


 

www.savarkarsmarak.com 

 

आता मतृ य्ूच  सावत त ासच? 

लचखत:  सातवा्स�  �साा्त दामोद  ाास त  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इंटरनेट अ�धकार 
स्वातं�यवीर सावरकर राष्ट्र�य स्मारक 

स्वातं�यवीर सावरकर मागर्, दादर पिश्चम, मुंबई  ४०००२ ८ 

 
पतलप ावूालत :  णियत �सकम ाास त  

 



 

www.savarkarsmarak.com 

आता मतृ्यूच  सावत त ासच? 
 
 

हच पत  सातवा्स�  तात्ा ासावा� ंांावा्ा मृ यत्यपयस् त्ावा्ातयच 
पाठ�सलच होतच आ�ण तच ंांावाा साूया दाखसण्ात आलच होतच. 
ंांावा्ा  दद् य�सााूा ामा ोप  त णा च तच अद�सत�् अम  पत 
अाच- 
 
ंांा! 
 

ंांा, आपल्ा  तता  ासाव चू य��सतता्य ्तएप , ्तय�स अाचू होतच. आपण 
आपल्ा �पपढत आपल्ा त ला चू ेण णच यलच आहच.  ा ताा्ा   तहााात�ल ्त अअ्ा् 
ा सणाय्  ावा� ानदला वचलाू पा हयच. ‘ाास त  ् व’ शतयवा� तो श द ्प�सला पा हयच. 

ततयद्ाा्ा या ढाच ताला्ा पतात  ल हलच होतच ; पण णला�सष्� ंोललो ादहतो. 
ता ण ‘मा णलचष  तदाूा ’ पण ाापच्तः ंोलास्ा चू त  दोा सचळा उभ्ा  ााषाूा 
य�सापसाह प तत लातयया अा त लातयच आपण आपल्ा ाहता्ाह�ाह उल सया  दला आहच. 
‘ सातवा्ललम� तक य् ’ हढ प हलढ कावत� तोषणा आपलढ ; स  तलाू पयतयता दचणा ढ 
‘ हवद  ्ाा  हवद ु व ता ाहढव  ता�तच  ंापता’ हढ द ा ढ काव ततोषणाहढ आपलढू! आपण दोा 
सचळा  ााषाू� �सूा कावत� तयसया आणलढ आहच. 

्ात यच यच ्ोदच लपलच ,  ण� पयलच , त्ावत ताहढवू � ाासच दोा-ूा   दसा लोत 
आठसत�ल; त  ताहढवू ा लोतावाा पतताहढ लावणा  ााहढ. पण शच् दोताव चू ामाा , 
त्ातल्ा त्ात प तळा उ ा ास्ाूा तो आपल्ााा ा्ा तमयस� ावू ाू! 

प हलढ वोा   हणयच , आता अवदढ हात धएा उ ा अालचला मतृ्य हा शतय ााया 
 मतााा खा  च त आहच. आ् ा्ा चू ाा्यत कालच. लहाापण� ज्ा  सातवा्् दा चू तव तण 
हात� ंावधलच तच ्ासजय�स ाोयलच ााहढ. तातो  ्ाताा , द ःखच!- ा खहढ ताचू. अतयच 
अवदमााात-त   ततयच लाखो  सयाावा्ा य्तोषात  हमाल्ाा्ा  शख ा शख ास , 
ताशम� , ह दसा  तच आाामप्हत णयत�सलचला तक तयअसय! पण तातो  द ःखात ताचू 
ा खात ्ाू ता््, त्ाू  हवद  सातवा्ाूा-कावत�ूा असय हातातया पळला ााहढ. द्यत�ा्ा 
हातया य� शय् त� ाा ढ क वय आ् ा्   लपसलढ.  तश�ा्ा आतू णाााश� उ च  ाहासच 
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लावलच त ढ क वयतू  ा हलो हच तच सपच ामाधाा! ‘तमयण च्सावधता  तच’  हणया णला�सष्� 
म� ताहढू ंोलत ााहढ. 

यो  सातवा््य आपण प्म चूत�सला , तो आय  ााष    यतलचला आहच. ्ा 
आपल्ााा ा्ा ातत ााठ सषव लपत अालचल्ा स� ाू� ता्ा य� पयचल त� माास� ता्ा 
ादहच त  दचसावा्ा हाता्ा सााू� ्त महाा  दद् ा मधाू हो्! 

्ाााठ� ज्ा चू प म ाा्यत कालच त्ा दचहाू�  दद् ा मधा आय आपल्ा 
सै्ियतत य�सााू� पयणायह त�  हणया त्ा , महाा ्यात पयत आहच हढ तच सढ्ा 
ामाधाााू� वोा  आहच.  मत  हणया  च ास्ाा आलचल्ा त्ा मतृ्य चू  सावतू तए ्ा . 
‘्ोविशूततसिृतत ा ोधः’ हच ायत आहच. वूततसतृत�  ा ोधा ामा हत कालचल्ा ामाध�त , 
‘‘आप ल� म ण पा हल�  ्ा योळाव , तो याहला ाोहळा अा पम। ’’ अशा ामाधााााच आपला 
ाा ा यनम याादयााा्ा ाचसचत �कय�सलचल्ा , तक तय ा पच्, तच सळ ततयद् त स� ाला 
्ोव ादचत-ा ख ामाध�त �सलढा होण्ाूा अवधता  आहच. 

पयस् �सश�,  तश�, ूाळ�श� मअ च् सा वसा  मतृ्यू� वाठ पयलढ होत�. तचदहाहढ आपण 
त्ा चू  सावत तच लच. पण तच ताहढाच आदहाााा्ा  सएपात होतच. ‘ च्तोा त  च् तोण   तो 
त ला!’ अाा असा� त्ा सचळा्ा  ादतचूा होता. आय पातृत ावाा ात ज्ावाा ा खच , 
ाा्यतता  हणतात त�हढ ा  लचल्ा ताळााच आपल्ा ोसत� �सख  लचलढ आहचत.  सया , 
आपतचा  प नहा  च लच , ता ावा ात य� ता्य�पपााा अप  ढ  ा हलढ होत� त� आय 
  तखवय   कालचल्ा ् वपसतयत ता्ाया्ा द्ापात  ा वधय , वववा-्म ाा तच द�्ण ावधयप्हत 
ासय प�सत ाद्ाव चू पत्् यल �प�ा शावत होत आहच. त ढ , दा ढ, म लच हात खचळत 
आहचत. आता मतृ्य आला ााहढ त  आपण हो�ा महाप ्ाााला  ाता्ू� तय�   लढ. 
्ा तस ामाधााााच ,  मताूा याा हात ध ा्ूा तााू मतृ्यूा! आदहााााच ादहच त  
आावदााच! ज्ावत मावच  तव सा प पच उ लचलच ााहढ , तषृा तपृत काल्ा , ्ता क य्ा- ा श� 
यवाू� साताय, लो , ्ो , ावंवध ााहढाच हो�ा तच सळ शावतता उ लढ , ‘म�’ दचख�ल ााहढाा 
काला, त्ा अावतात; हच तमयस� ा, आता पयणय ामाधााााच �सलढा दहासच 

 
ॐ शाव त! शाव तः!! शाव तः!!! 

तात्ा 
म वंई १४-३-१९४५ 
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