� 
कामाद हमारी दतपरदा ्दसून मेद नाह�. दे �भ् ेआहेद इदकेर नवहे दर ढ�गीह� आहेद. हे लोक 

अ्धकाराने �क्वा स्पतदीने वजनदार समजले जादाद. पर्दु काह� अ्शी राजम्ा्दीडमा शास्ारे 

अ�रह� कळणमारी अककल नसलमाने पर्दु बर्मार अ्शी सवदतडमा भमालपराने कोरडमाह� 
पकारडमा जोरदार रळवळीला �वरद असदाद. ददु�वाने हमा नेभळमा प�ासर पुढार� पुढार� 
महरून �मर�वले जादे �न तमा मोगाने आपले दरर लोक साहिजक र�दीनर तमारा उपदेशाकले 

ल� देदाद. हमा सवम्मधम नेभळमा पुढार ्मा्ना सवदत दर सवदेश वर आरणमारी दाकद नाह�र 

नाह�; पर्दु जर काह� धालसी �न सवा्रतमागी देशभकदा्नी सवदेशसवाद्ंम �मळ�वणमारा जो 
एकर उपाम दो मोजणमाडमा मसलदीला आर्भ केला क�, हे नामदर लोक दो बेद हारून पालणमास 

दमार असदाद. दे महरदाद, सवाद्ंम उतदम आहे पर दे घाईने �मळवून उपमोगी नाह�. दे 

महरदाद, आपलमा दररा्रे वदरन नी�ददषटमा सुधारले पा्हजे. दे महरदाद, श्ूरे लषकर� 
सामथमर अवाढवम आहे. आकलेशास्ारे हे लोक फार रहादे आहेद. आकले मोलमोलून मोजरी 
करन, पुधहा मोजरी करन अखेर आहे तमाहून �दपपट स्खमा होईदोपम�द मा्रे ग�रद रालदे. 
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८०,००० ऑिस्मन लोक खुद इटल�द आहेद दे; अ्धक ८०,००० ऑिस्मामधून मेरार आहेद दे; 

अ्धक ८०,००० ऑिस्मन �दकलून-�दकलून महरजे कोठून हे परमेशवरास माह�द!-मेरार आहेद 

दे! असे वासद�वक स्खमेपे�ा �दपपट �शपाई आहेद असे दाखवून दाजमा दमाडमा शरू दररा्पुढे 

�नराशेरे रलगारे गाईले जादे. इदकमावरह� जर काह� लोक�ोमारी जवाला उठल�र दर स््ध 

साधून हे लोक �दरा �क््रद ्अनुवाद कर लागदाद, �दरे पुढार�पर हादाद मेदार मग ‘कसे’ �न 

‘केवहा’ मा �वतमावर उपदेश कर लागदाद. मावेळी तमा्डमा ्दसून मेरार ्मा घादकपरारी �नद्ा 
करावी देवढ� ्ोलीर आहे. कारर, जर दी रळवळ पावसाळमाद सुर झाल� असल� दर दे ‘वस्दारी 
वाट पहारे रा्गले’ महरून महरदाद. वस्दाद फुले फुलदाद �न देवहा शर�रादून �क््रदसे रकद 

बाहेर गेलमास �ददके पकत दीला जासद सुखकारकर होदे! बरे, दी लोक�ोभारी रळवळ जर वस्द 

ऋदूद सुर झाल� दर मग पावसाळमारी वाट पहारे रा्गले महरून महरदाद. पावसाळमाद 

नदमानाले दुलुब् भरन वहाद असदाद, ्ा�ारे बागाआल दलणमास फार सुलभ होदे! ्ा्�दशास्ारे 

पतम� कत दीने जमा्ना �ान झालेले आहे तमा्र े साधे �न सरळ बेद खोलून काढणमाद मेदाद. 

मोठमोठमा अवाढवम बेदारी मोजना करणमारा लौल दाख�वणमाद मेदो. पा्दादून उठावरी 
करणमारे ऐवजी मोठमोठमा राजधानीदून उठावरी घलवणमारे घाटू लागदे. परसपर�वरोधी प�ा्रे 

एक�करर केलमावर मग उठावमारे हमा ्ा�वली पारामामारी मोजना, जे आधीर एकमद झालेले 

आहेद तमा्नार घेऊन आर्भ करणमाडमा सोपमा मागाररे ऐवजी, करणमाद मेदे. अशा र�दीने मा 
प्धरवडमापासून तमा प्धरवडमापम�द ढकलाढकल� सुर होदे. मसमद्र� लोक�ोभारी अ�नम�मद 

जवाला �वझ ूलागदे. आपसाद मदभेद �न प� �वप� होदाद �न अखेर उठावरीरा सवर जोम 

नाह�सा होदो. जे कत �द करन दाख�वणमासाठठ सारखे धलपलद असदाद असे जवान लोक बहुधा 
्दर्गाई होद रालल� महरजे �नराश होऊ लागदाद. देह� फाजील �वरार� बन ूलागदाद. आ�र 

काह� खर्मा खर्मा देजाने रैदधममुकद असरारे जाजजवलम देशभकद दरर लोक �नराशेने 

मेरार ्मा धैमारसह काह� दर� धालसारे कत तम करणमास पवततद होदाद. मसमद्र�डमा कालाद 

लोक�ोभारा सुगावा काढून परके सरकार सावध होदे. दे आपले हेर वाढ�वदाद. सधैम सजज करन 

ठेवदाद. हलके हलके सावधपराने जमारे तमा्ना �वशेत भम वाटद असेल असे लोक कैद करदाद, 

अशा र�दीने लोका्रे सवर गुपदकट फुटले आहेद असे पहादार सवर देशभर पळापळीला सुरवाद 

होदे. जे भमाल �न कमकुवद पुढार� आपलमा सवद;डमा नामदरपराने हे सक्ट ओढवून घेदाद देर 

पुधहा लौलाने पुढे मेदाद आ�र हमा फसलेलमा उठावरीकले बोट दाखवून महरदाद, “दर� आमह� 
सा्गद होदो क�, असलमा पमतनाने देश वर मावमारा नाह�.” मूखर �न भोळे लोक हे एकून फसदाद 

�न आपरह� महरू लागदाद क�, पूरर सवाद्ंम हे मनोराजम आहे.  

मग आमडमा मादा फाशीवर उभमा असरार्मा देशवीरपु्ासाठठ ढसाढसा रलू लागदाद. 

इकले तमा देशवीरा्डमा पेदावरह� सूल घेणमासाठठ अधम पो�लसलोक दमार असदाद. लोक�ोभाला 
दाबणमासाठठ सरकार काह� हकक देणमारी क्ली �पक�वदे. ह� क्ली ऐकदार ‘वस्दारी वाट 
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पाहरारे’ पुढार� लोकास शा्द होणमारा उपदेश देदाद �न तमा्डमा ८०,००० ऑिस्मन सधैमाला 
दीनने गुरून �न पुधहा गुरून अ्क मोलणमास आर्भ होदो! इटल�मसमे आजपम�द जमा शेकलो 
उठावणमा फसलमा तमा्रा हार इ�दहास आहे. 

 इटल�द ब्लाला मश मावे अशी लोका्री खरोखरर इड्ा असेल दर तमा्नी हे पकके 

समानाद ठेवावे क�, अ्हनकुलापमारे परसपर�वरोधी प�ारे स्मेलन होणमारे वम्र आशा तमाने 

केवहाह� कर नमे. तमा पतमेकारे समेम �नर�नराळे असलमाने तमा्र े एक�कररावर उठावरी 
अवल्बून ठे�वल� क�, दी दशीर गभारवस्ेद कामम रहारार माद शक्ा नाह�. दसेर ब्लारा आर्भ 

बहुधा राजधाधमा्दून कर नमे कारर राजधाधमाद साहिजकपरेर श्ूर् े सधैमारा दळ पललेला 
असदो. दे्े हेरा्रा �न पो�लसा्रा सुळसुळाट असदो. दे्े आर्भ झाला महरजे दो �नषफळ कररे 

परकमा्ना देवहार सुलभ होदे, बल्ाडमा पार्भीरे अपमश आले क� ब्ल अशकम झाले असे समजावे. 

ब्ल अशार ्ठकारी उभारावे क�, जे्े प्म आपरास जम मेईल. �कदी्ह लहान का असेना, पर 

आर्भीडमा उठावरीस जम �मळद गेला पा्हजे. महरजे ब्लारी जवाला धलाकमाद पसरदे, मग 

अपजम आले दर� लोक प्हलमा जमाडमा, पसदुद बलाडमा आधाराने जोरावू लागदाद. महरून जे 

लोक सवदेशा्र पारतमाग करणमास दमार असदील �न जमा्र े समेम पूरर सवाद्ंम हेर असेल 

�ददकमार मदर देशभकदा्नी, भमाल पुढार ्माना् न �वरारदा, जमा जागी प्म पमतन मशसवी होईल 

असा स्भव असेल दे्े एकदम मोगम स््ध साधून ररा्गरा्द ग�नमी कावमाने उली घमावी. शेवट� 
जे लोक असे महरदाद क�, लोक सु�श��द झाले, नी�दमान झाले, सवाद्ंमाला मोगम झाले 

महरजे आपर उठावरी कर. तमा लोका्ना प�रिस्दीरे मुळीर �ान नाह� असे समजावे. �श�र 

�मळालमावर सवाद्ंम �मळवावमारे, पर सवाद्ंम �मळालमा�शवाम �श�र �मळरार कसे? जे्े 

सवदेश मेलेले आहे, जे्े सवराष् रैदधमर्हद आहे, जे्े �श�र देणमारी साधने ऑिस्मन 

लोका्डमा हादी आहेद दे्े �श�र �मळरार कसे? ऑिस्मन लोक दुमहाला सवाद्ंमाला मोगम दे 

�श�र कसे देदील? कसे देउ देदील? अशा िस्दीद �श�रारा प्हला धला महरजे ब्ल कररे हार 

होम.परवशदा आहे दोपम�द सवाद्ंम�श�र नाह�. महरून सवाद्ंम�श�राडमा शाळेरी प्हल� 
पामर� महरजे परवशदेवर आघाद कररे ह� होम. लोकाद सदगुर नाह�द हे खरे आहे. महरूनर दर 

ब्लारी आवशमकदा आहे. लोक सदगुरी असदे दर तमा्ना ब्ल करावे लागलेर नसदे, कारर लोक 

सदगुरी असदे दर दे परद््र झाले नसदे? मा प�रिस्दीद राष्ाला जो प्हला सदगुर 

�शकवावमारा दो पारद्ंम नाशारार होम. १७८९ मसमे फ्र लोक, १८०८ मसमे सपॅ�नअलर लोक �न 

१८२१ मसमे गीक लोक हे आपलमा इटल� देशादील हलल�डमा िस्दीहून जमासद सु�श��द मुळीर 

नवहदे दर� तमा्नी �श�रास आर्भ कोठून करावा हे ओळखदार पारद्ंमारा नाश करणमासाठठ 
ररा्गरा्द उली घेदल�, परा्मारा उतकतर करन दाख�वला, सवातमापररारा कळस केला �न 

सवाद्ंमारा जमजमकार झाला-दे लोक सु�श��द झाले! 
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देवहा इटल�द मशसवी उठावरी करणमास मूखरपराडमा आ�ेपा्ना भीक घालून ्दर्गाई 

करणमाद हशील नाह�. मुखम �वरार करावमारा दो हा क�, रहूकले असद्ोत माजला क� नाह�; 
देशा�भमानारी जमोद पेटल� आहे क� नाह�; लोक सवाद्ंमसमराला उतसुक �न दमार आहेद क� 
नाह�द. लोका्री अशी उतसुकदा �न दमार� गुपद �न उघल र�दीने घलवून आरल� महरजे मग 

तमा्ना वारदा �कदी मेदे, अ्कग�रद �कदी मेदे हे पाहणमारी काह� एक आवशमकदा नाह�. 
सवाद्ंमारी अ�भर्र �न तमासाठठ देहपाद करणमारी मोगमदा आल� क� उठावरीरी नौबद 

धलधलू लागणमास काह� हरकद नाह�. इटल�द ह� नौबद झलू दमावी अशी स््ध आल� आहे अशी 
बधलीएरा ब्धूरी खा्ी होदी, माझीह� अशीर खा्ी आहे. इटल� सजज आहे. ‘दरर इटल�’ कदतरतव 

करणमास सजज आहे. जर हे “वस्दारी वाट पहारारे” ढवळाढवळ न करदे दर मापूव�र दे कदतरतव 

पारह� पलले असदे. 

असो. वर �ल्हलमापमारे अॅ्ट�लओ �न ए�म�लओ मा्डमा बेदारा सवीकार मसम 

इटल�दील पुढार ्मा्नी केला नाह� �क्वा तमा्ना पैसेह� ्दले नाह�द. दी उठावरी फसलमासारखी 
झाल�, पर्दु मा मोगाने ऑिस्मन लषकर� अ्धकार्मा्रे मा बधलीएरा ब्धूवर ल� वेधले. तमा्ना 
गुपद र�दीने धरणमारी दजवीज रालल�. हे ऐकदार दे दोघे्ह ब्धु मारर २८, १८४४ मा ्दवशी 
इटल�दून पळून गेले. तमा वेळेस ए�म�लओ मला �ल्हदोत-  

“कोरारा अपराध घलला हे जर� मला ठाउक नाह� द्ा�प आमहास मदद करणमाद आल� 
नाह�. जमाडमा मोगाने क्रद ् पूरर जम �मळाला असदा तमा बेदारा तमा्नी �दरसकार केला. 
खरोखर आमह� लषकराद उठावरी केल� असदी दर आमडमा मा उदातद उदाहरराने सफुरर पावून 

आपले ४०,००० देशब्धु, जे ऑस्�माडमा लषकराद ढ�गी �न पापकारक अशा लषकर� शप्ा्नी बद 

आहेद पर्दु जमा्रे अ्द;करर सवदेशाकले ओढद आहे, दे सवर तमा बध्नारे दुकले उल�वणमास �सद 

झाले असदे. आमडमा केसाला्ह उघल र�दीने धकका लावणमारी श्ूरी ्ादी नवहदी. आमहाला 
एकदम पकलणमारा मूखरपरारा हुकूम (ऑस्�माला हा हुकूम सोलणमारी ्हम्द झाल� असदी 
काम?) सुटला असदा दर तमा मोगाने आमरे स्र�कर वाढले असदे. पर्दु शेवट� ओफ्स झाले. 

बोलोगीजना हुसकून ्दले गेले. धलपल सुर झाल�. जे सवदेशा्र लढणमासाठठ अधीर झाले होदे �न 

सरकाररे ल�ाद जमा्रे हे वदरन पूरर आले होदे तमा आमहास पुढार ्माकलून रेषटा करणमासारखा �न 

भाजीपालमा्ना सा्गावा दसा �नरोप आला क�, ‘वस्दारी वाट पहा’! पर्दु आमह� �नराश झालो 
नाह�... मा बेदाला एक लहानशी रककम पा्हजे होदी. माझमा भावाला दी कोठेह� �मळेना. इकले 

सरकारने आमह� राज्ोह� आहोद अशी पूरर खा्ी करन घेऊन, पर्दु उघल र�दीने आमहास 

धरणमारे सामथमर नसलमाने, मुकदीने पकलणमारा घाट घादला. तमा्नी माझमा भावाला 
वहे�नसकले मेणमारा हुकूम केला, वाटेने तमा्रेवर जमरन हेरा्रा पहारा ठेवला. माझमा भावाने पुधहा 
एकदा पैसे �मळ�वणमारा �न वाटेल दे सक्ट आले दर� उठावरी करणमारा पमतन केला. पर सवर 
वम्र झाले. हे पहादार जमा ्दवशी वहे�नसला हजर होणमारा हुकूम सुटला होदा तमा ्दवसाडमा 
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आधीर दो पळाला. मीह� तमार वेळेला     ्�सट�हून पळालो........... मा सक्टारे सवर पाप तमा 
�वशवासघादक� पुढार ्मा्वर पलो. तमा्ना माझमा �म्ाने कळ�वले क�, आदा दुमह� साहम देरार 
नाह� दर दे नाश पावदील. देवहा मा्नी �ल्हले क�, तमा्रा नाश झालमासारखार आहे. मला हे 

मा्हदी आहे क� दुमहाला मा ्दर्गाईरी, फसवरुक�री काह�र मा्हदी लागलेल� नाह�. महरून 

आपर पूरर �नरपराधी आहाद. पर्दु जमानी �वशवासघाद केला तमा बकसाध्ूना मी माझा इटल� 
देश सवद्् होदार लोकप�ीम धमामासनासमोर ओढून आरीन तमा्डमावर देश्ोहारा आरोप 

ठेवीन. पारद्ंम �न अपमान हे जासद ्दवस कसे ्टकवावे मारा �वरार कररारे हे देश्ोह� लोक 

सवद्् इटल�पुढे रळरळ कापू लागदील!” 

‘�सरा’ मे्ून अॅ्ट�लओ �ल्हदोत-- 
“गेलमा जानेवार�पासून ( १८४४) माझमा�वतमी �न आपलमा कामार�वतमी बर्मार 

महतवाडमा गोषट� घलून मेद आहेद. �म�झरेल� नावाडमा एका मनुषमाने माझे सवर बेद सरकारला 
कळ�वले आहेद............. मा हुकुमापमारे मला वहे�नसला जारे भाग पलले. �दकले जारारे दार् 

दार�ख ३ माररला �सद झाले. मा दारवाद मी पाम ठे�वला असदा क�, वहे�नसडमा ऐवजी मला 
अ्धार कोठलीर पहावी लागदी हे मी पकके जारून होदो. महरून आरखी जासद सक्टे 

ओढ�वणमारे आधीर मी गुपद र�दीने पळून गेलो. अनद् मादना भोगीद भोगीद अखेर मी सुर��द 

र�दीने मे्े पोरलो. तमा वेळेस माझा भाऊ वहे�नस मे्े होदा. तमाला �नरोप धालणमाद मला मश 

आले. माझा �वशवासघाद कररार्माला माझमा भावारेह� वदरन माह�द होदे, महरून माझमा 
भावानेह� सक्ट टाळणमासाठठ माझे उदाहरर ्गरवावे असे मी तमाला कळ�वले. पर्दु मला 
अजूनपम�द तमारी काह� एक बादमी कळल� नाह�! हमा सक्टारी बादमी कळदार माझमा 
�पमदम आईरी �न माझमा सुशील पतनीरी काम अवस्ा होईल? तमा हे दतुख कसे सोसदील? 

हाम! हाम! मानवी जादीरे �न सवदेशभूमीरे कलमार करणमारे माझे प्म कदरवम आहे. असे मी 
पूरर जारद आहे. मला अशी आशा आहे क�, माझे वदरनह� तमारपमारे राह�ल. पर्दु मला हे कबूल 

करावे लागद आहे क�, मा कदरवमापीतम्र मला भार� �क्मद पलद आहे!” 

अॅ्ट�लओ हे प् �ल्हद असदार तमारी पेमळ पतनी तमा दतुखारे धककमाने मततम ुपावल� 
होदी! ए�म�लमोने अॅ्ट�लओ पळून गेला असावा महरून बादमी देदार �दरे हदम दभुग् झाले. 

दर� तमा गोषट�बदल जोपम�द नकक� काह� कळले नवहदे दोपम�द �दने रकारशबद काढला नाह�. 
�वरहारे असहम दतुख �दला आदलमाआद दगध कर�द होदे. पर्दु आपलमा �पम पदीने सुर��द 

पोरलमारे प् मेदार �दरे हदम फुटून दी आ्ोश कर लागल�. दी कोमल ल�दका जळू लागल�. 
काह� ्दवसा्रे आद दी सासवी झुरन झुरन मरन गेल�! जमा्ना जमा्ना �दरी मा्हदी होदी दे सवर 
सा्गदाद क�, दी सु्दरदेद िजदक� अद�वदीम होदी �ददक�र बौ�दक �न न�ैदक सदगुराद शेषठ 

होदी. इटल�मसमे सवदेशसवाद्ंमा्र जमा �कतमेक िस्मा्र े बळी पलले तमादर ्हराह� बळी 
पलला. हमा िस्मा्री मा्हदी जमा हदभागमा्ना तमा्डमा �वरहारे दतुख भोगावे लागदे तमा�शवाम 
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कोरासह� नाह�! इटल�डमा हमा नीर परवशदेद देशभकदा्ना सवदतरे नवहे दर आपलमा 
�पमदमा्रे्ह बळी दमावे लागद आहेद! 

अॅ्ट�लओरे �नरोपापमारे ए�म�लओह� पळाला �न काफमुर मे्े आला. पर्दु मा 
देशभकदाला वनवासारे एकर सक्ट सोसावे लागरार नवहदे, दर तमाहूनह� भमक्र असे दसुरे एक 

सक्ट तमाडमापुढे दतद महरून उभे रा्हले. हमा दोन भावा्नी लषकरादून एकदम पळ काढलमाने 

ऑस्�मारे सधैमाद एकर खळबळ उलाल�. मा एकदम नाह�शा झालेलमा भावा्रे उदाहरर कव्रद 

इदर दरर �शपाई वळ�वदील ह� एक भीदी, �न दसुर� जासद भमक्र धलक� महटल� महरजे जमा 
सधैमावर सवर मदार ठे�वलेल� तमा सधैमाद सवाद्ंमेड्ा �न राष्कटारा �शरकाव झालमारे मा 
कत तमाने उघलक�स आले! ह� खळबळ दाबणमास एकर मागर होदा. बधलीएरा ब्ध्ूडमा मा पलामनास 

पोरकट महरून तमास राष्�म पमतनारे सवरपर देऊ नमे �न मितक््रद खाजगी गोषट महरून 

�दकले दलुर� केलमासारखे दाखवावे असा ऑिस्मन सरकारने बेद करन सौमम उपाम मोजणमास 

आर्भ केला. हमारी हक�कद ए�म�लओरे (ए�पल २२, १८४४) प्ाद जशी आहे दशीर देदोत-- 
“मी हलल� काफमुर मे्े आहे. लाँबल� �न वहे�नस मा पा्दारा मुखम गवहनरर आररडमूक 

रे�नएर� माने माझमा आईकले एक मनुषम धालला. जर मादा�पतमारे आपलमा पु्ावर जे वजन 

असदे दे खरर करन �दला काफमुरहून मी वहे�नसला मावे असे माझे मन जर वळ�वदा मेईल, दर 

तमाडमा सवदतडमा सधमानारी शप् घेऊन तमाने वरन ्दले क�, ए�म�लओला नुसदी माफ� होईल 

इदकेर नवहे दर तमाला पुधहा नौकर�वर घेणमाद मेईल. दषुट गुपद मल्ळी्डमा नाद� लागून 

�बघललेलमा मा दरराला काह� एक �श�ा न होदा तमाला सधमानाने वाग�वणमाद मेईल. 

अॅ्ट�लओला मा् माफ� �मळेलर असे नकक� जर� सा्गदा मेद नाह� दर� बहुदेक अशी राजाडमा 
उदार सवभावानुरप दी माफ� �मळावी अशी खटपट केलमास मश मेईल.  

हे ऐकदार तमावर �वशवास ठेवून �न फार आशा धरन माझी आई घर सोलून �नघाल�, 
मजकले आल�. तमा वेळेस माझमा मनाला मनो�वकारा्डमा �कदी भमक्र वादळाद सापलावे लागले 

असेल मारी दुमह�र कलपना करा!  
माझमा आईला मी पुनतपुधहा सा््गदले क�, मी मे्ेर रहावे अशी माझमा कदरवमारी आ�ा 

आहे. अहाहा, माझमा सवदेशाला मी परद मावे ह� दर माझमा मनारी उतकटदम इड्ा आहे! पर्दु 

जेवहा मी सवदेशाला परद मेईन देवहा, आई, गुलाम्गर�डमा नरकाद �कडमासारखे जीवन 

ठेवणमास मेरार नाह� दर सधमाननीम सवाद्ंममुदादील मरर वरणमाद मेरार आहे. इटल�मसमे 

मी मावे महरून दे आरलेले हे गुलाम्गर�रे परवाने मोगम नाह�द. इटल� देशाद मेणमासाठठ 
मजजवळ खरा खरा परवाना आहे. दो महटला महरजे हा माझमा हादादील दी�र खडग होम. मी 
दुझमावर, आई, माझमा पाराहून जासद पेम कर�द आहे. पर्दु हादी घेदलेलमा महतदम कामारद 

कोररेह� �नमरल पेम आल मेदा उपमोगी नाह�. मी राजाडमा �नशाराला सोलून पळालो. राजारे 

�नशार सोलदा मेईल, पर्दु सवदेशभूमीरे �नशार कधीह� सोलदा मावमारे नाह�! 
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हे सवर मी माझमा आईला सा््गदले. दतुखाने ्सद झालेलमा �न ममदेने वेलावलेलमा 
माझमा आईला मी काम महरदो हे उमजद नाह�! �दडमा ने्ादून अशुधारा वहाद आहेद! दी मला 
दोत लावदे आहे! �दरे दे अशु पाहून माझे हदम जळू लागदे. �दरे दे-मी �नरपराधी असदाह� 
्दलेले दोत ऐकून माझमा अ्दतकररावर दरवार�रे वार होदाद! माझमा आईने मला कत दघन, 

अमानुत, रा�सी, खुनी महटले. �दडमा रोदनाने मी दळमळू लागलो, पर्दु मा दळमळणमारा 
माझमा �ववेकबुदीवर काह� प�रराम झाला नाह�. मी हे जारून आहे क�, �दडमा मा दतुखारी �न 

अश्ुरी जबाबदार� माझमावर नसून दी तमा परकमा अधम रा्लाळावरर पलद आहे! इदके ्दवस मी 
माझमा �पमकर देशाडमा पेमानेर सजज झालो होदो. पर्दु, आदा माझमा आईडमा मा िस्दीने, 

जमा दषुटा्डमा महतवाका्�ेने माझमा देशावर पारद्ंम लादनू आमडमा �पमकर कुट्ुबाना असलमा 
असहम सक्टाद ढकलले तमा दषुटा्डमा दवेतानेह� तमा्डमा नरलीरा घोट घेणमास मी दपुपट सजज 

झालो आहे. माझमा देशारा सूल आ�र माझमा आईरा सूल! परकमा अधमावर दोन सूल उगवावमारे 

आहेद! 

.........माझे समाधानासाठठ दुमह� एक शबद दर� बोला, दुमडमा सहानुभूदीने शेकलो 
मूखा�नी �न हजारो नामदर लोका्नी घेदलेलमा अनद् आ�ेपारे �नरसन झाले असे मला वाटून 

माझमा मनाला उतसाह मेईल.” 

भ�वषमकालाद आपले नाव अजरामर राखणमासाठठ जी जी उदातद कत तमे, तमा्डमा 
मततमूसह, बधलीएराब्धूनी केल� तमा सवारद आईडमा �वन्दीला अमाधम केलमारे कत तम अतमद् 

उदातद असे मला वाटदे. माझे हे महररे शेकलो जरा्ना कबूल होरार नाह� हे मी जारून आहे. 

शेकलो जरा्नी असलमा पस्गाद धीर सोलला असदा इदकेर नवहे, दर तमा कत तमारे गोल गोल 

भातेद मल्नह� केले असदे. एका रकदारे �न एका मा्सारे ब्धन पूजम आहे. कौट्ु�बक पेमारा इदर 

सवर कदरवमावर अबा्धद दाबा आहे, वगैरे वाकमाखाल� तमा्नी आपलमा दौबरलमाला ्प�वणमारा 
पमतन केला असदा. ह� वाकमे वरवर �वरार करराराला खर� भासोद. पर्दु मला तमा्रा म््दा्र 
असार वाटद आहे क�, “आमह� सवदतपुरदे पहारारे आहोद. �न मा अह्काराला �न 

अपपलपोटेपराला सदगुरा्रे सवरप देणमारा आमरा पमतन आहे.” 

सवरसाधारर र�दीने बोलावमारे महरजे हलल� मनुषमे पेम कर�द नाह�द. पेम ह� 
परमेशवराने मनुषमा्ना ्दलेल� सव�दम देरगी होम. पेम हे उडरदर मोनीदील अिसदतवारे 

वरनप् आहे. पर्दु तमा प�व् पेमाला नािसदका्नी ल्पटदेरे, पशबुदीरे �न दामसी वमसना्रे 

सवरप ्दले आहे. जगकतमारडमा उतसजरनारे जे मुखम ्रधह आहे, सतषट�रे जे मूल आहे �न 

समाजारे जे बीज आहे, दे कुट्ुब परम प�व् आहे. पर्दु अशा मा कुट्ुबाला कदरवम असे काह�र 

नाह� काम? पुरत �न स्ी ह� जगारी दोन दतवे आहेद. महरून �वशवोधनदीडमा कामारद तमा्डमा्कले 

वमिकद�वतमक सुखाहून उधनददर अशी कदरवमे आलेल� आहेद. पर्दु हलल� िजकले पहावे मा 



 

www.savarkarsmarak.com 

कुट्ुबकदरवमाला �वतमल्पटदेरे घारेरले सवरप पापद झाले आहे. पुरत �न स्ी ह� नावे खोलून 

टाकून नर �न माद� ह� नावे उडरा�रल� जाद आहेद! 

इटल�मसमे हलल� असलेला ददैुवी मादतवगर अशार कोतमा �श�राद वाढलेला आहे. 

समाजारे ररनेस स्ीवगारकले मेरार ्मा कदरवमारे तमा्ना भमक्र अ�ान आहे. गुलाम्गर�द 

वाढलेलमा मा मादा आपलमा मुलालाह� भमभीद र�दीने असेर �शकवू लागदाद क�, जमा कोरारी 
सतदा आपरावर असेल तमारी राकर� आपर कर लागावी. इकले इटल�रा �पदतवगर हा पतमेक 

कुट्ुबाडमा पादळीवर सरकार� हेर आहेर हे जारून आपलमा मुलाला अ�वशवासारे �न 

एकलक�लेपरारे �श�र देऊ लागदो. मादतवगर तमा अभरका्ना गुलाम्गर�रे धले देरार �न �पदतवगर 
तमा्ना फाजील शके्खोर �न दुसले करन ठेवरार. पुढे इटल�मधलमा दरर मुव�द मुवजनापासून 

‘मी केवळ दुझमासाठठर िजव्द राह�न’ अशी शप् घेरार. पर्दु �वतमलालसेरा प्हला बहर 

सरदार तमा मुवदी्ना आढळून मेदे क�, आपलमाकले आपलमा पदीरे पूरर दलुर� झालेले आहे. 

कारर, जे नीर नाग�रक आहेद दे नीर प�द �न सनेहशधूम �म् असावमारेर. जे्े राजक�म 

पारद्ंम आहे दे्े सतप�दतव �न सिधम्तव कधी्ह आढळरार नाह�. 
पर्दु जर इटल�डमा दरर मुव�द आपलमा �पमकरास असे सा्गदील क�, “दुमरे कदरवम 

महरजे मजबरोबर ‘िजव्द राहणमारे’ नसून उडर आनद्ारा अनुभव घेरे हेर होम. महरून 

दुमहाला जेवहा दतुख होईल देवहा दुमह� समाधानासाठठ मजकले मेद जा. आपल� ह� दोन शर�रे 

आपर एकजीव करन हे प�व् आमुषम नेऊ. देह दोन, पर्दु अ्दरातमा एक, अशा र�दीने हे आपले 

सम्ुकद जीवन आपर जे जे उधनद असेल, उदातद असेल, ईशवर� असेल तमा तमा वसदूला अपरर 

कर.” जर आपला �पदतवगर आपलमा दररा्स असा उपदेश देईल क�, “आमुषमारी खर� वमाखमा 
सुखल्पटदा ह� नाह�. पर्दु हमा जगादील उडर कदरवमे पार पालून भावी उडरदर मोनीद पगदी 
करन घेणमारी आमुषम ह� एक पामर� आहे.” जर आपलमा मादा बालका्ना सा्गदील क�, “दुमह� 
जीजसरे अनुकरर करा. मनुषमजादीसाठठ दो आनद्ाने फासावर रढला. सतमासाठठ तमाने 

फासावरन उपदेश ्दला. पेमारी खर� खूर ह� आहे. सतमासाठठ सतपेम हे आतमापरर कर�वदे.”--

दर कुट्ुबपेमारा खरा हेदु सफल झाला असे होईल. कुट्ुबपेमारी ह� उडर कलपना जर मादतवगर, 
�पदतवगर �न पितनवगर मा्ना मेईल दर आपला देश, देशवीरा्डमा परा्माने सवद्् होईल. मग 

फाशीवर रढलेलमा �क्वा वनवासाद �झजून मेलेलमा दररा्साठठ दररीना रलणमारा पस्ग 

पुनर�प मेरार नाह�. ह� पेमारी खर� वमाखमा होम. मला वाटदे क� खरे पेम देर क� जे उडरदम 

सतमारे सम्रन करदे, आपर तमा सतमाडमा �वजमासाठठ सदद मतन करदे �न आपलमा 
आवलतमा पीद वसदूलाह� तमा सतमाडमा मशासदव पमतन करावमास लावदे. अ्ट�लओ �न 

ए�म�लओ मा्डमा मादे�वरद एकह� शबद बोलणमाडमा भमक्र पापापासून परमेशवर मला परावततद 

करो! पर माझी अशी इड्ा आहे क�, �दने हा लेख वारावा. माझी अशी खा्ी आहे क�, मा जधमाद 

�क्वा उडरदर जधमाद हे �दला कळून आलमा�शवाम राहरार नाह� क�, �दडमा पु्ा्नी �दडमावर 
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खरे पेम जर केवहा केले दर दे तमा्नी जमा वेळेस आरर डमूक रेनीएर� मारी �दडमा �वन्दीनेह� 
माफ� मागणमारे नाकारले तमार वेळी होम! 

बधलीएराब्धूनी अशा र�दीने श्ूरी �नद्म माफ� मागणमारे नाकारलमावर ऑस्�मारे 

सरकारने तमाडमावर राज्ोहारा आरोप आलमारे प�सद केले. बधलीएराब्धू हे ‘म्ग इटल�’ हमा 
गुपद सभेस �मळाले आहेद, तमा्नी तमा राज्ोह� स्स्ेदफ�  भमक्र राज्ोह केला आहे मा 
आरोपाबदल जर काह� द्ार असेल दर तमा्नी वहे�नस मे्े सरकार� धमामासनासमोर ९० 

्दवसारे आद हजर वहावे असा जा्हरनामा लागला. हमा जा्हरनाममारे वदरमानप्ारे दवारे 
बधलीएराब्धूनी उतदर प�सद केले, “ आमडमा जमा कत तमाला दुमह� राज्ोहारा दोत महरद आहा 
दे कत तम केलमाबदल आमहाला धधमदा वाटद आहे. परकमा्डमा सतदेरा उड्ेद कररे �न सवदेशारे 

�नसगरदतद सवाद्ंम �मळ�वरे हे अतमद् प�व् कत तम आहे. आमडमापुढे देवाने दोन गोषट� 
ठे�वलमा होतमा. राज्ोह �न देश्ोह तमापैक� आमह� राज्ोह �नवलला. कारर, देश्ोहाडमा 
भमक्र नरकगामी पापाला सपशर करणमारी आमरी ्ादी होईना. आमह� हे जारून आहोद क�, 
आमरा मततम ु ठरलेला आहे. केवहा दर� मरर मेरारर होदे. मग सवदेशाला गुलाम्गर�द 

ढकलरार्मा अधम श्ूरे �नशाराखाल� मरन नरकास जावे का सवदेशारे �नशाराला दोलदा 
मरर वरन सवगारस जावे? आमह� हे सवगरगामी मरर पतक�रले आहे!” मा उतदरानद्र ्ोलेर 

्दवसाद आरखी एक मुवा ऑस्�माडमा लषकरादून पळून बधलीएराब्धूस मेउन �मळाला. हा मुवा 
तमा ब्ध्ूडमा वदीने लल्नमसमे मेउन मला भेटलेला दरर लोमे�नकोमोरो हार होम. हा लषकराद 

लेफटेनट्रे जागेवर होदा. मारे वम फकद बावीस वताररे होदे. मा दररारी मु्ा अतमद् रमरीम 

होदी. तमाला पाहदार लॉधटेडमा ‘तमारी का्दी गौर, तमारी मु्ा रमरीम �न तमारे वदरन 

�वनमशील असे,’ हमा वररनारे समरर होदे. कुमा�रकेरा �वनम �न �सह्ारे शौमर हे तमा दरराद 

एक् झाले असलमाने दो एखादमा देवददूासारखा ्दसद असे. 

इकले इटल�मधला असद्ोत जासद जासद वाढू लागला. १८४३ मसमे दाबून टाकलेल� 
लोका्री रळवळ आदा १८४४ मसमे पुधहा पादभुूरद होउ लागल�. आदा दी लहान सहान पमारावर 
नवहदी. मसम देश वमापून दी द��रेपम�द पसरल� होदी. कोस्झा मे्े दर दे्ील लोका्पैक� काह� 
दरर सशस् होउन बाहेर पलले. दी उठावरी सहज दाबल� गेल�, पर्दु �दरा जनदेवर फारर 

�वल�र प�रराम झाला. �स�सल�वरह� जुलुमारा अ�दरेक झालमाने दो भाग बल्ासाठठ उदावीळ 

झाला होदा. तमा वेळेस �स�सल�मसमे उठावरीरी इड्ा इदक� पबळ झाल� होदी क�, ‘वस्दारी 
वाट पहारारे’ जर आलवे पलले नसदे दर तमा ब्लारी जवाला तव�रद भलकल� असदी. 
वदरमानप्ादून लोका्डमा रैदधमारी वाट सपषट ्दस ूलागल�. काह� प्ादून दर आदा लवकरर 

ब्ल होरार महरून भ�वषमवादह� झाले. अशा लेखा्रा उपमोग अशा वेळेला फारर असदो. हमा 
मोगाने लोका्ना अवसान भर लागदे. जे झोपी गेलेले असदाद देह� जागे होदाद. मूरोपला �न 

देशाला सहजर�दीने दमार� ठेवणमा�वतमी सूरना �मळदे. एकदम ब्ल झालमास लोक तमा 
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धककमाने गा्गरन जादाद, पर्दु ‘ब्ल होरार’ ‘ब्ल होरार’ अशी लोकवादार उठ�वल� क�, लोक दो 
धकका सोसणमारे धैमर ध�रदाद, इदकेर नवहे, दर दो धकका श्ूडमा नरलीपम�द पोरेल अशी 
दमार�ह� क�रदाद. इकले श्ूर्ा धीर नुसतमा बादमीनेर �नममे खरून जादो. इदक� मा् 

सावध्गर� पा्हजे क�, अशा र�दीने श्ूस गा्गर�वणमारे आधी रा्गल� दमार� ठेवावी. �शवाम ‘ब्ल 

होरार’ अशी आरोठठ वार्वार ठोकलमाने श्ूर्ा तमा आरोळीवर�ल भरव्सा नाह�सा होदो �न दे 

सावध होणमारे ऐवजी दलुर� कर लागदाद. अशा र�दीने तमा्ना दोनदा �दनदा फस�वले क� मग 

एकदम उठावरी करावी. सारा्श, अशा लोकवाद�ने लोका्री ब्लारी भी�द कमी होदे, श्ूला 
फस�वदा फस�वदा दो गैरसावध झाला क� गाठदा मेदे. पर्दु तमा ‘वस्दारी वाट पाहरार ्मास’ हे 

काह� कळेना. तमा्नी तमा प्ा्री �नद्ा राल�वल�. रळवळीरा खरा जोम ्दर्गाईने दवलला. पर्दु 

रोमकले मा् �वल�र जोर ्दस ूलागला. ह� बादमी काफमुर मे्े बधलीएरा ब्धूस कळल�. तमा्नी 
रराद उली घेणमारा �नशरम केला �न सवारनुमदे दे तमाडमा दमार�ला लागले. 

हा �नशरम करणमाद तमा ब्धुदवमा्रा खरा हेदु कोरालार पूरर समजलेला नाह�. 
तमा्डमावर उदावीळपरारा �न अदरूदषट�रा आरोप कररारा्ना दर दो मुळीर समजलेला नाह�. 
बणलीएरा ब्ध्ूना जमारी मोठठशी आशा अशी केवहार नवहदी. इटल�रा �वजम होरारर होरार ह� 
तमा्री खा्ी होदी. पर्दु मा �वजमाला आर्भ होणमास इटा�लमन लोका्डमा बोलाद �न कत दीद पूरर 
मेळ पा्हजे आहे असे तमारे मद होदे. सवाद्ंमासाठठ बोलवमासर नवहे दर मरावमास दमार झाले 

पा्हजे. इटल�डमा लोकाद अजून आमुषमारी एकवाकमदा नाह�. “�दरे वा्र �्मा्मा र 

महादामेकरपदा” ह� एकरपदा इटल�डमा लोकाद नाह�. जलवादाने मनुषमाडमा उडर शकदीरा �न 

उदातद कदरवमबुदीरा सवरसवी नाश होदो. तमा जलवादानेर इटल�डमा पुढार ्माद वारा वाह�ल दशी 
पाठ देरार ्मारा एक प� उतपधन झाला आहे. समेमासाठठ पार देरार� �नषठा लम पावल� असून 

िजकले �दकले भमाल �न अलपस्दुषट आध्ळमा्रा बाजार भरला आहे. अमुक दतव सतम आहे क� 
नाह� हे पहाणमारे ऐवजी दे सुलभ आहे क� नाह� हे आधी ठर�वणमाकले तमा्री पवतितद असदे. 

कदरवम कोररे हे ठर�वणमारे ऐवजी फामदा कशाद आहे इकले ल� देणमाद मेदे. महरून लाधटेने 

आपलमा सूम� दषट�ने पा्हलेले इटल�रे समेम मा अदरूदषट� आध्ळमा्ना ्दसद नाह�! परमेशवराने 

इटल�ला �कदी ्ोर काम्गर� ्दल� आहे! �दरे ईशवरदतद हकक �कदी प�व् आहेद! दे हकक 

स्पादन करणमारी �न स्र�र करणमारी �दरी शिकद �कदी अवाढवम आहे! जेवहा ईशवर राष्ाला 
तमारे जधम�सद हकक देदो, देवहा दो दे बजा�वणमारी दाकदह� देदोर देदो! सवदेशा�भमान हा 
सोपा नाह�. दे उडरदम कदरवम आहे. पर्दु तमा्ना सुलभ सवदेशा�भमान पा्हजे आहे दो कसा 
�मळरार? सवदेशा�भमान हे प�व्, भवम �न �नधाररमुकद असे एक कलक वद आहे. सवदेशा�भमान 

हा धमर आहे. हा पगमनारा-पगदीरा-उत्ा्दीरा मागर आहे. घाईने न धावदा पर आळसाने न 

्ा्बदा आकाशादील दार ्मापमारे दो ईशवर� समेमाकले-मग दे समेम निजक असो �क्वा दरू असो 
�दकले एकसारखा राललेला आहे. तमा्रा सवदेशा�भमान अशा पकाररा नाह�. जरा सक्टे आल� क� 
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दे तमापासून परावततद होदाद. तमा्रेर उदाहरर पाहून �कतमेक दरर लोकह� उठावरीडमा आर्भी 
मोगम अवसान दाख�वदाद. पर्दु जरा अपमश मेदार धीर सोलून सवस् बसू लागदाद. हा दोत 

गेलमा�शवाम इटल� सवद्् वहावमारी नाह�. नेट �न ्रकाट� हे �वजमारे आधारसद्भ आहेद. 

स्कटा्ना �भऊन कदरवम सोलणमारी दषुट खोल इटा�लमना्नी पा्हजे. दे सवर सवाद्ंमा�भमानी 
असले द्ा�प, सवाद्ंमकत दीडमा वेळेस जर दे करर लागले दर मा ‘�्मावीर वाराळदे’ रा काह� 
एक उपमोग नाह�. बधलीएरा ब्ध्ूरी अशी पकक� खा्ी होदी क�, िजला वैभवमुकद �न �वजमशाल� 
भूदकाल पापद झाला आहे दी इटल� भ�वषमकाल�ह� �ददक�र महनीम होरार. परमेशवरारे 

आ�ेवरन पापद झालेले सवाद्ंम �दला �मळरार �न तमारा उपमोग दी मनुषमजादीडमा 
पगमनाकले कररार. अशी �नषठा धरन तमा ब्धुदवमाने अ्�दम �वजमाला आल मेरारा हा 
धरसोलीरा �न कादरदेरा दोत इटा�लमन दररा्मधून �नघून जावा महरून आपला देह 

सवदेशदेवीला अपरर करावमारी इड्ा धरल�. आपलमा हमा सवातमापरराने इटा�लमन दररा्ना 
एक �कतदा �मळावा �न तमा्नीह� सवाद्ंमाक�रदा ‘जीव जावो अ्वा राहो’ असा �नशरम करावा 
एवढार तमा्रा हेदु होदा. इदके घलले दर� आमडमा देहारे सा्रक होईल असे समजून दतकाल 

�वजमासाठठ नवहे दर� केवळ देशवीरतव �मळ�वणमासाठठ दे सजज झाले. 

काफमुर मे्े आलमान्दर ्ोडमार ्दवसा्नी दा. १० मे १८४४ रोजी अॅ्ट�लओने मला प् 

�ल्हलेत-- “मालटा मे्ून आलेले दुमरे प् मला पोरले. माझमा�वतमी आपर फार काळजी वाहदा 
माबदल मी आपला आभार� आहे. दुमडमा पीदीने सतकत तम करणमास �कदी अवसान रढदे महरून 

सा्गू! आपरा दोघा्नाह� जी दतवे माधम आहेद तमाडमा सतमासतमारी शक्ा मला मेईल असे 

मनाद सुदा आरू नका. इटल�-सवद््, दासममुकद, एक�कत द, लोकसतदेने �वभू�तद, रोम ह� िजरी 
राजधानी आहे अशी इटल�-ह� माझी राष्धमाररी द��ा आहे. आपलमा देशब्ध्ूडमा ‘शस् उरला’ 
हमा आरोळीरा सवनी माझे कानाद सारखा घरघरद आहे. मी तमारेसह लढावमास �न जरर दर 
मरावमास जाणमारी �सददा केल� आहे. मी ह� वमवस्ा करणमारे गलबलीद असलमाने मला 
आपलमाला स�वसदर हक�कद देदा मेद नाह�, पर्दु दुमहाला मुखम गोषट� कळ�वलमा�शवाम मी 
राहरार नाह�. मी दोन बेद जुळवीद आरलेले आहेद. एक..........दसुरा कॅले�बआवर उदरणमारा. 
प्हलमा बेदास जासद पैसा �न जासद वेळ लागेल. प�रिस्दीने मला दसुरा बेद पस्द करावा 
लागद आहे. मा बेदाला पैसे �मळावे महरून मी �न माझमा भावा्नी जमा काह� वसदु 

आमडमाबरोबर आरलमा होतमा तमा सवर अगद� मेईल तमा �क्मदीद आमह� �वक�द आहोद. पर्दु 

तमारी एक्दर �क्मद ५०० फँक देखील मेरार नाह� �न आमहाला दर ३००० फँक पा्हजेद. महरून 

दुमह� मागे एकदा आमहाला देऊ केलेलमा ३००० फँकरी मला आदा मागरी करावी लागरार 
महरून मी ‘नामकोला फॅ�बझी’ (मॅ�झनीरा एक परम सनेह�) माला दी रककम मला धालून 

देणमा�वतमी �ल्हले आहे. मा �बनपरवानगीबदल �मा करा. मी हे कत तम माझमा सवदतडमा 
कलमारासाठठ कर�द नसून आपलमा कामाररे कलमारासाठठ कर�द आहे. मी माझी अशी समजूद 
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करन घेदल� आहे क�, आपर सवदेशा�भमानाडमा पतमेक पमतनाला परवानगी �न साहम देरारर 

आहाद. आदा आपल� रजा घेदो. जर ह� शेवटरीर भेट असेल दर महाराज, मी आपल� काममरी 
रजा घेदो!” मा प्ारे शेवट� सनेहाडमा शेवटडमा उमाळमाने अ्दतकरर भरन मेऊन ए�म�लओने 

खाल�ल ओळी �ल्हलमा आहेदत-- “माझमा भावा, दुला मीह� एक ओळ �ल्हदो, कारर कव्रद 

आमरे दुला हे शेवटरेर शबद असदील. दू आमडमा देशावर जे जे उपकार केले आहेस तमाबदल 

परमेशवर दुला धधम करो! मततमूडमा जबडमाद उली घेणमारे आधी मी हे सपषट र�दीने प�सद करदो 
क�, पतमेक इटा�लमन अ्दतकरराद दुमहा�वतमी पूजमदा �न कत द�दा असल� पा्हजे. जी आमरी 
दतवे आहेद दीर दुमरीह� आहेद मारा मला अ�भमान वाटदो आ�र जेवहा मी सवदेशाद पाम 

टाक�न, दरवार उपसून रराद उसळेन देवहा आजपम�द दुमह� जी गजरना कर�द आलाद दीर 

गजरना मीह� कर�न! पतमेक गोषट�द आमह� द�र्� आहो, द्ा�प आमह� दुला आमडमा मततमूप्ारे 

वमवस्ापक नेमदो. अशी वमवस्ा वहावी क�, आमडमा देशब्धूडमा अ्दतकरराद आमरी समत�द 

कामम असावी!--ए�म�लओ.” 

मा प्ान्दर एका बाजूला हे दोघे ब्धु �न दसुर ्मा बाजूला मी �न माझा �म् फॅ�ब�झ अशी 
ओढादार सुर झाल�. आमह� तमा्ना तमाडमा मा असहम आ�र उदावळमा बेदापासून परावततद 

कर�द होदो. दे दो बेद �सदीस नेणमास भगीर् पमतन कर�द होदे. जे ३००० फँक बधलीएरा 
इटल�दर होदे देवहा देऊ केले होदे दे आदा वेळ �नघून गेलमामुळे धालून देणमारे फॅ�बझीने 

नाकारले. अशा र�दीने तमारा मेमसमे �नघणमारा बेद आमह� मोलून काढला. दा. २१ मेला 
अॅ्ट�लओने मला आरखी एक �नराशमुकद प् टाकले :- “............ पर्दु ह� सवर दमार� नामकोला 
मारे प्ाने वम्र झाल�. तमाने दुमह� देऊ केलेले ३००० फँक ्दले नाह�द. आमडमा �म्ा्ना 
आमडमा मा मूखर �न नाशकारक बेदाला मदद देऊ नमे महरून कळ�वले........ पर्दु दा�र�माने 

आमरा धीर सुटेल असे आपरास वाटू देऊ नका. आमहाला वाईट इदकेर वाटदे क�, आमरे बळी 
आदा �नर्रक पलदील. मापूव� जमले असदे दर काह� �वशेत करन दाख�वदा आले असदे. पर्दु दे 

जर� आदा अशकम झाले आहे दर� माझमा सवदेशाला देणमास आमरे सवदतरे असे अजून काह� 
दर� आहेर. आदा दसुरे काह� जवळ नसलमाने दतुखाने �न ददुरशेने पी�लद झालेले हे आमरे देह 

मानवमाला �न मादतभूमीला आमह� अपरर कररार. �दकले बोलोगना पा्दाद पुधहा धरपकल सुर 

झाल� आहे. आमडमा पूवरजा्डमा अपराधाबदल आमहा्स पूरर द्ल अजून झाला नाह� असे सनादन 

धमामदेवदेला अजून वाटद आहे काम? आमरा प�रराम काह�ह� होवो. आमह� दरर �पढ�ला अढळ 

्रकाट�रा �न अखल् �नशरमारा �कतदा घालून देरार. इ्िगलश पोसटखातमाडमा पूरर 
इमानीपरावर भरवसा ठेवून दुमह� मला इकले प् ेटाक�द जावी. अॅ्ट�लओ.” 

अॅ्ट�लमोडमा मा “इ्िगलश पोसटाडमा पूरर इमानीपराद” असलेलमा �वशवासाला इ्िगलश 

राष्ाने फार पशस्नीम उतदर ्दले! सदद साद म्हने अतमद् नीर हेरानाह� लाज वाटेल अशा घोर 
पकाराने प् ेउघलून �न पुधहा लकवून इ्िगलश राष्ादील ‘सधमाननीम’ लोका्नी माझा प्वमवहार 
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माझमा नकळद फोललेला आहे. तमादील सवर बादममा ऑिस्माला कळ�वलमा आहेद. अॅ्ट�लओ 

�न ए�म�लओ मा दरर वीरा्रा नाश करणमास हा इ्गजी ‘सधमाननीम’ �वशवासघाद कारर 

झालेला आहे. मा ब्ददुवमा्रे बेद ्वमाभावी ढासळले गेले पर्दु, तमा्रा �नशरम ढासळला नाह�. 
इटल�दून असद्ोत �न लोक�ोम भलकद राललमाडमा बादममा तमा्ना रोज �मळू लागलमा. 
नामकोला फॅ�बझीने तमा देशवीरास वळ�वणमारा सवर पमतन केला. पर वम्र. तमार वेळेला 
रे�सओट� नावाडमा देशभकदाने लल् नहून काफमुर मे्े पमार केले. हा देशभकद १८०० साल� 
जधमला. तमाडमा वमाडमा अठरावमा वतारपासूनर इटल�डमा राष्ैकमारी कलपना तमाडमा हदमाद 

खेळू लागल�. तमाने दी �सद करणमारी शप् घेदल�. मी शप्ा मोलणमाक�रदार घेदलेलमा 
पा्हलमा आहेद, पर्दु रे�सओट� माने शप् घेदल� इदकेर नवहे दर दी पाळल�ह�. १८२१ मसमे 

तमारी �न माझी ओळख झाल�. दो साधा, सरळ �न इमानी असून तमारी बु�दमतदा शेषठ होदी. दी 
अ्दतकररारी बु�द होदी. नुसदी लोकमारी बु�द ह� अनी�दमान होउ शकदे; पर्दु ह� अ्दतकररारी 
बु�द समेमासाठठ सवातमापररह� करणमास दमार असदे. दो जमा ्दवशी जधमला तमा ्दवसापासून 

दो तमाने लोळे �मटले तमा ्दवसापम�द तमारे आमुषम महरजे एक दतुखारी मा�लकार होदी. 
द्ा�प मी प्हलमाने तमाला इटल�द जसा पा्हला दसार दो मला लल्नमसमे १८४४ साल� 
आढळला. अगद� लहानपरी तमारी �ववेकबु�द िजदक� शा्द �न प�व् होदी �ददक�र दी तमा 
वेळेसह� होदी. जे सदगुर इदरा्ना मोठमा पराकाषठेने �शकावे लागदाद, दे तमारा केवळ सवभावर 

बनले होदे. तमारी दी शदु �न शा्द मु्ा पा्हलमावर कोरासह� असे वाटले नसदे क�, हमा 
मनुषमाने �न�बल �न दधुरर सक्टाद आपले सवर आमुषम ख्ररले आहे. मा �री देखील हा लल्न 

शहर सोलून मततमूशी झुज् खेळणमासाठठ लगबगीने �नघद आहे. तमारी माझी ओळख आलमावर 
१८१५ साल� तमाने लढाईरे �श�र �मळणमासाठठ सपेनमसमे देशभकदा्रे लषकराद नौकर� धरल�. 
दो आपलमा बामकामुला्ना �ल्हदोत--”मी पुधहा एकदा सवद््देसाठठ सपेनडमा समराद लढरार 
आहे. जर दैवाने खैर केल� दर �दकले जे अनुभ�वक मुदकलेरे �ान �मळेल दे सवदेशसवाद्ंमा्र 
अपरर करणमारा माझा उदेश आहे.” मान्दर लवकरर इटल�हून उतसाहकारक बादममा आलमाने 

तमाने सपेन देश सोलला. सवदेशाला परद मेणमारा पमतन केला. पर्दु दो इटल�द �शरद असदाना 
फ्रा्ड मा हादी सापलला आ�र मास��लसला कैदेद पलला. काह� ्दवसा्नी दे् ून मुकददा झालमावर 
दो इ्गलल्ला आला. मे्े पुधहा सवर जुळवाजुळव करन दो मालटा �न काफमुर मे्े जाणमास 

उतसुकदेने �नघाला.... ... ... 
अॅ्ट�लओ दा. ६ जूनला �ल्हदो :- “रे�सओट� भेटला. तमारी इटल�ला सुर��द रवानगी 

करदो. पर तमाने एकटेर का जावे? वीस �नशरमी देशभकद मे्े आहेद. दे आमह� तमा बरोबरर 

जादो.” दसुर ्मा ्दवशी ए�म�लओरे प् आले. “रे�सओट�बरोबर जे कत पाप् आपर धाललेद 

तमाबदल मी आपला फार आभार� आहे. महाराज, ‘दरर इटल�’रे अ्क जमावेळेस मला �मळद �न 

इदर काह� करदा मेईना महरून मी दे दरर लोका्स एक् जमवून दाखवी �न हमा परकमा 
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अधमा्ना दुल�वणमारे उतदेजन देई देवहापासून माझे दुमडमावर अख�्लद पेम आहे. माझे काह�ह� 
झाले दर� माझा �नशरम हा अढळ रहारार. इटल�ला माझे मन, माझे हदम, माझे बाहू अ�परलेले 

आहेद! जमा्नी इटल�ला सधमानाला नेल� आहे तमा दुमहाला माझी ब्धुपी�द अ�परलेल� आहे. 

रे�सओट� �न आमह� दो गुद्ागुदीरा पशन सोलवीद आहोद! आदा आपल� रजा घेदो. लोभारी इड्ा 
धररारा आपला ‘ए�म�लओ.” 

मान्दर दा. १२-१३ ला बधलीएरा ब्ध्ु �न इदर वीस देशभकद हे रे�सओट�सह काफमुरहून 

�नघून इटल�कले �नघाले. तमा्रे शेवटरे प् खाल� देदो. 
काफमुर, जून ११, १८४४ 

“अतमद् �पम �म्ा, रे�सओट�ला पूव� ठरलेलमा ्ठकारी धालणमारी आमह� �शकसद केल�, 
पर्दु सवर पमतन �नषफळ झाले. बोट �मळेना. इदकमाद केले�बमाहून उतसाहक बादमी आल�. दर� 
दे्े पुढार ्मा्री धरसोल सुर आहे. अशा वेळेला दढ�नशरमारे उदाहरर घालून देणमासाठठ आमह� 
्ोलेर दासाद �दकले जाणमारे धालस कररार आहोद. जर आमह� सुर��द र�दीने पोरलो दर 
आमह� मोदसमा्स �न कारस्ाधमास शोभेल असेर वदरन कर, इदर १८ देशभकद इटा�लमन-

बहुदेक हदपारा्पैक�-आमडमा बरोबर आहेद. आमहाला कॅले�बमा पा्दारा एक पूरर मा्हदगार 
वाटाडमा �मळाला आहे. जर आमह� इटल�द सुर��द पोरलो दर ह� खा्ी अस ूदमा क�, आजपम�द 

जमा दतवा्रा आपर अ�भमान धरला �न जमा दतवानीर आपला देश हमा पसदुदडमा नीर 

गुलाम्गर�दून �वजमशाल� सवाद्ंमापद नेदा मेईल अशी आपल� खा्ी आहे तमार दतवा्रा 
अ््गकार कर. जर आमह� रराद पदन पावलो दर आमरे हे आतमापररारे उदाहरर आमडमा 
परम�पम देशब्ध्ूना ्गरवावमास सा्गा. कारर, आमुषम हे उदातददेने �न उपमुकददेने 

ख्ररणमासाठठ ्दलेले आहे. आमह� जमा कामारद लढरार आहोद �न मररार आहोद दे 

सवदेशसवाद्ंमारे कामर हे जगादील मनुषममा्ा्ना सपतहरीम अशा सवर कदरवमापे�ा अतमद् 

प�व्दम �न पूजमदम कदरवम आहे. हे सवदेशारे कामर आहे! हे सवाद्ंमारे कामर आहे! हे समदेरे 

कामर आहे! हे मानवी उत्ा्दीरे कामर आहे! 

“आमडमाबरोबर मेरार ्मा इदर देशभकदा्री नावे खाल� ्दल� आहेद.--  

१ लोमो�नको मोरो. २ नाल�-हा १८३१ पासून हदपार झालेला आहे. ३ �मलन-१८३२ पासून हदपार 
आहे. ४ लमुपाटेल�-१८३१ मसमे दुर्गाद पलला �न नद्र हदपार झाला. ५ पामाझोल�-१८३२ पासून 

हदपार. ६ मे�रआ�न-ऑिस्मारे दोफखाधमावर होदा. ७ नेटोल�. ८ बट� वगैरे वगैरे. आदा 
इदकमावरह� जर आमहाला अपमश आले दर दो दोत न�शबाकलेर आहे. 

   आपले  

 नामकोला रे�सओट�. 
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 ए�म�लओ बधलीएरा.” 

 

हमा प्ाने मला ग�धळलमासारखे झाले. तमा्रा बेद एकदम कसा �फरला हे माझमा पूरर समानाद 

मेईना. पर्दु आदा काह� गोषट उघलक�स आलमा आहेद. इ्गजसरकारने नीरपरारी कमाल करन 

माझी प् ेफोलल� �न तमाद आमरे ठरलेले बेद ऑिस्माला कळ�वले. तमावरन ऑिस्मा वगैरेना 
हे नकक� समजले क�, हदपारा्पैक� काह� लोक इटाल�द कोठेह� ब्लारी आरोळी उठल� क�, �दकले 

जाणमास जामद दमार� करन आहेद. पर्दु सरकारला नकक� बेद �क्वा पतदा फारसा कळला 
नाह�. अशा िस्दीद उतदम मुिकद महरजे ह�र होदी क�, तमा हदपारा्स भलतमार आशादामक 

बादममा कळवून मुदाम इटल�द आरावे �न मग झटकन गाठून तमारा नाश करावा. हमा मोगाने 

फूट पालून �न फसवून हा देशभकदा्रा वगर पबळ होणमारे आधीर ्ररलून टाकदा मेईल. दसुर� 
गोषट अशी क�, इदर हदपार लोक पुनरपी इटल�डमा लोक�ोभावर �वशवास ठेवरार नाह�द. 

बधलीएरा ब्ध्ूडमा दीव सवाद्ंमपीदीने उदावीळपरा हा तमा्डमाद नख�शखाद भरला होदा �न दे 

मा सापळमाद सहज सापलले. हमा वेळेला इदकमा बार�क गोषट घललेलमा आहेद क�, तमावरन 

ऑिस्माने बधलीएरा ब्ध्ूडमा �वशवासघाद केला असे महरदा मेदे. काफमुर मे्े कॅले�बआमधून 

एका मागून एक अशी दोन जहाजे आल�. तमा्डमा कपदानाने कॅले�बआद रानारानादून देशभकद 

लोक उठलमारी बादमी ्दल�. पर्दु तमा्ना ‘पुढार�’ �मळद नाह�द �न दे हदपार देशभकदा्नी 
आमहास फस�वले असे महरद आहेद इदके सा्गून तमा कपदाना्नी अशी �वन्दी केल� क�, 
काफमुरहून ‘पूव� लषकरारा अनुभव असलेलमा’ देशभकदा्नी अशा वेळेला जारे फार शेमसकर 
होईल. �शवाम दे महराले क� �कनार ्मावर फार �नकलीरा पहारा नाह�. मान्दर लगेर एक मनुषम 

आला. माला अ्ारदर बधलीएरा ब्ध्ूडमा उतसाहास उदावीळ करणमाक�रदा धाललेला होदा. वर�ल 

कपदानाडमा ढ�गी बादममा एकून फसद आलेलमा तमा देशभकदा्स हा मनुषम कॅले�बआरे रानाद 

जे्े सवदेशभकद सशस् होउन जमा झालेले होदे दे्े नेणमासाठठ सवम्सेवक ‘वाटाडमा’ झाला. 
ठरलेलमा ्ठकारी एक जहाजह� अरूक आले. हे सवरजर ठरलमापमारे काफमुरहून �नघाले. �न 

कॅले�बआद उदरले. द्ा�प बधलीएरा �न इदर देशभकद दसेर पुढे रालले. पार ्दवसाद पवास 

केलमान्दर दे ्कले. वाटेद तमा्डमावर लहान लहान हलले झाले. तमा्र े�नवारर कर�द कर�द दे 

�खल्ीद आले. दे्े पहादाद दो तमाडमा पारपट जासद अशा श्ुसधैमारा तमा्ना वेढा पलला. दे 

लढले, तमा्डमादील काह� लोक धारादी्� पलून धधम झाले! बाक�रे श्ूने कैद केले. तमा्री लषकर� 
रौकशी झाल�. तमा्ना गोळी घालून मारणमारा हुकूम सुटला! 

मारे �क््रद ् आधी बधलीएरा �न रे�सओट� मा्डमा सह�रा जा्हरनामा �नघाला होदा. तमारा 
म्ळा “सवद््दा, समदा, दासममुकददा, राष्ैकदा �न लोकसतदा” असा होदा. तमारा मसुदात-- 
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“््ातं्ता, समता, दा््ममकतता, राष ट्कता �त लोकसतता! 

मापुढे राजा महरून ठेवावमारा नाह�! इटा�लमन लोकहो, परमेशवराने सवर मनुषमा्ना समदेद 

उतपधन केले आहे! आपर सवरजर तमारेर अ्श आहो. तमा्डमा�शवाम आपरावर दसुर� कोरारीर 

मालक� नाह�. राजा हा कतपदा्र आहे. राजा्नी दुमहाला ्ररलणमा�शवाम �न दुल�वणमा�शवाम काम 

केले आहे? सवदेश गुलाम्गर�द �परद आहे! अपमानाने जळद आहे! उठा! सवाद्ंम �मळवा �न 

राजसतदेला ला् मारन लोकसतदेरी गवाह� �फरवा!!” 

“लषकर� रौकशी रालल� असदाना तमाडमा मु्ेदील �न भातरादील रममदा, शु् रदा �न तमाडमा 
वदरनारी गभ्ीरदा पाहून सवारडमा मना्मसमे पूजमभाव �न �वसमम उतपधन होई.” असे एक 

इ�दहासकार �ल्हदो. �श�रेा हुकूम सुटलमावर तमा देशवीरा्डमा मुखावर एक पकाररी �वल�र 

्ा्दी झळकू लागल�. सतमासाठठ �न धमामासाठठ जे बळी पलदाद तमा महातममापमारे हे सवर 
देशवीर अढळ �न शा्द र�दीने उभे होदे. जमा ्दवशी तमा्ना गोळी घालून मारणमारे ठरले होदे 

तमा्दवशी सकाळी तमा्ना गाढ झोप लागल� होदी. नद्र तमा्ना जागे केलमावर तमा्नी अगद� 
हौसेने आपले केस वगैरे वमविस्द केले. एखादमा धा�मरक समार्भास जावमारे असदा जसे प�व् 

र�दीने वागावे दसे सुसनाद होउन दे दमार झाले. दार�ख २५ जुलै हा दो पुणम्दन होदा. एक 

धम�पदेशक तमा्रेकले आला. तमा्नी तमाला सभम भातेद परद जावमास सा््गदले. नाल� तमा्ना 
महराला क� दुमडमापे�ा आमहाला बामबल ्ान कळद आहे. रे�सओट� वगैरे महराले क�, 
जीजसने मुकद केलेलमा मनुषमजादीला पुनमुरकद करणमासाठठ आमह� मततमु वर�द आहोद, देवहा 
आमहाला धम�पदेश करणमापे�ा जमा्नी मनुषमजादीला परवश केलेले आहे तमा अधम राजानार 

धम�पदेश ्दला जावा. शकम �ददकमा झ�कदार र�दीने पोताख केलेले, सदसद�ववेक बुदीडमा 
पसधनदेरे िसमद जमाडमा मु्ेवर �वलसद आहे, परसपरा्शी शा्द र�दीने दतव�वरार रालला आहे, 

असे दे देशवीर देवददूा्सारखे हासद हासद गोळीडमा टपमाद मेउन उभे रा्हले. ए�म�लओने 

महटले, ‘�पदतभूमीरा जमजमकार असो! ‘ सवारनी दोर जमजमकार केला! आदा गोळमा सुटरार 
दोर ए�म�लओने “देश सवाद्ंमाडमा काम� लढदा जो मरदो, नर दो हमा शभुमरराने्र ्रर्जीव 

ठरदो!” हमा राष्गीदारी गजरना केल�. दोर ब्दकु�री प्हल� फैर� उलाल�. पर्दु अॅ्ट�लओरी 
गोळी हुकल�! �रा दो �राद दसुर� एक गोळी मेउन तमा देशवीरारे ्ादीद घुसल�. ‘इटल�क� 
जम! सवाद्ंम देवीक� जम! महरून तमाने पार सोलला!! 

‘इटल� क� जम!’ ह� तमाडमा शेवटरी आरोळी होदी. परमेशवराने �न तमाडमा सवदेशब्ध्ूनी दी 
ऐकल� आहे. 

‘इटल�क� जम!’ दरर देशब्धूनो, हा जमजमकार वम्र जाईल काम? हे शबद वम्र जाऊ देरार, का 
तमा्ना आपलमा रकदाद �मसळून कोस्झाडमा देशवीरारे आतमे शा्द कररार? मी दुमहास माझे 
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सवदेशारे नावाने �वरारदो-जमा देशवीरा्नी आपले देह �पमदम इटल�साठठ अपरर केले तमा सवर 
देशवीरा्डमा नावाने मी दुमहास �वरारदो क�, हा सवदेशारा जमजमकार सवाद्ंमदेवीरा 
जमजमकार दुमह� दुर्ग, फाशी, वनवास �न जुलूम माडमा ्ादीवर नारद नारद खरा करन 

दाखवाल का गुलाम्गर�डमा नरकाद �परद राहून �कडमासारखे आमुषम दलवरार? दरर 

अ्दतकररा्नो, “इटल�क� जम! सवाद्ंमदेवीक� जम!” हा म्गल जमजमकार कररार का 
“परवशदेक� जम! ऑिस्मा ्रर्दन असो!” महरून अमग्ल शख्सव�न कररार? 

दुमडमामसमे काह� ढ�गी लोक अजून कामम आहेद. दे दुमहास बधलीएरा ब्धूडमा मततमूबदल 

नकाशु ढाळून महरदील क�, हे फाजील धैमर आहे, हे धालस �नरपमोगी आहे �न हे देशवीरतव 

�नषफळ आहे. दे सा्गदील क�, कतमार लोका्रे दातका�लक फामदमा�शवाम पललेले बळी हे अ्�दम 

सासम जवळ आरणमारे ऐवजी दरू मा् नेदाद. असले देशवीरतव मूखरपरारे आहे. 

असा उपदेश देरार ्मा मा ढ�गी लोका्कले ढ्ुकून देखील पाहू नका. मा �भंमा कारस्ाना्डमा �न 

भषट नािसदका्डमा अप�व् �न अमग्ल सललमाला एकून दुमह� �नमरल अ्दतकररारी शु् रदा 
घालवू नका. जीजस फाशी गेला हे कत तमह� हमा्डमा दषट�ने अप�व् ठरेल! जर तमानी लटपट करन 

दो फाशीरा पस्ग टाळला असदा दर दो तमा्डमा मदाने मोठा कारस्ानी ठरला असदा! असलमा 
मा सवातमापररारी न�ैदक ्दवमदा मा आकलेमोडमा्स कळरार नाह�. 

नाह�, नाह�, देशवीरदा कधीह� वा्झ होद नाह�! महासतमे �सद करणमासाठठ आतमापरर कररे ह� 
नी�दशास्ारी परम सीमा आहे. गुलाम्गर�रा अ्मल रढून सवर मारसे नीरदेद लोळद असदाना 
जेवहा एखादा नरमरी उठून उभा रहादो �न महरदो, ‘हे सतम आहे �न तमारी पूजा बा्धावमास मी 
माझे देहपुषप अपरर करदो,’ देवहा तमाडमा तमा देहापररादून तमाडमा तमा देजसवी मररादून एक 

्दवम जमो�द �नघदे �न दी अ�खल मनुषमजादीमसमे नवीन रैदधम उतपधन करदे! 

कोस्झारे देशवीरा्नी आपरास असे �श�र ्दले आहे क�, आपलमा कदरवमासाठठ मनुषमाने जीवन 

ठेवले पा्हजे. तमा्ना सवर जगास �सद करन दाख�वले आहे क�, इटा�लमन लोका्स कसे मरावे हे 

माह�द आहे. तमा्नी मुरोपरी खा्ी करन ्दल� आहे क� इटल� आदा सवद्् होरारर होरार. 
एखादा पेमलोलुप आपलमा �पमदमेडमा भेट�ला िजदकमा उतसुकदेने जादो �ददकमा उतसुकदेने 
हमा देशवीरा्नी मररारी भेट जी घेदल� दी काह� दे वेले होदे �क्वा मूखर होदे महरून नवहे. तमा्र ेदे 

प�व् मरर महरजे देशधमाररे बीज आहे! दे परमेशवर� आ�ाप्क आहे! तमा्र ेदेह वम्र आहे कसे 

जादील? मततमूरे साहम घेउन आदा तमा्डमा ्लगमा्द ून दे अतमद् महतवारी देशसेवा कर�द 

आहेद. तमा्डमा समाधीदून देशा�भमानाडमा अनद् जवाला भलकून रा्हलमा आहेद! लवकरर 

इटल�वर नेमलेले देवददू तमा जवाला्पैक� एक जवाला हादी घेउन तवेतारा अिगन एकसारखा 
भलकावून देदील. तमा प�व् हुदाशनाद गुलाम्गर�री राख होऊन जाईल; रोम-अधमाधम पोपरे 
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रोम नवहे दर लोकसतदेरे रोम-पकाशमान होईल; तमा रोमपतदनाडमा ्दवम पकाशाने 

मनुषमजा�द सधमागाररे आ्मर कर लागेल. 

अशा र�दीने उदातद मरर सवीकारन कोस्झारे देशवीर सवगारस गेले. इटल�रे सवाद्ंम, इटल�री 
लोकसतदा, इटल�री दासममुकददा �न इटल�रा जमजमकार मा राष्धमारसाठठ दे मेले. मार 

राष्धमारसाठठ हा माझा अतमद् कमी �क्मदीरा पर्दु देशपीदीने तमाडमा इदकार दुलुब् भरलेला 
देह मीह� अपरर कररार आहे! 

देशवीरतवारे न�ैदक बळ हे परम सामथमर देद असदे. देशवीरतव हे �नषफळ नसदे. द्ा�प दुमह� 
देशा्र नुसदे बळी पला असा मी आपरास आगह मा् कर�द नाह�. देशवीरतवाला पूजमदेने व्दम 

मानावे. पर्दु तमारा उपदेश कररे धोकमारे आहे. कारर दुमह� नुसदे बळी पलावे अशी माझी 
इड्ा नसून दुमह� लढावे �न �वजमी वहावे ह�र माझी इड्ा आहे. मा �वजमाला अतमद् आवशमक 

असा मररारा �दरसकार हा दुमहास मावा, दुमह� मरराला दुड् मानावे. “हदो वा पापसम�स सवग� 
जीतवा वा भो�मसे मह�म ् “ मा �नशरमाने मुदाला सजज वहावे महरून मततमूरी भीदी जमा्नी 
झुगारन ्दल� �न सवदेशाला देह कसे अपरर करावे हे इटल�डमा दररास �शक�वले तमा 
कोस्झाडमा देशवीरा्रे दुमह� अ�भनद्न करावे अशी माझी इड्ा आहे. मरराडमा जबडमाद वम्र 
पलू नमे. पर्दु वेळ आलमास मागे्ह सर नमे. मररारी वेळ सवदेशारा दोटा करनह� ला्बरीवर 
टाकू नमे. नेहमी पोकळ �वरार कर�द न बसदा कामारला आर्भ करावा. नेट धरावा. ्रकाट�ने 

श्ूडमा नरडमास �मठठ दमावी. अशा सदद उठावरीने श् ू �भउ लागदो. दो जासद जुलुम कर 

लागदो. जासद जुलुमाने जासद लोक�ोभ उतपधन होदो. लोक�ोभाने धालस मेदे. धालसाने काम 

फतदे होदे. अशा महतकामारद एकट-दकुट �क्वा शेकलो अपजम आले दर� ढळू नका. धीर धरा, 
कारर आपले कामर मशसवी झालेर पा्हजे. आपलमा श्ून्ा हे कळद आहे महरून दे आपरावर 

�शवमाशापा्रा वतारव कर�द आहेद. हे तमा्र ेशाप �नतसतव बीजापमारे वम्र होदील. पर्दु आपर 

जे बीज पेर�द आहोद दे �नषफळ होरार नाह�. ईशवर तमाडमा्वर देखरेख ठेवील. तमा बीजा्वर 
देशवीरा्डमा रकदारा पाउस पलेल. तमाद दी बीजे अ्क ु �रद होदील. आ�र जेवहा तमा्ना बहार मेईल 

मग दो आपलमा ्लगमावर आला दर� देखील परमेशवरारे आभारर आहेद कारर देवहा आपर 

इदर कोठे दर� कत दकत तमदेर े समाधान पावू! 

आमह� आमडमा श्ून्ा सा्गदो क�, दुमह� जुलुम करा. पर दुमहाला रळरळ भमालेर पा्हजे. 

जेवहा रोमन सीनेटने ‘केममु�शमन कोल�’ मारा इ�दहास जाळावमारा असा हुकूम सोलला देवहा 
एक रोमन पुढे सरसावला �न महराला, “मलाह� जाळा, कारर मला दो इ�दहास पाठ मेद आहे!” 

मा मदा्धा्ना आमरेह� दसेर उतदर आहे. दुमह� �कदीका्ना माराल? दुमहाला मारसे मारदा 
मेदील, पर दुमहाला समेम मारदा मेईल काम? समेम अजमरामर आहे. समेमारा नाश कोर 
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कररार? तमा सवाद्ंमसमेमारा सर्ार होऊन एकदा का लोकशकदीरा समु् खवळला क�, 
बापडमा्नो, मग दुमडमा ददुरशेला पारावार नाह�!! 




