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म. गांधी वध अ�भयोगातील 

सावरकरांचे  �नवेदन 

या �नवदेनात सावरकर नम्रे सांगतात क� : 

१) माझयावर आरो् केलेला एकह� अ्राध मी केला नाह�. मी तसे करावे असे काह� घडलेलेह� 
नवहते. 

२) ्ुरावयाववन हे स्पष �दसते क� �द. २० �न ३० चे पसंग दोनह� सवतंं होते. सवर आरो्ींचे 
महररे तेच आहे. तर�ह� मी ्ुनहा सांगतो क�, या संबंधातील कोरतयाह� कषाचा मी सदसय 

नवहतो �कंवा तयासंबंधी मला काह� मा�हतीह� नवहती. 

माझया सरं�राथर हे महररे मांडताना माझे वैयिकतक जीवन �न समाजातील सथान येथे सांगरे 

आवशयकच असलयाने मी नम्रे सांगतो क� मी १९०५ मधये मुंबई �वदया्ीीाची ्दवी ्र��ा 
उततीरर झालो. तयानंतर लंडनमधील ‘गेज इन’ मधये मी �वधीचा अभयास कव लागलो �न सन 

१९०९ चया आस्ास तेथील ्दवीसाी� योगय ीरलो. मी मराी� �न इंगजी भाषेत अनेक क�वता, 
नाषके, चचारतमक पबंध �न ऐ�तहा�सक गंथ �ल�हले आहेत. भारतातील काह� �वदया्ीीांनी माझे 

काह� �नवडक लेख, क�वता �कंवा ्ुसतके अभयासासाी� मानय कवन, शाळा- महाशाळांतील 

अभयाससमात समा�वपष केल� आहेत. अल�कडेच नाग्ूर �वदया्ीीाने मी �ल�हलेले वाङमय 

्ाहून मला डॉकषरेष ह� ्दवी �दल� आहे. 

आसाम्ासून �सधं्य�त �न काशमीर्ासून कनयाकुमार�्य�त भरलेलया अनेक राजक�य, 

सामािजक, धा�मरक �न सा�हितयक अ�धवेशनांच े �न ्�रषदांचे अधय�्द� माझी �नवड झाल� 
आहे. माझया या महरणयाला भर्ूर ्ा�ीबा देरारा ्ुरावा अ�भयोजकांनी सादर केलेलया 
्ंातूनच न�दलेला आहे! 

सावरकर सदन : दहा वषा�्ूव� मुंबईतील दादर भागात असलेलया ‘सावरकर सदन’ या माझया 
नवया घरात मी राहावयास आलो. या अ�भयोगाशी संबं�धत असलेले तया घराचे थोडे स्पष 

�ववेचन येथे कररे आवशयक आहे. ‘सावरकर सदन’ हे दोन सतरांचे घर आहे. मी सवतत 
�हदंमुहासभेचया ततवपराल�पमारे काम करणयासाी� सवततचया वययाने जे �हदंसुघंषन आदंोलन 

चाल�वतो तयाचया कायारलयासाी� कोरतेह� भाडे न आकारता मी माझया सावरकर सदनातील 

तळचया सतरावर�ल मधला गाळा �दलेला आहे. �हदंसुभेचे सथा�नक काय�कत� �न बाहेर गावाहून 
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येरारे �हदंसुभा कायरकत� तेथ ेजमून �हदंसुभेचया कामासंबंधी अनौ्ाचा�रक चचार कर�त असत. 

तेथे भेष�साी� येरायार्  लोकांक�रता �न �हदंसुभा कायरकतया�क�रता वाचणयासाी� दै�नक वतृत्ं े

�न �नयतका�लके ीेवलेल� असत. सवागतक� �कंवा पती�ाक� यासाी�ह� तया भागाचा उ्योग 

केला जाई. तेथे असलेला दरूधवनी कायारलयातील कमरचार�, घरातील भाडेकव �न ओळखीचया 
लोकांनाह� वा्रता येत असे. तयाच �ीकारी �हदं ुसंघषन कायारलयातील षंकलेखनाचे, �ल�हणयाचे 

काम चालत असे. या कायारलयाचे दा�यतव तेथील स�चवावर असे. या कायारलयाचया वयवसथेसंबंधी 
काह� महतवाचे पशन आलयास स�चवाला तयासंबंधात माझा समादेश घयावा लागे. गेल� चार-्ाच 

वष� माझे स�चव शी. गजानन �वपरू दामले आ�र शर�रर�क शी. अप्ा रामचंद कासार या 
कायारलयाची वयवसथा ्ाहत असत. तया कायारलयामागील खोल�त शी. कासार राहत असत. 

घराचया पवेशदवारासमोर हा मधला गाळा असून घरात पवेश कररायारकचया डावया बाजूला 
असलेलया खोलया भाडयाने �दलेलया असून सधया तेथ ेशी. अ. स. �भडे तयांचया कुषंुबासह भाडेकव 

महरून राहतात. ते ‘फ� �हदंसुथान’, नावाचया इंगजी सापता�हकाचे सं्ादक होते तसेच ते मुंबई �न 

महाराप् पा�तक �हदंसुभांचे पमुख नेतेह� होते. या मधलया कायारलयाचया उजवया बाजूचया 
गाळयात शी. ग. �व. दामले राहत होते. ते माझे कायरवाह होते तयाचपमारे ते दादर �न मुंबई 

पां�तक �हदंसुभेचे एक सवतंं �वचाराचे पमुख कायरकत�ह� होते. 

मी सवतत माझया कुषंुबासह तया घरात ्�हलया सतरावर राहत असे. तेथेच ्�हलया सतरावर 

मधलया सभागहृात माझे वैयिकतक कायारलय �न सवागत-क� असे. माझया खालावत चाललेलया 
पकृतीवर तार ्डू नये यासाी� भेष�ला येरायारस  नाग�रकांना �कंवा कायरकतया�ना, माझया 
कायरवाहाकडून माझी �वशेष अनु�ा घेतलयावाचून ्�हलया सतरावर येऊ �दले जात नसे. आधी 
ीर�वलयावाचून मी कोरालाह� भेषत नसे. या ्�हलया सतरावर�ल एक गाळाह� एका कुषंुबाला 
भाडयाने �दलेला आहे. अ�भयोजकांनी केलेलया काह� सूचक आरो्ांना उततर देणयासाी�, िजचा मी 
�वनयामुळे कधी उललेखह� केला नसता ती वसतुिसथती मला सांगावी लागत आहे ! भारताचया सवर 
भागातील �न कधी ्रदेशातीलह� सहसावधी लोक या सावरकर सदनाला भेष देत असत. 

राज्ुंा्ासून भू�म्ुंा्य�त, तसेच सनातनी �न समाजवाद�, �हदंसुभा �न काँगेस अशा अ�खल 

भारतीय ्�ांचया नेतयां्ासून तो शाळा-महाशाळांतील, तररां्य�त अनेक लोक केवहाह� सावरकर 
सदनात येत. माझे �वचार समजून घेणयासाी� देशातील तसेच ्रदेशांतील �नर�नराळे वातारहर 

सावरकर सदनात येत असत. अशा लोकांचे �नयंंर कररे �न तयांच ेमागरदशरन कररे यासाी� 
सावरकर सदनाचया दवारावर एक-दोन गुरखे वा शीख ्हारेकर� ीेवलेले होते. 

�हदंमुहासभा - सन १९३७ चया आगेमागे �हदंमुहासभेचया अधय�्द� माझी �नवड झाल� आ�र 

तेवहा्ासून आजार�्रामुळे तया ्दाचे तयाग्ं देई्य�त अ. भा. �हदंमुहासभेचा अधय� महरून 
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मीच सतत सहा वष� �नवडला जात होतो. या अ�भयोगाचया संबंधात हे सांगरे ्ुरे क� �हदंमुहासभा 
ह� ससंथा ्ंिजयत (रिजसषर) केलेल� असून लाला लज्तराय, मदनमोहन मालवीय यांचयासारखे 

थोर नेते �तचे संसथा्क आहेत. �तचे अधय�्द शी. �वजयराघवा चार�यर, रामानदं चषज�, न. 

�च.ं केळकर, भाई ्रमानंद, डॉ. मुजंे आद� थोर ्ुरषांनी भूष�वले आहे. यां्ैक� काह�जर भारतीय 

राप्�य काँगेसचे अधय� �न नेते होते. �हदंमुहासभेचे मुखय धयेय �हदंूंचे सामािजक �न राजक�य 

संघषन �न �हदूंचे स�ैनक�करर हे आहे. राजनीतीशासंानुसार या देशातील �हदं ूहे राप्�य बहुसंखय 

असलयामुळे तयांच ेसुदृ संघषन कवन सवतंं �न सामथयरशाल� भारतीय राजयाचा ्ाया बळकष 

करावा असा पयतन �हदंमुहासभा कर�त होती. �तचे महररे होते क� भारतीय राजय हे �निशचत्रे 

ऐ�हक राजय असावे आ�र तयाची बांधरी करताना पतयेक एक�नपी नाग�रकाला जात, ्ात व 

धमर न ्ाहता समान कतरवये �न समान अ�धकार �दले गेले ्ा�हजेत. �हदंमुहासभा �हदंूंसाी� 
तयांचया नयााय वाटया्े�ा �हदं ूमहरून काह�ह� अ�धक मागत नसे. ्रंतु मुसलमानांना अ�धक 

�दले नाह� तर ते देशाशी एक�नपी राहरार नाह�त यासाी� मुसलमानांना अ�धक ‘दान’ 

देणयाक�रता �हदंूंचया अ�धकारावर घालणयात येरारे दरोडे �हदंमुहासभा चालू देत नसे. ते ‘दान’ 

महरजे देशघाताला उततेजन होते. या �वचारसररीमुळेच �हदंमुहासभेने एका �हदंलूा एक �न एका 
मुसलमानाला तीन मते देरायारघ जातीय �नवाडयाला �वरोध केला. 

�हदंमुहासभा वेगाने वाृत गेल� आ�र �तला काँगेस �न मुिसलम ल�ग यांचयापमारेच �तसरा 
अ�खल भारतीय राजक�य ्� महरून मानयता �मळाल�. इंगलडंमधये भरलेल� गोलमेज ्�रषद 

�कंवा अनय समादेशक ्�रषदांचे वेळी �तचया प�त�नधींना बोलावले जात असे. महतवाचया 
पशनांवर�ल �तचे मत समजावून घेणयासाी� वहॉईसरॉय �कंवा गवहनरर मला �हदंमूहासभेचा 
अधय� महरून �नमंंर देत असत. �सपस आयोगाचया वेळीसुदा सरकारचया �नमंं राववन 

�हदंमुहासभेचे मत मांडणयासाी� मी �तचया �शपषमडंळाचे नेततृव केले होते. आ�र तया वेळी 
अ�खल भारतीय अशा तीन संघषनां्ैक� एका �हदंमुहासभेनेच भारतीय राजयाचया ऐकयाची मुळेच 

तोडून षाकरारा �न भारताचे तुकडे कररारा �सपस योजनेतील सवयं�नररयाचा अनुच्ेद 

तडजोडीची भाषासुदा न करता मुळातच फेषाळून लावला. 

�हदंमुहासभेचया शाखा बहुतेक सवर पांतांत �न िजल्यांत काम कर�त होतया. शतावधी अनुभवी 
नेते तसेच तवर कायरकत� �हदंमुहासभेचया �वचारसररीने पे�रत  झाले आ�र �हदंमुहासभेचा मी 
सहा वष� अधय� असलयाने आ�र मीच �तचा अ�धकृत पवकता मानला गेलयामुळे �तची 
�वचारसररी ्ुृे साहिजक्रे माझया नावाने ‘सावरकरवाद’ महरून ओळखल� जाऊ लागल�. 
संघषनेसंबंधीचा माझा ्ंवयवहार, लेखन �न भाषरे यामुळे माझा �हदंसुथानातील सहसावधी 
नेतयांशी, कायरकतया�शी �न सदसयांशी वैयिकतक संबंध आला. 
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�हदंमुहासभेचया अशा अनेक कायरकतया�् कै� ्ं�डत नथूराम गोडसे यांनी सवतत माझयाशी अ�धक 

्�रचय कवन घेतला. शी. आ्षे यांनी सुदा, ते नगरमधये एक बंदकूवगर चाल�वरार होते आ�र 

तयासाी� तयांना िजलहा�धकायारयची अनु�ा �मळाल� होती अशा आशयाचे ्ं मला ्ाीवून, माझा 
्�रचय कवन घेतला. डॉ. ्रचुरे यांनीसुदा गवालहेर �हदंसुभेचे नेते महरून मला सवततचा पथम 

्�रचय कवन �दला. शी. करकरे हे नगर येथील �हदंसुभेचे कायरकत� असून �तचयाच द�शरकेवर ते 

नगर्ा�लकेचया एका स�मतीचया अधय�्द� �नवडले गेले आहेत असे मी ऐकले होते. बडगेने 

मला कळ�वले, क� तो �हदंसुंघषनी कायरकतार असून तो अनु�पती ( लायसनस) वाचून �वकता 
येरार�च वैध शसंे तेवृ� �वक�त असे ! अनय अ�भयुकत शकंर �कसताया, गो्ाळ गोडसे �न 

मदनलाल यांचा माझा कधीच ्�रचय झाला नवहता. मला तयांची काह� ऐक�व मा�हतीह� नवहती. 

संघषनेचया �शसतीनुसार सथा�नक, िजलहा �न पां�तक शाखांना तयांची प�तवतृते मुंबई येथील 

माझया अधय�ीय कायारलयाकडे ्ाीवावी लागत. ्ुरे �हदंसुभेचया अशा प�तवतृताववन मला 
समजले क�, बडगे कधी वेत�नक �न कधी अवेत�नक पचारक महरून काम कर�त असे. बडगे याने 

एकदा �कंवा दोनदा माझयाकडे तयाचया वैध शसं�वस�चया दकुानाचे प�तवतृत ्ाी�वले आ�र 

तयाने माझयाकडे आ�थरक साहायासाी� �वनंती केल�. तया ्ंासंबंधी या �नवेदनात नतंर मी 
अ�धक चचार कर�नच! या्े�ा बडगेची मला अ�धक काह� मा�हती नाह�. तयाचा माझा वैयिकतक 

संबंध कधी आलाच नाह�. डॉ. ्रचुरे काह� वष� गवालहेर येथील �हदंमुहासभेचया कामाचे प�तवतृत 

माझयाकडे ्ाीवीत असत. तयांनी मला कळ�वले क�, �हदंसुंघषनेचया कामाला साहााय 

करणयासाी� तयांनी �हदंरुाप्  सेना या नावाची सवयंसेवक संघषना चाल�वल� आहे. 

अ�भयोजकांचया एका सा�ीने सां�गतले आहे क�, तो सवतत सेनेचा सभासद होता, �तचया 
संचलनात भाग घेत असे आ�र राप्सेनेचा उदेश �हदं ुतवरांना संघ�षत कररे हा होता. चार 
वषा�्ूव� मी �हदंमुहासभेचया अधय�्दाचे तयाग्ं �दलया्ासून शी. ्रचुरे यांचयाकडून काह�ह� 
�वशेष ऐकले नवहते. तयांचा माझा महरणयासारखा वैयिकतक संबंधह� कधी आलेला नाह�. नगर 
येथील �हदंसुभेचया प�तवतृतांववन आ�र शी. आ्षे यांनी ्ाी�वलेलया ्ंाववन मला समजले 

क� शी. करकरे �हदंसुघंषन, स�ैनक�करर �न शदुी या संबंधात सतत काम कर�त आ�र 

�हदंमुहासभेचया द�शरकेवर ते नगर्ा�लकेतह� �नवडून गेले होते. ्र करकरे यांनी सवतत मला 
कधी �ल�हले नाह� �कंवा तयांचा माझा वैयिकतक संबंधह� आला नाह�. मी आजार� झालया्ासून 

गेलया तीन वषा�त मी तयांचयासंबंधी काह� ऐकलेह� नाह� ! शी. आ्षे �न ्ं�डत गोडसे यांनी 
सवततच तयांची मला नगर �न ्ुरे येथील �हदंसुभेचे कायरकत� महरून ओळख कवन �दल� आ�र 

नतंर तयांची माझी वैयिकतक ओळख वाृल�. 

 

आपटे - गोडसे �न त्यां य पत््व्यव 
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�हदंमुहासभेचया कायरसमात �हदंूंचे स�ैनक�करर हा एक महतवाचा कायरसम होता. तया �दशेने 
नगर येथे आ्षे काह� काम कर�त असत असे तयांचयाच ्ंाववन मला समजले. नगरचया 
नेतयांकडे चौकशी केलयावर मला समजले क�, तयांच े महररे सतय होते आ�र तयांनी 
गहृमं�यांकडून अनु�ाह� �मळ�वल� होती. तयानंतर शी. आ्षे यांनी सर रघुनाथराव ्रांज्े 

यांचया अधय�तेखाल� ्ुणयाला एक बंदकूसंघ सथा्न केला. ्ुृे स�ैनक� अ�धकायार् नी तयांची 
सनमाननीय तां�ंक भरती अ�धकार� महरून नेमरूक केल�. काह� काळाने शी. आ्षे यांनी 
वायुदलातील ‘�कंगज क�मशन’ �मळ�वले. ते �हदंसुभेतह� काम कर�त असत. तयांनी मला 
�ल�हलेलया �न अ�भयोगात आरलेलया दहा ते बारा ्ंां्ैक� बहुतेक ्ंे महरजे बंदकूसंघाची 
�कंवा �हदंसुभाकायारची प�तवतृते आहेत. 

गोडसेह� आ्षे यांचयापमारे काम कर�त असत. ते मला जी ्ं े ्ाीवीत तयांत सुदा तयांनी 
पचारक महरून �नर�नराळया �ीकारांना �दलेलया भेष�, तेथील सथा�नक ससंथांची कामे �न 

तया�वषयी तयांचे �वचार यांची मा�हती असे. संघषनेचया �शसतीनुसार पतयेक िजलहा �न पां�तक 

कायरकतयारने अधय�ीय कायारलयाकडे प�तवतृत धाडरे आवशयक होते. गोडसे यांनी मला 
�ल�हलेलया �न नयायालयात सादर केलेलया १५-२० ्ंां्ैक� बहुतेक ्ं ेह� संघषनातमक कामाची 
प�तवतृतेच आहेत. 

अ�भयोजकांनी माझया�वरद पलेखीय ्ुरावा महरून गोडसे-आ्षे यांचयाशी असलेला माझा 
्ंवयवहार सादर केला आहे. या ्ंवयवहारातील अगरी, माझे दौरे �न अनय पशन यांसंबंधीचे 

उललेख ्ुृे ीेवून अ�भयोजकांनी माझा �न गोडसे-आ्षे यांचा संबंध �सद केला आहे; ्र खाल�ल 

�ववरराववन स्पष होईल क�, तयांचा माझा संबंध काय होता �न तो कसा ्ूरर् रे �नब��धक �न 

वैध होता ह� गोपष मी, अ�भयोजकांनी माझया�वरद ्ुरावा महरून सादर केलेलया ्ंांववनच �सद 

कर�न. 

 

अग्र आ�् �्ादवुयष् 

 

�हदंसुथानातील अनय �हदंसुंघषनी नेतयांपमारे मी सुदा �हदंसुथानातील पांतापातांतून 

�हदंसुंघषना दै�नके चाल ू करणयाचा पयतन कर�त होतो. आ्षे �न गोडसे अनेक �दवस �हद ू

�वचारांचया पचारासाी� मराी� दै�नक चाल ूकरणयाचया खष्ष�त होते �न तयासाी� माझयाकडून 

आ�थरक �न न�ैतक ्ा�ींबा मागत होते. तयांनी काह� आघाडीचया दा�यतव्ूरर �हदं ू नेतयांक डून 

आ�थरक �न न�ैतक ्ा�ींबा �मळ�वला आहे आ�र तयांची कल्ना वयवहारात उतरणयासारखी आहे 

असे जेवहा मला आृळून आले तेवहा मी तयांना तीन अष�ंवर ्ंधरा सहस र्ये आगाऊ देणयाचे 
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मानय केले. तया अष� अशा १) आगाऊ �दलेले ्ैसे ऋर महरून समजावे. तयासाी� सवरशी आ्षे-

गोडसे यांनी मला दोघांचया स्यांची सयंुकत वचन�चठी दयावी. २) ह� ससंथा शकय �ततकया 
लवकर मयार�दत मडंळी महरून ्ंिजयत करावी. ३) माझे हे ऋर तया मडंळीचे भाग-भांडवल 

महरून व्ांत�रत केले जावे. तयापमारे तया दोघांनी योगय वेळी तयांचया स्या कवन मला 
वचन�चठी �दल�. तयांनी तया ससंथेच े�हदंरुाप् पकाशन या मयार�दत संसथेत व्ांतर केले �न माझे 

ऋर तयाचे भाग-भांडवल महरून समजले गेले. अनेक नामां�कत �न सधन �हदं ू नेतयांनी तया 
मयार�दत मडंळीचे पतयेक� ्ाच ते दहा सहस र्यांचे भाग �वकत घेतले याचाह� लेखी ्ुरावा आहे. 

वालचंद उदयोग समूहाचे शी. गुलाबचंद �हराचंद, भोर ससंथानचे माजी मंंी शी. �शगंरे, सांगल�चे 

पखयात �गररीवाले �वपरु्ंत वेलरकर, कोलहा्ूरचे �चं्ष पमुख शीमान भालजी �्ृारकर, 
भोरचे नगरभूषर थो्षे, शीमान चंदशेखर आगाशे, बारामतीचे रा. ब. श�बेकर, शीमान शेी 

जुगल�कशोर �बलार, आद� अनेकांनी या ससंथेच े भाग घेऊन �कंवा �तला दान देऊन आ�थरक 

दा�यतवाचा आ्ला वाषा उचलला होता. 

वर�ल कथनात सां�गतलेलया पतयेक सतय गोपष�ला अ�भयोजकांचया सा�ीतून �न आ्षे-

गोडसे यांचया ्ंातून ्ुरेसा ्ुरावा �मळालेला आहे. गोडसे यांनी सवततच सां�गतले आहे क� मी 
केवळ अगरीलाच नवहे तर �हदंसुघंषन आदंोलनाचा नेता महरून �वसम, फ� �हदंसुतान आद� 
अनय वतृत्ंांनाह� साहााय देत होतो. 

वर�ल सतयिसथतीववन हे �सद होते क�, ‘अगरी’ला ते आ्षे-गोडसे यांच े वतृत्ं आहे 

महरून नवहे तर ते �हदंमुहासभा ्�ाचे वतृत्ं आहे महरूनच मी तसेच �हदंसुंघषनाचे 

�हत�चतंक असे अनय अनेक सनमानय नेतेह� साहााय देत होते. 

 

अग्रंे धोव् गोडसे - आपटें ठववरत 

 

गोडसे-आ्षे यांनी सवततचे महरून ते वतृत्ं चाल ूकेले �न तयाचे धोरर तेच ीरवीत असत. 

प�सदी �न पभाव यासाी� तया वतृत्ंावर पमुख सं्ादक �कंवा संसथा्क �कंवा ्ोषक महरून 

माझे नांव असावे असा जर� एकसारखा आगह ते कर�त होते तर� मी तयाला कधीह� मानयता �दल� 
नाह�. मी तयांना स्पष्रे सां�गतले क�, �हदंसुथानात �हदंमुहासभेचया नावाने पचारल� गेलेल�, 
माझया नेततृवाखाल� �वक�सत झालेल� आ�र आता ‘सावरकरवाद’ महरून मानयता ्ावलेल� 
�वचारसररी �हदंसुथानातील जी जी वतृत्ंे पचार�त आहेत तयांचयापमारेच अगरीचाह� मी एक 

�हत�चतंक �न ्ाी�राखा असरे हेच माझया सथानाला साजेसे होईल आ�र तया �वचारसररीचया 
पचारा्ुरताच मी तया वतृत्ंाचा ्ाी्ुरावा कर�न ! 



 

www.savarkarsmarak.com 

 

दै�नक अग्रवववर मयझे छय्य�ंत 

 

तर�ह� आ्षे �न गोडसे यांनी ीर�वले क� मी �हदंमुहासभेचा अधय� असलयाने दै. अगरीचया 
्�हलया ्ानावर माझे ्ाया�चं ्ा्ायचेच ! �हदंसुथानचया अनय पांतांतील काह� �हदंसुंघषनी 
वतृत्ंेह� तयांचया ्�हलया ्ानावर माझे ्ाया�चं ्ा्ीत असत महरून मला तयात काह� 
आ�े्ाहर वाषले नाह�. ्रंतु अ�भयोजकांनी मां तयांचया भाषराचया पारंभीच या ्ाया�चंाचा 
हेतु्ूवरक उललेख कवन असे सुच�वले आहे क�, तया ्ंाचया धोररांशी माझा पतय� संबंध होता. 
भारतात ्�हलया ्पृीावर अशी ्ाया�चं े्ा्णयाची सवरसाधारर ्दत आहे. गांधीजींनी कधी 
वाचल� नाह�त �कंवा ्ा�हल� नाह�त अशी काह� वतृत्ंेह� ्�हलया ्ानावर तयांच े्ाया�चं ते 

असतानाह� ्ा्ीत होती! ्ुणयाचे सुप�सद वतृत्ं ‘केसर�’ तयाचया मुख्पृीावर शेपी नेते 

लोकमानय �षळक यांचे ्ाया�चं सतत ्ा्ीत आहे ्र एवढयामुळेच कोरी भूत�्शाचचवाद�ह� 
असे नयायालयात महररार नाह� क�, तया लोकमानय �षळकांचा ्रलोक� गेलेला आतमा 
केसर�चया आजचया धोररास दा�यतव्ूरर धरला जावा. तोह� हे मानय कर�ल क� �नब�धानुसार 
अशी नेतयांची ्ाया�चंे ्ा्णयाचे दा�यतव सं्ादकांवर असते आ�र तया ्ाया�च�ंत नेतयावर 
सं् ादक�य धोरराचे दा�यतव नसते. 

अगरी �कंवा �हदंरुाप् यांचया धोररांचे �कंवा �नयंं राचे दा�यतव मी कधीह� ्तकरले नवहते 

याचा अ�धक ्षरारा पतय� ्ुरावा अ�भयोजकांनी सादर केलेलया ्ंांतून �मळतो. मी गोडसे �न 

आ्षे यांना उदशेनू �ल�हलेले एक ्ं अ�भयोजकांनी सादर केले आहे. ते ्ं �ल�हणयाचा पसंग 

असा - वतृत्ं चालू केलयावर आ्षे �न गोडसे यांनी तयासाी� एक मुदरालय �मळ�वले. तयानंतर 
ते मला भेषले �न सांग  ूलागले क�, तयासंबंधीचया करारावर मी माझे नाव संसथा्क �कंवा ्ोषक 

महरून घालून मी तया वतृत्ंाचया धोरराशी सहमत असलयाचे मानय केले तर तया वयवहारात 

तयांना अ�धक सवलती �मळतील. वर �दलेलया काररासाी�च मी हे महररे मानय कव शकलो 
नाह�. ते गेलयावर मला असे वाषले क�, मी तयांना हे �लहून ्ंाने स्पष्रे कळवावे. महरजे 

खयार. वा खोटया अ्समजाने माझया नावाचा दरु्योग केला जाऊ नये आ�र तयांचया वतृत्ंाचे 

धोरर तयांनीच ीरवावे. या ्ंाचा वर संदभर आहेच. या ्ंात मी �ल�हले आहे, ‘‘अनय सवर चचार 
मनमोकळे्री त�डी झाल�च आहे. ्र एक गोपष या चच�चया ग�धळात उ्े��ल� जाऊ नये 

महरून स्पष्रे �लह�त आहे क� - १) अगरीचे धोरर हे �वनाअष आ्लया दोघांचयाच हाती 
रा�हले ्ा�हजे आ�र ह� गोपष करारात कागदो्ंी लेखी �ल�हल� गेल� ्ा�हजे’’. 

 
मर अग्रत कधरं �र�्रे नय्व 
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सवरशी आ्षे �न गोडसे यांनी अगरीचया ्�हलया अंका्ासून मला आगह केला क�, मी 
अगरीसाी� थोडेतर� �लहावे. तयांनी असेह� सुच�वले क�, माझे लेख अगरीचया �वशेष सं् ादक�य 

सतंभात ्ा्ले जातील. ्रंतु मी केवळ अगरीसाी� कधीह� �ल�हले नाह�.’’ भारतातील �न 

बाहेर�ल शेकडो वतृत्ं े ्�भेद न मानता मला तयांचयासाी� सवतंं लेख �ल�हणयाचा आगह 

कर�त. एकासाी� �लहून मी दसुयारमसाी� �ल�हले नसते तर मी ्�्ाती ीरलो असतो. तयावाचून 

मला �हदंसुघंषन आदंोलनाचे भर्ूर काम असे आ�र तयासाी� मला सवतंं्रे बरेच �लहावे लागे; 

तयामुळे कोरतयाह� वतृत्ंाची �वशेष लेखाची �वनंती अगद� �नयम महरून मी मानय कर�त नसे. 

तयाचपमारे वतृत्ंासाी� मी �ल�हलेल� अनेक सवरसाधारर �नवेदने आ�र वतृतसंसथांनी पसततृ 

केलेल� माझी अनेक ्ंके इतक� �वसततृ �न अनेक �वषयांचा उहा्ोह कररार� असत क� तयामुळे 

कोरतयाह� वतृत्ंासाी� �वशेष लेख �ल�हणयाची आवशयकता मला भासत नसे. ( ह� माझी 
�नवेदने �न ्ंके आता Historic Statements (prophetic warnings) या इंगजी �न ऐ�तहा�सक 

�नवेदने (मराी�) या ्ुसतकात प�सद केल� आहेत) ह� �नवेदने �न ्ंके माझया सह�सह अगरी 
्ा्ू शकत असे �न ्ा्ीतह� असे! ्र यावाचून मी अगरीसाी� �वशेष असे काह� �ल�हले नाह�; 
तयामुळे कधी कधी आ्षे-गोडसे माझयावर रागावतह� असत. मी तयासंबंधी दतुख वयकत कर�; 
्र अगरीचा अ्वाद कर�त नसे! ह� वसतुिसथती, अ�भयोजकांनी ्ुरावा महरून सादर केलेलया 
गोडसे-आ्षे यांनी मला �ल�हलेलया ्ंाववनच �सद होईल. तयांचया ्ंां्ैक� एकच उतारा येथे 

देतो. 

.... दै. अगरी या वतृत्ंासाी� आ्र आमचे हाती र्ये १५ सहसाची मोी� रककम 

कोरतयाह� पकारचे तारर न घेता केवळ एका वचन�चठीवर �दल� आहे... 

.... दै. अगरी या वतृत्ंाला या माचर म�हनयाचे �द. २५ ला महरजे आरखी २५ �दवसांनी 
दोन वष� ्ूरर होत आहेत... 

अगरी ्ा्णयासाी� मुदरालयात भांडवल गुतं�वरारे ध�नक साहाायक आमह� जोडले 

्र... 

आमह� आ्ले्ाशी आ�थरक वयवहारा�वषयी बोलरे काृले असता आ्ला असा गह झालेला 
आमहाला �दसला क� आमह� आ्राला �दलेल� वचन�चठी फाडून मागत आहोत.... 

गेलया सोमवार� शीमान ा गुलाबचंद येथे आले होते. तयांचयासमवेत आमह� स�वसतर बोलरे 

केले. तयांनी आमहाला ्ाच सहस र्ये एक म�हनयाचया अवधीने उसने �दले होते... 

आ्र ‘अगरी’साी� केलेले अतयतं मोीे आ�थरक साहााय धयानी घेऊनह�, ‘�वसम’ �न ‘फ� 
�हदंसुथान’ यांना आ्लया हातभाराची आवशयकता आहे हे �दसूनह� आ�र �दले तर� अ�धक 
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मागणयाची वतृती आहेच हा आमचया मनाला दखु�वरारा आ�े्  येणयाचा संभव गहृ�त धवनह� 
मला खाल�ल महररे मांडावयाचे आहे. 

... आ्र आरखी दहा सहस र्ये या वतृत्ंात गुंतवावे आ�र सबंध रकमेवर महरजे २५ 

सहसांवर ३ षककेपमारे वयाज घयावे. 

... आता या ्ंाचा दसुरा भाग �लह�त आहे. गांधीजींचा ह�रजन ्ुनहा चालू झाला आहे. 

तयातील अनेक �वषयांवर�ल �लखार गांधींचया सवततचया नावाने तयात पतयेक आीवडयात 

�नदान दहा सतंभ तर� असते. आ्लया �लखाराचा लाभ अगरीला ददु�वाने �कं�चतह� �मळाला 
नाह�. केसर�ला �षळकांचा लाभ पतय�्रे झाला. ह�रजनमधये गांधी सवतत �लह�त आहेत. 

आ्ल� पकृती थोडी याहून बर� होताच आ्र केवळ राजक�य �न �हदंतुव�वषयकच नवहे तर 
सांती, यंं, �व�ान, बु�दवाद, सा�हतय, अ�तहास, ततव�ान, कावय अतयाद� �व�वध �वषयांवर 
आीवडयातून एकदा तर� लेख �लहावा ह� ्ुनहा ्ुनहा हात जोडून पाथरना आहे. 

आ्र अगरीसाी� �व�वध �वषयांवर�ल लेख देणयाचे पारंभाला तयावेळी ्ैशाचे भाषेत बोलरे 

योगय नवहे, ्र अगरीला होरायार, लाभाचा काह� भाग आ्लया ्ूजनासाी� वयय वहावा महरून 

वयाजाचया रकमेवर र्ये शभंर्य�त होरार� रककम घालून वयाज आ�र ह� फुलाची ्ाकळी 
�मळून म�हना र्ये शभंर �नय�मत्रे ्ाीवून देईन. 

हे सांगायला नको क� माझया �लखारासाी� पामा�रक्रे ्र अ्समजाने तयांनी ्ैसे देऊ 

केले असताह� मी वर�ल काररांसाी�च अगरीक�रता काह� �लहू शकलो नाह� �कंवा तयांना अ�धक 

्ैसे देऊ शकलो नाह�. 

 

मयझ्यसमवेत दौ्यर्वव अस्यवे गोडसे-आपटे 

 

माझया काह� दौयार् त माझया समवेत आररायार्  मंडळींत गोडसे आ�र काह� वेळा आ्षे 

सहभागी होत. यासंबंधीचा अ�भयोजकांनी बराच �व्यारस केला आहे. अ�भयोजकांनी सादर 
केलेलया गोडसे यांचया १७ ्ंां्ैक� �नदान १० ्ं े तर� गोडसे यांनी माझयासमवेत पवास 

करणयाची इच्ा वयकत केल� �न ते माझयासमवेत दौयारतवर होते हे �सद करणयासाी� सादर केल� 
आहेत. मी दौयार्वर जाई तेवहा अनेक नेते �न कायरकत� �नर�नराळया सथानकांववन माझयासमवेत 

येत असत. कधी कधी ह� संखया इतक� वाृे क�, माझया दौयार् चया वेळी �वशेष डबे राखून ीेवावे 

लागत. गेलया आीदहा वषा�त मी शभंराहून अ�धक मोीे दौरे केले आ�र भारतातील शतावधी नगर 

- गामांतून भाषरे केल�. यां्ैक� अवघया दहा �कंवा बारा दौयारआत गोडसे �कंवा आ्षे 
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माझयासमवेत होते. एवृेच नवहे तर अ�भयोजकांनी सादर केलेलया ्ंांतील संदभारववन हेह� 
�सद होईल क�, ्ं�डत नथूराम यांना तयांचया आगहामुळेच माझया मंडळींत समा�वपष केले जाई 

आ�र कधी कधी दसुयार्  तशाच उतसाह� कायरकतया�ना वाव देणयासाी� मोठया दतुखाने तयांना 
नकार �दला जाई. या महरणयाचया ्ुपष�साी� गोडसे यांचया ्ंातील खाल�ल उततरे ्हा :- 

�द. १०-११-१९४१ चया ्ंात गोडसे �ल�हतात - (१) आसाम दौयारतसाी� मी मुंबई येथे केवहा 
यावे. तसेच �नघणयाचा �दनांक �न गाडी हे उततरात कळवावे. (२) आ्र जया वेळी दौयारमवर जाल 

तया वेळी आ्रासह दौयारचवर येऊन एक पकारे �हदंसुभेचया दपष�ने �मळरारे �श�र �न अनुभव 

घयावा अशी इच्ा महाराप्ातील ्ुपकळ चांगले कायरकत� दाखवीत असतात. काल सातारा येथे ब.ॅ 

�वठलराव करंद�कर यांनी माझेजवळ तशी इच्ा पद�शरत केल� आ�र तसे आ्रास कळवावे 

असेह� मला सां�गतले. पवासात येरारा तयांचा वयय करणयास ते �सद आहेत... आ्लया 
सािननधयात ८-१५ �दवस घालवायला �मळावेत अशी तयांची उतकष इच्ा आहे. यासाी� ते पवाचा 
वयय सवतत कररार आहेत. तर� तयांना पवासात येणयास आ्र संमती दयावी असे मला वाषते. 

�द. २१-८-४२ चया ्ंात गोडसे �ल�हतात ‘‘�द. २९ ला भररार� कायरका�ररीची स�मती 
चांगल�च महतवाची होरार असलयाचे �दसत आहे... या बैीक�साी� इतरह� अनेक लोकांना 
बोला�वलेले आहे, तेवहा तयात मलाह� जर येणयास पतयवाय नसेल तर मी येणयाची इच्ा करतो. 
आ्लया समवेतचया मारसांत समावेश होणयासारखा असलयात तसा....’’ 

�द. २४-८-१९४२ चया ्ंात गोडसे �ल�हतात, ‘‘... �दलल� येथील बैीक महतवाची आहे. तर� 
अधय�ांचया गषातील मनुपय महरून मला नेता आलयास ्हावे.’’ 

�द. ७-१२-४२ चया ्ंात गोडसे �ल�हतात, ‘‘कान्ूर अ�धवेशनाचे अधय� महरून आ्र 

तेथे जाणया्ूव� �हदंसुभेचया पचाराथर मी ्ुृे जाणयास �सद आहे. दसुरे कायरकत� तयांनाच ्ुृे 

्ाी�वणयासंबंधी जोराची मागरी कर�त आहेत; तयामुळे माझे नाव गाळले जाणयाचा संभव आहे. 

तर� माझी आीवर ीेवून मला उततर पदेशात पचाराथर ्ाीवावे.’’ 

�द. ४-२-१९४३ चया ्ंात गोडसे �ल�हतात, ‘‘आ्र �द. १३/१४ चे कायरस�मतीसाी� �दलल� 
येथे जारार आहात तयावेळी आ्ला पतयवाय नसेल तर मी आ्रासमवेत �दलल� येथे येईन. 

आ्ल� दसुयारआ वगारची जी �त�कषे असतील तयांतील एखादया �त�कषासमवेत �मळरायारई 
सेवक�त�कषावरह� पवास करणयास मी �सद आहे.’’ 

दसुयारह एका समयी माझया कायरवाहकांनी �द. २४-८-४२ चया ्ंाने नथूराम गोडसे यांस 

कळ�वले क�, ‘‘�हदंतुवकायारक�रता आ्र इतर कामे सोडूनह� �दलल�ला येणयाची तत्रता 
दशर�वल�त या�वषयी आभार. ्रंतु हर�भाऊ भागवत यांना समवेत नयावयाचे आधीच �निशचत 

झाले असलयामुळे या वेळी आ्रास ंास देऊ अिच्त नाह�...’’ 
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कधी कधी गोडसे माझया ्�रवारातून वतृत्ंप�त�नधी महरून दौयार’वर आले आ�र तयांनी 
माझया दौयार् चेी �वसततृ वररने �व�वध वतृत्ंांतून प�सद केल�. इतर अनेक वातारहरांनीह� अशाच 

पकारचे कायर केले असून शी. गोडसे हे तयां्ैक� एक होते. 

अ�भयोजकांनी सादर केलेलया तथाक�थत पले�खत ्ुरावयाचया वर�ल �वशलेषराववन 

�नतशकं्रे हेच �सद होते क�, �हदंमहासभेचया कामा्ुरताच गोडसे-आ्षे यांचा माझयाशी संबंध 

होता. एवृेच नवहे तर �हदंसुंघषनेचया कायारत माझा जया सहसावधी लोकांशी संबंध होता तयां्ैक� 
गोडसे �न आ्षे हे दोघे होते! एवृाच आमचा संबंध!! 

गोडसे-आ्षे यांचया ्ुरावा महरून सादर केलेलया २५ ्ंांत असा एकह� शबद नाह� क� 
जयाचयाववन �हदंसुभेचया उचच देशभकतीने पे�रत असलेलया सावरज�नक वैध �न नबै��धक अशा 
चळवळीवाचून अनय कोरतयाह� पकारचे माझे �न गोडसे-आ्षे यांच े संबंध �सद होतील! 

आमचया या नबै��धक संबंधाचा दसुयार्  एखादया दंडाहर अ्राधी अ�भयोगाशी संबंध जोडणयाचे 

अ�भयोजकांचे पयतन कसे खुळे्राचे अ�शपष �न अनयााय आहेत हे माझया �नवेदनात मी ्ुृे 

स्पष कर�न ! 

 

बडगेंय पुवयवय 

 

बडगे महरतो क� तो पथम १९४४-४५ मधये मुबंईचया गवा�लया तलावावर�ल सभेनतंर 
सावरकर सदनात आलेलया ३०-४० कायरकतया�समवेत तोह� सावरकर सदनात सावरकरांना 
भेषणयासाी� गेला. तेथे एक गुपत सभा झाल�. तयात तातयारावांनी भाषर केले. नतंर माझा 
तातयारावांशी शसंभांडाराचा संचालक महरून ्�रचय कवन देणयात आला. माझे अ�भनदंन 

कवन तातयाराव महराले क�, ‘‘माझे काम चांगले असून तेच ्ुृे चालवावे.’’ 

पथमततच या तयांचया सांगणयात मला जाचक असे काह� नाह�. कारर बडगेच सांगतो क� तया 
वेळी तो अशीच शसंे �वक�त असे क� जी �वकणयास �न बाळगणयास अनु�पती (लायसनस) 

आवशयक नसे. अ�भयोजकांनी बडगेने सावरकरांना ्ाी�वलेल� जी दोन ्ं ेसादर केल� आहेत 

तयाववनच हे �सद होते क� बडगे तया वेळी केवळ वैध शसंचे �वकत असे. 

बडगे सवततच सांगतो क�, तयाने पथम १९४७ मधये �रवहॉलवर ्ा�हले. १९४७ चया 
मधया्ासूनच तयाने दावगोळा, बाँब, �्सतुले आद� �वकणयास पारंभ केला. 

याववन बडगे यांची मी तयाचया वैध शसं�वस�चया कामासंबंधी १९४४ मधये पशसंा केलयाची 
मा�हती खर� धरल� तर� तयात काह�ह� आ�े्ाहर नाह�. 
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दसुरे असे क�, सवतत �हदंमुहासभाच पकष्रे शसं�नब�ध रद करणयाची, स�ैनक� �श�राची 
�न अगलंडपमारे शसं�वस�ला अनु�पती देणयाची मागरी कर�त होती. हे आदंोलन नबै��धक �न 

वैध होते. या आदंोलनाचे नेततृव मी कर�त आहे. 

बडगे महरतो क�, सावरकर सदनात झालेलया दसुयार्  एका अनौ्चा�रक सभेला तो 
उ्िसथत होता. ह� सभा दादर येथील ्�बलदास शाळेत भरलेलया संमेलनाचे आधी �कंवा नतंर 
१९४६ �कंवा १९४७ मधये झाल�. तया वेळी ४० ते ५० जर सावरकर सदनात गेले. तयामधये बडगे 

एक होता. तया वेळी भाषर करताना सावरकर महराले क�, काँगेसचे धोरर �हदंघुातक आहे. 

मुसलमानांवर आ�थरक ब�हपकार ्ुकारावा आ�र तयांनी चृाई केलयास �हदंूंनी प�तकारास �न 

प�तचृाईस सजज असावे. तयासाी� �हदंूंनी शसंासंांचे �श�र घयावे. 

बडगेचे हे महररे खरे धरले तर�ह� तया सभेचा या अ�भयोगातील कषाशी काह� संबंध नाह�. 
असे सां�गतले गेले आहे क�, तया सभेत मी �हदं-ुमुिसलम पशनावर बोललो �न मुसलमानांचया 
चृाईचा प�तकार करावा असे सां�गतले. 

दसुयारचना सवसरं�राचया अ�धकाराचा उ्योग करणयास सांगरे हे ्ूरर् रे नबै��धक �न वैध 

आहे. �हदंूंनी �नर्राध मुसलमानांवर आसमर करावे असे मी सां�गतले असते तर तो अ्राध 

ीरला असता! एकंदर�त बडगेचया ्ुरावयाचा भाग मला माझयावर सधया ीेवलेलया कषाचया 
आरो्ात गुतंवणयाइतका समथर नाह�! 

्र वसतुिसथती अशी आहे क�, अशी सभा माझया घर� झाल�च नाह�, मी तयात तसे भाषरह� 
केले नाह�. बडगेने सां�गतलेल� ह� सवरच कहारी काल्�नक आहे. 

बडगेने सां�गतलेल� �तसर� घषना अशी क�, ्रमेकर �न बखले यांनी केलेलया एका कायारचया 
संबंधात सावरकर सदनात जी एक औ्चा�रक सभा झाल� तया वेळी बडगे उ्िसथत होता आ�र 

तया वेळी घेतलेलया एका गषाचया ्ाया�चंात सावरकर, डॉ. मुजंे यांचयासमवेत बडगेह� �दसत 

आहे. यात सवर आले!! उलष त्ासरीत बडगे महरतो क�, ्रमेकर �न बखले �नवार�सतांना 
साहााय करणयाचे काम कर�त असत. ते तयासाी� चाल ूअसलेलया �हदं ु-मुसलमानांचया दंगल�त 

�हदं ूपवासी सा्डू नयेत महरून सरं�राची वयवसथा कर�त. तयांनी अशा पकारचया चाल�वलेलया 
वैध कामात तयांचयाशी संबंध ीेवरे यात आ�े्ाहर असे काह� नाह�. या सभेसंबंधी बडगेह� अ�धक 

काह� सांगत नाह� महरून तयाचया या ्ुरावयातह� आ�े्ाहर असे काह� नाह�. तसेच या 
अ�भयोगातील कषाचया आरो्ाशी संबंधीत अशी कोरतीह� घषना तयात नाह�. 

्ुृची एक घषना सांगताना बडगे महरतो क� आ्षे, गोडसे �न मी सावरकर सदनाकडे गेलो. 
तेथे गेलयावर आ्षेने माझया हातातील �्शवी घेतल� �न मला बाहेर वाष ्ाहत उभे राहणयास 

सां�गतले. आ्षे-गोडसे आत गेले �न ्ाच दहा �म�नषांत बाहेर आले. आ्षे बाहेर आला तेवहा 
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तयाचया हातात ती बॅग होती. नतंर तयांनी एक गाडी घेतल� �न ते द���तजी महाराजांकडे गेले. ह� 
घषना १४/१/४८ ला रांी ९ वाजता घडल�. 

या कथेत बडगे माझे नाव कोीेच घेत नाह�. तयामुळे तयाचा म�तताथर एवृाच �नघतो क�, 
आ्षे �न गोडसे ्ाच दहा �म�नषे सावरकर सदनात होते. ्र सावरकर सदनात येरे याचा अथर 
सावरकरांनाच भेषरे असा होऊ शकत नाह�. आ्षे �न गोडसे यांचा तेथेच खाल� राहरायारय दामले, 

�भडे, कासार यांचयाशी चांगला ्�रचय होता, हे बडगेनेच सां�गतले आहे. 

दसुरे असे क� आ्षे �न गोडसे या दोघांनीह� ह� कहारी सं्ूरर् रे नाकारल� आहे. हा पसंग 

�सद करणयासाी� आवशयक असा दसुरा ्ुरावाह� अ�भयोजकांनी ्ुृे आरलेला नाह�. तयामुळे या 
‘बडगे �न तयाची बॅग’ या कहारीत ्ुरावयासाी� लागरारे कोरतेह� मूलय नाह�! 

बडगेने सां�गतलेल� ्ाचवी घषना महरजे �द. १५ ला तो, आ्षे �न गोडसे यात झालेले 

संभाषर. बडगे महरतो, ‘‘आ्षे, गोडसे �न तो द���तजी महाराजांचया घरातून बाहेर आले, �न 

तेथील म�ंदराचया आवारात उभे रा�हले. आ्षेने मला तयांचया समवेत �दलल�स चलणयास 

सां�गतले. मी �वचारले, तेथ ेकाय काम आहे? आ्षेने सां�गतले क�, तातयारावांनी गांधी, नेहव 

आ�र सुहारलवददला नाह�से करावयाचे ीर�वले असून ते कायर तयाचयावर सो्�वले आहे.’’ 

याला माझे उततर असे क�, ह� सवर ऐक�व कथा आहे. कारर बडगेह� महरत नाह� क� तयाने हे 

उदगार तातयारावांचया त�डून ऐकले  �कंवा सावरकर अनय कोराला गांधी, नेहव �न सुहार्वददला 
नाह�से करा असे सांगत असतानाह� बडगेने सवतत ऐकलेले नाह�. सावरकरांनी आ्षेला असे 

सां�गतले असे बडगेला सांगत आहे कोर? तर आ्षे !! 

असे गहृ�त धरले क�, आ्षेने तयाला हे सां�गतले असे बडगे महरतो महरून बडगेचे महररे 

खरे असावे. तर�ह� हा पशन उरतो क�, आ्षेने बडगेला सां�गतले ते खरे क� खोषे? गांधी, नेहव 

आ�र सुहारधवदद यांना ीार करा असे मी आ्षेला सां�गतले असे �सद कररारा कोरताह� ्ुरावा 
नाह�. �हदंसुंघषनी कायरकतया�वर असलेला सावरकरांचा पभाव सवततचया कामाला लावता यावा 
महरून आ्षेनेह� हे दपुष असतय सां�गतले असेल. अ�भयोजकांचे महररे आहे क�, आ्षे अशा 
भयकंर गोपष� करणयात कुशल होता. उदाहरराथर, आ्षे याने �नवाससथानांचया चालकांना खोष� 
नावे सांगून खोष� ्ं े �दलेल� आहेत. याचपमारे तयाने अनु�पती आवशयक असलेल� अशी 
शसंासं,े दावगोळा आद� अवैध वसतूह� अनु�पतीवाचून एकं केलया होतया. 

�तसरे असे क�, आ्षे �न गोडसे हे दोघेह� ह� घषना घडलयाचेच नाकार�त आहेत. तयांनी 
बडगेला माझयासंबंधी असे काह�ह� असतय सां�गतलेले नाह�. �मासा�ी झालेलया बडगेने सवततची 
कातडी वाच�वणयासाी� आर�कांचया आगहामुळे मला गुतं�वणयासाी� ह� कहारी रचल� असेल 

�कंवा मला या अ�भयोगात गुतं�वणयासाी� �दवसरां ख्ून खरा वा खोषा ्ुरावा गोळा करणयाचा 
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आर�क पयतन कर�त आहेत हे ीाऊक झालयाने तयांना पसनन करणयासाी� बडगेने ह� किल्त 

कहारी रचल� असेल. 

अ�भयोजकांचया दपष�ने बडगेचया ्ुरावयातील हा भागच काय तो माझया्ुरता 
अ�तमहतवाचा आहे. ्रंतु �मासा�ीचे महररे तयाला सवतंं �न चांगलया ्ुरावयाचा ्ा�ीबा 
�मळालयावाचून कधीह� �वशवसनीय धरले जात नाह�. ्रंतु बडगेचया या माझया�वरद जारायारच 
�वधानांचया ्ुरावयाला ्ा�ीबा देरारा असा सवतंं �न चांगला दसुरा ्ुरावा अ�भयोजक सादर कव 

शकले नाह�त. 

बडगेने केलेलया आरो्ातील सवरच घषना तयाचया महरणयापमारे १७ जानेवार� १९४८ ला 
घडल�. आ्लया �नवेदनात तो महरतो, ‘‘गोडसे, आ्षे आ�र मी (बडगे) �न शकंर एका षॅकसीतून 

�नघालो. गोडसे महराले चला आ्र तातयारावांचे शेवषचे ‘दशरन’ घेऊ या. आमह� सावरकर 
सदनाकडे गेलो. शकंरला आवाराचया बाहेर उभे राहणयास सां�गतले. आमह� �तघे सावरकर सदनात 

�शरलो. आ्षेने मला खालचया खोल�त बसणयास सां�गतले. गोडसे �न आ्षे नतंर वर गेले. 

आ�र ते ५-१० �म�नषांत खाल� आले. गोडसे �न आ्षे यांचया मागोमाग तातयाराव आले आ�र 

तयांना महराले, ‘यशसवी होऊन या’. नतंर आमह� चौघे तेथ ून षॅकसीने रइया महा�वदयालयाकडे 

जाणयास �नघालो. आ्षेने मला षॅकसीत सां�गतले क� ‘‘आता गांधींची शभंर वष� भरल�.’’ असे 

तातयाराव महराले. ्ुृे आ्षे महराले क�, ‘‘आता आ्ले काम यशसवी होरार यात शकंाच 

नाह�.’’ 

याला माझे ्�हले उततर असे क� �द. १७ ला �कंवा तयाचया आस्ास गोडसे �न आ्षे मला 
भेषलेह� नाह�त आ�र मी तयांना ‘यशसवी होऊन या’ असे महषलेच नाह�. तसेच आ्षे �कंवा अनय 

कोरा्ाशीह� मी गांधींची शभंर वष� भरल� आहेत, असे भ�वपयकथन केले नाह�! 

दसुरे असे क�, बडगे जया भेष��वषयी सांगतो ते तयांच ेमहररे खरे धरले तर�ह� तयाचया स्पष 

सांगणयापमारेच बडगे तया वेळी खालचया खोल�त बसला होता आ�र आ्षे �न गोडसे तेवृेच 

वरती आले होते. बडगेला �निशचत्रे हेह� ीाऊक नवहते क� आ्षे �न गोडसे मला भेषले वा नाह� 
अथवा कुषंुबातील अनय कोराला �कंवा वर राहरायारऊ भाडेकव्ैक� कोराला तर� भेषून  ्रत गेले! 

याउ्र असेह� गहृ�त धरले क�; आ्षे �न गोडसे मला भेषले; माझयाशी बोलले; तर�ह� आमचे काय 

बोलरे झाले हे खालचया खोल�त तयाचयाच महरणयापमारे बसलेलया बडगेला कळरेच शकय 

नवहते. अशा ्�रिसथतीत केवळ आ्षे �न गोडसे ्�हलया सतरावर गेले एवढयाववनच ते 

माझयाशी दंडाहर कषा�वषयीच बोलले असावेत असा बडगेनेच काृलेला �नपकषर सवयं�सद सतय 

महरून मानय कररे हा वेडसर्रा ीरेल! ्े! तया्े�ा हेच अ�धक शकय आहे क� ते माझयाशी या 
आरो्ीत कषावय�त�रकत अनय �वषयावरच बोलले असले ्ा�हजेत! 
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असे महरणयाचे कारर हे क�, अ�भयोजकांचया ्ुरावयापमारेच तया �दवशी बडगे, आ्षे �न 

गोडसे तयाच गाडीने मुबंईचया या षोका्ासून तया षोका्य�त अनेक लोकांकडे �हडंले �न तयांचयाशी 
ते गांधीवधाचा कष सोडून अनय अनेक �वषयांवरच बोलत होते, उदाहरराथर, ते 

अफझुल्ूरकरांकडे गेले व तेथे �नजाम नागर� प�तकार आदंोलनासंबंधी बोलले; आ�र तयांनी 
तयांचयाकडून ्ैसे �मळ�वले असे अ�भयोजकांचे सा�ी शी. अफझुल्ूरकर यांनीच सां�गतले आहे. 

आ्षे एकषेच रंगाचे कारखानावाले शेी चररदास मेघजी यांना भेषले �न तयांनी तयांचयाकडून 

�नजाम आदंोलनासाी� ्ैसे घेतले. कुलार येथे जाऊन तयांनी ्षवधरन, ्ाषरकर �न काळे यांना 
भेषून तयांचयाकडून अगरी �कंवा �हदंरुाप् पकाशन यासाी� ्ैसे मा�गतले, तयामुळे हेच अ�धक 

शकय आहे क� आ्षे �न गोडसे तया �दवशी जर मला भेषलेच असले तर ते �नजाम आदंोलन, 

दै�नक अगरी �कंवा �हदंसुभेचया कामासंबंधी बोलले असतील अथवा माझया पकृतीची �वचार्ूस 

कवन ्रत गेले असतील! कारर तया संबंध �दवसात ते इतरांशी कषावय�त�रकत �वषयावरच 

बोललेले आहेत असे अ�भयोजकांचया ्ुरावयाववन स्पष होते. 

�तसरे असे क�, वर�ल काररासाी�च बडगेचा दसुरा आरो्ह� अ�सद ीरतो. बडगे महरतो क�, 
‘‘्ाच-दहा �म�नषात आ्षे-गोडसे खाल� आले ‘तयांचया मागोमाग सावरकर आले �न आ्षे-

गोडस�ना महराले क� ‘‘यशसवी होऊन या’’. मी हे वाकय उचचारले असे गहृ�त धरले तर�ह� ते 

वाकय �नजाम आदंोलन, अगरीसाी� �नधी उभाररे �कंवा माझे आ�थरक �हतसंबंध जयात गुतंले 

होते तया �हदंरुाप् पकाशनाचे भाग-भांडवल ख्�वरे या वैध �न नबै��धक संबंधातह� ते वाकय मी 
उचचारलेले असेल. आ्षे-गोडसे ्�हलया सतरावर माझयाशी काय बोलले ते बडगेला मुळीच 

ीाऊक नसलयाने ‘यशसवी होऊन या’ हे मी तयांना कोरतया संदभारत बोललो ते बडगे �नधारर्ूवरक 

सांगूच शकत नाह�! 

चौथे असे क�, बडगेचया महरणयापमारे षॅकसीमधये आ्षे यांनी तयाला सां�गतले क� 
‘गांधीची शभंर वष� भरल� असे तातया वर महराले’. बडगेचे हे माझया�वरदचे सांगरे ऐक�व 

असलयाने ते ्ुरावा महरून धरले जाऊ शकत नाह�! मी आ्षेला असे सांगत असताना बडगेने 

सवतत ऐकलेले नाह�. मी आ्षेला असे महषलयाचे कव�चत आ्षेने खोषेह� सां�गतले असेल. मी 
आ्षेशी असे बोललो हे �सद कररारा कोरताह� ्ुरावा नाह�. 

तेवहा बडगे खोषे बोललेला असो �कंवा आदंडयआरो�्त कषाचया पगतीसाी� माझया 
लोकांवर�ल न�ैतक पभावाचा उ्योग करणयाक�रता गोडसे �न आ्षे यांनी असतय सां�गतलेले 

असो यां्ैक� कोरतयाह� ्�रिसथतीत, जोवर या बडगेचया महरणयाला दजुोरा देरारा आ�र मला 
या दंडाहर कषाची मा�हती होती असे �सद कररारा सवतंं �न �वशवसनीय ्ुरावा सादर केला जात 

नाह�, तोवर मी या कषात गोवला जाऊ शकत नाह�. 
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्ाचवे �न सवा�त महतवाचे महररे असे क�, आ्षे �न गोडसे या दोघांनीह� बडगेचे हे महररे 

ीाम्रे नाकारले आहे. �द. १७-१-४८ ला ते दोघे बडगे अथवा अनय कोरासमवेत सावरकर 
सदनात गेले �न सावरकरांना भेषले हे बडगेचे सं् ूरर महररेच तया दोघांनी नाकारले आहे. तयांचया 
या �वरोधी �नवेदनामुळे बडगेची ती कहारी �न ते आरो् मुळा्ासूनच उखडले गेले आहेत! 

सहावे �वधेय असे. बडगेचा आरो् असा क�, या भेष�साी� सावरकर सदनात जाताना आ्षे 

�न गोडसे यांनी को�षयनची षॅकसी भाडयाने घेतल� होती. हा षॅकसी डायवहर तयाचया �नवेदनात 

सांगतो क�, �शवाजी उदयाना्ाशी तयाने षॅकसी थांब�वल�. चौघेजर खाल� उतरले. तयाचया 
उजवया बाजूचया को्यार््ासून दसुयार्  घरा्य�त ते गेलेले तयाने ्ा�हले. ्ाच �म�नषात ते ्ुनहा 
षॅकसीत बसले. बडगेचया कहारीला दजुोरा देणयासाी� या षॅकसी डायवहरला आरलेले असेल तर 
माझया्ुरता तर� तयाचा ्ुरावा अयशसवी ीरतो. षॅकसी डायवहर माझे सदन नीष दाखव ूशकत 

नाह�. तयाला तयाचे नाव सांगता येत नाह�. तया घरात हे उताव कोराला भेषणयासाी� गेले होते हेह� 
तो सांगू शकत नाह�. तो �निशचत्रे ते दसुरेच घर होते असेह� सांगत नाह�. सवरसाधारर्रे 

तयाला �दसत होते तयाववन ते दसुरे घर असावे असे तयाचे महररे. ते घरा्य�त गेले एवृेच तयाने 

्ा�हले. आ्लया उलष त्ासरीत को�षयन महरतो क�, तो षॅकसी डायवहर असलयाने तयाला 
वेळासंबंधी फार द� राहावे लागते. महरून तयाने सां�गतलेला वेळ �वशवासाहर धरला ्ा�हजे. ्र 

बडगेची कहारी खर� धरायची तर आ्षे �न गोडसे २०-२५ �म�नषां्े�ा कमी वेळात ्रत येऊ 

शकले नसते! याववन बडगे �न को�षयन यांच ेमहररे ्रस्रांशी �वसंगत आहे तयामुळे बडगेचेच 

महररे अ�धक अ�वशवासाहर ीरते. आ�र माझया �वरोधी ्ुरावा महरून दोघां्ैक� कोराचेच 

महररे गा्य �न उ्योगी नाह�! 

शकंर �कसताया महरतो, क� ते चौघे षॅकसीतून गेले. ्र बडगेचया महरणयापमारे शकंर 
सावरकर सदनचया घराबाहेर थांबला नवहता तर तो षॅकसीतच थांबला होता. शकंर महरतो क�, 
�शवाजी उदयान्ासून ्रत जाताना तया षॅकसीत शकंर ्ुृे बसलेला होता. तयामुळे तयाला आ्षे, 

बडगे, गोडसे यांचे मागे चाललेले बोलरे ऐकूह� येत नवहते आ�र ते इंगजी �कंवा मराी�त बोलत 

असलयाने तयाला ते समजतह� नवहते! 

याववन �नपकषर असा �नघतो क�, �द. १७-१-४८ ला को�षयनचया षॅकसीतून आ्र गोडसे, 

आ्षे यांचया समवेत सावरकर सदनात गेलो या बडगेचया आरो्ाला कोरीह� दजुोरा देत नाह� तर 
उलष सवरजर तयाचया �वरदच मा�हती देतात. 

तयाचया �नवेदनाचया ्पृी २२० वर बडगे सांगतो क� गांधीजी �न इतरांना नपष करणयासाी� 
बडगेने आ्षे �न गोडसे यांचयासमवेत जाणयाचे ीर�वले; कारर तया दोघांनी तयाला ्ूव� आ�थरक 

साहााय �दले होते, तयाने तयांचया समवेत तयांचया सांगणयानुसार काम केले होते. आ�र तातयाराव 
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सावरकरांनी हे काम ्ूरर करणयाची आ�ा �दल� आहे असे आ्षे यांनी सां�गतलयामुळे ह� आ�ा 
्ाळरे आ्ले कतरवय आहे असे मला वाषले. 

यावर माझे महररे असे क�, असा दंडय अ्राध करणयास मी आ्षेला सां�गतले असे �सद 

कररारा थोडासुदा ्ुरावा उ्लबध नाह�. हे असतय आ्षेने शोधलेले असो �कंवा बडगे खोषे सांगत 

असो. कोरतयाह� ्�रिसथतीत बडगेचा हा आरो् वर�ल काररासाी�च मला या कषात गोवणयास 

्ुरेसा ्ुरावा ीरत नाह�. 

दसुरे असे क�, खरोखरच बडगे �द. १५-१-४८ ला कषात समा�वपष झाला असेल तर, तयाचया 
सवततचयाच सांगणयापमारे आ्लया जी�वता�वषयी �कंवा सुर��तते�वषयी अतयतं �निशचंत 

नसलेलया �न साधाभोळा नसलेलया बडगेने मी तशी आ�ा खरोखरच �दल� का हे मलाच येऊन 

�वचाररे मानवी सवभावानुसार योगय ीरले असते. �वशेषतत बडगेचया महरणयापमारे तयानंतर 
दोनच �दवसांनी �द. १७ ला तो सावरकर सदनात आला आ�र मी ‘यशसवी होऊन या’ असे 

महषलेले जर तयाने ऐकले होते तर तयाचवेळी बडगेने आ्षे �न गोडसे यांचयासमोर मला �वचावन 

मी खरोखरच बडगेचा जीवच धोकयात घालरार� तशी भयानक आ�ा �दल� काय याची �निशचती 
कवन घेरे आवशयक होते. ्र बडगेने तसे काह�च केले नाह�. 

�तसरे महररे असे क�, बडगेला खरोखरच माझी आ�ा इतक� �शरसावदंय वाषत होती आ�र 

तयासाी� आ्लया जीवाचीह� ��ती न बाळगता �दलल�ला जाणयाइतका तो धीष �न साहसी होता 
तर मग तो वचन �दलयापमारे समोवन गांधींवर चृाई न करता मागे राहून ्ळाला का आ�र 

तयानेच मानय केलयापमारे नतंर तो तयाचा जीव वाच�वणयासाी�च ल्ून््ून का रा�हला! 

चौथे महररे क�, बडगे �दलल�ला गेलाच असला तर तो ‘जया वसतू’ �वक�त होता तयासाी� 
�दलल� �न ्ंजाबमधील �नवार�सतांकडून चांगल� मागरी येईल, तयांचयाकडून चांगले ्ैसे 

�मळतील; अशा �कंवा अनय काह� मागारने ्ैसे �मळ�वणयाचया हेतूनेच गेला असेल, माझया 
आ�ेचया ्ालनासाी� नवहे! 

 

 

बडगेंय उदेद �न सववयव 

बडगेने माझया�वरद �दलेलया ्ुरावयाचे मी वर केलेले �वशलेषर ्ाहता असा �नपकषर �नघतो 
क�, बडगेचा ्ुपकळसा ्ुरावा जुळवलेला आ�र उरलेला गा्य धरता न येणयासारखा आहे. माझया 
�वरद खोषा ्ुरावा देणयामागील बडगेचा उदेश स्पष आहे. तयाने ्ा�हले क�, थोडयाशा सशंया्ुृे 

काह�तर� कवन या कषाचया अ�भयोगात मला गोवणयाचा ्ो�लस कसून पयतन कर�त आहेत. 

बडगेचया हेह� ल�ात आले असावे क�, या अ�भयोगात एखादया भारतीय क�त�चया नेतयाला गोवले 
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तर देशात सनसनाष� ्सरेल �न भर्ूर प�सदी �मळेल अशी अ्े�ा ्ोल�स कर�त असावेत. 

अतयतं गभंीर आरो्ाखाल� अषक करणयात आलेलया आ�र �नराशाजनक �न ंासदायक 

्�रिसथतीचया कांीत सा्डलेलया बडगेसारखया मारसाला तया ्�रिसथतीतून सुषणयाचा �न 

तयाची कातडी �न जीव वाच�वणयाचा एकच मागर उरला तो महरजे ्ो�लस सांगतील तयापमारे 

सा� देरे, �मासा�ी होरे आ�र माझया�वरद शेवष्य�त ्कक� सा� देणयाची महतवाची अष 

्ाळणयाची हमी देरे. ह� अष तयाने ्ाळल� �न तयाची कातडी बचावल�. बडगेने �दलेलया सबंध 

सा�ीची ्ाननी करता हे स्पष्रे �दसते क� तो सवभावाने ्ा््ुणयाची ��ती न बाळगरारा �न 

अतयतं धूतर आहे. 

अशा पकारे तयाचया सवततचयाच त�डाने तयाने मानय केलयापमारे कोरताह� �व�ध�नषेध न 

मानरारा �मासा�ी बडगे तयाची कातडी बचावणयासाी� माझया�वषयी खोष� कहारी रचून सांगेल 

यात काह�च आशचयर नाह�. 

माझयाशी संबं�धत असलेलया बडगेचया सा�ीतील महतवाचया भागाचे �वशलेषर मी केले 

आहे. मी हेह� दाख�वले आहे क�, मी गांधी, नेहव �न सुहार्वदद यांना नाह�से करणयाचा �नररय 

घेतलयाचे �न तशी दपुष आ�ा आ्षेला �दलयाचे बडगेचे जे महररे होते तयाला सवतंं �न 

�वशवासाहर असा अनय ्ुरावा नसलयाने तयाचया तया महरणयात काह�च तथय उरत नाह�. तयामुळे 

�मासा�ी बडगेची ह� सवर कथा मला या कषात गुतं�वणयाचा ्ुरावा महरून मानय केल� जाऊ नये. 

बडगेने तयाचया सा�ीत वेळोवेळी आतमपौृ� �मर�वल� आहे क�, तो खोषे बोलत असे, ृ�ग 

कर�त असे आ�र सवततची कातडी बचावणयासाी� दसुयार्ना धोकयात लोष�त असे. तयानेच 

सा�ीत सां�गतलेल� अशी काह� उदाहररे खाल� देतो. 

बडगे महरतो :- १) ‘‘मी ( बडगे) �नब�धबा्य र�तीने �न गुपत र�तीने शसं,े हसतधवम, 

सफोषक दवये आद� �वक�त असे.’’ 

२) मी ्कडला जारार या भीतीने आ�र तेवहा ती सफोषकांची �्शवी माझया्ाशी सा्डू नये 

महरून मी ती खरात यांचया घर� ल्�वल�. 

३) दोन �रवहालवहरे असलेल� ती �्शवी मी षॅकसीमधये, षॅकसीवालयाला न कळवताच ीेवल�. 
हेतू असा क� झडतीत ती �रवहालवहरे सा्डल�च तर मी न सा्डता तो षॅकसीवालाच सा्डावा. 

४) बडगेने बंडो्ंत हे खोषे नाव धारर केले. 

५) तो उघड्रे सांगतो क�, ्ैसे �मळ�वणयासाी� तो खोष� �नवेदने देत असे, तोच सांगतो 
तया �रवहालवहरचे ३५० र्ये तर� तयाला द���तजी महाराजांनी दयावेत असे तयाला वाषत 

असलयाने तयाने ते �रवहालवहर �वकत घेतलयाचे खोषेच सां�गतले. 
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या्ुृे मला अ�धक भर देऊन सां�गतले ्ा�हजे क�, बडगेने �दलेलया ्ुरावयातील माझयाशी 
संबंधीत नसलेला काह� भाग काह� �व�शपष गोपष�त नयायालयाला दजुोरा �मळवून �वशवासाहर 
वाषला तर� तेवढयामुळे �मासा�ीने माझया �वरद �दलेलया ्ुरावयांना, तया आरो्ीत कषात मी 
भाग घेतलयाचे �कंवा संबंध ीेवलयाचे ्ुरावया�नशी �सद होईतो, दजुोरा �मळाला असे महरता येत 

नाह�. या माझया महरणयाचया ्ुपटयथर मी सरकासर एिवहडनस अॅकष ७ वी आवतृती, धारा १३३ चा 
उतारा सवतंं्रे देतो. 

 

बडगेंर तरन पत े

 

अ�भयोजकांनी बडगेची तीन ्ं े्ुरावा महरून �दल� आहेत. तयां्ैक� ्�हल� दोन बडगेने 

मला १९४३ मधये ्ाी�वलेल� असून तयांत तयाने तो चालवीत असलेलया �न अनु�पतीची 
आवशयकता नसलेलया शसंभांडारासाी� साहााय मा�गतले आहे. बडगेने तयाचया सा�ीत ्ुनहा 
्ुनहा मानय केले आहे क� तो १९४७ ्य�त �हदंमुहासभेचा कायरकतार होता आ�र तो तयावेळे्य�त 

अनु�पतीची आवशयकता नसलेल�च शसं े�वकत असे. शसं�नब�ध रद करणयाचे, शसं�वस�साी� 
अनु�पतीची अष काृून षाकणयाचे आ�र स�ैनक� �श�रपचाराचे आदंोलन मी उघड्रे नेततृव 

घेऊन चालवीत असे. तयामुळे �हदमूहासभेचा अधय� या नातयाने अशा पकारची अनेक प�तवतृते 

�न सहाायाचया मागणया माझयाकडे येत असत. तयाचे �तसरे ्ं महरजे माझे कायरवाह ग. �व. 

दामले यांनी बडगेचया मुफत वाचनालयासाी� �वनामूलय ्ाी�वलेलया तुकारामाचे अभगं, �हदं ू

संघषनांची आ�र धा�मरक ्ुसतके आद� �मळालयाची बडगेने �दलेल� ्ावती आहे. माझया 
कायारलयातून �हदं ूआदंोलनाची मा�हती देरार� अशी शेकडो ्ुसतके �हदंसुथानभर �नर�नराळया 
वाचनालयांना ्ाी�वल� जात असत. माझया कायारलयातील जया धा�रणया सधया अ�भयोजकांचया 
हाती आहेत तयांत अशा शेकडो ्ावतया सा्डतील. मी महरतो क�, या ्ुरावयाचा सधयाचया 
अ�भयोगाशी काह�ह� संबंध नसून मला या कषात गुतं�वणयास ते ्ुरावे �नर्योगी आहेत. 

 

 

कु. मोडकंय पुवयवय 

�तचया सा�ीत माझयाशी संबं�धत अशी दोन-तीन वाकयेच आहेत. ती महरजे क�, �द. १४ ला 
सकाळी आगगाडीत �तने आ्षे �न गोडसे यांचयाकडून ऐकले क� तयांना �शवाजी उदयानातील 

सावरकर सदनात जावयाचे होते. 
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हे ल�ात घेरे आवशयक आहे क�, या �तचया �नवेदनात गोडसे मला सवततला भेषायला 
चालले होते असे कोीेह� महषलेले नाह�. सावरकर सदनात जारे महरजे सावरकरांनाच भेषायला 
जारे नवहे. अ�भयोजकांनी सावरकर सदनासंबंधी �दलेलया मा�हतीववनह� हे �सद होते क�, तया 
सदनातील तळचया सतरावर जे �हदंसुघंषन कायारलय होते तेथे �हदंमुहासभा कायरकत� जमत 

असत, तयां्ैक� कोरालातर� भेषणयाचा आ्षे-गोडसे यांचा उदेश असू शकेल. मी स्पष्रे 

सांगतो क�, तया �कंवा तयाचया आस्ासचया �दवशी आ्षे �न गोडसे सावरकर सदनात 

आलयाचेह� मला कोरी सां�गतले नाह�. �द. १४ ला �कंवा तयाचया आगे मागे तयां्ैक� कोरी �कंवा 
ते दोघे मला भेषलेले नाह�त. 

 

डॉ. जगदवद ांद जैन 

डॉ. जैन तयांचया सा�ीत माझया संदभारत असे �निशचत्रे सांगतात क�, मदनलाल तयांना 
भेषला तेवहा तो महराला क�, �हदंमुहासभेचे सावरकर यांनी तयांची नगरमधील कृतये ऐकून तयाला 
भेष�साी� बोलावले. ते दोन तास तयाचयाशी बोलले �न तयांनी तयाचया कृतया�वषयी मदनलालची 
्ाी थो्षल� �न महराले क� असेच काम चालवा. एवृेच. 

मदनलालचया डॉ. जैन यांना सां�गतलेलया या �वधाना�वषयी माझे महररे असे क� १) मी 
मदनलालचे नावह� कधी ऐकले नवहते. तो मला कधी भेषलाह� नाह� �कंवा तयाने तयाचे ्रासम 

मला कधी सां�गतलेह� नाह�त. मी तयाचयाशी कधी बोललोह� नाह�. तयाची ्ाी मी कधी थो्षल� 
नाह�; आ�र असेच काम चाल ूदे, असेह� कधी महषले नाह�. 

२) मदनलालने पा. जैन यांना माझया भेष�ची ह� कहारी सां�गतल� असे गहृ�त धरले तर�, 
नगरमधील मदनलालचे ्रासम कोरते ते जैन यांनीच सवतत सां�गतले आहेत. जैन तयाचे 

्रासम सांगताना महरतात, ‘‘मदनलालने ्षवधरनांचया सभेत ग�धळ कवन तयांचयावर हलला 
केला. �हदंूंचया �न �नवार�सतांचया साहाायासाी� तयाने एक सवयंसेवक ्थक संघ�षत केले होते. 

तयाने नगर येथे संघ�षत केलेलया गषाने शसं े जमवून तयाचा साीा केला होता �न तयाने 

मुसलमान फळ�वकयांना हाकलून �दले होते. जैन यांनी नगर येथील मदनलालचे एवृे ्रासम 

सां�गतले असून ते ्ुृे महरतात क�, मदनलाल सावरकरांना भेषला �न तयाने हे ्रासम तयांना 
सां�गतले. हा संदभर ल�ात घेता हे स्पष �दसते क�, मदनलाल मला भेषला तेवहा तयाने मला हे 

�कंवा अशा पकारचे ्रासम वररन कवन सां�गतले. माझया भेष�संबंधीचे हे �नवेदन ्ूरर केलयावर 
्ुृलया अधयार भागातील तयांचयाच कथेत ्पृी ३०० वर ते महरतात क� मदनलालने नतंर तयांना 
सां�गतले क�, तयांचया गषाने एका नेतयाचा वध करणयाचा कष केला आहे. तयानंतर अगद� शेवष� 
मदनलाल महराला क�, तया नेतयाचे नाव गांधी आहे. कथनातील कालसम ्ाहता हे स्पष होते 
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क�, गांधीजींचया वधाचा नतंर ीरलेला कष आ�र मदनलालचे नगर येथील ्रासम या दोन गोपष� 
अगद� �भनन आहेत. याववन ओघानेच असा �नपकषर �नघतो क�। आरो्ापमारे सुदा मदनलालने 

मला केवळ तयाचे नगरचेच ्रासम सां�गतले आहेत आ�र गांधीवधाचे कषासंबंधी तो माझयाशी 
अवा�रह� बोललेला नाह�. हा तकर  बाजूला ीेवला �न केवळ जैन यांचया �नवेदनाचा �वचार केला तर  
तयात मदनलालचे मला गांधीवध कषासंबंधी काह� सां�गतलयाचे �कंवा तयासंबंधी मला काह� 
मा�हती असलयाचे �कंवा यात माझा संबंध असलयाचे सां�गतलेले नाह�. उलष जैन स्पष्रे 

सांगतात क�, तयांना मा�हती समजू शकल� नाह�. आ�र तयांना या्े�ा तयासंबंधी अ�धक काह�ह� 
कळले नवहते. 

याववन मी असे महरतो क�, मदनलालचे हे महररे आहे तसे सतय महरून गहृ�त धरले 

तर�ह� तयाचयाववन या आरो्ीत कषाशी माझा संबंध जोडणयाइतका कोरताह� महतवाचा ्ुरावा 
�मळत नाह�. 

�तसरे हे �वशेष ल�ात ीेवले ्ा�हजे क�, डॉ. जैन, शी. अंगद�सगं �कंवा माननीय शी. देसाई 

यां्ैक� कोरीह� मदनलालची ह� कहारी न�दवून ीेवलेल� नाह� �कंवा तयाची �ष्रेह� ीेवलेल� 
नाह�त. तयामुळे आशचयर वाषायला नको कारर क� डॉ. जैन यांनी तयांचया आीवरीतूनच वेळोवेळी 
सां�गतलेलया या मदनलालचया कथेत �वसंगती आृळते. �वशेषतत तयांनी आता माझयाशी 
संबं�धत असा मदनलालचया कथनाचा जो भाग सां�गतला तो ्ो�लसांचया दाबामुळे खाल�ल 

काररासतव नतंर घुसडलेला असावा. 

चार : डॉ. जैन यांनी दंडा�धकायारभ्ुृे �दलेलया �नवेदनात तयांनी तयांचया्ाशी मदनलालने 

माझयासंबंधी सां�गतलेला कथेचा भाग कथन केलेला नाह� महरूनच तयांनी या सा�ीत 

सां�गतलेलया या वतृताचया खरे्रा�वषयी मी आ�े्  घेतो. �नब�धानुसार दंडयप�सया स�ंहतेचया 
�नयम १६४ खाल� केलेलया �नवेदन �नयम १६१ खाल� केलेलया �नवेदना्े�ा अ�धक बळकष �न 

मौलयवान समजले जाते. मुबंईचया मुखय दंडा�धकायार् ्ुृे नयायालयातील मुकत वातावररात 

आर�कांचा दाब नसताना थोडा वेळ मोकळया झालेलया डॉ. जैन यांचया शदु मनाने 

दंडा�धकायार् ्ुृे मदनलालची �न माझया भेष�ची ह� जोडकथा सां�गतलेल� नवहती. असे महरता 
येत नाह� क� जैन यांनी ह� कथा सां�गतल� असताह� दंडा�धकार� ती �लहूनच घयायला �वसरले! 

हेच खरे क� डॉ. जैन यांनी तया वेळी ह� कथा दंडा�धकायारलना सां�गतल�च नाह�. उलषत्ासरीचे 

वेळी ्पृी ३०३ वर ते स्पषच सांगतात, ‘मदनलालने मला सां�गतलेल�, तयाला वीर सावरकरांनी 
बोलवून घेतलयाची, दोन तास तयाचे ्रासम ऐकलयाची �न नतंर तयाची ्ाी थो्षून ‘असेच 

्रासम करा’ असे वीर सावरकरांनी महषलयाची ती कथा मी दंडा�धकायार् ्ुृे सां�गतल� नाह�’’. 
आर�कां्ुृ�ल तयांचया �नवेदनातह� ‘असेच ्रासम करा’ हे शबद नाह�त. या नयायालयातील 

तयांचया    ्ुन्रर��ते डॉ.जैन यांनी या अडचरीतून अ�भयोजकांना सोड�वणयाचा पयतन केला 
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आहे. ्र पतय�ात मां मदनलालचया भेष�ची ह� कथा मी आधी आर�कांना �न माननीय 

मं�यांना सां�गतल� होती असे उततर देऊन तयांनी अ�भयोजकांना अ�धक अडचरीत षाकणयात 

यश �मळ�वले आहे!! ्रंतु ल�्ूवरक ्ाहता तयांच े हे उततर हासया्द वाषते; कारर तयांनी 
आर�कां्ासून माननीय मं�यां्य�त केलेलया �नवेदना्ैक� मदनलालने ्ुसतके �न सफोषके 

�वकलया्य�तचा सवर भाग दंडा�धकायारल्ुृेह� सां�गतलेला आहे. ्रंतु तया �नवेदनात तयांनी 
मदनलालचया �न माझया भेष�ची कथा कोीेह� सां�गतलेल� नाह� आ�र आता अ�भयोजक मां 

माझया वर�ल या अ�भयोगाला तया कथे्ासूनच पारंभ कर�त आहेत!! डॉ. जैन यांनी हे नतंर 

सांगणयाचे खरे कारर असे असले ्ा�हजे क�, ्रमेशवराला समवन दंडा�धकायार् ्ुृे करावयाचया 
�नवेदनात इतकया काल्�नक खोटया कहाणया सांगणयाइतके डॉ. जैन ्ूरर �नृारवलेले नसावेत! 

्ाच : मदनलालने डॉ. जैन यांना अशा भयकंर खुनी कषाची मा�हती खरोखरच �दल� असल� 
तर तयांनी तो कष �वफल करणयासाी� शासनीय अ�धकायारकना तयाची मा�हती ततकाल का �दल� 
नाह�? असा दंडय कष वेळीच नपष करता यावा यासाी� अ�धकायारनना साहााय देरे हे नाग�रकांचे 

कतरवय असते हे आ्राला माह�त होते असे डॉ. जैन यांनी तयांचया सा�ीत महषले आहे. ह� 
मा�हती ्ूव�च का �दल� नाह� असा पशन तयांना गहृम�ंयांनीह� �वचारला होता. जैनांचे यावर 
एवृेच उततर क�, मदनलालची ह� कषाची कथा तयांना एवृ� गभंीर वाषल� नाह�. ्रंतु डॉ. जैन 

यांनी �दलेले हे कारर ्ूरर् रे खोषे होते हे तयांनी ्ुृे �दलेलया �नवेदनाववनच �सद होते. कारर 

�दलल�त होरारा हा भयकंर कष आधीच उघडक�स यावा या हेतूने, �दलल�तील अ�धकायारसना याची 
्ूवरसूचना �मळावी महरून तयांनी तयांना वाषलेलया या गभंीर कषाची मा�हती जयपकाश यांना 
सां�गतल� असे डॉ. जैन यांनीच ्ुृे सां�गतले आहे. �दलल�तील शासनाला कळ�वणयाइतक� ह� 
कथा जर तयांना गभंीर वाषत होती तर मुंबई शासनाला कळ�वणयाइतक� ती गभंीर होतीच. डॉ. जैन 

दसुरे कारर ्ुृे करतात क�, मुबंईचया आर�कांना ती वातार कळ�वणयाची तयांना भीती वाषल�! 
्र मुबंईचया मुखयमं�यांना तर ते भीत नवहते कारर �दलल�त धवमसफोष होताच ततकाळ ते 

मुखयमं�यांना भेषले. हा सवर ग�धळ �न �वसंगतीने भरलेला ्ुरावा ्ाहता तयाववन एकच 

अ्�रवतरनीय �नपकषर �नघतो क�, डॉ. जैन यांनी तयांचया सा�ीत सां�गतल� तशी कहारी तयांनी 
मदनलालकडून ऐकलेल�च नाह�. ती नतंर जुळ�वलेल� आहे. 

सहा : डॉ. जैन �न अंगद�सगं यांना धवमसफोषानतंर ह� सवर कथा का जुळवून सांगावी लागल� 
तयाचे कारर तयांचया या सा�ीतील उघड शबदामागे दडलेला अथर ्ा�हला क� स्पष होऊ लागते. 

डॉ. जैन यांनीच मानय केले आहे क� मदनलालचे �न तयांच ेसंबंध जवळचे होते. मदनलालकडून �न 

मदनलालक�रता ते ्ंे घेत असत. तयां्ैक� काह� नतंर तयांचयाकडे सा्डल�. डॉ. जैन �न 

मदनलाल यांचे संबंध आहेत हेह� अनेकांना ीाऊक होते. कारर मदनलाल तयांची ्ुसतके �वक�त 

असे. साहिजकच �द. २१ चया षाईमस ऑफ इं�डयामधये तयांनी गांधीजींचया पाथरनासथळी 
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धवमसफोष झालयाची �न तया संबंधात मदनलालला अषक झालयाची बातमी जेवहा वाचल� तेवहा  
साहिजक्रेच आ्रह� या सकंषात सा्डू असे वाषून ते घाबरले. डॉ. जैन यांनी मानय केले आहे 

क�, अ�धकायार् कडे धाव घेणया्ूव� तयांनी षाइमसमधील हे वतृत वाचले होते. मदनलाल आ्ले 

संबंध सांगेल �न तयामुळे आ्रावर जे सकंष येईल तया्ासून आ्ला बचाव करणयाचा �नररय डॉ. 
�न अंगद�सगं यांनी घेतला असावा. आ�र मग या अ्राधासंबंधी खर�-खोष� मा�हती 
अ�धकायारअना ्ुरवून तयांना साहााय कररारे शरू नाग�रक महरून ्ुृे येणया्े�ा बचावाचा दसुरा 
कोरता मागर तयांना उरला होता? या धवमसफोषामागे एखादा कष असावा असे तया �दवशीचया 
सकाळचया काह� वतृत्ंांनी सुच�वलेच होते. तयाववन डॉ. जैन यांनी तयांचया या कथेचा ्ाया 
रचला. तयांना ीाऊक होते क�, मदनलाल �नवार�सतात काम कर�त असे, तो �हदं ूमताचा होता 
आ�र �हदंसूंघषनी ्�ाचा मानयवर नेता महरून जनतेला माझे नाव ीाऊक होतेच! मदनलाल 

आ�र हा कष यांचयाशी माझे नाव जोडले क� जनतेला �न आर�कांना आक�षरत कररारे एक 

मोीेच घबाड हाती येईल आ�र तयामुळे, या कषाची ्ूव�च अ�धकायारऊना मा�हती न देणयाचा 
आ्लया हातून घडलेला अ्राधह� �मय ीरेल असा �वचार कवन डॉ. जैन घाईघाईने 

मुखयमं�यांकडे गेले �न तयांनी सवततच जुळवलेला कथेचा ्�हला ्ाृा वाचला. डॉ. जैन यांचया 
्ुरावयातील ग�धळ �न �वसंगती यामुळे तयांचया या कथेच ेवर �दलेले काररच दसुयारम कोरतयाह� 
काररा्े�ा अ�धक खरे �दसते. 

सात : ्रंतु असे गहृ�त धरले क�, माझयासंबंधी जैन यांनी जे सां�गतले ते तयांना मदनलालने 

केलेलया माझया भेष�चया वररनानुसार खरे आहे; तर� तयामुळे मदनलालने डॉ. जैन यांना जे 

सां�गतले ते खरे आहे असे �सद होत नाह�. डॉ. जैन �न अंगद�सगं यांचया शबदांत मदनलालचे 

वररन असे क�, तो भरमसाष बोलरारा �न सवततचया ्रासमाचे अ�तवररन कररारा असलयामुळे 

तयाचे बोलरे गंभीर्रे �वचारात घेणयासारखे नवहते. हेह� सहज गहृ�त धरता येईल क�, अशा 
पकारचा तरर तयाचे महतव वाृ�वणयासाी� �हदंसुभेचे नेते वीर सावरकर यांनी तयाचा ्रासम 

ऐकून तयाला बोलावरे ्ाी�वलयाची �न तयाची ्ाी थो्षलयाची काल्�नक कथाह� सांग  ूशकेल! 

हे मानय आहे क�, कथेपमारे मदनलाल जेवहा मला भेषला तेवहा जैन तेथे उ्िसथत नवहते. तसेच 

मदनलालचया कथेतील वाकये मी बोललयाचे डॉ. जैन यांनी सवतत ऐकलेले नाह�. याववन हाच 

�नपकषर �नघतो क�, जैन यांनी माझे महरून सां�गतलेले बोलरे केवळ ऐक�व आहे आ�र जैन यांना 
तयाचया खरे्राची हमी देता येरे शकय झाले नसावे. तसेच अ�भयोजकांनीह� मदनलालचया या 
�नवेदनाला ्ुपष� देरारा, ते �सद कररारा  सवतंं असा ्ुरावा �दलेला नाह�. याववन माझे महररे 

असे क�, डॉ. जैन यांचया ्ुरावयातील माझया संबं�धत असलेलया मदनलालचया �नवेदनातील हा 
भाग ऐक�व, स�ंदगध, �न दजुोरा न �मळालेला असा असलयाने ते नबै��धक दपष�ने अगा्य आ�र 

न�दलेला असला तर� नयायालयाने �वचारात न घेणयासारखाच आहे. यासाी� मी ्ुनहा नम्रे 
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�नदशरनास आरतो क�, मदनलालचया �न माझया या भेष�चया या कथेचा �नमारता कोरीह� असला 
तर� ती कथा सं् ूरर काल्�नक �न खोष� आहे. मी मदनलालसंबंधी कधी ऐकलेह� नवहते. मी 
तयाला कधी भेषलोह� नवहतो. 

 

अागद�स ाग �न मय. गृ् मात र मोवयवजर ्यानर �दरेरय पुवयवय 

 

या ्ुरावयासंबंधी माझे महररे असे क� - १) तयांच े महररे नुसते ऐक�व नवहे तर 
�तसयार्कडून ऐकलेले असलयामुळे ते �नब�धापमारे ्ुरावा महरून गा्य धरता येत नाह�. तयांची 
कथा अशी क�, नयायालय सा�ी देरायार् कडून जी कथा ऐकते ती सा�ीने जैनकडून ऐकलेल� आहे. 

जैन यांनी ती मदनलालकडून ऐकल� असे ते महरतात. ्र मदनलालचया तया महरणयाला 
सवतंं असा दजुोरा देरारा ्ुरावा सादर करणयात आलेला नसून सवतत मदनलालच महरतो क�, 
तयाने अशी कथा कोरालाह� सां�गतल� नाह�; एवृेच नवहे तर ती कथा मुळातच खोष� आहे. 

२) डॉ. जैन यांनी ह� कथा अनेकांना सां�गतल� तर� तेवढयामुळे काह� ती खर� ीरत नाह�. 
कारर जैनच महरतात क�, मदनलालने तयांना ह� कथा जेवहा सां�गतल� तेवहा तेथ े कोरीह� 
उ्िसथत नवहते. तयामुळे मदनलालने ह� कथा डॉ. जैन यांना सां�गतल� याला ्ुरावाच नाह�. 
तसेच मदनलालने डॉ. जैन यांस काह�ह� सां�गतले नसले तर�ह� ते तशी कथा अनेकांना सांग  ू

शकतील. 

३) सरकासर एिवहडनस अॅकष (सरकार यांचा ्ुरावा �नब�ध) �वभाग १५७ पमारे अशा पकारचा 
्ुरावा अगा्य ीरतो. सरकारने यासंबंधी महषले आहे क�, तुमचया अनेक �मंांना एखाद� किल्त 

कथा सांगून �न नतंर ती �सद करणयासाी� तयांना सा�ीला बोलावून असे ्ुरावे �नमारर कररे 

सहज शकय आहे. महरून असा ऐक�व ्ुरावा दजुोरा महरून गा्य धरता येत नाह� . 

४) या दोघांची सा� �वभाग १५७ पमारे गा्य धरता येत नाह�; कारर तयांनी तयांतील 

आवशयक गोपष� ्ूरर केलेलया नाह�त. 

५) अंगद�सगंाची सा� महरजे एखाद� कथा ्ुृे ्ुृे कशी वेगळी व्े धारर करते याचे उततम 

उदाहरर आहे. अंगद�सगं महरतो क�, मदनलालचया  तया गषाचे �न तया कषाचे सूंधार सावरकर 
होते असे जैन यांनी मदनलाल महरालयाचे तयाला सां�गतले. जैन सवतत असे कधीच महराले 

नाह�त. याववन अंगद�सगं याचे �नवेदन केवळ ऐक�वच नवहे तर दवेषाने भरलेले आहे. 
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६) माननीय मं�यांची सा�ह� अशीच �वचारात घेतल� ्ा�हजे. जैन यांनी जे सां�गतले ते 

तयांनी �लहून न ीेवता केवळ आीवरीने इतरांना सां�गतले; तयामुळे तयांच ेसांगरेह� ऐक�व असून 

तयाला वर�ल �नयम लावले ्ा�हजेत. आ�र ह� सा� अगा्य धरल� ्ा�हजे. 

्ुनहा एकदा आ्लया �वचाराथर मी सांगतो क�, मदनलाल मला कधीह� भेषला नाह�. माझे 

तयाचे बोलरेह� झालेले नाह�. यासाी� नयायालयाला माझी अशी आदर्ूवरक �वनंती आहे क�, वर 

�दलेलया कारराक�रता डॉ. जैन, शी. अंगद�सगं आ�र माननीय शी. मोरारजी देसाई यांचया सा�ी 
मला अ्राधी �कंवा �नर्राधी ीर�वताना �वचारात घेतलया जाऊ नयेत. 

्रसथधवनी : �दलल� येथील �हदंमुहासभा भवनातून �द. १९-१-४८ ला रांी ९-२० ला मुंबई 

सावरकर सदनातील दरूधवनीवर दामले �न कासार यां्ैक� कोराशी बोलणयाचा कोरीतर� पयतन 

कर�त होते, ्र तया �दवशी सावरकर सदनातील दरूधवनीवर कोरी न भेषलयामुळे तो वांझ ीरला 
हे अ�भयोजकांनी ्ाच सा�ी उभे कवन �सद केले आहे! या ्रसथधवनी पकररात माझे नाव 

कोीेच नवहते. तो दरूधवनी दामले �कंवा कासार यांचया वैयिकतक नावाने न�दलेला होता. 
सावरकरांचे कायरवाह महरून तो न�दलेला नवहता. तो कोरी मा�गतला होता हेह� अ�भयोजकांना 
सांगता आले नाह� तयामुळे या पकररात काह� �सद करता येत नाह�; हे �सद करणयात मां 

अ�भयोजक यशसवी झाले आहेत!! 

 

�्ादवुयष्दर 

 

�हदं ूसंघषन आदंोलनाचे दैन�ंदन काम कररायार्  अनेक सवयंसेवक संघषना होतया आ�र 

तया तयांचया �ें ात काम कर�त असत. तयां्ैक�च एक �हदंरुाप्दल. गोडसे, आ्षे �न अनय 

कायरकत� तयांचे संघषक होते. तयाचा एक सदसय बडगे याने तयाचया सा�ीत महषले आहे क�, 
�नवडरुक�त महासभा इच्ुकांना साहााय कररे, पचार कररे, शांतता �न �शसत राखरे हे तया 
दलाचे उदेश होते. अनेकदा आगहाची �वनंती करणयात आल� तर�ह� मी तया दलाचा सदसय �कंवा 
नेता महरून तयाचयाशी एकव् झालो नाह�. कारर �हदंमुहासभेचा अधय� या नातयाने मी अशा 
साहाायक संसथां�वषयी इतर �हदंसुंघषनी संघषना �कंवा दलापमारे सहानुभूती ीेवीत असे. हे दल 

उघड �न सावरज�नक ससंथा महरून चाल�वले जाई. मी तयांचया वा�षरक ्ावणयांनासुदा उ्िसथत 

राहू शकत नसे महरून ते रागावत असत. इतर सवयंसेवक संघषनांपमारे याह� दलाचे भले वहावे 

अशी माझी स�दच्ा असे. 
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मयझ्यपयदर कय्व्व आ�ेपय र् सयपडरे नय्व 

 

हे �वशेष ल�ात ीेवले ्ा�हजे क�,अनु�पती नसलेल� सफोषक दवये �कंवा शसं े�कंवा अनय 

काह� आ�े्ाहर पलेखीय �कंवा वसतंूचा ्ुरावा माझया्ाशी �कंवा माझया मततेमधये सा्डलेला 
नाह�. 

 

केवळ साबाध ्य कटयंय पुवयवय न््े 

 

या अ�भयोगाचया पारंभीच अ�भयोजकांनी ीाम्रे सां�गतले क�, तयांचया्ाशी भर्ूर 
पलेखीय ्ुरावा असून तयायोगे सहज �सद होईल क�, आरो्ी �न �वशेषतत गोडसे �न आ्षे यांचा 
�न माझा �नकषचा संबंध असून ते माझयाशी �नतशकं्रे एक�नपी होते; ते मला तयांचा 
मागरदशरक �न गुव मानीत आ�र माझया समादेशावाचून ते असा कष कररे, अशी कृती कररे, 

माझया समंतीवाचून असा वध कररे शकय नवहते. 

आता तो पलेखीय ्ुरावा उजेडात आला आहे. आ�र आता मीह� ीाम्रे �सद कव शकतो 
क�, अ�भयोजकांनी वर केलेले आरो् सं्ूरर् रे �नराधार, �सद करता न येरारे आ�र 

माझया�वषयी नयायालयाचे मत कलु�षत कररारे आहेत. खाल�ल गोपष�ंववन माझे महररे �सद 

होईल. 

अ) शी. कवीरकर �न पधान यांचया सा�ीववन �सद होते क�, माझया घराची झडती घेऊन 

माझा फार मोीा ्ंवयवहार गुपतचर कायारलयात नेणयात आला. आर�क-�नर��क पधान यांची 
तयावर नेमरूक करणयात आल�. शी. पधान यांनी मानय केले क�, ्ंवयवहाराचया १४३ धा�रणया 
होतया �न तयांत दहा सहसां्े�ा अ�धक ्ं ेहोती. तयांनी तीन म�हने सतत वाचन कवन तयांतील 

्ं अन ा ्ं ्ा�हले. आ�र तयांमधील बर�चशी ्ंे बाजूला काृल�. कारर तयांत या कषाशी 
संबं�धत असे काह�च नवहते. तयां्ैक� १०० ते १२५ ्ं ेजी गोडसे व आ्षे यांनी मला �ल�हल� होती 
�कंवा मी तयांना �ल�हल� होती ती तयांनी �नवडल� आ�र पलेखीय ्ुरावा महरून नयायालयात 

मांडणयाचा पयतन केला. ्र इतक� असंबं�धत ्ंे ्ुृे मांडणयाचा पशन उ्िसथत झाला तेवहा 
तयांतील अवघी वीस ्ं,े जी आ्षे-गोडसे यांनी मला �ल�हल� होती ती, अ�भयोजकांचा दशरनी 
्ुरावा महरून मानयता ्ावल�. ती सुदा अशा अष�वर क�, गोडसे-आ्षे यांचा माझयाशी आलेला 
संबंध दाख�वणया्ुरतेच काय ते तयातील �लखार �वचारात घयावे. 
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ब) ्ुरावा महरून मानय केलेलया या ्ंांसंबंधीचे �वसततृ  �ववेचन मी आधी केलेच आहे. ह� 
्ंे एवृेच दाख�वतात क�, �हदंमुहासभेचया वैध कामात आ्षे-गोडसे यांचा �न माझा संबंध होता. 

माझया दहा वषा�तील दहा सहस ्ंां्ैक� एकह� ्ं �कंवा तयांतील एकह� शबद माझा या 
कषाशी संबंध असलयाचे �सद कव शकत नाह� ह� गोपषच माझे �नर्रा�धतव �सद करणयास इतर 
अनेक ्ुरावयां्े�ा अ�धक समथर आहे. एवृे तर� खरेच क�, आ्लयाजवळील पलेखीय ्ुरावा या 
कषात सावकरांचे गोडसे �न आ्षे यांचयाशी संबंध होते हे �सद करणयास समथर आहे हा 
अ�भयोजकांनी �नमारर केलेला भम तर� आता साफ दरू झाला आहे. 

क) अ�धक महतवाची गोपष अशी क�, अ�भयोजकांचा ्ुरावाच हे दशर�वतो क�, १९४६ मधये 

आ्षेने मला अवघे एक ्ं �ल�हले आ�र नथूरामने तीन ्ं े ्ाी�वल�. या ्ंांत काह�ह� 
आ�े्ाहर नाह� आ�र ३०-१०-४६ ्ासून तो १९४८ ्य�त गोडसेने मला एकह� ्ं ्ाी�वलेले नाह� 
�कंवा मीह� तयांना �कंवा तया्ैक� एकेकटयालाह� ्ं ्ाी�वलेले नाह�. याचा �नपकषर असा क�, 
१९४७ �न ४८ मधये आ्षे �न गोडसे �न मी यांचयामधये काह�ह� ्ंवयवहार झालेला नाह�! 

करकरे यांचया संबंधात शी. पधानच सांगतात क�, मी करकरेला �कंवा करकरेने मला एकह� 
्ं ्ाी�वलेले नाह�. 

याववन हे स्पष आहे क�, १९४६ मधये मी अ�धक आजार� झालया्ासून �हदंमुहासभेचे 

अधय�्द सोडलयानतंर इतर अनेक कायरकतया�पमारे सवरशी आ्षे-गोडसे यांनीह� मला ्ं े

्ाी�वणयाचे �कंवा तया कामात माझा समादेश मागणयाचे बंद केले. तया्ूव�चा आमचा ्ंवयवहार 
वैध �न न�ब��धक अशा �हदंमुहासभेचया कामासाी�च होता. यामुळे ्ंवयवहाराचया पलेखीय 

्ुरावयाववन या कषासंबंधात आमचा एकमेकांशीच संबंध होता असे जे अ�भयोजकांचे महररे 

होते ते चुक�चे ीरत होते. 

ख) अ�भयोजकांचे महररे आहे क�, गांधीवधाचा हा कष �डस�बर ४७चया बेताला ीरला. आ�र 

माझा �न आ्षे-गोडसे यांचा ्ंवयवहार १९४६ नतंर झालेला आृळत नाह�. याववन हेच �दसते 

क�, कष होणया्ूव�च एक वषर आमचा ्ंवयवहार थांबला होता! तयामुळे ्ंवयवहाराचया 
्ुरावयाववन �सद झालेले आमचे संबंधह� तेथेच सं्तात. आ�र तयानंतर आमचे संबंध चाल ूहोते 

असे दाख�वरार� नवी ्ं े्ुरावा महरून अ�भयोजकांनी सादर केलेल� नाह�त. 

या सवर �ववररानंतर मी नयायमूततचया �वचाराथर असे महरतो क�, या ्ंवयवहाराने आमचे 

नबै��धक �न वैध संबंध �सद केले आहेत आ�र तोह� हा कष �शजणया्ूव� एक वषर आमचे संबंध 

दाख�वरारा ्ंवयवहार नाह�. तयामुळे या जुनया वैध ्ंवयवहाराने माझा �न आ्षे-गोडसे यांचा 
या दंडय कषातह� संबंध होता असे मानता येरार नाह�. अनेक नावाजलेलया अ�भयोगांत हे ततव 

मानलेले आहे. उदाहरराथर, सरकासर एिवहडनस अॅकष �वभाग १० ्.ृ ९८ ्हा. तयात ते स्पषच 
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महरतात क�, आरो्ीचा इतर कषवालयांशी ्ूव� असलेला संबंध तयांचा याह� कषात संबंध आहे 

असे मानणयास ्ुरेसा नाह�. 

वर�ल �नयमानुसार हेह� स्पष होते क�, गोडसे �न आ्षे यांनी या दंडय अ्राध पकररीह� 
माझा समादेश घेतलाच आहे हा अ�भयोजकांचा दावा फोल आहे. तसेच तयांनी तयांचया ्ंातून 

माझयावर �नपीा वयकत केल� आहे आ�र मी प�त�न�धतव कर�त असलेलया �हदं ू�वचारधारे�वषयी 
आदर �न ्ूजयभाव वयकत केला आहे एवढयासाी�च माझया अनुमतीवाचून हा अ्राध घडला 
नसता हे अ�भयोजकांचे �वधानह� वर�ल आधारानेच सतय ीरत नाह�. 

अनेक अ्राधी तयांचया धा�मरक गुव �न मागरदशरक गुव�वषयी आदर �न एक�नपीा वयकत 

करतात आ�र तयांचया उ्देशापमारे वागत असलयाचे सांगतात. ्रंतु अशी एक�नपीा 
अ्राधयाने दशर�वल� तर� तेवढयामुळे तयाचया अ्राधात गुर सहभागी होता असे महरता कसे 

येईल? अ्राधाचा आरो् असलेले अनेक लोक तयांचया मातया�्तयाशी, बंधू �न आपतांशी 
संबं�धत असतात, ते अ्राधी ्ंातून तयांचया�वषयी आदर �न �नपीा वयकत करतात, ्र 

तेवढयामुळे एखादया अ्राधातह� तो अ्राध कररायारतनी तयांचया मातया�्तयांची, आपत �न 

बंधूची अनु�ा घेतल� असल� ्ा�हजे असे महरून तया माता�्तयांना वा बंधंूना �नब�धापमारे 

अ्राधी धरले जाते काय? मग केवळ राजक�य नेतयांनाच तेवृे, तयांना केवहातर� �न कोरतयातर� 
काररासाी� ्ूजय मानरायारक अनेकां्कै� एखादया अनुयायाने केलेलया अ्राधासाी� 
्ो�लसांचया हातात असलेले ओल�स समजावयाचे काय? एखादा अनुयायी नेतयाला ्संत नसलेले 

काम करताना सुदा आ्लया कामाचया वाृ�साी� तया नेतयाचया पभावी नावाचा उ्योग कर�त 

नाह� काय? १९४२ चया ‘्ोडो भारत’ चळवळीत गांधींना ्ूजय मानरायारन �न काँगेसचे सदसय 

असलेलया काह� नेतयांनी भू�मगत राहून �हसंातमक कृतये केल�. ्रक�य सतते�वरद अशा पकारचे 

भू�मगत आदंोलन योगय क� अयोगय हा येथे माझया्ुृे पशन नाह�. एवृे सांगरे ्ुरे क� गांधीजींनी 
तया सवर �हसंातमक कृतयांना दषूरे �दल�. ्रंतु अनेक लोकांनी महातमा गांधी क� जय महरतच 

तया कायरकतयारचया नेततृवाखाल� लूष, घात्ात �न रकत्ात केले. ्रंतु �ब�षश सरकारने सुदा 
गांधीजी क� जय महरून घोषरा कर�त केलेले ते घात्ात �न रकत्ात गांधीजींची संमती घेऊनच 

केलेले आहेत असे गहृ�त धरले नाह� आ�र तयासाी� तया अ�भयोगातून गांधीजींना गोवले नाह�. 
याच अ�भयोगात अ�भयोजकांनी जयांची सा� घेतल� अशी काह� गुव �न मागरदशरकांनी सवततच 

सां�गतले क� तयांनी या कषातील काह� आरो्ींना अ�भयोजकांचया महरणयापमारे हा कष 

�डस�बर, जानेवार�त �शजला तेवहा, भयकंर सफोषक दवये ्ुर�वल� होती आ�र तयांनी जीना �न 

�लयाकत अलल� या तयासमयी भारतीय नाग�रक असलेलया नेतयांना ीार मारणयास पोतसाहन 

�दले होते. असे असताह� अ�भयोजकांनी, असा �नपकषर काृला नाह� क� या सा�ी देरायारय गुव �न 

मागरदशरकांची, या अ�भयोगातील दंडय अ्राधातह�, आरो्ींनी अनु�ा घेतल� असल� ्ा�हजे 
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आ�र तयांचा या कषाशीह� संबंध असला ्ा�हजे! तयांना गोवरे आवशयक होते असे माझे महररे 

नाह�. ्रंतु तयाच अ�भयोजकांनी आ्षे-गोडसे यांचा माझयाशी काह� वषा�्ूव� नबै��धक �न वैध 

वयवहारात झालेलया ्ंवयवहाराचया ्ायावर मी या कषातील एक अ्राधी आहेच असा �नपकषर 
काृावा आ�र तसे ीाम मत बनवावे हे असंबद �न अयोगय आहे असे मी �निशचत्रे सांगतो. मी 
तयांचयावर हेतूचा आरो् कर�त नाह�. ्रंतु ‘असे असले ्ा�हजे’ ‘असे घडले नसते’ अशा 
पकारचया अ�भयोजकांचया काल्�नक ्ुरावयामुळे स्पष होते क�, आ्ला मान ्राला लागला 
आहे असे गहृ�त धवन आ�र सवर पकारची खष्ष कवनह� जेवहा अ�भयोजकांना माझया�वरद 

कोरताह� �षकाऊ खराखुरा ्ुरावा �मळरे अशकय �दसले तेवहा ते ती खर� वा खोष� प�तपीा 
राखणयासाी� असे तकर  �वतकारने �नघरारे ्ुरावे मांड ू  लागले! 

अ�भयोजकांचया ्ुरावयाचा सवर सांगाडा 

केवळ दोनच वाकयांवर आधारलेला आहे. 

्ैक� ्�हले ऐ�कव �न दसुरे ता�कर क आहे! 

आता्य�त, अ�भयोजकांनी माझया�वरद सादर केलेलया ्�रिसथ�तजनय, त�डी �न पलेखीय 

्ुरावयांचे स्पष �ववरर मी माझया वर�ल �नवेदनात केले आहे, तयाववन आ्लया �वचाराथर मी 
असे महरतो क�, बडगेने केलेलया आरो्ातील दोन वाकयांववनच माझा या कषाशी संबंध 

जोडणयात आला आहे. 

्�हलया वाकयात बडगे सांगतो क� गांधी, नेहव �न सुहारमवदद यांना नामशेष करावे असे मी 
सां�गतले असे आ्षेने तयाला सां�गतले. बडगेचे दसुरे वाकय असे क� मी आ्षे-गोडसे यांना, 
यशसवी होऊन या, असे जे सां�गतले ते आ्षेने वर सां�गतलेलया वाकयाचया संदभारत असावे असे 

बडगेला वाषले. 

यावाचून अ�भयोजकांनी सादर केलेला गाडीभर ्ंवयवहार, झडतयांतील वसतू, मं�यां्ासून 

अ�भनेंी्य�त �न महाराजां्ासून मोषार-हाकया्य�त शेकडो लोकांचया सा�ी असा सादर केलेला 
सवर ्ुरावा माझया अ�भयोगा्ुरता �वचार करता तर� केवळ नाषक ्�ररामकारक वीावे यासाी� 
करणयात येरायारम भ्कयासारखा �न तया �दलल�चया तया ्रसथधवनीसारखा अगद� �वफल 

ीरलेला आहे! 

मदनलालची कथा कशी �नरथरक आहे ते मी या �नवेदनात आधी स्पष केलेच आहे. 

अंगद�सग �न मंंी महरतात तयांनी ती कथा डॉ. जैनांकडून ऐकल�. जैन महरतात तयांना ती 
मदनने सां�गतल� आ�र मदन महरतो तो जैनांशी असे कधीच बोलला नाह�! आ�र ती सं् ूरर 
खोष� आहे. तयावाचून शी. जैन या कथेतह� माझा तया आरो�्त कषाशी पतय� संबंध होता असे 

सांगणयास धजत नाह�त. 
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आता बडगेचया ्ुरावा महरून सादर केलेलया वर�ल दोन वाकयांत माझा या कषाशी 
�निशचत्रे संबंध जोडणयाचा पयतन करणयात आलेला आहे. तयां्ैक� ्�हले वाकय ऐक�व आहे. 

�मासा�ी बडगे महरतो क�, ते वाकय तयाला आ्षेने सां�गतले. आ्षे आ�र गोडसे दोघेह� 
बडगेला ते वाकय सां�गतलयाचे नाकारतात; तसेच मी तसे तयांना कधीह� सां�गतले नाह� असेह� 
महरतात. बडगेचा हा आरो् �सद करणयास कोरताह� ्ुरावा �मळालेला नाह�. महरून बडगेचा 
्�हला आरो् हा केवळ ऐक�व आहे एवृेच नवहे तर ती एक दजुोरा न �मळालेल� ऐक�व कहारी 
आहे. �मासा�ी सवतत जे ऐकतो �कंवा ्ाहतो तेह� तयाला �वशवसनीय असा दजुोरा नसेल तर 
सवरसाधारर्रे ्ुरावा महरून गा्य धरले जात नाह�; तर मग �मासा�ी आ्ले हे वाकय ऐक�व 

असलयाचे सवततच सांगत असताना आ�र तयाचया तया सांगणयाला दजुोराह� �मळाला नसताना 
तयाचा हा ्ुरावा �कती अ�वशवनीय आ�र अगा्य आहे हे वेगळे सांगायला नको. 

अगद� तयाच नवहे तर� तशाच काररासतव बडगेचे ते दसुरे वाकय, मी आ्षे आ�र गोडसे 

यांना सांगताना जे तयाने ऐकले तेह� �वशवसनीय ीव शकत नाह�. बडगेने ते ऐकले हे खरे धरले 

तर� ते ऐक�व होत नाह�, ्र बडगे सवततच मानय करतो क�, ‘‘यशसवी होऊन या’’ हे वाकय  मी 
थेष या कषाचया संबंधात उचचारलेले नवहते. मी ते या कषाचया संबंधात उचचारलेले असावे असा 
तकर  बडगेने लृ�वला आहे. ्ुनहा आ्षे आ�र गोडसे दोघेह� सांगतात क�, तया �तघांनी माझया 
घराला �दलेल� भेष आ�र मी उचचारलेले ते वाकय ह� केवळ एक रचलेल� कथा असून ती सं् ूरर 
असतय आहे. �तला दसुयारम कोराचाह� कशाचाह� दजुोरा नाह�. महरून ती कथा हा एक दजुोरा 
नसलेला तकर  आहे. आ�र तोह� एखादया तकर शासंीचा नवहे तर �मासा�ीचा!! तयामुळे अशा 
तकारला नयायालयात �वशवसनीय ्ुरावा महरून कोरतेह� मूलय अस ू शकत नाह�. एकूर 

माझयावर�ल हा अ�भयोग जया वर �दलेलया दोन वाकयांवरच आधारलेला आहे तयां्ैक� ्�हले 

वाकय दजुोरा नसलेले ऐक�व आ�र �मासा�ीचे असून दसुरे वाकय हा �मासा�ीने लृ�वलेला �न 

दजुोरा नसलेला केवळ एक तकर  आहे आ�र या्ैक� एकह� नयायालयात �वशवसनीय ्ुरावा महरून 

कधीह� मानला जात नाह�. महरून माझे महररे क�, माझयावर�ल हा सवर अ�भयोग आ्ोआ् 

सं् ुपषात येत असून यासंबंधीचे माझे अ�ान सशंयातीत असलयाचे �सद झाले आहे. 

आता्य�त माझया या �नवेदनात माझया बचावाची नकारातमक बाजू मांडल� आहे. मला या 
अ�भयोगात अडकवणयासाी� अ�भयोजकांनी आरलेला ्ुरावा कसा अगा्य आहे हे दाख�वणयाचा 
मी पयतन केला आहे. ्र आता सनमाननीय नयायमूततचे ल� माझया बचावाचया बाजूकडे 

वेधणयाची मी अनु�ा मागतो. गांधीजींचया हतयेसारखया दपुष अ्राधाला साहााय केलयाचे आ�र 

्ं�डत नेहवंचया िजवावर उीणयास पोतसाहन �दलयाचे आरो् माझयावर ीेवणयात आले आहेत. 

अशा ्�रिसथतीत गांधीजी आ�र ्ं�डतजी यांचया�वषयी माझया मनात काय भावना होतया तया 
मी येथे सां�गतलया तर ते माझे सांगरे �वषयाला धवनच होईल, हे, मी सनमानय महाशय, 
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आ्लया नम्रे दपष�स आरतो. मी आता पथम अगद� ्ूवरकाळातील महरजे १९०८ मधील 

गांधीजींचे आ�र माझे सावरज�नक आ�र वैयिकतक संबंध कसे होते ते सांगतो. तया वेळी गांधीजी 
सु�वखयात ्ं�डत शामजी कृपरवमार यांचया, माझया वयवसथेखाल� आ�र मागरदशरनाखाल� 
असलेलया लंडनमधील ‘इं�डया हाऊस’ मधये राहत होते. तेथे गांधीजी आ�र मी �मं महरून एकं 

रा�हलो. देशभकत महरून एकं काम केले. तयानंतर काह� वषा�नी ते सवतत तयांचया ्तनीसह मला 
�न माझया कुषंुबाला भेषावयास आले आ�र तया वेळी आमह� आमचया जुनया मैंीसंबंधी आ�र 

चालू राजकाररासबंधंी सुखसंवाद करणयात काह� तास घाल�वले. ‘यंग इं�डया’मधये सुदा 
गांधीजींनी माझयासंबंधी कशा सफुष सूचना �ल�हलया, ते सांगून मी नयायालयाचा वेळ �नरथरक 

घेत नाह�. कारर तया आीवरी फार जुनया महरून साहिजकच या अ�भयोगाशी संबं�धत अशा 
समजता येरार नाह�त. एवृे सां�गतले महरजे ्ुरे क�, आमचया धयेयात काह� पकररी जर� 
मूलभूत अंतर असले तर�ह� आमचे ्रस्रसंबंध, आदर �न स�दच्ा सतत �षकून होती. 

गेलया काह� वषा�तील संबंध मी सांगतो. तयाचेह� कारर असे क�, नयायालयाने अ�भयोजकांना 
्ुरावा महरून अगद� १९३८ ्ासूनची ्ंे सादर करणयास अनु�ा �दल� आहे. महरून मलाह� गेलया 
७-८ वषा�तील महरजे १९४० ्ासूनची माझी काह� वतृत्ंीय वकतवये सादर करणयाची अनु�ा 
�मळू शकेल. या माझया �नवेदनातच मी तयांतील काह� उतारे देतो. ्रंतु ते उतारे मी केवळ 

समररातून घेतलेले नाह�त हे �सद करणयासाी� मी या �नवेदनासोबत सवतंं्रे तया मूळ 

�नवेदनांचया पती �कंवा वतृत्ंातील कांरे जोडीत आहे. माझया या उतायारतना तया तया 
�दनांकाचया वतृत्ंातील कांरे आवशयक तो दजुोरा देणयास उ्योगी ्डतील. ह� कांरे �नदान 

एवृे तर� �सद करतील क�, ्ुरावा देणयासाी� महरूनच काह� ती आज ्ा्ून घेतलेल� नाह�त. या 
�नवेदनाला जोडलेलया या वतृत्ं कांरांचया संबंधात हेह� ल�ात ीेवले ्ा�हजे क�, ती कांरे 

अ�भयोजकांचे सा�ी शी. पधान यांनी ्ुरावा महरून सादर केलेलया माझया धा�रणयांतीलच आहेत. 

बचावाचे ्ुरावे महरून खुरा कवन ती नयायालयात सादर केलेल� आहेत. 

अ) ्ं�डत नेहवसंबंधी माझे वतृत्ंातील �नवेदन ६-११-१९४० ला ्ं�डत नेहवंना ४ वषा�ची 
�श�ा झाल�. तयावेळी मी काृलेले आ�र भारतातील अनेक वतृत्ंांतून प�सद झालेले ्ंक 

खाल� देतो. हे ्ंक माझया ‘वहलर�वडं पॉ्ोगांडा’ या ्ुसतकात ्पृी २६२ वर �दलेले आहे. ्ं�डत 

नेहवंना झालेलया ४ वषा�चया �श�चेे वतृत ऐकून पतयेक भारतीय देशभकताला दतुखाचा धककाच 

बसला असला ्ा�हजे. आमचया धोररात आ�र धयेयात असलेलया भेदामुळे आमहाला जर� 
�नर�नराळया धवजाखाल� काम कररे भाग ्डत असले तर� ्ं�डत जवाहरलाल नेहव यांनी 
आयुपयभर देशभकतीचया आ�र मानवतेचया उदशेाने केलेलया कामात जे कपष सोसले आहेत 

तया�वषयी सहानुभूती वयकत न कररे ह� एक �हदंसूभा नेता महरून माझी चूक ीरेल. 
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आ) गांधीजी आ�र नेहव यांचया अषकेनतं रचे वतृत्ंातील माझे �नवेदन - ऑगसष १९४२ 

मधये नेतयांना झालेलया अषकेनतं र मी काृलेलया ्ंकातील एक भाग असा - ‘‘अषळ ते घडले 

आहे. काँगेस ्�ाचे महातमा गांधी, ्ं�डत जवाहरलाल नेहव आ�र अनय शेकडो आघाडीचे 

देशभकत नेते ्कडून बदं�गहृात ीेवले गेले आहेत. देशभकतीसाी� तयांस सोसावया लागलेलया 
कपषा�वषयी �हदंसुंघषनी जनतेला वैयिकतक सहानुभूती वाषते. 

शासनाला मी ्ुनहा एकदा स्पष समज देतो क�, भारतातील असतंोष थंड वहावयासाी� 
�ब�षश लोकसेभेने अशी स्पष घोषरा करावी क�, भारताला इंडो-�ब�षश राप्समूहात गेष 

�बषनपमारेच समान अ�धकार आ�र कतरवय असरारे सं् ूरर राजक�य सवातं�य एक समान 

सहभागी महरून देणयात येत आहे आ�र भारताला तसे पतय� राजक�य सवातं�य �न अ�धकार 
ततकाळ दयावेत. 

अ) गांधीजींचया उ्ोषरा�वषयी माझे �नवेदन-सर तेजबहादूर सपू यांचया अधय�तेखाल� 
�न�मरलेलया सवर् �ीय ्�रषदेचा डॉकषर जयकर, सर जगद�शपसाद आ�र अनय नेतयांपमारेच 

मीह� एक सदसय होतो. तया अ�धकारात मी एक �नवेदन �दले. ते �नवेदन गांधीजींनी १९४३ मधये 

सथानबदतेत असताना केलेलया उ्ोषरासंबंधी आहे. गांधीजींचया गभंीर पकृती�वषयी जयांना 
अतयतं �चतंा वाषते आ�र तयांचया पारर�राथर कोरतीह� गोपष करणयाची जयांची इच्ा आहे 

तयांनी आ्ल� इच्ा असो वा नसो; हे ल�ात ीेवले ्ा�हजे क�, गांधीजींना हा उ्ोषराचा भयकंर 
तार अस्य होणया्ूव�च आ्र सवा�नी एक राप्�य ्ंक काृून गांधीजींनाच हे उ्ोषर 

सोडणयाची �वनंती ततकाळ केल� ्ा�हजे. वाष ्ाहून धोका ्तकरणयात काह� अथर नाह�. 
गांधीजींना वाचवणयाचा आ�र तयांना सोडणयासाी� सरकारचे मन वळ�वणयाचा आमह� शकय 

�ततका पयतन केला. या उ्ोषराने �कंवा तयाचया न�ैतक आ�र मानवी आतरतेने सरकारचा 
हदय्ालष होईल ह� आशा धररे आता वयथर आहे. या उ्ोषराचे ्�रराम काह�ह� होवोत तयाचे 

दा�यतव आ्रावर मुळीच नाह�, असे सांगून हात झषकून शासन मोकळे झाले आहे. काळ इतका 
वेगाने धावत आहे क� केवळ �नषेध करणयात आ्र वेळ घालवणयात अथर नाह�. �वनंतया, 
तयाग्ंे �कंवा शासनाला उदशेनू केलेले ीराव गांधीजींची सुषका कव शकत नाह�त. आ्र आता 
आ्ला मोचार सहानुभू�त शनूय शासनीय वहाईसरॉय �नवासाचया दाराशी न नेता तयाची त�डे 

गांधीजींचया शायेकडे वळवू. राप्ाचया �हताथर तयांनाच हे उ्ोषर सोडणयाची �वनंती केल� 
्ा�हजे. 

हे उ्ोषर पारां�तक ीरणया्ूव� ते सोडणयात न�ैतक अडथळा कोरताह� असू शकत नाह�, 
राजकाररात येरायार्  न�ैतक गोपष�ंचा �नररय राजकाररातील उ्योगाववनच घेतला ्ा�हजे. 

गांधीजींनी हा उ्वास दोन अष�ंवर केला आहे. एक हा उ्वास पारां�तक नसून या �दवयातून ्ार 
्डणयाची तयांची इच्ा आहे. महरजेच हा शकतीनुव् उ्वास आहे. यात शकंा नाह� क� तयांनी 
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�दवसांचा अवधी ीर�वला आहे. ्र �दवसांचा आकडा वर �दलेलया अष�ंना धवन काह�तर� घाईने 

सां�गतलेला आहे. दसुर� गोपष ल�ात घेतल� ्ा�हजे क�, असा शबदांचा क�स काृणया्े�ा ततव हे 

अ�धक महतवाचे आहे. जया राप्ाचया सेवेसाी� गांधीजींनी हे पार धोकयात षाकरारे उ्ोषर 

आरं�भले आहे, ते राप्च सांगत आहे क�, या �राला गांधींच े पार जाणया्े�ा ते राहरेच 

राप्ाचया �हताचया दपष�ने अ�धक उ्युकत आहे. 

आ्लया रागावणयाला �न �चडणयाला सरकार शरर येणया्े�ा आ्लया राप्�य इच्े्ुृे 

गांधीजीच नमते घेरे अ�धक शकय आहे; कारर आमहांला माह�त आहे क�, गांधीजींनी अनेकदा 
महान राप्�हत ल�ात घेऊन न�ैतकतेच ेअवडबंर न माज�वता आ्ल� उ्ोषरे सोडल� आहेत. 

राजकोषचया �न अनय उ्ोषरांचे वेळी तयांनी असेच वतरन केले आहे. 

यासाी� �दलल� ्�रषदेला आलेलया सवर नेतयांस माझी �वनंती आहे क�, तयांनी गांधीजींनाच 

उ्ोषर सोडणयाची �वनंती करावी. 

उ) जीनासबंधंीचे माझे �नवेदन - बडगेने तयाचया ्ुरावयात सां�गतले आहे क�, सुहारनवददलाह� 
मारावे असे मी आ्षे यास सां�गतले. सुहार्वदद मुसलमान असलयामुळे माझयावर�ल हा आरो् 

तर� अ�धक �वशवसनीय वाषेल असे बडगेचे मत असावे. ्रंतु माझयाशी धा�मरक �कंवा राजक�य 

मतभेद असरायारव अशा एखादया �नब�धानुसार वागरायार्  नाग�रकावरह� कोरी वेडसर �न �हसंक 

अतयाचार केलयास मी तयाचा कसा �नषेध कर�त आलो आहे हे मी �द. २७-७-४३ ला काृलेलया �न 

वतृत्ंात प�सद झालेलया एका �नवेदनाववन नीष पकारे �दसून येईल. या ्ंकात मी तया वेळचे 

भारतीय नाग�रक असलेलया मरहूम कायदे आझम जीना यांचयावर�ल खुनी हललयाचा �नषेध 

केला आहे. ते ्ंक असे - शी. जीना यांचयावर�ल खुनी हललयाचे वतृत ऐकून मला फार दतुख झाले. 

तयातून वाचलया�वषयी मी शी. जीनांचे अ�भनदंन करतो. मुसलमानांसाी� अतयतं नेषाने  

बोलरायार्  जीनांवर एका मुसलमानानेच खुनी हलला करावा याचे तयांना भयकंर दतुख होरे 

साहिजकच आहे. असा खुनी हलला वेडगळ असो वा राजक�य असो, आ्लया सावरज�नक नागर� 
जीवनावर�ल एक कलकं असून तयाचा कडक �नषेध केला ्ा�हजे. 

- �व. दा. सावरकर 

 

शी. जीनांचे उततर - माझया या �नवेदनाची एक पत शी. जीनांना ्ाी�वणयास मी माझे 

कायरवाह शी. �भडे यांस सां�गतले होते. तयाची ्ोच देताना �द. १५-८-४३ ला शी. जीना यांनी �भडे 

यांस �ल�हले आहे क� - ‘‘शी सावरकर यांनी वतृत्ंांना �दलेलया �नवेदनाची आ्र मला 
्ाीवलेल� पत �मळाल�. माझयावर�ल खुनी हललयाचा तयांनी केलेला �नषेध आ�र मला 
दाख�वलेल� सहानुभूती या�वषयी शी. सावरकरांचा आभार� आहे. 
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(ए) महातमाजींचया वाृ�दवशी मी काृलेले �नवेदन - �द. २-१०-४३ ला मी गांधीजींना 
्ाी�वलेल� खाल�ल तार वतृत्ंांतून प�सद झाल� आहे. ती तार अशी, ‘‘महातमा गांधींचया ७५वया 
वाृ�दवशी मी तयांच े�न आ्लया राप्ाचे हदय्ूवरक अ�भनदंन करतो. ईशवराने तयांना द�घारयुपय 

�न उततम आरोगय दयावे.’’ 

(ओ) कसतुरबांचया �नधनानंतरचे माझे �नवेदन - �द. २३-२-४४ ला मी गांधीजींना ्ाी�वलेल� 
खाल�ल तार वतृत्ंांतह� प�सद झालेल� आहे. ‘‘कसतुरबांचया �नधनासंबंधी मी हदय्ूवरक दतुख 

वयकत करतो. �वशवासू ्तनी �न पेमळ माता, देव �न मानव यांची सेवा करताना तया उदातत 

मागारने देवाघर� गेलया, तुमचया दतुखात सवर राप् सहभागी आहे.’’ 

(क) महातमाजींचया सुषकेनतं रचे माझे �नवेदन - गांधीजी सथानबदतेतून सुषलयावर �द. ७-

५-४४ ला मी काृलेले खाल�ल ्ंक वतृत्ंांत प�सद झालेले आहे. ते ्ं असेत- 

‘‘गांधीजींचे वाृते वय, वाृता आजार �न खालावलेल� पकृती ल�ात घेऊन, शासनाने गांधींची 
सुषका केल� हे वतृत ऐकून सवर देशाने सुषकेचा �नतशवास षाकला आहे. ह� कृती मानवी होती. 
गांधीजी लवकर बरे होवोत अशी इच्ा मी वयकत करतो. मला आशा आहे क�, सरकार राजक�य 

काररासाी� �वनाचौकशी डांब ून ीेवलेलया ्ं�डत नेहव पभतृी सवर नेतयांना लवकरच सोडील 

अथवा तयांची पकष्रे चौकशी तर� कर�ल महरजे तयांचयावर शासनाने नेमके कोरते आरो् 

ीेवले आहेत ते तर� जनतेला कळेल. 

- �व. दा. सावरकर 
क� द दयसनयसाबाधरंे मयझे धोव् 

 
माझया या वतृत्ंीय �नवेदनानंतर थोडयाच �दवसांत भारतीय राजकाररात उलथा्ालथ कररारे 

्ालष घडून आले! भारताचया फाळरी�वरोधी आदंोलनात मी आघाडीवर होतो. ्रंतु शेवष� १९४७ 

मधये आ्लया मातभृूमीचे दोन तुकडे झाले. अशा पकारे ्ा�कसतान अिसततवात आले तर� ती 
हानी भवन �नघावी अशी घषना घडल�. ती महरजे ्रक�य दासयातून �हदंसुथानचा फार मोीा 
भाग मुकत करणयात  आ्राला यश �मळाले. भारताचया सवातं�याचे जे युद आमचया �्ृ�ने 

सतत लृ�वले आ�र जयामधये एक सै�नक महरून गेल� ्ननास वष� मी �दलेल� लृत, भोगलेले 

कपष �न केलेला तयाग आमचया �्ृ�तील अनय कोराह� देशभकता्े�ा उरा नाह�. ते युद शेवष� 
आमह� िजंकले! मुकत �न सवतंं भारतीय राजय जनमाला आले. माझा देश मुकत झालेला 
्ाहणयास मी जगलो हे मी माझे मोीे भागयच समजतो. यातह� काह� सशंय नाह� क� माझया 
कायारतील एक भाग अ्ुरा रा�हला. ्रंतु �सधू्ासून सागरा्य�त ्सरलेल� ह� आमची मातभृूमी 
्ुनहा अखडं करणयाचे धयेय आमह� सोडले नवहते. ते ्ूरर करणयासाी�सुदा, आमह� आज िजंकलेले 

राजय संघ�षत �न समथर कररे अतयावशयक होते. हाच उदेश ्ुृे ीेवून मी जनमतावर असे 
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�बबं�वणयाचा पयतन केला क�, कोरताह� ्� सतताधीश असला तर� आ्र क� दशासन समथर केले 

्ा�हजे. तयात कोरताह� ्ालष आवशयक असला तर� तो घषनातमक मागा�नीच घडवून आरला 
्ा�हजे; कारर आ्लया देशातील कोरताह� अतयाचार �कंवा आ्लयातील नागर� फूष या 
राजयालाच धोकादायक ीरेल. ्रक�य शंूचया सशसं अतयाचारा�वरद लृताना आवशयक �न 

नयााय असलेल� सां�तकारक पवतृती आता घषनातमक मागारत व्ांत�रत केल� ्ा�हजे; तरच 

्�ांतगरत मतभेद आ�र गहृयुद या धोकया्ासून आ्र हे राजय सुर��त ीेव ूशकू. याच उदशेाने 

माझी अशी इच्ा होती क�, या देशातील काँगेस �न �हदंमुहासभा या दोन महान संघषनांनी, जया 
खरोखर अ�धक जवळ येत होतया तयांनी अ�धक जवळ यावे, समान आघाडी करावी आ�र 

आ्लया राजयाचया क� दशासनाचे हात बळकष करावेत. याच हेतूने मी नवा राप्धवज मानय केला. 
आजार� असताह� मी सवर ्�ीय �हदं ू ्�रषदेचे अधय�्द सांभाळणयासाी� आ�र 

�हदंमुहासभेचया कायरका�ररीचया सभेसाी� �दलल�ला गेलो. �हदंमुहासभेचे पमुख बहुसंखय नेते 

आ�र काँगेसमधील पमुख नेते अशी समान आघाडी उभी करणयासाी� मला सहकायर देत होते. 

�हदंमुहासभेचया कायरका�ररीने क� दशासनाला ्ा�ीबा देरारा पसताव संमत केला. �हदंमुहासभेचे 

नेते डॉ. शामपसाद मुखज� यांचा क� द शासनात झालेला समावेश आमहां सवा�ना मानय होता. 
या्ैक� काह� सतयघषना या नयायालयातह� सादर झालेलया आहेत. (बडगेची सा� ्पृी २२४/२५ 

्हा) आ्लया सा�ीत दादा महाराजह� सांगतात क�, ‘�डस�बर १९४७ मधये मुंबईत झालेलया �हदं ू

नेतयांचया ्�रषदेला मी उ्िसथत होतो. तया ्�रषदेचे वीर सावरकर अधय� होते. तयांनी �हदंूंना 
संघ�षत होणयास पोतसाहन �दले. ते महराले, आता भारत सवतंं झाला असलयाने आ्र 

आ्सातील ्�भेद �वसवन भारतीय राजयाला ्ा�ींबा देऊन ते समथर केले ्ा�हजे.  

(अ�भयोजक सा� ्पृी ३२०) 
 

गोडसे �न आपटे ्यानर म्यसवेंर अव�य केरव 
 
असे असले तर� �हदंमुहासभेचया मोठया मानलया गेलेलया आमहां नेतयांना �दसून आले क�, 
ऑगसष १९४७ मधये फाळरी ह� सतय घषना महरून मानयता ्ावलया्ासून �हदंमुहासभेतील �न 

�तचया बाहेर�ल कृ�तवंत �न �नधारर� गषाला हे आमचे धोरर मानय नवहते. ते �हदंमुहासभेत �न 

बाहेर असे उघड्रे सांगू लागले क�, भारतीय सघंराजयाला मानयता देरे महरजे ्ा�कसतानला 
मानयता देरे, आ�र मुसलमानी माथे� फवंचया अतयाचाराला बळी ्डरायारम बंगाल �न 

्ंजाबमधील ल�ावधी �हदंूंना संर�र देणयास नकार देरायार् ा क� द�य शासनाशी सहकायर कररे 

महरजे �हदं�ुहताचा �वशवासघात होय! 

या माझया �नवेदनात, या अ�भयोगातील माझया बचावा्ुरतयाच गोपष� मला सांगावयाचया 
असलयाने एवृे सां�गतले क� ्ुरे. आ्षे, गोडसे �न तयांचा गष, देशाची फाळरी झालया्ासून 
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प�ुबध झालेलया �न �हदंसुंघषनी ्ावरीतून लृणयासाी� बाहेर ्डलेलया भारतातील तया असखंय 

अनुयायांशी सहकायर कर�त होता. 
अ) आ्षे �न गोडसे हे नाकासमोर जारारे नवहते : अ�भयोजकांचा ्ुरावाच स्पष्रे दशर�वतो 
क�, ्ं�डत गोडसे �न शी. आ्षे यांची मते ीाम होती, �हदं�ुहताचया कायारवर तयांची �नपीा होती. 
तयांचया कसोष�पमारेच ते मारसांचे �न कामाचे मूलयमा्न कर�त, ते ्ुृाकार घेणयास समथर 
आ�र तयांना मानवेल �न तयांचया हेतु्ूत�ला साहाायक ीरेल तेच नेततृव सवीकाररारे होते. 

नाकासमोर चला अशी ीोकळेबाज आ�ा मानरारे ते कधीच नवहते! तयांनी �हदंमुहासभेचे 

कायरकत� या नातयाने �हदंमुहासभेचा अधय� असलेलया मला �ल�हलेलया �न अ�भयोजकांनी 
्ुरावा महरून आरलेलया ्ंांतह� तयांनी स्पष्रे मी कसे वागावे यासंबंधी अनेकदा सूचना �न 

कधीकधी ‘उ्देश’ह� केला आहे. तयांचा �वशवास नसलेलया �हदंमुहासभेचया प�सद नेतयांवर 
�वशवास ीेवणयात मी कशी चूक कर�त होतो हेह� तयांनी �ल�हले आहे. तयांचया महरणयापमारे मी 
वागलो नाह�, अगरीसाी� �ल�हले नाह�, तयांचया वतृत्ंांत गुतं�वलेले २० सहस व्ये बु�डत 

धरले नाह�त, तेवहा तयांनी मला अपतय� �दलेले षोमरेह� या ्ंांत स्पष्रे �दसत आहेत. 

क) या तयांचया सवभावामुळे आ्षे, गोडसे �न तयांचया गषाने क� दशासनाशी सहकायर करावयास 

�न तयात सहभागी वहावयास सांगरारा ीराव अवमानला यात काह� नवल नाह�. भारतीय 

सघंराजयाला �न शासनाला ्ा�ीबा दयावा असे प�त्ादरायारक डॉ. मुखज�, बॅ. �नमरलचंद चषज�, 
डॉ. मुजंे, शी. भो्षकर, मी सवतत आ�र अनय अनेक नेतयांचा तयांनी महासभेचे महातारे नेततृव 

महरून �धककार केला. तयांचया दै. अगरी �कंवा �हदंरुाप् या वतृत्ंांत तयांनी अनेक म�हने 

�हदंजुगताचे संर�र करणयास असमथर ीरलेलया या महातायार् ु �हदंसुभा नेततृवावर पखर ष�का 
केल� आ�र तररांना आवाहन केले क�, तयांनी या महातायार्  नेतयांचा, जयात थोडाह� हसत�े्  

होरार नाह� असे एक सवतंं कृ�तमडं ळ सथा्न करावे. 

ख) या माझया सं् ूरर �नवेदनात मी बहुधा तयाच घषना सां�गतलया आहेत क� जयांना 
अ�भयोजकांनी �दलेलया ्ुरावयातच दजुोरा �मळालेला आहे. याचया स्पष�करराथर मी बडगेने 

�दलेलया ्ुरावयातील काह� वाकये उदृत करतो. कारर तयानेह� तयाला �मळालेलया �मेला धोका 
्ोचत नवहता अशा काह� गोपष� ्ुपकळशा यथावत सां�गतलया आहेत तो महरतो, ‘‘मला आीवते 

क� १५-८-१९४७ ला, भारताचा सवातं�य�दन साजरा करताना वीर सावरकरांनी तयांचया घरावर 

�हदंसुभेचा धवज �न राप्धवजह� लावलेला होता. वीर सावरकरांनी तयांचया घरावर राप्धवज 

उभारला महरून काह� �हदंमुहासभावाले रागावले होते हे खरे आहे. तयांनी राप्धवज उभारला 
महरून मीह� रागावलो होतो. भारताचया फाळरीनतंर �हदंमुहासभेचे धोरर क� दशासन 

(नेहवशासन) समथर करावे असे होते हेह� मला माह�त आहे. बाश� येथे �डस�बर १९४६ मधये 

महाराप् �हदंसुभेत तयाचे वाचन झाले होते. तया ीरावाला गोडसे �न आ्षे यांनी तीव �वरोध 
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केला. हेह� खरे आहे क�, अल�कडे गोडसे आ�र आ्षे तयांचया दै�नक अगरी �कंवा �हदंरूाप् या 
वतृत्ंांतून �हदंमुहासभेचया धोररावर अधूममधून ष�का कर�त असत... 

याच काळात माझी खालावलेल� पकृती अ�धकच �बघडल�. मला प�त�दन ता् येऊ लागला संबंध 

जानेवार� १९४८ मधये मी अंथररालाच �खळून होतो. 
तयाच काळात महातमा गांधींचा �दलल� येथे वध झालयाची ती भयकंर धकका देरार� वातार मी 
ऐकल�. मला सावरज�नक वतृतसंसथांनी दरूधवनीवर �वचारताच मला अषक होणया्ूव� ४ फेबुवार� 
१९४८ ला मी वतृत्ंांना जे �नवेदन �दले ते भारतातील महतवाचया वतृत्ंांतून प�सद झाले. �द. 

७ चया षाइमस ऑफ इं�डयात प�सद झालेले तयांच ेएक कांर मी येथे जोडीत आहे. ते असे :- 

�हदंमुहासभेचे अधय� शी. ल. ब. भो्षकर �न कायरका�ररीचे काह� सदसय यांनी काृलेलया 
्ंकाने लोकसतताक  �न सावरज�नक संघषना असलेलया �हदं-ुमहासभेला महातमा गांधींचया 
भयकंर वधासंबंधी काय काय वाषते ते उततमपकारे सां�गतले आहे. मी सुदा �हदंमुहासभेचा 
उ्ाधय� या नातयाने तयात वयकत केलेलया �वचारांशी सहमत असून एखादयाचया वेडे्रामुळे 

�कंवा सामुदा�यक प�ोभामुळे करणयात आलेलया भयकंर भातहृतयेचा �नतसं�दगध शबदात �नषेध 

करतो. पतयेक देशभकत नाग�रकाने आ्लया अंततकररावर हे ऐ�तहा�सक सतय कोवन ीेवावे क�, 
यशसवी झालेल� राप्�य सांती आ�र नव�न�मरत राप्�य राजय यांना �वशेषतत ्रक�य 

आसमराचा धोका असताना  भावाभावांचा पार घेरारा अंतगरत नागर� युदासारखा अनय भयकंर 
शंू नाह�. 
 

- �व. दा. सावरकर 
-  

या ्ूव�चया ्ेदकात मी माझयावर करणयात आलेलया आरो्ांसंबंधीचे माझे महररे ंोषक्रे 

�वधेयव्ाने मांडलेच आहे. माझे अ�धवकते तयांचया भाषरांतून तयांना वाषरायार्  योगय 

्दतीनुसार माझी बाजू अ�धक �वसततृ्रे सांगतील. माझया अ�भयोगाशी संबं�धत असलेलया 
�वधीनुसार ते युिकतवाद करतील. 
 
समारो् करताना अ�भयोजकांनी माझया�वरद मांडलेलया या अ�भयोगातील थोडकयात सार मी 
आ्लया �वचाराथर ्ुृे ीेवतो, ते असे.:- 

अ) या आरो�्त कषाशी माझा तयाचया पारंभी �कंवा नतंर पतय� संबंध असलयाचा कोरताह� 
पतय� ्ुरावा सादर झालेला नाह�. 
क) माझया्ाशी कोरतेह� सफोषक दवय �कंवा शसं �मळालेले नाह�. 
ख) दहा वषा�चया माझया ्ंांतील दहा सहसं ्ं े्ाहूनह� तयांत माझा या कषाशी संबंध जोडरारे 

एक अवा�रह� �मळालेले नाह�. 
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ग) माझयावर�ल सबंध अ�भयोग केवळ तीन-चार वाकयांवर आधारलेला आहे. आ�र ती सवर ऐक�व 

आहेत. आ�र तीह� �मासा�ीने सां�गतलेल�, ती ऐक�व असलयाचे तयानेच मानय केलेल� आ�र 

कोरताह� दजुोरा वा �वशवसनीय सवतंं ्ुरावा न �मळालेल� अशीच आहेत. 

(घ) माझया �नवेदनात मी सादर केलेलया वतृत्ंातील �नवेदनाववन स्पष होते क�, मला गांधी 
�न नेहव यांचया देशभकती�वषयी, सेवे�वषयी �न तयागा�वषयी आदर होता, �ब�षश शासनाने 

तयांना जेवहा जेवहा ्कडले तेवहा आमचे समान �हतसंबंध ल�ात घेऊन मी �ब�षश शासनाचा 
�नषेध केलेला आहे, गांधीजींचया कौषंु�बक दतुखात �न शोकात कसा सहभागी असे तयांचया 
सुषकेचया वेळी मला आनदं कसा होई, तयांचया ७५ वया वाृ�दवशी तयांना द�घारयुपय लाभावे 

यासाी� मी वयकत केलेल� स�दच्ा, माझया ६१ वया वाृ�दवशी गांधींनी माझे केलेले अ�भनदंन 

याववन हे स्पष होते क�, माझा �न गांधीजींचा ताितवक �न पतय� मतभेद असला तर� तयाचा 
वाईष पभाव वैयिकतक �कंवा सावरज�नक कामावर होऊ नये अशी द�ता आमह� घेत होतो. 
महरूनच महातमा गांधींचया वधाची अचानक धकका देरार� बातमी मला समजल� तेवहाच मी तया 
भयकंर आतमघातक� कृतीचा �नतसं�दगध शबदात �नषेध केला. आ�र आजह� मी तशाच 

�नतसं�दगध शबदात गांधी-वधाचा �नषेध करतो. 
ह� सवर मुखय �वधेये आ्लया �वचाराथर मांड ून मी असे महरतो क�, दंडय अ�भयोग �सद 

करणयासाी� आवशयक तसा �नयमानुव  ् ्ुरावा सादर करणयात अ�भयोजक अयशसवी ीरले 

आहेत. 

माझे महररे आहे क�, माझा हा �ववररासह �दलेला बचाव वाचून अ�भयोजकांनाह� वाषू लागले 

असले ्ा�हजे क� माझयावर�ल अ�भयोग केवळ संशयावर �न तकारवर आधारलेला आहे. मला 
आीवर देणयाची आवशयकता नाह� क� अ�भयोजकांचे काम तकारच े ृग उभावन अ�भयोग 

लृ�वणयाचे नसते तर माझयासारखयावर  भरलेलया अ�भयोगात नयायालयाला योगय �नररय 

घेणयास साहााय करणयाचे असते! 

माझे हे �नवेदन सं्�वणया्ूव� शकय तेवढया ्�वं्रे मी हे स्पष्रे ्ुनहा सांगतो क�, या 
अ�भयोगात मी सं्ूरर् रे �नद�ष आहे. माझयावर आरो् करणयात आलेला एकह� अ्राध मी 
केलेला नाह�. तसा अ्राध करणयाचे मला काह�च आवशयकता नवहती. माझयावर ी्का 
ीेवलेलयां्ैक� कोरतयाह� दंडय अ्राधात मी सहभागी नवहतो. आरो्-्ंकात �ल�हलेलयां्ैक� 
एकाह� अ्राधाला मी साहााय केले नाह�, पोतसाहन �दले नाह� �कंवा तशा दंडय अ्राधाची मला 
्ूवरकल्नाह� कोरी �दलेल� नाह�! 
महरून मी अतीव आदराने पाथरना करतो क�, नयायमूततनी वर�ल सवर �नवेदन ल�्ूवरक ्ाहून 

तयातील काररे ल�ात घेऊन माझया चा�र�यास कोरताह� कलकं न लावता मला ततकाळ �नद�षी 
महरून सोडून देणयाची आ�ा करावी. 


