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लंडनची बातमीपत ्

 

१. �हदंसु्ाना! तुला पच्ल त् तू खा!! 
 
ग्ल्ा आठवड्ात लडंन शहर� अन्क महतवाा्ा गोष्� घडून आल्ा. �द. २० रोजी इं�ड्न बज््वर 

वाद�ववाद होणार होता. त्ा वाद�ववादात आपल्ा द्शाा्ा वतीन् �भ�ा मागत �फरत असल्ल्ा 

प्त्न�ींचा सवर जीव गुं तून रा�हला होता. बज््ा्ा �दवशी सकाळी ‘ड्ल� न्ूज’ इत्ाद� पतात 

�भ�ांद्ह�ची आरोळी ठोकल� ग्ल� होती. My nation stands expectant महणून ना. गोखल् ्ांनी �ड�डीत 

असत् �व�ान् क्ल�. ना. गोखल् ्ांना आशा अस्ल. परंतू ती �हदंसु्ानातील लोकांची आशा नवहती! 

व्डरबनर व सर ह्नी कॉ्न ्ांा्ा ्ुर्ुर�त ज्ांना �हदंसु्ान द्शाची खर� कळकळ �दसत्, त्ांना 

�हदंसु्ानम�ला �कती पैसा ्ंदा लु्ला व पुढा्ा साल� �कती व कसा लु्ाव्चा ह् ठर�वण्ासाठठ 

होणार्ा बज््ा वर�ल वाद�ववादात अभागी �हदंसु्ानची उननती �दसावी ह् �ठकच आह्. श्व्� का् 

झाल्? कोणाची आशा सफल झाल�? �लबरल मोल�नी का् �दल्? आज एक शतकभर �भ�ा मागत असता 

परवाा्ा इष् घ�्क्ला मोल�ा्ा त्ा अत्तं कु�्ल भाषणा�शवा् झोळीत का् पडल्? राष्�् सभ्च् 

पुढार� opium eaters अफू खाणार् आह्त ह�च पदवी त्ांना �मळाल� ना? भ�मष् लोकांनो! तुमह� क्वहा 

श�ुदवर ््णार? ह्नी कॉ्ना्ा चच�वर�ल ्मारमी्रपमाण् कडक �कंवा सौम् भाषा वापरन द्शाला Self-

Government �मळ�वण्ाा्ा तुमा्ा प्तनांचा सवर राष् ्तरसकार कर�त आह् ह् तुमहांला क्वहा 

कळणार? व जगातील सवर सवतंत व मान�न पुरषांत तुमची छठ ्ू होत आह् ्ाची तुमहाला लाज क्वहा 

वा्णार? 

 इकड् पालरमम् सभ्त हा तमाशा संपतो न संपतो तो चंडास हॉलकड् काह� व्गळाच पकार होऊ पाहत 

होता. सोशल ड्म ोक्�्क फ्डर्शन नावाा्ा प�सद ससं््ची व्ाा्ानमा�लका सुर झाल्ल� आह्. तीमध्् 

�द. २२ रोजी द्शबं�ू पार्ख, ब्�रस्र अ्् लॉ ्ांच् ‘The Recent Persecution in Bengal’ ्ा �वष्ावर 

व्ाा्ान झाल्. द्. पार्ख ह् इंगलडंमध््च प्रॅ्स कर�त असतात. त् इं�ड्न होमरल सोसा््�च् 

उपाध्� आह्त. त्ांच् भाषण सुमार् तासभर चालल् होत्. त्ात त्ांनी एकदा बंगाल� इत्ाद� 

�वद्ाा्ाया्ा जुलमाची काह� उदाहरण् द्ऊन अस् �वचारल् क�, ‘पारतंतान् ज््ील लोक नाडल् आह्त व 
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का्द्शीर �रतीन् जाण्ाच् मागर बंद झाल्ल् आह्त अशा माझ्ा राष्ान् आता का् कराव्?’ अशा 

आश्ाच् उदगार काढताच एक सभासद एकदम ओरडला ‘का् कराव्?’ हा प्न ज्ांनी �वचारला त् 

सोशल ड्म ोक्�्क पुढार्ांपैक� एक आह्त. पुढ् व्ाा्ात्ान् जोरदार व सवतंत �वचाराच् भाषण 

झाल्ावर प्नोततरास पारंभ झाला. एका आ्�रश तरणान् --आ्�रश असावा असा माझा अजमास 

आह्, �हदंसु्ानन् अशा व्ळी आ्�रश न्शन्�लस् ह्ा सवावलंबी प�ापमाण् �ब�्शांना कोणत्ह� साह् 

कर न्् व आ्लयडन् व �हदंसु्ानन् एकदमच एकम्कांा्ा साह्ान् उभ्तांच् कल्ाण करन द्ाव् अस् 

सुच�वल्. नतंर �मस्र हाव� नावाा्ा एका पुढार्ाच् भाषण झाल्. त्ाचा सारांश असा होता, क� ्््् 

परवशत्चा कळस झाला आह् व का्दा सतता�ार� लोकांा्ा तरवार�न्च �चरला ग्ला आह्, त््् 

राष्चैतन् राखाव्ाच् असल्ास दोनच उपा् असतात. एक ‘जनरल प्�सवह र्�झस्नस’ �कंवा ‘गुपत 

मडळ्ा’. Passive Resistance हा अपत्� प्तकार आह्. परंतु गुलाम�गर�त पडल्ल्ा राष्ाची हा 

अपत्� प्तकार जा�लम �रतीन् अमलात आणण्ा इतक� त्ार� बहु�ा झाल्ल� नस्ल. कोणीह� 

सरकारला मदत न करण्ाची बुदी उतपनन होण्ास त्ापमाण् सवायकडून वतरन घडण्ास समाज राजक�् 

�श�णान् फारच सुससं कक त क्ल्ला पा�हज् व त् राजक�् �श�ण परॅ्ांा्ा करड्ा सतत्खाल� सपष् 

र�तीन् द्ण् अशॅ् झाल्ल् असत्. महणून प्म दसुरा उपा् ्ोजला जातो व तो Secret Societies, गुपत 

मडंळ्ा हा हो्. ्ा गुपत मंडळ्ांनी सवद्शप्म उतपनन कराव् व रचनाकौशल्ान् पचंड संघ उभराव्. 

र�श्ामध्् ्ाच् ताज् उदाहरण घडत आह् व र�श्ाच् सवतंत आता दरू नाह�. ह् सवर कक त् गुपत मंडळ्ांच् 

आह् इ.इ. त्ानंतर एका बाईच् भाषण झाल्. त्ा बाईची शांत व उदातत मुदा व त्ांच ्मान�सक शासताा्ा 

आ�ारान् झाल्ल् भाषण ्ावरन त्ा फारच सु�श��त असाव्ा. त्ा आ्�रश असाव्ा अस् �दसत्. 

त्ांनी र�श्ाची व �हदंसु्ानची तुलना क्ल� व ज््् ज््् मानव जात परवशत्त �खतपत अस्ल त््् त््् 

माझ् अंतःकरण गुतंल् आह् व जगतात कोणीह� परतंत नाह� अशी रस्ती ््ईतोप्यत मला चैन पडाव्ाची 

नाह� अस् सां�गतल्. इतॅ्ात एक साह्ब उठल् व त्ांनी द्.पार्ख ्ांना ल्बर पा्�ला पैशाची मदत 

�हदंसु्ानन् करावी महणज् ल्बर पा्� ्््् अ��कारावर आल� क� �हदंसु्ान वर ््ईल महणून सां�गतल्. 

्ांना आजप्रत �हदंसु्ानन् क्ल्ल� ‘पैशाची मदत’ पुर्शी झाल� नाह�. द्. पार्ख ्ांनी व सोश�्लस् 

लोकांनी त्ा ग�रब साह्बाची फारच ्र उड�वल�, अध्�ांनीह� �हदंसु्ानातील लोकांनी �हदंसु्ानातच 

काम क्ल् पा�हज्, अमका प� इंगलडंमध्् अ��कारावर ््ईल महणून पैस् �ाडून व त्ांना �हदंसु्ाना्ा 

रस्तीची मा�हती द्ण्ासाठठ प्त्त�ी �ाडून काह� एक वहाव्ाच् नाह� अस् सां�गतल् व मोल�नी 

�हदंसु्ानातील लोकांस ल्खन सवातंं् व वाॅसवातंं् आह् अस् पालरमम् सभ्त �व�ान कराव् व 

बगंाल्ात ह� रस्ती ठ्वावी ह् फार लांछनासपद आह् अस् प्तपाद�ल्. 
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 अशा र�तीन् �हदंसु्ाना्ा रोगावर दोन औष�् �मळाल� आह्त. House of Commons म�ल्ा 

दवाखान्ात द्शभॅत गोखल्ांना एका मोल� नावाा्ा डॉॅ्रांनी एक बा्ल� �दल� व चंडास हॉलम�ल्ा 

आरोग्भुवनात �म. हाव� ्ा नावाा्ा �भषगव्ारन् द्. पार्ख ्ांना एक औष�ी �दल�. 

�हदंसु्ाना! तुला पच्ल त् तू खा!! 

- �द. १७ ऑगस् १९०६ 
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२.राष्�् तरण स्ना 

 लडंन-’बड् घर व पोकळ वासा’ अशी �ब�्श सामाज्ाची रस्ती झाल्ल� आह्.्ा सामाज्ाा्ा 

बाह् अंगाला पाहूनच ज् च�कत होतात त्ांना ह् सामाज् आतून �कती पोखरल्ल् आह् ्ाची कलपना 

द्खील नसत्. �हदंसु्ानसारा्ा सहा-सात हजार कोसांवर�ल रजत झाल्ल्ा द्शात इंरगलशांच् क्वढ् भ् 

वा्त्! �हदंसु्ानातील तीस को्� लोकांनाच का्, परंतु सवर जगाला ताब्ात ठ्वील अशी इंगलडंची शॅती 

आह्, ह� सवरसा�ारण समजूत असत्. इंगलंड महणज्च नंदनवन आह्, का काम�्न ूआह्, का सवगर आह् 

अस् वा्त असत्. परंतू इकड् पत्� रस्ती पा�हल� महणज् का् आढळत् आह्? पालरमम्ा्ा जागा 

पैशान् �वकल्ा जात आह्त. खा्ला �मळत नाह� महणून हजारो लोक उपाशी मरत आह्त. काम नाह� 

महणून उडाण्पपुच्ं दंग् होत आह्त. लाच खाण्, खो्् बोलण्, रान्�पणाची काम् करण्, ह� कक त्् इतक� 

सवरसा�ारण आह्त क�, त्ांची चौकशी द्खील होत नाह�. पत््क सावरज्नक चवहा््ावर व जाग्मध््, 

पत््क ऐ्तहा�सक जागी व पदशरनस्लामध्् मनुष् �शर लागला क� एक भल� मोठठ पा्� ्ांगल्ल� 

असत्. ्ता्ावर Beware of the Pickpockets ‘�खस्कातूनंा जपा’ महणून अ�र् �ल�हल्ल� असतात. ह� 

अ�र् का् दाख�वतात? इंगलडंमध्् इतक् �खस्कातर आह्त क�, पत््क जाग्वर पो�लसाबरोबर त्ांचाह� 

पहारा बसल्ला आह्. परंतू इंगलडंमध्् कोण �खस्कातर नाह�? Beware of the Pickpockets ह� पा्� 

इंगलडंपुरतीच लावल्ल� नसती व जर परम््वरान् ती पत््क द्शात दारावर लावल� असती, तर �कती बर् 

झाल् असत्! कारण इंगजी �खस्कातरंची �भती ह� इंगलंड द्शातच फॅत नसून ती जगावर�ल सवर द्शात 

�शरल्ल� आह्. इंरगलश लोक व्ावहा�रक शासतात प्ाईत झाल्ल् आह्त ्ाच् ह् एक पत्ंतरच आह्. 

कारण ्ा �खस् कातरण्ाा्ा �ंद्ात द्खील त्ांनी अ्रशासताा्ा ततवापमाण्च काम चाल�वल् आह्. त् 

ततवाला सोडून क�ीह� वागत नसतात! त्ांनी ्ा �खस्कातर पणाच् �ंद्ात शम�वभाग क्ल्ला आह्. 

�खस् दोन पकारच् असतात. व्ॅतीचा �खसा व राष्ाचा �खसा. पैक� व्ॅतीच् �खस् कातरण्ासाठठ 

इंगलडंमध्् लोक �कती इमान् इतबार् ख्प् कर�त असतात ह् पत््क स्ल� असल्ल्ा त्ांा्ा वर�ल 

जा�हरातीवरन �दसून ््ईल व राष्ाच् �खस् कापण्ात तर इंरगलश �कती प्ाईत आह्त ह् �हदंसु्ानातील 

लोकांस सांगत बसण् महणज् इंरगलशांा्ा ्ा सदगुणांची ‘न्�्वहांना’ काह�च मा�हती नाह� अस् 

महणण्ासारख् आह्. झुल ू लोकांशी झाल्ल्ा लढाईत इंगजांनी पशहूुनह� रान्�पणा दाख�वला अशी 

त्ांचीच पत् ओरड कर�त आह्त! एक झुलूबाई आपल्ा मुलास घ्ऊन उभी होती व त्ाची समजूत घाल�त 

होती. इतॅ्ात एक शरू इंगज �शपाई आला व त्ान् मह्ल्, ‘बाई तू नको तास घ्ऊ! मी तुझ्ा मुलाची 

समजूत घालतो’ व अस् महणून त्ान् त्ा मुलाला गोळी घातल�. श्कडो अ�म कक त्ांपैक� मी ह् 
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उदाहरणा्र द्त आह्. ह� कक त्् इंगज �शपाईच आता इंगजी पतांना कळवीत आह्त. बोअर वॉरमध्् बोअर 

लोकांना शसत इंगलडंम�ून �मळाल� अशी गुणगुण होती. परंतू आता झुलु वॉरमध््ह� त्ा सदगुणात 

इंगजांची बर�च पगती झाल� आह्. झुलूंना बंदकुांचा पुरवठा इंगलडंम�ून झाला इतक्च नवह्, तर लषकर� 

क�मशना्ा चौकशीवरन अस् �सद झाल् आह् क�, कोट्ाव�ी रप्ांची अफरातफर होऊन मोठमोठ्ा 

अ��कार्ांा्ा साह्ान् लाचलुचपतह� राजरोसपण् चालू होती. अशा हजारो गोष्�ंवरन इंगलडंम�ील 

अंतगरत रस्ती �कती कुजत आल� आह् ्ाचा अंदाज करता ््ईल. परंतू बाह्रचा भपका पाहून गर�ब लोक 

हताश होऊन जातात व त्ांना इंगलंड महणज् एक अजरामर, मोठा ्ोरला रा�स आह् अस् वा्ू लागत्. 

परंतू तस् काह� एक नाह�. इंगलडंच् मन कुजल् आह्. त्ांा्ातील ्ोर सदगुण पूव� क�ीकाल� असतील तर 

त् नष् झाल्ल् आह्त. सामाज्ाा्ा उतरत्ा काळात जी �चनह् वहाव्ाची ती सवर दगगोचर होत आह्त व 

ह� त्ांना सवतःलाच रजतक� कळत आह्त ्ततक� इतर कोणालाह� कळत नसतील. आपल्ा �हदंसु्ानात 

अशी समजूत आह् क�, इंगलडंच् मन नीतीभष् झाल्ल् आह्; त्ा�प त्ांच ्सामा्र मात फारच मोठ् आह्. 

ज्ा राष्ाला एखाद� मोडक� तलवार �कंवा फु्क� नाव द्खील मा�हत नाह�, त्ाला इंगजांपाशी 

‘म्ारॅझन’ बंदकुा व लढाऊ जहाज् आह्त ह् ऐकताच भ्गसतता पापत वहावी ्ामध्् काह�एक नवल 

नाह�. पण इंगलडंा्ा ताब्ात असल्ल् सामाज् �कती अवाढव् आह्, ्ाचा �वचार क्ला तर त्ांची शॅती 

�कती अलप आह् ह् आपल्ास समजून ््ईल. जर जमरनीन् इंगलंडवर सवार� क्ल� तर खु� इंगलडंच् 

सरं�णाचीह� भांती पडणार आह्! मग आ्लयड, इरजपत, झुलूलँड ्ांा्ा संर�णच् नावच नको व तो 

�हदंसु्ान द्श! तीस को्� लोकांनी गजबजल्ला, �हमाल्ाद� पवरतांनी व समुद द्वतांनी संर��ल्ला, 

�शवाजी, पताप�सहं, गुर गो�वदं�सहं ्ांा्ा �पतकस्ानी असल्ला, असा तो �हदंसु्ान द्श अनतंकाल 

ताब्ात ठ्वण्ाची व्वस्ा कशी कराव्ाची? �हदं ुलोकांची राज्नषठा! ती व्वस्ा कर�त आह् तोप्यत 

�ठक आह्. पण �हदं ुलोकांत द्श्नषठा उतपनन झाल� तर पुढ् का् कराव्, ्ाचा �वचार इंगजांनी क्लाच 

पा�हज् व ्ाचा �वचार कर लागताच त् ग��ळून जातात. �हदंसु्ान द्श्नषठ झाल्ावर - �म.�सल� ह् 

आपल्ा पुसतकात महणतात, क� मग एक �दवसभर द्खील �हदंसु्ानात राहण्ाची सो् नाह�. इंगलडंच् 

�भकारड् आरमार �हदंसु्ानला का् ताब्ात ठ्वणार! इंगलंड सामाज् सांभाळण्ास �कती असम्र आह् 

ह् �ूतर इंगजांनी क्वहाच ताडल् आह्. आपल् सामाज् बुडणार ह् त्ांना पूणरपण् कळल् आह्. आता त्ांच् 

सवर प्तन फॅत अशाचसाठठ आह्त क�, रजतक� जासत �चका्� �्कवता ््ईल ्ततक� �्कवावी. 

प�रणामाचा प्न नसून �दरंगाईचा प्न आह्. कारण इंगज लोक आपल्ा इकड् वा्तात ्ततक् काह� 

सशॅत नाह�त. आपल्ा ्तकड् ्नवडल्ल् सुदढ लोक ््तात व वा््ल ्ततक् वाढतात, परंतू खु� त्ांच ्

द्शात पहाव् तो आपल्ा सामान् मनुष्ात व त्ांा्ा सामान् मनुष्ात काह� भीतीदा्क भ्द ना�ह, 
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काह� वषायपूव� राज्रोहणा्नमीत् �हदं� �शपाई इकड् आल् होत्. न्पाळी, शीख व मराठा �शपाई 

का्कपणात व �ाडसात इंगजी �शपा्ाप्�ा काकणभर जासतच आह्त. सवद्शा�भमानात त् कमती 

आह्त. इंगजाशी शार��रक अवनती झपाट्ान् होत आह्. ग्ल्ा पंचवीस वषायत सनै्ाला उप्ोगी महणून 

उंची व वजन ठर�वल् होत् ्ततक् आता श्कडा दहात आढळत नसल्ान् ती अ् कमी करण्ात आल� 

आह्. �शपा्ांचा �ंदा सोडून इंगजी तरण दकुानाकड् �ावत जातो. महणून लॉडर रॉब र्स स राग् भरत आह्त व 

त्ांनी ्ा इंगजी शर�र�्ाला �भऊन ‘रा्फल ॅलब’ ची स्ापना करण्ाची ख्प् जार�न् चाल�वल� 

आह्. बहूत्क पतातून ्ा �वष्ाची चचार सुर झाल्ल� आह् व जो तो आपापल्ा पर�न् इंगजांची अशॅतता 

दरू करण्ास का् ्ुॅती ्ोजावी ह्ा �वचारात आह्. इंरगलश लोक आता अगद� घाबरल् आह्त त्ातूनह� 

आ्लयडची चळवळ, इरजपतम�ील चळवळ, �हदंसु्ानातील चळवळ, जमरनीची तुकर स्ांनातील चळवळ 

वगैर् चळवळींनी लडंना्ा उरात �डक� भरल� आह्. ज्ा आरमाराला व सनै्ाला पाहताच आपण �हदं ू

लोक गभरगळीत होतो त्ा आरमाराची व सनै्ाची खर� ्ोग्ता इंगलडंा्ा पूणर ध्ानात आल्ल� आह्. जर 

आ्लयडन् व �हदंसु्ानान् आपआपल् लोक परत बोलावल् तर इंगलडंच् सनै् �कती उरणार? त् इंगलडंा्ा 

्नमम्ा भागाच् र�णास द्खील पुरणार नाह�! अशा �भतीन् कं�पत होऊन हलल� इंगलडंमध्् दै्नक 

पतातून वर�ल आश्ाा्ा चचार चालल्ल्ा आह्त. पैक� उदाहरणा्र एका पताची हक�गत खाल� द्तो. 

 ‘ड्ल� �मरर’ ्ा नावाच् एक दै्नक पत लडंनमध्् प�सद होत असत्. ह्ा पताा्ा लाखो प्त 

दररोज खपत आह्त. ह् पत लहान मुलांत फारच �प् असल्ान् त्ा मुलांसाठठ लषकर� �श�णाा्ा 

आव््कत्वर ्ा पतात ल्खमाला सुर झाल्ा आह्त. इंगजी तरणांनी शर�रपकक ती �दवसम�दवस �कती 

�वल्ाला जात आह् ्ाच् पूणर �दगदशरन करन �हदंसु्ानातील सवद्श चळवळ, इरजपतम�ील गडबड वगैर् 

�चनहांवरन इंगजांच् दसुर्ाच् कुरणावर चरण्ाच् व दसुर्ांा्ा पा्ावर उभ् राहण्ाच् �दवस संपत आल् 

असून आता सवतःच् सामा्र ्नदान इंगलडंा्ा सरं�णापुरत् तर� वाढवाव् असा उपद्श द्ण्ात आला. 

सव्ंस्वकांच् सनै् त्ार क्ल्ा�शवा् इंगलडंची �डगत नाह�, ह� गोष् लॉडर राब र्सपासून तो 

वतरमानपतांा्ा चालकांप्रत सवाया्ा ध्ानात आता आल� आह्. सॅतीच् लषकर� �श�ण द्ाव् अस् 

एका प�ाच् महणण् आह् व दसुर्ाच् महणण् क� लषकर� �श�णाची महतवाची अंग् इतक� लोक�प् करन 

सोडावी क�, लोकांनी आपण होऊनच लषकर� �श�ण घ्ाव्. ह� रस्ती घडवून आणण्ास मा् उपा् 

महणज् तरणपणीच �वद्ाा्ारस शारर�क �श�णाची गोडी लावण्. ‘ड्ल� �मरर’ मध्् एक लषकर� 

ऑ�फसर महणतो क�, लहानपणी �वद्ाा्ायस जर व्ा्माची गोडी लावल� तर तो जनमभर व्ा्ाम सुर 

ठ्वल्ा�शवा् राहणार नाह�. त्च एखाद्ा बावीस वषारा्ा तरणाला व्ा्ामाचा नाद लाव ूमह्ल् तर त् 
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अ्तश् कठठण होत् असा अनुभव आह्. �शवा् लहानपणी तोल्ल इतका व्ा्ाम कर�त ग्ल् तर� 

शर�राला वळण ताबडतोब लागत् व अंगातील रग वाढत जात्. परंतू एकदा हाड् व सना् ूकठठण झाल् 

महणज् मग त्ांना वळण लावण् अशॅ् होऊन जात्. महणून लहान मुलांना १४ वषारपासून ताल�म 

�शकवल�च पाह�ज् अस् त्ांच् महणण् आह्. परंतू ताल�म करन नुसत् लट होण्ात खर� शॅती नसत्. 

हलल�ा्ा काळी सवद्शर�णाला नुसत्ा तालमीहून अ��क �श�ण पा�हज् आह् व त् �श�णह� 

तरणपणीच द्ऊ लागाव् अस् ्््् सवारनुमत् ठरत आल्. ह् �श�ण तालमीबरोबर �दल् ग्ल् महणज् लषकर� 

�श�ण सव्ंस्वक �शपा्ांपुरत् �मळणार आह्. आपल्ाकड् लषकर� �श�णाबदल लोकांची फार �वल�ण 

समजूत झाल्ल� आह्. लषकर� �श�ण महणज् एक मोठ् भानगडीच्, �ोॅ्ाच् व कठठण काम आह् अस् 

त्ांना वा्त्. वषारनुवषर �शकत बसल्ा�शवा  ्लषकर� �श�ण �मळत नाह�, अशी एक घातक� समजूत 

पच�लत आह्. परंतू खर� गोष् ्ाा्ा अगद� उल् आह्. उततम स्नानी वहाव्ास वषारनुवष� तर का्, पण 

जनमभर �श�ण घ्तल् तर� हव्च आह्. न्पो�ल्नन् द्खील लषकर� डावप्चात चुका क्ल्ा. परंतू 

सवद्शाा्ा सरं�णा्र सव्ंस्वकतव करण्ाइतक् सनै्ाम�ील �शपा्ांइतक्, मनुष्ात मदरपणा 

््ण्ाइतक् लषकर� �श�ण घ्ण् फार सोप् आह्. वा््ल तो मनुष् �शपाई होऊ शक्ल, ्ा �शपाईगीर�ा्ा 

�श�णाला मोठठशी बुदी वा मोठासा काळह� लागत नाह�. अत्तं अडाणी व म्तमंद इंगज उततम �शपाई 

होत्. व काळ �कती लागतो ह् मी ‘सप्ॅ्््र’ नावाा्ा पताा्ा शबदातच सांगतो. Soldiers can be 

thoroughly trained in six months and made to enjoy their training instead of dragging through it 
as they do at present. उततम �शपाई बनण्ास सहा म�हन्ांहून अ��क काळ लागत नाह� व त्ा सहा 

म�हन्ांतह� त् काम हसतख्ळत करता ््त्. लषकर� �श�णात तीन मोठ्ा गोष्� आह्त Riding 

घोड्ावर बसण्, Shooting अचूक न्म मारण् व Drill कवा्त �कंवा ग्नमी काव्ात कवा्तीच् 

महातम् फारच ्ोड् असल्ामुळ् का्कपणा. ह् ्तनह�ह� गुण लहानपणी फारच उततम �शक�वता ््तात. 

It is much easier to teach boys to shoot and ride and soldier, generally than it is to teach young 
men. इतक् �श�ण १४-१५ वषायपासून �दल् क�, त्ा तरणास �शपाई�गर�चा छंद लागतो, त्ांच ्शर�र सुदढ 

होत्. �कक््ा्ा ऐवजी न्म मारण्ात, ताल�म करण्ात व घोड्ावर बसण्ात तो जासत व्ळ आनदंान् व 

हौस्न् खचर करतो व सवद्शावर जर कोणी सवार� क्ल� व मातकभू�मच् अंगावर�ल सवातंं्शालूा्ा पदराला 

सपशर करण्ाच् मनात आणल् तर त्ा दषु्ाा्ा छातीवर नाचण्ाच् व कंठ �चरण्ाच् सामा्र त्ा 

तरणाच् अंगात आल्ल् असत्. ड्ल� �मरर महणत्, अशा र�तीन् सवर इंगलंड �शपा्ांच् राष् बन�वता ््ईल. 

सवद्शसवातंं्ासाठठ बळी द्ण्ास पत््क तरणाचा द्ह ्ोग् होईल, ्ाहून �न्ता ती कोणती? व 

महणून ‘ड्ल� �मरर’ न् Boy army for Britian �ब्नसाठठ तरण सनै् त्ार करण्ास आरंभ क्ला व त्ा 
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पताा्ा तरण वगर�णदारांपैक� ज्ांनी अजर कराव्त अस् �ल�हल्. इतॅ्ात A striking and patriotic 

response to our proposal महणून ल्ख आला व त्ात एका द्शभॅतीन् द�ड दोन म�हन्ात आपण 

�श�ण द्ऊन १४/१५ वषाया्ा एका प्कास बंदकू मारण्, घोड्ावर बसण्, कवाईत व तरवार�च् हात 

�शकवतो अस् अ�भवचन �दल्ाच् प�सद झाल् आह् व आता ती तरणस्ना त्ार होणार ्ात काह� शकंा 

नाह�. ्ा सवर त्ार�चा उद्श का् तर in case a foreign foe invaded our shores every Englishman 

ought to be in a position to assist to expel the invader - इंगलंडवर दसुर्ान् सवार� क्ल� तर पत््क 

तरणान् आपल्ा द्शसवातंं्ासाठठ रणांगणात उतराव् महणून! 

 पत््कान् आपल्ा सवद्शसवातंं्ासाठठ रणांगणात उतरण्ाची त्ार� करावी ह� प�वत 

महतवकां�ा आह्. राष्ाच् चैतन् महणज् राजक�् सवतंत ह् हो्. का्म असल् तर राष् आपल� उननती 

करन घ्ण्ास सम्र होत्. ह् सवातंं् राष्ाच् मान�सक �श�णावर व शार��रक सै्नक �श�णावर 

अवलंबून असत्. परंतू काह� अदरूदश� पुढार� तशा शार��रक �श�णाकड् अगद� दलुर� करतात. ्ा जगात 

न्भळ्ाचा ्नभाव लागणार नाह�. पत््क द्शान् वर वणरन क्ल्ापमाण्’राष्�् तरण स्ना’ त्ार क्ल� 

पाह�ज्. ह् काम फार सोप् आह्. परंतू ्तकड् कोणाच् ल� ग्ल्ल् नाह�. पण त्च बर् आह्! नाह�तर �कक््चा 

व्ळ मोड्ल!  

- �द.१८ सष म्बर १९०६. 
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३. समापतीचा आरंभ 

 ग्ल्ा आठवड्ात लडंन शहरात �हदंसु्ानाब�ल रजतक� खळबळ उडाल� आह् ्ततक�च 

खरोखरच ५७ च् सालापासून आजप्रत उडाल� नवहती! १८५७ च् सालानतंर इंगज लोक आपणाला अगद�च 

�वसरल् होत् अस् महणून त्ांा्ा �हदंसु्ा�वष्ीा्ा प्माला मी बा�ा आ�णत आह् अस् �बलकूल नाह�. 

५७ सालापासून ह्ूम, ब्डरबनर व कॉ्न वगैर् सन्ह्ांचा तांडांचा तांडा �हदंसु्ानच् कुरणात चरत चरत 

आपल्ाशी सन्ह संपादनू होता ह् मी नाकबूल कर�त नाह�. त्ाचपमाण् आ�ु्नक म्�झनी नामदार गोखल् 

सी.आ्.ई. ्ांा्ा इंगलंडवर�ल सवार्ांच् व्ळी �हदंसु्ानन् इंगलडंला जवळ जवळ पादाकांत क्ल्ल् आह् ह् 

मी कबूल कर�त आह्. परंतू ग्ल्ा आठवड्ात ्ा सवर पसंगाहून जासत अशी खळबळ सुर झाल� आह्. ना. 

गोखल् सी.आ्.ई. ्ांनी इं�ड्ा पतान् मह्ल्ापमाण् आपल� कामगीर� फतत् करन लडंनकड् पाठ 

वळ�वल� तोच अपशकुनांना आरंभ झाला. गोखल्ांनी मोल� ्ांा्ा कानाा्ा रजतक् जवळ त�ड न्ता 

््ईल ्ततक् न्ऊन �हदंसु्ानात राजदोह नाह� अस् सांगून सवर व्वस्ा करन ठ्वल� होती. ड्ल�न्ुजा्ा, 

बातमीदारास फुललरचा राजीनामा पसंत झाला अस् कळताच ना. गोखल् ्ांनी अस् सपष् अ�भवचन �दल् 

क� The public opinion will come to normal state. आता सावरज्नक चळवळ शांत होईल. उघडच आह्. 

कारण, सवर चळवळ फुललर साह्बां�वरदच होती. द्शातील चाळीस को्� रप्् लु्ल् जात आह्त महणून 

काह� आमह� चळवळ कर�त नवहतो! दषुकाळान् रसो-जपानी ्ुदाइतक् लोक दरवष� मरत आह्त महणून 

आमची चळवळ �कंवा सवद्शाला दा�र�्ाच् नरकात बसाव् लागत आह् महणूनह� आमची चळवळ नवहती. 

तर आमची ग्ल्ा वषारतील चळवळ फुललरा्ा राजीनाम्ासाठठ होती व आता तो राजीनामा �मळताच 

लोकांची मन् पुनहा प�हल्ासारखीच ्ंडगार होतील! मग सवद्शाा्ा पा्ातील ब्डी एक रतीभरह� सैल न 

का होईना? पण The public opinion will come to normal state अशा �रतीन् सवायची समजूत घालून व 

�ब�्श राज् Providential dispensation आह् अशी सवतःचीह� समजूत घालून ना. गोखल् सी.आ्.ई. 

�हदंसु्ानकड् जाव्ास ्नघाल् तोच एक भ्कंर तार ््ऊन ्डकल�. एडवडर बादशहा पदा्ुत झाल्! व 

बाबू सुरमदना् ब्नज� भारतभूा्ा राज�चनहांनी म�ंडत झाल्. 

 ह� तार सधं्ाकाळा्ा पतात प�सद होताच सवर लडंल हालू लागल्. कोणास काह�च उमज पड्ना. 

आज सकाळी �हदंसु्ान आपल्ा ताब्ात होता व बारा तासांच् आत तो एका बंगाल� बाबूा्ा ताब्ात 
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ग्ला ह् ऐकून कोणास अनन रच्ना. व्ापार� लोक आपल्ा व्ापाराच् का् होईल महणून �चतंातूर झाल्; 

प्नशनर लोक आपल्ा प्नशनच् का् होईल महणून �चतंातूर झाल्. सर ह्नी कॉ्न व ब्डरबनर ह् आता 

�हदंसु्ानच् का् होईल महणून �चतंातूर झाल्. परंतू ह्ा इंरगलश लोकांतील �चत्ंप्�ा �ब�्श काँग्स 

कम्�्तील इं�ड्न सभासदांना तर रातभर झोपच ््ईना. ्ा सवायना गोखल्ांनी नुकत्च बजावून 

शां�गतल् होत् क� �हदंसु्ानवर इंगजाच् राज् परम््वरान्च आपल्ा फा्द्ासाठठ आणल्ल् आह् व 

महणून मी ्ा ई्वर� कक प्चा सवीकार करन आपण ्ावाचंद �दवाकरौ ्तला अगद� उराशी �रन बसल् 

पाह�ज्. परंतू बाब ूसुरमदना्ान् सवतः अ�भ�षॅत होऊन ई्वरदतत इंगजी राज्ाला झुगारन �दल्! आता ह् 

जर ई्वराा्ा कानावर ग्ल् तर तो का् महण्ल? दःुखात सुख इतक्च क� इंरगलश लोक मू्तरपुजक 

नसल्ान् त्ांा्ा इ्वराला कान नाह�त! नाह�तर ्ापूव�च त्ाला ह� गोष् ऐकू ग्ल� असती. परंतू सर 

ह्नी कॉ्नला कान आह्त ्ाची वा् का् लावावी? त्ांना ह� गोष् �हदंसु्ानासून ऐकू आल� अस्ल! त् 

�हदंसु्ाना्ा �हताकरताच, पण रागावल् असतील व ह्नी कॉ्न रागावल् असता ई्वर रागावला का्, न 

रागावला का् सारखच! त्वहा सुरमदना्ांनी ह् �कती घोर पाप क्ल्! आता ्ाच् �ालन कस् तर� क्ल्च 

पा�हज् महणून द्. दतत ्ांनी लडंन ्ाइमसला एक पत ्ाकल्. एक नवह् दोन पत् ्ाकल� व त्ातच 

सुर्दना्ांना बामहणांनी नुसत् आ�शवारद �दल् व अशा पकारच् आशीवरचन�व�ी �हदंलुोकांत वारंवार 

करण्ात ््तात महणून त्ात भीती वा्ण्ासारख् काह�एक कारण नाह�, अस् प�सदपण् कळवून पुढ् 

�ल�हल् आह् क� सुरमदना्ांना हलल� फार गवर झाल्ला आह् व त्ामुळ् त्ांा्ा हातून अस् हास्ासपद 

पकार घडत आह्त. बाहमणांा्ा आशीवरचनांची सुरमदना्ांना भुक का लागावी ह् मला समजत नाह�. इतक् 

�लहून R.C.Datt महणून खाल� सह� क्ल� आह्. पण पुनहा शकंा आल� क� आपल्ावर इंरगलश लोकांचा 

�व्वास कसा बस्ल? अस् का् आपल्ा अंगी आह्? ्ोडा �वचार करन त्ांनी उततम तोड काढल� व 

वर�ल नुसत्ा सह� खाल� Late Civil Servant ‘आपलाच एक बंदा गुलाम’ महणून असल्ल्ा ्ोर पद�वन् 

राज्नषठा नमतापूवरक नमुद क्ल�. ह् पत प�सद झाल्ावर लडंना्ा साह्बलोकांस जरा ��र आला. 

�हदंसु्ान अरजबात सु्ल् नाह�, महणून आनदं झाला व जो तो द्. दततांची पाठ ्ोप्ू लागला. परंतू सकं्् 

कोसळू लागल� महणज् एकदम कोसळतात. द्. दततांनी सुरमदना्ांा्ा राज्�भष्काच् सकं् ्ाळल् व 

इंरगलश लोक आपल्ा ्ा एका गुलामाा्ा आ्वासनावर सवस् बसल् न बसल् तोच बंगालमध्् 

सुरमदना्ांा्ा राज्�भषक्ाहूनह� एक भ्कंर पकार चाल ूअसल्ाची बातमी आल�. ‘ड्ल� न्ूज’ नावाा्ा 

दै्नक पतात प�सद झाल् क�, बंगालमध्् Golden Bengal महणून गुपत ससं्ा असल्ाचा तपास लागत 

आह्. ्ता्ा शाखा फार �वसतकत पसरल्ल्ा आह्त. व ्तन् नुकत्च एक हसतपतक प�सद करन त्ात 

Why Cry? Drive out the Shaeb महणून मजकूर प�सद क्ला आह्! सुर्दना्ांनी आपल्ा 
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राज्रोहणाा्ा भाषणात अस् सां�गतल् क� �वला्ती साखर्त डुकराच् व गाईच् रॅत �मसळल्ल् असत्. 

अशा र�तीन् सवर बंगालमध्् १८५७ ा्ा व्ळ्स सुर असल्ल्ाच गोष्� सुर झाल्ल्ा आह्त. ‘वंद् मातरम स’ 

नावाा्ा ‘च्ोर’ पतात They (The Engilsh) desire to make the Government of India popular, 

Without ceasing in any sense to be essentially English. We desire to make it autonomous and 
absolutely free of British control महणून मजकूर प�सद झाला आह्. ‘इंरगलश लोकांच् मनातून आपल� 

सतता �हदंसु्ानवर का्म रहावी परंतू आमची अशी इाछा आह् क�, आमा्ा वर �ब�्शांचा ्रतकं�चतह� 

अमल न राहता आमह� पूणर सवतंत वहाव्.’ ्ा लांबलचक तार्न् इंगजांचा खरोखरच �ीर सु्ला आह्. 

�भत्ापो्� बहमरा�स महणतात त् काह� खो्् नाह�. इंगलडंमध्् हलल� का् रस्ती आह् ह् ्ोड् तर� 

ल�ात ्ाव् ्ासाठठ इंगलडंम�ल्ा पमुख पतातील उततर् द्तो. 

 ड्ल� कॉ्नकल Hindu unrest ्ा सदराखाल� �लह�तो क� The coronation of King Banerjee in 

Bengal is the climax of political unrest in Bengal. He is typical Babu, a frothy speaker with no 
backing of judgement or character. The cry ‘Vande mataram’ has a seditious meaning attached to 
it. Partition of Bengal was the greatest mistake of Lord Curzon. वगैर्. राजा बानज� ्ांा्ा 

राज्�भषकान् बंगालमध्् तर ्ा चळवळीचा कळस झाला आह्. ड्ल� �मररन् आपला बातमीदार 

दादाभा�कड् �ाडला व बंगालमध्् उठावणी होणार क� का् �वचारल्? दादाभा�नी सां�गतल् क� त् सवर 

सरकारा्ा वतरनावर अवलंबून आह्. परंतू उठावणी वगैर् काह� एक होणार नाह�. ड्ल� ््�लगाफ : He 

(Banerjee) has just surpassed himself by being crowned and anointed king. whether of India or of 
Bengal only is not stated. In the old days the shift of such an imposter would have been short. 
The Government would either have clapped him under restraint as dangerous Iunatic or ended 
his days in summary fashion. But now Banerjee’s neck is quite safe….mined up with the 
swadeshi movement this is a vague, elusive nationalist feeling which is fosteread by a cheap 
national press. None can form any clear idea as to how much of this wild inflammatory oratory is 
merely the talk of Banderlog. 

 सुरमदबाबूंवर ्ा पतात �शव्ांचा भ�डमार झाल्ला आह्. �हदंसु्ान बडंाा्ा काठावर आह् व ह� 

चळवळ आणखी ्ोड् �दवस चालल� तर ्ा वतरमानपतांनी व वॅत्ांनी जोपासना क्ल्ल्ा चळवळीतून 

भडका उड्ल अस् ्ा भ�वष्वाद्ांच् महणण् आह्. 

 The Standard- ्ा पतात तर फारच लांब ल्ख आल्ला आह्. It appears that we are on the eve 

of an eruption, which though it might take a different form would be hardly less deplorable than 
the storm that was brewing half a century ago. There is certainly an active and malignant 
agitation against the Government. Sedition is openly preached and authority defied. To the cry 
‘India for the Indians’ has been added the watchword ‘Down with the master foe.’ The 
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Coronation of the Babu King cannot be overlooked, etc. �हदंसु्ान १८५७ ा्ा बडंाा्ा त्ार�त आह्. 

इंरगलशांचा उघड उघड दोह �शक�वला जात आह् व ‘�हदं� लोकांसाठठच �हदंसु्ान!’ ्ा महामतंाचा उाचार 

चालला आह्! ह् पत पुढ् महणत् क� अशान् �हदंसु्ानच् कल्ाण होणार नाह�. �ब�्श राज्ात नोकर्ा 

�मळणार्ा वगैर् सवलती त्ांना इतरत �मळणार नाह�त. 

 ड्ल� ग्�फक ्ा पतात Emperor Banerjee महणून म्ळ्ाखाल� ल्ख आल्ला आह्. ्ा पतान् 

सुरमदना्ांचा एक फो्ोह� �दल्ला आह्. ‘वंद् मातरम स’ पतातील हा उतारा तर बहुत्क पतातून प�सद 

झाल्ला आह्. ड्ल� न्ाजा्ा बातमीदारपुढ् ह्नी कॉ्न ्ांनी एक लांब चरहाड वळून अस् �सद क्ल् आह् 

क�, �हदंसु्ानला आता काह� सवलती �दल्ा�शवा् त्ातील सु�श��तांचा �ब�्शांा्ा सतत्वर असल्ला 

�व्वास व त्ांची राज्नषठा अभगं राहणार नाह�. लडंन ्ाइमसन्ह� गडबड उडवून �दल� आह्. सकॉ्लंड 

म�ल्ा पमुख दै्नक पतान्ह� बंडाची आरोळी क्ल� आह्.  

 एका ससं कक त पं�डतान् तर मातरम स शबदाची व्ुतपतती करता करता अस् �सद क्ल् आह् क�, माता 

महणज् काल�द्वता हो् व काल� महणज् सहंारकत� द्वता हो्. महणून, ‘वंद् मातरम स’ महणज् ‘ह् काल�, 

तू इंरगलशांचा सहंार कर!’ 

 इंरगलशांचा सहंार कर! ह� दःुसवपन् इंरगलशांना का पडू लागल� आह्त? परम््वराा्ा मनात ज् 

अस्ल त् तो करतो असा आमचा �हदंूंचा भरवसा आह्, महणून द्वा, तू अमूकच कर ह् त्ाला बळ् बळ् 

सांगण्ाईतक� आमह� उमर्  झालो नाह�. द्वाा्ा मनात आल् तर सहंार �कंवा संर�ण ह् त्ाला एका 

�णात करण्ाची शॅती आह्. त्ात तू सहंारच कर अशी आ�ा करण्ाची आमची इाछा नाह�, आमची 

्ोग्ता नाह�. त्ाला आमह� वंदन कर. मग त्ाला ्ोग् वा््ल त् तो कर�ल. �हदंसु्ानातील लोकांत दढ 

शदा उतपनन होत् आह् ह� गोष् सत् आह्. आमच् राष् उननतीा्ा मागारवर जात आह् ्ात शकंा नाह� 

परंतू महणून ्््् गुपत मडंळाची जाळी पसरल� आह्त �कंवा त््् उद्ाच बंड होणार आह् अशी भीती 

उगीच इंरगलशांनी का बाळगावी? गुपत मडंळ्ा कराव्ास आमह� का र�श्न लोक आहोत? आमह� 

�हदंसु्ानच् �हदं� लोक आहोत! इंगजी राज् हा ई्वर� पसाद आह् महणून आमच् पुढार� शप््वर सांगत 

आह्त. इतक� ‘राज्नषठा’ असता वर�ल तकर  संभवनी  ् �दसत नाह�त. त् काह�ह� असो, परंतू एका 

पतकारान् क्ल्ल� सूचना मात आपल्ा द्शबां�वांनी ल�ात ठ्वण्ासारखी आह्. ती सूचना अशी क� 

सवद्शी चळवळीन् मुसलमान लोकांचा फार तो्ा होत आह्. महणून आपण ती चळवळ बंद ठ्ऊन आपल्ा 

मुसलमानभा�शी सन्ह संपादन करावा ्ातच �हदंसु्ानच् खर् �हत आह्. 
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 अशा �रतीन् हलल� �हदंसु्ानाब�ल भव्त न भव्त चालू आह्. ्ोर� �कंवा कॉनझरवह्�्वहा्ा 

मतान् �हदंसु्ानातील �ाडसी चळवळ जुलमान् मारन ्ाकावी व �ब�्श अंमल �चरस्ाई करावा. �लबरल 

पतांा्ा मतान् जासत जुलूम जर आता सुर क्ला तर �हदं� लोक जासत �चरडीस जातील. ्ाक�रता �कंचीत 

सवलती द्ऊन त्ांस सतं ुष् कराव् व �ब�्श सतता �चरस्ा्ी करावी. प�ांमध्् सा�नासा�नामध्् जर� 

फरक आह् तर� सुदैवान् �ब�्श सतता �चरस्ा्ी करावी ह् साध् उभ्तांसह� मनापासून आवडत् आह्! व 

ह्च साध् �हदं ुलोकांसह� आवडत् आह् अस् �सद करण्ासाठठ ह्नी कॉ्नन् द्. दतत व गोखल् ्ांचा 

सनमानपूवरक उलल्ख करन त्ांची मन् �हदंसु्ाना्ा अं्तम कल्ाणाला �मळ�वतील अशी �शफारस 

क्ल� आह्! ह् अं्तम कल्ाण महणज् GRADUALLY हळूहळू सरप्त ््णार् �ब�्श सामाज्ाखाल�ल 

सवराज् ह् हो्! �हं् मन ्ांा्ा जरस्स पताा्ा ताज्ा अंकात त्ांनी �लह�ल् आह् क�, ‘अख्र इंगलंड 

�हदंसु्ानची काळजी वाहू लाग्ल!’ �हदंसु्ान जाग् झाल् आह्. हलल�ची चळवळ महणज् The Beginning 

of The End आह्. रजकड् सत् त्ाचा �वज् असो!’    

       - �द. ५ ऑॅ्ोबर १९०६. 
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४. राष्�् - सभ्ा्ा शळ््ा 

 लडंन : एकदा सकं्् ््ऊ लागल� महणज् ती अन्क दवारांनी आत घुसतात, इंगलडंा्ा न�शबाला 

का् झाल् अस्ल त् अस्ल. हाती सोन् �राव्ास जाव् तो माती होत्, अशी रस्ती चालल्ल� आह्. 

आ्लयड, इरजपत, �हदंसु्ान, रजकड् पहाव् ्तकड् अ्नष् गहांचाच उद् झाल्ला �दसत आह्. 

आ्लयडमध्् शांतमपापम स कराव्ासाठठ ‘होमरल’ द्ण्ाचा घा् घातला. परंतू त्ा ्ोगान् आ्�रश लोक 

फसण्ाच् ऐवजी जासतच दंड्लपणा कर लागल् आह्त. इरजपतमध्् इंगजी इभत का्म रहावी महणून 

आमह� काह� मुसलमानांना अत्तं कूरत्न ् �श�ा �दल्ा. परंतू त्ाचा प�रणाम दरारा राहण्ाच् ऐवजी 

दव्ष वक�दगतं होत चालला. ह� दव्शबुदी नुसती इरजपत मध््च ्ांबती तर बर् होत्. परंतू आपल्ा 

�मार् तल ्नरपरा�ी लोकांना पशहूुन ्नद् अशा कूरत्न् इंगजांनी माराव् ह् पाहून अससल मुसलमानी 

जातीच् व �मारच् ज्वढ् महंमद�् लोक आह्त त्वढ्ांनी ्ा इंगजां �वरद आग करन सोडल� आह्. 

�हदंसु्ानात तर का् पुसाव्ासच नको. सुरंदना् बानज�ा्ा छताखाल� सवराज्ाचा ज्ज्कार 

चालल्ला आह्! अशा रस्तीत कोणाह� �वचार� मनुष्ास कंप भरल्ा�शवा् राहणार नाह� ह् साहरजक 

आह्. असा कंप इंगजी पतकारांस �कती भरला आह् ह् मी आपल्ास �ाडल्ल्ा इंगजी उतार्ांवरन 

कळल्च अस्ल परंतू त्ानंतर एक अ्तश् वाई् गोष् घडून आल� आह्. �हदंसु्ानात वा््ल ती चळवळ 

चालल� व हवा तो पोरक्पणा सुर असला तर� जोप्रत ह्नी कॉ्न ह् त्ांची काळजी वाहत आह्त तोप्रत 

�हदंसु्ाना्ा कल्ाणाची काह� एक काळजी नको अशी आशा व खाती ठ्वून इंगज सवस् बसल् होत् व 

ती त्ांची खाती काह� उगीच झाल्ल� नवहती. राष्�्सभ्ा्ा श्ळ्ांनी आपण होऊन ह्नी कॉ्ना्ा 

गळ्ात माळ घातल� होती. ्ा सव्ंवरा वरन ह् उघड होत् क�, त्ा श्ळ्ांा्ा त्ा ह्नी कॉ्नवर सव्ंभ ू

�व्वास होता. बर् ्ा �व्वासाला व प्माला आपण पात वहाव् महणून त्ह� काह� ्ोड् झ्ल् नाह�त. सवतः 

त् अजातशतूां्ा जातीच् असूनह� राष्�् ममढवाड्ात उगीच �डक� भर्ल ्ा भीतीन् त्ांनी एक श्ळीच् 

कातड् पांघरल् होत्. ‘रोममध्् असाल त्वहा रोम सारख् करा’ अशी एक महण आह्. तीपमाण् ह्नी कॉ्न 

्ा न्ा्ान् वागल् ह् �ठकच झाल्. परंतू परवा च्कन त्ांा्ा हातून एक फार मोठा पमाद घडला. 

सुरमदना् ब्नज�ा्ा व �ब�पनचंदांा्ा चळवळी ऐकून इंगजाला राग ््ण् ह् अगद� सहारजकच होत्. परंतू 

तो राग दाख�वत का कोणी असतो! अशा व्ळ्स आतमसं्मन क्ल् पा�हज्! श्ळीच् कातड् जस् आजप्यत 

पांघरण्ात जबर आतमसं्मन क्ल् तस्च इतका दम �रन पसंग ्ाळला असता क� बहार उडाल� असती. 

परंतू ‘काम एष को� एष!’ रागाा्ा झ्ॅ्ात झाल् का् क�, ह्नीच् अंगावरच् कातड् त्ांनी फाडून पार 
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झुगारन �दल्! परवा कै. तय्बजींा्ा दःुखपदशरनाच् व्ळी सर ह्नी कॉ्न ्ांनी भाषण क्ल् व त्ात 

जुन्ा पुढार्ांा्ा राज्नषठ्बदल व न्मसतपणाबदल सतुती करन त् रडत ओरडत व जळफळत महणत् 

झाल् क�,’माझ्ापुढ् तरण इं�ड्न बसल् आह्त. त्ांना माझ् कळकळीच्-�हदंसु्ाना्ा कळकळीच् 

सांगण् आह क�, त्ांनी ्ा जुन्ा महातम्ांच् अनुकरण कराव्. �हदंसु्ानात हलल� ज् अ्तर्क� व 

अघोरपं्ी लोक ्नघल् आह्त त्ांच् ऐकू नका. त् महणतात, क� आमहांस पूणर सवातंं् पा�हज्, महणज् 

आमचा �हदंसु्ानवरचा इंगजी अंमल नाह�सा कराव्ाचा. अर्र्, अस् कर नका बर्! राष्�् सभा मागत् 

आह् त् �ठक आह्. पण �ब�्शांचा अंमल नाह�सा करन पूणर सवतंतता �मळवाव्ाची ह् महणण् अन्ारच ्

आह्.’ सभ्त आरोळी उठल� (नाह� नाह�!) नाह� का्, त् अन्ायच् आह्च आह्! ह्नी कॉ्न �हदंसु्ानच् 

�मत! लांडगा आला र् आला! राष्�् ममढवाड्ातील श्ळ्ा रजतॅ्ा लवकर साव� होतील ्ततॅ्ा बर्ा! 

 ह्नी कॉ्नची ड्ल� न्ुना्ा बातमीदाराशी भ्् झाल्ाच् माग् कळ�वल्च आह्. त्ावर त्ा 

पाळीा्ा ‘इं�ड्न सो�श्ालॉरजस्’ म�ील �्का वाचण्ासारखी आह्. �हदंसु्ानात पुषकळ लोक 

सवातंं् मागत आह्त महणून ह्नी कॉ्न त्ांना अघोर� पं्ात काढ�त आह्त त् ठठकच आह्. परंतू हा 

अघोर� पं् क्वळ �हदंसु्ानातच आह् अस् नाह�. इंगलडंमध््ह� एक अघोर� पं् राजक�् सवातंं् मागत 

आह्. ्ा अघोर� पं् ाची एक ्ोल्जंग सभा नुकतीच हाईड पाकर मध्् झाल�. ्ा अघोर� पं्ात सवर रसत्ांनी 

आपल� नाव् न�दनु घ्तल� आह्त. इंगलंड म�ल्ा रसत्ांना राजक�् सवातंं् पा�हज् आह्! ्ा सभ्त �मस 

प�्सर बाईच् भाषण झाल्. त्ातील एक उतारा द्तो. ‘आमह� ह् पॅक् जाणून आह्त क� रसत्ांच ्

इंगलडंमध्् ज् अत्तं हाल होत आह्त त्ाच् मुा् कारण आमच् राजक�् पारतंत हो्. आमहाला पूणर 

राजक�् सवातंं् पाह�ज् आह्. ्ा कामी पुरषांनी आमहास साह् द्ाव् अशी आमची इाछा आह्. परंतू 

जर त् खुषीन् आमहांस राजक�् सवातंं् द्त नसतील तर आमह� साफ सांगतो क�, आमह� रसत्ा त् 

त्ांा्ापासून �हसकावून घ्ण्ास सम्र आहोत. आमह� मनात आणताच सवर इंगलडंच् व्वहार एका 

�दवसात बंद पाडू शकू व राजक�् सवातंं् �हसकून रजंक ू न घ्ऊ शकू!’ �हदं� द्शबं�ंुनो! ह� एक सती बोलत् 

आह् व आपण अजून न्मसत पुरष आहोत! गुलाम�गर�चा वरवं्ा पुनहा कोणत्ाह� द्शावर न �फरो. 

 गुलाम�गर�चा �व् ््ण् ह् काह� मोठ् नवल नाह�. तो वी् आज प्रत आला नाह� ह्च खर् नवल 

आह्. परंतू आता ह्नी कॉ्न �कतीह� रागावल् तर� गुलाम�गर�चा श्व् जवळ आला आह् ्ात शकंा नाह�. 

दादाभा�ा्ा अध्�तवाच् आड लपून ह्नी कॉ्नन् ज्ा अघोर� पं्ावर गोळ्ा झाडल्ा त्ा पं्ातच 

द्शभॅत शामजी कक षणवमार ्ांची गणना आह्. त्ांा्ावर इंगजी पत् �कतीह� बो्् मो�डत असल� त्ा�प 

�हदंसु्ाना्ा भाग्ाच् ज् काह� �करण हलल� चमकत आह्त त्ात त्ांची गणना इ्तहासात करावी 
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लागणार ्ात शकंा नाह�. द्शभॅत शामजींनी एडमंड बकर  नावाची सकॉलर�शप आपल् महाराष्ातील 

द्शबं�ु प�ान बी.ए.एल.बी. ्ांना �दल्ाच् सवर�वशुतच आह्. त्ा ल्ॅचर�शपा्ा ्न्मापमाण् ठरल्ला 

्नबं� परवा द्. प�ान ्ांनी वाचून दाख�वला. ‘भावी भारत्नम�ती’ हा �वष् होता. त्ा �वष्ाच् द्. 

प�ान ्ांनी फारच �वसतकत, जोरदार सुदंर व ््ा्र �वव्चन क्ल्. तो ्नबं� बहुत्क प�सद होईलच. त्ांनी 

भावी भारताची ्न�मरती कशी कराव्ाची ह् सांगण्ाा्ा आ�ी पसतुत रस्तीची शोच्न्ता फार मा�मरक 

�रतीन् वणरन क्ल्. मुसलमानी आमदानीप्�ा इंगजी वरवं्ा अनतं र�तीन् सवद्शभुमीा्ा नाशास 

कारणीभूत झाल्ला आह्. हलल� जी शांतता �दसत आह् ती रजवंत लोकांची शांतता नसून म्ल्ल्ांची 

शांतता आह्. ्ा शांतत्बदल मकत्ूच्ह� आभार का मान ू न््त ह् समजण् फार कठठण आह्. सध्ाची 

झाल्ल� ह� दःुरस्ती ्ाळण्ास द्. प�ान महणाल् क�, पूणर राजक�् सवातंं् ह�च एक माता आह्. 

सवातंं् ह् ्नसगर दतत आह्. त् आज �मळवण् कठठण �दसत् महणून उद्ा त् �मळवता ््णार नाह� अस् 

कशावरन? इ्�लच् सवातंं्ाला कालप्रत’सवपनसकष्�’ महणत होत्! पण आज तीच सवपन सकष्� खर� 

झाल्ल� आह् व इ्ल� ्तच् रोम व ्तचा आलपस ह् सवातंं्ाा्ा ्नशाणीला आपल्ा प�वत मसतकावर 

�ारण करन सवर जगाला सवातंं्ामागची ललकार� द्त आह्त! त्वहा सद्ःरस्तीला ्ाळण्ास दसुर� 

तोड नाह�. महणून पूणर राजक�् सवातंं् पाह�ज् आह्! ह् �मळ�वण्ाच् एक दोन उपा्ह� त्ांनी सुच�वल् 

क� चहुकड् �श�णवकदी करावी. लोकांना राजक�् हॅक समजावून द्ाव्. मुसलमानबं�ंुनी व सवर �हदं� 

लोकांनी एक वहाव् व सवातंं्ा�शवा् ्ांबा्च् नाह� असा ्न्च् करावा. आपण पात झालो महणज् 

प्त्न�ी, सवातंं् वगैर् द्ण्ाच् इंरगलशांनी अ�भवचन �दल् आह् वगैर् आश्ाच् द्. प�ान ्ांच् ्नबं� 

वाचन झाल्ावर द्शभॅत लोकमान् शामजी ्ांच् आभारपदशरक भाषण झाल् व ‘वंद् मातरम स’ राष्गीत 

द्शबं�ु ्ागोर-बंगालच् मह�षर ्ासरगोर ्ांच् पणतू ्ांनी सुसवर सुमगंल �रतीन् गा्ल्ावर सभ्च् काम 

संप�वण्ात आल्. 

 ह� बातमी ह्नी कॉ्नला कळ्ल तर त्ांना का् वा््ल? परम््वर त्ांना शांतता द्वो! 

         - �द. २६ ऑॅ्ोबर १९०६. 
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५. �हदंसु्ानच ्गारडी 

 लडंन- ता. ५-१०-१९०६ श्नवारचा �दवस. करम्ना महणून वहरा््� �हपोडोम मध्् ग्लो होतो. 

वहरा््� �्ए्र् आपल्ा लोकांना नवीन आह्त महणून त्ांची ्ोडॅ्ात कलपना द्ावी अस् वा्त्. ्ा 

�््््र मध्् गाणार्ांच् गाण्, नाचणार्ांचा नाच, खुषमसकर्ांचा खुषमसकर्पणा, पशपु�ांच् नाना 

तरह्च् ख्ळ , बा्�सकलवरच् प्��ण् काम, ताल�म, मनुष्ांची सुदंर शर�र्, ््पीझवरची काम्, कुसत्ा, 

जुजुतसूच् ख्ळ, इंगजी जादगुार इत्ाद� सवर गोष्� पहाव्ाला व ऐकाव्ाला सापडतात. ती एक पकारची 

�खचडीच आह् महणाव्ाची. �हपोडोममध्् ग्ल्ानंतर एक पोगाम �वकत घ्तला व वाचाव्ास लागलो 

तो त्ात Indian Faakirs, Hindu/Conjurers ह� अ�र् �दसल�. ह् का् करन दाख�वणार ्ाबदल मोठठ 

उतसुकता पापत झाल�. काह� व्ळान् त् आल्. त्ांचा पोशाख, ती त्ांची पुगंी, डमर व पोतडी अगद� 

�हदंसु्ातल्ापमाण्. प्�कांना त्ांा्ा पोशाखात तर नवीनपणा वा्लाच, पण त्ांनी ज् ख्ळ करन 

दाख�वल् त्ह� ्््ील लोकांना नवीनच होत्. एकंदर त् सवर ख्ळ फारच सफाईन् क्ल्ल् पाहून त्ांना फार 

कौतूक वा्ल्. त्ांनी ज्ा ्ाळ्ा वाज�वल्ा त्ावरन अस् मानण्ास जागा आह्. ख्ळ आपल्ा इकड् ज् 

अगद� सा�ारण आह्त त्ापकै�च होत्. त्ा गारडी लोकांनी आपल्ापैक� एकाला एका प््ार्ात एका 

जाळ्ात घालून नाह�सा क्ल्ला व �फरन त्ाच प््ार्ातून मोकळा बाह्र काढल्ला पाहून ्््ील लोकांना 

फार आ्च्र वा्ल्. ख्ळ सवारा्ासमोर व अगद� नजीक करन दाख�वल्. त्ांा्ाकड् �कत््कांच् डोळ् 

लागल्ल् होत्. पण त्ांनी आपल् काम हुषार�न् व हातचलाखीन् क्ल्. लोक त्ांची करामत पाहून खूष झाल् 

व गारड्ांनाह� म्न्जरकडून बर्च पैस् �मळाल् असतील. श्व्� स्नफारनससकोा्ा भूकंपाचा द्खावा 

पाहून घर� आलो व काह� व्ळान् झोपी ग्लो असता एक सुदंर सवपन पडल्; �हदंसु्ाना्ा स््जवर �हदं ु

गारडी मोठठ आ्च्रकारक व साहसाच् ख्ळ करन दाखवत आह्त. त्ांा्ाकड् दरूदरूा्ा राष्ातील 

लोकांच् डोळ् लागल् आह्त. �कत््क ्छदानव्षी लोक आपल्ा द�ुबरणी लावून बसल् आह्त व त्ा 

गारड्ाच् कोठ् �बनसत् आह् इकड् त्ाच् ल� गुं तून ग्ल् आह्. �कत््क ह् का् करन दाख�वणार अशा 

�वचारात ग्ांगळ्ा खात आह्त. ख्ळ ख्ळाव्ास वंगभंगान् आवहान क्ल् आह्. ्ा लोकांनी काँग्स 

रपाा्ा त�डातून न्हमी �ूर काढला व अगनीा्ा जवाला दाखवाव्ा पण ्ामध्् प्�कांना काह� �वश्ष 

वा्त नवहत् व त्ाचा प�रणामह� त्ांा्ावर �वश्ष झाला नाह�. बर्ाच व्ळान् त्ांनी सवद्शीचा ख्ळ 

ख्ळाव्ास सुरवात क्ल�. सवर प्�क बारकाईन् पाहू लागल्. ्छदानव्षी लोक हा ख्ळ फसणार महणून 

महणू लागल्. तोच त्ांची ्नराशा झाल�. महणून इतर हसल्. हा ख्ळ तर बहा�रपण् पार पडला. दसुर्ा 
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एका ख्ळाला सुरवात झाल�. एका प््ा्ार् तू �हदंसु्ान द्श दा�रद्, पल्ग, आपसांतील तं््, मतसर, वाई् 

राज्व्वस्ा, पारतंत ्ांा्ा जाळ्ात फसल्ला �दसला. त्ाला ्ा रस्तीतून सवाया्ा सम� नाह�सा 

करन �फरन त्ाच प््ा्ारझतून बं�र�हत व मोकळा करण्ाचा �वचार त्ा �हदं ूगारड्ांचा चालला होता. 

त् का् करणार इकड् सवायच् ल� लागून ग्ल् होत् व सवर मोठ्ा उतसुकत्न् व एक�चततान् पाहात, होत्. 

इतॅ्ात मी जागा झालो. अर्र्! कोण वाई् गोष्! क्वढ� ्नराशा!! का् झाल् त् पहाव्ाला सापडल् 

नाह�. �फरन ्नजाव्ाचा �वचार क्ला. डोळ् �म्ल् तो ्नराळ्च सवपन पडल्. ्ोडॅ्ात अस्ः ज्ा ज्ा 

�हदं ु गारड्ाला महणून इंगलडंा्ा स््जवर ््ऊन काम सा�ून घ्ाव्ाच् आह् व काह� लभ्ांश 

�मळवाव्ाचा आह् त्ांचा �भ�ा मागून क�ीह� मतलब सा�ण् नाह�. �भ�्क्ार्ला इंगलडंा्ा स््जवर 

जागा नाह�. जागा तर नाह�च नाह� पण तो उपहासास मात पात होइल. ्््् ््णा्ारड गारसरड्ांनी हा �डा 

अव्् घ्तला पाह�ज्.    

-�द.२ नोवहमबर १९०६. 
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६. ्ाचा अ्र का्? 

  लडंन , �द. २-११-१९०६ लडंनमध्् पालरमम् सभ्त अल�कड् �हदंसु्ाना्ा प्नावर काह� 

प्नोततर् होत असतात. द्शभॅत सुरमदबाबूंना इकडून ्ाच अ्� काह� पत ्ग्ल्ल� सवायस मा�हत आह्तच. 

त्ापैक� एका पतात बंगालची चळवळ जर अशीच न््ान् चाल�वल� व अजायची काह� भमडोळी जर 

इंगलडंमध्् पुनहा आल� तर �वभागणी रद करण्ाचा प�ान मडंळाचा ह्तू आह् असा अ्र त्ात धव्नत 

क्ला होता. ह् पत प�सद होताच लॉडर मोल�वर पालरमम्मध्् प्नांचा भ�डमार उडाला. �वभागणी रद 

होण्ाचा काह� संभव आह् का? अशा आश्ाा्ा प्नांनी तासून जाऊन मोलरसाह्बांनी अस् पुनहा ओरडून 

सां�गतल् क�, ‘�वभागणी का्म झाल� आह्. ती काल्तीह� रद होणार नाह�!’ राजकारस्ानी पुरषांमध्् 

सपष् व सत् बोलण्ाचा दगुुरण क�ीह� नसावा. सपष्, खर्ह� नाह� व खो््ह� नाह�, पूणर खो्् असल् तर� 

चाल्ल, पण पूणर खर् मात क्वहाह� नाह�. अस्च बोलण् कारस्ानी लोकांस शोभत् ह् ततव मोल�साह्बांना 

माह�त नाह� अस् नाह�. सपष् व सत् बोलण्ाचा दगुुरण त्ांा्ामध्् आह् अस् महणण्ाच् �ाडस 

मोल�ा्ा बज््वर�ल भाषणानतंर ना. गोखल् द्खील कर शकत नाह�त. �हदंसु्ान शीमतं होत आह् ्ा 

वाॅ्ात मोल�ा्ा बज््वर�ल भाषणाच् सवरसव आल्ल् आह्. आता �हदंसु्ान शीमतं होत आह् ्ा वाॅ्ात 

सत्ाा्ा दगुुरणाचा लवल्श तर� आह् का्? आपल् कारस्ानीपणाच् कतरव् पार पाडीत असताना ्ा 

सत्ाा्ा दगुुरणाचा सपशरह� होऊ न्् महणून मोल�साह्ब ््ाशॅती व ््ामती प्तन कर�त असतात. 

परंतु परवा सतंापाच् भरात त् सपष् बोलून ग्ल्. �वभागणी रद होणार नाह� अस् सां�गतल्ान् 

�हदंसु्ानावर का् प�रणाम होतील ्ाची ज्ांना चांगल� कलपना आह् त्ांना ह् सपष् उततर ऐकून फार 

वाई् वा्ल्. त्ांना आपला डाव फसल्ासारखा वा्ला. गवताची पमढ� दाखवीत दाखवीत गा् 

कसाईखान्ात रजतक� लवकर व सुलभ �रतीन् आणता ््त् ्ततक� ्तला खर� हक�गत सांगून क�ीह� 

आणता ््णार नाह�, �शवा् अशा �रतीन् फस�वत, रंज�वत गा् कसाईखान्ा कड् आणण्ात एक 

पकारची मजा वा्त असत् ती ्नराळीच! �वभागणी रद करतो, आज करतो, उद्ा करतो, क्वहातर� करतो 

अस् सांगत राह�ल्ान् बंगाला्ा गाई पकषठावर� पुाछभार वाहोन वा््ल ्तकड् पळत सु्ल्ा व त्ांा्ा 

भरणा्ारस सभा, त्ांच् होणार् अजर, त्ांची पोकळ अवसान् वगैरमची मजाह� बघाव्ास सापडल�. परंतू ह� 

स�ंी आता व््र जाईल अस् पाहताच इंगलडंम�ील आपल्ा रजवलग �मताच् अंतःकरण तळमळू लागल् 

आह्. बंगाला्ा गाई राज्नषठ असल्ाच् पुनहा एकदा जमल् तर पहाव् महणून कालपासून ‘�फरन ्तन 

करन’ पाहण्ात ््त आह्. काल �म. र्डमडं व ल्बर प�ाा्ा एकदोन सभासदांनी मोल�ला प्न �वचारल् 
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क�, ‘�वभाग�ण च् कागद पालरमम्पुढ् हजर कराल का?’ मोल�ः ‘त्ा कागदपतात �वश्ष काह� नाह�.’ प्न 

:’पालरमम्पुढ् आपण्ात �वश्ष हरकत कोणती?’ उततर : ‘त् माग् एकदा पालरमम्पुढ् मांडण्ात आल् होत्. 

नॅक� तार�ख मला मा�हत नाह�. मी त्ाव्ळ्स इकड् ल� द्त नवहतो.’ मोल�साह्बांना �हदंसु्ाना�वष्ी 

पूणर सहानुभूती आह्. त्ाबदल आपल्ातील �कत््क जहालातसुदा मतभ्द नाह�. परंतू अशी ह� ‘पूणर 

सहानुभूती’ मोल�साह्ब स््् स्क््र� झाल्ापासूनच उतपनन झाल� आह्, ह् ऐकून मतभ्द नसल्ल्ांचा 

�वसर होईल. परंतू ्ाचा उलगडा करण् अगद� सोप् आह्. ्ा जाग्वर ््ण्ापूव� मोल�चा �खसा व मन 

�रकाम् होत्. जोप्रत त्ांा्ा �खशाच् ल� �हदंसु्ानकड् नवहत् तो प्रत त्ांा्ा मनाच्ह� ल� 

�हदंसु्ानकड् नवहत्. परंतू पुढ् ह� जागा �मळाल� त्वहा अ्ारतच ह� रस्ती पाल्ल�. को्ाचा �खसा 

जसजसा �हदंसु्ाना्ा पगारान् भरत चालला तसतसा मनाचा �खसा �हदंसु्ाना्ा सहानुभूतीन् भरत 

चालला! पालरमम् मध्् काल झाल्ल्ा ्ा प्नांची व उततारांची बातमी वाचून एक �हदं� तरण मला 

महणाला ‘�लबरल गवहनरमम् झाल्ापासून �हदंसु्ानाबदल �कती चचार होऊ लागल� पा�हल्त का? अशात 

अजर करन व सभासदांा्ा भ््� घ्ऊन न्् �रला तर काम फतत् होईल!’ असल् वाॅ् महणणार् �हदं� 

तरण अजून ्नघताह्त ह् खरोखर दभुारग् आह्! पालरमम्मध्् जर �हदंसु्ान आज का् करत् आह् इकड् 

इंगजांच् ल� लागल् असत् तर , त् अजायनी नवह् �कंवा त् गोखल्ांा्ा भ््�ंनीह� नवह्. त् ल� �हदंसु्ानात 

उद्ोनमुख होऊ घातल्ल्ा सवातंं् प�ाा्ा अवसानान् लागल्ल् आह्. इंगजी पालरमम्च् ल� आता 

�हदंसु्ानाकड् पा�हल्ान्च लागत आह् अशी दसुर� एक व्डगळ कलपना आपल्ात पच�लत आह्. पण 

आज आह् ्ाहून लाखो प्�न् जासत ल� �हदंसु्ानन् एकदा आक�षरल् होत्. १८५७ ा्ा वणव्ाचा भ्कंर 

च्का लागताच इंगलडंा्ा पालरमम्मध््च तर का्, पण इंगलडंा्ा पत््क झोपडीत सुदा 

�हदंसु्ानाबदल प्नोततर् झाल� आह्त. 

 तसाच वणवा प््�वण्ासाठठ द्. दादाभाई नौरोजी �हदंसु्ानात जाणार आह्त महण्! पण त्ांस 

काँगसा्ा अध्�पदाचा सनमान ्तसरस्ांदा �मळाला महणून ्््् एक म्जवाणी होणार आह् व त्ात 

�कत््क एम.पी. पुढाकार घ्णार आह्त! �हदंसु्ानाा्ा राष्�् सभ्च् अध्�स्ान द्. दादाभाअंना 

�मळाल् महणून इंरगलशांना इतका आनदं का बर् झाला असावा? लो. �्ळकांची ्नवड झाल� असती तर 

�हदंसु्ानवासी्ांना रजतका आनदं व हषर झाला असता, ्ततका दादाभा�ची ्नवडणूक होताच इंरगलशांना 

होत आह् ्ाचा अ्र का्? 

 द्. पांडूरंग महाद्व बाप् बी.ए.्ांनी काह� �दवसांपूव� �हदंसु्ानास होमरल पाह�ज् आह् अशा 

आश्ाच् एक लहानस् पुसतक प�सद क्ल् होत्. ्ा त्ांा्ा सवद्शाला ‘सवराज्’ मागण्ाा्ा 
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अपरा�ाबदल मुंबई ्ु्नवह�सर�्न् त्ांची ‘मगंळदास न्ुभाई’ सकॉलर�शप काढून घ्तल� असल्ची 

बातमी इकड् ्तकड् आल� आह्. सवद्शान् गुलाम�गर�त पडाव् अस् महण्ल त्ासच ह� माझी सकॉलर�शप 

द्ावी अशी एखाद� शतर मगंळदास न्ुभा�नी सकॉलर�शप ठ्वत् व्ळीस घातल� होती क� का्? 

�हदंसु्ाना्ा तरण रॅतात ्नसगारन्च प्रल्ल� सवातंं् भॅती आता असला व्डगळ �ाक दाखून 

मारण्ाच् �दवस राह�ल् नाह�त! 

 -�द. २३ नोवहमबर १९०६. 
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७. कांतीच ्पवाह 

 लडंन : �व्व्न्मानुरप कांती व उतकांती ्ांच् पवाह अखडं व सतत वाहत असतात. कालाा्ा 

उतरणी वरन अकलपनी् जोरान् आप्त आप्त कोसळणा्ारप पपातांना कांती महणतात व समपद्शावर 

वाहत असणा्ार्  नद�पमाण् �व्ववकततीच् ज् पगमनातमक मदंौघ त्ांना उतकांती महणतात. कांती व 

उतकांती ह् एकम्कांची का �् व कारण् होत. कांतीतून उतकांती व उतकांतीतून कांती उतपनन होत्. ह् 

उतकांती-कां्तचक कालचकाा्ा आरंभापासूनच ग्तमान झाल्ल् आह्. ततवकांती, �मर कांती, राज्कांती 

्नर्नराळ्ा सवरपान् �भनन �भनन काल� �व्ववकतती पगमन कर�त आल्ल्ा आह्त व पुढ्ह� पगमन 

कर�त राहतील. साचल्ल्ा व पवाह नसल्ल्ा डबॅ्ातील पाणी जस् कुजत् त्ाचपमाण् रस्रतव व 

�श�्लतव पावल्ल्ा मनुष्ाा्ा �कंवा राष्ांा्ा अंगातील पाणीह� कुजू लागत्. ह् कुजण् नाह�स् 

करण्ात त्ा साचल्ल्ा पाण्ाचा, त्ाची गती अडकवून ठ्वणा्ारआ बं�ार स्ांचा �वधवंस करन, पवाह सुर 

करावा लागतो. पवाह ह� �व्वाची ्नसगरवकततीच असल्ान्, लवकर �कंवा उशीरा, मूळरपान् �कंवा 

रपांतरान्, पण ग्त-शनु्ांना चलन �मळू लागत्. ह्ा चलनाा्ा आरंभाला,्नबय�ाला फोडून बाह्र 

घुसणा्ारल ओघाा्ा प�हल्ा �डक�ला, �कंवा ग्तशनु् मनुष्ाा्ा व कुजू पाहणा्ार्  राष्ाा्ा पा्ांना 

बद करणा्ारप शकखंला पग्ता्ा घणाखाल� तु्त असताना ताडकन होणा्ार् ा आवाजाला कांती अस् 

महणतात. व हा प्त�क््चा �वश्ष व्ग कमी होऊन मूल व सामान् गती पापत झाल� महणज् ्ा गतीन् 

होणा्ार. पगमनास उतकांती महणतात. जगातील �मरकांती सपं ून हलल� �मारची उतकांती सुर आह्. परंतू 

जगाा्ा राजकारणाची उतकांती होण्ास श्कडो आपमतलबाच् व अन्ा्ाच् बं�ार् अड्ळ् कर�त 

असल्ामुळ् अजून ब्ारतच राज्कांत्ा व समाजकांत्ा अव्् आह्त. त्ा झाल्ा�शवा् जगाच् पगमन 

होणार नाह� व पगमन ह� �व्ववकतती असल्मुळ् ह्ा कांत्ा�ह झाल्ा�शवा् राहणार नाह�त. अशा ्ा 

पगमनातमक कांत्ांपैक� हलल� �कती कांत्ा सुर आह्त �कंवा सुर होऊ पाहत आह्त, �कती साचल्ल� 

डबक� भूकंपाा्ा उसळीन् आपल् बं�ार् फोडण्ासाठठ �डक� मार�त आह्त �कंवा मारण्ाा्ा त्ार�त 

आह्त व �कती राष्् आपल्ा गुलाम�गर�ा्ा साखळदंडावर घाव घाल�त �कंवा घाव घालण्ाची स�ंी व 

सा�न् जुळ�वत आह्त ्ाचा आढावा काढण् अत्तं महतवाच् आह्. ्ा महतवाा्ा �वष्ावर �म. �हडंमन 

्ा सो�शआ�लस् महनी् �वदानांच् ’कांतीच् पवाह’ (The Rapids of Revolutions) ्ा 

नाम�भ�ानाखाल� एक अत्तं महतवाच् ज् भाषण झाल् त् आपल्ा वाचकांसाठठ द्त आह्. त्ात �हदं� 

लोकांना �शकण्ाच् �ै्र असल्ास पुषकळ �शकता ््ईल. 
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 प्मतः �म. �हडंमन ्ांनी इंगलडंम�ील हलल�ा्ा ्नर्नराळ्ा राजक�् प�ांच् व त्ांा्ातील 

असल्ल्ा �वरो�ांच् �ववरण क्ल्. त्ात �हदंसु्ानातील लोकांना रचण्ासारख् जर� नसल्, कारण 

गुलामांना सवतंत �वचार सहसा रचत नाह�त- तर� �शकण्ासारख् ह् होत् क�, �म.�हडंमन ्ांच् मतान् 

�लबरल व कॉनझवह��्वह ्ा दोन प�ात नावाच् त्वढ् �भननतव आह्. बाक� ह् दोघ्ह� अनुदार मताच्च 

आह्त. एक प� जरा भडभड्ा सवभावाचा आह् महणून मनातील दषु् ह्तू तो उघड बोलून दाख�वतो. 

दसुरा प� ्ोडा काव्बाज असल्ामुळ् दषु् ह्तंूना गोड भाष्त छपवून ठ्वतो. पह�ला नुसता दषु् आह् परंतू 

दसुरा �लबरल प� हा दषु् व �व्वासघातक� आह्. ्ा �व्वासघातक� लोकांच् हाती इंगलडंच् राज्सुत 

््ऊन आज एक वषर होत आल् आह्. ्ा एका वषारत त्ांनी कोणत् उदार कक त् क्ल् आह्? जी कक त्् क्ल� 

आह्त ती कॉनझवह��्वहांा्ा कक त्ांह ून कोणत्ाह� �रतीन् �भनन नाह�त. त्ांनी इरजपतसाठठ का् क्ल् 

आह्? �हदंसु्ानसाठठ का् क्ल् आह्? अन्ा्ान् व अ�मपणान् कोट्ाव�ी रप्् लु्ून आणल् जातात, 

त्ातील एक दमडी तर� त्ांनी कमी क्ल� आह् का्? मग ्ा प�ान् फरक तो का् झाला? (�म.�हडंमन 

्््् जरा चुकल् अस् मला वा्त्. �लबरल प� आल्ापासुन अगद�च फरक झाला नाह� ह् खो्् आह्. 

उदारहणा्र, मोल� घ्ा. पुसतक् �वकता �वकता पो् भरण्ाची पह�ल� अवस्ा व �लबरल प� अ��कारावर 

््ताच �हदंसु्ाना्ा पगारान् पापत झाल्ल� अवस्ा-मोल�ची ग्ल्ा वषारची मुदा व आता वषरभर 

�हदंसु्ाना्ा पैशान् लालबुंद पडल्ल� मुदा ्ात असल्ला फरक �म. �हडंमनन् �वसराव्ास नको होता.) 

�म. बालफर महणतात त्ापमाण् �लबरल व कॉनझवह��्वह ह् एकम्कांा्ा स�गाची बतावणी करण्ापुरत् 

त्वढ् मात �भनन आह्त. बाक� अ�मपणात दोघ्ह� भागीदार आह्त. परंतु इंगलडंमध्् ह� दोनह� डबक� 

साचून कुजत चालल� आह्त. ह् जर� खर् आह् तर� कांतीचा पवाह सुर झाला असल्ाची �चनह् सपष् 

�दसत आह्त. लोकप� बळावत चालला आह्. समता व सवातंं् ्ांचा �वज् नुसत्ा इंगलडंमध््च नवह् 

तर सवर जगावर वहावा अस् महणणारा प� बळावत आह्. र�श्ा मध्् तर लोकशॅतीा्ा आघातान् 

जुलमाचा बं�ारा जवळजवळ फोडलाच आह्. मी ज्ा व्ळी ्््् बोलत आह् त्ाच व्ळ्ला र�श्ामध्् 

जुलमी जमीनदारांच् हॅक नाशाबीत ठरन भांडवलवाल्ांवर जोराचा घाला पडत आह् व लवकरच 

र�श्ामध्् कांतीप�ाचा �वज् झाल्ला पाहून न्ा्�प  ्लोकांना आनदं झाल्ा�शवा् राहणार नाह�. 

कांती ह� दाबून दबणार नाह�. ्तला रजतक् दाबाव् ्ततक� ती वर उसळत्. पगमनाकड् न्णार� असल्ान् 

कांती ह� प�वत वकतती आह् अस् मी समजतो. कांतीचा पवाह महणज् रजवंतपणाच् �चनह आह्. हा कांतीचा 

पवाह हलल� तर फारच जोरान् सुर झाला आह्. तो ्ा शतकाा्ा आरंभापासून इतॅ्ा व्गान् �ो �ो कर�त 

फुगत चालल्ला आह् क�, त्ाा्ा अ्नवा्र व्गान् पूवर�दगभाग आपल� झोप सोडून द्ऊन खडगडून उठू 

लागला आह्. आ�श्ात राज्कांती सुर झाल� आह्. आता ्तला कोणालाह� ्ांब�वण्ासाठठ जो कोणी 
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्ता्ापुढ् उभा राह�ल त्ाला उल्ून एखाद्ा नजीका्ा खडकावर ्छनन्छनन करन हा कां्तपवाह 

आपल्ा अनुकूल व्गान् असाच �ावत जाणार! कोणीह� आपल्ा गवारन् फुगून त्ाला अड्ळा कर न््. 

कारण त् गवारच् फुगण् ्ा ए�श्ाा्ा राज्कांतीपुढ् चमडूपमाण् �चरडून जाईल. ह् मी नुसत्ा अजमासान् 

सांगत नाह�, ह् जपाना्ा आ�ारावर सांगत आह्. ह्ा भातखाऊ बु्ॅ्ा राष्ान् मासखाऊ व अगडबंब 

र�श्ाला चीत क्ला. तो ्ा राज्कांतीा्ा जोरावर हो्. ह्ा राज्कांतीा्ा पवाहाला ्ांबवून 

�रण्ासाठठ हा ्�चभर र�श्ा वा््त आला मात तोच त्ाला एखाद्ा गवताा्ा काडीप्�ाह� ्ःरतक�चत 

समजून ह्ा पचंड ओघान् उल्ून दरू झुगारन �दल्. इतका दरू क�, पुनहा त्ा पवाहाच् आड ््ण्ासाठठ 

तो पुढ् सर महण्ल तर त्ाला त�ड नाह�! जपानातून ्नघून तो पवाह आता चीनमध्् �शरत आह्. मला 

खातीन् अस् माह�त झाल् आह् क�, चीनमध्् भ्कंर जागकती उतपनन झाल� आह्. चीनमध्् �श�ण, 

राजकारण, सामा्र व सवद्शा�भमान ्ांचा पसार अत्तं तचर्न् होत आह् व चीना्ा जागकतीा्ा 

प�रणाम सवर जगावर झाल्ा�शवा  ्राहाणार नाह�. परंतु राज्कांतीचा हा एकच पवाह आह् अस् नाह�. 

चीनमध्् सवातंं् ्ोड्ाबहुत पमाणान् का्म होत् व महणून त्् ्जागकती व कांती करणारा पवाह 

�कतीह� जोरान् असला त्ा�प तो परतंतांना सवातंं्ा्र च्तना द्णा्ार्  पवाहाप्�ा कमी जोराचाच असला 

पा�हज्. परंतु सुदैवान् ए�श्ाध्् परतंतांना सवतंत करण्ाची शॅती �ारण करणारा असा एक 

राज्कांतीचा पचंड पवाह सुर झाला आह्.हा पवाह महणज् �हदंसु्ानची जागकती हो्. अनतं ्ातनांनी 

ब��र झाल्ल्ा �हदंसु्ान द्शात अख्र च्तना उतपनन झाल� आह् – सवसवातंं्ासाठठ सामा्र 

आणाव्ाच् त्ाच् प्तन सुर झाल् आह्त. असल् सवातंं्गामी प्तन आपल्ा सो�शआ�लस् लोकांना 

सदो�दत वंदनी् असल्च पा�हज्. �हदंसु्ान सवतंत झाल् तर आपल� कोणतीह� हानी होणार नाह�. इतक्च 

नवह् तर आपल्ा व्ापाराची त्ा ्ोगान् वकदीच होईल. दकुानदाराला �गरहाईकांा्ा शीमतंीतच फा्दा 

आह्. आपण �हदंसु्ाना्ा ह्ा सवातंताा्ा प्तनांना साह् क्ल्च पाह�ज्. कारण भूतद्ा हा 

मनुष्तवाचा �वश्ष �मर आह्. �हदंसु्ानची राष्�् सभा आता �डसमबरमध्् भरणार आह्. ्ता्ा 

प्तनांना सहानुभूती असल�च पा�हज्. इतक्च नवह् तर ्ा पचंड सभ्ला आमह� अशी �वनंती करतो क�, 

�हदंसु्ानच् लोक सवातंं्सपंादनासाठठ राज्कांती करण्ास उठताच त्ांना शॅ् ती मदत व पूणर 

सहानुभूती द्ऊ अशी इाछा आपण मजबरोबर पद�शरत करावी. (्््् त्ा पचंड सभ्त ्ाळ्ांचा कडकडा् 

सुर झाला.) व मी अशी आशा �रतो क�, ह् तुमह� �दल्ल् वचन क�ीह� �वसरणार नाह�. ए�श्ाच् भाग् 

ए�श्ाा्ा प्तनान् व ए�श्ान्च उद्ा् आणाव् ह� अभूतपूवर गोष् घडवून आणण्ासाठठच कांतीच् 

पवाह ए�श्ामध्् कस् सुर झाल् आह्त ह् मी आपणास सां�गतल्. फानस व जमरनी ््््ह� राज्कांतीच् 

पवाह इंगलंड पमाण्च वाहत आह्त. हजारो मजुरदारांनी काबाडाकष् करनह� उपाशी मराव्, मूठभर 
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आळशी लोकांनी सवर संपततीचा उपभोग घ्ावा ह� अन्ा्मूलक पदती रजतॅ्ा लवकर बदल्ल ्ततक� 

बदलल� पा�हज्. सामारजक अ्रशासत सु�ारण् ह् आपल् मुा् कतरव् आह्. अम्�रक्तह� उपाशी मरणार् 

ल्ाक इंगलंडपमाण् ल�ाव�ी आह्त. त्वहा राजा असला का् �कंवा प्�सडम् असला का्, लोकरस्ती जर 

इतक� भ्कंर अस्ल, तर त्् ्कांती झाल�च पा�हज् व महणूनच ह् कांतीच् ्नर्नराळ् पवाह सवर जगभर 

सुर झाल् आह्त. इंगलंड, फानस, र�श्ा, अम्�रका, चीन, जपान, इराण, �हदंसु्ान इत्ाद� सवर पकावीवर 

्नर्नराळ्ा सवरपाच् पण एकाच ह्तूसाठठ कांतीच् पचंड पवाह सुर आह्त आ�ण त् एकच ह्तू कोणता? 

तो एकच ह्तू मानवी पगमन हा हो्. ्ा एकाच उदातत ह्तूसाठठ होणा्ारत कांत्ा कोणत्ाह� भागात 

झाल्ा त्ा�प त्ा सवायना अ�भनंदनी  ्असल्ा पा�हज्त! अशा आश्ाच् भाषण करन �म. �हडंमन ह् 

्ाळ्ांा्ा व सतु्तनादाा्ा घोषात खाल� बसल्. 

 �हदंसु्ाना! ह् भाषण तू सारगहण�च�कतस्न् वाच, साव��गर�न् वाच नाह� तर कॉनझवह��्वह व 

�लबरल ्ांा्ा कड्वर बसून आपल� उननती करन घ्ण्ाची मूखर आशा �रन तू जस् आजप्रत �दवस 

घालवल्स, तस्च आता सो�शआ�लस् व �हडंमन ्ांनी मला कड्वर घ्ाव् असा खुळा हटस �रण्ात बाक�च् 

�दवस खचूर लागतील; लोकांा्ा, त् �कतीह� गोड बोलल् व सजजनता्ुॅत असल् तर�, लोकांा्ा कड्वर 

बसून तुला चालता ््ण्ाच् �श�ण संपादन करता ््णार नाह�. �हडंमन अस् बोलल् महणून हुरळून जाऊ 

नकोस. �हडंमनच का्, पण तू कतरबगार� करन दाख�वल�स तर सवर जग अस् बोल्ल! ह् तुझ्ा 

कतरबगार�वर अवलंबून आह्. �हडंमन �कंवा कोणीह� महातमा जर खर� सहानुभूती दाखवीत अस्ल तर ती 

साभार सवीकार! सहानुभूती सवीकार, पण मागू नकोस! सनमाननी् आमतंण आल्ास ज्वाव्ास जा, 

परंतु आगतंुक� मात कर नकोस. सवतः कतरबगार� करन अनन संपादन कर. परम््वरान् तुला 

भारतभूसारखी श्ती �दल� आह्. त्ा �वसतीणर श्तीला गंगा, ्मुना, गोदावर�, काव्र�, �स�ुं व बमहपुता ह् 

अखडं कालव् द्वान् त्ार करन ठ्वल् आह्त. ह्ा �दव् श्तीत ह्ा अखडं कालव्ांा्ा पाण्ान् तुझ्ा 

पूवरजांनी �ान्च नवह् तर पत्� सोन् �पक�वल् आह्! परंतू द्वान् ्ा श्तीा्ा करारात एक शतर घातल� 

आह् ती ह� क�, ह� श्ती तूच नांगरल� पा�हज्स. तूच ह� करशील तर ह�त सोन् �पक्ल, परंतु दसु्ार्चा नांगर 

�हा्ावर �फरला क�, ह�त पल्ग �पक्ल,दषुकाळ �पक्ल, पारतंत �पक्ल! मग हा नांगर बालफरचा असो 

�कंवा मोल�चा असो. ह� द्वाची शतर तू पाळल�स क� �हदंसु्ाना, पुढा्ा हंगामात तुझ्ा ्ा �दव् श्तीत 

पाउस पडो �कंवा न पडो. को�हनूर �पकतील, म्ुरासन् �पकतील, का�लदास �पकतील, �शवाजी �पकतील! 

     आतमैवह्ातमनो बं�ु :!       

       - �द. २० �डसमबर १९०६.  
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८. इंगलंडातील रसत्ा व �हदंसु्ानातील पुरष 

 लडंन : राज�क् सवातंं् असल् महणज् मानवी शॅतीची �वकसन् कशी होऊ लागतात. एक 

�वकसन ह् दसुर्ा �वकसनाच् कस् पवतरक होत् व व्ॅती, राष् व मनुष्जाती ह� अभ्ुननतीकड् कशी 

चढू लागतात ्ाच् अगद� ताज् उदाहरण मह्ल् महणज् इंगलडंम�ील सध्ा चालू असल्ल� सती 

सवातंं्ाची चळवळ हो्. प्म इंगलडंला अप्तहत पारतंत आल्. त्् ून रोमन सामाज्ाा्ा नाशकाल� 

सु्का होऊन त् अप्तहत राजसतत्खाल� सवतंत झाल्. पुढ् राजसतत्च् अप्तहतव जाऊन तीवर 

सरदारांचा वचक बसला. नतंर लोकप� आत घुसला व व्ापार�वगारन्ह� राजकारणात आपला हॅक शाबीत 

क्ला व आता पुरषांच् राजक�् सवातंं् स्ा�पत झाल्ल् पाहून सतीवगारन् आपला त्ात असल्ला �हससा 

संपादन करण्ास कंबर कसल� आह्. ह्ा त्ांा्ा चळवळीपासून अन्क गोष्� �शकण्ासारा्ा 

असल्ान् त्ा�वष्ी ्ोडीशी संगतवार मा�हती आज �ाडीत आह्. 

 सती सवातंं्ाची ह� चळवळ सुमार् पननास वषारपासुन सुर आह्. राजक�् भ�वष्व्तता म्�झनी 
्ांनी श्व्� श्व्� ह् सपष् �रतीन् सां�गतल् होत् क�, पुढ�ल शतकात सतीजाती आपल् राजक�् हॅक 

स्ापीत क्ल्ावाचून राहणार नाह�. इंगलडंमध्् ह� चळवळ जर� पननास वषारपासून सुर आह्. तर� 
त्ाव्ळ्स ्ता्ाकड् कोणाच्ह� ल� ग्ल् नवहत्. त्ाव्ळा्ा काह� उदार पुरषांनी ्ा चळवळीला अनुमत 

�दल् होत्, परंतु सतीजातीला राजक�् व्वहारात �हससा �मळ�वण्ास काह� शतक् उल्ावी लागतील 

अशीच सवरत समज होती. पालरमम्चा ताबा ज्ांा्ा हाती होता त्ांनी ्ा चळवळीकड् उपहासपूवरक दलुर� 

क्ल्ल् होत्. परंतु ्ा दलुर�ाला न जुमानता त्ा व्ळा्ा काह� पुढार� रसत्ांनी ह� चळवळ तशीच पुढ् चालू 
ठ्वल�. त्ांचा असा अजमास होता क�, ्ा चळवळीबदल जनसमाजास मा�हती �दल� व त्ांा्ा 
सहानभूतीन् पालरमम्ा्ा सभासदाकड् अजर क्ल् व ्नवडणुक�ा्ा व्ळ्स �वनंतीपत ् काढल� क�, 
आपल्ास लवकरच मतदार�चा पालरमम्मध्् बसण्ाचा हॅक �मळ्ल. काह� �दवसांनी ्ा चळवळीला 
व्ावहा�रक सवरप द्ण्ासाठठ रसत्ांनी ्नर्नराळ्ा �ठकाणी व्ाा्ानमाला सुर क्ल्ा – मा�सक 

पुसतकात ल्ख ््उ लागल् व वतरमानपतांतून चचार होऊ लागल्ा. सतीवगारमध्् �दवसम�दवस पालरमम्मध्् 

्नवडून ््ण्ाचा हॅक आपणास �मळावा ्ाबदल जोरदार व दढ ्न्च्ाची इाछा बळावत चालल�. परंतु 

्ा चळवळीस पत्� अमलात आणण्ाची उचल कोणत्ाच प�ाकडुन होईना. रसत्ांना �श�ण कमी 
आह्, त्ांना �शपाई�गर� करता ््णार नाह�. त्ांना राजक�् हॅक सांभाळण्ाच् बुदीसामा्रह� 
्नसगरतःच कमी आह् वगैर् मुद्ांवर पुरषवगारपैक� कोणीह� त्ांची दाद घ्त नाह�, इतक्च नवह् तर ह्ा 
पुरषवगारा्ा को््ा खर्ाच आह्त अस् समजुन �कत््क सतीप�ी  ्पुढार� रसत्ाह� ्ा अडचणी कशा 
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दरू कराव्ा ह्ा �वचारात गढुन ग्ल्ा! परंतु लवकरच त्ांा्ा ध्ानात अस् आल् क� जुलमी लोकांची ह� 
�शळी �व�ान् सवर् वै खो्� आह्त. सवतःा्ा हातातील सतता सोडुन द्ण्ास जुलमी मनुष् त्ार होणार 
आह्? व ती आपल� सतता�प्ता छपवून ठ्वण्ासाठठ रसत्ा ती सतता चाल�वण्ास ्ोग् नाह�त ह� सबब 

आजच पुढ् आल� आह् क� का्? अम्�रका राजसतता �हसकून घ्ईतोप्रत ती अ�श��त व राज�ुरा 
�रण्ास असम्र आह् महणून जुलमी राज् महणत नवहत् का्? इ्ल�ला सवांतं् सांभाळण्ाची 
अॅकल नाह� महणून आमह� त्् ् राज् करतो, ह् ऑरस््ा श्व्प्रत महणून नवहता का्? खुद 

इंगलडंमध्् मजूरदारांना पालरमं्मध्् ्नवडून ््ण्ाच् आ�ीच् �दवशी, त् त्ा हॅकास पात झाल् महणज् 

आमह� त् हॅक खुषीन् द्ऊ परंतु आज त् अपात आह्त महणून त्ांस हॅक द्ऊ न्् अस् जुलमी बोलल् 

नाह�त का्? त्वहा आपण पात आहोत �कंवा अपात आहोत ह् आपल्ा दात्ावर, मजा मारणा्ारन जुलमी 
लोकांा्ा महणण्ावर ठर�वण्, ह् क्वहाह� इष् नसून त् आपण सवतःच ठर�वल् पाह�ज् अस् रसत्ांनी 
ओळखल्. त्ांनी इंगलडंम�ील सतीसमाजाच् सू�म अवलोकन क्ल् व त्ांा्ा ल�ात आल् क�, सतीवगर 
पालरमम्मध्् ्नवडून ््ण्ाचा हॅक �मळ�वण्ास पूणर ्ोग् आह्. इतक्च नवह् तर रसत्ांच ्

असामा्ार�वष्ी जो बभा करण्ात ््तो त्ाच् मुा् कारण ह् राजक�् पारतंतच आह्.राजक�् सवातंं् 

�मळाल्ा�शवा् आपल� दबुरलता व अ�श��तता जाणार नाह� व ह् जुलमी लोक तर महणतात क� ती 
दबुरलता व अ�श��तता ना�हशी झाल्ा�शवा् आमह� तुमहाला राजक�् सवातंं् द्णार नाह�! पाण्ात 

उतरल्ा�शवा् आमहांस पोहता ््णार नाह� व ह् जुलमी सतता��श महणतात क�, पोहता आल्ा�शवा् 

आमह� तुमहाला पाण्ात उतर द्णार नाह�!’ उतर द्णार नाह�? आमह� उतरणार! आमह� सवातंं् 

�मळ�वणार!’ रसत्ांच ्पुढार स्ांनी असा ्न्च् क्ला व तो जा�हर क्ला. ह् पाहताच मग पुरषमंडळात 

काह� सती�मत उतपनन झाल् व त्ांनी सांगीतल् क�, रसत्ांना पालरमम्ात हॅक �मळावा हा तुमचा उद्श 

सतुत् आह्. त्ाबदल तुमा्ा चळवळीस आमची पूणर सहानुभूती व मदत आह्. परंतु तुमची ह� चळवळ 

का्द्शीर व सभ् रसत्ांना शोभ्ल अशी असावी. हा उपद्श त्ाव्ळा्ा सतीपुढार स्ांना मानवला व त्ांनी 
का्द्शीर पदतीन् भांडण्ास आरंभ क्ला. का्द्शीर पदतीन् महणज् पुरषांनी क्ल्ल्ा का्द्ांना 
अनुसरन! ह्ा का्द्शीर पद्तमध्् एक महतवाचा मुदा पुषकळ लोक �वसरत. ज्वहा दोन प�ांमध्् 

सवा�मतवाबदल वाद उतपनन होतो त्वहा वासत�वक र�त्ा पत््क प�ान् आपल्ा �वज्ाला ्ोग् त्ाच 

हालचाल� क्ल्ा पा�हज्त. परंतु सतता�ीश सवतंत होऊ पाहणा्ारप गुलामांना सांगतात क� तुमह� 
सां�गतल्ल्ा हालचाल� करन सु्ाव्ाचा प्तन करा! पण का्द्शीर र�तीन् चळवळ करा! दोन 

पह�लवानांची कुसती चालल� असता त्ातील एक दसु्ाररस सांगतो क�, ’मला पाडण्ाा्ा उदश्ाला माझी 
पूणर सहानुभूती आह्. पण तू मला मी सांगतो त्च प्च मार�त रहा.’ अ्ारत ज्ा प्चावरा्ा तोडी 
आपल्ाला मार�त आहोत त्च प्च प्तप�ान् आपणाला माराव् असा त्ांचा अ्र असतो. पत््क 

व्ॅतीला �कंवा राष्ाला काह� काळान् पारतंताचा ्त्कारा ््ऊ लागतो व ज्ा जुलमी रा�सान् परवश 

क्ल्ल् अस्ल त्ाा्ा हातून सु्ण्ाचा प्तन करण्ास त् गुलाम�गर�त �पचणार् लोक �सद होतात. 

जुलमी लोक गुलामांची ह� �सदता आता काह�ह� क्ल्ान् क्ल्ान् �ढल� होत नाह� अस् पाहून मग ्तचा 
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जोर भलत्ाच मागारत फुक् दडवण्ासाठठ ह� का्द्शीर चळवळीची तोड काढतात! का्द् कोणी क्ल्ल् 

असतात? जुलमी लोकांनी आपल्ा सरं�णासाठठ व आपल् जुलूम अव्ाहत राहण्ासाठठच त् का्द् 

क्ल्ल् असतात. असल्ा का्द्ांा्ा �शरसत्ान् जोप्रत एखादा गुलाम चालतो तोप्रत त्ांची 
गुलाम�गर� कशी सु्णार? गुलामाची गुलाम�गर� का्म रहावी महणूनच त्ाा्ावर का्द्ाची ह� ब्डी 
चढवल्ल� असत्. ह� ब्डी का्म ठ्वून तू पाह�ज् तर गुलाम�गर� सोड ह् महणण् लबाडीच् असत्. 

गुलाम�गर� महणज् दसुर स्ांा्ा का्द्ांनी बद होण् व तो का्दा का्म ठ्वण् महणज् गुलाम�गर� 
का्म ठ्वण्! अशा प�ररस्तीत का्द्शीर पदतीन् गुलाम�गर� घाल�वण् ्ा वाॅ्ाचा आतमनाशा प्�ा 
दसुरा कोणताच अ्र होण् शॅ् नाह�. पौरा�णक भाष्ा्ा गोष्�त बोलाव्ाच् असल्ास, पारतंत-

रा�साच् मरण त्ाा्ा का्द्ाच् पुसतकात असत्! जोप्रत त्ांची का्द्ाची पुसतक् शाबूद आह्त, 

तोप्रत तो क�ीह� मरणार नाह�. आपल्ाला कोणी मारण्ास आल् तर त्ास तो मोठा वीरत्चा आव 

घालून सांगतो क�, मानवा, मी लढण्ास �सद आह्. परंतू तू एक अ् पाळल� पाह�ज्स. ती ह�च क�, मी 
म्ल्ा�शवा् तू माझ्ा ्ा का्द्ाा्ा पुसतकाचा नाश कर नकोस. गर�ब �बचारा मानव! त्ाला 
त्ातील खोल अ्र कळत नसतो. ्ा अ्�त का�हच नाह� अस् वा्ून तो मानव त्ा का्द्ाा्ा 
पुसतकास जपण्ा �वष्ी वचन द्तो. आपणास मारल्ा�शवा् आपल्ा का्द्ांा्ा पुसतकांचा नाश 

कर�त नाह� व का्द्ाा्ा पुसतकात आपल् मरण असल्ामुळ् त्ांचा नाश झाल्ा�शवा् आपण 

मरणार नाह� अस् जाणून पारतंत रा�स मनामध्् हसत हसत पण बाह्रन मो््ा काळजीची मुदा �ारण 

करन लढाईस �सद होतो. त्ा सबल रा�सावर तो दलुरब मानव आघातावर आघात करतो. रा�सह� क्वहा 
क्वहा मोठठ जखम झाल्ाच् ढ�ग करतो. ह् पाहताच आणखी आश्न् तो दलुरब मानव आणखी ्नकाराचा 
हलला करत. परंतू रा�स मरत नाह�. त्ाा्ा त्ा का्द्ाा्ा पुसतकाा्ा ममरस्ळी एक घाव घालून ज् 

काम वहाव्ाच् त्ाा्ा श�ररावर अनतं घाव घालूनह� होत नाह�. दलुरब मानव दमुन जाईल �कंवा 
रा�साची एखाद� ्पपड लागून मरनह� जातो. तर� रा�स रजवंता्ा रजवंत. पारतंत-रा�सान् ्ा 
का्द्शीर चळवळीा्ा अ्�ंा्ा ्ुॅतीन् आजप्रत जर� पुषकळ कुसत्ा मारल्ा आह्त. तर� क्वहा क्वहा 
त्ाा्ाहून वसताद गड्ांनी त्ाा्ा का्द्ाा्ा ममरस्ळी घाव घालताच त्ान् पला्नह� क्ल् आह्. 

इ्ल�मध्् म्�झनीन् ्ा रा�साची ह� खुबी ओळखण् व त्ाच् ज्ात मरण आह् त्ा का्द्ाा्ा 
पुसतकालाच आग लावल�! न्दरल्डन् त्च क्ल्. शी�शवछतपतींनी त्च क्ल् व त्च ममर जाणून 

इंगलडंम�ील रसत्ांा्ा तरण पुढार स्ांनी ह्ा का्द्ाा्ा पुसतकाला नुकतीच आग लाऊन �दल�. काह� 
�दवसांपूव� त्ांनी असा ्न्च् क्ला क� पुरषांनी क्ल्ल्ा का्द्ांना जो प्रत आमह� मान द्त आहोत 

तोप्रत रसत्ांची चळवळ ्शसवी होणार नाह�. त्वहा प्मतः ह् का्द् जुमा्च् नाह�त; का्द् मोडताच 

पुरष बळाचा उप्ोग करणार, त्वहा बलाचा प्तकार बलान्च कराव्ाचा असा ्न्च् करन तरण 

सु�श��त रसत्ांची एक ्ोळी त्ार झाल�. ग्ल्ा ्नवडणूकच् व्ळी श्कडो उम्दवारांकडून रसत्ांना 
पालरमम् हॅक द्ण्ाच् वचन घ्ऊन त्ांना ्नवडून �दल्. परंतू �दल्ल� वचन मोडण्ास व्ळ �कती 
लागणार! त्ा ्नवडून आल्ल्ा पालरमम्ा्ा सभासदांनी रसत्ांच ् वतीन् काह� ख्प् क्ल� नाह� ह् 
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पाहताच सतीवगारत भ्कंर �ोभ माजला. परंतू त्ात दोन प� झाल्. एक न्भळा व दसुरा जहाल. न्भळ्ा 
प�ात महाता्ार्  जुन्ा पुढारणी आह्त, परंतू जहाल प�ात सवर तरण रसत्ा आह्त. पह�ल्ांच् मतान् 

सभा भरवून पुनःअजर कराव् अस् ठरल्. परंतु ्ा जहाल प�ान् असा ्न्च् क्ला क�, आता ्ा 
’पुनःअजार’ ा्ा �शळ्ा पदतीला झुगारन द्ण् भाग पडत आह्. अजारचा काळ संपला, आता प्तकाराचा 
काळ आला आह् अस् ठरऊन प्तकार कसा करा्चा ्ाचा �वचार चालला, त्वहा ्ा जहालप�ातह� दोन 

भ्द झाल्. एक रडॅ्ा प्तकाराच् �कंवा अपत्� प्तकारा (Passive Resistance )च् अ�भमानी व दसुर् 
लढाऊ प्तकाराच् �कंवा पत्� प्तकाराच् अ�भमानी. प्तकार मह्ला क� तो रडून क�ीह� करता 
्ाव्ाचा नाह�. अपत्� प्तकाराला पत्� प्तकाराचा पा�ठंबा असल्ा�शवा  ्न्भळ्ा प�ाहून त्ास 

जासत ्श क�ीह� ््णार नाह� ह् ओळखण्ाइतॅ्ा इंगलडंा्ा रसत्ा इ्तहासशनु् नसल्ान् हलल� ्ा 
लढाऊ प्तकाराा्ा प�ात तरण रसत्ा �मसळल्ा आह्त. काह� �दवसांपूव� त्ा पो�लसांशी �ॅकाबुॅक� 
कर�त पालरमम्मध्् घुसल्ा व आत �शरन पालरमम्च् काम चालल् असता एकदम आपल� एक सभा भरवू 

लागल्ा! ’रसत्ांस सवातंं् द्ा!’ महणून ्नशाण फडकल्! व्ाा्ानास आरंभ झाला! त्वहा अ्ारत स 
पकडापकड होऊन त्ास बाह्र घाल�वल् ग्ल्. पुढ् को्ारत चौकशी चालल� त्वहा को्ारा्ा प्नांस 

रसत्ांक डून उततर् �दल� जात क� तुमहाला आमह� उततर् द्त नाह� कारण तुमहाला रसत्ांच ्मत न घ्ता 
न्ा्ासनावर बस�वल्ल् आह्! का्दा का मोडला ्ा प्नाला उततर् क� तो का्दाच नवहता, त्ास 

पुरषांनी रसत्ांची संमती घ्तल्ा�शवा् का्दा बन�वला आह्. पुढ् त्ांस �श�ा झाल्ा. एक म�हन्ान् 

सवारची सु्का होताच पुनहा मारामार�स आरंभ! ्ा्ब्ूना्ा ऑ�फसात एक सभा भरल� व त्् ् एका 
न्भळ्ा प�ातील सतीच् भाषण झाल्. ्तन् पालरमम्मध्् रसत्ांनी क्ल्ल्ा पकाराला नाक मुरडल् तोच 

एक सती उभी राह�ल� व महणाल�, ’आज पननास वष� झाल� सभ् रसत्ांसारख् वतरन करन का् �दव् 

लावल्त? कोणता ज् �मळ�वलात?आजा्ा सभ्इतक् लोक आज ५० वषारत तुमा्ा एका सभ्ला तर� 
आल् होत् का्? पालरमम्मध्् आज जी रजवंत चचार चालल� आह् ह् कशाच् फळ आह्? ह् आमा्ा लढाऊ 

प्तकाराच् फळ आह्. आमह�च ख्ार्  खु्ार् ा कुलरसत्ा आह्त. तुमह� गुलाम रसत्ा आहात. कारण तुमह� 
गुलाम�गर�त सभ्ता मानीत आहात!’ ्ोड्ाच �दवसात एका पमुख पालरमम्ा्ा ममबरच् व्ाा्ान 

वहाव्ाच् होत्. त्ा ममबरन् पालरमम्मध्् रसत्ांना ्नदंातमक शबद ्ोरजल् होत्. त्ाच् व्ाा्ानाच् 

�ठकाणी व्ाा्ान सुर होताच पाच सहा रसत्ा व्ासपीठावर एकदम चढल्ा व त्ांा्ाबरोबर आपणह� 
व्ाा्ान द्ऊ लागल्ा.’ह्ान् पालरमम्मध्् तुमा्ा आ्ा-ब�हणींना दःुशबद लावल्ाची तुमहास काह� 
शरम अस्ल तर ह्ांच् भाषण तुमह� ऐकू न््.’ असा त्ांनी �ुमाकूळ मांडला. तो बोलू लागला क�, आपण 

बोलाव्ाच् असा उपकम सुर क्ला. त्ाच व्ळ्स दसुर�कड् जंगी सभा करन त्ात मुा् अध्� सतीन् 

अस् जाह�र क्ल् क�, आमह� आता पत्� प्तकार करणार आहोत. कोणतीह� राज्कांती पत्� 

प्तकारा�शवा् झाल� नाह�. आमह� सपष् सांगतो क�, एकाच का् परंतू आमा्ा �वरद जाणा्ार् ा सवर 
पालरमम्ा्ा सभासदांना आमह� रडाव्ास लाव,ू आता त्ांनी साव� असाव्.’ अशा �रतीन् ज्वहा ह� रजवंत 

चळवळ सुर झाल� त्वहा, इंगलंड हलक्च जाग् झाल्. ड्ल� न्ूज, ्ा्ब्ून इत्ाद� वजनदार पत ्
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सहानुभूतीन् ल्ख �लहू लागल�. �मस्स फास्स ्ा प�सद सतीन् रसत्ांा्ा ्ा पत्� प्तकार प�ा�वष्ी 
अस् मह्ल् आह् क� ’्ांनी सवद्श जागा क्ला. आज पननास वषायत जी गडबड झाल� नवहती ती एकदोन 

आठवड्ात क्ल� ग्ल�.’ एक सती परवा वॅतकतवपूणर भाष्त महणाल� क�, ’आमा्ा ्ा कक त्ांच ा महतवाचा 
उप्ोग महणज् सतीवगारची जागकती हा हो्. सवर द्शभर आमा्ा भ�गनी आपल्ा हॅकांची चचार कर 

लागतील व दसुर् अस् क� जुलमी मदां� सतता�ीशांा्ा डोळ्ात ह् चरचर�त अंजन ग्ल्ान् त् खडबडून 

जाग् होतील.’ ह् अंजन घालण्ाच् काम �कती न््ान् चालल् आह् ्ाच् पत्� उदाहरण काल घडल्. काल 

सधं्ाकाळी हाऊस ऑफ कॉमनसवर दसुर� सवार� करण्ाचा ब्त ठरला व सुमार् पननास रसत्ा त्् ्

जमल्ा. का्द्ापमाण् पालरमम्पासून एक मैलाच् आत सभ्च् काम चालल् असता कोणताह� 
सावारज्नक जमाव व गलबला कर न्् अस् आह्. महणून मुदाम अगद� पालरमम्ला ख््ून रसत्ांनी 
व्ासपीठ उभारल् व दाराकड् उभ् राहून व्ाा्ान सुर झाल्. त् पोल�स त्् ून जाव्ास सांग  ूलागताच 

�लबरल गवहरमम्वर �शव्ांचा वषारव सुर झाला. त् द्शबुडव् आह्त, �व्वासघातक� आह्त, अ�म 

आह्त,खो्� वचन् द्णार् आह्त, असा एकच गलका सुर झाला! कसची पालरमम ,् कसच् का्! श्कडो 
रसत्ा भराभर जमल्ा व पालरमम्वर तु्ून पडल्ा! पालरमम्ची दवार् बंद क्ल� ग्ल� अस् पाहताच 

मारामार�स सुरवात झाल�. एक व्ाा्ाती पोल�सान् �रन न्ताच दसुर� पुढ् ््ऊन ऊभी राह�ल�. ्तला 
�रताच ्तसर�न् व्ास�पठावर उडी घ्तल�! एक बाई आपल् तानह् मुल घ्ऊन उभी राह�ल� व महणाल� ’्ा 
पुढ् आमह� सवर जणी आमची तानह� मुल् घ्ऊन ््ऊ व मग आमहांस तुमह� �ॅक् मारा! पुरषांना 
वाढ�वण्ास रसत्ांस का् कष् होतात ह् जगताला �दसून ््ईल!’ पकडल्ल्ा रसत्ांत ब्�रस्र 
झाल्ल्ा रसत्ा पमुख आह्त! ह्ा सवतःा्ा बापाा्ा, भावाा्ा �कंवा प्ता्ाह� अन्ा्ी परवशत्ला 
न जुमानणा्ारर इंगलडंा्ा रसत्ा सवद्शावर जर परॅ्ांच् राज् असत् तर का् करत्ा व का् न 

करत्ा! इंगलडंा्ा रसत्ा व �हदंसु्ानच् पुरष! �हदंसु्ाना, तुझ्ा �वमल ्शाला आमह� कलकंभूत झालो 
आहो! त्ा प्�ा तुझ् ्नःसंतान का झाल् नाह�!      

- �द. ०४ जान्वार� १९०७.  
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९. वषाररंभ 
लडंन �खसमसचा सण सपं ून ्ुरोपमध्् नवीन वषर सुर झाल्. आपल्ा इकड् �दवाळीा्ा सुमारास 

व्ापार� लोक नफ्ातोट्ाचा अंदाज घ्ऊन नतंर ज्ापमाण् नवीन पपंच सुर करतात. त्ापमाण् 

व्ापार स्ांनी आपापल्ा �ंद्ाच् वा�षरक �रपो र् तपासून नवीन वष� कशा �ोरणान् चालाव्ाच् ह् नुकत् 

ठर�वल् आह्. व्रॅत�वष्क �ोरण कस् ठ्वाव्ाच् ह् खासगी व्ापार स्ांनी ठर�वल् व राष्�वष्क �ोरण 

्ा नवीन वषारत कस् ठ्वाव्ाच् ह् राष्�् व्ापार स्ांनी ठर�वल्. वषाररंभ होताच पत््क सावरज्नक 

संस््मध्् सभासदांची मडंळ् जमल�. आपल्ा संस््ा्ा भावी उतकषारसाठठ का् क्ल् पा�हज् ्ाचा 
�वचार करण्ात आला. ्ुरोपाा्ा वषायरंभाना ्नर्नराळ्ा ससं्ाची व राष्ांची अंदाजपतक् प�सद झाल�. 
फानसमध्् पोपा्ा अ��कारासंबं�ी बर�च खडाजंगी उडाल्ल� आह्. त्ा तंट्ात फानसा्ा राजमडंळाला 
�ॅका बसतो क� का् ्ाची फार भीती वा्त होती. परंतु आता तशी भीती वा्ण्ाच् काह� एक कारण 

नाह� अशी वातार आल्ल� आह्. जमरनमध्् पालरमम् सभ्ला कैसरन् �कं�चत उदामपणान् एकदम खलास 

क्ल्ाच् ऐकल्ावरन सवर ्ुरोपमध्् जन�ोम झाल्ला होता. परंतु आता नवीन ्नवडणुक�स आरंभ 

झाल्ान् वातावरण शांत होत चालल् आह्. इ्ल�मध्् ्ंदा अख्र समा�ानाचा व पगतीचा वारा वाहू 

लागला ह् ऐकून कोणास आनदं होणार नाह�? महाभाग म्�झनीा्ा ल्खणीन् व �नु�रर ग्ा�रबालडीा्ा 
तरवार�न् इ्ल�ला वसुं�र्ला सवातंं्ाची सुदंर रतनम�ंडत हार घालून ्तला �न्ता �दल�. पंरतु त्ा 
सवातंं्पारपतसाठठ ज् भ्कंर �दव् कराव् लागल्, त्ा ्ोगान् इ्ल�ची तनुल्तका फार �ीण झाल्ल� 
होती. परंतु रजा्ा हाती सवातंं्ाची संरजवनी लागल्ल� आह्, त्ा इ्ल�ा्ा भू�मला �ीणता �कती 
�दवस तास द्ऊ शकणार? इ्ल�ा्ा ्ंदाा्ा �रपो्ारवरन त््ील लोकांची पगती झपाट्ान् होऊ 

लागल्ान् ऐकून सवर पमु�दत झाल् आह्त. इ्ल�चा खरजना भर लागला आह्. इ्ल�चा जोम वाढू लागला 
आह् व इ्ल�चा द्ह सबळ होत चाल्ला आह्. सवातंं्ाचा हार इ्ल�ा्ा कंठात पडल्ास तो ्तला सोस्ल 

क� नाह� ्ाबदल नुकतीच चाळीस वषारपूव� चचार सुर होती! सवातंं्ाचा हार हा सुवणररतनमौरॅतकांनी 
खचल्ला असल्ान् तो तोलण्ास जड असतो ्ात काह� शकंा नाह�. परंतु त्ा हारामध्् ई्वर� कक प्न् 

असा एक गुण आह् क�, त्ाचा सपशर होताच तो तोलण्ाची शॅती ्ाची. हा त्ा सवातंं्ाा्ा हाराचा गुण 

फार ्ोड्ा �नवंतरांना माह�त असतो. ग्ा�रबॉलडीलाह� तो माह�त होता व म्�झनीलाह� तो माह�त होता. 
त्ांना पूणरपण् माह�त होता महणूनच त्ांनी सवर जग साशकं असताह� तो सवातंं्ाचा रतनख�चत कंठा 
भूद्वीा्ा कंठामध्् घातला व ्तला अ�य्सालंकक तता �दल�. सवातंं्माल्न् ्तची तन ु �वभू�षत 

झाल्ल� आह्. त्ा इ्ल�चा सदो�दत उतकषर असो! इ्ल�, फानस, जमरनी ्ा राष्ांपमाण् इंगलडंमध््ह� ्ा 
वषायची अंदाजपतक् प�सद होत आह्त. ग्ल्ा आठवड्ात चंडास हॉलमध्् �म. �हडंमन ्ांच् नूतन वषर 
ह्ा �वष्ावर त् एक महतवाच् भाषण झाल्, त्ा भाषणात त्ांनी इंगलडंम�ल्ा राजक�् वातावरणात 

का् हालचाल� होतील ्ाच् सुर्ख �वव्चन क्ल्. त्ा भाषणात �हडंमन महणाल् क�, ्ंदा �हदंसु्ाना्ा 
कां्तला फार महततव आल्ल् आह्. त्ा �वसतीणर व प�्त भूमीला सवातंं्-सपंादना्र ज् ्ुद कराव् 
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लागत आह् त्ाा्ा ्नकालाकड् सवायच् डोळ् लागल् आह्त. �हदंसु्ानबदल �हडंमनन् हा जो उलल्ख क्ला 
त्ाबदल एका �हदं� गकहस्ान् त्ांच ्आभार मानल्ावर त् पुनहा महणाल्,’ सुमार् २५ वषायपूव� ज् ज् �हदं� 
तरण ््त त् त् मला महणत क�, �हदंसु्ाना-�वष्ी तुमची मत् फारच कडक आह्त. इतक� कडक� 
आमहाला सोसत नाह�. परंतु हलल� ््णार् �हदं� तरण पाहून मला माझीच मत् फार न्मसत आह्त अस् 

वा्ू लागत्. तुमा्ा द्शात हा सत्ज पं् पक् होत असल्ला पाहून आमहाला समा�ान वा्त्. ह् समा�ान 

काह� क्वळ भूतद््न्च वा्त् अस् समजू नका. सो�शआ�लस् लोकांची �हदंसु्ाना्ा सवातंं्गामी 
प्तनाला जी सहानुभूती आह् ्तच् खर् कारण अस् आह् क� �हदंसु्ान जोप्रत इंगलडंा्ा ताब्ात आह् 

तोप्यत ्््ील जुलमी लोकांस रजंकण्ाची आमहास आशा नाह�. �हदंसु्ानात चरन पुष् झाल्ल् ह् पाणी 
फार मारक् होतात. त्ांचा माज उतर�वण्ाची ्ुॅती मह्ल� महणज् त्ांच ्चराव्ाच् कुरण अरजबात बंद 

करण् ह�च हो् व महणूनच आमची अशी इाछा आह् क�, �हदंसु्ानन् पूणर सवतंत वहाव्. �हदंसु्ानातील 

चारा बंद झाल्ावर मग आमा्ा शीमान व जुलमी वगारचा उदामपणा आमह� एका �णात नाह�सा कर 

शकू. �हदंसु्ानला सवतंत करण्ाच् प्तन तुमह� महणता त्ापमाण् �हदंसु्ानात क्ल् पा�हज्त. त्ासाठठ 
तुमच् न्मसत पुढार� इंगलडंमध्् जो अचा् खचर कर�त बसल् आह्त, तो अगद� व््र आह्. �हदंसु्ानात 

असताना त््् लु्ल्ला पैसा अपुरा वा्ूनच क� का् कोण जाण्, आमच् परत आल्ल् इंरगलश अ��कार� 
तुमा्ा मोठ्ा पुढार स्ांना फसवून तुमा्ासाठठ झ्ण्ाा्ा �मषान् हजारो रप्् लडंनमध्् �गळंकक त 

कर�त आह्त. ह्नी, कॉ्न व व्डरबनर ह् तुमहाला सवराज्ाा्ा ्ापा मारतात व त्ा ऐकून तुमह� भुलता! 
परंतू भुलता! परंतू मी तुमहाला सपष् सांगतो क�, ह� सवर लबाडी आह्. आमच् द्शबं�ू कस् आह्त ह् आमच् 

आमहाला पूणर माह�त आह् व महणून मी तुमहास अशी �वनंती करतो , क� तुमह� ्ा मानभावीपणास 

अतःपर भुल ूनका.’ �म. �हडंमन ्ांनी वषाररंभीा्ा आपल्ा एवढ्ाशा भाषणात �कतीतर� कोड् सोड�वल� 
आह्त! त्ांच ्द्शबं�ू अगद� लबाड आह्त ह् त्ांनी सपष् सां�गतल्. इंगलडंमध्् लोकमत अनुकूल करन 

घ्ण् ह् �कती व्डगळ व अशॅ् आह् ्ाचा त्ांनी खुलासा क्ला. इंगलडंच् मत अनुकूल करन घ्ण्ास 

एकच उपा् आह् व तो हाच क�, इंगलडंा्ा मताची कवडीचीह� पवार न करण्! १८५७ साल� इंगलंडमध्् 

कोणी ड्प्ु�्शन् �ाडल� होती �कंवा कोणी व्ाा्ान् �दल� होती! परंतू ५७ साल� इंगलडंच् रजतक् ल� 

�हदंसु्ानकड् व्घल् होत् त्ाा्ा शतांशह� ल� गोखल्ांा्ा हजारो व्ाा्ानांनीह� व्�ल् नाह�. आपण 

कक ती कर लागलो क� इंगलडंच् ल� आपण नको नको मह्ल् तर� आपल्ामाग् �ावत सु््ल! �म. 

�हडंमनन् आणखी एका मुद्ाचा सपष् ्नकाल क्ला. सो�शआ�लस् लोक �हदंसु्ानला सवातंं् �मळाव् 

ह् क्वळ त्ांचा त्ात फा्दा असल्ान्च महणत आह्त. अ्ारत उद्ा जर इंगलडंम�ल् शीमान स लोक व 

सो�शआ�लस् ्ा दोघांचा �मलाफ झाला तर �हदंसु्ानची संपतती लडंना्ा �भकार स्ांस वा्ून द्ण्ास ह् 

सो�शआ�लस् लोक माग् घ्णार नाह�त कशावरन? त् काह�ह� होवो, �हदंसु्ानन् एक ल�ात ठ्वाव्ाच् 

क�, आपण सवतःच् पा् सवतःच् हात सबळ क्ल् पा�हज्त. मग सो�शआ�लस् �मत महणून आल्, तर 

सलाम कर. शतू महणून आल्, तर अ�रचंद द्ऊ. इंगलडंा्ा वषाररंभात इतक् �शकल्ावर आपण आता 
आ्लयडा्ा वषाररंभाकड् वळू. 
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 ्ुरोपमध्् इंगलंड, फानस, जमरनी व इ्ल� ह् द्श सवतंत झाल्ल् आह्त. र�श्ा हा ह्ा वर�ल 

द्शांइतका जर� सवतंत नसला तर� त््ील झार हा त्ांा्ा द्शबं�ूपैक�च आह्. र�श्ातील पैसा झार न्तो 
महणज् मासकोहून सम्पी्सरबगरला जातो. ्ाप्�ा जासत अन्ा् काह� होत नाह�. परंतू ह्ा सवर द्शांह ून 

आ्लयडची रस्ती फारच �भनन आह्. ्ुरोपमध्् हंग्र�सारख् द्शह� जवळ जवळ पूणर सवतंत असता एक्् 

आ्लयड का् त् परक�्ांा्ा तुरंगात पडल्ल् आह्. सवर ्ुरोप सवतंतत्चा ्वास�ाछवास कर�त असताना 
आ्लयडची हतभागी भूमी मात गुलाम�गर�ा्ा घाणीत कुजत आह्! आ्लयडला सवतःचा द्श नाह�. 
सवतःच् नाव नाह�. सवतःच् ्नशाण नाह�! आ्लयड �हदंसु्ान झाल्ल् आह्! व महणूनच गोखल् 

�हदंसु्ानातील लोकांना उपद्श करतात क�, तुमह� आ्लयडसारख् न्मसत वहा! न्मसत? खरोखर 
आ्लयडसारखा न्मसतपणा �रण्ाच् जर �हदंसु्ान मनात आणील तर �हदंभ ू उद्ा सवतंत होईल! 

आ्लयड न्मसतपणा �रत् महणज् का् करत् आह् ्ाची ्ोडीशी कलपना आपल्ा वाचकांना द्ण्ासाठठ 
आ्लयडमध्् वषाररंभाला का् का् सुर झाल् आह् ह् ्ोडॅ्ात सांगतो. आ्लयडमध्् तरणांची मन् 

इतक� खवळल्ल� आह्त क�, ’God save the king’ ह् ठरा�वक गीत महणण्ाच् नाकारन त् वषाररंभाला 
’God save Ireland’ ह् राष्गीत महणत आह्त. आ्लयडची ग्�लक भाषा इंगजीा्ा चरकात गतपाण 

झाल� होती. मोठमोठाल्ा सभ्त आ्�रश भाषा कळणार् शभंरात दहाह� ्नघत नसल्ान् इंगजी ह�च 

जनमभाषा होत आल्ल� आह्! उद्ा पंढर�ा्ा ्ातत् चोहोकड् इंगजी सुर होऊन वारक्ार्त मराठठ 
बोलणार् दोन चार जणच ्नघाव् तशी आ्लयडची �व�चत रस्ती आज झाल्ल� आह्! ्ा दःुखदा्क 

गुलाम�गर�चा पूणर वैताग ््ऊन आ्लयडला जी�वत दःुसह झाल्ल् आह्. आता सवतंत होऊ �कंवा मर, परंतु 

गुलाम�गर�त रजवंत राहाव्ाच् नाह� असा ्न्च् तरण लोक राजरोस र�तीन् कर लागल् आह्त. सवद्शी 
चळवळ जोरावत आह्. अपत्� प्तकारह� सुर झाला आह्. लोकांनी दार �पऊ न््, सरकार� नोक्ार् ु �र 

न््त, परका माल घ्ऊ न्् इत्ाद� ्नर्नराळ्ा रपान् सवद्श सवतंत करण्ाच् प्तन सुर झाल् आह्त. 

परंतु ह् सवर प्तन सुर क्ल् तर� राष्सवातंं् �मळण् शॅ् आह् का्? Passive Resistance- अपत्� 

उफर  रडॅ्ा प्तकारान् जुलमी मदां�ाा्ा तावडीतून आपल् आ्लयड आपणास मुॅत करता ््ण् शॅ् 

आह् का्? ’आमह� कर द्त नाह� जा’, ’आमह� अपत्� प्तकार कर�त आहोत, खबरदार आमा्ा 
अंगाला हात लावशील तर!’ अशा नुसत्ा दरडावणीला शतू भीक घाल�ल का्, वगैर् प्न आपल्ा मनाला 
�वचारन आ्लयड ह्ा वषाररंभाला काह� ्नराळीच उततर् द्ऊ लागल् आह्. एक आ्�रश पमुख पत महणत्, 

’आ्लयडला सवतंत करण्ाचा एकच मागर आह्. तो मागर महणज् इंरगलशांना हुसकून द्ण् हा हो्.’ परंतु 

इंरगलशांना हुसकून कस् द्ाव्ाच्? अजायनी क� व्ाा्ानांनी, क� �वनंत्ांनी, क� Passive Resistance 

ा्ा रडॅ्ा प्तकारांनी? त् पत महणत् क�, ’That can only be done by physical force only; no matter 
how many little things can be got by other means, there can be no substitute for force to achieve 
complete freedom!’ बार�कसार�क व उष्् तुकड् जर� �वनंत्ांनी, लांगूलचालनांनी �कंवा पोकळ 

गुरगुरण्ांनी �मळाल् तर� पूणर सवातंं् ह् लढाई�शवा् क�ीह� �मळणार नाह�! परंतु लढाई ह� तर फार 

कठठण गोष् आह् अशी परतंत द्शात न्हमीच समजूत असत्. पण ह् पत आपल्ा द्शबां�वांना महणत् 
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क�, लढाई ह� गोष् फारशी कठठण आह् अस् मुळीच नाह�. दषुकाळान् व रोगान् का् ्ोड् आ्�रश लोक 

मरताह्त! गुलाम�गर�त ज् रजवंत आह्त त् खरोखर� पाहता म्ल्ल्च आह्त. मग लढाईत कठठण त् का्? 

लढाईत �शसत व कवाईत फार लागत् अशी सवरसा�ारण कलपना आह्. ह� �शसत �मळ�वण् ह् �कती सोप् 

आह् ह् माग् Daily Mirror ा्ा ’तरण स्न्’ संबं�ान् मी जी हक�कत कळ�वल� आह् ्तजवरन �दसून 

््ईलच. त्ाच मुद्ाचा अनुवाद करन त् पत महणत् क�, ’The essential thing in modern warfare is 

good shooting’ अ�लकडा्ा लढाईत कवा्तीच् वगैर् महातम् फार ्ोड् आह्. कारण परतंतत्तून 

सु्णा्ारs द्शाला ग्नमी काव्ात पळण्ा�शवा् इतर कवाईत फारशी लागत नाह�. जपानन् र�श्ाा्ा 
सनै्ावर चाल क्ल� त्ा व्ळ्स त्ांा्ा सनै्ातील भरती इतक� काची होती क�, त्ांना सारख् पा्ह� 
्ाकता ््त नसत. परंतु लढा्ा व �वश्षतः सवातंं्ाा्ा लढा्ा मनान्च बहुतांशी लढल्ा जातात. त्ा 
मनाला जर न्म अचूक मारण्ाच् साह् असल् तर ज्शी ह्कून माळ घालत्. परंतु ह् अचूक न्म मारण् 

महणज् काह� मोठठ अजब �वद्ा आह् अस् नाह�. ह् पत महणत् क�, The boys of fifteen in the Bore 
ranks were as effective as grown up men. One Bore boy of that age, young Snyman, took five 
regular British soldiers prisoners. पं�रा वषारा्ा बोअर मुलान् पाच �ब�्श कवाईतबाज �शपा्ांना कैद 

क्ल्. कारण त्ाला उततम न्म मारता ््त होता. ह् न्म मारण् ह� चातु्ारची गोष् नसून ती फॅत 

सव्ीची गोष् आह्. आता ह� सव् आ्�रश लोकांनी कराव्ाची कशी? तर त्ालाह� ्ा पतकारान् तोड 

काढल� आह् क�, ज्ा अ्� आ्लयडमध्् सशसत ससं्ान् नाह�त त्ा अ्� तरण लोकांनी अम्�रक्त 

जाऊन न्म मारण्ास �शकाव्. ्ापमाण् हजारो आ्�रश लोक अम्�रक्त न्म �शकत आह्त. इतक्च 

नवह्, तर त्ांनी त््् आपल्ा सवतंत पल्णीह� त्ार क्ल्ल्ा आह्त. व त्ा पल्णी आपल्ा 
मातकभूमीला सोड�वण्ासाठठ ्ुदभूमीच् आमतंण क्वहा ््ईल ्ाची मागरपती�ा कर�त सजज आह्त! 

आ्लयडचा हा न्मसतपणा �हदंसु्ानन् उचलावा असा गोखल्ांचा मानस आह् क� का्! 

-�द. ८ फ्बुवार� १९०७. 
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१०. �वमानांची ्ुॅती 
लडंन : ग्ल्ा शतकात �वमानांची ्ुॅती ्नघाल�. त्वहा इतॅ्ा ्ोड्ा अव�ीत त्ांची इतक� पगती 
होईल ह् फारच ्ोड्ांा्ा ल�ात आल् अस्ल. एकोणीसाव् शतक बाषपशॅतीच् शतक होत्. �वसाव् शतक 

�वद्ुतशॅतीच् शतक आह्. वाफ्ा्ा �दव्ांच ्ऐवजी �वद्ुतद�प व वाफ्ा्ा ्तंाच् ऐवजी �वद्ुत्ंत ्

चोहोकड् सुर होऊन जगातील �कत््क व्वहारात फरक घडून आल्ला आह् परंतु हलल� हव्वर चालत 

जाण्ासाठठ ज् प्ोग सुर झाल् आह्त त्ांा्ा साह्ान् आजप्यत कलपनातीत वा्णारा असा फरक 

लवकरच घडून ््ईल अस् आता ्न्च्ान् महणता ््त्. हव्तून गाडी हाकण्ाची ्ुॅती ह� आता 
मनुष्ाा्ा पूणर ताब्ात आल्ल� आह्. आजप्यत �वमानाची शॅती फारच सकं ु �चत अस्. फानसम�ून 

इंगलडंमध्् �वमानात बसून ््ता आल् महणज् मोठा �वज् समजण्ात ््त अस. लढाईतह� ्ापूव� 
्ोडाबहुत �वमानांचा उप्ोग करण्ात ््त अस्. ह्ा �वमानांना इतक् �दवस एक मज्ची वसतू इतकाच 

का् तो मान अस्. परंतु ्ाा्ापल�कड् जगातील सवर व्वहार एकदम बदलून ्ाकणारा �वल�ण फरक 

�वमान् कर शकतील. ह् मुळीच शॅ् वा्त नवहत्. ्ा ्ुॅतीच् बहुत्क श्् फम च शो�कांकड् आह्. 

फानसमध्् �वमानांा्ा गतीवर आजप्यत श्कडो प्ोग करण्ात आल् व त्ा प्ोगांचा �वज् होऊन 

आता लवकरच सवर जग �वहंगाबरोबर सप�ार कर�त आकाशात उडू लाग्ल. ज�मनीा्ा �कंवा पाण्ाा्ा 
पकषठभागावरच का् तो मनुष्जातीचा अंमल चालावा व आकाशात उडून �चमण्ांनी द्खील 

मनुष्जातीचा उपाहास करावा ह� लजजासपद रस्ती नाह�शी करण्ाच् श्् ज्ा फम च शो�कांनी घ्तल् 

त्ांच ् मनुष्जातीवर अख�ंडत उपकार झाल्ल् आह्त. गुलाम�गर�ा्ा ब्ड्ा ठोकून मनुष्जातीला 
ज�मनीवरह� चालण् अशॅ् करण्ात रा�सी इंगलंड गुतंल् असताना फानस द्शात सवग�् पंख शो�ून 

काढून मनुष्जातीला आकाशात सवछंद �वहार करण्ास सम्र बन�वण्ाच् द�घर उद्ोग चालल्ल् 

असाव्, ह� गोष् त्ास भूषणावह नाह� अस् कोण महण्ल? हलल� �वमानात अत्तं पवीणता �मळ�वल्ल् 

शो�क एम स. ड्ुमडं ह् आपल् प्ोग फानसमध््च कर�त आह्त. आजप्यत हव्प्�ा हलॅ्ा वसतंूची 
�वमान् करण्ात ््त असत. परंतु ्ा प�सद वैमा्नकान् आता अस् �सद क्ल् आह् क�, हव्हून भार� 
असणा्ार्  पदा्ायची �वमान्ह� उततम र�तीन् उडू शकतात. �वमानाला आजप्यत दोन चाक् लावीत असत. 

परंतु नुकत्ाच क्ल्ल्ा प्ोगावरन एम स. ड्ुमडंन् अस् �सद क्ल् आह् क�, एकचाक� �वमान समतोलान् 

त्ार क्ल् असता त् फार तवर�त हव्त उडत जात्. �वमानाला हलल� जी इतक� �वल�ण गती द्ता आल� 
आह् ्ाच् मुा् कारण मो्ार फोसरची ्ोजना हो्. ्ा मो्ार फोसरन् ज�मनीवरच मनुष्ाची गती 
वाढ�वल� नसून त्ाला आकाशात भरा्ार्  मारण्ासह� मदत क्ल्ल� आह्. �वमानाला दोन बाजंूनी हवा 
कापीत वर चढण्ासाठठ दोन पंख जोडल्ल् असतात. त्ा पंखांना हा मो्ार फोसर लावल्ला असतो. 
आजप्यत �वमानांना पंख लावल्ल् नसत. ग्सची एक �पशवी �वमानाच् अगभागी लावून हव्प्�ा हलका 
असणारा ग्स त्ा �पशवीतसुदा वर चढू लागला क� त्ा उदगमन शॅतीन् �वमान वर चढ�वण्ास ््त 
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अस्. परंतु हलल� पंखांची ्ुॅतीह� फार पसंत पडत चालल्ल� आह्. ्ा ्ुॅतीन् आता एम स. ड्ुमडं ह् 

�कत््क �वल�ण प्ोगानतंर ५० घोड्ांा्ा शॅतीन् �वमान वर उडवू शकतात. आजप्यत सुमार् १८ मैल 

उडडाण एका तासात करता ््ई. परंतु परवा एम स. ड्ुमडंन् सवर जगाला ्ॅक करणार् आ्वासन �दल् आह्. 

त् महणतात, आता १०० हॉसरपॉवरच् �वमान उड�वता ््ईल! व त् दर ताशी २५० मैल उडत जाईल! ्ा 
शो�ान् जगात अतॅ्र फ्रफार होणार असल्ान् ्ा आ्वासनाचा व ्ा सु्शाचा सवर जगभर ज्घोष 

चालल्ला आह्. राष्ांना आता पाण्ावरची जहाज्च ठ्वून भागणार नाह�. तर हव्त तरणार� पचंड लढाऊ 

�वमान् उभारावी लगाणार आह्त. फानसन् तर आजच ८० लढाऊ �वमान् सजज करन ठ्वल्ल� आह्त! ज््् 

ज�मनीवरन जाता ््त नस् त्् ्मनुष् पाण्ावरन चालत जाई. परंतु आता तर ज््् ज�मनीवरन व 

पाण्ावरनह� जाता ््णार नस्ल, त्् ् मनुष् हव्वरन उडत जाणार! उततर धुवावर बफर  झाल्ल्ा 
पाण्ातून �कंवा ज�मनीवरन जाता ््त नाह�. एकूण आता धुवांचा कबजा घ्ण्ासाठठ एक वैमा्नक 

हव्तून जाणार आह् व त्ांना प्�सडम् रजव्ल् ह् सवतः सवर खचर द्णार आह्त. 

एका पचंड गाडीला सत्ज, पाणीदार व जवान घोड् जोडल्ल् आह्त व त्ांा्ा गाडीवानाची �श्� ऐकताच त् 

हव्त दर तासात २५० मैल आकाश आकमीत भर�ाव उडत आह्त अशी कलपना डोळ्ापुढ् आणल� व नतंर 

त्ा अवाढव् कलपन्ला दाबून एका लहानशा आ्ोपसर ्ंताा्ा सवरपात आणल� महणज् ्ा �वमानाच् 

�चत बरोबर होईल. 

परंतु जो जो मनुष्जातीच् उदरण होत आह् तो तो इंगलडंच् मरण जवळ ््त आह्. पाण्ाच् चोहोकडून 

व्ष्ण असल्ल्ा आपल्ा ब््ाला इंगलंड आजप्यत अरजंॅ् मानीत आल् आह्. फानस व इंगलंड 

्ांच्मध्् इंरगलश च्नल आह्. त्ातून एक बोगदा काढून ्ुरोपखडंाशी ्नक् संबं� व दळणवळण जोडाव् 

अशी श्कडो लोकांनी �वनंती क्ल�. परंतु ्ा तुसड्ा व सवापरा�जन् �भतप्णान् सवायशी अ�व्वास 

राखणा्ारश राष्ान् त् महणण् ऐकल् नाह�. कारण त्ांना अशी खाती अस् क�, पाण्ावर आपला पराभव 

करन इंगलंडवर ््ण्ाची कोणाची ताकद नाह�. त् पाण्ाच् संर�ण सोडून द्ऊन इंगलडंचा व फानसचा 
न्पो�ल्न इंगलडंा्ा �सहंासनावर चढू लाग्ल. इंरगलश च्न्लमध्् बोगदा पाडून त्ातून आगगाडी 
न्ल्ास व्ापाराचा फार �वसतार होईल व इंगलडंला एकंदर�त फार फा्दा होईल ह् कळत असूनह� 
आजप्यत इंगलंड आपल्ा पाण्ाा्ा गुम�त चूर अस्. परंतु �ूतर फानसन् ज्वहा दर तासाला २५० मैल उडत 

जाणार् लढावू �वमान त्ार क्ल्, त्वहा ्ा सव्ंप्तरषठत इंरगलश च्न्लमध्् आगगाडी न्ल� का् व न 

न्ल� का्? हव्तून फम च �वमान् �णा�ारत इंगलंडवर मारा करतील अस् पाहून व �हरमुसल् होऊन अख्र 
इंगलंड आता व्ापार तर� सा�ावा महणून फानसशी आगगाडीचा संबं� जोडणार आह्! 

 -�द. १५ माचर १९०७. 
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११. द्. ््ामजी कक षणवमार ्ाचं ्औदा्र! 
लडंन : �हदंसु्ानातील लोकांमध्् ग्ल्ा दोन वषायपासून ज्ांच ्नाव �प् व प�्त झाल्ल् आह् त्ा 
द्शभॅत ््ामजी कक षणवमार ्ांनी �हदंभूा्ा उदारा्र जी १०००० रप्ांची नूतन द्णगी �दल� ्तची तो्क 

व सं��पत वातार तार्न् ्ापूव�च ्तकड् आल्ल� अस्ल. द्शभॅत ््ामजी ्ांनी ’इं�ड्न 

सो�श्ालॉजीस्’ पत काढल्ावाचून �हदंसु्ानातील पुषकळ लोकांना त्ांा्ा-�वष्ीची मा�हती 
�मळवावी अशी उतकंठा अस्ल महणून ्ा पसंगाचा फा्दा घ्ऊन त्ांा्ा व्ॅती�वष्क च�रताबदल 

्ोडीशी मा�हती �दल्ास ती आपल् वाचकांना �श�णपद झाल्ावाचून राहणार नाह�. द्शभॅत ््ामजी 
ह् आपल्ा �वद्ा्�दश्त असतानाच ससं कक त भाष्मध्् फार पवीण झाल् होत्. त्ांा्ा त्ा गीवारण भाषा 
नपैुण्ावर लुब� होऊन शीद्ानदं सवामी ्ांची त्ांा्ावर इतक� मज� बसल� क�, त्ांनी ््ामजींना 
जवळ जवळ पट�शष्च बन�वल् होत्. ्नर्नराळ्ा ससं कक त पं�डतांशी वाद�ववादाचा पसंग आला महणज् 

शीद्ानदंांनी प्म आपल्ा लाडॅ्ा �शष्ांक डून त्ांच ्खडंन कराव् व मग जरर लागल्ास सवतः 
शसत उपसाव्. शीद्ानदंांा्ा सहवासान् द्शभॅत ््ामजींच् गीवारण-वाणीपाबल् इतक् वाढल् क�, 
�म�पद्शकांच् वत घ्ऊन त् �हदंसु्ानभर ससं कक त भाष्त भाषण् कर�त �हडूं लागल्. पुण्, ना�शक, 

कलकतता वगैर्सारा्ा ससं कक त �वद््ा्ा आद्पीठस्ानी जाऊन द्शभॅत ््ामजींनी आपल्ा 
असख�लत, म�ुर व ्ुरॅतपचुर भाषणांनी त्ाव्ळा्ा जुन्ा व नव्ा �वदवानांवर आपल� पूणर छाप 

बस�वल� होती. कै. कक षणशासती �चपळुणकर, रानड् वगैर् �वदवानांनीह� पं�डतांचा लौ�कक व त्ांची 
�वदवतता ्ांची फार वाखाणणी करावी. शीसवामी द्ानंद ्ांा्ा आ्रसमाजातफ�  ह् �म�पद्शकांच् काम 

अ��कार-्ुॅततवान् बजावीत असता पं. ््ामजींची ससं कक त भाषानपैुण्ाची �कत� दवीपानतर�ह� जाऊन 

�डकल� होती. व द्ानंदांा्ा अनुमतीन् व �शफारशीन् त्ांची कम �बज कॉल्जा्ा ससंकक ताध्ापकतवाच् 

जाग्वर न्मणूक होऊन त् इंगलडंमध्् आल्. त्ा व्ळ्स ह्ा तरण �हदं� पोफ्सरास ससं कक त भाष्च् �श�ण 

द्ताना कम �बज ्ु्नवह�सर् �ा्ा व्ासपीठावर पाहून �कत््क इंगजांस फार चमतकार वा्् व त् 

पं�डतजींा्ा कतकरतवाबदल फार �न्वाद गात. परंतु त्ा व्ळ्स कौतुकासपद झाल्ल् पं�डत ््ामजी 
एकाएक� इंरगलशांा्ा नापसतंीला उतरन आज दोषासपद झाल्ल् आह्त! कारण त्ा व्ळ्स ज् ’पं�डत 

््ामजी’ होत् त् आज ’द्शभॅत ््ामजी’ आह्त! इंगजांा्ा रॅतात औदा्र व ्नःप�पात ह् गुण 

सदो�दत ख्ळत असतात अस् वा्णा्ारक मूखर लोकांनी ह् उदाहरण सदो�दत ध्ानात बाळगाव्. पं�डतजींची 
त्ा व्ळची �वदवतता व आजची �वदवतता ्ात जर काह� भ्द असला तर तो अ��कतवातच आह्. परंतु 

इंगजांची पीती ह� वरवर वा्त् तशी खरोखर सदगुणसंपननत्वर नसून त्ांा्ा दास्लोलुपतवावर असत्. 

जोप्यत तुमह� त्ांची गुलाम�गर� करण्ास कं्ाळल् आहात ह् त्ांा्ा नजर्स आल् नाह� तोप्यत त् 

तुमा्ा ससंकक तपावीण्ाची सतुती करतील व तुमा्ा वॅतकतवाची तार�फ करतील परंतु ह् सवर त्ांा्ा 
जोखडाला मान द्ण्ास त्ार आहात तोप्यत! गाडी सुरळीतपण् ओढ�त आह्त तोप्यत गाडीवाला 
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आपल्ा बैलांना कुरवाळतो, ्ोप्तो, त्ांची सतुती करतो परंतु बैलान् जरा मान चोरण्ास आरंभ क्ला 
क�, त्ाच् इतर सदगुण एका �णात दगुुरण होऊन त्ांा्ा पाठठवर गाडीवानाच् चाबूक उडू लागतात! फॅत 

नवल ह् क� मानवी बैलांना ह् रहस् अजून कळू न्् व त्ान् आपल्ा पाठठवर चाबूक उड�वणा्ारलस 
्नःप�पाती महणून संबो�ू लागाव्! पं�डत ््ामजींनी कम �बजमध्् अध्ापकतव कर�त असतानाच त््ील 

एम स.ए.ची पदवी घ्तल� व ब�्रस्रची पर��ाह� �दल�. नतंर त् �हदंसु्ानात परत ग्ल् व रतलाम, उद्पूर 
वगैर् �कत््क ससं्ानात �दवाण�गर�ची काम् करन काह� �दवस ब�्रस्र�च् कामह� कर�त होत्. त् 

काठ्वाडात �दवाण असता त्ांा्ाच �शफारशीन् त््् आल्ला एक गोरा आपल्ा जा्तसवभावास 

अनुसरन त्ांच्वरच �कत््क आरोप आणू लागला. त्ा ससं्ानातच नवह्, तर कोणत्ाह� ससं्ानात 

काम करण्ास त् नाला्क आह्त अस् �सद करण्ाचा म्ॅ्ानक� नावाा्ा �फरंग्ान् घा् घातल्ला 
पाहून द्शभॅत ््ामजींनी त्ांच् खर् सवरप उघड करण्ास आरंभ क्ला. �हदंसु्ान सरकारप्यत त् 

भांडण जाऊन द्शभॅत ््ामजी पूणर र�तीन् ्नद�ष होऊन बाह्र आल्. नतंर त्ास उद्पूरा्ा महाराजांनी 
पुनहा �दवाण�गर�ची वसत् �दल�. ह् काम काह� �दवस क्ल्ानंतर द्.््ामजी ह् इंगलडंात आल् व प�सद 

तततव�ानी हबर्  सप्नसर ्ांा्ा गं् ाध््ात कालकमण कर लागल्. त्ाव्ळ्स त्ांा्ा मनात 

�हदंसु्ाना्ा सवातंं्पापतीबदल जबरदसत उतकंठा उतपनन होऊन त्ांना आपल्ा राष्ाा्ा दास्ाची 
शरम वा्ू लागल�. रातं�दवस �हदंसु्ान व त्ाच् सवातंं् ्ाची तळमळ लागल्ल्ा ह्ा सवद्शभॅतान् 

अख्र १९०५ ा्ा जान्वार� म�हन्ात आपल्ा राजक�् च�रताला आरंभ क्ला व �हदंसु्ानातील राजक�् 

वातावरणात ज्ान् महतवाचा फरक पाडल्ला आह् त्ा ’इं�ड्न सो�श्ालॉरजस्’ मा�सक पतकाचा 
प�हला अंक प�सद झाला. द्शभॅत ््ामजींा्ा प्तनांच् �व�शष्ततव ह् आह् क�, प्मपासूनच त्ांनी 
सवराज्ाच् ्नशाण उभारल्ल् आह्. इंगलडंा्ा गुलाम�गर�ला पूणरपण् झुगारन द्ऊन �हदंभुूमी सवायग 

सवतंत झाल्ा�शवा् ्तचा उदार होण् अशॅ् आह्, ह् राजक�् सत् ्नभ�ळ र�तीन् व सुप�सदपण् 

उपद्�शण्ाच् प्म श्् ज्ा ्ोड्ा महातम्ांना आह् त्ात द्. ््ामजींची गणना आह्. ’इं�ड्न 

सो�श्ालॉरजस्’ पताबरोबरच त्ांनी ’होमरल सोसा््�’ स्ापन क्ल�. त्ा सोसा््�च् मुा्ाध्�तव 

््ामजींकड् आह् व त्ांच्कड् आह् महणून त्ा सोसा््�ची सवातंं्पीती व सवराज््नषठा जाजवल् 

र�तीन् का्म आह्. इंगलडंमध्् इंगजांा्ा व �वश्षतः मानभावी इंगजांा्ा दाबाखाल� चालल्ल्ा �हदं� 
चळवळीचा ��ॅकार करन सवतंत व महणूनच खर� �हदं� चळवळ इंगलडंमध्् प्मतः द्शभॅत 

््ामजींनी सुर क्ल्ापासून �हदं� राजकारणाची दसुर� व सत् बाजू जगाच् ्नदशरनास ््ऊ लागल�. ह्नी 
कॉ्नला वंशपरंपर्न् संपादकतव द्णार् इं�ड्ा व सवराज्ाची प�वत पताका उभारणार् ’इं�ड्न 

सो�श्ालॉरजस्’ आ�ण �हदंसु्ाना्ा गुलाम�गर�वर पोसल्ल्ा कॉ्न व्डरबनरा्ा मुठठतील �ब�्श 

काँग्स क�म्� व सवद्शाच् सवातंं् सपंादण्ासाठठ जनम घ्णार� व क्वळ �हदं� लोकांनीच चाल�वल्ल� 
होमरल सोसा््�, ्ा दकुल�तील धुव�वरो�ावरन �हदंसु्ाना्ा राजकारणाच् सवरप द्. ््ामजींनी कस् 

बदलून ्ाकल् ह् सवाया्ा ध्ानी ््ईल. 
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्ाहुनह� महतवाची गोष् महणज् इकड् ््णा्ार् ा �हदं� �वद्ाा्ायच् मनःसंकमण ह� हो्. आजप्यत ज् ज् 

�हदं� तरण इकड् आल् त् त् न्मसतांा्ा अमलाखाल� ’�ब�्श न्ा्बुदी व न्भळ्पणा’ �शकून परत जात 

व �हदंसु्ानात इंगलडंा्ा लोकांबदल अदवातदवा सतु्तसतोत ्गाऊन लोकांना �भ�ांद्ह�कड् न्त. परंतु 

आता द्शभॅत ््ामजींा्ा’सोसा््�’ न् व मा�सक पतान् मानभावी कॉ्नाची कक त्् कळू लागतात व त् 

सवराज््नषठ होऊन सवद्श सवातंं्ा्र प्तन कर लागतात. ्ा �वद्ाा्ाया्ा मनःसंकमणासाठठ 
््ामजींनी काढल्ल्ा ’इं�ड्ा हाऊस’ ्ा ससं््ची उप्ुॅतता फार आह्. ्ा ’इं�ड्ा हाऊस चा इंगजांना 
इतका वचक बसला आह् क�, एखाद्ा ला्बर�त वगैर् हा इं�ड्ा हाऊसचा पतता �दला क� एखादा अँगलो-
इं�ड्न च्कन स �वचारतो क�, ’Then you belong to the Revolutionary Party!’ मग आपण 

राज्कां्तकारक असालच! ्ा लहानशा पसंगावरनह� द्शभॅत ््ामजींची इंगजांना �कती दहशत 

बसल� आह् ह् �दसून ््ईल. ्ा ्नर्नराळ्ा ससं्ा काढून इंगलडंात सवातंं्ाच् उपद्श कम द काढल्ानतंर 
द्शभॅत ््ामजींनी तरण लोकांस सवतंत द्शात राहून सवातंं्ाची पत्� महती कळावी महणून 

’ल्ॅचर �शपस’ ठ्वल्ा व पत््क� २००० रप्ांा्ा ’राजा पताप�सहं’, ’�शवाजी’, ’अकबर’, ‘द्ानंद’ 

फ्लो�शपस ह� �दल्ा. ्ा कामी त्ांना ब्�रस्र राणा ह्ा सवातंं््नषठाच् फार साह् झाल्. द्. ््ामजी 
््््च ्ांबल् नाह�त. �हदंसु्ान सवतंत कस् कराव्ाच् हा रजतका महतवाचा म ु आह् ्ततकाच 

सवातंं्ानंतर �हदंसु्ानात सवराज्रचना कशी ठ्वावी हा मुदाह� महतवाचा असल्ामुळ् त्ा �वष्ावर 
एक उततम व �वदवता्ुॅत ्नबं� जो �लह�ल त्ास र. ७५० च् ब��सह� त्ांनी लावल्ल् आह्. त्ा 
ब��साची जा�हरात ््ऊन पुर् दोन म�हन्ह� झाल् नाह�त तोच परवा होमरल सोसा््�ा्ा द�वती् 

वा�षरक संम्लनाच् पसंगी �हदंसु्ानात सवराज्ोपद्शक पांतोपांती �ाडण्ासाठठ त्ांनी १०००० रप्् 

�दल्ाच् जाह�र क्ल्. सवराज्ाचा उपद्श कर�त सवर �हदंसु्ानभर सचंार करण्ास ज् राजक�् सनं्ासी 
त्ार होतील त्ांना १०००० रप्ांतून साहाय् होणार आह्. सवराज्ाची उदातत कलपना प्म पभ ू

रामदासांा्ा व शी�शवछतपतींा्ा मनात व तरवार�त पादभुुरत झाल�.’सवराज्’ शबद प्म छतपतींनी 
महाराष् द्शात रढ�वला. त्ा व्ळ्पासून ्ा प�वत त्जोम् शबदान् मराठ्ांचा जर�प्का अ्क्प्यत 

न्ला आह्. महाराष्ाा्ा इ्तहासात सवराज् व सरद्शमुखी ्ा ओजसवी शबद दव्ाचा �शॅका पत््क 

पानावर व ओळीवर पडल्ला आह्. महाराष्ाा्ा अंगात चैतन् ओतणारा तोच हा ’सवराज्’ शबद आता 
�हदंसु्ानात �फरन दमुदमु ू लागला आह्. हा ऐ्तहा�सक त्जान् द�रपतमान झाल्ला शबद, हा 
�शवछतपतींनी उाचारल्ला शबद- सवर �हदंसु्ानाच् अं्तम ल�् महणून आता समुदवल्ां�कत 

भरतखडंाच् कंठातून धव्नत होत आह्. नकळत का होईना, परंतु ज्ा �णी दादाभा�नी हा शबद 

राष्�्सभ्ा्ा अध्�पीठावरन तीस को्� लोकांच् अं्तम ल�् महणून उाचारला तो �ण खरोखर�च 

दै�वक हो्! आता पूवर परंपरागत व ऐ्तहा�सक समक् तपूणर ’सवराज्ा’ चा ’सरद्शमुखी’ चा हॅक 

आ्रभूपासून दरू ठ्वण्ाची कोणाची छाती आह्? सवराज्ाा्ा झमड्ाखाल� सवर �हदंसु्ान जम ूलागल् 

आह् व तो जमाव लवकर वहावा महणून सवराज्ोपद्शक �ाडण्ासाठठ १०००० रप्् द्शभॅत ््ामजींनी 
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�दल् आह्त. कारण त्ांची अत्तं उतक् इाछा आह् क�,’मी माझ्ा डोळ्ाद्खत माझ् परम�प् 

�हदंसु्ान सवतंत व सवराज््ुॅत झाल्ल् पहाव्!’ 

द्शभॅत ््ामजी! तुमह� आपल् भाषणाच् श्व्� दशर�वल्ल� ह� इाछा शीघ फलदा्ी होवो! त्ा 
सवराज्ासाठठ तीस को्� आतम् तळमळत! तीस को्� मन् झुरणीस लागोत! �वश्षतः त्ा सवराज्ासाठठ 
साठ को्� हात का्ारस लागोत! 

-�द. १५/३/१९०७. 
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१२. सवद्शाशी कक तघनपणा 
लडंन : �हदंसु्ाना्ा भाग्ोद्ाची जी �कत््क सु�चनह् पादभुूरत होऊ लागल� आह्त त्ात एक महतवाच् 

�चनह मह्ल् महणज् �हदं� तरणांची परद्शातह� वाढत जाणार� सवातम्नषठा ह् हो्. बाह्रा्ा भपॅ्ाला 
भुलून व द्खाव्ाला �दपून जाऊन इंगलंड मध्् ््णार् �हदं� तरण �हदंसु्ाना्ा असामा्ारबदल व 

इंगलडंा्ा सामा्ारबदल भलत्च गह आजवर करन घ्त आल् आह्त. ह् �हदं� तरण परत आपल्ा 
सवद्शाला जाताना आपण एखाद्ा मोठ्ा सवगारतून भूलोकाकड् अ�ःपतन कर�त चाललो आहोत अस् 

समजत असत. एखादा मनुष् इंगलडंम�ून जाऊन आला क�, त्ाा्ात सवर �दव् गुणांचा समाव्श झाला 
असलाच पा�हज्, अशा भोळसर समजुतीन् इंगलडंमध्् परक�् आचार�वचारांनी नख�शखानत बा्ल्ल्ा 
�हदं� तरणांा्ा वतरनास फार मान द्ण्ाची च्क गुलाम�गर�त रतल्ल्ा �हदं� लोकांस आजप्यत 

लागल्ल� होती. त्ा ्ोगान् तर ्ा अध्ार हळकंुडात �पवळ्ा होणा्ार्  परद्शी �हदं� तरणास फारच 

श्फारल्ासारख् होत अस् व इंगलडंा्ा मोठ्पणा�वष्ी, त्ाा्ा सु�ारण्�वष्ी, त्ाा्ा ऐ्व्ार�वष्ी, 
त्ाा्ा बलतवा�वष्ी ्नरगरल अ्तश्ोॅतीची वणरन् करण्ात व ्ाहूनह� दःुखाची गोष् क� 
सवक�्ांा्ा व सवद्शाा्ा दा�र�्ा�वष्ी, अवनती�वष्ी व दबुरलत्�वष्ी अदवातदवा कारणपरंपरा 
लावून �हदंसु्ानाहून इंगलंड ह् अनंतप्�न् व सवरतोपर� श्षठ आह् अस् भास�वण्ात ्ा ्नमगो्ार्  
साह्बास फार डौल वा्त अस्. इंगलडंचा ्ोरपणा आपण गा्ला महणज् असल्ा ्ोर इंगलडंला पा�हल्ल् 

आपणह� फार ्ोर आहोत अशी सामान  ्जनाची समजूत होईल अशा सवा्रबुदीन् ्ा मूठभर बाट्ांनी 
आजप्यत आपल्ा द्शाचा त्जोभंग क्ला. इंगलडंला पाहून �दपल्ल् �हदं� तरण अस् उप्ोगी पडतील ह� 
गोष् इंगलडंा्ा फार �दवसांपूव� ल�ात आल्ल� आह्. इंगलडंन् �हदं ूलोकांस परोपकारबुदीन् �श�ण �दल् 

�कंवा नाइलाजान् व दषु्बुदीन् �दल् ह् आता �हदंसु्ानातील तरण �पढ� तर� समजून चुकल्ल� आह्. पूव� 
्ा �श�णाबदल अगद� प्म नुसती चचार सुर झाल� त्वहा ईस् इं�ड्ा कंपनीन् एक अत्तं महतवाचा 
ख�लता इंगलडंमध्् लॉडर �वलबरफोसर ह्ांना �ाडल्ला होता. त्ात कंपनी महणत्, ’आपणाला अम्�रका 
सोडावी लागल� कारण आपण त्््च पशाळा, महाशाळा स्ापन करण्ाची अनु�ा द्ण्ाचा व्ड्पणा क्ला. 
आता त्ाची पुनरावकतती नको. �हदंूंना �श�ण हव् अस्ल तर त्ांनी ्््् इंगलडंात ्ाव्.’ ह्ा अत्तं 

अनुदार व कु�्ल वाॅ्ात ग�भरता्र का् आह्? ज् �श�ण �हदंसु्ानात �दल् असताना आपल्ा अंमलात 

अम्�रक्पमाण् �वघातक होईल त् �श�ण �हदं ूलोकांस इंगलडंात आल्ावर �मळाल् असता अपा्कारक 

होणार नाह� ्ा महणण्ाचा अ्र का्? एक तर इंगलंडमध््च खर् �श�ण द्ाव् कारण फारस् �हदं� तरण 

इकड् ््ऊ शकणार नाह�त असा अ्र अस्ल. परंतु हा अ�ार काचा अ्र हो्. कारण बंगाल्ातल्ासारखी 
एखाद� असो�सएशन स्ापून �हदंसु्ानला हजारो �वद्ा्� परद्शी �ाडण् अगद� सुलभ आह्. ह् 

कळण्ाइतक् शहाणपण वर�ल मुतसद्ांस खातीन् होत्. परंतु त्ांा्ा मनातील सपं ूणर ह्तू असा आह् क�, 
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�हदं� तरण इंगलडंमध्् �श�ण घ्ऊ लागला महणज् त्ा �श�णान् त्ाच् मन आतम्नषठ होण्ाच स्ल� 
इंगलडंचा डामडौल पाहून त् दबुरल व परद्शी मात होईल व त्ाच तरणास उततम �वदवान, अनुभवी महणून 

ल्खणार� �हदंसु्ानची जनता त्ांा्ा घातक व भामक शबदास ््ा्र समजून इंगलडंा्ा इभतीला 
वचकून रहात जाईल. इंगलडंा्ा ्ा कौ�्ल्ाची उदाहरण् इतरतह� श्कडो आढळतात. लॉडर डलहौसीा्ा 
राज्तकषण्न् �हदंसु्ानात भ्कंर असतंोष माजला व त्ा व्ळा्ा त्जसवी पुरषांना �फरंग्ांा्ा 
अंमलाचा ना्ना् करन ्ाकण्ाची सफूत� उतपनन झाल� अस् पाहताच इंगलडंन् ह�च त्जोव�ाची ्ुॅती 
अंमलात आणल्ल� होती. ्नजामच् �दवाण सर सालरजंग ह्ांना इंगलडंला आणल् व गवालह्रच् �दवाण 

�दनकरराव व महाराज ज्ाजीराव ह्ांना ५७च् आरंभी कलकत्ास पाहुणचारासाठठ न्ल्! ्ा पाहुणचारान् 

व द्खाव्ान् ह् ्तनह� मुतसदी कस् भष् झाल् व सवद्शाशी ्नमकहरामपणा करन परप�ाला त्ांनी कस् 

साह् क्ल् ह् सवतः इंगजी इ्तहासकारच हसत हसत सांगतात व महणतात क� इंगलडंा्ा वैभवाला ्ांनी 
पा�हल् नसत् तर ह्ह� राष्�व�ोभात सामील झाल् असत्! नुकत्च ्््् द��ण आ�फक्कडील काह� ्नगो 
ससं्ा्नक आपल्ा तकार� मांडण्ासाठठ महणून आल् होत्. त्ा ससं्ा्नकांस राजा एडवडरा्ा भ््�स 

न्ण्ात आल्. त््ील वैभव, कक �तम भव्ता दाखवून त्ांना ्नमम् ठार क्ल्ावर मग राजा एडवडरचा 
हसतसपशरह� कर�वला ग्ला. ह्ा गद�त त् भोळ् ससं्ा्नक इतक् उलल ू झाल् क� त्ांा्ा कामाची 
�बलकुल दाद लागल� नसतानाह� त्ांना इंरगलशांा्ा सन्हाची व ्ोरवीची अत्तं �न्ता वा्ल� व 

त्ांनी वतरमानपताा्ा बातमीदारास कळ�वल् क� आता आमह� खरोखर मोठ्-मोठ् झालो. आमह� महान 

गौर�पत्ाशी हसतांदोलन क्ल्!! कणारा्ा त्जोव�ासाठठ जशी शल्ाची ्ोजना झाल� होती तशीच 

�हदंसु्ाना्ा त्जोभगंासाठठ ्ा ्नमगो्ार् ा साह्बास इंगलडंन् ्ोजल्ल् होत्. इंगलडंा्ा सामा्ारबदल 

�कंवा सु�ारण्बदल जर आपल्ा इकड् �व�चत कलपना पच�लत असल्ा तर त्ा घातक प�रणामांच् 

उततरदा््तव इंगलडंला जाऊन आमा्ाच पैशान् �शकून आल्ल्ा ्ा �हदं� तरणांा्ा भष् व भ�मष् 

अ्तश्ोॅतीवरच आह्. आपल्ात एक महण आह्, ’श्ळ्ांत मुडंी गा् प�ान’ त्ाच पमाण् ्नरपदवी 
राष्ास लुबाडून घ्णा्ार्  ह्ा इंरगलश राष्ाची रस्ती आह्. �हदंसु्ानाा्ा पारतंं्ाच् जर कोणत् कारण 

अस्ल तर सवद्शा�भमानाचा ग्ल्ा शतकाच् आरंभी असल्ला अभाव ह्च हो्. परंतु ह् कारण लपवून 

ठ्वून गुलाम�गर�ा्ा चरकात �चरडून ग्ल्ल्ा हतबल लोकांस इंगलंड अस् सांगत, �शकवीत व प्वीत 

आल् आह् क�, तुमह� गुलाम�गर�लाच पात आहात व आमह� राज् करण्ासाठठच उतपनन झाल्ल् आहोत. 

त्ा इंगजी तुणतुण्ाची झील ओढून इंगजांा्ा अननान् बा्ल्ल्ा �हदं� तरणांनीह� महणाव् क� 
खरोखर�च इंगजी लोक फार शरू, �ाडसी, दढ्न्च्ी, �वदवान, शासतकलाको�वद. इंगलडंच् वा्ुमान का्, 

इंगलडंची शोभा का्, इंगलडंची भव्ता का्, इंगलडंमध्् सवर अवणरनी् आह्! ‘इंगलडंम�ील लोक 

उद्ोगी व शरू ्नपजतात ्ाच् कारण त््ील ्ंड वा्ुमान व ्नसगररचना हो्!’ अस् ह् लोक अजून 

ब्�डक सांगत नाह�त का्? इंगलडंम�ील लोक रा�सासारख् ��पपाड आह्त, ह् �व�ान हजारो व्ळा क्ल् 

जात नाह� का्? इंगलडंमध्् अन्ा् व अनीती मुळीच नाह� व इंगज व्ापार� फार पामा�णक असतात, ह् 

महणणा्ारत ब्झं्बाई व बा्ा-बापड्ा का् ्ोड्ा आह्त? इंगलंडच् शसत�वद््त �वल�ण पगमन 
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झाल्ल् आह् ह� समजूत आपल्ा ्तकड् का् ्ोड्ांची आह्. �वश्षतः अत्तं ख्दकारक गोष् ह� क�, 
�हदंसु्ानचा �मर, �हदंसु्ानची ्नसगररचना, सबलता, सामा्र, नीती, बु�दमतता, शौ्र ह� सवर 
इंगलडंा्ाप्�ा फार फार कमी आह्त, ह� आतमघातक�, असत् व कुलकलकंदा््नी समजूत �वश्षतः 
सु�श��त वगारत आजप्यत �कती रढ होऊन बसल्ल� आह्? अशा रस्तीत अख्र �हदं� तरणाच् डोळ् 

उघडल्ल् पाहून ह् �हदंसु्ाना्ा, अभ्ुननतीच् अत्तं महतवाच् �चनह आह् अस् कोण महणणार नाह�? 

ह्ा आतम्नषठ जागकतीची पत्ंतर् ्््् दर�णी घडत आह्त. �हदंसु्ानासारखा भाग्वान, ्नसगरसुदंर व 

रमणी् द्श व �हदं ुलोकांसारख् व्दपाचीन, नी्तसपंनन, प्मळ व वीररसपूजक आ्र लोक, अशी जोडी 
लाभण् ह् महदाग्ाच् फल आह्, अस् आता �हदं� तरणास कळू लागल् आह्. �हदंसु्ानच् �मर, र�्तभाती, 
�हदंसु्ाना्ा समाजवकतती, �हदंसु्ानच् इ्तहास व �हदंसु्ानची आजप्यतची कतकरतवशॅती ह� इतर 
अपु्ार्  व हंगामी राष्ांा्ाप्�ा शतप्�न् सपकहणी् व वंदनी् आ�ण माननी् आह् व ्तला मूखर व 

आ�ंळ्ा सु�ारकांा्ा उतावळ्पणान् ला्ाडीत सु्ण्ासारख् भ्कंर पाप क्वळ रौरवदा्क आह् अस् 

आता तरण अंतःकरणास कळत आह्. सवद्शा�भमानाची ज्ोत जी मालवल� ग्ल� होती ती एकदा का 
प््ल� क� त्ा पकाशान् आजप्यत आपणास अडखळून पाडण्ासाठठच ज्ा वसतू उतपनन झाल्ा आह्त 

अस् सवक�् परशतू आपल्ास सांगत आल् त्ाच गोष्�च् मनोरमतव व पुण्पावनतव पाहून जग त�डात 

बो् घाल�ल ह् तरण �पढ�स कळू लागल् आह् व इंगलडंमध्् ््ण् महणज् सवद्शाशी कक तघनपणा व 

इंगलडंा्ा सामाज्ाशी राज्नषठा �रण् नवह्, ह्ह� त्ांना हळूहळू समजून ््त आह्. ्ाची एक-दन 

उदाहरण् मासल्ासाठठ ड्तो. 

पंजाबी पताा्ा सपंादकास झालल� कूर व रा�सी �श�ा ऐकताच तरणांा्ा रोषास पारावार नाह�सा झाला. 
त्ांना आपल्ा हतबलतवाची लाज वा्ू लागल� व मनग्ाा्ा �ढल्पणान् आल्ल् हतबलतव मनग्् 

जोरदार क्ल्ास अजूनह� ्नघून जाईल ह� त्ांची खाती प्ू लागल�. जोप्यत का्द् करण् व त्ा 
का्द्ांा्ा अंमबजावणीसाठठ तरवार ल्कत ठ्वण् ह् �फरंग्ांा्ा सवा�ीन आह्, तोप्यत न्मसतपणा 
का् �कंवा Passive Resistance चा अपत्� �कंवा रडका प्तकार का् सारख्च �वफल होत. अस् उदगार 
बहुत्कांा्ा त�डून ्नघ ूलागल् आह्त व खरा मागर, ्शदा्ी मागर इ्तहाससू�चत मागर कसा सवीकारावा 
्ाचा �हदं� अंतःकरणात उहापोह होत आह्. मध्तंर� ्््ून पंजाबीला सहानुभूती व आनंदपदशरक तारा 
पाठ�वण्ात आल्ा. आनदं अशासाठठ क� आपल्ावर असल् उघड जुलूम करण्ासाठठ बुदी अख्र 
मानभावी सतत्स होऊ लागल�.इं�ड्ा हाऊस कम �बज व सा्र्नस्स्र ्््ून तारा ग्ल्ा होत्ा. नतंर 
पजंाबीसाठठ एक फंडह� काढण्ात आला. ्ा फंडाच् नाव ’प्नीफंड’ आह्. ्ा फंडाला ्््ील मूठभर �हदं� 
तरण �कती उतक्त्न् साह् कर�त आह्त ह् कळण्ासाठठ एक उदाहरण द्तो. सा्र्नस्स्रा्ा श्तक� 
कॉल्जात द्शबं�ू हरनाम�सगं बी.ए. इत्ाद� पाचच �हदं� आह्त. परंतु त्ांनी ततकाळ ८० रप्् पाठवून 

�दल् आह्त! व �वश्ष महतवाच् ह् क�, ्ा सहानुभूतीा्ा तारा �कंवा फंड ्ांा्ाप्�ा आता व्ळ न दडवता 
काह� तर� श्व्चा सो�मो� क्ला पा�हज् अशी सवायस उतकंठा लागल� आह्. 
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आपल्ा महाराष्ात द्शभॅत अंताजी दामोदर काळ् ्ांा्ा अ�वशांत असहाय् व अ�वरत शमान् 

उतपनन झाल्ला व त्ांा्ाच न््ान् �चरस्ानी झाल्ला पैसाफंड हा आता लडंनमध््ह� गाजत आह्. द्. 

अंताद� दामोदर काळ् ्ांच ्अत्तं वणरनी  ्च�रत व एका व्ॅतीन् खरा खरा सवा्रत्ाग करन दढशद्न् 

एखाद् राष्का्र हाती �रल् असता त्ात एका व्ॅतीलाह� �कती का्र करता ््त् ्ाचा वकततानत ऐकून 

सवायना- रजपुताना, �शखांना, बंगाल� लोकांना, मदासी लोकांना, सवायना फार �न्ता वा्त्. ’पैसाफंडाच् 

उतपादक’ ्ाच अ्रपूणर व महनी् पदवीन् द्. काळ् ्ांचा नामोाचर ्््् होत आह्. ्ा पदवीची �कंमत 

इतर उसन्ा व व्ापार� पदव्ांहून अनंतप्�न् जासत आह् अशी ्््् सवायची खाती आह्. पैसाफंडासाठठ 
जवळ जवळ ५० रप्् आ�ीच जमल्ल् आह्त व कोणीतर� खातीच् ््णा्ार् ाबरोबर त् �हदंसु्ानात रवाना 
होतील. आणखी एक उपद्शपर व उतसाहक गोष् घडून आल�. अम्�रक्हून द्शबं�ू द्व ( बंगाल�) ह् 

कक �षकमरशासतात एम स.एससी.ची पदवी घ्ऊन ्््् आल्. ह् बंगाला्ा राष्�् असो�सएशनच् दवारा ग्ल् 

होत्. ग्ल्ा आठवड्ात �हदंसु्ानात जाव्ाच् पूव� त् लडंनमध्् फ््ा �मळ्ल क� नाह� ्ाची चौकशी 
कर�त होत्! आपण �हदंसु्ानात ग्ल्ावर फ््ा का घ्त नाह�?’ अस् �वचारताच त् महणाल्, ’कलकत्ास 

उतरताच डोॅ्ावर जर ्ोपी पा�हल� तर रसत्ात राष्प�ी् मुल् हु्� करतात व �शवा् आपण आपल्ा 
द्शात परत जाताना सवद्शीच पोषाख घालण् जासत भूषणासपद आह्!’ ह्ा एका लहान गोष्�त �कती 
अ्र भरल्ला आह्! पंचवीस वषायपूव� इंगलडंहून आल्ल् भष् लोक सवक�् वसतंूचा ्तरसकार कर�त व 

बा््पणातच महती मानीत. �हदंसु्ाना्ा बाजारात �वला्ती छपर� ्ोपीचा शो� कर�त असत. आज 

सवद्शी पोर् हु्� करतील ्ा भीतीन् व सवक�्तवाा्ा ््ा्ार�भमानान् उदी�पत होऊन पदवी�र लोक 

लडंना्ा बाजारात �हदं� जरतार� फ्ट्ांच ा शो� कर�त आह्त. 

-�द. १२ ए�पल १९०७. 
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१३. लडंन ्ॉवर 

इंगलडंा्ा इ्तहासप�सद लडंन ्ॉवरमध्् असणा्ारक शसतागारामध्् शी�शवछतपतींनी ज्ा वाघनखानी 
अफजुलखानास मारल् ती वाघनख् आह्त असा महाराष्ात बोलवा असल्ान् ती वाघनख् पाहण्ास मी 
फारच उतसुक झालो होतो अस् आपल्ा वाचकांना वा्ल्. �हदंसु्ाना्ा पारतंं्ाची आतडी ज्ा 
वाघनखान् उपसून बाह्र काढल� व जी �शवछतपतींा्ा करसपशारन् प�वत झाल� ती मराठठ वाघाची 
वाघनख् लडंन ्ॉवरमध्् पडल्ल� पाहाव्ास मी उतसुक झालो अस्न अस् आपल्ा वाचकांना वा्त 

अस्ल. परंतु मला ती उतसुकता मुळीच वा््ना. शीकक षणाा्ा �व्वरपाला पाहण्ास अजुरनालाह� �दव् च� ू

�दल्ल् होत्, तर�द्खील त्ाा्ाा्ान् त्ा �व्वरपाला पाहव्ना. मग त्ा वाघनखाकड् दष्� फ्कण्ास 

माझ्ा ह्ा गुलाम�गर�ा्ा डोळ्ांना कशी छाती होणार! मला कंप भर लागला. माझी गात ्�वग�लत होऊ 

लागल�. छतपतींा्ा त्ा वाघनखांना मी कसा पाहू? इ्तहासाा्ा वाचनान् मला अशी मा�हती झाल्ल� 
होती क�, त्ा मराठठ वाघाा्ा नखांना गुलाम�गर�ा्ा रॅताची फार च्क लागल्ल� आह्, मग अशी 
मा�हती असताना मी ्तकड् जाण्ास कसा �जू? ज्ा क�रता मी त्ांा्ाकड् दबून पाहात असताना 
त्ांची अ�रसुपत दष्� मजकड् ग्ल� व माझ्ा गुलाम�गर�चा त्ांना वास आला तर सतंभ कडाड�दशी 
फोडून तो �शवनकहर� बाह्र ््ऊन गुलाम�गर�चा वास कोठून ््त आह् महणून गजरना करणार नाह� का? 

अफजुल-खानाा्ा आतड्ावर ्््ाछ ताव मारन �शवाजीची वाघनख् झोपी ग्ल्ाला बराच व्ळ झाल्ला 
आह्, आता त्ांा्ा उठण्ाचा सम् जवळ आल्ला असल्ान् ्ा ्नद्मध्् सवर अनन रजरन जाऊन 

ज्ांची ��ुा पद�पत झाल्ल� आह्, ती गुलाम�गर�ा्ा रॅतास च्ावल्ल� वाघनख् माझ्ामाग् उड्ा घ्त 

््तील ्न मला व माझ्ा राज्नषठ्ला फाडफाडन भरभर �म्ॅ्ा द्ऊन घ्घ् त्ा’सव�हतासकगकदका’ 
�पणार नाह�त का्? अशा �ासतीत मी गकर  झालो असतानाच मला त्ा वाघनखांच् ऐवजी �्पूची तरवार 

�दसल�. त्ा तरवार�ा्ा दशरनाबरोबर एक �वल�ण सचंार अंगात सचंार लागला व ह्ा गुलाम�गर�त 

जगण्ाप्�ा शी छतपती �शवाजी महाराजांा्ा वाघनखांनी म्ल्ल्च फार बर् असा माझा गह होऊ लगला 
व मी त्ा वाघनखांना पाहाण्ास खरोखरच उतसुक झालो. त्ा �चत वसतूा्ा दशरनास जाण्ापूव� 
काह�तर� नजराणा न्ावा अस् मला वा्ू लागल् परंतु त्ांना जो एकच नजराणा पा�हज् आह् तो मला 
कोठून �मळ्ल? ’पारतंं्ाच् रॅत’ त्ांना नजराण्ादाखल द्ण्ासाठठ मी �्पूा्ा तरवार�ची करणा भाकू 

लागलो परंतु ्तन् मला जबाब �दला क�’�्पूची तरवार सजज आह् पण �्पूचा हात कोठ् आह्?’ 

�्पूचा हात कोठ् आह् ह् मी ऐकतो न ऐकतो तोच माझी दष्� त्ा वाघनखावर ग्ल�. परंतु छतपतींच् 

वाघनखात जी �दव्ता अस्ल अस् वा्त होत् ती �दव्ता त्ात नवहती महणून सशं् ््ऊन मी जासत 

जवळ ग्लो तो मला आढळून आल् क� ह� महाराजांा्ा हातातील अससल वाघनख् नाह�त. त्ा 
वाघनखांपाशी जी मा�हतीची �चठी आह् तीत ह् सपष् �ल�हल्ल् आह्. ती मा�हती अशी आह्. 
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‘Wghnakhe or tiger’s claws: a weapon for concealment in the hand. It was a similar instrument 
with which the famous Shivaji destroyed Afzulkhan, a Vijapur general while entertaning him. 
These are from Mysore used by robbers’ 

्ा वर�ल अ�रशः उतरन घ्तल्ल्ा मा�हतीवरन शी�शवाजीमहाराजांची वाघनख् ’अशीच’ होती इतकाच 

उलल्ख क्ल्ला आह्. तीच ह� नवहत. पुढ् तर सपष् उलल्ख आह् क� ह� महैसूरम�ून ्तकडील 

दरोड्खोरांपाशी असल्ल� इकड् आणल� आह्त. शीछतपतींची वाघनख् ्ॉवरमध्् नाह�त, ती इतर कोठ् 

आह्त ह्ह� अजून नॅक� बाह्र आल्ल् नाह�. अशा र�तीन् ज्ाा्ा दशरनासाठठ मी उतसुक झालो होतो ती 
वाघनख् न �दसल्ान् �णभर माझी ्नराशा झाल�. परंतु लग्च मला ्ोडा तर� हुरप वा्ू लागला कारण 

छतपतींची वाघनख् लडंना्ा ्ॉवरमध्् बंद�त पडण्ाप्�ा ती मला न �दसतील तर काह� वाई् नाह�. ती 
मला �दसण्ासाठठ लंडनला ््ण्ाप्�ा माझ्ा आ्रभूला �दसण्ासाठठ �हदंसु्ानातच असल्ल् बर�. 
वाघनख् पदशरनासाठठ नसतात. त्ांना पारतंं्ाची पो्् फाडण्ासाठठच का् ती बाह्र काढण् इष् आह्. 

ज्ांना ती वाघनख् पाहण्ाची उतकंठा लागल्ल� अस्ल त्ांनी पारतंं्ाची आतडी उपसण्ास त्ार 
असल् पा�हज्. त्ांनी त्ासाठठ बदप�रकर व सजजखडग झाल् पा�हज्. इतक� ज्ाची त्ार� अस्ल त्ाला 
शीछतपतींची वाघनख् सापडण् कठठण नाह�. कारण पतापगडच् द्वीला वर�ल सजजत्चा अजर क्ल्ावर ती 
त्ा द्वीच् दरबारातून द्व�वण्ात ््तात. 

- �वहार�, चैत श.ु शक् १८२९   

 �द.२२ ए�पल इ.स. १९०७ 
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१४. साव�ान 

काळ जातो �ण�ण। मूळ येईल मरण 

काह� धावाधाव कर�। जव तो मतृयय आहे दयर� 

लडंनः कवीच् ह् वर�ल उदगार �हदंसु्ाना्ा सद्ःरस्तीला �कती बरोबर लागू पडत आह्त! ज्ा रोगान् 

�हदंभूची तनू �ीण होत चालल्ल� आह् त्ा पारतंं्ाचा �दवसम�दवस बळावत जाणारा जोर पाहून 

कोणाा्ा रजवास हळहळ वा्णार नाह� व कोण अस् महणणार नाह� क� ’काह� �ावा�ाव कर� । जव तो 
मकत्ु आह् दरु�।’ मकत्’ुच दरबारात का् ब्त चालल्ल् आह्त त् �हदंसुंदर�, तुला माह�त आह्त का्? 

तुझ्ा गळ्ात पडणार् त्ाच् पाश कस् हळूहळू परंतु झपाट्ान् करकचल् जात आह्त ्ाची �हदंसुंदर�, 
तुला कलपना तर� आह् का्? �ण �ण काळ चालला आह्. त्ा पत््क �णाबरोबर तुझ् �ीण �ीण होत 

जाणार् शर�र अ्नवा्र व कूर अशा ्मसदनाकड् फरफर ओढून न्ल् जात आह्, ह् तुझ्ा ्नःसं� गातांना 
सव्ं�दत होत आह् का्? मकत्ू दरू होता त्वहाच वासत�वक �ावा�ाव कराव्ास पा�हज् होती! पण आता 
मकत्ू अगद� नजीक आला आह्. अजून तर� ह्ा प�वत भारताच् पाण वाच�वण्ासाठठ कोणी �ावा�ाव 

कर�ल का्? कोणी �ावत ््ऊन �हच् र�ण कर�ल का्?  

कारण आता अव�ी अगद� उरल्ला नाह�. �हदंसु्ानला नामश्ष करण्ाच् दह्ुर� प्तन कस् चालल् आह्त 

ह् जो �कं�चत तर� ल� द्ऊन पाह�ल त्ाा्ा त्वहाच ध्ानात ््ईल. आता अव�ी अगद� उरल्ला नाह�! 
सुमार् पननास वषायपूव� �हदंसु्ानच् शर�रात व �हदंभूच् कुसव्ात इतक् सतव होत् क� तीत तात्ा ्ोप्, 

कुमार�सहं व नानासाह्ब ्नपजत असत. रणरजत�सहं नवीन सामाज्् रचीत असत व वीर लोक 

�च�ल्नवालाा्ा व कानपूरा्ा लढा्ा लढत असत. परंतु एका ह्ा पननास वषायत त् सतव �ीण होत 

होत हलल�ा्ा समशानशांतत्प्यत आल्ल् आह्. महणज् ५० वषायपूव� पारतंं्रोगाचा आपल् शर�रात 

झाल्ला पादभुारव हाणून पाडण्ाची जी शॅती �हदंभूमध्् होती ती आज नाममातह� उरल्ल� नाह� व जी 
आज उरल्ल� आह् ती उद्ा उरल्ल� नसणार! भ्ानक पारतंं्रोगाचा पादभुारव २० वषायपूव� होता त्ाहून 

आज �कतीतर� वाढला आह् व �दवस् �दवस् झपाट्ान् वाढत जात आह्! �हदंसू्ाना्ा अंगातील शॅती 
कमी होत चालल्ल� व पारतंं्रोग बळावत चालल्ला! अशी दह्ुर� बाणी आल्ल� आह्! अशा दह्ुर� 
जबड्ात मकत्ू �हदंभूला भरडू पाहत आह्! 

हा मकत्ूचा जबडा �हदंसु्ाना्ा अगद� कंठनालाशी कसा �भडल्ला आह् ह् कोणास पाहाव्ाच् आह् का्? 

व त्ा जबड्ात असल्ल्ा �वषम् दातात आणखी नवीन �वषम् दाताची भरती कशी होत आह् ह् 

पाहाव्ाच् आह् का्? अस्ल तर हलल� इंगलंड व ्ुरोप खडंात चालल्ल् प्तन ल�पूवरक पहा! 
वतरमानपतात प�सद झाल्ल्ा भपक्दार वकततांतान् फसू नका. तर त्ा वकततांतात प�सद न झाल्ल्ा 
ह्तूकड् ल� द्ा. ग्ल्ा आठवड्ात सवर इंगलडंभर इंगजी सामाज्ातील सवर सवतंत वसाहतीच् जंगी 
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संम्लन भर�वण्ाची गद� उडून ग्ल� होती. ह्ा वसाहतीमध्् इंगलडंा्ा अ��प्ततवाचा दव्ष ब्ार्च 

लोकांत उतपनन होऊ लागला आह् व जर सामाज् ठ्वाव्ाच्च अस्ल तर आमहास व तुमहास सारख्च 

हॅक असल् पा�हज् अस् चोहोकडून प्तपादन होऊ लागल् आह्. ह्ा कॉलनीा्ा दव्षाचा व्ळीच उपशम 

वहावा व त्ास सामाज्ाच् ममतव वा्ू लागाव् महणून ह् संम्लन भर�वण्ात ््त आह्. ह् द्् व तातपुरत् 

कारण आह्. परंतु ्ाच् मूळ कारण फारच �भनन आह्. आ्लयड, इरजपत व �हदंसु्ान ह्ा द्शामध्् ह्ा 
इंगजी व �फरंगी सामाज्ाची ब्डी आपल्ा पा्ात न ठ्वण्ाची इाछा बळावत चालल्ल� पाहून ह्ा 
आ�ीच ्नबरल करन ्ाकल्ल्ा राष्ांची ह� सवातंं्गामी इाछा व्ळ पडल्ास �ठकाणा्ा �ठकाणी 
दाबून ्ाकण्ास इंगलडंला वसाहतींच् पूणर लषकर� साह् वहाव् महणून एवहापासून ह् संघ त्ार करण्ात 

््त आह्त. ्ा वसाहतीपैक� ्ोरल� वसाहत क्नडा ह� हो्. �हची लोकसंा्ा ५७,६६,६०६ आह् व �हच् 

हलल�च् मुा्प�ान सर �वलफडर ला�र्र ह् आह्त. न्ूफाअंुडलँडची लोकसंा्ा २,१७,०३७ आह् व ्तच् 

मुा् प�ान सर राबडर बाड ह् आह्त. ऑस््�ल्ाची लोकसंा्ा ५०,००,००० आह् व ्तच् हलल�च् 

मुा्प�ान अलफ्ड डीकन आह्त. न्ूझीलडंची लोकसंा्ा ८,८८,५७८ असून ्तच् मुा् प�ान सर 
जोस्फ वाडर आह्त. क्पकॉलनीची लोकसंा्ा जवळ जवळ २४ ल� असून त्ापैक� दहा ल� गोर् लोक 

आह्त. ्तच् मुा्प�ान ज्मसन ह् आह्त. नाताळची लोकसंा्ा जवळ जवळ २१ ल� असून त्ापैक� 
१ल� गोर् लोक आह्त व ्तच् मुा्प�ान मूर ह् आह्त व अगद� सवायत �ाक्� सवतंत वसाहत ्ानसवाल 

�हची लोकसंा्ा १२ ल� असून त्ापैक� ३ ल� गोर् लोक आह्त व ्तच् मुा् प�ान जनरल बो्ा ह् 

आह्त. अशा ्ा सात वसाहतींच् मुा्प�ान हलल� लंडनला आल्ल् आह्त व त्ा सवायच् संम्लन भरवून 

त्ात सामाज्ाच् सरं�णाची चचार चालल्ल� आह्. त्ा सवायत �वश्षतः जनरल बो्ा ्ांजकड् सवायच् ल� 

व्�ल्ल् होत् ्ात काह� नवल नाह�. ह्ा कॉनफरनसच् दसुर् �दवशी लडंन शहरात ्ा �ब�्श 

सामाज्ातील वसाहतींा्ा मुा्प�ानांची जंगी �मरवणूक ्नघाल� होती. सवर रसत्ांत ून कागदांची सुदंर 
फुल् कातरन त्ांा्ा लांब माळा एकसहा बां�ल्ल्ा होत्ा. त्ा माळांा्ा मध्भागी इंगजी राष्ांची 
्नशाण् ्ांगल्ल� होती. �वश्षतः सम्पॉला्ा भव् व पाचीन चचरपुढ�ल द्खावा फारच मनोरम क्ल्ला 
होता. एक अ्तश् मोठ् ्नशाण मध्भागी फडकत होत् व बाजूला ्नर्नराळ्ा वसाहतींची ्नर्नराळी 
लहान लहान ्नशाण् लावल्ल� होती. चोहोबाजंूनी त्ा रसत्ाला एखाद्ा अत्तं सुदंर लगनमंडपापमाण् 

शकगंार चढ�वल्ला होता. सवर रसत्ावर�ल भागात लाखो लोक दा्�न् अत्तं ्ाप�्पीन् उभ् होत्. सवतंत 

राष्ात आपल् भाग्शाल� सवतंत राष्�् ्नशाण �वज्ानदंात फडकत असता ज्ा मनोवकतती जागकत 

होत असतात त्ा त्ांा्ा अंतःकरणात व च्ह्ारववर नाचत असल्ल्ा �दसत होत्ा. सम्पॉलम�ून त््ील 

�भनन �भनन घं् ाचा घणघणा् सुर झाल्ला होता व त्ा नादातील सवागतरवान् तो पचंड जनसमूह डूल ू

लागला होता. इतॅ्ात सुदंर व उघड्ा वाहनात बसल्ल् प�ान ््ण्ास सुरवात झाल�. त्ातील प�हला 
मान जनरल बो्ास �मळाल्ला होता. त्ांची बगगी प�हल्ान् ््ताच बो्ांचा ज्ज्कार सवर �दशांत ून 

उठला व ्ोप्ांना व हातातील छं्ांना व रमालांना उडवीत ’्ाव् महाराज!’,’बो्ांच् सवागत असो!’ अस् 

आनंदधवनी एकसारख् उठत होत्. नतंर ह� �मरवणूक �गलडहॉलमध्् ग्ल� व त््् ह्ा मुा्प�ानास 
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’फ�डम ऑफ द� �स्� ऑफ लडंन’चा सनमान द्ण्ात आला. त्ा लडंना्ा फ�डमचा मान घ्त् व्ळ्स ’मी 
इंगजी राज्ाबदल न्हमी राज्नषठ राह�न’ अशी शप् घ्ण्ाची पदत आह् व त्ापमाण् ्ा सवर 
प�ानांसह� शप् घ्ण् भाग पडल्. अशा ्ुॅतीन् बो्ांकडून राज्नषठ्ची शप् घ्व�वल� ग्ल�! ्ा सवर 
�मरवणुक�चा प�रणाम का् झाला? तर लडंन ह् नुसत्ा इंगलडंा्ा नवह् तर ्ा सवर वसाहतींा्ा सवतंत 

सनै्ात आपल् र�णा्र एकत करण्ाची उतकंठा �र�त आह् ह् �सद झाल्. ह� �मरवणूक संपल्ावर 
कॉनफरनसपुढ् ज् �वष् मुा्तव्करन आल्ल् आह्त त्ात तुझ् नाव घ्तल्ल् नाह�, तर� �हदंसु्ाना, तू 

्तकड् नी् ल� द्. अगद� महतवाचा व सवरतांना जवळ जवळ पूणर संमत झाल्ला �वष् महणज् 

’सामाज्ाच् संर�ण’ हा हो् महणून ह्नी क्ब्ल ब्नरमन ह्ा इंगलडंा्ा मुा् प�ानान् सां�गतल् आह्! 

इंगलडंच् आरमार ज् आह् त् ॅव�चत �हदंसु्ान राखण्ास सम्र होणार नाह�, महणून कॉलनी व इंगलंड 

�मळून एक संघ�्त व सामाईक आरमार त्ार कराव् हा इंगजांनी घा् घातल्ला आह् व हा खचर व बोजा 
सांभळण्ास कॉलनींनी त्ार वहाव् महणून एक पालरमम् सभा स्ापण्ाची व व्ापार�वष्क �वश्ष 

सवतल� द्व�वण्ाची कॉलनीजला लालूच लावल्ल� आह्! �हदंसु्ान व इरजपत ह् कॉलनींना व इंगलडंला 
चरण्ाच् कुरण आह्. ह् सामाईक का्म ठ्वण् ह् सामान् उदीष् असल्ान् सामाज्संर�क आरमार 
उतपनन कराव् व सामाज्ातून कोणीह� सु्ण्ाचा �कंवा कोणास सोड�वण्ाचा प्तन क्ल्ास त्ास 

संघबलान् तुडवून ्ाकाव् असा हा कावा आह्. आजप्यत एक्् इंगलडंच गुलामांा्ा उरावर�ल दडपण अस्. 

पण आता ्ा सात मुल�द्खील आपल्ा आईला साह् करण्ास ््णार हा ्ा कॉनफरनसचा सरळ अ्र 
आह्. 

 परंतु इंगलडंची एकच हालचाल हलल� चालल्ल� आह् अस् नाह�. पालरमम्मध्् हालड्नन् एक सनै् 

सु�ारण्च् �बल आणल्ल् आह्. त्ात लषकर� खचर जासत झाला तर� ब्ह्ततर, परंतु इंगलडंच् सनै् अत्तं 

त्ार जाल�म ठ्वण्ाची ख्प् चाल�वल� आह्. ज्ांची सामाज्् अन्ा्ाा्ा व गुलाम�गर�ा्ा पा्ावर 
उभी रा�हल्ल� आह्त त्ांना आपल्ा पाण�ारणाचा एकच उपा् उरतो व तो महणज् रा�सी बल संपादण् 

हा हो्. 

्तसर� महतवाची हालचाल महणज् एडवडर राजाचा हलल� सुर असल्ला पवास ह� हो्. इंगलडंच् सामाज् 

इतक् अवाढव् वाढल्ल् आह् क� आता जगात सवरत शांतता असल्ा�शवा् त्ाची �डगत नाह�. 
एखाद्ाची पकक ती अती नाजूक झाल� महणज् त्ाला दसुर�कड् दंगा चालल्ला असला तर� �बलकुल सहन 

होत नसतो. महणून ््त्ा ह्ग प�रषद्त आता ्ापुढ् कोणीह� आपल् आरमार वाढवू न्् असा ठराव 

आणण्ाची इंगलंड ख्प् कर�त आह्. आता सवतःच् आरमार इतरांा्ा ्तपप् झाल्ानतंर ्ापुढ् 

कोणीह� आपल् आरमार वाढवू न्् ह् महणण् सवा्ारच् व दषु्बुदीच् असल्ामुळ् जमरनी ऑरस््ा इत्ाद� 
राष्् ्ास �वरद आह्त. महणून पत्� भ््�न् त्ांची मन् वळ�वण्ासाठठ इंगलडंच् राज् �फरतीवर 
्नघाल्ल् आह्त. सप्नला तर आ�ीच वळ�वल्ल् असून आता इ्ल�ा्ा राजाशी भ्् होत आह्! 
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ह् वर�ल तीन प्तन इतरांनी कोठ्ह� गडबड कर न््, आपल् सनै् जय्त त्ार असाव् व इतॅ्ावरह� 
पसंग पडल्ास वसाहतींा्ा खचारची व सनै्ाची मदत घ्ऊन आपल� गुलाम�गर�ची ब्डी आपल्ा भ�्ाच् 

पा्ात जखडता ्ावी- ्ा तीन प्तनांचा का् ह्तू आह्. �वश्षतः ्ाचा प�रणाम का् होणार आह् ह्, ह् 

�हदंसु्ाना! तू ल�पूवरक पाहा! तू �दवसम�दवस �ीणसतव होत चालल्ला व तुझा रोग �णो�णी जोरान् 

बळावत चालल्ला आह्. ह् �हदंसु्ाना, तू ल�पूवरक पाहा! तुझ् ज् पुत तू हलक् हलक् बरा होशील महणतात, 

त् तुझी ह� अत्ंतावस्ा पाहत नाह�त. मी बहुत्कांच् अस् उदगार ऐकतो क�, सवतंतता ह� हलक् हलक् 

सुमार् शभंर वषायनी �मळ्ल! शभंर वष�? शभंर वष� �हदंसु्ान ्ा दखुण्ात �खचपत पड्ल व मग दखुण् 

जाईल? ्ा भ�वष्वादाला �कंवा ्ा भ�वष्ाा्ा अभावाला ��ॅकार असो. शभंर वष�च का्, पण आता 
२५ वष� जर �हदंसु्ान अस्च परतंत रा�हल् तर पुनहा ह� �हदंभू हाती लागणार नाह�! 

महणून आता काह� तर� श्व्चा प्तन कर लागा. काह� तर� सो� �कंवा मो� जर होणार अस्ल तर तो 
आताच हो्. जो �दवस उजाडतो तो तुमा्ा ज्ाचा संभव कमी करत आह्! अजून व्ळ आह् महणून 

महणतो क�,’काह� �ावा�ाव करा!’ तुमचा प� सत् आह् व �कतीह� संघ तुमा्ा�वरद झाल् तर� द्वाच् 

संघ तुमा्ाकड् आह्त. तुमह�ह� समदःुा्ाच्- इरजपत, आ्लयडच् संघ करा, पण ह् सवर आताच झाल् तर 
होईल. �णानतंर �हदंभ ूहातची ग्ल� अस् समजा! महणून पुनःमहणतो’अ्त सम्ो वतरत्! साव�ान!!’ 

-�द.१७ म् १९०७ 
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१५. सततावनच ्डोहाळ् 

सू�मदष्�ा्ा लोकांना ग्ल्ा आठवड्ातील �हदंसु्ानातून आल्ल्ा बातम्ा व त्ांा्ावर ्््ील 

इंगजी पतातून झाल्ल्ा ्�का ्ा दोह�मध्् राजकारणाचा नवीन भाग सुर झाला अस् आढळल्ा�शवा् 

राहाणार नाह�. �हदंसु्ानातील ’सवातंं््ुदाा्ा पुण्ाहवाचनाला’ ्ा १९०७ साल� पननास वष� होत 

आह्त. ्ा एका गोष्�न्च ्ापूव� �हदंसु्ानाकड् जगातील लोक ्नराळ्ा दष्�न् पाहू लागल् आह्त. 

ग्ल्ा पननास वषायत जगाची दष्� आक�षरण्ासारख् �हदंसु्ानात का् होत्? गुलाम�गर�त तकपतता, 
राजदोह�-पणाचा डौल, पल्गाचा कहर, दषुकाळाचा जबडा, �भकार�पणाचा सुकाळ ह्ा�शवा् �हदंसु्ानात 

ग्ल्ा पनंनास वषायत जगाला आकषूरन घ्ण्ासारख् का् होत्? परंतु १९०७ साल� जगाला �हदंसु्ानातील 

१८५७ा्ा सालची आठवण झाल्ान् त्ा महनी् सवातंं्सगंामाची �चत ्जनत्ा्ा कलपन्समोर ््ऊ 

लागल� आह्त व महणून ्ा साला्ा जान्वार�पासून �हदंसु्ान ह् अगद�च म्ल्ल् नाह� अशी भावना 
�कं�चत होऊ लागल�. इंगजी पतातून हलल� सततावना्ा हक�कती प�सद होत असतात. त्ा सगंामातील 

नकाश् द्ण्ात ््तात. एका बाजूला इंगजी पल्ण् ्ा अभूतपूवर द्खाव्ान् रसत�मत होतासती आ वासून 

उभी आह्त, अशी �चत् �मरता्ा उठावणीच् �दवशी इंगजी पतातून आल्ल� होती! त्ा ्ोगान् रसत्ातून 

इंरगलश लोकात �हडंताना �हदं� हद्ास एक पकारची सवप्तषठा वा्ू लागत्. सवातंं्संगाम्र �हदंसु्ान 

लढत आह् ह् �चत पुढ् असता आपण १९०७ सालात आहोत ह� भावना सु्ून जाऊन, आपण १८५७ ा्ा 
सालातील उाच वातावरणातच आहोत अस् वा्ू लागत् व श्जारा्ा इंगजाकड् जरा सुप्तरषठत मुद्न् 

बघण्ाची सफूत� होत्. ह्ा सततावना्ा जागकतीन् आणखीह� एक गोष् घडून आल्ल� आह्. ती ह� क� 
्ंदा �हदं� मनुष्ास इंगजाशी बरोबर�न् व सनमानान् बोलण्ासारखा काह�तर� �वष् झाला. आजप्यत 

�वष् महणज् ’तुमह� आमा्ावर जुलूम करता’, ’तुमह� आमा्ापासून �मठावर कर घ्ता,’ ’तुमह� 
आमहाला असवल् महणून ठार मारता’ असल् दास्तव, गुलाम�गर� व नामदरपणा ह्ांच्च द्ोतक असत. 

परंतु ्दंाचा �वष् फार ्नराळा आह्. बंडाची मा�हती सांगत असल्ल्ा इंगजांना ्ंदा अस् सांगण्ात ््त् 

क�, सवातंं्ासाठठ आमह� रणांगणात ’हरहर महाद्व’ क्ला. आमह� कानपूरला तुमची कततल क्ल�. 
आमा्ा नानांच् नाव ऐकताच कलकत्ासह� तुमच् साह्ब लोक ऑ�फस सोडून पळत असत. आमा्ा 
�हदंसु्ानान् ५० वषायपूव� ज् सतीरतन पैदा क्ल् तस् तुमा्ा इंगलडंन् त्ाा्ा अरसततवापासून आजप्यत 

क�ीह� उतपनन क्ल्ल् नाह�. इंगलडंा्ा सवर इ्तहासात एकह� झाशीची ल�मी झाल्ल� नाह�. सततावन 

झाल् महणून �हदंसु्ानला काह�तर� अ�भमानासपद बोलण् शॅ् होत् आह्. ५७ न् ग्ल् शतक अगद�च 

नामदर राहू �दल् नाह�. सततावनन् �हदंसु्ाना्ा भूतकाळाची काह�तर� अबु राखल� व सततावनन् 

�हदंसु्ाना्ा भ�वष्काळाला काह� तर� आशा रजवंत ठ्वल�!! 

्ा सालाला आरंभ झाल्ापासून का् कारणान् अस्ल त् असो, परंतु इंगलडंभर एक पकारची �ासती 
उतपनन झाल्ल� आह्. सततावना्ा सालाला १९०७ साल� पननास वष� होत असल्ान् �हदंसु्ानात ्ंदा 
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काह� �वल�ण पकार होणार अशी इकड् सवरसा�ारण समजूत झाल्ल� आह्. ह� समजूत प्म लाजत 

लाजतच पुढ् ््त होती. परंतु म् म�हन्ापासून ्तची सावर�तक चचार उघड र�तीन् होऊ लागल�. 
कमर�मरसं् ोगान् पंजाबम�ल्ा चळवळीला चांगल् सवरप आल् व सततावना्ा इ्तहासाच् ल्ख इंगजी 
पतांतून ््तात न ््तात तोच ’रावळ�पडंीचा दंगा’ महणून पताका फडकू लागल्ा! पंजाबीा्ा श्व्ा्ा 
्नकालाच् �दवशी जो दंगा झाला त्ाची बातमी आल� त्वहाच इंगजी समाजात जरा गडबड उडाल� होती. 
पण ती तशीच दाबून ठ्वण्ात आल�. परंतु रावळ�पडंीची तार ््ताच इंगजी पताचा �ीर सु्ला! इतॅ्ात 

पठाणांा्ा तुकडीमध्् संप झाल्ाची वातार आल�. त्वहा �हदंसु्ानातील असतंोषाच् बीज लषकरामध्् 

�शर लागल् आह्, ह् अगद� उघड झाल्. त्ा�प ग्ल्ा म�हन्ातच मोल�न् भर पालरमम्ात ’�हदंसु्ानात 

खरा खरा असतंोष मुळीच नाह�’ अस् आ्वासन �दल्ल् होत् त्ांच ् उतार् द्ऊन वतरमानपत ् आपल् 

समा�ान करन घ्ऊ लागल� तोच अरजत�सहंान् हजारो लोकांना लाठ्ा घ्ऊन लाहोरास जम�वल् आह् 

अशी तार आल�. त्ा �दवशी मात इंगजांचा खरोखर�च �ीर सु्ला! त्ांची पॅक� खाती झाल� क�, १८५७ च् 

पननासाव् वषर आता �हदंसु्ानातील लोक सुन् जाऊ द्त नाह�! काह� तर� भ्कंर पसंग गुदरणार खास! ह� 
भीती त्ा �दवसी इतक� वाढल�, क� बाजारात सरकार� नो्ांची �कंमत खाड�दशी उतर लागल�! 
गोखल्ांा्ा हजारो व्ाा्ानांनी जी खळबळ उड्ना ती एका तार्न् उडवून �दल� व जो तो �हदंसु्ानाबदल 

काह� मा�हती �मळ्ल क� नाह� ्ाची चौकशी कर लागला. त्ा �दवसी आगगाडीत, ्ामव्त, रसत्ात, 

कुठ्ह� ्ांबल् क� �हदं� मनुष्ाला पा�हल्ाबरोबर इंगजी लोक भोवती जमत व आदबीन् का् चालल् आह् 

्ाची चौकशी कर लागत! व्ाा्ानांनी ज् ल� �हदंसु्ानाकड् वळत् त्ांा्ा हजारो प्�न् जासत ल� 

लाहोरात तरवार� �कंवा बंदकुा राहोतच, पण नुसत्ा लाठ्ा न्ल्ान् �दल् जात् ्ा गोष्�च् तातप्र फार 
महतवाच् आह्. �हदंसु्ानावर म�ून म�ून ल्ख �लह�त जाव् अशा अ्�वर ड्ल� न्ूजसारा्ा पताला 
हजारो रप्् द्त बसणा्ार् ु मूखर लोकांनी ह् ध्ानात ठ्वाव् क�, अरजत�सहंान् काह� लोकांा्ा हाती लाठ्ा 
�दल्ाची तार ््ताच इंगलडंातील एकूण एक पतांनी �हदंसु्ानावर कॉलमच् कॉलम खरडल् आह्त. 

्ा वतरमानपतात दोन भ्द आह्त. एक ्ोर� प�ाची पत ् व एक �लबरल प�ाची पत.् ह्ापैक� 
�हदंसु्ानाबदल प�हल्ा वगारच् ल्ख फार महतवाच् असतात.कारण त्ा प�ाा्ा पतातून गळ्कापूणाचा 
भाग फार कमी असल्ान् त्ांा्ा उदगारात इंगजांच् अंतःकरण सपष् र�तीन् कळून ््त्. त्ा पतातील 

ग्ल्ा म�हन्ातील �हदंसु्ान�वष्क ल्ख फार वाचनी् आह्त. ड्ल� ग्�फक महणत्,’सततावन 

सालापासून �हदंसु्ानात आमा्ा अ��काराचा व का्द्ांचा असा उघड उपमदर क�ीच झाला नवहता. ्ा 
सवर असतंोषाच् बीज महणज् �हदंसु्ानातील लोकांस सवातंं् पा�हज् आह् ह् हो्. कर वाढ�वल् महणून 

दंग् होतात ह� सवर �दखाऊ कारण् होत. ह्ा सवतंत होण्ाा्ा इाछ्ला जागा्ा जागीच दाबून ्ाकल् 

पा�हज्. कारण आताच् ज् बंड होईल त् सततावनप्�ाह� जासत भ्कंर होइल!’ ड्ल� ््�लगाफ पतान् तर 
�हदंसु्ानावर �शव्ाशापांची अखडं गळती �रल्ल� आह्! काह� ्ोर� प�ांनी सूचना क्ल� क� अशा 
रस्तीत उततम उपा् मह्ला महणज् �हदंसु्ानचा सवर छापखाना बंद करन ्ाकण् हो्. परंतु ह्ा 
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उपा्ावर दसुर् एक ्ोर� महणत् क�, ह्ा उपा्ान् आपल्ाला अपा् होइल. �हदंसु्ानचा छापखाना हा 
आपल्ा हातील �दवा आह्. तोच फोडला तर आपल्ास मग अं�ारात एखादा सततावनसारा्ा भ्कंर 
खळग्ात पडाव् लाग्ल. ्ोर� पतांचा सतंाप तर �कती अ्तर्काला ग्ल्ला आह् व ती पत् तो सतंाप कसा 
सपष् र�तीन् व �लबरलसारखा मानभावीपणा न क�रता पक् क�रतात ह् पुढ�ल उता्ार् त कळून ््ईल. 

इरवह्नगं न्ूज Indian Unrest ्ा म्ळ्ाखाल� �ल�हल्ल्ा ल्खात महणाल्, The trouble which has 
long been fermenting in India, and which has now reached the stage of open riot and flaunting of 
authority is only what might have been expected from the attitude allowed to certain sedition-
mongers in the past. We have allowed these self-important agitators to say what they pleased and 
the natural result has been that considerable section of the native population has come to believe 
that we are afraid to punsih the insults which have been hurled at us. We cannot feel thankful to 
what Mr. Morely seems to be in the present instance quite agreed with the Viceroy as to the 
necessity of muzzling India’s Mad dogs. If we have a regret, it is that they were not muzzled 
earlier.’ हा ्ोर� ल्खक झाला. आता �लबरल महणून जो एक प� आह् व ज्ाला आपल् न्मसत लोक 

सवतःच् �पतकस्ानी मानीत आह्त, त्ा प�ान् तर ह्ा ग्ल्ा आठवड्ात ना�दरशहालाह� लाज वा््ल 

अशी कक त्् क्ल्ल� आह्त! खरोखर बार�क र�तीन् �वचार क्ला असता इंगजी जुलुमाला ना�दरशहाची उपमा 
द्ण् महणज् ना�दरशहाचा अपमान करण् हो्! द्शभॅत, लोकमान् व परोपकारात ज्ांनी आपल् शर�र 

चंदनासारख् �झज�वल्ल् आह्, त्ा महानुभाव लजपतरा्ांना हदपार करण्ाच् �ाषट्रस आजप्यत 

कोणा्ा ्ोर�न् क्ल्ल् आह्? फुलरा्ा नावान् खड् फोडणा्ार्  लोकांनी ह्ा मोल�मध्् �कती फुलर 
भरल्ल् आह्त ह् अजून तर� समजावून घ्तल् आह् क� नाह�? लाला लजपतरा् ्ांना हदपार क्ल्ाची 
बातमी तार्न् ््ताच त्ाबदल एकाह� �लबरल पतान् तकार क्ल्ल� नाह�. प्परमध्् अत्तं पमुख असल्ल् 

्ा्ब्ून नावाच् दै्नक पत तर सपष् महणत् क�, ’कोणा लजपतरा्ाला हाकलून �दल्ाची बातमी 
आल्ल� आह्.’ ’We do not question the need of these measures’. ्ा कक त्ांा्ा आव््कत्बदल 

आमहाला काह� एक शकंा नाह�! पालरमम्मध्् उल्सुल् प्नांची गद� चालल्ल� असता त्ा सवायचा 
म्तता्र एकाच वाॅ्ात मोल�न् सां�गतला. तो हा क�, ’अशा र�तीन् प्नोततर् होऊन �हदंसु्ानच् बाबतीत 

पालरमम्मध्् मतभ्द आह्त, अस् न्�्वहांना वा्ण्ास जागा ठ्वण् ह् �ूतरपणाच् नाह�!’ लजपतरा् व 

अरजत�सहं ्ांना हदपार करण्, बगंाल्ात व पंजाबात सावरज्नक सभांची बंद� करन ्ाकण्, 

�वद्ाा्ायना व �श�कांना सवद्शभॅती कर नका महणून हुकूम सोडण्, वा््ल त्ाला वा््ल त्वहा उचलून 

तुरंगात ्ाकण्, ह् पकार ज् �लबरल करतात त्च �लबरल व त्च त्ांच ्राष्. उद्ा व्ळ ््ताच गाव्ची 
गाव् तोफ्ा्ा त�डी द्तील व सवर द्शाला आग लावून द्ऊन �हदंसु्ान ब्�चराख करतील, ्ाचा �वश्षतः 
Passive resistance ा्ा रडॅ्ा प्तकारवाद्ांनी अव्् �वचार करावा. अजून तर काह�च झाल्ल् नाह�. 
आताशी कोठ् एक्� दकु्� तुकडी गडबड कर लागल्ाची बातमी आल� आह् तोच ्ा शरू राष्ान् आपल् 

पंज् �फसकरल् आह्त. असल्ा वीरापुढ् आमह� कर द्त नाह� जा अस् नुसत् रडून कर द्ण् चुक्ल अस् 
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व्ड्ांा्ा इरसपतळातह� कोणास खर् वा्णार नाह�. ्ंदा इंगलडंमध्् जी गडबड उडाल्ल� आह् ती रडॅ्ा 
प्तकाराची नसून ती सततावना्ा पननासाव्ा वषायची हो्. ती नानांा्ा कानपूरच् समरण हो्! 

ह् समरण फॅत इंगजांनाच होत आह् अस् नाह�. त् लंडनम�ील �हदं� लोकांनाह� होत आह्. ग्ल्ा म् ११ ला 
्््ील �हदं� लोकांची सभा ्ा सततावना्ा सवतंं्संगामाची सोन्र� ज्ु�बल� करण्ासाठठ भरल� होती व 

तीत त्ा सगंामात पडल्ल्ा द्शवीरांच् भजन-पूजन करण्ात आल्. अशा र�तीन् सध्ा लडंनमध्् उभ  ्

प�ांनाह� सततावनच् डोहाळ् होत आह्त! नानांा्ा द्हाची छबी इंगजांा्ा व �हदंाू्ा अंतःकरणावर 

एकाएक� उठून आल्ल� आह्! ्ा �वल�ण चमतकाराचा अ्र का् व सततावनच् डोहाळ् कोणाा्ा जनमाच् 

द्ोतन कर�त आह्त ्ाचा उलगडा भ�वष्काळ लवकरच करो! 

(�वहार�, वैशाख व. ३० शक् १८२९) 

-१० जून १९०७. 
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१६. अपत्� प्तकाराचा ज् व पराज् 

लडंन : फानस द्शामध्् राजकारणशासतातील सवर प्नांना काह� �वल�ण बहर ््तो ्ात शकंा नाह�. 
राजा हा �वषणूचा अंश आह् ह् दोषतवपोषक ्ोतांड फानसमध््च फोफावल् होत्. पण त्ा ्ोतांडाचा 
ना्ना् करण्ासह� फानसमध््च लोक प्म पुढ् आल्. अठराव्ा शतकात रसो व वहॉल््अर ्ा 
तततवव्त्ांचा फानसमध््च उद् झाला. ’The Declaration of the Rights of man’ ्ा अभूतपूवर ल्खाचा 
पादभुारव फानसमध्् झाला. ज्ा ततवान् सवर जगात नवीन ्ुगाला आरंभ क्ला, अन्ा्मूलक व जुलमी 
राजसतत्ा्ा भूगोलावर ज्ान् घाव घातला व ज्ाचा �दरगवज् होण्ासाठठ सवर चराचर उतसुक झाल्ल् 

आह्त त् लोकसतत्च् तततव प्म फानसमध््च भरभरा्�स आल्. १७८९ पासून १८४८ प्यत फानसमध्् 

इतॅ्ा ्नर्नराळ्ा पकारा्ा राज्रचना झाल्ा आह्त क�, सवर जगाला �भनन �भनन राज्रचन्च् 

गुण�मर �शक�वण्ासाठठ फानस ह� सकरष्कत्ारन् एक मोठठ प्ोगशाळाच उघडल्ल� आह् क� का् असा 
भास होऊ लागतो. 

अप्तहत राजसतता, ्न्�मत राजसतता, अराजकता, लोक्न्ुॅत राजसतता, लोकप्त्न��ता, सं् ुॅत 

लोकसतता अशा परंपर्न् शॅ् त्वढ्ा ्नर्नराळ्ा राज्रचना ्ोरजत हलल� फानसन् लोकसतता पसंत 

क्ल्ल� आह्. फानसमध्् ग्ल्ा दोनश् वषायत ह्ा राज्रचना इतॅ्ा व्ळा बदलल्ा ग्ल्ा आह्त क� 
सरासर�न् दर दहा वषायना फानसमध्् एक नवीन व घनघोर राज्कांती होत होती. सुमार् पननास वष� जर 
कोणाची राज्रचना फानसमध्् एकसारखी अस्ल तर ती हलल�ची लोकसतताच हो्. इतॅ्ा 
राज्कांत्ा झाल्ल्ा असल्ामुळ् राज्कांतीा्ा बहुत्क सा�नांचा उप्ोग फानसन् क्ल्ला आह्. 

त्ातह� फम च लोकांची मन् ्नसगरतःच अत्तं सू�मच्तन व प्तकारम् असल्ान् त्ांा्ा द्शातील 

कोणत्ाह� चळवळीत एक पकारच् अदतुतव व मनोरमतव �दसून ््त्. त्ांा्ा इ्तहासात कांतीा्ा सवर 
आ्ु�ांच् �व�शष् गुण�मर इतॅ्ा सपष् र�तीन् दगगोचर झाल्ल् आह्त व त् प्ोग इतॅ्ा क�वतव्ुॅत 

भाष्त लोककक तींनी कालाच् पुसतकात �ल�हल्ल् आह्त क�, राजकारणशासताचा सप्ोग सुलभ व 

मनोरंजक गं्, फानसच् इ्तहासा�शवा् इतरत आढळण् बर्च द�ुमरळ आह्. 

अशा ्ा प्ोगशाळ्त राज्कांतीच् नवीन सा�न महणून सवरत �वकल् जाणार् Passive Resistance च् 

अपत्� प्तकाराच् ज् तततव त्ाच् रासा््नक पक् ःकरण करण् सांपत अत्तं इष् आह्. अपत्� 

प्तकार हा बहुत्क द्शाा्ा का्द्शीरपणाा्ा क�त् आल्ला असतो, महणज् अपत्� प्तकार करण् 

हा राजदोह होत नाह�. ज्ा सरकारा�वरद आपणास जाण् अस्ल, त्ा सरकारा्ा हाताखाल� नोकर� न 

करण्, इतरांनीह� नोकर� न करावी असा उपद्श करण्, त्ा सरकारा्ा शाळांशी, ससं्ाशी व 

न्ा्सदनांशी कोणत्ाह� पकारचा संबं� न ठ्वण्, त्ा सरकारला पैशाच् साह् होऊ न्् महणून त्ाला 
कजर न द्ण्, त्ांा्ा बँकांतून पैस् ठ्वण् बंद करण्, फार का्, पण त्ा सरकारला करह� न द्ण् ह् सवर 
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अपत्� प्तकाराच् मागर आह्त. सरकारचा का्दा पत्� शसत घ्ऊन न मोडता अपत्� र�तीन् तो 
्नरप्ोगी करण् व ्तकड् पूणर दलुर� करन त्ा सरकारास पदोपद� अड�वण् ह� अपत्� प्तकाराची 
�व��्नष्�ातमक व्ाा्ा हो्. सरकारा्ा राज््तंावर पत्� हलला न करता त्ाच् चालन न 

करण्ाचा संप त्ा ्तंावर�ल मजुरांक डून कर�वण् हाच अपत्� प्तकार हो्. मुबंईा्ा एखाद्ा 
�गरणीचा �नी आपल् महणण् ऐकत नसला महणज् त्ाला तस् करण् भाग पाडण्ाक�रता त्ाच् �गरणीत 

कोणी कामच कर न्् महणून जसा मजूर लोकांचा संप होतो, तसाच सवर लोकांचा संप करन सरकारच् 

राज््ंत बंद पाडण्ाचा जो प्तन तो अपत्� प्तकार हो्. अशा ्ा अपत्� प्तकाराचा आश् 

�रन वा््ल त्ा सरकारास ताळ्ावर आणता ््ईल अशी हलल� ब्ार.च लोकांची �कत््क द्शांमध्् 

पवकतती होत चालल्ल� आह्. त्ांच ्अस् महणण् असत् क� जर आमह� सवायनी सरकारची नोकर� सोडून 

�दल� तर कर वसूल कोण करणार? पोल�स कोण होणार? आ�ण सरकारला �शपाई कोठून �मळणार? अशा 
अवस््त सापडल्ल् सरकार एका �दवसात एक नामश्ष तर� झाल् पा�हज् �कंवा एक शरण तर� आल् 

पा�हज्. शसत हाती न घ्ता, रॅताचा एक म्बह� न सांडता, फार का् परंतु राजदोहाची जोखीम अंगावर न 

घ्ता राज्कांतीसारख् पचंड कक त् करण्ाच् अपत्� प्तकार ह् एक अभूतपूवर सा�न आपण शो�ून 

काढल् आह्, असा ह्ा �वसाव्ा शतकाला ््ा्र गवर वा्त अस्. त्ा�प ्ा नवीन सा�नाचा उप्ोग 

मात आजप्यत अगद� ब्मालूम र�तीन् कोणीह� क्ल्ला नसल्ान् राज्कांती करण्ास ह् सा�न �कती 
उप्ोगी पड्ल ्ाचा व्ावहा�रक ्नकाल अजून लागल्ला नवहता. 

परंतु इतर सवर सा�नांपमाण्च राज्कांतीा्ा नवीन सा�नांचाह� प्ोग फानसमध्् ग्ल्ा पं�रवड्ात 

करण्ात आला. फानसा्ा द��ण्कडा्ा सवर पांतात दारच् मळ्वाल्ांचा व फानसच् सरकारचा कराच् 

बाबतीवरन तं्ा पडला. आपल् महणण् त्ा हजारो श्तकर� लोकांनी, सरकारच् कानावर ्ोल्जंग सभा 
भरवून व अजर करन घातल्. परंतु ्ा अजारपमाण् वागण्ाच् सामा्र नसल्ान् वा इाछा नसल्ान् फम च 

सरकारकडून त्ाचा समा�ानकारक ्नकाल लागला नाह�. द��ण्कडा्ा फम च लोकांचा उद्श जर� 
राज्कांती करण्ाचा नवहता, त्ा�प सरकारास आपल् महणण् ऐकण्ास भाग पाडण्ासाठठ ्नवारणीच् 

शसत उपसाव् असा त्ांनी ्न्च् क्ला व ्ा कामी कोणत्ाह� जुन्ा सा�नांची ्ोजना न करता त्ांनी 
नवीन पच�लत होऊ पाहाणा्ारन अपत्� प्तकाराचा अवलंब क्ला. कोणतीह� गोष् सघंशरॅतन् कशी 
करावी ह्ाच् फम च लोकांस बाळकडूच �मळाल्ल् असल्ामुळ् व त्ांा्ा प्तभाम  ्व उतसाह� सवभावामुळ् 

ग्ल्ा आठवड्ात अभूतपूवर, मनोहर व अत्तं बो�पद अशा र�तीन् अपत्� प्तकाराचा प्ोग फानसच् 

रंगभूमीवर करन दाख�वण्ात आला. त्ा प्ोगात अणुर्णु-इतक� का्कसर �कंवा ह्ग् झाल्ल� 
नवहती. नारबोन् ह्ा शहर� प्मतः मुा् पुढार स्ांची गाठ घ्ण्ास द��ण पांताच् लोक ््ऊ लागल्. 

हजारो लोकांा्ा हजारो �मरवणुक� ्नर्नराळ्ा शहरापासून ्नघून नारबोन्कड् वळल्ा. त्ा राती 
नारबोन् शहरात इतका अफा् समाज जमला होता क� त्ांना ्नजाव्ास शहरात जागा �मळ्ना. चच�स व 

सावरज्नक स्ल् सवर उघडी क्ल� तर� लाखो श्तकर� बाह्र रा�हल् व मग रसत्ातून लोकांनी ्नजण्ास 
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आरंभ क्ला. रसत्ांना जणू का् माणसांचीच फरसबंद� क्ल्ल� आह् इतक� दा् माणस्, रसत्ा, पुरष, मुल् 

सवर शहराा्ा रसत्ात ्नजल�, तर� समाज अजून उरल्लाच होता. महणून शहराा्ा नजीका्ा �शवारात 

लोक �शरल्. पहा् होताच ्त्ी ्न्च्ाची सभा भरल� व जमल्ल्ा कम््�न् कोणा्ा ्त्ीला सवर 
द��ण पांतात अपत्� प्तकाराला एकदम आरंभ कराव्ाचा ह् सवरतास कळ�वल्. ्ा व्ळ्स कोठ्ह� 
ब्का्द्शीर वतरन घडल् नाह�. अख्र संक्तसम् आला व अपत्� प्तकाराला आरंभ झाला. परंतु तो 
इतर द्शात जसा झाला असता तसा नवह्. फानसमध्् सवर चळवळींना चालन अस् क�वतवपूणर व 

अदतुत्न् द्ण्ात ््त् तस्च ््््ह� घडल्. ठरल्ल्ा व्ळ्ला नारबोन् ्््ील चच�स म�ील घं्ा वाजू 

लागल्ा व लग्च द��ण्तल्ा श्कडो शहर� व ख्ड्गावी अपत्� प्तकार सुर झाला! हजारो कारकुनांनी 
नोक्ार्  सोडल्ा, मुलांनी शाळा सोडल्ा, शहरातील म्ु्न�सपा�लट्ा मोकळ्ा झाल्ा, सवर द��ण्तील 

शहरांा्ा मुा् ममबरांनी त्ा ठरल्ल्ा तासाला रारजनाम्ाा्ा तारा प्�रसला �ाडल्ा व खदु प्�रसा्ा 
लोकसभ्तील द��ण्कडच् सभासद सभा सोडून चालत् झाल्! सरकार� �बलल् व पट् व अ��कार-दंड 

हजार�नी व लाख�नी झुगारन द्ण्ात आल् व अशा र�तीन् एका तासात फानसा्ा द��ण्कडील �वसतीणर 
पांतात राज्रचना नामश्ष झाल�! पोल�स उरल् नाह�त, सनै्ान् गोळ्ा घालण्ाच् नाकारल्! ह्ाहून 

अपत्� प्तकाराची अशी चांगल� रचना करण् ह् अगद� अशॅ् आह्. राजकारणशासतातील इतर 
गोष्�पमाण्च अपत्� प्तकार �कती पूणर र�तीन् व कशा कौशल्ान् करावा ह् सवर जगास फानसन्च 

�शक�वल्! अपत्� प्तकाराचा हा पूणर �वज् हो्! 

परंतु फानसमध्् अपत्� प्तकार का् कर शकतो ह् जस् त्ा लोकांनी सप्ोग �सद करन दाख�वल् 

त्ाचपमाण् तो का् कर शकत नाह� ह्ह� ग्ल्ा आठवड्ात त्््च �सद झाल्. मानवी मनाा्ा 
हलल�ा्ा रस्तीत अपत्� प्तकारान् सवर ्नकाल लागण् दघुर्  आह्. त्ा मताला सत्ाा्ा ततवाप्�ा 
अजून बळाा्ा सामा्ारन्च सवर गोष्�ंचा ्नकाल लावण्ाची कशी च्क लागल्ल� आह् व महणून 

सामा्ारा्ा, शर�र-सामा्ारा्ा लषकर�सामा्ारा्ा अभावी अपत्� प्तकार कसा लगंडा पडतो ह् 

फानसमध्् फार चांगल्ा र�तीन् �सद झाल्ल् आह्. अपत्� प्तकारान् सवर काम होईल अस् वा्णा्ारच 
पुढार स्ांना दसुर् पांतातून आणल्ल्ा लोकांकडून पकडण्ात आल्, सवर द��ण्भर �शपा्ांचा गराडा पडला, 
लषकर� का्दा सुर झाला. वॅतकतव व सभा बंद पडल्ा व लोकांना नुसत्ा �ाकदप्शान् सरकार गांगर्ल 

ह� जी आशा होती ती नष् झाल�! अ्ारत लोकानीह� शसत् उपसल�. आपल्ा अपत्� प्तकाराचा त्ाग 

करन पत्� प्तकाराकड् त् वळल् व आता दोन हात होऊन श्व्चा का् ्नकाल लागतो ह् कळण् ह् त्ा 
उभ्तांा्ा हातातील जोरावर अवलंबून राहणार! महणज् अपत्� प्तकाराच् माग् लषकर� सामा्र 
अस्ल तरच तो �वज्ी होतो, नाह� तर त्ाचाह� त्ा अपत्� प्तकाराचाह� दबुरलतवान् पराज् होतो ह् 

सप्ोग �सद क्ल् ग्ल्! 

सरळ �वचारपदतीन्ह� ह्च �सद होत्. अपत्� प्तकारात एकूणएक मनुष् अत्तं उदातत होईल अस् 

गक�हत �रल्ल् असत्. सवरजण सरकार� नोक्ारत सोडतील हा त्ाचा मुळारंभ असतो. परंतु दा�र�्ान् 
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्नषकांचन झाल्ल्ा लोकांत इाछा असल� तर�ह� इतक� उाचसवा्रपरावकतती तोलून �रण्ाची शॅती 
नसत्. दसुर� गोष् अशी क�, अपत्� प्तकारात �वरदप�ह� अत्तं उदातत आह्, ठर�वल्ल् का्द् तो 
क�ी मोडणार नाह� व नवीन जुलमी का्द् तो क�ी करणार नाह�, अस् गक�हत �रन चालण्ास आरंभ 

होतो. परंतु ह� गोष् सवरसवी अशॅ् आह्. जो लोकसंमतीा्ा �वरद जाण्ाइतका नीच असतो तो व्ळ्वर 
नवीन का्द् करन वा जुन् उकरन काढून ती लोकसंमती व ्तचा अपत्� प्तकार बळान् दाबून 

्ाकण्ाइतका कूरह� असतो. इंगलडंमध्् काह� रसत्ांनी आमह� कर द्त नाह� अस् महणताच सरकारन् 

त्ास उचलून तुरंगात फ्कल्! तर� इंगजी बा्का व इंगजी पुरष ्ांचा हा आपला आपापसातील प्मकलह 

आह्! संप करन खाजगी �गरण्ांच् मालकानांह� ताळ्ावर आणण् मजुरांना कठठण जात्! मग ज्ा 
सरकारला पैशाच्, सनै्ाच् व शसतासतांच् सबलतव आह् त् सरकार नुसत्ा रडॅ्ा प्तकाराला भीक 

क�ीह� घालणार नाह�. 

ह्ा फानसम�ल्ा पकरणावरन जगान् जो बो� घ्ाव्ाचा तोच आपल्ा पुराणातील एका क््तह� फार 
मा�मरक र�तीन् �दल्ला आह्. व�सषठांची काम�्न ू�व्वा�मत माग ूलागला. व�सषठठषीन् ती न द्ण्ाबदल 

शॅ् त् आढ्व्ढ् घ्तल्. त्ानंतरह� ज्वहा �व्वा�मत ऐक्ना, त्वहा मग व�सषठान् अपत्� प्तकाराा्ा 
ततवापमाण् ्नदान त्ाला साहाय् तर� कराव्ाच् नाह� असा ्न्च् क्ला. मी तर� माझ्ा काम�्नूला 
जाव्ाला सांगत नाह�, मी ्तला सोडणार नाह�, मी ती न्ण्ाच् कामी तुला कोणत्ह� साह् द्णार नाह�, 
इतक् सांगून तो तपो�न मुनी सवस् उभा रा�हला. परंतु �व्वा�मतान् ती काम�्न ूसोडण्ासाठठ सवतःच् 

सै् नकास आ�ा �दल�. त्ा व्ळी’दंड् ताडु्न न्ता फोडी ती �्नु फार हंबरड्। त्वहा आशमवासी द�वज मकग 

खग द्वता कदंब रड्’ परंतु ्ा द्वता�दकांा्ा रडॅ्ा प्तकारान् काम भाग्ना! अख्र’�्नु�मष् त्ा 
मुनीची सुतपस्ा�स�द’ ज्वहा कोपल� व त्ा काम�्नूा्ा अंगात दबून बसल्ल्ा हजारो ��त्ांनी ज्वहा 
तरवार�वर तरवार� आदळल्ा, त्वहाच मात व�सषठांची काम�्नू व�सषठांना परत �मळाल�! 

-�द. १९ जुल ै१९०७. 
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१७. पकाश आ�ण काळोख 

लडंन : मानवी इ्तहास फार चमतका�रक आह्. ्ा इ्तहासातील पुषकळ गोष्�ची कारण् व त्ांच ्

प�रणाम बरोबर र�तीन् समजणारा पाणी �वरळा. �तकाल�ान ज्ापमाण् मनुष्ाला �दल्ल् नाह�, 
त्ापमाण् पत््क गोष्�च् अं्तम समजण्ाची शॅतीह� मनुष्ास �दल्ल� नाह�. परवा पोतुरगालचा राजा 
व ्ुवराज ्ांचा बंदकु�च् गोळ्ांनी द्हपात घडवून आणला. ्ुवराजाचा �ाक्ा भाऊ गाद�वर बसला. 
र�श्ाच् झारन् व इंगलडंा्ा राजान् सहानुभूतीा्ा तारा पाठ�वल्ा. फम च प्त्न��सभ्त सहानुभूतीच् 

ठरावासंबं�ी खल चालला असता, सामाज् सततावाद� प्त्न�ींनी पोतुरगाला्ा राजाा्ा व ्ुवराजाा्ा 
खुनाच् मुळाशी लोकसतता-वा�दतवाशी संबं� आह् आ�ण महणून सहानुभूतीा्ा ठरावास �वरो� क्ल्ामुळ् 

सहानुभूतीवाल्ांचा �वरस झाला. पोतुरगालमध्् अ्न्ं�तत प�ान (Dictator) फाँको ्ान् राजीनामा �दला 
व नवीन ज् सं् ुॅत प�ानमंडळ न्मण्ात आल् त्ाा्ा मुा्ान् छोट्ा राजाला आगहान् सां�गतल् क� 
मला १३० प्त्न�ींना हदपार करण्ाची जर अनु�ा �मळ्ल तर राज्ात लवकर शांतता होईल. त्ापमाण् 

वतरमान आल् आह्. राजा व ्ुवराज ्ांची हत्ा का झाल� आह्? ती कोणी क्ल�? ती हत्ा करण्ामध्् 

कोणत्ा तर� लोकप�ाच् अंग होत् का्? हत्ा तर झाल�च ्ापासून त्ा प�ाची हानी होणार क� लाभ 

होणार? झारन् व इंगलडंा्ा राजान् सहानुभूतीा्ा तारा पाठ�वल्ा. ्ातील इं�गत का् आह्? मानवाच् 

हद्ाला मोठा �ॅका बसण्ासारखी ह� गोष् झाल� क�, आलहाद व उतसाह ््ण्ासारखी ह� गोष् झाल� 
इत्ाद� प्न उदवतात. हत्ा का झाल� ्ाच् कारण �ंुडता अस् �दसून ््त् क�, राजान् नुकतीच सवर सरळ 

राज्पदती सोडून द्ऊन एक अ्न्ं�तत प�ान पोतुरगालची शांतता राखण्ाक�रता न्मला होता. 
पोतुरगाला्ा अशांतत्च् कारण, ज् लोकप�ाा्ा अशांतत्च् कारण, चहुकड् सवरद्शी आह् त्च होत् व आह्. 

लोकांना हा फासर नको आह्. लोकांना �सहंासनावर बसणार� बाहुल� �कंवा महसोबा नको आह्त. एक �कंवा 
्ोड्स् दढाचा्र ्ांा्ा हाती लोकांच् समंती�शवा ,् मता�वरद अ��कार एकव्ला महणज् क�ी ना क�ी 
असाच प�रणाम घडाव्ाचा. रात उजाडून �दवस ्ाव्ाचाच. लोकांना हाणून, दडपून अ�ानात ठ्वल् तर� 
सजजन आह्त तोप्यत ह् अ�ान �चरकाल�न होईल अशी भीती नको. �ानाजरन व �ानदान सतत कर�त 

राहण् हा कतरव्ाचा ओनामा आह्. हा ओनामा ज् सतत �गरवीत राहणार त् संतसजजन लोकांच् नजर्पुढ् 

सत्ासत् ठ्वण्ाच् काम सतत कर�त राहणारच व सत्ासत् लोकांपुढ् मांडल् महणज् सत्ाची बाजू 

उचलून �रण् व असत्ाचा बड्जाव कमी करण् ह् सवभावतः सत्शील असणारा लोकसमाज कर लागतो. 
पोतुरगालमध्् ज्ा गोष्� घडून आल्ा आह्त, त्ामध्् ्ा दवंदवाच् सत्ासत्ाा्ा दवंदवाच् प्त�बबं 

सपष् �दसत्. लोक समाजाला भ्डसावणारा �कंवा त्ांा्ा उरावर बसणारा महसोबा ज्ापमाण् शतुवत स 
झाला आह्, त्ापमाण् सूत�ार काव्बाजाच् हाती नाचणार� व राजाशबदान् आवहान क्ल� जाणार� बाहुल�ह� 
शतुवत स झाल� आह्त. सतता एका राजाच् हाती असो �कंवा अन्क राज्ांा्ा हाती असो, जोप्यत ती 
लोकांच् हाती नाह� तोप्यत लोकांच् त्ा शासनपदतीशी वैर असणारच. ्ावरन लोकसततातमक पदती 
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महणज् अगद� ्नद�ष अशी सामान् जनांची समजूत असत् असा �सदांत वा्ला तर तो चुक�चा होईल. 

लोकांना बहुजन समाजाला पूणरपण् कळत् क�, लोकसततापदतीतह� दोष आह्त. कारण ्नद�ष पदती ्ा 
दोष्ुॅत मानवी सवभावाच् व्वहारात �मळा्चीच नाह�, ह्ह� लोकांना माह�त आह्. अस् असल्ान् 

अन्क शासनपदतीत सगळ्ात कमी दोश्ुॅत पदती आज�मतीला कोणती आह् ह् ठरवून ्तचा पुरसकार 

करा्चा, अस् सामान  ् जनांच ् मत त्ांना न्हमी सांगत असत्. ्ुरोपमध्् संत सजजनांा्ा सतत 

प�रशमान् लोकांना शासनपदतीची �शकवणी �मळाल्ल� आह्. ्ुरो�प्नांना राजा, सरदार इत्ाद� 
असमतादशरक शबदद्खील कडू वा्ू लागल् आह्त. त्ांची मनुष्समत्कड् �ाव आह् व ह� त्ांची �ाव 

(संतसजजनांा्ा अव्ाहत प�रशमान्च, लोकांच् मनामध्् ह� श्षठ समताबुदी उतपनन झाल�.) आमा्ा 
पो्ा�वरद आह्, आमच् मजा करण्ाच् हॅका�वरद आह्, अस् राजांना व सरदार पभकती हॅकांच् 
उपभोगान् �बघडल्ल्ा सव्ंमन  ् श्षठांना पूणरपण् कळून चुकल् आह्. कोण अ��क बलवान आह् ह् 

सवतंत�वहार� काल ठरवील. गतकालान् एवढ् तर� ठर�वल् आह् क�, ज्ा ज्ा �ठकाणी लोकांना 
सतंसजजनांकडून शासन-पदतीची सं् ा �दल� ग्ल�, त्ा त्ा �ठकाणी सव्ंमन् श्षठांची कमी अ��क 

�पछ्हा् झाल�. आपणास इंगलडंचा व फानसचा इ्तहास ह् �शक�वण्ास पुर् आह्. असो पोतुरगालमध्् जी 
गोष् घडून आल�, ्तच् मुळाशी लोक व लोकशतू ्ांच् �चरकाल�न दवंदवाचा संबं� आह् अस् आमहास 

वा्त्. मुा् प�ानान् १३० प्त्न�ींची उचलबांगडी क्ल्ान् द्शात शांतता होईल अस् सपष् सां�गतल्, 

्ावरन आमच् मताची सत्ता �सद होत्. झारा्ा व इंगलडंा्ा राजाा्ा हद्ाला फार मोठा �ॅका 
बसला; फम च प्त्न�ीसभ्त सहानुभूतीचा ठराव पास झाला नाह� ्ा गोष्�ह� आमा्ा मताचा पुरसकार 
करतात. लोकांा्ा हद्ातील काळोख कमी होत जाऊन पकाश अ��क होत चालला आह्, ह् पाहून 

आमा्ा मनाचा उतसाह वाढत आह्. राजांच् हद्ाला �ॅका बसला क� मानव्ाा्ा हद्ाला �ॅका 
बसला पा�हज्, अस् राजा महणज्च द्श अस् मानणा्ार् ा मुकु्वाल्ांना वा्ण् साहरजकच आह्. 

राजाबरोबर त्ांच् बगलबाच् व आ�शत ्ांनी आसव् ढाळावी, ह्ह� सकरष््न्मानुसार आह्. परंतु राज् 

रडोत, राजा�शत रडोत, त्ांच् रडण्ान् लोकांच् हद्ाला पाझर फु्ण्ाच् �दवस ्नघून ग्ल् व ह� आमह� 
फार आनदंाची गोष् समजतो. सकरष्कां्तशासताच् सा�ारण ्न्म मानवी हद्ाच् वाढ�ला साहरजकपण् 

लागतात. ्ा ्न्मापमाण् प�हल् ज् क्वळ व्ॅतीला ओळखणार् हद् (ती व्ॅती सवतः असो �कंवा 
राजा इत्ाद� असो) त् हळूहळू समाजाला, राष्ाला व मानव्ाला ओळख ूलागत् व जशी जशी मानवी 
हद्ाची एकाहून एक �वसतकत अशा लोकसमूहाशी सलगी होऊ लागत् तशी तशी त्ाची वकतती अ��क 

गभंीर होत जात्. व्ॅतीच् अभ्ुद्ाची �कंवा पराभवाची वातार ऐकूनच क्वळ त् हद् ह्लकाव् खात नाह�. 
मला पूज् झाल्ल्ा �वसतकत लोकसमूहाच् �हता�हताशी ्ा अभ्ुद्-पराभवाचा का् संबं� आह् ह� पकाछा 
एकदम मनात उभी राहत् व हद्ाच् उडण् �कंवा आलहादवण् ह् पूज् लोकप�ाचा मानभंग �कंवा �वज् 

्ांवर अवलंबून असत्. पोतुरगालच् वतरमान मानव्�हताकां�ी हद्ाला आलहादजनक आह्, कारण 

लोकप�ान् आपल् शतूवर घाव करण् ह् उदाहरण हद्ाला अत्तं उतसाहजनक हो्. ्नदं् राजमुकु्ाचा 
पोतुरगालमध्् झाल्ल्ा मानभगंाचा त््ील लोकप�ाच् आजच् का्ारवर कसा प�रणाम होईल, ्ांच् 
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आजच भा�कत करण्ाप्�ा ्ोड् �दवस घडतील त्ा गोष्� डोळ्ात त्ल घालून पाहण् जासत श््सकर 
आह्. आज एवढ् मात ्नर्चतपूवरक सांगता ््ईल क� सवर द्शातील लोकप�ाला ्ा राजमुकु्ाा्ा 
झाल्ल्ा मानभगंापासून हुरप आला आह्. ह� पकाशाची �चनह् आह्त, ह� काळोख दरू होत असल्ाची 
�चनह् आह्त. 

वरचा मजकूर �ल�हल्ानंतर दोन �दवसात ज्ा हक�कती लंडनला आल्ा आह्त त्ावरन राजमुकु्ाला 
�दल्ल्ा �श�च्ा द्शावर सुप�रणाम झाला आह् अस् सपष् �दसत्. लोकसततावाद� पमुख प्त्न�ींनाह� 
कारागकहातून सोडून �दल् आह्. छोट्ा राजान् वचन �दल् आह् क�, मी अ्न्ं�तत प�ान क�ीह� न्मणार 
नाह�. प�ान मडंळात सवर प�ांच् लोक आह्त. भव्त-न-भव्त होऊन श्षठांच ्सभ्चा (House of peers) 

अध्� पगमनशील ( progressive) प�ाचा असावा अस् ठरन फोकांस फालकाओ ्ा पमुख माणसास 

अध्� न्मल् आह्. परवाचा अ्न्ं�तत प�ान फँको ्ास नव्ा सरकारन् �लसबनहून ्नघून जाण्ाची 
’�शफारस’ क्ल्ावरन तो �लसबन सोडून मा�दद ्््् ग्ला आह्. त्ान् आपल् सवर पैस् पोतुरगाल 

बँकांम�ून काढून फम च आ�ण इंरगलश बँकात ठ्वल् आह्त व सवतः रसवतझलयड ्््् जाऊन राहणार आह्. 

लोकसततावाद्ाचा पुढार� ’माकाडो’ ्ान् प�सदपण् सां�गतल् क�, पोतुरगालची राजसतता व्ातीत होऊन 

मकत्ुपं्ाला लागल्ल� आह्. नवीन प�ानमंडळ कत्ार माणसाच् आह् व त् राजसतता उचलून �रण्ाचा 
प्तन कर�ल. परंतु ्तला कोणत्ाह� वैद्ाच् औष� चालणार नाह�. तीन वषारत राजसतत्चा ्नकाल 

लाग्ल व लोकसतता ्तची जागा घ्ईल, आपण ’त्ासतु’ असा आ�शवारद द्ऊ ्ा! �हदंसु्ाना! तुझ् कस् 

का्! 

-�द. २८ फ्बुवार� १९०८. 
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१८. लंडनम�ील प�हला �शवोतसव 

लडंन : मनुष्् मरतात पण त्ांची सतकक त्् रजवंत राहतात. सतकक त्् ्ा मत्र जगात अमरतव द्णार� 
अपूवर रसा्न् आह्त. त्ा सतकक त्ातील लवमात गहणह� आतम्ाच् अमरतव �सद करत्. मग ज्ान् 

सतकक त्ांा्ा उतकषरस्ानी बसणा्ारस सवद्शसवातंं्ाच् पस्ापन क्ल् त्ा महातमा �शवभूपाच् नाव 

पत््क ््णा्ारत वष� अमरतवाच् नवीन तामप् �मळवीत आह् ह्ात का् नवल असणार? �शवन्र�ा्ा 
ड�गरात १६२७ त जनमल्ल् बालक १९०८ साल� रजवंत आह्, तारण्भरात आह्, �दरगवज्ात दंग आह्, 

दरसाल नवीन समुद पादाकांत कर�त आह्, नवीन �कनार् गाठठत आह्, नवीन भाषांना मो�हत आह् व 

नवीन कंठातून हद्ात, वाङम्ातून त्ांची �सहंासन् व त्ांच ् ज्ज्कार दमुदमुत चालल् आह्त! 

मकत्ूचा पाश कोणाला तोडाव्ाचा आह् का्? काळाइतक्च अम्ार�दत अमरतव कोणास पा�हज् आह् 

का्? अस्ल तर एक उपा् महणज् सवद्श सवातंं्ाा्ा रणांगणात त्ान् हरहर महणावा! क�ीह� मरण 

न ््ण्ाच् एक सा�न महणज् सवद्श सवातंं्ासतव ततकाल मरण ह् हो्! 

असा न मरण्ासाठठ जो म्ला त्ा �शवभूपाा्ा ज्ज्कारान् लडंन नगर ग्ल्ा आठवड्ात प्म 

्ननादन पावल्. ्््ील फ� इं�ड्ा सोसा््�दवारा ग्ल्ा श्नवार� शी�शवरा्ाचा जनमोतसव करण्ात 

आला. त्ांा्ा उाचासनरस्त मूत�पुढ् व त्ांा्ा सवतंत ्नशाणाखाल� मदास, बंगाल, मुंबई, पंजाब अस् 

सवर �दशांच् व �हदं,ू मुसलमान, पाशा, ्हुद� अस् सवर �मायच् �हदं� लोक �शवभूपाा्ा पूजा बां�ीत होत्- 

असल् उतसव व असल् पसंग महणज् �कत््कांनी अशॅ् मह्ल्ल्ा �हदं� राष्ैॅ्ाची मूतर शॅ्ता होत. 

द्. आ्र. बी.ए. ्ांनी �शवाजीा्ा च�रताच् तारतवक सवरप सांगताना मह्ल् क�, �शवाजीसारा्ा 
�वभूतीच् जनम महणज् आमची आ्रजाती अजून व्दकालाइतक�च व जरर तर त्ाहून जासतह� चैतन्ान् 

्ुॅत आह् अस् प�्त करणार� गजरना हो्. जो �शवाजी त्ा व्ळ्स मुसलमानां�वरद लढला तोच �शवाजी 
न्ा्ी मुसलमानांा्ा वतीन् लढला असता, कारण �शवाजीच् लढण् ह् �व�शष् जाती�वरद नसून 

अन्ा्ा�वरद आह्. त् दास्ा�वरद आह्, त् गुलाम�गर��वरद आह्. ज्ा मराठठ भात्ातून हा बाण 

्नघाला त्ाच मराठठ भात्ातून आणखी असल् बाण क�ी ्नघतील महणून आमह� सवर �हदंसु्ानवासी 
�शवाजीा्ा महाराष्भूमीकड् अप्�ा�ववहलत्न् पाहात आहोत. द्. आ्रपमाण्च द्.््रलकर (्हुद�) द्. 

मासतर ( पारशी) इत्ाद� गकहस्ांनीह� वॅतकतवपूणर सतुतीन् शी �शवरा्ाचा सतकार क्ला. श्व्� द्. 

सावरकर ्ांच् अध्�ांा्ा नात्ान् जवळ जवळ एक तासभर भाषण झाल्ावर �शवभूपाा्ा 
सवातंं्ाा्ा ज्ज्कारात मडंळी परत �फरल�. ्ा उतसवाच् श्् द्. द्शमुख, द्. रतनभ ू(मदास) इत्ाद� 
गकहस्ांकड् आह्. 

शी�शवाजीा्ा ज्ज्कारान् �हदंसु्ान-वासी्ांची अंतःकरण् अ�भमानान् सफुरण पावत असताना हलल� 
इंगलडंा्ा रंगभूमीवर चालल्ल्ा ’बंडाच् ना्का’न् त्ांा्ा हद्ाला सतंापाच् च्क् बसत आह्त. १८५७ 
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ा्ा बंडाला ५० वष� नुकतीच झाल्ामुळ् इंगलडंमध्् त्ाच् समरण �वश्षच जोरान् इंरगलश लोकांा्ा 
झोपा मोडीत आह्. लॉडर रॉब र्सनन् इंरगलश वह््रनसक�रता काढल्ला फंड �हदंसु्ानन् ऐकलाच अस्ल. 

त्ा फंडाा्ा जागकतीचा प�रणाम हलल� इंगलडंम�ल्ा �कत््क रंगभूमीवर �दस ूलागला आह्. ५७ च् बंड 

महणून एक ना्क �कत््क रंगभूमीवर हलल� होत असत्. त्ात प्म बडंाा्ा गुपत सभा दाख�वण्ात 

््तात. �फरंग्ांना �हदंसु्ानातून हुसकून द्ा महणून उपद्श होऊन बंडास पारंभ होताच बहादरुशहा ््तो 
व �हदंसु्ानचा मुकु् सवर बंडवाल् त्ाा्ा मसतकावर ठ्वतात. हा पकार चालला असता सवर इंगजी प्�क 

��ॅकाराा्ा आरोळ्ा ठोकतात. पुढ् कानपूरची कततल होत्. बंडवाल् ’�फरंगी �फरंगी’ अस् महणत 

नाशाचा जबडा उघडतात. नतंर �हदंसु्ानच् सवतंत ्नशाण फडकावीत बंडवाल् �मरवणुक� काढतात. ह् 

पाहताच इंगजी प्�क सतंापाा्ा आरोळ्ा ठोकू लागतात. श्व्� ब्ारमच लढा्ा होऊन बंडवाल्ांना 
तोफ्ा्ा त�डी द्ण्ात ््त् व त्ांच् हाल हाल करण्ात ््तात, त्वहा इंरगलश �्ए्र् ्ाळ्ांच् गजरान् 

दणाणून जातात! 

्ा ’बंडाच् ना्का’न् इंगजांा्ा मनोवकतती सतंोष पावत आह्त; परंतु ्ा ्ोगान सततावनच् बंड महणज् 

का् होत् ह् जाणण्ाची �हदं� लोकांची उतकंठाह� जासतच वाढत आह्. ्तच् फल पुढ�ल आठवड्ात 

होणा्ारह सततावना्ा जनम्त्ीा्ा उतसवात �दसून ््ईल. ता. १० म्ला सततावनचा ्ोल्जंग उतसव 

करण्ासाठठ लडंनमध्् �हदं� लोकांची �सदता चालल्ल� आह् व ्तचा वकततांत पुढ�ल बातमीपतात 

वाचकांस कळ�वण्ातह� ््ईल. सदर उतसवाची आमंतणप�तका व का्रकमप�तका पुढ् �दल्ापमाण् आह्. 

(मूळ प�तका इंगजीत आह्.) 

वंद् मातरम 

१८५७ ा्ा भारती् राष्�् उठावाच् समरणा्र 
इंगलडंम�ील भारती् लोकांची एक सभा 
इं�ड्ा हाऊस, ६५ कॉमव्ल चौक, हा्ग्् (उततर) ्््् 

र�ववार �द. १० म् १९०८, दपुार� ४ वाजता होईल. 

आपण आपल्ा भारती् �मतांसह उपरस्त रहाव् 

अशी आगहाची �वनंती 
  
 का्रकम 

१) राष्�् गीत 

२) राष्�् पा्रना 
३) बादशहा बहादरुशहा 
 शीमतं नानासाह्ब 

 राणी ल�मीबाई 
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 मौ. अहमदशहा 
 राजा कंुवर�सगं 

 आ�ण अन् हुताम्ांच् 

 समरण ्न शदांजल� 
४) सवा्रत्ागाची प्त�ा 
५) अध्�ांच ्भाषण 

६) पसाद �वतरण 

७) राष्गीत. 

-�द. २९ ए�पल १९०८. 
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१९. सततावना्ा सवातंं्समराचा जंगी उतसव 

लडंन : ग्ल्ा आठवड्ात इंगलडंमध्् राहात असल्ल्ा �हदं� जनसमूहात आजप्यत क्वहाह� अनुभवास 

न आल्ल� �वल�ण चळवळ उडाल्ल� होती. सततावना्ा सवातंं्समराची जनम्त्ी जसजशी जवळ 

जवळ ््ऊ लागल� तसतशी �हदं� लोकांमध्् तो जनमोतसव अपूवर ्ा्ान् साजरा करण्ाची सफूत� 
अ��का��क सफुरण पाव ूलागल�. म् म�हन्ाला आरंभ होताच पत््क गलल�-गलल�तून �हदं� लोकांा्ा 
्ोळ्ा जमवून, त्ांना जनमो-तसवाच् महततव, ततपीत््र क्ला जाणारा सवा्रत्ागाचा तपस्ामास, त्ा 
समारंभाचा एकंदर का्रकम, सततावना्ा सवातंं्समराच् खर् सवरप इत्ाद� गोष्� �ववरण करन 

सांगण्ासाठठ पत्ह� लहान लहान सभा भरत होत्ा व त्ातून उतसाह� द्शस्वक उपद्श द्त �हडंत होत्. 

्ा त्ांा्ा �ववरणाच् व ह्ा पत्ह� चाल ूअसणा्ार्  गल्ागल्ांम�ील छो््खानी सभांच् ओघ एकत 

होत होत अख्र ता.१० म्ा्ा पुण्�दवशी त्ांचा पचंड व एक�तत ओघ इं�ड्ा हाऊसकड् लो्ू लागला. 
कारण इं�ड्ा हाऊसा्ा हॉलमध््च ता.१० म्ची ्ोल्जंग सभा भरण्ाच् ठरल् होत्. इं�ड्ा हाऊसचा हॉल 

्ा का्ारक�रता फारच सुदंर र�तीन् शकगंारल्ला होता. शोतकसमाजाा्ा समोर�ल बाजूला एक भव् 

रॅतवसत लावल्ल् असून त्ावर पुषपमालांा्ा पंॅती गुफंल्ल्ा होत्ा व त्ा नाना�व� रंगांा्ा 
पुषपमंडपात अ�ारफ ू ् जाडीा्ा अ�रांनी सोन्र�, �हरव्ा, ्व्त व गुलाबी रंगात राजा बहादरुशाह, शीमतं 

नानासाह्ब, राणी ल�मीबाई, मौलवी अहमदशाह, राजा कंुवर�सहं व १८५७ साल� झुजंल्ल् आणखी काह� 
्ोद् ्ा सवायची नाव् अ�भनंदना्र समरण महणून कोरन �ल�हण्ात आल्ल� होती. ्ा भव् समक् तप्ाच् 

भोवती ्नर्नराळ्ा द्शभॅतांा्ा तस�बर�ह� लावल्ल्ा असून, त्ा हॉलमध्् मनोहर पुषपांा्ा लहान 

झाडांा्ा कंुड्ा सवरत खुल्ा ठ्वल्ल्ा होत्ा. उदबत्ांा्ा सुवासाचा एकच दा् प�रमळ ््ऊन प््�ा्ा 
सुरांनी सुसवर व द्. वमार ्ांा्ा राष्गीत गा्नानी सवरत उदातत सफूत�चा सचंार झाला होता. 
वंद्मातरमा्ा घोषान् तो सवर रसता दमुदमुत ग्ला असताना सभ्त दपुार� ४।। वाजता अध्�ांची सवार� 
्नवडक मंडळीसह पव्श करती झाल�. अध्�ांची सवार� महणज् दसुर� कोणी नसून प्�रसच् प�सद 

द्शभॅत राणासाह्ब ह्च होत. ह् प्�रसहून मदुाम ्ा समारंभासाठठ आल्ल् होत्. त्ांा्ाबरोबर प्�रसहून 

दसुर� मडंळीह� आल्ल� असून त्ांा्ा आगमनान् समारंभास �वश्ष शोभा आल्ल� होती. पा्ात 

द्शभॅत �वदषुी �मस्स कामा ्ांच ् एक सफू्तरदा्क पतह� अध्�ांबरोबर आल्ल् होत्. प्मतः 
राष्�्गीत् झाल्ावर द्शभॅत आ्र बी. ए. ्ांनी राष्�् पा्रना क्ल�. ्ाच सुमारास लोकांची इतक� 
दा्� झाल� क�, हॉला्ा बाह्र रसत्ाप्यत लोकांना उभ् राहण् भाग पडल्. कम �बज, ऑॅसफडर, 
सार्नस्स्र, र्�डग असल्ा दरूा्ा �ठकाणांहूनह� �हदं� लोक ्ा सभ्ला लो्ल् होत्. त्ातह� द्शभॅत 

�हदं� रसतजनांा्ा आगमनान् व राष्गीत गा्नान् सवायस उतसाह आणून �दल्ला होता. राष्पा्रना 
झाल्ावर राजा बहादरुशाह व शीमतं नानासाह्ब ्ांचा समक् तगौरव करण्ासाठठ द्. सावरकर ्ांनी 
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सततावना्ा कांतीच् इ्तहाससवरप संबो�नपर भाषण क्ल्ानंतर वंद्मातरमा्ा घोषात सवर सभा उभी 
राहून, त्ा उभ्वीरांा्ा नावाचा �तवार ज्घोष करण्ात आला. द्. खान ्ांनी राजा कुवर�सहं ्ांचा 
समक् तगौरव क्ला. द्. दास बी. ए. ्ांनी राणी ल�मीबा�चा व मासतर (पारसी) व द्. ््रलक (्हुद�) व इतर 
वॅत् ह्ांनी इतर द्शवीरांचा समक् तगौरव क्ल्ानंतर अध्�ांच ्उतसाहक भाषण झाल् व त्ा भाषणाा्ा 
श्व्� सवा्रत्ागाा्ा शप्ा घ्ण्ात आल्ा. ज्वहा डॉॅ्र, पल�डर, ब्�रस्र, ए�ड्र, ्ु्नवह�सर् � 
पदवी�र, व्ापार�, मोतीवाल्, तरण व वकद, रसत्ा व पुरष एकामागून एक ्ा सवा्रत्ागी मासात कडक 

तपस्ा करण्ाा्ा प्त�ा कर लागल्, त्वहाचा उतसाह अवणरनी् आह्. सवरजणांच् हद्ावर ह्ा 
तपस्ा मासांक�रता मुदाम त्ार क्ल्ल्ा वीर समक् तमुदा झळकत होत्ा. कोणी म�हनाभर उपास 

करण्ाा्ा शप्ा घ्तल्ा, कोणी मद्पान सोडल् आ�ण कोणी �ूमपान सोडल्. म�हनाभर �्ए्रमध्् 

जाण् नाह�, कोणत्ह� चैनीच् कक त् करण् नाह� व ्ा र�तीन् ज् ज् पैस् वाचतील त् त् सततावना्ा 
द्शवीरांसाठठ उभारल्ल्ा कोषात द्ऊन ्ाकाव्ाच्! ्ा फंडाच् वसुल�साठठ पदवी�रांनी �भ�्ा्ा शप्ा 
घ्तल्ा व मुदाम क्ल्ल्ा झोळ्ा घ्ऊन ह् राष्�् �भ�्कर� आज सवर आठवडाभर घरोघर �भ�ा मागत 

�हडंत आह्त व ्ा ्ोगान् सवरत राजक�् चच�ची पारा्ण् इंगलडंमध्् पत््क �हदं� घर� चालल्ल� आह्त. 

फंडास �मस्स कामान् पंचाहततर रप्् �ा�डल् त् प�सद करण्ात आल्. द्. राणाजींनीह� आपल् म् 

म�हन्ाच् सवर उतपनन द्शवीरांस अपरण क्ल्. ह् व इतर सवा्रत्ाग�व�ी झाल्ावर पुनः �मस्स दतत ्ा 
द्शभॅत �वदषुीन् राष्गीत् गा्ल�. पसादासाठठ बन�वल्ल्ा चपात्ा वा्ण्ात आल्ा व 

वंद्मातरमा्ा ज्घोषात व द्शवीरांा्ा समक् तघोषात ती अभूतपूवर सभा �वसजरन पावल�. इतका �हदं� 
समाज व इतका अम्ारद उतसाह ्ा लडंन शहर� पा�हल्ाच् कोणासह� आठवत नाह�! चपात्ाच 

पसादासाठठ अशाकरता वा्ल्ा क� सततावनच् कां्त्ुदाच् आ�ी अशाच’चपात्ा’ द्शभर गुपतरपान् 

वा्ल्ा ग्ल्ा होत्ा! 

-�द. ५ जून १९०८ 
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२०. पदवीदान समारंभ 

लडंन : सततावनच् द्शवीरांा्ा सनमानपीत््र समक् तमुदा �ारण क्ल्ावरन ्््ील द्. हरनाम�सगं बी. 
ए. व. द्. खान आर. एम स. ्ा दोघा द्शभॅत तरणांनी आपला पुढ�ल सवर अभ्ासकम (कोसर) सोडून �दला व 

ज्ान् सततावना्ा नानांना व ल�मीबाईला ‘ रामोशी, खुनी व मांग’ मह्ल् त्ा �परनसपॉलच् 

कॉल्जमध्् पा् ठ्वण्ाच् नाकारल्, ह् आपल् वाचकांस कळ�वल् आह्. ह् दोन �वद्ा्� �हदं ूअसत् तर 
त्ासंबं�ी इतक् पालरमम्मध्् प्नोततर् होण्ासारख् काह� झाल् नसत्. परंतु ददु�वाची गोष् ह� क�, 
त्ातील एक शीख व दसुरा मुसलमान पडला! इंगजी राज्ाच् भॅकम आ�ारसतंभ मह्ल् महणज् शीख व 

मुसलमान अशी अ�लकड् इंगज लोक आपल� समजूत मदुामच करन घ्त असतात. त्वहा त्ा भॅकम 

महणून गाज�वल्ल्ा झाडातच ह� क�ड लागल्ल� पाहून, अ्ारतच त््ील पालरमम्प्यता्ा र�सांना (्�प : 

र�स ह् त्वहा �ब्�श सामाज्ाच् कटर सम्रक एम.पी. होत्) च्का बसल्ासारख् झाल्. त्ांनी वर�ल 

दोघा गकहस्ांना कॉल्जमध्् जाण्ाचा खाजगी आगहह� क्ला. ’तुमह� पंजाबी व त्ाहूनह� शीख, तुमहास ह् 

दव्षबुदीच् वतरन शोभत नाह�! तुमह� कॉल्जमध्् परत जाल; तर पुनः उमर्  वतरन न करण्ाबदल आमह� 
त््ील �परनसपालास बजावून ठ्वतो.’ अशा मजकुराच् एक लांब पत पंजाब व बंगालमध्् अ��कारावर 

असल्ल्ा एका प्नशनर अँगलो-इं�ड्नन् �ाडल् होत्. इतरांनीह� �ाकाच् व कुरवाळण्ाच् प्ोग क्ल् परंतु 

वर�ल कडव्ा द्शभॅतांनी असल्ा प्ोगास न भुलता व न �भता आपल्ा द्शाा्ा सनमानासाठठ 
घरा्ा पालकांचीह� गरैमज� सोसण्ाची त्ार� क्ल�. 

पननास वषारत बराच बदल झाला महणाव्ाचा. कारण १८५७ साल� ्ाच शीमतं नानांचा व बहादरुशहांचा 
सवायहून जासत दव्ष �शखांनी क्ला. आज त्ा द्शवीराा्ा सनमानासाठठ जर सवायत कोणी जासत 

सवा्रत्ाग क्ला अस्ल तर तो एका शीख ग्ज्ुए्ान् हो्. 

असल्ा ह्ा करार� वतरनाबदल ‘र�स’,एम स.पी. ह् पालरमम्मध्् ह्ा तरणांना �शव्ा द्त असता, त्ांचा 
गौरव करण्ाची त्ार� �हदं� जनत्त चालल्ल� होती व ग्ल्ा आठवड्ात ्ा�पत््र एक जंगी म्जवानी 
करण्ात आल�. पंजाबा्ा एका प�सद कुलातील द्शभ�गनी �नद्वी ह्ा समारंभाच् अध्�स्ानी 
स्ानापनन झाल्ावर ’सवतंत �हदंसु्ान’चा प�हला ्ोस् �पण्ात आला. नतंर दसुरा घो् ’द्शवीरांचा’ 
असून त्ावर भाषण करताना द्ानंद कॉल्जच् पोफ्सर गोकुलचंद  एम स. ए. ्ांनी क्ल्ल् सुशाव् �वव्चन 

ह् सवाया्ा हद्ांना उलहास, आशा व द्शभॅती ्ांच् �दव् त्ज द्त् झाल्. ्तसरा घो् त्ा दोघा �हदं� 
तरणांचा होता. नतंर अध्�ांनी त्ा द्. हरनाम�सगं बी. ए. व द्. खान आर. एम स. ्ांा्ा करार� 
द्शभॅतीची सतुती करन त्ा�पत््र त्ांना लंडनम�ील �हदं� द्शबां�वांतफ�  ्ार-ए �हदं ह� पदवी द्ण्ात 

््त आह् अस् जाह�र क्ल् व ती पदवी कोरल्ल� दोन रौप् पदक् त्ा दोघांस शोत्ांा्ा ताल्ननादात 
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अपरण करण्ात आल�. अध्�ांनी सां�गतल् क�,’पदवी द्ण् हा हॅक लोकांचा आह्. इतक्च नवह् तर जी 
सवद्शान् �दल्ल� �कंवा मानल्ल� नवह् ती पदवीच नवह्. ्ा हॅकाची फार �दवस न क्ल्ल� अंमलबजावणी 
करण्ाची सफूत� आज माझ्ा ्ा तरण करलोनी करन �दल� ह् त्ास भूषणावह आह्. मला तीन मुल् 

आह्त. त्ांनी अशी द्शाची पदवी �मळ�वल�, तरच मी त्ांची आई आह् अस् मी महणू शक्न. नाह� तर 

परॅ्ांनी �दल्ल्ा पदव्ा असल्ा मुलांा्ा छातीला डसताना पाहण्ाप्�ा आ्ायच् ्नःसंतान होण्च 

अ��क श््सकर आह्!’ 

-�द. ३१ जुल ै१९०८ 
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२१. बर् झाल्! 

लडंन : आता कोठ् �हदंसु्ाना्ा राजकारणात ्ोडीशी चळवळ सुर झाल� आह् अस् महणाव्ास हरकत 

नाह�. तरण लोक कु्ंुबाा्ा �ुद महतवाकां�ा सोडून द्ऊन ज्वहा रसतोरसती द्शासाठठ �फर लागतात, 

शाळ्तील मुल् आईबापांा्ा व्रॅतम् व अपपलपो््पणाा्ा ्नदं् व अ�ानजनक उपद्शांना व 

�ाकांना न जुमानता ज्वहा सवराज्ाा्ा �दव्ात प्ाप् उड्ा घ्तात, ज्वहा एक्का पताच् तीन तीन 

ल्खक तुरंगात जातात, तोच चार चार ल्खक त्ा पताच् सतंभ भरण्ास पुढ् सरसावतात त्वहा ्ोडीशी 
चळवळ सुर झाल� अस् महणण्ास हरकत नाह�. ज्वहा दंड भरण्ाप्�ा तुरंगात जाण्ास सव्ंस्वक 

त्ार होतात त्वहा बहमबां�व उपाध्ा् मरतात, ज्वहा सुशीलकुमार स्न पाठठवर फ्क् सपासप उठत 

असता राष्�् �ै्ारला का�ळमा न लागावा महणून पाठ रतीभरह� हलवीत नाह�त व मुदा पाल्वीत 

नाह�त, ज्वहा �चदंबरम स �पलल् आपणास जामीन �मळत असता काह� मजुरांना जामीन �मळत नाह�त, 

एतद्र आपणह� तुरंगाबाह्र ््ण्ाच् नाकारतात, ज्वहा �्ळक, परांजप् �रल् जातात, त्वहा �हदंसु्ानात 

्ोडीशी चळवळ सुर झाल� आह् अस् महणाव्ास हकरत नाह�. ’म्ल� आह्! म्ल� आह्!!’ महणून, जगान् 

रजा्ा संबं�ान् कंडी उठ�वल� होती ती भूमाता �हदंभ ूहलक् का होईना, पण सपष् ्वास�ाछवास कर 

लागल� आह्. परम््वराच् �कती उपकार आह्त! 

परंतु �हदंभू ्ापमाण् ्वास�ाछवास कर लागताच चोहोकड् एकच ग��ळ उडाल्ला आह्. ज् आजप्यत 

दलुर� कर�त होत् वा ्नराश होत् त् आमच् लोक आमहाकड् �ावू लागल्. कोणी जवळ आल्, कोणी ््ऊ 

लागल्, जगातील ज् ्तरसहाईत होत् त्ांनी आजप्यत �सदानतभूत मानल्ल् �वचार पुनहा पर��ाव्ास 

आरंभ क्ला व �हदंभ ूम्ल� ्ा कंडीवर�ल �व्वास त्ांनी सोडून �दला. �वप�ी  ्ज् होत् त्ांची तर सवायहून 

जासतच �ांदल उडाल�. त्ांना त्ांच् असत् डाचू लागल्. त्ांना �णात लजजा वा््, �णात सतंाप ््ई, 

�णात �ाक, �णात आशा, �णात आ्च्र, �णात ्नराशा असा त्ांा्ा मनो�वकारांचा ग��ळ उडाला. 
सवर मत् मतांतर् झुजं  ूलागल�. �हदंसु्ानची वातार जगाला लाग ूद्ाव्ाची नाह� महणून हजारो रप्् �दल् 

तर� जी इंगलडंम�ील पत ् �हदंसु्ानच् ल्ख �ल�हत नसत ती पत ् रोज आपल् पतांच् सतंभ �हदंसु्ानच् 

ल्खांनी भर लागल�. ज्ा �हदंसु्ानी लोकांना पदशरनात जासत �गरसहाईक् जम�वण्ासाठठ �वदषुकांची 
काम् द्ण्ासाठठच क्वळ परस् लोक भ््त असत, त्ाच �हदंसु्ानी लोकांचा दजार परद्शात एकदम 

वाढला व अम्�रका, फानस व इंगलंड ्््ील पमुख पताच् बातमीदार �हदं� लोकांा्ा भ््�चा लाभ घ्ण्ास 

उतसुक होऊ लागल्. �हदं� लोकांतील तरणांची ओळख वहावी, महणून जपानी ल्खक सकाळ-सध्ाकाळ 

लडंना्ा �हदं� हॉ््लात ख््् घालू लागल्. हाऊस ऑफ कॉमनसमध्् परवाचा सारा �दवस �हदंसु्ानातील 

असवस्त्ा्ा वाद�ववादात, लॉडर कझरन व वहा्काअंु् मोल� असल्ांा्ा कुसतीत ग्ला. कुसती करावी 
तर� पंचाईत न करावी तर� पंचाईत! लॉडर कझरन �हदंसु्ानसंबं�ी तासभर चचार करतात व इतर लोकांना 
दोष द्तात क� पालरमम्ात �हदंसु्ानाबदल प�भ्ददशरक प्न कर न््त. लाडर मोल� पुनहा तासभर 
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कझरनवर ्�का करतात व श्व्� इषारा द्तात क�, आपल् बोलण् लांब ऐकू जात् तर मुळी कोणी बोलूच 

न््! न बोलण् ह् शहाणपणाच् व मुतसद्�गर�च् आह् ह् �सद करण्ाकरताच तासनतास बोलाव् लागत्! 

इकड् �हदं� तरणांचाह� जोम वाढतच चालल्ला पाहून बोलल्ा�शवा् वतरमानपत ्सवस् बसत नाह�त. 

सततावना्ा उतसवसभ् संबं�ान् सवर इंगजी वतरमानपतांनी एकच आरोळी उठ�वल� आह्. सततावनची 
समक् तमुदा को्ावर �ारण करन �हदं� �वद्ा्� ऑॅसफडर, लडंन सा्र्नस्स्र इत्ाद� शहर� उघडपण् 

कॉल्जात जाऊ लागल्, त्वहा त्ांना अ्काव न करण्च पशसत अशी ॅलकपती ्ोजण्ाच् ठरल्. पण 

सा्र्नस्स्रा्ा �परनसपॉलन् छाती करन माझ्ा कॉल्जात तर� ह� पुनहा �ारण कर न्् महणून आ�ा 
क्ल� तो का् पकार झाला? �हदं� �वद्ाा्ायनी �डाॅ्ात कॉल्ज सोडून �दल्! त्वहा �परनसपॉल पत �लहू 

लागल् क� तुमह� कॉल्जमध्् ्ा! पण प�हल्ा �ाकापमाण् ्ा दसु्ार्  मोहालाह� �ुडकावून द्ऊन 

सततावना्ा द्शवीरांची ज्ान् ्नदंा क्ल�, त्ांा्ा कॉल्जात पाऊल न ्ाकण्ाचा ्न्च् करन द्. 

हरनाम�सगं व द्. खान ह् दोन वषारा्ा शमावर व पैशांवर पाणी सोडत् झाल्. बर्, ्ा उदाहरणान् तर� �हदं� 
�वद्ा्� भीतील महणून र�स एम स. पी. न् पालरमम्ात प्न �वचारन दरडावल्, तो का् प�रणाम झाला? 

जासतच �चडल्ल्ा �हदं� लोकांनी ्ा सवा्रत्ागी तरणांच् सनमाना्र जंगी म्जवानी द्ऊन त्ांना पदक् 

ब�ीस �दल�! 

�हदंसु्ानातील अत्ुाच पीठावर�ल ्नवडक तरणांच् ह् वतरन पाहून अस् महणण्ास पत्वा् नाह� क�, 
�हदंभू हलक् का होईना पण सपष् ्वास�ाछवास कर लागल�! ्ता्ा ्न�नाची कंडी मात ्न�न पावल�! 
बर् झाल् क� त्ा ्नराश्तह� आमह� आश्ला सोडल� नाह�! 

-�द. ७ ऑगस् १९०८. 
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२२. �वद्ाा्ायचा तज्ोभगं 

लडंन : �हदंसु्ाना्ा �वद्ाा्ायचा होता होईल तो इंगलडंमध्् �ाडण्ाचा त्ांा्ा पालकांचा कल असतो. 
परंतु ह� कलपना आपल् राष् रजतक� लवकर सोडून द्ईल ्ततक् उततम होणार् आह्. आजप्यत 

�हदंसू्ानी मनामध्् ह�नरस्तीा्ा अपमानाची कलपना �शरल� नसल्ामुळ् त्ा मनाला इंगलडंमध्् 

काह�च बोचणी लागत नस्. आजप्यत �हदंसू्ाना्ा पाणम�द्ाला सू�म �वचारांच् तै�ण् आल्ल् 

नसल्ान् त्ाला ह�नरस्तीा्ा नरकाची घाण मुळीच ््त नस्. परंतु त् राजक�् सू�मत्च् तै�ण् 

आल्ल्ा तरण �हदंसू्ानाला आता �णो�णी इंगलडंसारा्ा सवतंत हव्तह� �हदंसू्ाना्ा लोकांसाठठ 
सवरत ह�नरस्तीची दगुय�ीच कशी भरल्ल� आह् ह् अनुभवास ््ऊ लागल् आह्. 

इंगलडंमध्् ््णा्ारग तरण अंतःकरणावर प�हला जो घातक� प�रणाम होतो तो त्जोभंग हा हो्. त्ांच् 
राजवाड्, त्ांची ्नशाण्, त्ांच् आरमार व त्ांच ्वैभव पाहून हताश �हदंसु्ाना्ा हताश तरणांच् हद्ात 

आतमदौबरल्ाची �बज् आपल� �वषार� जाळी पसरव ू लागतात. अशॅ् व सू�म �वचारास असम्र 
असणार� ती तरण दष्�वर वरा्ा भपॅ्ाला पाहून �भत्, दचकत् व त्जोभगंाा्ा �वषार� दंशान् ्नज�व 

होऊन जात्. दास्ातील लोकांना खर् �श�ण महणज् तोजोभगंच हो् ह् जाणून इंरगलश कारस्ानप्ंूनी 
�हदंसू्ाना्ा �वद्ाा्ायना इंगलडंात ज् आजप्यत उततम पकारान् वाग�वल् त् एवढ्ासाठठच हो्. 

आजप्यत वरवर सभ्त्न् व �दखावू प्मान् �हदं� �वद्ाा्ायना वाग�वण्ात ््ई व त्ा ्ोगान् त् 

�वद्ा्�’ इंगलडंमध्् इंरगलश लोक फारच चांगल् असतात, क्वळ ्तकड्च अँगलो-इं�ड्न लोक का् त् 

उमर्  असतात, असा समज करन घ्त. त्ांा्ा अंतःकरणात आतमदौबरल् व बुदीत इंरगलशांा्ा 
सौजन्ाचा �मा्ाभास अशी फसवणूक �हदं� �वद्ाा्ायची होत अस्. 

परंतु आता ग्ल्ा दोन तीन वषायत असल्ा द्खाव्ाला न �भणार� �हदंसू्ानची आतमजागकती होताच पूव� 
ज्ा फसवणुक� ध्ानात ््त नसत त्ा आता उघड होऊ लागल्ा. एकाच कॉल्जात व ॅलबात इंगजी 
�वद्ाा्ायनी प्न- मग तो �कतीह� मूखरपणाचा असो, क्ला क� पोफ्सर अ�ार अ�ार तास त्ांच ्समा�ान 

करतात. परंतु �हदं� �वद्ाा्ायनी क्ल्ल्ा मा�मरक प्नांसह� त् कस् फ््ाळून लावतात ह् दष्�ला 
राजक�् सू�मता ््ताच उघड कळू लागत्. कम �बजसारा्ा �ठकाणीह� �हदं� �वद्ाा्ायना जाणूनबुजून 

आत न घ्णार� कॉल्ज् ्नघू लागल�. ए�डनबरोमध्् सवर �वद्ाा्ायना आपल्ा कह्ात ठ्वता ्ाव् 

महणून इंगजांा्ा अ��काराखाल� बो�डयगज ्नघाल� व त्ांचा प�हला ्न्म ’्््ील �वद्ाा्ायनी 
राजक�् कामात कोणतीह� चचार कर न््’ हा झाला! सामाज्�दनाला ख्ड्गावातील शाळांतूनह� इंगज 

लहान लहान मुलांस राजक�् �श�ण द्ण्ात ््त्. परंतु �हदं� तरणांतील ग्ज्ुए्ांसह� राजक�् चचार 
करता कामा न्् ्ा इंगलडंम�ल्ा शाळांत व �हदंसु्ानातील शाळांत आता भ्द तो का् उरला? 

�हदंसु्ानी लोकांस दोह�मध््ह� दास्ा�शवा  ् दसुर् �श�ण व अपमाना�शवा् दसुर् ब�ीस त् का् 
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�मळणार? मग आपल्ा लोकांनी इंगलडंमध्् का् महणून ्ाव्? उद्ोग�ंद्ाच् �श�ण जपान, जमरनी, 
अम्�रका ्््् रजतक् �मळत् ्ततक् इंगलंडमध्् मुळीच �मळत नाह�. जगाा्ा पगतीत इंगलंड अध्ार 
शतकान् माग् आह्! आपल्ा लगंड्ा �हदंसु्ानात इंगलंड जर� भरभर चालत असल् तर� अम्�रक्ा्ा व 

जमरनीा्ा गतीन् त्ाला क�ीच माग् ्ाकल्ल् आह्. इंगलडंम�ून आजकाल जमरनीत व अम्�रक्त 

�वद्ा्� जात असतात. आपण ह्ा शतकामागा्ा �श�णासाठठ का ्ाव्? खचारा्ा बाबतीतह� इतक्च 

नवह्, तर ्ाहूनह� सवसत पड्ल. �शवा् अम्�रक्त सवतंत �वद्ाा्ारला आपल् पो् चाल�वण्ाइतक् 

कामह� �मळत्. मग इंगलडंमध्् ््ण्ाची ह� द�रद� हौस लोक क्वहा सोडतील? 

खर् �श�ण जपान, जमरनी, अम्�रका ्ातच �मळ्ल. शासती् व व्ापार�वष्क �श�णह� ्तकड्च 

�मळ्ल व इंगलडंमध्् होणा्ार्  त्जोभगंाा्ा �वषार� दंशह� ्ाळता ््ईल. 

-�द. १४ ऑगस् १९०८. 
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२३. लोकमान्ानंा काळ्पाण्ाची �श�ा! 
लडंन : महाराष्ाा्ा �वभूषणाला, आ्र�मारा्ा अ�भमानाला, नी्तमतत्ा्ा ्नपुणत्ला व 

सवद्शपतीा्ा उदवाला, त्ा बाळ गंगा�र �्ळकांना काळ् पाण्ावर �ाडण्ाची �श�ा झाल्ा पासून 

ज्ाा्ा हद्ात तव्ष आल्ला नाह� व ज्ाा्ा मसतकात भ्कंर खळबळा् झाला नाह� असा ख्ारप 
अंतःकरणाचा एकह� �हदं ूआढळण् द�ुमरळ आह्. व्ापार स्ांनी आपल� दकुान् बंद ठ्वल�,�गरणीवाल्ांनी 
�गरण्ा बंद ठ्वल्ा, �वद्ाा्ायनी शाळा सोडल्ा, नाग�रकांनी उपवास क्ल्, द्शाा्ा रंधारंधातून 

सहानुभूतीा्ाच नवह्, तर अकक �तम कक त�त्चा सचंार सुर झाला. मुंबईसारा्ा बकाल वसतीा्ा शहरात 

व राजकारणात अन�भ� असणा्ारअ लोकांनी संप क्ल्, त्ांची मन् �ुब� झाल�, त् रागान् व्ड् होऊन व 

रजवाची पवार सोडून ्ुरो�प्नांवर हलल् कर लागल् व गोळ्ांा्ा प�हल्ा फ्र�सरशीच आपल्ा 
्नःशसतत्न् आल्ल्ा दौबरल्ासह घरचा रसता न सु�ारता सतत आठ �दवस बंदकुांा्ा पाणघातक 

गोळ्ांशी दगडांचा सामना कर लागल्. ्ा सवर पकारा्ा प�ोभाच् वकततांत रोज तार्न् ग्ल्ान् ्््ील 

समाजाला �वल�ण रसत�मतता आल्ासारखी झाल्ल� होती. राष्�् मताा्ा पगतीच् ्ा व्ळी �दसून 

आल्ल् एक द्ोतक मह्ल् महणज् �्ळकांा्ा �श�्बदल सवर वतरमानपतांच् व ल्खकांच् ल्खात �दसून 

आल्ल� वकततीची एकतानता हो्. आपापसात �कह�ह� प�भ्द, व्ारॅतदव्ष व मतवै�चं् असल् तर�, 
राष्ाचा प्न ््ताच व्रॅततव व अंत�भरननता �वसरन, आमह� १०५ आहोत ्ा उदातत ततवाच् अनुकरण 

करण्ाइतक� राष्�् मताची पगती झाल्ल� आह्. ह् सु�ारक, �च�कतसक, वंद्मातम स �हदं,ू �ान-पकाश, 

अंदपुकाश, बंगाल�, गुजरा्ी, पंजाबी इत्ाद� सवर �भननमाग� पं्पचारकांनी शीमत स �्ळकांच् �श�च्् 
पसंगी ज् एकवकरततम् व ्नमरतसर ल्ख �ल�हल् त्ावरन सपष् होणार आह्. जहालांना �चरडताना 
न्मसतांची सहानुभूती �मळ्ल ्ा सवपनात दंग असल्ल्ा अ्गलो-इं�ड्न �हतशतूनंा द्शदोहाच् �दवस 

�हदंसु्ानात संपत आल्ल् आह्त, ह् सुच�वण्ाची ह� उतकक ष् स�ंी सा�ल्ाबदल आमा्ा सवर ल्खकांची 
उदातत वाखाणावी ्ततक� ्ोडीच आह्.  

अशा स�ंीस ्ा सव्ंसफूतर राष्�् एकवकततीला द्. गोपाळ कक षण गोखल् ्ांनी गालबो् लावल् नसत् तर 
�कती तर� चांगल् झाल् असत्! �्ळकांा्ा �श�च्ी वातार व त्ा आघातान् दबून न जाता कतरव् करण्ाची 
महाराष्ाच् अंगात संचारल्ल� जासतच दढ-्न्च्ातमकता ्ाची हक�गत ऐकून इंगलडंम�ील एकूण एक 

�हदं� मनुष्ाा्ा मनाची काह� �वल�ण रस्ती झाल्ल� होती. ज्ा महातम्ान् राष्ासाठठ सोसल्ल्ा 
�वपततीन् आज मुंबईसह सवर महाराष्ात ह� अपूवर एकता संचारल्ल� आह्, त्ा महातम्ाच् 

गुणवणरनासाठठ व त्ा महाराष्ाच् सहानुभूतीसाठठ इंगलडंम�ल्ा �हदं� समाजातफ�  एक सभा भरल�च 

पा�हज् अशी पत््काा्ा मनात साहरजकपण् उतकंठा लागल�. वासत�वक द्. गोखल्ांनीच ्ा कामी 
पुढाकार घ्ाव्ास पा�हज् होता. परंतु त् पुढ् आल् नाह�त. महणून इतर उभ्प�ातील लोकांनी सवर �हदं� 
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र�हवाशांची सभा बोलावल�. न्मसत व जहाल हा भ्द ्रतकं�चतह� मनात न आणता सवर दजारची व मतांची 
मडंळी त्ा सभ्त आल� होती. सभ्च् �ठकाण क्ॅस्न हॉलसारख् �वसतकत असताह� �हदं� व ्ुरो�प्न 

सती-पुरष समाजान् त् भरल् होत् व अध्�स्ानी द्. ब्. पार्ख ह् न्मसतांच् अधव्ुर व दादाभा�च् 

व्ळ्पासून राजकारणात झ्त असल्ल् गकहस् होत्. अशा ्ा सभ्ला गोखल्ांनी मदत द्ऊ न्् ह् फारच 

उदव्गजनक हो्. त्ांना अध्�स्ान सवीकारण्ाबदल ज्वहा �वचारल् ग्ल् त्वहा त्ांनी त् नाकारल्च! 

सभ्त �श�च्ा ्नष्� करण्ा�वष्ी काह� बोलाल का महणून �वनंती क्ल� असता तीह� त्ांनी मान् क्ल� 
नाह�च पण ्ाह�प्�ा पुढ् जाऊन सभ्ला हजर रहाण्ाइतक�ह� त्ांनी तसद� घ्तल� नाह�! पत््क फा्ॅ्ा 
साह्बाा्ा घराच् उंबरठ् �झज�वण्ाची स�ंी ज् फुक् दवडीत नाह�त त्ांना �्ळकांा्ा �श�्बदल 

उघडण् ्नष�्ाची उाचार करण्ाची व तशा सभ्ला हजर राहण्ाची आव््कता कळू न्् ह् काह� 
सौजन्ाच् ्नदशरक खातीन् नवह्! द्. गोपाळराव गोखल्ासंबं�ी अजूनप्यत जी काह� पूज्बुदी लोकात 

आह्, ्ता्ा ्ोगान् लोक त्ांा्ा हरजर� गरैहरजर�स महततव द्त असतात. परंतु सवर राष्ांा्ा 
सव्ंसफूतर �वचाराला व मनोवकततीला �्ळकांा्ा हदपार�सारा्ा अत्तं कोमल पसंगी असा ्नर्रक 

अड्ळा करन त्ांनी का् महतवाची द्शस्वा बजावल� त् गोपाळरावांच् गोपाळरावांनाच माह�त! बाक� 
सवायना त्ांा्ा त्ा स�ंदग� व अपसतुत वतरनाचा वी् ््ऊन त्ाचा क्ॅस्न हॉलात भरल्ल्ा सभ्त 

गोखल्ांा्ा ्ा कतरव्पराडःमुखत्चा ्नष्� करण्ाचा ठराव पास करण्ात आला. मुंबईला ओ�रअम्ल 

�रवह्ू ्ा पतान् व इंगलडंात द्. गोपाळ कक षण गोखल्ांनी राष्ाा्ा एकतानत्चा जो भंग क्ला त्ान् 

राष्ाच् तर राहोच, पण त्ांच् तर� �हत होवो महणज् झाल्! 

-�द. २१ सप म्बर १९०८. 
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२४. लंडन ्ाइमसचा संताप 
लडंन : आपल्ा �कत््क भोळ्ा लोकांना वा्त असत् क� तुसड्पणा व सवा्रलंप्त्च् वार् फॅत 

�हदंसु्ानात ््णा्ार्  इंगजांा्ाच अंगात का् त् भरल्ल् असून इंगलडंमध्् असल्ल् सवर इंगज ह् 

सदोद�त न्ा्ी, ्नमरतसर व द्ाशीलच असतात. ग्ल्ा पननास वषायत �हदंसु्ाना्ा राजकारणाला 
्नज�व, र� व नाशकारक अशा मवाळ चळवळीा्ा वाळवं्ातून ज्ा प�ान् फरप्त न्ल् आह्, त्ा 
प�ाच् पुढार� आमा्ा द्शात वर�ल समजूत पच�लत करण्ास बहुतांशी कारण झाल्ल् आह्त. 

�हदंसु्ानला न्ा् द्ण्ास ज् आडका्� आणतात त् अँगलो-इं�ड्न लोक होत. बाक� इंगलडंम�ल् कोणत् 

लोक त्ाबदल जबाबदार नाह�त तर त् ्नसगरतःच अ्तश् न्ा्ी व सवातंं्ावर प्म करणार् असल्ान्, 

�हदंसु्ान द्शान् अँगलो-इं�ड्नांकड् ल� न द्ता इंगलडंला आपल� खर� गारसहाणी सां�गतल� क�, 
�हदंसु्ानच् काम भागल् अशी ह् न्मसत प�ाच् �ुर�ण आजप्यत आपल� चुक�ची समजूत करन घ्ऊन 

आपल्ाबरोबरच आपल्ा लोकांनाह� ्ा ्नषफळ आश्चा उपद्श कर�त आल्ल् आह्त. वासत�वक इकड् 

जस् काह� अँगलो-इं�ड्न आमा्ा आड ््ऊ पाहतात, त्ापमाण् खदु इंगलडंमध्् सुदा सवरच इंरगलशमन 

आमहास अनुकूल आह्त अस् नाह�. उदाहरणा्र लॉडर मोल� ह् अँगलो-इं�ड्न ह् आह्त क� इंरगलशमन 

आह्त? �हदंसु्ानला आपल्ा जोखडाखाल� �चरडून ्ाकणा्ारड काह� अ��कारस्ांच् अ�भनदंन करणार् 
ड्ल� ््�लगाफच् संपादक, ्ाइमसच् संपादक, ड्ल� म्लच् संपादक ह् अँगलो-इं�ड्न आह्त क� इंरगलशमन 

आह्त? 

व ह् सवर इंरगलशमन आह्त, तर मग �हदंसु्ाना्ा �हताा्ा आड फॅत काह� अँगलो-इं�ड्न का् त् 

््तात ह� अडचण समजूत नाह� का्? जोप्यत इंगलडंमध्् म�दरापानात सॅत होण्ासाठठ वा 
उदरपरा्णत्साठठ चार �हदं� शीमतंांची जडबुदी मुल् �हदंसु्ानातून ््त होती व जात होती तोप्यत 

इंगलडंमध्् �हदं� लोकांस पूणर सवातंं्ाचा अनुभव घ्ाव्ास �मळ्! वा््ल त्वहा वा््ल ्ततक� दार त्ान् 

प्ावी, वा््ल त्वहा वा््ल त्ा पकरची ा्ाल� खुशाल� करावी, रसत्ातील वा््ल त्ा गो्ार्  मुल�चा हात 

�रन ्ता्ाशी चचरमध्् वा इतरत लगन लावाव्. इंगलडंमध्् �हदं� �वद्ाा्ारला पूणर सवातंं्! वा््ल 

त्ा साह्बास वा््ल ्ततका लवून सलाम करावा. इंगजी समजान् �हदं� लोकांा्ा मू्तरपुज्ची व सतीा्ा 
चाल�ची वा््ल ती �व्ंबना करावी, घरन ््णा्ारर मुबलक पैशाचा पाण्ासारखा खचर करन आपल्ा 
भाड्ाा्ा घराा्ा माल�कणीला ्ता्ा मुलाबाळांनासुदा वा््ल ्ततक् व्ळा �्ए्रात घ्ऊन जाव्, 

इंगजी �कक्् ॅलबला वा््ल ्ततॅ्ा पैशाा्ा द्णग्ा द्ाव्ा, त्ा पकरणी �हदं� �वद्ाा्ाया्ा 
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वतरनसवातंं्ास इंगलडंमध्् पारतंं्ाचा सपशर द्खील होण् नाह�! �हदं� तरणांा्ा अंगातील दगुरणांस 

भरभरा्�वण्ास पूणर सवातंं् इंगलडंमध्् होत्... आ�ण, अजूनह� आह्! ्ा वर�ल सुखलंप्त्ा्ा 
भोवतीच ्घरट्ा घालणार् च्ोर �हदं� �वद्ा्� जोप्यत इंगलडंमध्् ््त होत्, तोप्यत त्ांना मन 

मान्ल तस् वागू �दल् जात असल्ान्, ्ा च्ोरपणालाच त् सवातंं् समजू लागल् पण �हदंसु्ानात परत 

जाऊन ्ा इंगलडंात मुबलक असल्ल्ा वतरनसवातंं्ाची त् वाहवा कर लागल्. इंगलडंची हवाच सवतंत 

�वचारांना पोषक आह्, �हदंसु्ानात अर्रावी गाज�वणार् काह� अँगलो-इं�ड्न का् त् खराब आह्त, बाक� 
इंगलडंमध्् लोक झाडून सगळ् उदार आह्त, अस् ्ा मूठभर �वद्शीहून परत आल्ल्ा लोकांा्ा 
वलगनांना ऐकून आपणह� �व्वासू लागलो. 

परंतु ज्वहा सुखलंप्त्ला ला् मारन द्शासाठठ तळमळणार् �वद्ा्� इंगलडंला पोचल्, ज्ांनी 
द्शसवातंं्ासतव सनं्ास सवीकारल्ला आह्, ज्ांनी आपल् पुषकळ द्शबां�व अननासाठठ मरत 

असल्ामुळ् आपणह� उपवास करण्ाा्ा प्त�ा क्ल्ल्ा आह्त व व्रॅत�वष्क सुखसा�न् कमी 
नसताह� त्ा सा�नांना द्शभॅतीा्ा स्व्ला अपरण करन ज् ्ंडी पुरत् वसत भुक्पुरत्च अननगहण कर�त 

आह्त, अस् �हदं� तरण इकड् ््ऊ लागताच, इंगलडंमध्् �मळत् महणून ज्ाची कंडी �पकल� त् 

वतरनसवातंं् व त् मतसवातंं् ह् मकगजलातल्ा ला्ात पोहू लागल्. इं�ड्न �वद्ाा्ाया्ा सवाछंद� 
वतरनास आळा घालण्ासाठठ ्ाइमसपासून ड्ल� �मररप्यत व लॉडर मोल�पासून तो र�ससाह्बाप्यत सवर 
दातओठ खाऊन �ावत सु्ल्. 

आ�ण कारण अस् सांगण्ात ््त आह् क� �हदं� लोकांना एक्् राहू द्ण् ह् त्ांा्ा चा�रं्ास घातक 

होणार् आह्. जोप्यत इं�ड्न तरण दार पीत नाच कर�त, तमाश् बाह्रा्ाल� रंगात दंग होत होत्, 

तोप्यत त्ांना वतरनसवातंं् घातक नवहत्. परंतु द्शभॅतीा्ा व्डान् त्ांना पछाडताच व त्ांा्ा तरण 

न्तात �वष्ी रंग्लपणाच् स्ळी प�वत सवा्रत्ागाा्ा लक््ारक �दस ूलागताच त्ांना वतरनसवातंं् 

घातक होऊ लागल्! 

महणून �हदं� लोकांा्ा वतरनाची चौकशी करण्ास लॉडर मोल� ्ांनी ल� वॉनरर, सर कझरन वा्ल� 
अत्ाद�ंची क�म्� न्मल� होती व ्तचा �रपो र् नुकताच त्ार होऊन त्ातील मुा् मुद ्लडंन ्ाइमस 

पतान् ग्ल्ा मंगळवार� प�सद क्ल्. लडंन ्ाइमसचा तो ल्ख अन्क र�तीनी फार महतवाचा आह्. त्ात तो 
ल्खक महणतो,’्नर्नराळ्ा ख्ळात हौस्न् �मसळण्ाच् स्ल�, इंगजी लोकात मजा मारण्, चहा �पण्, 

त्ांा्ाशी गोडीगुलाबीन् राहण् वगैर् सन्हव�रत गोष्� �शक�वण्ा-साठठ �हदं� �वद्ाा्ायना एकत 

करणा्ारम ज्ा ससं्ा इंगजांनी काढल्ा आह्त, त्ात कोणताह� भाग न घ्ता �हदं� तरण अ�लकड् 

राजकारणाा्ा वाळवं्ात गुरफ्ल्ल् �दसतात. आमह� त्ांना त्ांा्ा तारण्ाला साज्ल अशा आनदं� 
वकततीत ठ्वण्ासाठठ क्ल्ल् सवर प्तन �वफल होतात. कारण उल्् �दश्न् प्तन करणार् जहाल तरण 

आपल्ा वजनान् अभरक लोकांना राजकारणाा्ा �बु�्तत सहज ओढू शकतात. सवर इंगलडंभर पसरल्ल्ा 
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व एकट्ा ए�डबंरोमध््च १५० प्यत असल्ल्ा, ्ा पाचश् एक तरण �हदं� लोकांतून ग्ल्ा ता. १७ म्ा्ा 
सभ्ला इं�ड्ा हाऊसमध्् ’द्शवीरसमकती’ पीत््र शभंरावर इं�ड्न जमाव् ह� एकच गोष् आमा्ा 
महणण्ाची �सदता कर�त आह्!’ नतंर ्ाइमसन् इतर पुषकळ मुद्ांच  ् �ववरण क्ल् आह् व श्व्� सवर 
�हदं� �वद्ाा्ायना एका क�डवाड्ात क�डून त्ावर इंरगलशांची सॅत द्खर्ख उफर  पहारा ठ्वावा, अशी 
सूचना �दल्ल� आह्. लवकरच सु्� संपताच इं�ड्न �वद्ाा्ायना ्ा राज्नषठ्ा्ा क�डवाड्ात 

क�डण्ात ््ईल ह् ्नर्चत आह्. ज् ्नर्चत नाह� त् ह् क� अशा क�डवाड्ांनी क�ी अंतःकरण् वळतील 

का्?  

ग्ल्ा सोमवार� लोकमान् �्ळकांा्ा अ�पलासाठठ शी. दादासाह्ब खापड� ह् लडंनमध्् आल्. त् 

््ण्ापूव� फॅत तीन तास आ�ी त्ांा्ा आगामी आगमनाची वातार लंडनला �मळाल�, तर� ज्ा 
सवातंं्ध्््ाच् दादासाह्ब ह् पुरसकत� आह्त, त्ा ततवावर पीती करणा्ार, ्््ील �हदं� समाजान् ह्ा 
पुढार स्ांच् सवागत करण्ासाठठ तवर�त स््शनकड् �ाव घ्तल�. गाडी ््ण्ाच् आ�ीच पल््फॉमरवर �हदं� 
लोक दा् जमल्ल् �दसत होत्. गाडी स््शनमध्् �शरताच व दादासाह्बांची भव् मूत� �दस ूलागताच 

ज्घोषान् आ�ण पुषपांनी सवर स््शन फुलून व दणाणून ग्ल्! दादासाह्ब ््ताच त्ांा्ा हाती ताजी तार 

वतरमानपतातून जी पडल� ती ह� हो् क�, नरमदना् गोसवामी ्ांचा तुरंगात खून पडला व शीमतं 

दादासाह्ब सवायच् आभार मानीत आपल्ा �बर सहाडी ्नघून ग्ल्! 

ज्ा �दवशी स््शनजवळ गोखल् आल्, त्ा �दवशी तीन-चार �हदं� लोक व बाक� अँगलो-इं�ड्न सामोर् 
ग्ल् व ज्ा �दवशी खापड� आल् त्ा �दवशी सवर �हदं� समाज दा्� कर लागला. त्ात एकह� अँगलो-
इं�ड्न �दसला नाह�. लंडनला �हदं� समाज कोणत्ा ध्््ाा्ा भजनी आह् ह्ाच् ह् आणखी एक 

पत्ंतर! 

-�द. २५ सप म्बर १९०८. 
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२५. इंगलां्ा व्ापाराची सवद्शीमुळ् �पछ्हा् 

लडंन : आज दोन वष�प्यत छपवून ठ्वल्ल् सत् अख्र जगापुढ् मांडण् इंगलडंला भाग पडल् आह्. 

�हदंसु्ानात सवद्शी चळवळ व आ्लयडात �सन�फन चळवळ सुर झाल्ापासून ्ा चळवळीचा आपल्ा 
व्ापारावर काह�च प�रणाम होणार नाह� व झाल्ला नाह� अशा �दमाखान् त्ा चळवळीा्ा पुरसकत्ायना 
्नराश करण्ाचा इंगजांनी प्तन चाल�वल्ला होता. �हदंसु्ानात सवद्शी चळवळीमुळ् बाजारात 

�वला्ती मालास मागणी नसताह� आपल्ा ्न्ारत व्ापारावर व �हदंसु्ानातील �वला्ती आ्ात 

मालावर त्ाचा र्तभरह� प�रणाम होत नाह� ह् दाख�वण्ासाठठ आज दोन साल �हदंसु्ानकड् मागणी 
नसताह� माल �ाडण्ात ््तच होता. �हदंसु्ाना्ा बाजारात �वक� न झाल� तर� हरकत नाह� परंतु ग्ल्ा 
वषारप्यत �हदंसु्ाना्ा �कना्ारहवर �वला्ती माल आल्ान् आकड् जस्ा्ा तस्च फुगल्ल् राखल् होत्. 

्तकड् �हदंसु्ानी �गरण्ांतून तर माल जोरान् बाह्र पडत होता व बाजारात सवद्शीच खपत होता. परंतु 

सरकार तर इकड् �हदंसु्ानात �वला्ती माल पूव�इतकाच ््तो, ह् बंदरातील आकड्ांवरन प�सद करन 

सवद्शीा्ा पुरसकत्ायस खो्् पाडीत होत्. ्ा परसपर�वरद गोष्�ंच् हदगतह� एका अँगलो-इं�ड्न पतान् 

्ोड् �दवसापूव� प�सद क्ल् होत् क�, दोनह�ह� गोष्� ख्ार्  आह्त. फरक एवढाच क�, बाजारात सवद्शी 
माल जासत खपत चालल्ला आह्! त्ा�प अजूनप्यत इंगलडंा्ा लोकसमाजात सवद्शीचा खरा च्का 
बसण्ाइतका उघड प�रणाम �दसून आल्ला नवहता. वासत�वक पाहता आपल्ा �हदंसु्ानच् पैस् संर�ण 

करण् हा सवद्शी ब�हषकाराचा मूळ व मुा् उद्श आह्. इंगलडंचा व्ापार बुडाला, तरच सवद्शी चळवळ 

्शसवी झाल�, असा आमचा समज नाह�. इंगलडंन् �हदंसु्ान�वर�हत वा््ल त््ल्ा बाजारात जाऊन 

आपला व्ापार खुशाल वाढवावा. त्ाला �हदंसु्ानची सवद्शी का् महणून आड ््ईल? व एतद्रच 

जोप्यत �हदंसु्ानात नवीन �गरण्ा, नवीन कारखान्, नवीन �ंद्  भराभर उघडत आह्त, तोप्यत 

इंगलडंा्ा व्ापाराच् आकड् वाढत ग्ल् असल्, तर� द्खील आमा्ा सवद्शीचा �वज्च झाला असता, 
परंतु �हदंसु्ानाइतका भोळस् बाजार जगावर इतरत इंगलडंला कोठ्ह� सापडणारा नसल्ान्, त्ा 
बाजारात इंगजी माल कमी संपतो क� नाह� ह् ठर�वण्ास इंगलडंा्ा व्ापाराच् आकड् ह् एक सा�न आह् 

व त्ा सा�नान् द्खील आता ह् ्न�वरवाद �सद होत् आह्, क� ग्ल्ा दोन वषाया्ा प�रशमान् सवद्शी 
ब�हषकाराचा �वज् झाल्ला आह्. कारण आठ म�हन्ात इंगलडंा्ा परद्शाशी चालल्ल्ा व्ापाराचा 
आढावा नुकताच प�सद झाल्ला आह्. त्ावरन अस् सपष् होत् क�, इंगलडंा्ा व्ापाराला सवद्शीन् 

जखम क्ल्ल� आह्. ्ा ग्ल्ा आठ म�हन्ात परद्शी व्ापाराचा आढावा द्ताना बोडर ऑफ ््ड महणत्- 

Our Foreign Trade 

Decrease of ७२,०००,००० 
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In Eight Months 

Again we have to record a falling off in trade which is sufficiently serious. Decrease in the 
imports is! F ४२,०४५,१८६ and decrease in the exports is F ३०,०८३,०४३ making an aggrea-gate 

shrinkage during the present year of upwares of  ७२,०००,००० प�ड. 

अशा र�तीन् इंगलडंला ७ को्� पौनडांची ग्ल्ा साल� ठोकर बसल� आह्. इंगलडंम�ून माल बाह्रद्शी �कती 
कमी ग्ला ्ाच् स�वसतर आकड्ह� महतवाच् आह्त- 

तल्ाच् बी, त्ल �डकं इत्ाद�  ३।। ल� पौनड कमी ग्ल्  

कागद इत्ाद�...   २ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

लोकर इत्ाद�...    ५।। ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

लोखंडी सामान प्ट्ा अ...   ६।। ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

कापसाच् कपड्...   ६।। ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

लोकर�च् कपड्...   ४ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

इतर कपड्...   ३ ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘  

कातडी सामान...   ५।। ‘‘ ‘‘ ‘‘ ‘‘ 

इत्ाद� आकड्ांवरन इंगलडंला ब�हषकाराचा क्वढा आघात सोसावा लागत आह् ह् सपष् होणार् आह्. 

परद्शात जाणा्ार. मालाची �पछ्हा् ज् सांगत आह् त्च जी मालाची वाढ झाल्ल� आह् ती वाढह� सांगत 

आह्. कारण सवर पकारा्ा �पछ्हा्�त इंगलंड असून बाह्रद्शी जाणा्ार्  ्ंत सामगीची मात वाढ झाल्ल� 
आह्. कारण ्ावष� २।। ल� पौनडांची ्ंत् मात इंगलडंम�ून जासत बाह्र ग्ल�. ह� वाढह� त्च सांगत आह् 

क�, �हदंसु्ानात सवद्शी चळवळ जोरावर आह् व महणून ्ंत् जासत माग�वण्ात ््त आह्त! परंतु 

इंगलडंप्�ा जमरनी, जपानम�ून ्ंत् घ्ण्ाचा ब�हषकारवाद� लवकर ्न्च् करतील, तर पुढ�ल साल� 
�हह� वाढ कमी होईल. तस्च ्तंाला लागणारा कोळसाह� इंगलडंन् ६३ ल� पौनडांचा बाह्र जासत �ाडला. 
इकड्ह� �हदंसु्ान लवकरच ल� द्ईल व जपानी कोळसा घ्ऊ लाग्ल. ७ को्� पौनडाप्�ा इंगलडंची खर� 
नुकसानी अ��कच झाल्ल� आह्. कारण ह् ७ को्� पौनडाच् नुकसान ग्ल्ा वषाया्ा आकड्ांशी तुलना 
करन ठर�वल् असल्ान् व ग्ल्ा वष�ह� असाच तो्ा असल्ामुळ् ३।४ वषायपूव�ा्ा आकड्ांा्ा मानान् 

इंगलडंच् खर् नुकसान फारच जासत झाल्ल् असल् पा�हज्. ्ा �पछ्हा्�चा प�रणामह� ताबडतोब 

इंगलडंमध्् होऊन आपापसात ब्बनाव सुर झाल्ला आह्. मँच्स्र व लँक्शा्रा्ा व्ापार स्ांवर ्ा 
�पछ्हा्�चा बहुत्क ताण पडल्ला असल्ान् त््ील �गरण्ांा्ा मालकांनी मजुरास श्कडा ५ कमी पगार 
द्ण्ाच् ठर�वल् परंतु मजुरांनी तस् करण्ाच् नाकारन पगार कमी झाल्ास काम बंद पाडू महणून जाह�र 
क्ल्. पत््क दै्नकात Cotton crisis वर आ� र्कल् ््त आह्त. गलासगो ्््् तर काम नसल्ल्ा मजुरांनी 
हजारो लोकांच् ्व् करन दंग्ास आरंभ क्ल्ला आह्. सो�श्ा�लस् लोकह� दंग्ात �मसळत आह्त. ्ा 
दंग्ाची शांतता करण्ासाठठ, मुबंईा्ा दंग्ानंतर जस् ्तकडल् गवहनरर समाचारास जात होत् तस्च 

्््ील राजपुतह� मुदाम ग्ल् होत् परंतु त्ांनाह� ब्बनाव झाल्ल्ांनी ��ॅकारन परत �ाडल्. सभ्त 
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राजपुताा्ा सनमाना्र राष्�् गीत God Save the King ह् सुर होताच मजुर�वाल्ांनी हु्� करण्ास 

सुरवात क्ल�! व आपल्ा अनतं कंठानी ’Down with the Tyrant’ ह्ा अ्ारा्ा पा्ात मास��लसा्ा 
गाण्ास आरंभ क्ला!! तर� ह्ा लोकांवर मुबंईा्ा शांतता�प्, द्ाळू गवहनररापमाण् गोळ्ा सोडण्ाचा 
हुकूम राजपुतान् �दल्ाच् ऐ�कवात नाह�! इतक्च नवह्, तर त्ातील लोकांची �रपकडह� चालल्ल� नाह�!! 

-�द. २ ऑॅ्ोबर १९०८. 
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२६. सरदार अरजत�सहं व सय्द 

हैदर र्झा ्ांच् अ�भनदंन  

लडंन : ग्ल्ा र�ववार� फ� इं�ड्ा सोसा््�तफ�  भरल्ल्ा लडंन ्््ील �हदं� र�हवाशांा्ा सभ्त खाल�ल 

ठराव सवायनुमत् पसार झाल्. सभ्ा्ा अध्�स्ानी द्. अल�खान ह् होत् व सभ्त �हदं,ू मुसलमान, पाश� 
इत्ाद� सवर पं्ांच् लोक उपरस्त होत्. 

द्. सावरकर ्ांनी प�हला ठराव पुढ् आणला व त्ाला डॉॅ्र राजन व लाल हरद्ाळ ्ांनी अनुमोदन 

�दल्. ’द्शभॅत सरदार अरजत�सहं ्ांनी सवद्शाची जी स्वा अखडं र�तीन् चाल�वल्ल� आह् तीबदल 

आमच् सवायच् मनात प्मपासून वसत असल्ला पूज्भाव त्ांा्ा ्तलकाशमाची वातार ऐकून इतका 
पबळ झाल्ला आह् क�, आज ह� स�ंी सा�ून आमह� फ� इं�ड्ा सोसा््�च् आमतंणावरन जमल्ल् सवर 
गकहस् सरदार अरजत�सहं ्ांा्ा ह्ा �ै् र् ुॅत द्शभॅतीच् सावरज्नक आ�भनदंन कर�त आहोत. 

दाख�वल्ल्ा भ्ान् वा मूखरपणाा्ा ल्प्�न् आपल्ा मागारपासून ा्ुत न होता, सरदार अरजत�सहं ह् 

ज्ा राष्�् प�ाच् त् एकदा भॅत बनल्, त्ा प�ाची स्वा आजप्यत एक्नषठ्न् कर�त आल् आह्त व 

त्ांची ह� स्वा पुढ्ह� अखडं चालणार अशी आमहास खाती वा्त आह्.’ 

द्. आ्र, बी. ए. ्ांनी दसुरा ठराव पुढ् आणला व त्ाला बी. क्. दास बी. ए. ब्�रस्र अ्् लॉ ्ांनी 
अनुमोदन �दल्.’द्. सय्द हैदर र्झा ह् ग्ल� दोन वष� पंजाब व सं्ुॅतपांत ्ामध्् आपल्ा द्शबां�वांना 
मातकभूमीा्ा प्माची व द्शाा्ा अ�भमानाची जी द��ा द्त आह्त त्ाबदल ह� सभा त्ांच ्अ�भनदंन 

कर�त आह्. �वश्षतः �हदंसु्ानातील पं्भ्द असल्ल्ा �भननवग�्ांना मातकप्माा्ा एकाच 

्नशाणाखाल� एक कारणासतव चालल्ल् त्ांच ्प्तन, त्ात त्ांना ््त असल्ल् ्श व त्ा राष्�् 

ऐॅ्ाा्ा राष्�् दास्�वमोचनाकड् त् कर�त असल्ला उप्ोग ्ाबदल ह� सभा त्ांची फार आभार� 
आह्.’ 

-�द. १६ ऑॅ्ोबर १९०८. 
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२७. द्. लो. �ब�पनचंद पाल ्ाचं ्आगमन 

लडंन : ज्ाा्ा �दव् प्तभाशॅतीला, जवळजवळ सवर राष् अ�ान्नद्त गुरफ्ल्ल् असताना, 
�हदंसु्ाना्ा राजक�् आकाशातील ��्तजावर सवराज् सू्ारचा अरणोद् प्म दरष्गोचर झाला, 
ज्ांनी त् आपल् भ�वष्दशरन इतर स्ूलदष्� अपमानीत असताह�, आपल्ा भूमात्ला अखडं �व्वासान् 

आजप्यत प्म क्ल् व श्व्� ज्ांा्ा ्ा मगंलभुपाल�रवान् अख्र जागकत झाल्ल� �हदंसुंदर� आज त्ा 
पूवर सू�चत सवराज्सू्ारच् दशरनासाठठ हुतातमत्ची आरती घ्ऊन उतसुकत्न् उभी आह्, अशा सूचक 

भ�वष्वाद्ांमध्् ज् आपल्ा अलो् बु�दमत्न् व वॅतकतवान् अग्सरतव पावल्ल् आह्त त् शी्ुत 

द्शभॅत बाबू �ब�पनचंद पाल ह् ग्ल्ा आठवड्ात लंडनला ््ऊन पोचल्. त्ांा्ा आगमनसम्ाची 
वातार जर� अगद� फॅत दोन तीन तासच आ�ी लंडनला �मळाल� तर� च्�रगंवलास स््शनवर गाडी ््ण्ाच् 

पूव�च �हदं� लोकांची गद� लो्ू लागल�. बाब ू �ब�पनचंद पाल ्ांच् दशरन गाडीा्ा �खडक�तून होण्ाचा 
अवकाश तोच वंद् मातरमा्ा धवनीा्ा सर�वर सर� वषूर लागल्ा! बाबूसाह्ब गाडीतून उतरताच 

चोहोबाजंूनी पुषपांची वकष्� व पालच् ज्ज्कार ह्ा�शवा् दष्�ला वा कणारला अन् �वष् गोचर 
होईनास् झाल्. स््शनवर असल्ल्ा इंगज गकहस्ांना हा पकार अभूतपूवर वा्ावा ह् साहरजकच होत्. पाल 

््ण्ाच् आ�ीच त्ांा्ा संबं�ान् ्नर्नराळ् उदगार इंरगलश पत ्काढ�त होती. ’That irreconcilable 

agitator Bipin Chandra Pal is coming to England’ महणून वातार इंरगलश पतांनी आ�ीच पसर�वल्ल� 
असल्ामुळ् पालना भ््ण्ासाठठ अ�लकड् इंगजी ल्खकांा्ा व वकततपतकारांा्ा मध््च चढाओढ 

चालल्ल� आह्. ज्ांा्ा ज्ज्कारान् कलकत्ास लोकांा्ा कानठळ्ा बस�वल्ा तो पाल आपल्ा 
ज्ज्कारासह अख्र लडंनध््ह� �शर लागला! इं�ड्ा हाऊसकड् बाबूसाह्ब आल् व त््् त्ांच् ्ोड् 

भाषणह� झाल्ावर राष्गीत होऊन मंडळींना ्नरोप द्ण्ात आला. �ब�पन बाबंूबरोबर त्ांचा मुलगाह� 
आह्. ््त्ा र�ववार� �ब�पनबाबूचं  ् Nationalism वर प्म भाषण असून ्््ील सवर इं�ड्नांची मन् 

त्ांा्ा ्ा प�्त पुढा्ारशा्ा भाषण शवणासाठठ उतसुक झाल्ल� आह्त. 

-�द. २३ ऑॅ्ोबर १९०८. 
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२८. राखीबं�न समारंभ 

लडंन : सुमार् पं�रा �दवसापूव� लंडनला र्रची तार आल� होती क�, ना�शकला �हदं-ुमुसलमानांचा जंगी 
दंगा झाल्ला आह् व शहराा्ा सुर��तत्साठठ द्वळाल�हून ्ुरो�प्न लषकर मागवल्ल् आह्. ह� तार 
वाचताच ्तचा अ्र सवायनाच चमतका�रक वा्ू लागला. त्ा व्ळ्सच ना�शका्ा द्शभॅत बाहमणांनी 
गणपती उतसवासारा्ा पसंगी सय्द हैदर र्झा ्ांना बोलावून न्ऊन �हदंसु्ानभर सवायनाच 

आ्च्रभ�रत करणार् उदाहरण घालून �दल्. ह� वातार ््ऊन पुरत् आठ �दवसह� लो्ल् नवहत् तोच 

ना�शकला �हदं-ुमुसलमानांचा दंगा वहावा ह� चमतकार�क गोष् ऐकून बहुत्कांनी असा तकर  बां�ला क� 
ना�शका्ा गणपती उतसवातील त् �ाडसी वतरन पाहून, त्ाा्ा �हदं-ुमुसलमानांा्ा सलोा्ावर होणारा 
प�रणाम नाह�सा करण्ासाठठ बंगालपमाण् हा भाडोती दंगा सज�वला अस्ल. �कत््कांनी तर क्वहाच 

बोलून दाख�वल् क�, आपसात �वतुष् वाढ�वण् हा मूखरपणा आह्, ह् न कळणार् त्ा रामपभूा्ा नगरात 

फारस् व्ड् सापडण् द�ुमरळ आह्. ह् तकर  �ावतात तोच दसुर् �दवशी पुनहा र्रची तार फडकल� क�, ’कालची 
�हदंमुुसलमानांा्ा दंग्ाची �ाडल्ल� तार ्नरा�ार होती!’ मग र्रन् कोणत्ा दंग्ाची बातमी �ाडल्ल� 
होती? का दंगा वैग्र् मुळीच झाल्ला नसून ह� सवर र्रची कांदबर� होती? त्ा�प त्ाबदलची �हदंसु्ानची 
स�वसतर वातार ््ईतोप्यत मौन �रण्च इष् होत्. आता जी वातार ग्ल्ा म्लन् आल�, त्ावरन तो 
ना�शका्ा �हदं-ुमुसलमानांचा’दंगा’ नसून पो�लसांचा होता ह् उघडक�स आल् आह्! हैदर र्झाा्ा 
आगमनान् ना�शका्ा द्शभॅत �हदं-ुमुसलमानांनी द्श�वघातक दहु�वर क्वढा भ्कंर आघात क्ला, ह् 

ती दहु� ज्ांना इष् आह् त्ांा्ा ्ा खोट्ा बातम्ावरन उघड हत आह्. त्ा सवातंं्�प् 

ना�शककरांवर आज पसतुत सतत्ची जर� वकदष्� झाल्ल� आह्, तर� शीरामचंदाच् पत्� चरण�ुल�न् 

प�वत झाल्ल्, शीगोद्ा्ा तुषारांनी अखडं �स�ंचत होणार्, शीरामदासांा्ा तप्च �्न् व गुपत रचन्न् 

अ�मत सामा्र पावल्ल् व सवातंं्ल�मीच् ज्ज्कार ज््ील तरण कंठातून पत््क उषःकालाला 
कलकल्ननादान् अडवीत आह्त त् त् द्श�त् ह्ाच का्, परंतु ततवज्ासाठठ सोसाव्ा लागणा्ार्  
वा््ल त्ा भावी ्ातनांना आनदंान् व अचंचल �ै्ारन् त�ड द्ईलच द्ईल. 

राखीब�ंन समारंभ आ�ण साउ् आ�फकन �हदं� जनत्स सहानभुूती! 

ग्ल्ा शकुवार� ता. १६ ऑॅ्ोबर होती. हा शकुवारचा �दवस ्््ील �हदं� समाजाला कलकत्ाच् 

नाग�रकांपमाण्च अत्तं उतसाहाचा ग्ला. त्ा �दवशी आपण परद्शात आहोत, ह� भावना सु्ून जाऊन 

�हदंभूा्ा अंगावरच क�डत असल्ाचा सवायस भास होऊ लागला. �हदंसु्ाना्ा सुदंर सकष्�वैभवाच् द्खाव् 

मनाला �दस ू लागल्. �हदंसु्ाना्ा सुवा�सक फुलाच् मनोहर प�रमल भोवती दरवळू लागल्. 

�हदंसु्ाना्ा भीतीन् मध्् आडव् पडल्ल् समुद आ्�वल् व ड�गर सपा् क्ल् आ�ण अंतःकरणाला प�वत 

प्माला त्ाा्ा पीत वसतूशी तलल�न करवून �दल्. 
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त्ा �दवशी दपुार� ३ वाजता ्््ील माग् पालरमम्मध्् ्नवडून ग्ल्ल् द्. सर मचंरजी भावनगर� ्ांच् 
अध्�त्खाल� साऊ् आ�फक्तील �हदं� लोकांना सहानुभूती दाख�वण्ासाठठ �हदं� लोकांची सभा भरल� 
होती. क्ॅस्न हॉलच् �वसतकत जाग्त �हदं� लोकांची दा्� सभ्च् आ�ीच जमल्ल� असून त्ात पुषकळ 

इंरगलश गकहस्ह� आल्ल् होत्. भावनगर�च् भाषण त्ा �दवशी अगद�च सपष्, करार�पणाच् व पसंगास 

अनुसरन अस् झाल् व त्ांनी आता बॉ्कॉ्वर (ब�हषकारावर) सवर भर घाला असा राष्ास आगहान् 

उपद्श क्ला! प�हला ठराव लाला लजपतरा् ्ांनी पुढ् आणला व त्ाला द्. पार्ख ्ांनी अनुमोदन �दल्. 

दसुरा ठराव सहानुभूतीचा असून तो द्. �ब�पनबाबंूनी आपल्ा वॅतकतवपूणर त्जसवी वाणीन् पुढ् आणला व 

त्ाला द्. सावरकर ्ांनी अनुमोदन �दल्. ्तसरा ठराव बा्कॉ्चा होता व तो द्. खापड� ्ांनी पुढ् आणला 
व त्ाला द्. रामप्न बी. ए. ब्�रस्र अ्् लॉ ्ांनी अनुमोदन �दल्. सभ्च् �रपो र् ्ाइमस वगैर् पतांतून ज् 

प�सद झाल्ल् आह्त व त्ावर ड्ल�न्ूज वगैर्नी ज् ल्ख �ल�हल्ल् आह्त त्ावरन ह्ा सभ्च् महतवाच् 

सवरप �दसून ््ईल. त्ा सभ्च् काम साड्पाचला संपल् व लग्च सहाला राष्ज्तंीच् सभ्स आरंभ झाला. 
१६ ऑॅ्ोबरला द्शभून् राष्प�ाला कसा जनम �दला, ह्ाच् अत्तं उतसाहक, ््ा्र व द्शभरॅतपूणर 
�वव्चन द्शभॅत लाला लजपतरा्ांनी क्ल्ावर डॉ. कुमारसवामी, दादासाह्ब करंद�कर, खापड� इत्ाद�ंची 
भाषण् झाल�. नतंर राखीब�ंनास प्मतः �ब�पन बाबंूनी आरंभ क्ला. राष्गीताा्ा गा्नानंतर 
�ब�पनबाबूंच् अमूल् वॅतकतवाच् भाषण सुर झाल्. त्ांनी सां�गतल् क�, मी ग्ल्ा वष� ्ा व्ळ्स तुरंगात 

होतो व आज वनवासात आह्. परंतु माझ् सवर अंतःकरण ्त्् तुरंगामध्् अर�वदं घोष बसल्ल् आह्त, 

्त्् रा�हल्ल् आह्! ज््् बाल गंगा�र आह्, ्त्् त्ा द्श्तलकापाशी गुतंल्ल् आह्! अर�वदं व ्तलक ्ा 
दोन नावांच् उाचारण होण्ास तीस, चाळीस �म्न्् लागल�. कारण पत््क नावासाठठ ्ाळ्ांचा कडकडा् 

व वंद्मातरमचा गजर पं�रा �म्न्ांवर सतत चालत होता! नतंर �ब�पनबाबंूनी ज्ा तरणांनी राष्ासाठठ 
अम्ारद ्ातना सोसून द्हाा्ा ममत्ला ठार मारल् त्ांच ् समरण क्ल् आ�ण पुनहा सवर हॉलवर 
्ाळ्ांा्ा�शवा् काह� ऐकू ््त नाह�स् झाल्. त्ा पचंड कडकडा्ातून वंद्मातरम स हा धवनी मात सवायहून 

वर चढत जाताना ऐकू ््ई. सभ्ला ्ुरो�प्न �रपो र्सर व इतर आल्ल् होत्. त्ांच ्मुखावर �ब�पनबाबंूा्ा 
वॅतकतवाची छाप हुब्हुब पडल्ल� होती! 

-�द. १३ नोवहमबर १९०८. 
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२९. �हदं� �वद्ाा्ायसाठठ क�डवाडा 
लडंनः ग्ल्ा दोन वषायमध्् इंगलडंमध्् आल्ल्ा �हदं� �वद्ाा्ाया्ा द्शभॅतीन्, त्ांा्ा 
सवा्रत्ागान्, त्ांा्ा दवुरतरनपरावकततीन् व त्ांा्ा वाढत्ा ऐॅ्ान् व प्मान् ज्ांा्ा अंतःकरणात 

काळजीच् �वष पसर लागल् आह्, त्ा आपल्ा अत्तं �हत�चतंक (!) अँगलो-इं�ड्न वीरांनी ग्ल्ा 
आठवड्ात एकदाची बर्च �दवस भरवू घातल्ल� सभा उरकून घ्तल�. पूव�च् ा्ाल�खुशाल�च् रंगात दंग 

होण्ाच् ऐवजी अ�लकडील �हदं� �वद्ा्� न्हमी सनमानवकततीन् राहू लागल्, तारण्ात हसत ख्ळत 

�दवस घाल�वण्ाच् ऐवजी त् �चतंामगन �दवस व अवस् राती कंठू लागल्! व्रॅत�वष्क चैनबाजीच् 

ऐवजी पैस् असूनह� उपास कर लागल् व अँगलो-इं�ड्नांची आमतंण् ््त असताह� नाच तमाशांना 
जाण्ाच् नाकार लागल्! राजक�् �वष्ात रजतक् त्ांना ल� द्ाव्स् वा्त् त्ांच ्सहसांशह� ल� 

ा्ाल�खुषाल�त त् द्त्, तर� द्खील आपल्ा ्ा ’�हत�चतंकांना’ इतक� काळजी लागल� नसती. परंतु �हदं� 
तरणांची �चततवकतती इतक� काह� सवा्रपरावकतत व सवद्श�हतरत होत चालल� आह् क�, त्ांा्ा ्ा 
नी्ता्ुतत्ला लवकर आळा घातल्ा�शवा् त्ांच ्�हत करण्ास दसुरा मागर नाह� ह् उघड �दस ूलागल्! 

म्�झनीला त्ांा्ा व्ाा्ा �वशीा्ा आत ज्वहा �चतंामगनत्त �दवस घाल�वण्ाची सव् लागल�, त्वहा 
इ्ल�च् व ऑरस््नांच् �हत�चतंकांकडून अस्च सपष् सांगण्ात आल् होत् क�, तरण मुलांनी ा्ाल�-
खुशाल�त आनदं करण्ाऐवजी राजक�् गूढ �वचारात गुगंण् व राती एक्् व उदासीन सनं्सत वकततीन् 

�वचार कर�त �फरण् ह् सरकारास क�ीह� खपणार नाह�!!  

इंगलडंम�ील अँगलो-इं�ड्नांची व �हदंसु्ाना्ा गो्ार्  �हत�चतंकांची ह� काळजी अ्तश् वाढत 

चालल्ल� आह्. दर आठवड्ात परम््वर भजना इतक् ्न्मान् आज सतत दोन वष�, ई्वर� ध्््ाच् मूतर 
�चनह असल्ल्ा द्शभूमीच् भजनासाठठ �हदं� �वद्ाा्ायची अखडं चालल्ल� क�तरन्, त्ातील त्ांा्ा 
�दसून आल्ल्ा द्शम् �चततवकतती, पालकांा्ा आ�ा मोडूनह� �कत््कांनी सोडल्ल् �सरवहल सरवहरसच् 

कोसर, सततावनच् द्शवीरांची ्ोल्जंग सभा, द्शातील लोकांसाठठ म�हनाभर क्ल्ल् उपवास, सा्र्नस्स्र 
कॉल्जाम�ील बाण्दार वतरन, �्ळक, साऊ् आ�फका, राष्ज्तंी वगैर् पसंगांा्ा त्ांनी भर�वल्ल्ा 
्ोल्जंग सभा व त्ात बुद लोकांचा त्ांा्ावर प�रणाम होण्ा ऐवजी त्ांा्ा उलहासान् बुदांा्ा अंगात 

�शरत चाल्ल् नवीन वार्, ्ा सवर परंपर्न् �चतंामगन झाल्ल्ा इंगजी सदगकहस्ांनी परवा ्ा �वष्ाचा 
आजप्यत चालल्ला ्नमसरकर� व वतरमानपती खल संपवून उघड चचार करण्ाक�रता सभा भर�वल�. 
सरकारा्ा कक प्तील द्. गुपत, अमीरअलल�, कहान�सगं वगैर् वजनदार लोक, द्. भावनगर� वगैर् जबाबदार 
लोक, सर कझरन वा्ल�, �मस ब्क, डॉ. पोलन व इतर �कत््क सरकार� व ्नमसरकार� इंगज द्शभॅत, 

�ब�पनचंद, खापड�, करंद�कर वगैर् पुढार� व तरण �वद्ाा्ायची बहुत्क मडंळी ्ांनी क्ॅस्न हॉल 

भरल्ला होता. अध्�स्ानी मुंबईच् माजी गवहनरर लॉडर ल्�मगं्न ह् होत्. डॉ. पोलन सी.आ्.ई. ्ांनी 
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इं�ड्न �वद्ाा्ायना एका कम दात आणण् व त्ांच ्चळवळीला त्ांा्ाच �हतासाठठ दाबात ठ्वण् �कती 
अव्् आह् ्ाचा �ववरणातमक ्नबं� वाचला व �हदं� �वद्ाा्ायची वतरणूक अ�लकड् फार �बघडून 

नी्ता्ुत होत चालल्ल� आह् वगैर् �व�ान् क्ल�. नतंर लॉडर ल्�मगं्न ह्ह� त्ाला मान डोलवून महणाल् 

क�, इं�ड्ा ऑफ�सन्ह� (सरकार� मुा् कच्र�) पत्� व अपत्� र�तीन् ्ा होतकर कलपन्ला साहाय् 

करन �हदं� �वद्ाा्ायवर द्खर्ख ठ्वण् ह् �हदं� �वद्ाा्ाया्ा फार फार �हताच् आह्. अशा ्ा सभ्त का् 

पकार घडला ह् इंगजी भाष्तच सांगण् इष् आह्. ड्ल� कॉ्नकल महणत्- 

DISLOYAL STUDENTS 

Indian Hostile Demonstration at London Meeting 

A demonstration of disloyalty on the part of the Indian Students was witnessed yesterday. Lord 
Lamington referred to the King’ proclamation and said that the proclamation, that very great 
Document, which was promulgated yesterday (loud hissings and derisive laughter) stated our 
feelings towards them. We do wish them well. (booing and laughter by the students and cheers 
by the Britishers). When an Indian students affirmed that there must be awakening in the Indian 
students first and foremost of a sense of loyalty to the English throne and to the person of the 
King (The hissings and the derisive laughter were tremendous and the Chairman had to call for 
order). ह्ापमाण् इतर पतांतूनह� मोठमोठाल् म्ळ् द्ऊन छापल् आह् क� राजदोह� �हदं� �वद्ा्� 
काला्ा सभ्त ज््् त््् हुश-हुशचा पचंड मारा सुर कर�त. फार का् पण लॉडर ल्�मगं्नन् परवाा्ा 
जाह�रनाम्ाचा उलल्ख करताच हसण्, ओरडण्, हुशहुश करण् ्ांा्ा वादळात अध्�ांना त् वाॅ् 

सोडण् भाग पडल्! एक �हदं� �वद्ा्� महणाला क�, राजाच् राज्पद व मुकु् ्ांा्ाबदल राज्नषठा व 

पीती �हदं� �वद्ाा्ायनी प्मतः संपा�दल� पा�हज्. त्वहा पुनहा हु्शचा मारा चालला! तो �हदं� �वद्ा्� 
(ह् गकहस् मुंबईच् वक�ल व्�लणकर असून त् इतक् वकद आह्त क� त्ांना �वद्ा्� महणण् ह् 

उद्पणाच्च ल�ण होईल.) सतंापून पुनहा पुनहा महणालाः ’ह्ा ��ॅकाराचा अ्र का्? राजाच् 

मुकु्ाबदल व व्ॅतीबदल आमह� अप्तम पूज्भाव ठ्वलाच पा�हज्.’ ह् तो महणताच पुनहा ��ॅकार 
शबदांचा इतका मारा झाला क� त्ाला भाषण संपवून बसाव् लागल्! इतॅ्ात एक इंगज गकहस् सतंापून 

उभा रा�हला व एका �हदं� गकहस्ाकड् बो् दाखवून महणाला क�, मी ह्ा मनुष्ाला आमा्ा राजाा्ा 
नावाचा ��ॅकार करताना पा�हल् तर त्ाला आता काढून �दल् पा�हज्! परंतु ह्ा सतंापाचा काह� एक 

प�रणाम न �दसून सभ्त उल् बाचाबाचीच अ��क वाढत चालल्ान् त् पकरण श्व्ास न्ता ््ण् दषुकर 
झाल् व त्््च संपल्! लॉडर ल्�मगं्न ्ांनी मुंबई इलाा्ावर राज् क्ल्. त्ांना ्ाळी नाह�, उत्ापन नाह� 
परंतु ज्वहा �ब�पनचंद पाल नावाचा बंगाल� उठला त्वहा �हदं� �वद्ाा्ायनी त्ाचा अप्तम सतकार 
करण्ास आरंभ क्ला व एकसारखा ज्ज्कार सुर ठ्वला. Bipin Chandra Pal received quite an 

ovation when be got up, from India Students, which lasted for several minutes अशा घो्ाळ्ात व 
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बाचाबाचीत ती सभा पार पडल�! पुनहा अशी सभा न भर�वण्च इष् आह्, असा �डा ्ापासून �शकण् 

इंरगलश लोकांा्ाच �हताच् आह्, नवह् का्? 

-२७ नोवहमबर १९०७. 
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३०. राष्�् प�रषद! 

लडंनः द्शभॅत �ब�पनबाब ू्ांा्ा व्ाा्ानमाल्ला शकुवार ता.१८ �डसमबर रोजी क्ॅस्न हॉलम�ील 

भव् हॉलमध्् आरंभ होऊन ग्ल्ा सोमवार� ्तची समापती झाल�. ्ा व्ाा्ानातील उदातत 

ततव�वचार, उतसाहक वॅतकतव, अलो् द्शभॅती, कुशाग तकर  व अमोघ को�्कम ्ांा्ा ्ोगान् ्ा 
व्ाा्ानातील सारांश द्ण्ाचा प्तन करण् महणज् त्ांच ्सवारस् �बघड�वण् हो् व त्ांा्ा शवणान् 

मो�हत झाल्ल्ा शोत्ांा्ा आगहावरन ती व्ाा्ान् लवकरच समग छापाव्ाची असल्ान् त्ांच् 
सारांश द्ण् महणज् नावीन् घाल�वण् हो्. एतद्र आजा्ा बातमीपतात त्ा व्ाा्ाना�वष्ी काह�च 

�वश्ष न �ल�हता फॅत इतक्च सांगण् बसस आह् क�, ग्ल्ा दहा बारा-�दवसात लडंना्ा �हदं� लोकांतच 

नवह्, तर ब्ारफच इंगजी मडंळातह� व्ाा्ानां�शवा् दसुर� चचार ऐकू ््त नाह�. ्त�क्ांना अडीच रप्् 

�कंमत होती व सवर व्वस्ा एका आठवड्ात घाईघाईन् क्ल्ल� होती. त्ा�प बहुत्क �हदंसु्ानी व 

�कत््क इंरगलश लोक ्ांा्ा झुडंी व्ाा्ानास लो्त होत्ा. सधं्ाकाळ क�ी होत् व हॉलमध्् 

�शरण्ास क�ी �मळत्, अस् सवायस होऊन जात अस्. दसुर् �दवशी �ब�पनबाबंूा्ा नतंर द्शभ�गनी �वदषुी 
कामाबाई ्ांच्ह� एक सवातंं्पोषकत्च् व्ाा्ान झाल्. त्ांनी आपल् राष्�् हातात ्नशाण �रन 

फडक�वताच सवर सभा उभी रा�हल� व वंद्मातरम स गजरनांचा वषारव सुर झाला. ह� व्ाा्ान् सुर असताच 

र�ववार� ता. २० �डसमबर रोजी सवर �हदंसु्ानी लोकांची राष्�् प�रषद भर�वण्ाची सूचना शकुवार� सभ्पुढ् 

मांडण्ात आल� होती. प्मतः ह� प�रषद नागपुरास भरणा्ार्  �्ळकप�ी  ्काँग्सा्ा पुष्�पीत््र 
भर�वण् होत्, परंतु सरकारा्ा ह्वाद� आतता्ीपणान् नागपूरा्ा काँग्सची गळ्दाबी झाल्ाची वातार 
त्ाच सुमारास आल्ान् सवारनुमत् ह� प�रषद सवतंत त्ाच लडंनमध्् भरवावी अस् ठरल् व त्ापमाण् 

�द. २० रोजी क्ॅस्न हॉलमध्् ्््ील सवर दजारा्ा, व्ाा्ा व �ठकाणांा्ा लोकांची गद� होऊ लागल�. 
ऑॅसफडर, क्�बज, सा्र्नस्स्र वगैर् सवर �ठकाणाहून �हदं� लोक आल्ल् होत्. प्�रसहून द्शभॅत राणा 
ह्ह� आल्ल् होत्. अध्�स्ानी द्शभॅत खापड� ्ांची सवारनुमत् ्नवडणूक झाल� व त्ांनी राष्�् 

प�ाची बाजू सत्ाला व ऐॅ्ाला �रन आह् ह् पमाण�सद करन दाख�वल्. ’आमा्ा करण्ात व 

आमा्ा मागण्ात भ्कंर त् का् आह्? इंगजी लोक इंगलडंात जस् आह्त, फानस द्शात फम च लोक 

राहतात व अम्�रकन लोक अम्�रक्त ज्ा हॅकांचा उपभोग घ्तात त्ा हॅकांचा उपभोग आमह� आमा्ा 
द्शात घ्ऊ इराछतो. इंगलडंमध्् इंरगलश लोक जस् राहतात तस् राहण् जर तुमहाला भ्कंर वा्त नाह� 
तर �हदं� लोक �हदंसु्ानात तस् राहू इराछतात, त्ात तुमचा इतका सतंाप व गलबला का वहावा इत्ाद� 
आश्ाच् लो. दादासाह्बांच् भाषण झाल्ावर द्. डॉॅ्र कुमारसवामी (एक द्शभॅत व �वदवान ्ुर्�श्न 

�हदं�) ्ांनी सवराज्ाचा प�हला ठराव सभ्पुढ् मांडला. डॉ. कुमारसवामी ्ांच् ल्खनकौशल् व 

कलापवीणता इंगलडंमध्् मान् व प�सद आह्. त्ांनी आणल्ला ठराव �हदंसु्ाना्ा अत्ुाच ल�ाचा 
हो्. ‘�हदंसु्ानसाठठच नवह्, तर दडपशाह�ा्ा सव्ीन् अंगात �शरल्ल� अनीतीमतता नाह�शी होऊन 
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इंगलडंच् कल्ाण वहाव्, ्ासाठठह� �हदंसु्ानन् पूणर सवातंं् झाल्च पा�हज्.’ सवराज्ाचा ठराव असा 
होता- ’आपल्ा राष्ाा्ा पूणर व सवायगीण उननतीला व आमा्ा ई्वरदतत अ��काराा्ा उपभोगाला 
ज्ाा्ा पापतीन्च सुसाध्ता ््णार� आह्, त्ा सवराज्ाा्ा पूणर सवातंं्ाा्ा अं्तम साध्ाला ह� 
प�रषद पूणर मान्ता द्त आह्.’ डॉ. कुमारसवामी ्ांनी मांडल्ल्ा ्ा ठरावाला द्. सावरकर ्ांनी 
अनुमोदन �दल्. सवराज्ाचा सत् अ्र, पूणर सवातंं् हाच असून इतॅ्ा सपष् उाचारान् ह्ा साध्ाला 
तुमह� संमती द्त आहात. परंतु ती संमती द्ण्ापूव� त्ा शबदांचा खरा अ्र ल�ात बाळगा. ्ा अं्तम 

साध्ाला संमती द्ण्ापूव� तुरंगाा्ा �भतंी व अं�ाराा्ा गुहा इत्ा�दकांची �चत् डोळ्ापुढ् आणा. त्ा 
�चतांा्ा भ्ानक द्खाव्ात तुमहाला आकषरक करणार् मनोहरतव �दसत् आह् क� नाह� ह् पहा. 
�वसतवाा्ा ्नखा्ारदवर पा् ठ्वून तो मकद ुगाद�वर ठ्वल्ापमाण् अचंचल पडत आह् क� नाह� ह् ्नर्चत 

करा व मग ह्ा असाह् ्�ात आनदंात ब�लदान करण्ाची उतक् इाछा होत आह्, अस् जर तुमहास 

वा्त अस्ल तरच ह्ा ठरावास आज संमती द्ा. नाह�तर घाई करण्ात काह� हशील नाह�. सवराज् ह् 

�दव् आह् व �दव् अंतःकरणातच त् वक�दगंत होऊ शकत्. ह् अनुमोदन संपताच ्ाळ्ांा्ा अलो् नादाला 
आरंभ झाला. एकह�जण �वचारल् असता �वरद ग्ला नाह� व सवायनुमत् ह्ा पूणर सवातंं्ातमक 

सवराज्ाचा ठराव पसार झाला. दसुरा ठराव बा्कॉ्चा असून तो द्शभ�गनी �वदषुी कामाबाई ्ांनी पुढ् 

मांडला. अम्�रक्ा्ा बा्कॉ्चा इ्तहास सांगून त्ा महणाल्ा, ’�हदंसु्ानातील तरणांनो! ’ब�हषकार’ 

हाच ज्घोष चालू क्ला पा�हज्. ठराव ह्च सांगतो क�, ब�हषकार सवराज्ाच् एक महतवाच् सा�न असून 

त्ाची अंमलबजावणी पत््क �दश्न् करण्ात आल� पा�हज्.’ द्शभ�गनी कामाबा�ा्ा भाषणानतंर द्. 

वमार ्ांनी अनुमोदन �दल् व ठरावह� सवायनुमत् पसार झाला. नतंर ्तसरा ठराव तुकर स्ाना्ा लोकांनी 
लोकसतत्ा्ा ततवावर राज्पदती न्ल्ाबदल त्ांचा गौरव करण्ाचा असून तो द्. आ्र ्ांनी पुढ् 

आणला. चौ्ा ठराव �ठक�ठकाणी राष्जागकती होऊन सवातंं्पापतीच् ज् प्तन सुर झाल्ल् आह्त, त्ा 
सवर प्तनांस व इरजपत, इराण व आ्लयड ्््ील प्तनास आमची पूणर संमती असल्ाबदलचा होता. 
तुकर स्ाना्ा ठरावावर द्. आगाखान ्ांनी द्शभॅतीप�रलुपत अस् भाषण क्ल् व ऑरस््न मालालाच 

नवह्, तर �हदंसु्ानन् �ब�्श मालावरह� ब�हषकार घालावा, अस् जस् सां�गतल्, तस्च इरजरपश्न 

ससं््ा्ा स्क््र�न् सां�गतल् क�, ’�हदंसु्ान व इरजपत ्ांची अमर दोसती राहो. मी बाहू पसरन तुमहास 

सांगतो क�, ह् �हदं� जनहो, ्ा व इरजपतला अ�लगंन द्ा. तुमह� तुमचा माल इरजपतमध्् �ाडा, आमह� 
आमचा बाजार तुमा्ा मालाला खुला क्ला आह्. इरजपत तुमा्ावर भावासारख् प्म कर�त आह्.’ ्ाा्ा 
दसु्ारब �दवशी �ब�पनबाबूंच् भाषण झाल्ावर इरजपता्ा स्क््र�न् पल््फॉमरवर जाऊन �ब�पनबाबंूना 
आ�लगंन �दल्! पाच �म्न्् इरजपत व इं�ड्ा आ�लगंन द्त व्ासपीठावर उभ् होत्. सवर उभ् असून 

इरजपतचा ज्ज्कार व वंद्मातरमचा ताल्ननाद ्ांनी सभास्ान दमुदमुून रा�हल्ल् होत्.!! 

्ापुढ�ल ठराव �म. मोल�ा्ा सु�ारणांबदलचा असून त्ात मह्ल्ल् होत् क�,’सु�ारणा इतॅ्ा �ुललक व 

फसवणुक�ा्ा आह्त क�, त्ांा्ा ्ोगान् द्शपगतीला अड्ळा होईल व नोकर�ा्ा तुकड्ासाठठ 
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भांडणाची पदती वाढून जाती-जातीत वैमनस्् उतपनन होतील. ह्ा सु�ारणा आमा्ा बु�दमतत्चा 
उपमदर करणा्ार्  असून आमा्ा आश्वर कुठार होणा्ार. आह्त.’ द्. �ब�पनचंद पाल ्ांच् ्ावर फारच 

मुदस् ूद भाषण झाल्. नतंर सवद्शी व राष्�् �श�ण ्ांच् ठराव कलकत्ाा्ा राष्�् काँग्सन् पसार 
क्ल्ल् जस्ा्ा तस्च पसार करण्ात आल्. मदासची सव्ंमन् न्मसत काँग्स राष्�् काँग्सह� होऊच 

शकत नाह� व वसाहतीच् सवराज् ह� अशॅ्च, आ�ंळी व अन्रक एतद्रच त्ाज् कलपना आह् वगैर् 
ठरावह� पास करण्ात आल् व अशा र�तीन् उतसाहात व एकमतान् ह� प�रषद पूणर झाल�. 

-�द. १५ जान्वार� १९०९. 
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३१. शीगुर गो�वदं�सहं महाराजांचा जनमोतसव 

लडंन : मातकभूमीपासून हजारो मैलांवर दरुावल् असताह� ग्ल्ा आठवड्ात �णभर आपण �हदंसु्ाना्ा 
वातावरणातच पव्शलो आहोत क� का् असा भास होत होता. ्ुरो�प्न द्शात जनमास आला असता, तर 

ज्ा पुरषाच् नाव जगातील पत््क मनुष्ाा्ा त�डी झाल् असत्, त्ा शीगुर गो�वदं�सहं महाराजांची 
जनम्त्ी लडंनमध्् इतॅ्ा उतसाहान्, डौलान् व अभूतपूवर दणॅ्ान् गाज�वल� जाईल ह् दोन वषायपूव� 
कोणास खर् द्खील वा्ल् नसत्. परंतु राष्�् कांतीा्ा ला्ा जो जो आतमबलाा्ा अ�व्वासाला फ्कून 

द्ऊन आतमबलाा्ा �व्वासाला उतपनन कर�त आह्त तो तो परराष्ातील ्ोर पुरषांप ुढ् दास्ातमक 

नमन करण् सोडून द्ऊन सवक�् ्ोर पुरषांा्ा च�रताला माननी् व मानव�रक प�णपात करण्ाकड् 

तरणाचा कल वाढत चालल्ला आह्. राष्�्तवाचा पा्ा महणज् राष्�् �वभूतीच् इ्तहास होत. 

�हदंसु्ानात शीगुर गो�वदंांचा राष्�् उतसव अजून झाल्ला नसतानाह� लंडनसारा्ा आजप्यत �हदं� 
तरणांना जासत नी्तभष् व परसतु्तपाठक बन�वणा्ार्  शहरात तो पसंग अशा �दमाखान् गाजला जावा, 
्ाप्�ा वक�दगंत द्शभॅतीच् दसुर् �चनह त् का् असू शकणार? ह्ा आमा्ा वक�दगंत द्शभॅतीलाच डॉ. 
पोल व इतर अँगलोइं�ड्न ’्नतीभष्ता’ महणत आह्त! त्ांा्ा महणण्ापमाण् ह� तरण भारताची 
वक�दगंत ’नी्ता्ुतता’ ग्ल्ा आठवड्ात अननुभूत जोरान् पत््ास आल�. क्ॅस्न हॉलमध्् ता. २९ 

�डसमबर रोजी �हदं� व इंगज लोकांची गद� होऊ लागल�. जर� त्ा �दवशी लडंन शहराा्ा मानान् हवा वाई् 

होत होती, तर� समाजाची संा्ा अनप्��त जमल्ल� होती. सभास्ानी गुलाबी रंगाची भव् पताका 
लावल्ल� असून ्ता्ावर अत्तं कुशल र�तीन् ’द्ग त्ग फतत्’ ह� अ�र् �ल�हलल� होती. ती खाला्ा 
गुलाबी रंगात फारच खुलत होती. Honour to the sacred memory of Shree Guru Govind Singh ह्ा 
खाल� Prophet, Poet and Warrior ह� अ�र् ्नर्नराळ्ा ्ुॅत रंगात �ल�हल्ल� होती. ह् भव् व 

शभुसूचक ्नशाण, पुषप्, �ूपाचा सुग�ं व पा्ात �वभूतीच् नामसमरण व राष्�् पताकांच् उजजवल रंग 

ह्ांम ुळ् सवर हॉलला एखाद्ा द्वाल्ाच् पा�वं् पापत झाल्ल् होत्. अध्�स्ानी द्शभॅत �ब�पनचंद 

पाल ्ांची ्ोजना झाल्ावर राष्गीताच् गा्न झाल्. बंगाल� ’आमार द्श’ व मराठठ ’�प्कर 

�हदंसु्ान!’ ह� गीत् उदातत मनोवकततींना उचंबळवीत असताना दोघा शीख तरणांनी गुर नानकांा्ा 
गं् ातून �ा�मरक पा्रना पंजाबीत आह्त त्ा महणून दाख�वल्ा. नतंर पो. गोकुलचंद  एम स. ए. (द्ानंद 

कॉल्ज) ्ांच् ्नबं� वाचन सुर झाल्. गुर गो�वदं�सहं ्ांा्ा च�रताच् क्न इ्तहासातमक चुरस व 

आव्श्ुॅत क्ल्ावर गोकुलचंद  महणाल् क�, ह्ा अत्तं पा्ात पुरषाचा नामोाचार आमहा �हदंूंा्ा 
हद्ाला जो अ�भमान, प्म, आतम्नषठा व पूज्भाव द्तो तो, �ख्चन लोकांना खाइस्च् 

नामोाचाराबरोबर जी मनोभावना उतपनन होत्, ्ता्ाशीच का् तो तुलला जाऊ शक्ल! शीगुर गो�वदंांनी 
आपल्ा द्शा�वरद व सवराज्ा�वरद जाणा्ार, �हदं ूद्हदोह्ांनाह� मल्ाछांइतक्च सळो क� पळो क्ल्ल् 

होत्. द्शबं�ू गोकुलचंद  ्ांच् व्ाा्ानानंतर लो. लाला लजपतरा् ह्ांच ्व्ाा्ान झाल्. त् महणाल् क�, 
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गुर गो�वदं ह् �हदंसु्ानातील अत्तं ्ोर �वभूतीतील एक असून पंजाबम�ल� तर अनन्, अत्तं ्ोर 

�वभूती होत. ्ा ्ोर �वभूतीची चार लहान अभरक् त्ांा्ा शतूां्ा रोषाला बळी पडल�. शीगुर गो�वदं�सहं 

ह् खर् �सहं होत्. लाला लजपतरा्ानतंर अध्� �ब�पनबाबू ्ांच् सुशाव् व सफू्तरदा्क भाषण झाल्. त् 

महणाल् क�, �हदंसु्ानात जी नवी जागकती, नवा प� महणून महणत आह्त ती जागकती नवी नाह� व प�ह� 
नवा नाह�. मनुष्ाा्ा दै�वक शॅतीचा �वकास करण्ासाठठ शीगुर गो�वदं�सहं झ्ल्. अध्�ांच ्भाषण 

झाल् तर� शोत्ांचा हट सावरकरांनी बोलाव् असा वाढत चालल्ला पाहून �ब�पनबाबंूनी द्. सावरकरांना 
बोलण्ास भाग पाडल्. द्. सावरकर महणाल् क�, ्नशाणाा्ा वरती �ल�हल्ल् तीन शबद ज्’द्ग, त्ग, 

फतत्’ ्ाचा अ्र पुषकळांना कळणार नाह�. शीख �मारची व गुर गो�वद�सहंाा्ा च�रताची ह� तीन शबदांची 
फुल� आह् व ती शीगुर गो�वदं�सहंानीच उाचारल्ल� आह्. द्ग महणज् तततव हो्, त्ग महणज् तरवार हो् 

व फतत् महणज् �वज् हो्. तरवार�वाचून तततवह� पंग ूपडत् अस् पाहून गो�वदं�सहंानी तरवार उपसल� 
आ�ण �हदंपु� श्व्� �वज्ी झाला. 

नतंर कडापसादाची वा्णी झाल्ावर गुरगो�वदंांा्ा ज्ज्कारात व वंद्मातरमा्ा ज्घोषात सभा 
बरखासत झाल�. ह्ा सभ्त �हदंसु्ाना्ा वक�दगंत होणा्ारव राष्ैॅ्ासाठठ �हदं,ू मुसलमान, पाश� वगैर् 
सवरजणांनी राष्�् �वभूतीचा सनमान करण्ासाठठ एकत जमाव् ्ा द्खाव्ाची कलपना इंगजी लोकांना 
्ती झाल�. ्ाइमस, ड्ल� ््�लगाफ, �मरर, ड्ल� एॅसप्स वगैर् उभ् प�ाा्ा पमुख पतांनी सभ्वर 
पशसंातमक मजकूर �ल�हल्ला आह्. ड्ल� �मररन् त्ा पसंगी फो्ो घ्ऊन तो काल प�सद क्ला. 

माझी अशी इाछा आह् क�, पुढ�ल साल� �डसमबरा्ा २९ व्ा तारख्स सवर महाराष्भर गुर गो�वदंांचा 
ज्ज्कार होण् अत्तं आव््क आह्. पत््क पतातून, पत््क व्ासपीठावरन, पत््क सभागकहातून व 

पत््क कंठातून गुर गो�वदंांचा ज्ज्कार दणाणून रहावा व त्ा्ोग् व राष्�वभूतीा्ा समक् तला 
महाराष्ान् आपला नम प�णपात अपरण करावा कारण त्ा महातम्ाचा द्ह पंजाबा्ा सवातंं्ासतव 

झ्ून अख्र ज्वहा शमी झाला त्वहा �वशांतीसाठठ तो गोदावर�ा्ा तीर� नांद्ड ्््् ््ऊन रा�हला व त्ा 
प�वत द्हाा्ा त्जसवी भसमाच् र�ण अजून महाराष्च कर�त आह्. ज््् शीगुर गो�वदं�सहंाची पुनीत 

द्हर�ा साठ�वल्ल� आह्, त्ा नांद्ड गावी हजारो शीख ्ातल्ा ््तात. त्््च महाराष्ान्ह� ्ाता न्ावी 
अशी माझी उतक् इाछा आह्! 

-�द. २२ जान्वार� १९०९. 
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३२. सवराज्ाा्ा ज्घोषाचा प�रणाम 

लडंन : हलल� इंगलडंात अस् एक पत नाह� क�, ज्ात �हदंसु्ान�वष्ी पत््क �दवशी काह� ना काह� तर� 
मजकूर, चचार व वाद�ववाद सुर राहात नाह�. पाच वषायपूव� एक म�हन्ाला एक आ� र्कल �ल�हल्, महणज् 

त् पत �हदंसु्ानच् कैवार� होत अस्. ड्ल� न्ूजच् श्अर द्खील दादाभा�नी �वकत घ्तल्, का तर त्ा पतान् 

काह�तर� �हदंसु्ानाबदल खरडाव् महणून!आज इंगजी ल्खक �ंुडीत �फरत आह्त, क� त्ांनी 
�हदंसु्ानाबदल काह� तर� मा�हती �लहावी! हा फरक कसा झाला?’गोखल्ांची ल्ॅचर्’ तर पूव�ह� होत 

होती व हलल�ह� होत आह्त. त्वहा हा फरक त्ांनी क्ला अस् महणता ््त नाह�. नवीन कारण का् घडल्? 

असा कोणता आवाज ग्ल्ा दोन वषायत झाला. क�, एकदम इंगलडंची बसल्ल� कानठळी खुल� होऊन त्ांना 
�हदंसु्ानच् नाव ऐकू ््ऊ लागल्? सवराज्ाा्ा ज्घोषाचा तर प�रणाम नस्ल ना? इंगलडंकड् दलुर� 

करण्ाची जी सवद्शी चळवळीची पवकतती आह्, ्तचा तर हा प�रणाम नस्ल ना! कस्ह� असो, कोणता तर� 
�वल�ण आवाज, गोखल्ांा्ा ्नरपदवी भाषण् करण्ाहून �भनन, असा इंगलडंन् ऐकला आह् खास व त् 

आपण होऊनच �हदंसु्ान आह् तर� का् हा प्न �वचा�रत दचकल्ासारख्, गांगरल्ासारख् भीत भीत 

पण �दमाखी डौलात तपास कर�त �फरत आह्त.  

मोल�ा्ा सु�ारणात आमहाला काह�च �मळाल् नाह� महणून मुसलमान लोक कुरकूर कर लागल् त्वहा 
्ाइमसन् व अरवह्नगं न्ूजन् ल्ख �लहून ठाम मत �दल् क�, आपण �हदंसु्ान मुसलमानांपासून रजंकल् 

आह् व मुसलमान प्मपासून राज्नषठ्च् खांब आह्त. त्वहा त्ांना न्हमी खूष राखल् पा�हज्. ड्ल� 
न्ूजन् ्ततक्च ठासून मत �दल् क�, आपण �हदंसु्ान मराठ्ापासून रजंकल् आह् व मुसलमानांना 
पंरॅतपपंच दाख�वण्ा इतक� दसुर� कोणतीच गोष् हा्नकारक नाह�. एतद्र मुसलमानांची हाका्� व््र 
आह्! अशी उपद्शाची ब्बंदशाह� चालल्ल� आह्. 

पण स्ँडडर पत महणत् क�, ्ा �ुललक गोष्� आह्त. त्ांा्ा गद�त सरकारन् गुपत राजदोह� चळवळीकड् 

दलुर� कराव् ह� अत्तं शोचनी् गोष् आह्. ह् महणत्: ’A striking example may be given of the 
atrocious endeavour of Indian residents in England, to inflame the discontent that infects some 
classes among their countrymen, and sows among their young men the seeds of rebellion. 
Grossly seditious pamphlets are sent out in large quantities headed ’Two Historic Documents’ 
the obious intention being to counteract any good effect produced by His Majesty’s 
proclamation. नतंर ्ा ’To Historic Documents’ नावाा्ा पतकातील उतार् द्ऊन स्ँडडर एक 

अगल्खह� खरडू लागल्. त्ाा्ा �हदंसु्ाना्ा बातमीदारान् गुपत बातमी उज्डात आणल� व ह् पतक 
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स्ँडडरला द�ड म�हन्ात �ाडल् ्ाबदल इतर पताप्�ा आपल्ा पताा्ा बातमीदाराा्ा चापल्ान् 

स्ँडडरला खूप �न्ता वा्त आह्! त् अस् महणत् क�, असल� पतक् सफो्कारक दव्ाप्�ाह� फार भ्कंर 
आह्त. सरकार ती ्ांब�वण्ाचा आजप्यत कसून प्तन कर�त आह्च. पण It is manifest, however, 

that the vigilance of the Home authorities has been unavailing. नतंर श्व्� सवर राग ्््ील �हदं� 
�वद्ाा्ायवर काढून स्ँडडरन् पुनहा एकदा सरकारला बजावून It is beyond question not a few of highly 
intelingnt Indians in our universities and reading for Bar are striving their utmost by such means, 
particularly to accustom the minds of young rising generation to the idea of an armed revoit! मग 

ए�ड्रान् वाचकांची रजा घ्तल� आह्. 

असाच एक जाजवल् ल्ख �ल�हता �ल�हता ्््ील मॉ्नयग पोस् पतान् प्�रसा्ा राजदोह� क्ाची 
मा�हती द्ण्ाच् भारत द्शभॅत सरदार राणासाह्ब व त्ांची जमरन पतनी �वदषुी राजाबाई ्ांच्वर 
्नदंातमक व व्रॅत�वष्क �शतंोड् उड�वल् आह्त. परंतु ह् �शव्ाशरू ए�ड्र त्ा �शवराळपणाच् 

पा्र्चत �मळण्ाचा संभव �दसताच गभरगळीत झाल् व परवाा्ा आपल्ा पताच् अंकात द्शभॅत 

राणादव्ांची सपश्ल माफ� मागून मोकळ् झाल्!! त्ांनी प�सद क्ल् होत् क�, प्�रसमध्् एका जमरन 

बाईच् हाती सवर कां् तसूत ्असून ती एका �हदं� मनुष्ाची बा्को महणवीत असत्. असल्ा ्ा अ्ल�ल 

्नदंकाला राणांनी चांगल् अंजन घातल् ह् फार उततम झाल्! 

परंतु त्ाच सुमारास एका बंगाल� तरणान् एका पा्ात साह्बावर हात ्ाकल्ाची दा् वदंता पसरन 

रजकड् ्तकड् गुपत पो�लसांचा सुळसुळा् सुर झाला! ल� वानररसाह्ब ’�स्�झन ऑफ इं�ड्ा’ च् कत�, ्ांच् 
नाव व दजार सवर �हदंसु्ानात माह�तच आह्. ्ा दजारवंत ल� वानररकड् एक बंगाल� �भकार� ग्ला व त्ांा्ा 
हाती अँगलो-इं�ड्न लोक कस् अत्ाचार करतात ्ाची तकार �ल�हल्ला अजर द्ऊन महणाला क�, हा अजर 
तुमह� मोल� ्ांा्ाकड् �ाडा. सर ल� वानरर ्ांची व त्ा तरणाची पूव�ची ओळख होती. त्ा ्ोगान् त् 

दोघ्ह� बोल ूलागल् व अजर वाचू लागल्. ्ोडॅ्ा व्ळातच बोलण् राहून बाचाबाची सुर झाल� व ल� वानरर 
त्ा तरणाला �झडकारन पुढ् जाऊ लागल्. तो त्ांच्बरोबर बळ्च जाऊ लागला. एका मोठ्ा चौकात एका 
पा्ात �लबरल ॅलबाच्समोर रसत्ावर ह� जोडी चालल� होती, तो, ल� वानरर महणाल्,’चल ह् जाव 

्नगर!’ ’्नगर’ ह् आपल्ास मह्ल्ाच् ऐकताच त्ा बंगाल्ान् सर ल� वानररचा हात ख्चला व 

को�ा्मान होऊन ताडकन त्ांा्ा शीमुखात लगावल�. पोल�स �ावपळ करतात तो ल� वानरर त्ाा्ा 
�ॅॅ्ासरशी पाच ्ाडर लांब कोलमडत ग्ल् होत्. त्ा तरण बंगाल� �भ�्क्ार्च् नाव ’भटाचा्रजी’ अस् 

आह्. ्ा �वल�ण पकाराची बातमी ऐकून खूप खळबळ उडाल� आह्. परंतु भटाचा्र अजून पकडला ग्ला 
नाह�! फॅत पो�लसांचा त्ाा्ावर पहारा आह् अस् महणतात. त्ा भटचा्ारच ्महणण् क�, ल� वानररनी 
आपणास फार व ्नर्रक �शवीगाळ क्ल� होती. 

-�द. १२ फ्बुवार� १९०९. 
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३३. दवंदव्ुद 

लडंन : ग्ल्ा पं�रा �दवसांपूव� द्शभॅत भटाचा्र नावाा्ा बंगाल� तरणास �शवीगाळ क्ल्ावरन सर 
ल� वानरर क्. एस स. ओ. ्ांा्ा शीमुखात बसल्ाची गोष् घडल्ापासून ्््ील पतात ्ा �वल�ण तरणाची 
बर�च हक�कत प�सद झाल्ल� आह्. ड्ल� �डसप्च नावाा्ा पतान् तर भटमहाश्ाचा फो्ोह� द्ऊन 

्ाकला! त्ा�प असल� �ुललक गोष् आपण होऊन चवहाट्ावर आणू न्् महणून सर �वल्म ल� 
वानररनी �फ्ारद वगैर् काह� एक क्ल� नाह�. �हदंसु्ानात ज्ान् राज्महाराजास आपल्ा तो्ारदन् 
कापाव्ास लावल् त्ा सर ल� वानरराा्ा शीमुखात एका बंगाल्ान् भडकावून द्ावी ह� गोष् सामान् 

नाह�- �ुललक तर नवह्च नवह्! महणून इंगजी पतानी ती प�सद क्ल�. परंतु आपल्ाला सर ल� वानररनी 
’ह् जाव ्नगर!’ अस् मह्ल् ह� गोष् वतरमानपतात आल्ल� पाहताच द्. भटाचा्र ्ाला अ��क सतंाप 

आला अस् �दसत्. कारण ग्ल्ा आठवड्ात त्ाा्ा एका सन्ह्ान् ्ा अपरा�ाबदल ल� वानररनी माफ� 
मागावी महणून एक पत �ल�हल् व त् तो ल� वानररा्ा हाती द्ण्ास ्नघाला. ्ा नवीन तरणाच् नाव 

वासुद्व भटाचा्र अस् असून तो एक सु�श��त बंगाल� �वद्ा्� आह्. ’एका कुल�न बाहमाणास तुमह� 
’्नगर’ ह� अ्ल�ल �शवी द्ऊन सवर �हदं�ुमारचा उपमदर क्ल्ला आह्. सबब तुमह� ्ाबदल माफ� मागावी 
अशी माझी �वनंती आह्.’ अस् ह् पत होत्. सर ल� वानरर पत पाहून संतापल् व त्ा तरणास ’सुवरका 
बाचा’ अस् महणाल्! ह् ऐकताच वासुद्वान् त्ांना �मकावल्. ल� वानररन् छतीन् त्ाला ्ोचल्. त्ासरशी 
द्. वासुद्व भटाचा्र ्ान् आपल� लाठठ गरगर �फरवीत त््ल्ा त्््च ल� वानररला रट् लगावण्ास आरंभ 

क्ला!! ह� गोष् भर रसत्ावर घडल� असल्ान् एकदम अन्क लोक जमल्. त्ा गडबडीत एका 
मो्ारमध्् चढून सर ल� वानरर ्नघून ग्ल्. परवा को्ारत आपल्ाला छती मारल्ाबदल द्. वासुद्व भट 

ह्ान् ल� वानररवर �फ्ारद क्ल� होती! पण ती म्रजस्््न् काढून ्ाकल�. काल दपुार� बो स्�्ा्ा को्ारत 

भटाचा्र ्ांजवर �फ्ारद करण्ात आल� आह् व त्ात खुद �हदंसु्ाना्ा सतत्च् मुा् कम द इं�ड्ा 
ऑ�फसन्च �फ्ारद�ची भू�मका सवीकारल� आह्! इंगजी पत् हक�कत द्तात.  

‘The Brahmin solicited Sir Lee Warner to read his letter. Sir Lee Warner declined to do so, and 
Brahmin brandished a stick and struk him on his legs. The incident was reported to Lord Morley, 
the Counsel of India, and it was officially decieded that a summons should be applied for’ व 

त्ापमाण् �हदंसु्ान सरकारा्ा �शरोभागावर�ल सतत्न ् त्ा बाहमण तरणावर काल �फ्ारद दाखल 

क्ल�!! 

द्. वासुद्व भटाचा्र ह् बंगालमध्् ’सधं्ा’ पताच् संपादक व बंगाल� भाषत्ील पवीण वॅत् होत्. ह् ्ुगांतर 
पताच्ह� श्व्� संपादक होत् अस् प�सद झाल् आह्. ज्ा तरणान् ल� वानररवर प�हला पहार क्ला त्ाच् 

नाव कंुज�वहार� भट अस् आह् व ्ाचाच फो्ो ्््् प�सद झाला आह्. 
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�हदंसु्ानातील सद्ःरस्ती पत्� पाहण्ासाठठ ्ाइमसन् पा्ात बातमीदारास �हदंसु्ानात �ाडल्ल् 

आह् व इंगलडंमध्् फार वजनदार मानल्ल� त्ाची पत ्प�सद होण्ास आरंभ झाल्ला आह्. त्ा पतात 

हलल� द��ण्ची रस्ती वणरन करताना तो फारच चमतका�रक �वचार प�सद कर�त आह्. नवीन चळवळींच् 
वणरन ह् राजशी अस् द्तात- 

Is must plainly be said that Extremism as the public have agreed to term the movement which is 
frankly hostile to the permanent continuance of the British rule, is not dead, nor is it likely to die. 
Some of its leaders are behind the prison walls but the movement still goes on. All the reforms in 
the world will not terminate its uncompromising activities. The Extermists attract young men to 
their ranks and they preach a gospel which exercises a fascination over most wild and ardent 
spirits. Their adherents are perhaps far more numerus than is commonly supposed; The number 
of their passive sympathisers must be very great. Extremism has no intention of coming out into 
the arena at present. Its devotees mean to work as they have worked hither to in secrecy and 
stealth. Isolated assasinations, the insidious cultivation of animosity in the rural districts; the 
acquistion of control over large bodies of workers in the industrial centres- these are among 
methods that they adopt. अशा कालप्नक भरा्ार्  मार�त मार�त ह् ल्खक श्व्� महाराष्ावर ््ऊन 

आदळतात. महाराष् ह् मराठ्ांच् पोळ् आह्. ज्ा राष्ान् सवर �हदंसु्ान रजंक ू न त् पचवीतह� आणल् 

होत्, त्ा मराठ्ांचा हा पाळणा आह्. नवीन राष्�् जागकतीह� महाराष्ात प्म झाल�. The emotional 
Bengali calls along the whole world to witness deeds. The Chitpavan Brahmin whose bent of 
mind is far more practical, works in silence, and he persists. मराठ्ांना �शवाजीचा अ�भमान वा्तो 
व त्ांा्ातील �चतपावन बाहमणांचा कावा �शवाजीपमाण् �ब�्श राज् उल्ून ्ाकून �हदंसु्ान सवतंत 

करण्ाचा आह्. बंगाल� ओरडतात पण महाराष् हा खरोखर राजदोहांच् भु्ार आह्ः Even in Bengal, the 
Bengalees did the shouting; it was Poona, that provided the brains that directed the Bengali 
extremists. नतंर शी�शवोतसव, गणपत्ुतसव पसंगी ज्वढा जा्तवंत मराठा, त्वढा कसा एक �दलान् एक 

होऊ शकतो व त्ा एक�तून राष् जागकतीची-ल्खकाच् भाष्त राजदोहाची-गुम� त्ांना पसफु�रत हद् करत् 

्ाच् वणरन द्ऊन मग ल्खक महणतो, ’महाराष्ातील ्नदान चार रजलह्ात तर� राजदोह� ततवाा्ा 
्राप्यत भरल्ला आह् ह् �सद झाल्ल् आह्. गावातून व ख्ड्ातून बाहमण वॅत्, पुरा�णक राजदोह 

उपद्शीत फ््ारआ घाल�त जातात. Even certain good educational institutions are known to contain 

students who are extremistis to man. नतंर ना�शक व सोलापूर शहरांचा नाम्नद�श होऊन त्ालाह� 
श्लापागो्् अ�परल्ल् आह् व मराठ्ांचा हा Extremism व �शवाजीचा अ�भमान �लहून ्कल्ामुळ् क� 
का् ल्खक ्ोडॅ्ात महणतो- 

‘The Deccan is honeycombed with secret societies’, ’सवर द��ण भाग (महाराष्) गुपतमडंळांा्ा 
भु्ारांनी पोखरल्ला आह्!’ बाक�च् पत लो. �्ळकांना �दल्ल्ा �शव्ांनी भरल्ल् असल्ामुळ् फॅत 

एकच वाॅ् जासत �दल्ास पुर् आह्- ’It may be said with reasonable certainty that the predominat 
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feeling in this large and important area is very different from that expressed at the Madras 
Congress!’ 

अशा लोकांा्ा बातम्ांवर इंगलंड �व्वास ठ्वणार!!    

 -�द. २३ फ्बुवार� १९०९. 
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३४. �श�वगाळीचा प�रणाम 

लडंन : ता. १२ फ्बुवार� १९०९ काल रोजी बोस्�् को्ारत सर ल� वानरर ्ांा्ावर हलला क्ल्ा-बदल द्. 

वासुद्व भटाचा्र ्ाजवर ख्ला चालून त्ांनी सहा म�हन्प्यत वीस पौनडाचा जात मुचलका व दहा-दहा 
पौनडच् दोन जामीन द्ाव् अगर एक म�हना कैद भोगावी असा ्नकाल द्ण्ात आला. ख्ल्ात 

�फ्ारद�तफ�  सर �वल्म ्ांची व ल्. ्ॉमसन ्ांची अशा दोन सा�ी झाल्ा. आरोपीतफ�  आरोपीची व द्. 

कंुज�वहार� भटाचा्र ्ांची अशा दोन सा�ी झाल्ा. सर �वल्म उल् तपासात महणाल्, ’आरोपीा्ा 
अगर त्ाा्ा �मताा्ा अजारमुळ् माझ्ा मनावर काह�ह� प�रणाम झाला नवहता.’ आरोपीतफ�  �म. �रच 

्ांनी �वचारल् क�, तुमह� आरोपीला ’Go away you dirty Niggar’ अस् महणालात का? सर ल� महणाल्, 

अस् शबद मी उाचारल् असाव्त ह् शॅ्च नाह�. सर �वल्म ्ांनी पूव� कंुज�वहार� ्ास ’सुवर का बाचा’ 
मह्ल्ाच् अगर �शवीगाळ �दल्ाच्ह� साफ नाकबूल क्ल्. आपल्ा हातात छती असून आपण ्तचा 
उप्ोग क्ला नाह� अस्ह� त्ांनी सां�गतल्. आरोपीच् महणण् अस् क�, आपल्ा �हदं� �मताला घाण्रडी 
�शवी द्ण्ासंबं�ी सर �वल्मच् का् महणण् आह् त् त्ांनी सांगाव् अगर माफ� मागावी अशा आश्ाच् 

पत ्तस्ार्  व्ळी त्ांना रसत्ात सम� न्ऊन द्ण्ास ग्लो असता त् अ�रव् वाचून त्ांनी आपल्ाला 
’Get away dirty Niggar’ महणून ढकलून �दल् त्वहा आपणह� त्ांना परत ढकलल्. परंतु त्ांनी 
आपल्ाला पुनहा छतीचा तडाखा �दला महणून आपणह� त्ांना परत आपल्ा काठठचा तडाखा �दला. 
म्रजस््् सर ऑलब र् �डर्झ्न महणाल् क�, आरोपी आपल्ा �मताचा उपमदर झाला होता, अशी समजूत 

होऊन बराच �बु�वकतती झाला असावा अस् �दसत् तर� अस् वतरन करण् गैर आह्. द्शभ�गनी �मस्स कामा 
व द्शबां�व चौ्र� व रॉ् ह् जामीन राहण्ास त्ार असूनह� द्. वासुद्व भटाचा्र ्ांनी तुरंगात 

जाण्ाच्च कबूल क्ल्. द्. वासुद्व भटाचा्र ्ांनी ’घडल्ल� हक�कत जशीा्ा तशीच सर �वल्म ्ांनी 
सां�गतल� नसून आपण त्ास ’खरा इंगज’ समजत नाह�’ अस् आपल्ा शप््वर �दल्ल्ा जबाबात 

सां�गतल्. त्ांा्ा मनात फौजदार� व �दवाणी को्ारत काम चालवून ्ा गोष्�चा ्नकाल लावाव्ाचा 
होता व त्ासाठठ त्ानी �द. ५ फ्बुवार� रोजी आपल्ा द्शबां�वांना उदश्नू एक �वनंतीपत काढल् होत्. 

त्ांची नॅकल सोबत पाठ�वल� आह् व त्ाचपमाण् द्. वासुद्व ्ांनी सर �वल्म ्ास �ल�हल्ल् पतह� 
त्ा �वनंतीपता बरोबरच प�सद झाल्ल् आह्. त्ांची नॅकलह� सोबत ठ्वल्ल� आह्, ह् काम ह्ापुढ् 

�दवाणीत चालू करन ्ाचा ्ोग् ्नकाल लावून घ्ण्ाच् द्. भटाचा्र ्ांच् मनात आह् व त्ासंबं�ान् 

कोणी वगरणी पाठ�वल्ास त्ांचा त् अत्तं आभारपूवरक सवीकार करतील. वगरणी त्ांच ्सललागार द्. बी. 
सी. बंगाल� C/० ्ॉमस कुक अँड सनस, लडग्् स्�् लडंन B.C. ्ा पत्ावर पाठवून द्ावी. 

द्. वासुद्व भटाचा्र ्ान् सर �वल्म ्ांना �द. २६-१-१९०९ रोजी �ल�हल्ल्ा पतातील सारांश - परवा 
झालल्ा तंट्ाच् महततव आपल्ा ध्ानात आल् नसाव् अस् वा्त्. एका अ्त �ा�मरक बंगाल� 
घराण्ातील गकहस्ाला ’सुवर का बाचा’ अस् गाल�पदान करण्ाच् अ�म् वतरन करन आपण ब्ारघच 
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इंगलंडवासी �हदं ू लोकांा्ा मनास डागून सोडल् आह्. आपल्ासारा्ा इ्तहास पवीण व �वदवान 

माणसाला अशा �हदं� �मारत ग�लाछ मानल्ल्ा जनावराच् नाव घ्ऊन गाल� करण्ाा्ा प�रणामाचा 
�वसर पडावा ह� खरोखर मोठ्ा ख्दाची गोष् हो्. आपल्ा पूव�ा्ा गैरवतरनामुळ् �हदंसु्ानातील 

लोकांच् मत �कती वाई् आह्, त् एक ई्वरासच ठाऊक व आपल्ा ्ा उमपणाची बातमी ्तकड् समजल� 
महणज् हलल�ची ्तकडील रस्ती जासतच कठठण होणार आह्. महणून आपण माझ्ा गर�ब �मताची 
सपश्ल माफ� मागावी, महणज् मी, ती इकड् व �हदंसु्ानात प�सद करन ्ा बातमीन् होणारा �चतत�ोम 

शांत करण्ाचा होईल ्ततका प्तन ताबडतोब कर�न.’ 

द्. भटचा्र ्ांनी �द. ५/२/१९०९ रोजी प�सद क्ल्ल्ा �वनतंीपतातील सारांश-कंुज�वहार� ्ांना ’सुवर का 
बाचा’ मह्ल्ाची हक�गत ऐकून मला हा राष्�् अपमान वा्ला व मी सर �वल्म ्ांना माफ� 
मागण्ाबदल एक पत �ल�हल्, परंतु त्ा गकहस्ान्(?) उततर पाठ�वण्ाचीह� तसद� घ्तल� नाह�. मग मी 
�द. १/२/१९०९ रोजी त्ांना सम� भ््लो. त्वहा त्ांनी माफ� वगैर् तर मा�गतल� नाह�च परंतु पुनहा �चडून 

’Dirty Naggar’ महणून छतीह� मजवर उगारल� आ�ण ्ा उदामपणाबदल मी त्ास काठठचा एक ्ोला 
मारन ्ोग् शासन क्ल्. ्ा �ुललक गोष्�च् ्ाइमस आ�द करन, पत् बर्च सतोम माजवीत आह्त व ्ा 
कामी मला समनस ्नघाव् महणून इं�ड्ा कौरनसलतफ�  अजर होणार आह् अस् समजत्. ्ा कामी अँगलो-
इं�ड्न लोक न्ा् मागत आह्त व त्ांना भरपूर न्ा् �मळवून द्ावा अस् मला वा्त्. 

ह् सवर राष्ांच् काम आह् व ्ा कामी का्द्शीर सलला �मळण्ाा्ा वगैर् कामी लागणा्ारच खचारचा वा्ा 
आपण उचलणार नाह� का्? (द्. वासुद्व भटाचा्र ्ांचा पतता- ( ४० Fitzroy street, Fitzroy square, 
London W.) 

-�द. ५ माचर १९०९. 
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३५. जहालांचा ्नःपात करा! 
लडंनः �द.१९ माचर १९०९ -’Crush the extremists; rally round the moderates.’ जहालांचा ्नःपात करा व 

मवाळांशी �मळत् घ्ा.’ ्ा सूताचा अवलंब क्ल्ान् �हदंसु्ानातील आपल� सतता पुनहा सबल व सत्ज 

होईल असा �ब�्श लोकांना सवतः लॉडर मोल� ्ांच्कडून उपद्श द्ण्ात आला व ्ा रामबाण औष�ाचा 
प्ोग करण्ास ्नरकंुशतवान् आरंभ क्ला. 

परंतु मवाळांना �मळत् घ्ण् �कतीह� सुलभ जात असल् तर� जहालांचा ्नःपात करण् ह् ्ततक् काह� सुलभ 

नाह�. ्नःपात कसा करणार? मा्ावी ्ापांनी? तो काळ आता ्नघून ग्ला आह्! तुरंगान्? बंद� नस् 

त्ातील कोण बोला। जो लोक दैव् परदास क्ला।। तो बं�द तद�ूह तुरंगशाळा। कारागकहाच् भ् का् 

त्ाला!!।।१।। हदपार�न्? सॅतमजुर�न्? फासान्? बंदकु�न्? -कशान् त्ांचा ्नःपात करणार? पलहादाच् 

ह�रनाम व गोकुळचा गो�वदं! त्ांा्ा ्नःपातासाठठ ज् शसत उपसल् जाई त्ा शसताचाच ्नःपात होत 

अस्!! सुपत कांतीची ह� बीज् व्गान् फोफावत उतपतन पावत असताना त्ांचा ्नःपात आता कोण कर 

शकणार? कसा कर शकणार!! 

आ�ण ्नःपात करण्ाचा ्न्च् करन जर� कोणी सजज झाला तर� ज्ाचा ्नःपात करण् आह् तो जहाल 

ओळखण्ह� काह� सुगम नाह�. कोण जहाल ठर�वता ््ईल? आता पाच सहा वषायपूव� द्. गोखल् जहाल होत् 

व तीन-चार वषायपूव� सुरमदबाबू जहाल होत् परंतु त्ांा्ा ्नःपाताची जर कोणाला आता जासत भीती वा्त 

अस्ल तर ती खर� सरकारलाच हो्! त्ांना हदपार� न वहावी महणून लोकप�ाप्�ा इंगजच द्वाची व 

सरकारची जासत पा्रना कर�त आह्त. काल मारॅ्ा वा्णा्ारन ्ा गा्ी आज इतॅ्ा ज्ा ्नरपदवी 
वा्ू लागल्ा आह्त त्ा त्ांच्मध्् काह� फ्रफार झाल्ामुळ् नवह्, तर गा्ीहून जासत भ्कंर पाणी 
��्तजावर ््ऊ लागल्ामुळ् हो् व महणूनच १-१।। वषायपूव� �ब�पनचंद पाल महणज् जहालांच् एक 

अगणी समजल् ग्ल् व आता खरा जहाल हाती लागला अस् वा्ून सरकार त्ाचा ्नःपात करण्ास सो्ा 
उगार लागल् तोच पं�डत ््ामजींची डरकाळी ऐकू आल�. काल महाबलाढ् वा्णारा �ब�पनचंद पालच 

आज सरकारला एक सा�ारणा का्द्शीर फॅत जरा जासत कुरकु्ार्  सवभावाचा न्मसत बाब ूआह् अस् 

वा्ू लागल्. त्वहा �दवसम�दवस जहालांचा ्नःपात करण् ह् रजतक् कठठण होत आह् ्ततकाच खरा जहाल 

कोण ह् ओळखण्ह� अशॅ् होत चालल्ल् आह्. 

प्तनांती आपल्ास ्श ््ईल अस् जाणून ्ा दघुर्  का्ारला सरकारन् हात घातला. �हदंसु्ानात 

एक�कड् चाबकाच् मार द्त दसुर�कड् ममताळूपण् कुरवाळण् सुर झाल् व जी माता �हदंसु्ानात लागू पड्ल 

अस् वा्त्, तीच इंगलडंम�ल्ा ्ा दोन वषायत फारच उनमतत होत चालल्ल्ा �हदं� �वद्ाा्ायनाह� 
द्ण्ात आल�. पालरमम्मध्् सु�ारणा द्ण्ा�वष्ी रोज राती वाद चालू आह्. �हदंसु्ाना्ा इ्तहासातह� 
अत्तं पाग्तक वसतुकांती घडवून आणण्ाची दवंडी �प्�वल� जात आह् व त्ा ्ोगान् न्मसत प�ाला -
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परंतु लडंनमध्् ्ा प�ाच् नावह� उरल्ल् नाह� महणा, �मळवून घ्ण्ाचा ज्ा सम्ी �दमाख दाख�वला 
जात आह्, त्ा सम्ी लंडनम�ल्ा एकूण एक �वद्ाा्ायवर अपमानासपद आरोप सुर आह्त. इं�ड्ा 
हाऊस वर रातं�दवस सॅत पहारा बसला आह्. पं�डत ््ामजीा्ा नावान् सवरत खड् फु्त आह्त. 

�ब�पनचंद पाल व इतर गकहस् ्ांच् पा्ात �ड््रॅ्वहाची लुडबूड चालल� आह्! परंतु ्ा सवर दव्षाचा व 

सशं्ाचा प�रणाम का् झाला? एका गुपत पो�लसाला �वचारता त्ांनी सां�गतल् क�, ह्ा �ासतीन् �हदं� 
�वद्ा्� �भऊन राजकारण सोडतील अशी सरकारची अ्कळ आह्. ्ा अ्कळीच् पत्ंतर ह्च �मळाल् 

क� इं�ड्ा हाऊसम�ल्ा सभांना क�ीह� लो्त नस् इतक� गद� आता दर र�ववार� लो्त आह्! पं�डत 

््ामजींची आॅसफडरम�ील हबर् र सप्नसरची द्णगी त्ा ्ु्नवह�सर् �न् �झडकारन परत करावी महणून 

्ु्नवह�सर् �त चळवळ होताच लनदनमध्् भर सभ्त पं�डतजींा्ा द्शभॅतीचा गौरव करन अ�भनंदनपर 
ठराव त्ांना �ाडण्ात आला. लडंनमध्् ्ा सरकार� ्नःपात मो�हम्ला लोक �कती दबल् आह्त, ह् 

समजण्ास एकच गोष् सांगण् बसस होईल, क� �हदंसु्ानात सुरमद ह् जस् सरकारला न्मसत वा्ल् तस् 

लडंनमध्् सरकारला-कक प्ला पात नसला तर� भीतीला - आपला पुरष मह्ला महणज् �ब�पनचंद पाल ह् 

होत! लडंनमध्् �ब�पनबाबू न्मसत आह्त अस् इंरगलश पत् उघड महणतात. इतक� लडंनची व इंगलडंची 
�हदं� वसाहत सरकारा्ा ्नःपात मो�हम्ला भ्ा्ल�!!! 

अ्ारतच इंगलडंची सवर पत ्�चडून ग्ल�. पं�डत ््ामजींनी द्शवीरांच् समारक उभाराव् व ’द्. खुद�राम बोस, 

कनहै्ालाल वगैर् तरणांना द्श वीरतवाचा मान �मळण् ्ोग् आह्.’ ह् राजदोह� इं�ड्न सो�श्ालॉरजस् 

पतात प�सद क्ल्ापासून त्ाच्वर �शव्ाशापांचा वषारव सुर झाला. �ब�पन चंदांनीह� ्ा कागद� लढाईत 

अक फ्र झाडून �दल�. इरवह्नगं स्ँडडर ्ा दै्नक पतान् �वद्ाा्ायवर हलला करण्ाच् पतकरल् व 

’Seditious students, Rebellious Indians’ वगैर् म्ळ्ाखाल� प्म आडून गोळीबार सुर क्ल्. परंतु 

श्व्� आडपडदा सोडून द्. सावरकर ्ांच्वर उघड र�तीन् दोषारोप करण्ास त्ान् आरंभ क्ला. सवर 
�वद्ाा्ायना ब्बंद करण्ास पवकतत करणार् ह्च गकहस् होत, असा त्ांचा अजमास आह्! ्ा ्नरगरल 

ल्खाला द्. सावरकर ्ांा्ा एका सन्ह्ान् कडक व �मकावणीच् उततर �ाडताच स्ँडडरच् संपादक जरा 
सवस् बसल् व एक �दवस आ्च्र च�कत करन ्ाकणारा द्खावा घडून आला तो असा- 

ह्ा दै्नक स्ँडडरच् प्त्न�ी द्. सावरकर ह्ांना भ््ाव्ास आल्! पं�रा �दवस ज्ान् अदवातदवा ्�का 
क्ल� त्ांनी ह� भ््�ची तसद� आ�ीच घ्तल� असती तर काह� �बघडल् नसत्! त्ा�प त्ा प्त्न�ीन् द्. 

सावरकरांची मनःपूवरक भ्् घ्तल�. ख ुए�ड्र महणतात- ’Presently a suspected Indian, with youth 

and intelligence stamped upon his greetings. It was Mr. V.D. Savarkar’. इं�ड्न राजकारण, इं�ड्ा 
हाऊस, �हदं� �वद्ा्� व इतर चळवळी वगैर् �वष्ांवर तासभर संवाद झाला व ती हक�गत काह� खर�, 
काह� खो्�- दसु्ार्  �दवशी स्ँडडरमध्् प�सद झाल�. त्ा�प इतर पतांनी �शवीगाळ अजून चाल�वल� 
आह्. त्ातल्ा त्ा ’Sunday Chronicle’ ्ा पताा्ा बातमीदारान् जराशी वसतुरस्तीस �रन हक�कत 

�दल्ल� असल्ान् त्ाच् एक दोन उतार् �दल्ास खर� रस्ती ्ोडीबहुत उघडक�स ््ईल. 
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Sunday Chronicle चा बातमीदार इं�ड्ा हाऊसमध्् द्. सावरकरांा्ा भ््�ला आला. इं�ड्ा हाऊसवर 
इतर पतकार ज् आरोप करतात त्ापमाण् त््् भ्कंर अस् काह� �दसल् नाह� अस् सपष् महणून ल्खक 

Campel Green महणतो, ’It may be that any eyesight is not good! It is a house of mystery, Mr. 
Sayamji Krishnavarma works for the independence of India. If he does not approve the 
assasinations of British officials who accidently or incidently suffer thereby he excuses them. He 
has offered five thousand Rupees towards a fund of Indian Martyr’ Memorial for the men hanged 
in Bengal. Anyhow the shadow of Krishnavarma is on India-House. That is to be fair and to say 
the least. Now what is the answer? I had an opportunity of a long friendly disucussion with Mr. 
V. D. Savarkar, who seems to be not only the spokesman for the students but the spokesman for 
Mr. Shyamji Krishnavarma. He is a young Grey’s Inn law student, २३ years age at guess. He has 
a clear olive complexion, clear, deep penetrating eyes, a width of jaw, such as I have seen in few 
men. His English is excellent. If I mistake not Mr. Savarkar will go far -I hope he will go far in 
the right direction.  

इं�ड्ा हाऊससंबं�ीची प्नोततर् द्ताना तो महणतो, ’मी �वचारल्ावरन त् महणाल् क�, इं�ड्ा हाऊस ह� 
एक �वद्ा्� ्नवास ससं्ा आह्. ्््् ््ण्ास अमुकच राजक�् मत् लागतात असा �बलकुल ्न्म 

नाह�. एक जो ्न्म आह् तो एवढाच क�, र�हवाशान् एक पौनड द्ावा, राहण् व खाण् उपभोगाव्. 

कक षणवमार घराा्ा भानगडीत क�ीच पडत नाह�त. हो्, त््् राजक�् �ववाद होतात. पण तस् तुमह� खुद 

सरकार� ्नवासस्ान स्ापल् तर� त्््ह� चालल्ा�शवा  ् क�ीह� राहणार नाह�त. राजकारण पसतुत 

पसंगी आमचा पाण आह्. इ्् तुमह� महणता तस् महणणार� व �ब�्शांच् राज् कल्ाणकारक आह् अस् 

महणणार� मडंळीह� ््तात. वाद�ववाद चालतात. सत् व को्�कम ज्ांच ्बाजूला असतो त्ांची मत् पसार 
पावतात.’ त् ल्खक महणतात- ’Let me state a fact before an impression. The fact is Mr. V.D. 
Savarkar believes in India for Indians, in the complete emancipatiation of India from the British 
rule. He says India has nothing for what to thank the Engliah, or less it be the denationa-lisation, 
as he calls it, of the Hindus.’ सवतःच् �वचार बर्च �वसतकत र�तीन् द्ऊन त् ल्खक एक गोष् वगळतात. 

अस् महणतात क� ह् गकहस् र्�डकल महणज् गोखल्ांा्ा आशाकम द �लबरलाहूनह� �लबरल आह्त. तर� 
त्ांनी अस् सपष् कबूल क्ल् क�, �हदंसु्ाना्ा पदरात आमह� �कतीह� सु�ारणा ्ाकल्ा तर� 
�हदंसु्ानवर �ब�्शांच् राज् आमह� तसूह� न माग् �फरता गाज�वणार. तरवार�न् आमहास 

घाल�वल्ा�वना आमह� जाणार् नाह� व तरवार तुमहापाशी �शललक नाह�. सबब उभ्�हतासाठठ �ब�्श 

राज्च �हदंसु्ानात असण् उतकुष् आह्. इतर पुषकळ संवाद झाला. ह् ल�ात ठ्वण्ाजोग् आह् क�, ह् 

ल्खक इतर पतकारांनी क्ल्ल् आ�प् ््ात्ा नसाव् अस् कबूल करतात. ’Mr Savarkar said,’We do 
not mind detectives watching outside and following us, if the climate suits them!’ That last is 
quite English touch. It shows how the Brithish hand has moulded the intellect of young India. It 
has even breathed into it the British Joke... I have no evidence of fact which would justify me in 
reversing the statement of this nimble - minded young leader of India-House.’ 
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ड्ल� म्ल, मँच्स््र, �डसप्च वगैर् पतांनीह� सावरकरांा्ा भ््� घ्ऊन हक�कती �दल्ल्ा आह्त. 

-�द.९ अ�पल १९०९. 
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३६. सर कझरन वा्ल�नंा ठार मारल्!! 

लडंन : खदु लंडन शहरामध््, �हदं�, इंगजी �ड््रॅ्वहांची आज �दड म�हना ्््ील झाडून �हदं� लोकांवर 
सतता पाळत असतानाह�, सर कझरन वा्ल�सारा्ा इं�ड्ा ऑफ�सा्ा क्वळ अत्तं पमुखच नवह्, 

नावाजल्ल्ा अ��का्ारनचा खून झाल्ाची वातार �हदंसु्ानात �वद्ुतमागारन् ््ऊन आता �शळीह� झाल� 
अस्ल. सर कझरन वा्ल� ह् इं�ड्ा ऑफ�सच् मुा् कम द असून ्््ील �हदं� �वद्ाा्ाया्ा सहवासासाठठ 
व त्ांना मदत करावी महणून सरकार� �ोरणापमाण् सतत अ�वशांतपण् झ्त असत. स्क््र� ऑफ स््् 

ह् पत््क उगवत्ा मावळत्ा प�ानमंडळाबरोबर बदलतात परंतु �हदंसु्ाना्ा कारभाराची सार� सूत ्व 

खर� �दशा, इं�ड्ा ऑफ�समध्् का्म असल्ल्ा अ��कारस्ांा्ाच हाती असतात. ह्ा अ��का्ाररत सर 
कझरन वा्ल� ह् अप्तम चातु्रसपंनन असत. ्ांना माह�त नाह� असा �हदं� मनुष् इंगलडंात नस्. 

राजकारणातील व व्रॅत�वष्क पत््क बातमीची इत्ंभूत मा�हती ्ा पुरषाजवळ ठ्वल्ल� अस्. फार 
का्, पण �हदंसु्ाना्ा कारभाराची सूत ् बाह्ातः हाती असल्ल्ा स्क््र� ऑफ स्््च् सर कझरन 

वा्ल� ह् पत्� न्नच होत्. �हदंसु्ानातह� इंगजी राज्ाा्ा इमानी स्व्न् २० वष�प्यत त्ांनी 
नावलौ�कक संपा�दला होता. 

लॉडर मोल�हून अँगलो-इं�ड्न लोकांत ज्ाची उणीव जासत भासणार� आह् अशा ्ा महापुरषास भ्कंर व 

्नभर् पणान् मारल्ाचा आरोप ज्ा तरणावर आह् त्ाच् नाव द्. मदनलाल �डगंरा अस् आह्. ्ा 
तरणाची चौकशी अजून चालल्ल� आह्. द्. �डगंरा ्ांा्ा पूवरवकततांतातील काह� काह� गोष्� आता प�सद 

होत आह्त. ग्ल्ा साल� ्ांनीह� इतरापमाण् आपल्ा को्ावर ५७ ची वीरसमक् तमुदा �ारण क्ल्ल� होती. 
परंतु कॉल्जमध्् कोणा एका सन्ह्ान् च्ष््न् मुदा दरू फ्कल� ह् पाहताच हा तरण इतका चवताळला क� 
तो एक सुरा घ्ऊन त्ाा्ा अंगावर तु्ून पडला! दसुर् एक् सम्ी जपानी लोकांा्ा शौ्ारबदल गोष्� 
चालल्ल्ा असताना द्. �डगंराला ्ा गोष्� फार व्ळा न रचून तो तरण महणाला क�, त्ात काह� �वश्ष 

नाह�. माझ् �हदंरूाष्ह� ्ततक्च शरू व साहसी आह् व लवकरच आमा्ाह� �ाषट्ाच� लोक �कत� गाऊ 

लागतील. इतर �हदं� तरण महणाल्, ’हा पोकळा डौल आह्. शर�रकष् व द्शवीरतवात आमच् लोक अढळ 

राहात नाह�त’. श्व्� वाद पैज्वर आला व �हदं ूलोकांा्ा साहसांची चुणूक तर पाहू ्ा, महणून एकान् एक 

्ाचणी घ्ऊन �डगंराा्ा हातावर ्ोचण्ास आरंभ क्ला. �डगंरान् तो हात जसाा्ा तसाच अढळ ठ्वला- 
्ाचणी सवर आत रोवल� व रॅत बाह्र उसळल् तर� �डगंरान् हात हल�वला नाह�. 

्ा खुनाचा ्नष्� करण्ासाठठ सोमवार� द्. भावनगर�च् ख्प्�न् एक �हदं� लोकांची सभा भरल� होती. 
अध्�स्ानी द्. आगाखान ह् होत्. सभ्ला पुषकळ �हदं� लोक जमल्ल् होत्. प�हला ठराव द्. भावनगर�न् 

पुढ् आणला. त्ात व त्ांच् भाषणात ज्ा मनुष्ाची खुनाच् आरोपावरन चौकशी वहाव्ाची आह्, 

अशावर तो आरोप शाबीत झाल्ावर करावा तसा भ�डमार त्ांनी चाल�वला. नतंर द्. अमीर अलल� उठल्. 
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त्ांनीह� तोच पकार पण जरा कमी पमाणावर क्ला व व्ळ ्ोडा आह् महणून अध्�ांनी ठराव सभ्पुढ् 

वाचून दाखवून एकदम �कत््कांना तो पसंत आह् अस् �वचारल्. पुषकळस् हात उभारल्ल् �दसताच एकदम 

त्ांनी सां�गतल् क�, ’सवायनुमत् पास’ ह् वाॅ् ऐकताच ’नाह�, नाह�, �वरद मत्ह� ्््् आह्त’ अस् 

महणून शबद उ्ला’का्? �वरद मत?’ अध्� ओरडल् व सवर माग् वळून पाहू लागल्. हो्. हो् माझ् 

मत �वरद आह्. महणून अ��कच जोराचा प्तशबद उसळला. ’त्ांच ्नाव �्पून घ्ा! त्ाला उभा करा! 
कोण आह् तो?’ असा एकच गलका उडाला. ’हा मी ्््् आह् व पुनहा अध्�ांना अशी �वनंती करतो क� 
ठराव सवायनुमत् पास झाल्ला नाह�.’ आता सभ्त ’सावरकर सावरकर’ अशी कुजबूज सुर झाल�. 
सवायनुमत् ठराव पास करण्ाची ज्ांना अत्तं उतकंठा लागल्ल� होती त्ांनी सतंापून जाऊन द्. 

सावरकराना पुनहा द्ावण्ाचा प्तन क्ला. परंतु सभ्च् मध्भागी उभ् राहून अ��कच शांतत्न् त्ांनी 
पुनहा आपल् मत �वरद असल्ाच् कळ�वल् त्वहा द्. भावनगर� सतंापान् लाल होऊन व पल््फॉमरवरन 

उडी मारन खाल� आल् व ’पकडा त्ाला! �रा त्ाला!’ महणून गजूर लागल्! तीन �म्न््प्यत �वल�ण 

सतब�ता �दसल� व मग एकदम ’�रा! बाह्र घालवा!’ वगैर् �कंकाळ्ा फोडीत खुा्ार व काठ्ा सवर 
बाजंूनी उठू लागल्ा. ’माझ् मत का �वरद आह्, ह् अध्�ांनी ऐकाव्’ महणून द्. सावरकर ह् बोलत होत्, 

परंतु त्ांच ् त् बोलण् ह्ा चवताळल्ल्ा मूठभर लोकांा्ा �कंकाळ्ात एकू ््ईना. अध्�ांनी द्. 

भावनगर�स माग् ओढून, ह्ा अ्तर्काबदल कानउघाडणीह� क्ल�. परंतु आता सवर सभ्त प��वप� 

होऊन एकच आरोळी उठल्ल� होती. ह्ा सवायच्मध्् द्. सावरकर शांतपण् उभ् असताना एक पामर 
नावाचा ्ुर्�श्न त्ांा्ा अंगाला �भडला व त्ान् त्ांा्ा डोळ्ावर आघात क्ला. तर�ह� सावरकरांनी 
स्लावरन इंचह� माग् न सरता व उल् आघात न करता ’तर�ह� माझ् मत �वरदच आह्’ अस् सां�गतल्. 

त्ांा्ा डोळ्ाला जखम होऊन रॅत भळभळा वाहू लागल् व ह् पाहताच सवरतांचा सतंाप �वकोपास ग्ला. 
द्. सुरमदना् बानज�नी सतंपत होऊन ’सावरकरांना सवमत द्ण्ाचा पूणर अ��कार होता. त्ांा्ावर हात 

्ाकण् Outrageous आह्’ अस् महणून सभा सोडून �दल�. सतीजन भ्ान् �कंचाळत हॉलच् बाह्र ग्ला. 
हॉलमध्् खुा्ार झुगारल्ा जाऊ लागल्ा. �शव्ा-प्त�शव्ांचा ग��ळ उडाला व इतॅ्ात �हदं� 
तरणातील एकान् द्. सावरकरांवर ज्ान् प्म आघात क्ला होता त्ा पामरच् डोॅ्ात काठठ घातल� व 

तोह� रॅतान् �भजून �चबं झाला. पो�लस लोक सभ्त �शरल्ल्च होत् व सुमार् अध्ार एक तासात ठराव 

कस्बस् वाचून अध्�ांनी सभा संपल� अस् कळ�वल्. द् सावरकर ्ांना आ�ीच बाह्र न्ल्ल् होत् व 

सन्ह्ाबरोबर त्ांना घर�ह� पोच�वण्ात आल् होत्. दसुर् �दवशी त्ांनी लडंन ्ाइमसला आपल् मत 

�वरद का होत् वगैर् सवर खुलास करन एक पत �ल�हल् व त्ातील त्ांा्ा सम्रनाचा प�रणाम होऊन 

बहुत्क पतांनी त् पत आपण होऊन छापून प�सद क्ल्. त्ा पतान् सवर �बु� वातावरण ्नवळल् आह्. त् 

पत आपल्ा वाचकांसाठठ पुढ�ल पाळीला �ाडीन. ड्ल� �डसप्च नामक पतातील एक उतारा मासल्ासाठठ 
�दला आह्.  

‘The pale youth’ who made so dramatic a protest at yesterday’s meeting of Indians held to 
denounce the murder of Sir Curzon Wyllie turns to be Mr. Vinayak Damodar Savarkar. He is 
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fervent nationalist. Mr. Savarkar who as an extremely brilliant scholar, is at present, an 
individual of interest apart from his appearance at yesterday’s meeting. He is the law student 
here whom the Benchers of his Inn refused to call, and at present, I understand he is waiting for 
the decision of the House of Lords to whom he has appealed. Like most of his nationalists he is a 
political theorist, and is deeply versed in all the literture of political liberty. He translated 
Mazzini’s writings into Marathi. 

्ात मला असल्ल्ा मा�हतीवरन एक चूक �दसत आह् क�, द्. सावरकर ह्ांा्ावर�ल ग्ज इनम�ील 

क्स अजून ्नकालात आल्ल� नाह�. जुल ै१४ ला ती पुनहा एकदा चालणार आह् व ्तचा ्नकाल महाराष् 

वाचकांना पुढ् कळवीन. 

-�द. ३० जुल ै१९०९. 
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३७. मदनलाल �डगंरा! 
लडंन : ता. १६ जुलै - ज्ा तरणान् कझरन वा्ल� ्ांचा भ्कंर खून क्ला त्ाा्ा�वष्ी मा�हती आता 
वतरमानपतातून स�वसतर र�तीन् प�सद होत आह्. ्ाइमस, ड्ल� न्ूज, ड्ल� कॉ्नकलपासून तो तहत 

अत्तं �ुललक गामप�तक्प्यत सवर छापखाना हलल� दररोज व दरघडी �हदंसु्ाना्ा चच�न्, ्ा खुनाा्ा 
�ववरणान्. �डगंरांा्ा वणरनान् भरल्ला असतो! ज्ा �दवशी सकाळी खुनाची प�हल� वातार कळल� त्ा 
�दवशी रसत्ारसत्ातून वतरमानपत�वक् मोठमोठ्ान् ओरडत सवर �दवसभर �हडंत होत्. ’�डगंरान् क्ल्ला 
खून! �हदंसु्ानचा दव्ष! एका �हदंच्ू ्न�ड् �ाडस!’ वगैर् ककर श �कंकाळ्ा ऐकून मी घराच् �खडक�तून 

डोकावू लागलो. तो पत््क घराच् दाराशी वतरमानपताच् अंक �वकत चालल्ल् होत्. त्ा �दवशी सवर �ब�्श 

दवीपामध्् एकूण एक मनुष्ाच् त�डी ’�हदंसु्ान! �हदंसु्ान!’ हा एकच शबद होता. त्वहापासून 

आताप्यत वतरमानपतात �हदंसु्ाना्ा चच�पुढ् दसु्ार् ा कोणत्ाह� �वष्ाला ्ारा �मळ्नासा झाला आह्. 

�कक््ची चचार द्खील बंद पडल�. त्वहा इतर �वष्ांची का् क्ा!  

ज्ा �दवशी राती �डगंरान् सर कझरन वा्ल�वर चार गोळ्ा झाडल्ा त्ा �दवशी �डगंरा खुनाच् एक अ�ार 
तास आ�ी �मस ब्क ्ा आगंलो सतीबरोबर (ह� बाई त्ा �दवशी ज्ा ससं््चा उतसव होता त्ा ससं््ची 
स्क््र� आह्) आपल्ा नुकत्ाच झाल्ल्ा पर��्ा्ा गपपा मार�त शांतपण् बसल्ला होता व त्वहाह� तो 
जवळ दोन �पसतुल्, सुर� व खजंीर अशी शसत् ठ्वून सर कझरनवर पाळत ठ्वत होता! नतंर ज्वहा कझरन 

आल् त्वहा तो दारापाशी ग्ला व काह� बोलाव्ाच् ्न�मतत करन सर कझरनजवळ उभा रा�हला. बोलण्ास 

आरंभ होताच त्ान् �पसतुल झाडल् नाह�, तर अगद� हलक् बोलण्ाच् �मष कर लागला. त्वहा कझरन 

अ��कच जवळ आल्. त्ाच् त�ड अगद� जवळ ््ताच त्ांच ् डोळ्ाच् पात् लवत् न लवत् इतॅ्ा 
अवकाशात चार गोळ्ा मारल्ाह� होत्ा! जवळ असल्ल् एक पारशी डॉॅ्र लालकाका ह् त्ाला पकडू 

लागताच त्ांनाह� एक गोळी घातल� व त् खाल� कोसळल्. सर पोब्न ह् मागून �ावल् तर� �डगंरा न 

कचरता त्ांा्ाकड् झ्कन �फरन कुसती कर लागला व त्ांच ्हात पकडण्ात इतर दोन गकहस् गुतंल् 

असताह� त्ान् त्ा सवायना �झडकार�त सर पोब्न ह्ांना इतॅ्ा जोरान् खाल� आदळून �दल् क�, त्ांा्ा 
दोन बरगड्ा �चरडून ग्ल्ा व त्ांचा च्हरा �वदपु झाला. त्ा व्ळ्स आणखी काह� इं�ड्न त्ांच ्अंगाशी 
लग्ल्ल् होत् व त्ांनीह� आपल् �पसतुल पुनहा सरसावल् होत्. परंतु इं�ड्न लोकांवर त् न झाडण् ठठक 

अस् बहु�ा वा्ून त्ान् त् परत �फर�वल् व शांतपण् तो उभा रा�हला. तो इतका शांत क�, त्ाची नाडी 
तवर�त पाहताच डॉॅ्रन् मह्ल् क�, ्््् असल्ल्ा ्ा भ्कंर द्खाव्ाला पाहणा्ारत सवर लोकांत 

�डगंराची नाडी अ��क शांत व सुव्वरस्त र�तीन् चालल्ल� होती! त्ाा्ा �खशात दोन कागद त्ाा्ा 
कबुल�जबाबान् व सवसम्रनान् भरल्ल् सापडल्. त्ाला सगळ्ांनी �मळून हातापा्ांनी जखडून बां�ल् 

असता ’माझा चषमा जरा नी् घाल ूद्ा मग मी पुनहा हात बां�ू द्ईन’ अस् तो महणाला व चषमा नी् 

बस�वण्ात आला. पोल�स कच्र�त न्ल्ावर तो डोळ् �म्ून �भतंीशी डोक् ््कून काह� �म्न्् बसला व 
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मग हसून गपपा कर लागला. त्ा राती त्ाला गाढ झोप लागल� होती. दसुर् �दवशी ज्वणावरह� त्ान् 

्््ाछ ताव मारला. काह� �दवसांनी त्ाा्ा एक-दोन सन्ह्ांनी त्ाला भ््ण्ासाठठ ख्प् क्ल� व 

एकजणाला परवानगी �मळून तो त्ाला भ््ला त्वहा �डगंरा इतका ्नभर्  उलहासी होता क�, त्ांनी 
मा�गतल्ल्ा रजनसामध्् एक आरसाह� मा�गतला होता. ’मला ड्स करण्ासाठठ ्््् एक आरसाह� नाह�, 
तर एक छानदार आरसाह� �ाडून द्,’ महणून तो महणाला जणू का् त्ाला लगनाचीच त्ार� कराव्ाची 
आह्! असल� ्न�डी छाती पुण्कमारत खरोखर�च अ�भल्शनी  ्असत्. पापकमारत ती मनुष्ाला जासतच 

�हडीस सवरप द्त्! 

त्ाला भ््ण्ाची �हदं� लोकांना सॅत मनाई करण्ात आल्ल�आह्. ग्ल्ावषारपासून �हदं� �वद्ाा्ायना 
इंगजी वळण लावण्ासाठठ व त्ांा्ावर सू�म नजर ठ्वून त्ांना राजकारणापासून परावकतत करण्ासाठठ 
ज्ा ज्ा अन्क ्नर्नराळ्ा ससं्ा ्नघाल्ल्ा होत्ा, त्ापैक� मोठमोठ्ा अँगलो-इं�ड्नांनी आपल्ा 
घर� इं�ड्न �वद्ाा्ायस चहा �पण्ास बोलवाव्ाच् व एक मोठा समारंभ कराव्ाचा ्ासाठठ एक ससं्ा 
होती. �डगंरा हा सवर राज्नषठ व अँगलो-इं�ड्नांनी चाल�वल्ल्ा ससं््चा ्न्�मत सभासद होता व 

�कत््क अँगलो-इं�ड्नांचा त्ाा्ावर फार �व्वास व त्ाा्ा राज्नषठ्वर फार भरवसा अस्. अशा 
अत्तं भरवशाा्ा मनुष्ान्च व रज्् साछठल �वद्ाा्ार�शवा  ्राजकारणी च्ोर �वद्ा्� क�ी ््ऊ 

शकत नाह�त अशा चहासमारंभातच सर कझरन सारा्ाचा खून क्ल्ापासून अँगलो-इं�ड्नांनी 
सावरज्नक पत ्�लहून कळ�वल् आह् क�, इं�ड्न �वद्ा्� दषु् राजकारणापासून परावकतत वहाव् महणून 

हा चहासमारंभ करण्ाच् आपणास आजप्यत कबूल होत्. पण आता तस् समारंभ आपण क�ीह� करणार 

नाह�. सर चालरस इ�ल्् ्ांनीह� त्ांची समारंभ करण्ाची पाळी जवळ आल� असल्ान् आपण तो 
समारंभ कर�त नाह� अस् सपष् पत प�सद क्ल्ल् आह्. �हदंसु्ानी �वद्ाा्ायवर नजर ठ्वण्ासाठठ 
नुकतीच न्मल� ग्ल्ल� व आजप्यत रातं�दवस नको नको होईतोप्यत काम करणार� क�म्�ह� आज- काल 

वर डोक् काढ�त नाह�. प्म गुपतक्ाच् शो�ासाठठ पोल�सांनी अचा् प्तन क्ल् असताह� गुपत क् 

�मळ्ना. त्वहा चौकशी झ्कन ्ांबल�. इतक्च नवह् तर पत््क �हदं� �वद्ाा्ारच् पा्ात लुडबुडणार् 

�ड््रॅ्वह ्ा खुनापासून जासत होण्ाच् ऐवजी मुळीच नाह�स् झाल् आह्त. परंतु त्ाच् मुा् कारण अस् 

आह् क�, इतःपर इंरगलश �ड््रॅ्वहाच् ऐवजी इं�ड्न �ड््रॅ्वह ठ्वण्ाच् ठरल्ल् आह्. मोठमोठ्ा 
वतरमानपतातून तकार� आल्ा आह्त क�, इं�ड्न लोकांची भाषा मा�हती नसल्ान् त्ांच्वर इंरगलश 

�ड््रॅ्वह ठ्वल्ान् काडीचाह� फा्दा होत नाह�. �हदं� समजणारा इंरगलश �ड््रॅ्वह ठ्वला तर ह् 

इं�ड्न पंजाबीत बोलतात, मराठठत बोलतात, बंगाल�त बोलतात त्वहा �हदंसु्ानातून उततम सवद्शी 
�ड््रॅ्वह आणाव्त ह� सूचना सवायस पसंत पडल्ल� आह्. परंतु आजप्यत का् इ्् ्ोड् इं�ड्न 

�ड््रॅ्वह होत् तर आता जासत आणवून अ��क उप्ोग होणार आह्! �ड््ॅ् करण्ास जर काह� नस्ल 

तर �कतीह� �ड््रॅ्वह जमल् तर� का् करणार? आ�ण ददु�वाची कहाणी अशी क�, इतर गर�बगुर�ब 

�वद्ाा्ाया्ामाग् रातं�दवस �ड््रॅ्वह लागल्ल् असताना मुा् �डगंरासारा्ा भ्कंर मनुष्ाा्ावर 
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्रतकं�चतह� दाब नवहता. खदु �ड््रॅ्वहाच् मालक सर कझरन वा्ल� ्ांचा खून ज्ांना �ड््ॅ् करता 
आला नाह�, त्ा �ड््रॅ्वह खात्ाची आद�पासून आजप्यत सु�ारणा झाल�च पा�हज् अशी सवर 
राज्नषठा व शांतता�प् �हदं� लोकांची मनापासून इाछा व �वनंती आह्.  

ग्ल्ा आठवड्ात �डगंराला स्शनक�म् क्ल्. त्ा�दवशी सधं्ाकाळी सवर लडंन शहरात �डगंरान् �दल्ला 
जबाब हाच एक �वष् होता. त्ा �वसतीणर शहराा्ा �भतंी�भतंीवरन, दकुानादकुानांवरन �डगंराच् नाव 

एकसारख् ल्कल्ल् होत्. ’�डगंराचा �वल�ण जबाब’, ’तो महणतो माझा सूड माझ् द्शबां�व घ्तीलच’, 

�डगंरा सवसम्रनास महणतो, ’मी द्शभॅत आह्’, ’�डगंरा �हदंसु्ाना्ा अभ्ुद्ासाठठ मरतो’ वगैर् 
मोठमोठ्ा ्ाइपांनी छापल्ल� पतक् �भनन�भनन वतरमानाा्ा जा�हरातींसाठठ एकाच रांग्न् सवर शहरभर 

नवह् सवर इंगलडंभर ल्कत होती! त्ान् क्ल्ल्ा कूर खुनान् क्ल� नाह� इतक� उत�ोभक चळवळ 

इंगलडंात त्ाा्ा को्ारतील जबाबान् क्ल्ल� आह्! स्शनमध्् काम चाल्ल त्वहा ती हक�कत द्ईन. 

�डगंराला फाशी होईलच. परंतु त्ाला तीच गोष् पा�हज् आह्. कारण परवा को्ारत जबाबाच् श्व्� तो 
महणाला- 

I made the statement not because I wished to plead for mercy or anything of that kind. I wish that 
the English people should sentence me to death for in that case the vengeance of my countrymen 
will be all the keener. I put forward this statement to show the justice of my cause to the outside 
world, specially to our sympathisers in America and Germany.   

  -�द. ६ ऑगस् १९०९. 
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३८. सावरकरांवर�ल ’ग्ज इन’ म�ील ख्ला! 
लडंन : �द. २३ जुल ै १९०९. द्. सावरकर ्ांा्ावर ग्ज इनमध्् चालल्ल्ा ख्ल्ाचा ्नकाल ग्ल्ा 
आठवड्ात एकदाचा लागला आह्. ्ा ख्ल्ात पुरावा वगैर् गोळा करण्ाचा सवर ख्ा्ोप �हदंसु्ान 

सरकारा्ा साह्ान् झाल्ला आह् इतक् सां�गतल् महणज् ्ा प्नात मुा् हट कोणता होता ह् उघड 

होणार् आह्. प्मतः ब्�रस्र�ची पर��ा पास झाल्ावर सनद �मळण्ासाठठ दोघा बमचरांची �शफारस जी 
लागत असत् ती �मळ�वण्ासाठठ ज्वहा द्. सावरकर ह् काह� गकहस्ांकड् ग्ल् त्वहाच त्ांा्ापैक� दोघांनी 
साफ कळ�वल् होत् क�, ’आमह� �हदं� लोकास �शफारस जी द्तो ती ्ापुढ् इं�ड्ा ऑ�फसा्ा 
अ��कारस्ांनी परवानगी �दल्ा�शवा  ् द्णार नाह�. तर मी तुमा्ाबदल आज त्ा इं�ड्ा ऑ�फसकड् 

तपास करतो व उद्ा तुमहाला नॅक� का् त् कळ�वतो.’ ्ाच व्ळ्स सवर इंगलडंात �हदं� मनुष्ासंबं�ी 
�हदंसु्ानाहून जासत उदारता दाख�वल� जाण् ह् �कती अ््ा्र व अनसै�गरक आह् ह् उघड झाल्ल् होत्. 

त्ा�प ग्ज इनम�ल्ा दोघा बमचरांनी द्. सावरकरांची ज्वहा �शफारस क्ल� त्वहा मग त्ांा्ावर उघड 

आरोप करण्ा�शवा् अन् मागर रा�हला नवहता व महणून त्ांना त्ांच्वर असल्ल्ा आरोपांची नो्�स 

द्ण्ात आल�. आरोप तर रजतक् भ्कंर ठ्वण् शॅ् ्ततक् ठ्वल् ग्ल्. राज्कांती करण्, �हदंसु्ाना्ा 
पूणर सवातंं्ाची महती गाण्, रॅतपात व ्ु सद ्ांचा अवलंब करण्ास उतत्जन द्ण् वगैर् का्द्ात 

सापडणार् सवर भ्कंर शबद एकत करन त् आरोप ठ्वण्ात आल्! इतक्च नवह् तर ्नममा ख्ला होऊन 

ग्ल्ला असतानाह� नवीन आरोप जोडण्ात ््तच होत्. सावरज्नक को्ारत एक �णह� जो पुरावा ््ऊ 

शकला नसता तो सवर ्ा खाजगी चौकशीत गुपचूप र�तीन् चालू द्ण् भाग पडल्ल् होत्. पुराव्ासाठठ द्. 

सावरकरांवर आज दोन वष� ठ्वल्ल्ा �ड््रॅ्वहांची सा� झाल�. त्ांच ् �रपो र् हजर करण्ात आल्. 

�हदंसु्ान सरकारजवळ असल्ल� व ना�शका्ा ख्ल्ात दाखल झाल्ल� द्. सावरकरांची सवर पत ्

भाषांतर करन द्ण्ात आल�. व अशा र�तीन् रजतक् शॅ् ्ततक् सा�हत् एकत करन हा ख्ला 
सज�वण्ात आला व ह� सवर चौकशी अशा गकहस्ाकड् चालल्ल� होती क�, �हदंसु्ान व त्ाबदलच् 

राजकारण ्ा �वष्ाबदल त्ांा्ा �ानाची अगा�ता वणारवी ्ततक� ्ोडीच! उदाहरणा्र, द्. सावरकर 
्ांा्ा गुर गो�वदं�सहंाा्ा सभ्तील भाषणाबदल चचार चालल� असता एकजण �वचारतात ’गुर 

गो�वदं�सहं कोण?’ ‘ हा शीख लोकांचा गुर आह्.’ ‘पण ्ाचा तुमह� उतसव का् महणून क्ला?’, ’हा 
�हदंसु्ाना्ा ्ोर पुरषांपैक� एक होता’. त्वहा उतसुकत्न् �वचारण्ात आल्, ’Yes; but was be 

prosecuted for sedition?’ त्ाजवर राजदोहाचा ख्ला भरला ग्ला होता का्? 

अशी ह� चौकशी चालता चालता अख्र ्तचा ्नकाल लागला.द्. सावरकर ्ांची उल् तपासणी तीन तास 

चालल� व कसल्ल्ा ब्�रस्रांनी त्ांची कसून उल् तपासणी क्ल्ानंतरह� ज्वहा काह�च ता् बाह्र 

््ईना त्वहाच आरंभी क्ल्ल्ा अवडबंराचा ना्ना् होणार अस् �दसल्. इतॅ्ात त्ाच आठवड्ात 

क्ॅस्न हॉलमध्् जो सभ्चा पकार घडला तोह� आरोप आणखी वद�वला ग्ला! परंतु ्ाइमस पतामध्् द्. 
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सावरकरांच् पत छापल् ग्ल्ापासून तो आरोपह� पोकळ झाला. श्व्� असा ्नकाल लागला क�, द्. 

सावरकर ्ांजवर कोणताह� गुनहा शाबीत झाल्ला नाह� व महणून त् ग्ज इनच् का्मच् ममबर आह्त. 

त्ांना ममबर�शपच् सवर अ��कार आह्तच परंतु त्ांा्ावर सशं् आल्ला असल्ामुळ् त्ांना आजच 

सनद द्ण्ात ््त नाह�. 

अशा र�तीन् द्. सावरकर ्ांना आज मजजाव झाल्ला आह्. पुढ् त्ांना सनद द्ण्ात ््ईल- जर मध्तंर� 
त्ांच ्वतरन ्नरपदवी राह�ल तर. परंतु मला अस् कळल्ल् आह् क�, द्. सावरकर ह् ग्ज इनची ममबर�शप 

सोडून द्ऊन व पैस् परत घ्ऊन आपण होऊन ्ा व�कल�ा्ा �ंद्ास रामराम ठोकणार आह्त. आ�ण 

त्ांनी तस् का कर न््? लो. सुरमदना् बानज� ्ांची �सरवहल सरवहरसची नोकर� एका खाजगी वादाकरता 
ग्ल� व लो. अर�वदं बाबू ह् घोड्ावर चढता न आल्ान्, आपल्ा �सरवहल सरवहरसा्ा �ंद्ाला मुकल्. 

परंतु त्ांा्ा ्ा मुकण्ान्च द्शस्व्ला त्ांना तनमन�नान् वाहून घ्ता आल्. द्. सावरकर ्ांना तर 
व�कल�ा्ा �ंद्ाला सध्ा तर� ज् मुकाव् लागत आह् त् खाजगी वादासाठठ �कंवा कोणत्ाह� शार��रक 

कमतरत्साठठ नसून द्शाा्ा भॅतीसाठठच हो् व महणूनच त्ांा्ावर ्ा �ुद महतवाकां�्ला ला्ाडून 

द्शस्व्ला सवरसवी वाहून घ्ण्ाची जासतच जबाबदार� आल्ल� आह्. 

रतन शाणोलल�ढ झाल्ान्, चंदकला श्ष झाल्ान्, जलसंच् शारद��णत्न् व दाता �वभवत्न् जस् 

अ��कच शोभतात, तस्च द्शभॅत त्ांा्ावर आल्ल्ा संक्परंपर्न् जासतच �वलसत असतात. राष्ान् 

जगाव् महणून त् मरतात; राष् शीमतं असाव् महणून त् दा�र�्ात पडतात; राष्ान् पो्भर खाव् महणून 

त् उपास करतात; ह् उपास करण्ाच् महदाग् द्. सावरकरांच ्घराकड् ््त असता त् त्ांचा सवीकार 
करतील अशी त्ांा्ा द्शबां�वांची उतक् आशा असल्ास त्ात काह� नवल नाह�. द्शाला त्ांा्ा 
ब�्रस्र�प्�ा त्ांा्ा �भ�ावकततीचीच जासत जरर� आह्! 

-�द. १३ ऑगस् १९०९. 

  



 

www.savarkarsmarak.com 

३९. भ्ंकर ना्काचा शव््चा पडदा 
लडंन : ता. ३० जुल ै१९०९. सर कझरन वा्ल� व लालकाका ्ांा्ा अमानुष खुनाचा आरोप ज्ा तरणावर 

ठ्वल्ला होता त्ाची चौकशी पुर� होऊन त्ाला फाशीची �श�ा द्ण्ात आल�. ह्ा कहाती तरणाला 
तुरंगात ठ्वला असता त्ाच्वर फार सू�म पहारा ठ्वला होता. परंतु त्ाच् वतरनात कोणत्ह� व्ड्पणाच् वा 
ममद ू �बघडल्ाच् पत्ंतर द्णार� गोष् घडल� नाह�. इतक्च नवह्, त्ाला भ््ाव्ास ग्ल्ल्ा त्ाा्ा 
ओळखीच् गकहस्ांबरोबर तो अत्तं हसून ख्ळून गपपा कर�त अस्, त्ाला भ््ण्ाला जाण्ाची �हदं� 
गकहस्ांना प्म सॅत मनाई होती. परंतु मागाहून परवानगी द्ण्ात आल�. आत जाणाराचा प्म सॅत 

झाडा घ्ण्ात ््त अस्. तुरंगात �डगंराबरोबर �हदं� भाष्त न बोलण्ाची ताक�द द्ण्ात ््त अस् व मग 

इंगजी पहार्क्ार्च् अगद� सरननघ �डगंराबरोबर भाषणाची स�ंी द्ण्ात ््त अस्. �डगंराला हसतसपशर 
करण् वा �मठाई वगैर् कोणत्ह� अनन द्ण् ह् जर� सॅत र�तीन् बंद करण्ात आल् होत् तर� बाक� सवर 
गोष्� करण्ास मुभा होती. त्ापमाण् रोज एक-दोन �हदं� गकहस् जाऊन �डगंराशी बोलत असत. १५ 

�म्न्ांप्�ा जासत बोलण्ाची मनाई अस् �डगंरान् त्ाचा भाऊ त्ाला भ््ाव्ास ग्ला असता त्ाची भ्् 

घ्ण्ाच् मात साफ नाकारल्. दोनदा त्ान् आपल्ा भावाच् त�डह� न पाहता त्ाला परत �फर�वल्. ्ाच् 

कारण अस् आह्, क� क्ॅस्न हॉलमध्् भरल्ल्ा �हदं� लोकांा्ा सभ्त ह्ा �डगंराा्ा भावान् �मस्र 
मॉ�रसन ्ाा्ा प्रण्न्’आपण त्ा मनुष्ाचा भाऊ असल्ाबदल आपणास लजजा व ��ॅकार वा्त 

आह्’, अस् सावरज्नकर�तीन् मह्ल्ल् होत्! परंतु आता त्ा भावाला आपल्ा ्ा कक त्ाबदल अत्तं ख्द 

वा्त असून तो मरणाच् आ�ी आपल्ा भावान् आपणास भ््ाव् महणून अशू गाळताना पुषकळांनी त्ाला 
पा�हल्ल् आह्! ्ा एका �हदं� गकहस्ा�शवा् बाक� रजतक् �हदं� गकहस् जात ्ततॅ्ांना तो भ््ण्ाच् 

नाकार�त नाह�. परंतु कोणीह� इंरगलश गकहस् ग्ला असता तो त्ाला भ््ण्ाच् नाकार�. ज्ा �दवशी 
फाशीची �श�ा झाल� त्ा �दवशीच् आदल्ा �दवशी �डगंरान् त्ाला भ््ण्ास ग्ल्ल्ा त्ाा्ा पूवर सन्ह� 
सावरकरांना नम प�णपात करन आपल् दोन-तीन ह्तू �स�दस न्ण्ाची �वनंती क्ल� आह्. ह् ह्तू त्ा 
तरणाा्ा �वल�ण व ्न�ड्ा मनाची ्ोडी तर� कलपना द्तात. त्ाला ह् पॅक् माह�त होत्- नवह्, 

म्रजस्््च् को्ारत त्ान् होऊन हट �रला होता क�, I do not plead for mercy; nor do I recognize your 
authority over me. All I wish is that you should at once give me the capital punishgment. I want 
to be hanged, for then the vengeance of my countrymen will be all the more keen. 

परंतु आपल्ा कूर व ्नदर् कक त्ाच् पा्र्चतत आपल्ा द्हांतातच आह् ह् जाणत असतानाह� तो 
महणाला क�, माझा प�हला ह्तू हा आह् क�, माझ्ा द्हाची उततर�क्ा �हदं ू�मारपमाण् झाल� पा�हज् व 

माझ्ा प्ताला कोणाह� अ�हदंचूा व माझ्ा भावाचा सपशर न वहावा. माझी दसुर� इाछा ह� आह् क� माझ्ा 
दहनकाल� कोणातर� बाहमणान् मतंारगन द्ावा (�डगंरा जातीन् ��त  ्आह्.) माझी ्तसर� इाछा अशी 
आह् क� माझ्ा खोल�त काह� कपड् व पुसतक् आह्त, ती �ललावान् �वकून त्ाच् पैस् ्््ील राष्�् 
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फंडास द्ण्ात ्ाव्त! भ्कंर व्डा हा मनुष्! �बचा्ार्च् सवर जी�वताच् �बर सहाड उचलल् जात असता तो 
त्ाची दादह� घ्त नाह�. परंतु खोल�तील �बर सहाडात फा्क् कपड् व दहापाच पुसतक् अनाठा्ी न जाता ती 
राष्�् फंडास द्ावी महणून वारंवार बजावून सांगत आह्!! कोण अमानुष व्ड्पणा हा! 

�द. २० जुल ै रोजी �डगंराला को्ारत आणल्. को्ारबाह्र शभंरावर �हदं� �वद्ा्� व गकहस् आत 

घुसण्ासाठठ उभ् होत्. परंतु कोणाह� �हदं� मनुष्ाला आत जाण्ाची मनाई होती �डगंराला को्ारत आणल् 

त्वहा अत्तं ्नषकाळजीपणान् व �ी् र�तीन् तो उभा होता. श्व्प्यत त्ाच् वतरन व च्हरा उदामपणाचा 
व ्तरसकारदशरक असून तो चालल्ल्ा पकाराकड् अत्तं उपहास मुद्न् व ब्मुवरतखोरपणान् ( defiant 

attitude) पाहत होता अस् सवर इंगजी पत् महणत आह्त. त्ान् को्ारत कळ�वल् क�, मी तुमची सतता 
मान् कर�त नाह� व ज्ाअ्� माझ्ा द्शाा्ा उदारा्र मी ह् कक त् क्ल् आह् त्ाअ्� मी पूणर ्नद�षी 
(Not guilty) आह्. �डगंरान् सॉ�ल�स्र वगैर् द्ण्ाच् नाकारल्च होत् व महणून त्ाला तुझ्ा सम्रना्र 
काह� बोलाव्ाच् असल्ास बोल अस् सां�गतल्. त्वहा तो महणाला क�, माझ्ा �खशात �लहून ठ्वल्ल� 
माझी एक जबानी तुमह� घ्तल्ल� आह् तीच वाचल� जावी, परंतु वतरमान-पतकाा्ा सू�म शो�ाची वा 
�डगंरान् वारंवार क्ल्ल्ा �वनंतीची दाद लाग ू न द्ता �डगंराा्ा �खशात व घरात सापडल्ल्ा ्ा 
जबानीा्ा पती प�सद करण्ाच् पो�लसान् साफ नाकारल्. ह� जबानी का् आह् व सरकार का् महणून 

ती लपवून ठ्वीत आह्, ्ाबदल सवरत चचार व तकर  चालू आह्त. परंतु ती जबानीच वाचण् नाह� अस् 

समजल्ावरन ्नरपा्ान् म्रजस्््पुढ् �दल्ल� जबानी वाचून दाख�वण्ात आल�. त्ात �डगंरा महणाला 
: माझ्ा द्शात तरण लोकांना द्शभॅतीकरता फाशी द्ण्ात ््त आह् व जनमठ्प्ा्ा �श�ा ठोठावण्ात 

््त आह्त. इंगलडंसाठठ इंरगलशांनी ज् कराव् महणून �शक�वण्ात ््त् त्च माझ् तरण द्शबं�ू माझ्ा 
द्शासाठठ कर�त असता त्ांा्ा दबुरलत्चा फा्दा घ्ऊन त्ांना मारण्ात ््त आह्. ्ाचा सूड महणून मी 
ह् कक त् क्ल्. �हदंसु्ानात जाणारा व त्् ्दहा हजार रप्् �मळ�वणारा पत््क इंरगलश मनुष् माझ्ा 
गर�ब द्शबां�वांतील एक हजार द्शबां�वांच् खूनच कर�त असतो. कारण तो चैनीत ज् पैस् खातो त्ावर ह् 

हजार लोक रजवंत राहू शकतात. ज्ापमाण् जमरनीला इंगलंडवर ज्ा बलातकारान् राज् करण्ाचा 
कोणताह� हॅक नाह�, त्ा बलातकाराचा सूड महणून मी ह् कक त् क्ल्. माझ्ा द्शातील रसत्ांवर 
बळजबर�च् अत्ाचार होत आह्त. माझ्ा द्शातील लाखो लोक दरसाल उपाशी मारण्ात ््त आह्त. 

ग्ल्ा पननास वषायत अबजांनी गणती वहावी इतक� संपतती माझ्ा द्शातून लांब�वण्ात आल� आह् व ह् 

मी पहात असता ज्वहा इंरगलश लोक र�श्ाबदल व कांगो लोकांा्ा दःुरस्तीबदल हळहळत असताना 
माझ्ा नजर्स पडतात त्वहा मला त्ा मानभावीपणाचा असहनी् ्तरसकार वा्तो व अशा रस्तीत 

इंगलडंला रजंक ू न त्ावर राज् करणा्ारम एखाद्ा जमरनाला उदाम पणान् लडंन शहरात वावरताना पाहून 

इंरगलश तरणान् त्ाला मारला असता त्ाची जी द्शभॅती तुमह� वाखाणल� असती त्ाच द्शभॅतीन् मी 
ह् कक त् क्ल् आह्. मी ह् सत् सवर जगास �वष्शतः अम्�रका व जमरनी ्््ील आमा्ा �हत�चतंकास 

सांगत असून त् तुमहासाठठ सांगत नाह�!’ वगैर् आश्ाची जबानी झाल्ावर न्ा्ा��शांनी काळी ्ोपी 
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घातल� व को्ारन् �डगंरास पुनहा �वचारल् क�, ’तुला फाशीची �श�ा का द्ण्ात ््ऊ न्् ्ाबदल जर काह� 
सांगण् अस्ल तर सांग.’ त्वहा तो महणाला, ’मी एकदा सां�गतल्च आह् क�, तुमा्ा को्ारची सतता मी 
मानीत नाह�. तुमहाला ज् ्ोग् वा््ल त् तुमह� माझ् करा. मला त्ाची पवार नाह�. पण ह� खाती बाळगा 
क�, एक �दवस असा ््णार आह् क�, त्ा �दवशी आमह� सबल व सतता�ीश अस ूव त्वहा ज् आमहाला 
वा््ल त् तुमच् आमह�ह� कर!’ ्ा उततरानतंर न्ा्ा�ीशांनी मह्ल्, ’मदनलाल �डगंरा, माझ्ा 
कोणत्ाह� बोलण्ाचा तुझ्ावर प�रणाम होणार नाह� ह् मी जाणून आह्. तुजवर खून क्ल्ाचा आरोप 

शाबीत झाल्ला आह् व महणून तुला फाशीची �श�ा द्ण्ात ््त आह्.’ र�तीपमाण् �मार��का्ारशन् 
’परम््वर तुला �मा करो’ महणून मह्ल् तोच �डगंरा उभा रा�हल्ला �दसला व महणाला, मला फाशी 
�दल�त ह� तुमची फार म्ह्रबानी झाल� कारण माझ्ा प�वत द्शभूमीसाठठ माझा तुाछ द्ह बळी द्ण्ाचा 
सनमान मला जो �मळाला त्ाचा मला गवर वा्त आह्. मला कशाचीह� �चतंा नाह�.’ तवर�त तीन 

पहार्करस्ांसह हसत हसत तो �पजं्ारकतून चालता झाला. 

अशा ्ा भ्कंर ना्काचा हा श्व्चा पडदा उघडला व त्ानंतर हा भ्ानक द्खावा �दसला. आता फॅत 

एक पव्श उरला आह् व तो संपताच ह्ा ना्काच् भरतवाॅ् होईल अशी आशा आह्. 

ह्ा ख्ल्ात ्नकाल होतो न होतो तोच दसुरा एक ्नराळ्ाच पकारचा ख्ला उपरस्त झाल्ला आह्. 

द्. सावरकर ्ांनी क्ॅस्न हॉल म�ील �डगंरा�वरद असल्ल्ा आगाखानाा्ा ठरावाचा जो ्ोग् ्नष्� 

क्ला त्ानंतर त्ांनी ्ाइमसमध्् एक पत �लहून आपण ठरावाला का �वरो� क्ला त् त्ात सपष् 

�ल�हल्ल् होत्. पत सावरकरांनी ज्ा �दवशी �ल�हल् त्ा �दवशी रसत्ातील सवर बाजंूना वतरमानपताा्ा 
जाह�र पतकांवर ’सावरकरांच् सम्रन’ वगैर् मोठमोठ्ा शबदांनी छापल्ल् म्ळ् �दसत होत्. ह्ा सवर 
पतांनी त् पत पमुखतवान् छापल्, इतक्च नवह् तर ह्नी कॉ्न वगैर्ा्ा सभ्न् नतंर जो ठराव पास क्ला तो 
फॅत सहानुभूतीचा करन त्ात आरोप ठ्वल्ल्ा तरणाबदल चकार शबद काढल्ला नवहता. कारण तस् 

करण् ह� को्ारची ब्अदबी होती. ह्ा पकारानतंर शी. चटोपाध्ा् ्ांनी ्ाइमसला एक-दोन खरमर�त पत ्

�लहून सावरकरांच् सम्रन क्ल्. इतक्च नवह् तर’Had I been present there I would have done 

exactly the same and would have supported Mr. Savarkar even at the risk of being ejected.’ अस् 

सपष् �ल�हल्ल् होत्. त्ाच पतात त्ांनी सद्ःरस्तीसंबं�ान्ह� खरमर�त ्�का करन मह्ल् होत् क�, 
अस् भ्कंर खून ह् भ्कंर प�ररस्तीच् अप�रहा्र प�रणाम असतात व त् प�रहरण करण्ाचा मागर 
महणज् �हदंसु्ानला सवराज्ाच् पूणर अ��कार असण् हाच हो्. ह्ा सपष्वॅत्पणाबदल शी. 
चटोपाध्ा् ्ांना �मडल म्पला्ा बमचसरनी नो्�स �दल� आह् क�, ’तुमहास ह्ा इनम�ून ममबर�शपच् 

हॅक काढून घ्ऊन बाह्र का घाल�वण्ात ््ऊ न््?’ काम चाल ूआह् व त् संपताच पुढ् कळवीन. 

-�द. २० ऑगस् १९०९. 
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४०. इंगज ्््ून त्् ून सारख्च! 

लडंन : �द. ७ ऑगस् १९०९. ्ा चार-पाच �दवसात �हदंसु्ानातून र्रन् बंगालम�ील बा्कॉ्ा्ा 
वाढ�दवसा्न�मतत भरणा्ार७ सभ्�वरद इंगजांकडून तारा �ाडण्ाचा सपा्ा चाल�वल्ला आह्. ती सभा 
�हदंसु्ान सरकारन् बंद करावी महणून इंरगलश लोकांचा आगह वहावा एतद्र हा तारांचा मारा सुर असावा 
व त्ापमाण् आजा्ा पात्�हक पतात ह्ा सभ्�वरद कडक ल्ख आल्ल् आह्त. ड्ल� ््�लगाफ ह् 

वजनदार पत आपल्ा पताच् तीन रकान् भरन रा�हल्ल्ा मुखल्खात महणत् क�, �ब�्श व्ापाराची जर 

�डगत राखण् अस्ल तर हा ब�हषकार बंद क्ला पा�हज् व �वश्षतः परवा कलकत्ास होणार� 
ब�हषकारज्तंी व �मरवणूक बंद झाल�च पा�हज्.कारण क�, अर�वदं नावाा्ा गुपतक्ाचा ख्ला 
झाल्ल्ा (पण त् ्नद�षी महणून सु्ल् ह् ल्खकान् अरजबात वगळल्ल् आह्) गकहस्ाा्ा ब�हणीन् क्ल्ल् 

्नशाण �मरवणुक�त लोक उभारणार आह्त! 

शी. वीरमदना् चटोपाध्ा् ्ाजवर�ल ख्ल्ाचा ्नकाल लागला. �मडल म्पलच् बमचसरनी, त्ांा्ा प�र�ा 
होईप्यतह� वा् न पाहता, त्ा संस््तील सभासदपणाच् हॅक काढून घ्ऊन त्ांना संस््तून काढून �दल्! 

शी. चटोपाध्ा् ह् �वदवान व प�सद ल्खक असून त् आज दहा वष� इंगलडंात पतल्खनाचा व्वसा् 

कर�त होत्. त्ांच् वडील ह् हैदाबाद व बंगाल ्ा पांतात नावाजल्ल् गकहस् आह्त. द् सावरकरां पमाण् 

उघडपण् सम्रन करण्ासाठठ ्ांनी ्ाइमसला पत् �ाडल� होती व त्ात ’I do not believe in the old-

world idea of ’peaceful revolution’ of Bipin Chandra Pal’ वगैर् मजकूर प�सद क्ल्ला होता. द्. 

सावरकरांना फॅत सनद द्ण्ाच् नाकारल् असून त्ांच ्ससं््च् सभासदपण व अ��कार का्मच ठ्वल्ल् 

आह्त. परंतु द्. चटोपाध्ा् ्ांजवर तीह� म्ह्रबानी झाल्ल� नाह�. द्. सावरकरांची चौकशी चालल� त्वहा 
भोळ् लोक महणत क�, फॅत ग्ज इन वाई् आह्. आता �मडल म्पलन् तीवरह� ताण क्ल�! ज्ास काह� 
सवा�भमान व प्तरषठतता आह् त्ांनी पुनहा इंगलडंात का्द्ाा्ा अभ्ासाला न �शवण्च बर्. इंगज 

्््ून त्् ून एकच. मग त् �हदंसु्ानात असोत क� इंगलडंात असोत, ग्ज इनच् ममबसर असोत वा �मडल 

म्पलच् बमचसर असोत! इतक् जर� �हदं� तरण �शकल् तर� द्. सावरकर व चटोपाध्ा् ्ांच् छळाचा उप्ोग 

झाला अस् मानण्ास हरकत होणार नाह�! मकत्ूची �श�ा झाल्ला मदनलाल �डगंरा ह्ाचा कॉल्जातील 

अभ्ासकम फारच उततम होता व तो पर��्त प�हला आल्ला होता. तीन वषायचा अभ्ासकम संपवून 

श्व्ची पर��ाह� त्ान् उतकक ष् र�तीन् �दल्ल� होती व म�हन्ा दोन म�हन्ात तो �हदंसु्ानातह� परत 

जाता! त्ांची फाशी रद वहावी महणून स््डसाह्ब फार ख्प् कर�त आह्त. त्ांच ्मत् त्ाला जनमठ्प 

वहावी. परंतु �डगंरा फाशी जाण्ा�वष्ीच अ��क उतसुक आह्! आपल् प्त दहन करण्ात ्ाव् अशी 
त्ाची इाछा असल्ान् व ह� �ा�मरक बाब असल्ान् ्््् �हदं ू लोकांनी सह्ा क्ल्ला एक अजरह� 
सरकारकड् �ाडण्ात ््त आह् क�, �डगंराचा मकत द्ह �हदंूंच् सवा�ीन करण्ात ्ावा. ्ा अजारवर सह्ा 
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भरपूर होत आह्त. त्ाचपमाण् �डगंरान् मला बाहमणांनी उपद्श द्ावा महणून इाछा क्ल्ल� असून त् 

�मरकक त् करण्ासाठठ पदवी�र व �मर� बाहमणांनीह� आपण त्ार असल्ाच् सरकारास कळ�वल् आह्. 

-�द. २७ ऑगस् १९०९. 
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४१. भरतवाॅ् 

लडंन : ता. २१ ऑगस्. लडंनमध्् सुर झाल्ल्ा महाभ्ंकर ना्काचा श्व्चा पडदा भरतवाॅ्ालाह� 
सुरवात झाल्ल� आह्! ज्ा तरणान् सर कझरन वा्ल� ्ा इं�ड्ा ऑ�फसा्ा व इं�ड्न सरकारा्ा 
मुा् अ��का्ारठचा ्नदर् व कूर व� क्ला त्ा �डगंराला ग्ल्ा मंगळवार� फाशी �दल� ग्ल�! (१७ ऑगस् 

१९०९. त्ाला फाशीची माफ� होऊन जनमठ्प �मळावी अशी काह� इंगज लोकांनी ख्प् चाल�वल� होती 
परंतु ती गोष् सरकारास रचल� नाह�. इतक्च नवह् तर सरकारप्�ा �म. �डगंरालाच जासत रचल� नाह�! 
तो सारखा हटच �रन बसला क�, मला फाशी झाल�च पा�हज्. कारण ’So that the vengeance of my 

countrymen will be all the more keen!’ उभ् प�ांनाह� फाशी रचल� होती. �डगंरा तुरंगात ग्ल्ापासून 

त्ाा्ाकड् भ््ण्ास त्ाच् पुषकळ इं�ड्न सन्ह� जात असता त्ांा्ाशी तो अत्तं हसून ख्ळून गपपा 
कर�. तुरंगात तो पुसतक वाची व ल्ख �लह�. त्ाला मरणानतंर जाळाव् महणून त्ान् फार प्तन क्ल्ल् 

होत्. त्ापमाण् ्््ील लोकांनी द्खील सह्ा करन अजर क्ला क�, �डगंरा हा �हदं ूअसल्ान् व त्ाची 
�हदं�ुमारपमाण् उततर�क्ा वहावी अशी फार इाछा असल्ामुळ् त्ाच् प्त जाळण्ात ्ाव्. परंतु सरकारन् 

त्ा अजारची काह� एक दाद न घ्ता त्ाला जाळण्ाच् साफ नाकारण्ात आल्. म्ल्ानंतरह� �डगंराा्ा 
प्ताला ह� औधवरद्�हक �श�ा �दल� नसती तर काह� वावग् झाल् असत् अस् नाह�. 

मंगळवार� सकाळी �डगंरा गाढ झोप्तून जागा झाला. त्ान् उततम पकार् पोषाख क्ला. सकाळचा फराळह� 
्ोडासा क्ला. सुमार् ९ वाजता ठरल्ल� घं्ा वाजू लागल�. त्ा �दवशी आत कोणालाच, वतरमानपताा्ा 
बातमीदारांनाह� ््ऊ �दल् जाणार नाह�, अस् आ�ीच सॅत हुकुमान् प�सद झाल् असल्ान् नुसती 
दरवाज्ाबाह्र गद� होती. आ�ा नसताह� आत जाण्ासाठठ �डपड कर�त �हदं� लोक तुरंगाभोवती ्घरट्ा 
घाल�त �फरत होत्. इंगजह� दोन-तीनश् जवळ जवळ उभ् होत्. परंतु आत कोणालाह� जाता आल् नाह�. 
घं्ा वाजू लागताच �डगंराकड् �खसती �मारच ्�मार��कार� आल्, परंतु त्ांचा उपद्श आपल्ाला नको, 
आपण �हदं ूआहोत व �हदं�ुमारपमाण्च आपण मरणार असा त्ान् हट �रला. नतंर अनावकत मसतकान् व 

दढ पदन्ासान् तो व�सतंभाकड् चालला. व�सतंभावर चढला त्वहा तो इतका ब्�फक�र होता क� त्ाला 
कोणत्ाह� पकारचा हात द्ण् जरर पडल् नाह�. व�पाशात मान गुतंल�. ठोकळा उडाला व मदनलाल 

�डगंरा आठ फू् अंुचीवरन मकत्ुच् जबड्ात कोसळला. ्ोड्ा व्ळान् प्ताची �रतसर चौकशी चालताना 
द्. मासतर ्ा पारशी गकहस्ांना आत आण�वल् ग्ल्. त् �डगंराच् व सावरकरांच् एक सन्ह� होत्. त्ांच् 
सम� �डगंराच् प्ताची चौकशी झाल�. त्ा व्ळ्स �डगंराा्ा प्ताच् दशरन भ्पदच होणार् होत्! त्ाच् 

च्ह्ारडवर दःुखाची वा भ्ाची छ्ा नवहती. त्ाच् अंग ताठ झाल्ल् होत्. त्ाच् डोळ् व्ारल्ल् होत्. अंगात 

न्हमी जो पोषाख घालून तो कॉल्जात जाई तोच पोषाख चढल्ला व त्ाची मान कंठमणी फु्ल्ामुळ् 

लुळी पडल्ल�! 
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�डगंराचा मकत् ुततकाळ झाल्ला होता. एका �म्न्ात सवर ्नकाल लागला. एका �म्न्ात श्व्चा पडदा 
पडला! 

परंतु ्ा अपूवर ना्काच् श्व्च् भरतवाॅ् तो पडदा पडण्ापूव� सुर झाल्ल् होत्. �डगंराची क्स चालल� 
असताना त्ान् एक सवसरं�णा्र �ल�हल्ला जबाब त्ाच् �खशात सापडल्ला होता. तो जबाब को्ारत 

वाचावा असा त्ाचा अत्तं हट असताह� व तो जबाब आपणास �मळावा महणून सवर पतकत्ायचा 
आ्ोका् प्तन चालला असताह� �ब�्श अ��कारस्ांनी व पो�लसांनी तो ल्ख प�सद करण्ाच् साफ 

नाकारन आतल्ा आत दडपून ्ाकल्ला होता. ह� गोष् सवरत वतरमानपतातून प�सद आह्. ह्ा 
दसतऐवजाची प�सदी पूणर अशॅ् होती परंतु �डगंरा फाशी जाण्ाच् आ�ीच एक �दवस सवर लडंन शहर 

एखाद्ा भूतबा�्सारख् दचकून व्डावल्. झाल् तर� का्? तर ह्ा �ब�्शाा्ा व पो�लसांा्ा ्तजोर�त 

दाबून ्ाकल्ल्ा एकुलत्ा एक दसतऐवजाची चोर� होऊन कोण्ा एका �हदंन्ू तो छापून प�सद क्ला. 
त्ाा्ा हजारो पती रसत्ात हातोहात वा्ल्ा जाऊ लागल्ा! पो�लसांना तर त�ड बाह्र काढव्ना. त्ांची 
्तजोर�तील पत तशीच त्ांच्पाशी, मग ह� दसुर� पत कशी पैदा झाल�? अन्क शकंा! �ब�्श तुरंगातील 

कोणी गोरा अ��कार� तर �हदं� लोकांना �फतूर नाह�? कोणी महण् �डगंराच् कक त् ह् एका गुपत क्ाच्च 

अंगभूत असल् पा�हज्, त्ा �शवा् ह� त्ाची जबानी दसु्ार््स कशी मा�हती असणार? कोणी महणाल्, 

क् आ�ी नसावा, पण तुरंगात असताना त्ाच् कपड्ाची न् आण होत असताना ह� पत बाह्र छपवून 

�ाडल� असावी! एकच ग��ळ चालल्ला आह्. ती पत अससल आह् ्ात शकंा नाह�. कारण ड्ल� �मरर 
महणत् क�, ’त्ात चॅक अस् �ल�हल्ल् आह् क�,’ह� पत �डगंराच् ल्खाची हुब्हुब नॅकल आह् अस् आमह� 
प्तपादन करतो. जर �ब�्श सरकार तस् नाह� अस् महणत अस्ल तर त्ाना ’We challenge them to 

prove otherwise before the whole world’ सवर जगासमोर आवहान करतो क�, तस् त्ांनी मूळ नॅकल 

प�सद करन �सद कराव्! पो�लसह� कबूल करतात क� ह� अससल पत आह्. ती ्नदान वतरमानपतात तर� 
प�सद होऊ न्् महणून सवायनी ख्प् क्ल�. पण तस् करण् ्नषफळ होऊन श्व्� खुद सरकार� पमुख पत 

ड्ल� न्ूज ह्ान्च ती सवर ल्खी जबानी छापून काढल�. ्ाइमस, स््नडडर वगैर् पत् �चडून जाऊन ल्ख 

�ल�हत आह्त व गुपत क्ाबदल �हदं� लोकांना, �ढल्पणाबदल व गबाळवकततीबदल पो�लसांना व 

मूखरपणाबदल’ड्ल� न्ूज’ला �शव्ा हासडीत आह्त! 

परंतु ड्ल� न्ूजन् त् वॅतव् छापल् नाह�, त्ान्ह� (challenge) आवहान प�सद क्ल� नाह� तोच, 

अम्�रक्तून चवताळल्ल्ा इंगजांा्ा तारा आल्ा क�, �डगंरा ज्ा �दवशी फाशी ग्ला त्ाच �दवशी 
अम्�रकन पतांनी ह्च हसतपतक मोठमोठ्ा ्ाइपात छापल्ल् होत्! ’�ब�्श सरकारला ठक�वल्! 

�डगंराची दाबून ्ाकल्ल� जबानी! अदतू चमतकार!’ वगैर् �वल�ण म्ळ्ाखाल� ह् ’आवहान’ छापून 

अम्�रकन पत् �वसावा घ्तात न घ्तात तोच आ्लयड दतत महणून पुढ् आल्! फार का्, पण कालच 

चहुकड् तारा प�सद झाल्ा आह्त क�, ’Ireland honours Dingra! Huge placards with deep black 
borders and with the inscription ’Ireland honoure Mandanlal Dingeas who was proud to lay 
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down his life for the sake of his Country.’ in letters twelve inches in length were found posted 
today on walls within few miles of Dublin!’ एक्क फू् जाडीा्ा अ�रांची जाह�रपतक् �भतंीवर 
अडकवल्ल� क�, ’आ्लयड �डगंराचा सनमान करत् आह्!’ 

सावरकरांच् सन्ह� द्.मासतर ्ा पारशी गकहस्ाची ड्ल� �मररा्ा बातमीदारान् भ्् घ्तल� त्वहा त्ान् 

�वचारल् - Will he be considered as a martyr by the Indians? द् मासतर महणाल् क�, Certainly. He 
has laid down his life for his country’s good. Whether his idea of this’good’ was right or wrong 
is a matter of opinion. 

एका इ्ा�ल्न वतरमानपतान् एक �चत �दल्ल् आह्. त्ात एक मोठा कडा काढल्ला असून पा्ापाशी 
�हदंसु्ान, त्ावर इरजपत, सोमाल�लँड वगैर् �व्ा, त्ावर वसाहती व त्ावर इंगलंड बसल्ल् आह्. 

इतॅ्ात सफो् होतो व’ �हदं ू न्शन्�लस्’ बार उड�वतो. �हदंसु्ानला �खडंार पडत् व सवर कडा डळमळू 

लागून घाबरल्ला जॉनबुल महणतो, ’अर् हा वाडा ढासळला! ह्ाचा पा्ाच पोखरला ग्ला! माझ् अंगास 

कोण कापर् भरल् आह्!’ 

जमरनी व फानस ्ा द्शातील पतात तर �हदंसु्ाना्ा चळवळीची हक�कत द्ऊन इंगलंड�वरद फार कडक 

ल्ख ््त आह्त. हा सवर मतसराचा प�रणाम असावा झाल्! 

-�द. १० सप म्बर १९०९. 
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४२. द्. सावरकरांच ्पत 
लडंन : इ.स. १८५७ साला्ा ्ुदपसंगाचा �ल�हल्ला एक इ्तहास कस्म खात्ाा्ा ्न्मापमाण् 

�हदंसु्ानात आणण् मना करण्ा�वष्ी �हदंसु्ान सरकारन् सोडल्ला व इंगलंड व �हदंसु्ान ्ांतील 

ब्ार् ाच पतात प�सद क्ल्ला एक हुकूम माझ् नजर्स नुकताच आणण्ात आल्ला आह्. त्ा हुकमात माझ् 

नावाचा उलल्ख असल्ान् मला त्ासंबं�ी ह् पत �लहाव् लागत आह्. 

ह् पुसतक अजून अपका�शत आह् ह् सरकारासह� कबूल आह् व महणून ज् पुसतक कोणत्ा सवरपाच् आह् 

ह् ्न्च्ातमकत्न् कोणासच ठर�वण् अशॅ् होणार् आह्, अशा एखाद्ा पुसतकाला त् जनम पावण्ाच् 

आ�ीच राजदोह� ठरवून ततप�सदीची बंद� करण् ह् का्द्शीर अस्ल वा नस्ल तर�रह् न्ाय् नाह�च नाह�. 
परंतु ह् पत त्ा मुद्ाबदल नवह्. �हदंसु्ाना्ा गवहनरर जनरलन् मला न कळ�वता वा ्ासंबं�ी माझ् 

महणण् ऐकण्ाची तसद� मुळीच न घ्ता त्ा हुकमात माझ् नाव ब्�डक घुसवून द्ण्ाचा जो अ्लाघ् 

पकार क्ल्ला आह् त्ाबदल ह् पत मी �लह�त आह्. सरकारला �मळाल्ल� मा�हती �व्वसनी् होती वा 
नवहती, जर ती मा�हती �व्वसनी् होती तर मज�वरद आणल्ल्ा ्ा आरोपाची मला सूचना द्ऊन माझ् 

महणण् ऐकण्ात सरकारा्ा सरळत्ला वा मा�हतीा्ा �व्वसनी्त्ला काह� कमीपणा आला असता 
अस् नाह� आ�ण जर ती मा�हती �व्वनी् व पुर्शी नवहती तर ्ता्ावर अं�ळा ्न्वास ठ्वून माझ् नाव 

त्ा पुसतकाशी जोडण्ाच् आ�ी मला त्ाबदल सवसम्रन करण्ास सांगण् ह् सरकारच् का्द्शीर व 

नै् तक कतरव्च होत्, परंतु घाईन् मजवर अचानक हलला करण्ातच सरकारला समा�ान वा्ल्ल् �दसत्. 

एतद्र अशा रस्तीत मला ज् करण् शॅ् आह् व इष् आह् त् इतक्च क�, सरकारा्ा हुकमात क्ल्ल्ा 
असपष् उलल्खावरन त्ांा्ा कलपन्समोर असल्ल्ा त्ा अ�ात पुसतकाच् सवरपाचा जो काह� 
्ोडाबहुत बो� होण्ासारखा आह् तशा सवरपाा्ा कोणत्ाह� पुसतकाशी माझ् नावाचा अ्ारअ्� काह� 
एक संबं� नाह� ह् सावरज्नकर�त्ा प�सद करण् हो् व महणूनच मी ह् पत आपणास �ल�हल् आह्. आपण 

व आपल् व्वसा्बं�ू ह् पत छापतील अशी आशा करणारा, 

-�द. १७ सप म्बर १९०९. 
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४३. �वज्ादशमीचा उतसव 
लडंन : ५ नोवहमबर- �हदंसु्ानात �खसतमस साजरा करण्ाची पदती जसजशी कमी होत व लजजासपद 

वा्त चालल� तसतशी लडंनमध्् �वज्ादशमीच् समारंभ करण्ाची पदत माननी्त्ची व वाढत्ा 
जोराची होत चालल�. ्ोड्ा वषायपूव� �वश्षतः बंगाल व मदासकड् �खसतमस �हदं ु सणांप्�ा जासत 

मानला जाऊन ’सु�श��त’ लोकांना �खसतमसची काड� श्कड्ांनी वा्ल� जात. जर� ’अ�श��त’ �हदं ू

समाज ्ा अपु्ारस सणाचा �व्ाळ न होऊ द्ता इमानीपणान् आपल्ा वाडव�डलांा्ा उतसवातच उतसाह 

मानीत होता तर� इंगलडंमध्् �वज्ादशमीा्ा नावावर राहो पण आमह� �हदं ूआहो महणून सांगण् ह� 
शरम्ची व फाजील �मरभोळ्पणाची व रान्� आडदांडपणाची गोष् समजल� जाई! तीन वष�ह� झाल� 
नाह�त; एक् �दवशी एका खानावळीत आमह� ज्वाव्ाला बसलो. आमच् श्जार� दसुरा एक आमचा �हदं ू

सन्ह� बसला होता. आमह� ््ण्ाच् सुमार् दोन वष� आ�ी ह् गकहस् इंगलडंात आल्ल् असल्ान् इंगलडंा्ा 
चाल��रती�वष्ी क्वहा क्वहा साहरजकपण्च आमहास मा�हती सांगत. ््बलावर दसुर् बाजूस दोन इंगज 

रसत्ा त्ाच खानावळीत राहणा्ारर ् व महणून जरा ओळखीा्ा बसल्ल्ा होत्ा. गोष्�वरन गोष् 

्नघता र�ववार� चचरमध्् जाण्ाच् प्न चालल् व माझ् सन्ह� महणाल्,’हो्, मीह� र�ववार� चचरमध्् 

जातो. पत््क �ख्चनन् ग्ल्च पा�हज्.’ आमहाला आमा्ा ्ा �हदं ूसन्ह्ाा्ा उततराच् मोठ् गूढ पडल्. 

इतॅ्ात त्ा इंगजी रसत्ांनी आमहालाह� चचरमध्् जाण्ाबदल �वचारल् त्वहा आमह� महणालो, ’क�ी 
क�ी आमह� पाहण्ासाठठ जातो. बाक� आमह� �हदं ूलोक र�ववार� चचरमध्् जाण्ाची जरर� मुळीच मानीत 

नाह�.’ तर आपण �हदं ूआहा का्?’ मोठ्ा द्ादर मुद्न् ह्ा रसत्ा महणाल्ा. सवा�भमान सवरान् आमह� 
उततर �दल् क�, ’आमहास फार मोठठ �न्ता वा्त आह् क� आमह� �हदं ूआहो, ज्वणानतंर आमचा सन्ह� 
महणाला,’कशाला तुमह� सां�गतल्त आपण �हदं ूआहात? ह् जरा इंगजांा्ा कानाला ठठक लागत नाह�,’ 
आमह� उततर क्ल्, ‘त्ांा्ा कानाला तुमा्ा व�डलांच्ह� नाव ठठक लागत नाह� मग त् तुमह� �फरवाल 

का्? कानाला वाई् लागत् महणून जर �मर छप�वण् �शष्संमत आह् तर मग इंगजच आमह� �हदं ू

आहोत अस् का सांगत नाह�त? त्ांच् �ख्चन असण् ह् आमच् कानाला वाई् लागत् ह् त्ांनाच आपण 

जाऊन कळवा.’ 

ह� तीन वषाया्ा पूव�ची रस्ती पाल्ल� आ�ण आता �हदंसु्ानात �खसतमसची काड� वा्ण् व इंगलडंात 

�हदंसु्ानची लजजा वा्ण् बंद पडल् व त्ा जागी खुद लडंन शहरात �वज्ादशमीच् उतसव मोठ्ा 
समारंभान् गाजू लागल्. मी �हदं ूआह् ह् सांगण्ात तरणांना कोण अ�भमान वा्ू लागला आह्! आज 

आमचा �हदंूंचा सण आह् ्ाची त्ांना कोण �न्ता वा्त आह्! शीरामाच् नावाचा ज्ज्कार लडंनमध्् 

कोण गजरान् होत आह्! अस् रस्त्तंर तीन वषायत झाल्. 

�वज्ादशमीच् �दवशी सवर �हदं� लोकांची एक म्जवानी ॅवीनसरोड हॉलमध्् झाल�.’शीरामो �वज्त्’ ्ा 
म्ळ्ाा्ा सुवणरप�तका सवर लंडनम�ील �हदं ूगकहस्ांस  वा्ल्ा होत्ा. म्जवाणीा्ा प�तक्ची वगरणी 



 

www.savarkarsmarak.com 

तीन रप्् होती. तर� शभंरावर �हदं� समाज हॉलमध्् जमल्ला होता. त्ात मोठमोठ् व्ापार�, पोफ्सर, 
डॉॅ्र, �वद्ा्� असून द्शभॅत मोहनलाल गां�ी ह् अध्� होत्. �हदं� रसत्ाह� हजर होत्ा. हा ्नववळ 

भारती् उतसव असल्ान् �हदं� मनुष्ा�वर�हत दसुरा मनुष् कोणी ््ऊ �दला ग्ला नाह�. हॉलमध्् 

म्जवानीा्ा सुदंर पंॅती, �ूपाचा �ा�मरक दरवळ, मध्भागी लावल्ल् भव् राष्�् ्नशाण व त्ावर�ल 

एक्क फू् जाडीची ’वंद् मातरम स’ ह� अ�र् व राष्�् गीताच् सवर ्ांनी फार शोभा आल्ल� होती. �हदं ू

र�तीपमाण् समारंभ सुर होऊन द्. गां�ींच् कळकळीच् भाषण झाल् त् महणाल्, आजा्ा पसंगी पान् 

वाढण्, पाणी घालण्, सवैपाक करण् वगैर् सवर काम् पोफ्सर, डॉॅ्र वगैर् दजारा्ा सव्ंस्वकांनी क्ल्ल� 
पाहून मला आमा्ा लोकांत वाढत चालल्ल्ा लोकस्वाततपरत्ची आणखी एक प�चती �मळाल�. 
अशापसंगी मला व आपणाला एकत होऊन भ््� घ्ता ््तात ह� �कती आनदंाची गोष् आह्! लडंनमध्् 

असला समारंभ होत अस्ल ह् मला आताप्यत खर् वा्ल् नसत्. हा समारंभ �हदं ूअसताह� त्् ्माझ् 

मुसलमान, पारशी वगैर् द्शबं�ू प्मान् ््तात ह्ह� ध्ानात घ्ण्ासारख् आह्. शीरामाच् सदगुण जर 
आपल्ा राष्ात पुनहा उतरतील तर आपल्ा उननतीला व्ळ लागणार नाह�’. नतंर �हदंसु्ाना्ा नावाचा 
ज्घोष होऊन मातकभूला पुषपांजल� अपरण करण्ासाठठ द्. गां�ींनी त्ांा्ा बरोबर आल्ल् साउ् 

आ�फक्तील प�सद द्शभॅत प्त्न�ी अलल� अझीझ ्ांना सां�गतल्. ह� मातकभूला अपरण होणार� 
पुषपांजल� द्ताना ्ा मुसलमान द्शभॅतांनी दोन �म्न््च च्कदार भाषण क्ल् व मह्ल् क�, �हदं ूव 

मुसलमान ्ांची जी भूमी ती �हदंसु्ानची भूमी तवर�त उननत व सम्र होवो. त्ांना अंतःकरणपूवरक 

दजुोरा द्ण्ास द्. वीरमदना् चटोपाध्ा् उठल् त्वहा लोकांनी त्ांचा सतकार क्ला. त्ांच ्भाषण तीनचार 
�म्न्् होऊन मग मातकभूला सवायनी पुषपांजल� अपरण क्ल�. अध्� द्. गां�ी ्ांनी नतंर शीरामचंदास 

पुषपांजल� अपरण करावी महणून द्. सावरकर ्ांस सां�गतल् व महणाल् क�, काह� मत�भननता असल� तर� 
मला द्. सावरकरां सरनन� बसण्ाची स�ंी �मळाल� ्ाबदल अ�भमान वा्त आह्. त्ांा्ा 
सवा्रत्ागाची व द्शभॅतीची म�ुर फळ् आपल्ा द्शाला �चरकाल लाभोत’. अध्�ांनी 
सां�गतल्ापमाण् शीरामचंदाच् चरणांवर पुषपांजल� अपरण करण्ास उठताना द्. सावरकर महणाल्, मी 
भाषण करण्ास उठताना आपण सारखा पाच �म्न््प्यत जो हा गजर करण्ाची तसद� घ्तल�त 

त्ाबदल मी आपल् फार आभार मानतो. कतरव् ह् सवतःच सुखदा्ी आह्. परंतु ज्ांा्ासाठठ त् क्ल् जात् 

त्ांा्ाकडून त् ज्वहा वाखाणल् जात् त्वहा जासतच सुखदा्ी होणार् आह्. आज मला आभार आणखी 
एका गोष्�बदल मानण् आह्. ती गोष् ह� क�, मला आपण पसतुता्ा कोणत्ाह� �वष्ावर बोलण् भाग 

न पाडता शीरामाा्ा काळाबदल बोलण्ाची स्वा सां�गतल�त. पसतुत रस्तीबदल का् बोलणार? पल्ग 

व दषुकाळ व शकखंला? त्ाप्�ा एक तासभरच का होईना पण भारतभूमीा्ा वैभव कालात सचंरण् ह् �कती 
तर� महत स भाग् आह्! ज्वहा काल�दास क�वता कर�त, गौतम उपद्श द्त, �वकम �स�््नांना व चंदगुपत 

गीक लोकांना रजंक�त, राम राज् कर�त व वारलमक� वीरकाव् गात, त्ा काळात मला आपण जाण्ाची 
परवानगी �दल�त ह् आपल् आज मजवर दसुर् उपकार आह्त!’ नतंर रामा्णातील ्नर्नराळ् भाग 

वारलमक�च् सरस वाणीन् वाचून व �ववणूरन द्. सावरकर महणाल्,’ज्वहा शीराम आपल् �पत्ाच् 
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वचनासाठठ वरवर, परंतु रा�स�्ासाठठ मुा्तः राज् सोडून वनवासात �शरल् त्वहा त्ांच ् त् कक त् 

महत स होत्. ज्वहा शीरामचंदानी लंक्वर चाल क्ल� व अप�रहा्र व �म्र ्ुदाला सजज होऊन रावणाला ठार 
मारल् त्वहा त् कक त् महततर होत्. परंतु ज्वहा शदुीनंतरह� सीत्ला उपवनात’आरा�ना् लोकस् मुयचतो 
नारसत म् व््ा’ महणून सोडून �दल� त्वहा त्ांच ्त् अवतारकक त् महततम होत्!!! रामाच् व्रॅत�वष्क 

वा कुल�वष्क कतरव् त्ांनी त्ांा्ा लोकना्काा्ा राजाा्ा कतरव्ासाठठ बळी �दल्! रामाच् 

अवतारकक त् व शीरामचंदाची मूत� जोप्यत तुमह� दढत्न् हद्ात �राल तोप्यत, �हदंूंनो, तुमची अवनती 
सहज नष् होण्ाची आशा आह्. तो दशर्ाचा पुत, तो ल�मणाचा भाऊ, तो मारतीचा सवामी, तो सीत्चा 
पती, तो रावणाचा ्नहनता शीराम जोप्यत �हदंसु्ानात आह् तोप्यत �हदंसु्ानची उननती सहजलब� 

राहणार� आह्. शीरामाचा �वसर पडला क� �हदंसु्ानातला राम नाह�सा झाला. �हदं ू�हदंसु्ानच् हद् आह्. 

त्ा�प इंद�नुष्ात जस् खर् स�द्र रंगांा्ा अन्कत्न् न �बघडता त् अ��कच खुलत्, तस्च मुसलमान, 

पारशी, ्हुद� वगैर् जगातील सवर सु�ारण्च् उततमांश �मसळून घ्ऊन �हदंसु्ानह� कालाा्ा आकाशात 

अ��कच खुल्ल.’ वगैर् आश्ाच् सुमार् पाऊण तास भाषण झाल्ावर शीरामचंदास पुषपांजल� अपरण क्ल� 
ग्ल�. नतंर सभाध्� गां�ींनी सावरकरांच् भाषण सवायनी अ�रशः ल�ात घ्ाव् व त्ातील श्व्ा्ा उ-
दीपक भागातील सवा्रत्ागाा्ा �वनंतीची सवायनी पूणरता करावी अस् सां�गतल् व नतंर राष्गीत होऊन 

समारंभ पार पडला. 

-�द. २६ नोवहमबर १९०९. 
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सांतवन 
(व�हनीस पत) 

ह्ा पुसतकातील श्व्च् बातमीपत ५ नोवहमबर १९०९ च् आह् ह्ानंतर सावरकरांनी बातमीपत 

पाठ�वण्ाच् �कंवा ती प�सद होण्ाच् स्�गत झाल्. कारण ’काळ’ च् संपादक द्. भ. परांजप् ्ांनाह� 
�श�ा झाल�. ्ा आ�ी २८ फ्बुवार� १९०९ ला सावरकरांच ््ोरल् बं�ू गण्श उपाा् बाबाराव ्ांस, त् 

परांजप्ांवर�ल अ�भ्ोगासाठठ मुंबईस ग्ल् असता, अ्क झाल्ल� होती. ८ जून १९०९ ला त्ांना जनमठ्प, 

काळ्पाणी ्न सवरमतता राजहत करण्ाची �श�ा झाल�. �द. १३ नोवहमबर १९०९ ला कणारवती (अहमदाबाद) 

्््् लॉडर �म ं् ोवर पाणघातक हलला झाला. ्ा पकरणी बडोद्ाच् उतसाह� ्ुवक मोहनलाल पंड्ा ्ांस 

आ�ण त्ांच ्सन्ह� महणून नारा्न दामोदर सावरकर (वीर सावरकरांच् �ाक्् बं�ू) ्ांसह� अ्क झाल�. 

२१ �डसमबर १९०९ ला बाबारावांच् अध््रनह� फ््ाळल् ग्ल् आ�ण त्ांचा सूड महणून त्ाच �दवशी राती 
अनतं कानह्र् ्ान् कल्ॅ्र ज्ॅसन ्ास गोळी घालून ठार मारल्. 

अशा प�ररस्तीत बाबारावांची पतनी सौ. ््स-ूबाई ्ांनी त्ांच ्�ाक्् द�र �वना्क ्ांस, ना�शक ्््् 

त्ांा्ावर आल्ल्ा सकं्ाच् वणरन करणार् पत �लहून आता का् कराव् अस् �वचारल्. त्ा त्ांा्ा 
पताला उततर द्ताना, अशा भ्कंर प�ररस्तीत त्ांच ् सांतवन करण्ासाठठ सावरकरांनी व�हनींना 
लडं नहून �ीर द्णार् काव्म् ्न सांतवनपर पत �ल�हल्.त् पत अस्- 

ज्ासी तुवां प्तपा�ळल्। मात्च् समरण होऊ न �दल् 

शीमती व�हनी वतसल्। बं�ु तुझा तो तुज नमी 

आशीवारद पत पावल्। ज् �ल�हल् त् ध्ानी आल् 

मानस पभु�दत झाल्। �न्ता वा्ल� उदंड 

�न् �न् आपुला वंश। सु्न्च्् ई्वर� अंश 

क� रामस्वा-पुण्-ल्श। आपुल्ा भाग्ीं ला�ला 

अन्क फुल् फुलती। फुलो्न्ां सुकोन जाती 

कोणी त्ांच ्महती गणती। ठ्�वल� अस्? 

प�र ज् गजमदशुड्ंन् उप्�ल्। शीहर�साठठ म्ल् 

कमलफूल त् अमर ठ्ल्। मो�दात् पावन 
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त्ा पुण् गजमदासमची। मुमु�रुस्ती भारतीची 

करणारवम ती ्ाची। इंद�वर््ामा शीरामा 

सवोद्ानीं ्तन् ्ाव्। आपल्ा फुलास भुलाव् 

खूडो्न्ां अपरण कराव्। शीरामचरणी 

�न् �न् अपुला वंश। सु्न्च्म ई्वर� अंश 

शी-राम स्वा-पुण् ल्श। आपल्ा भाग्ी ला�ला 

अशीच सवर फुल् खुडावी। शीरामचरणीं अपरण वहावी 

कांह� सा्रकता घडावी। ्ा न्वर द्हाची 

अमर हो् ती वंशलता। ्नवयश रजचा द्वांक�रता 

�दगतंी पसर् सुग�ंता। लोक�हतप�रमलाची 

सुकुमार आमुा्ा अनतं फुला। गुफंो्न करा हो सुमन-माला 

नवरातीा्ा नवकाला। मातकभूमी वतसल् 

एकदा नवरात संपल�। नवमाला पूणर झाल� 

कुलद्वी पक््ल् काल�। �वज्ाल�मी पावन 

तू �ै्ारची अससी मू्तर। माझ् व�हनी, माझ् सफू्तर 

रामस्वावतांची पू्त र। बीद तुझम आ�ींच 

महतका्ारच् कंकण ��रल्।आता महततमतव पा�हज् बाणल् 

ऐस् वतरन पा�हज् क्ल्। क� ज् पसंत पडल् सतंाना 

अन्क पूवरज ठषी्वर। अजात वंशजांच् संभार 

सा�ु सा�ु गजरतील। ऐस् वतरणम ्ा काला 
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माझ ्मकत्ुपत 
माचर १९१० 

ह्ापमाण् सावरकरांनी व�हनींना �ीर द्णार् पत पाठ�वल्. पण पुढ् ज्ॅसन व�ाची झळ सावरकरांप्यत 

पोचल�. पुढ् त्ह� तापान् आजार� झाल्. ह्ा रस्तीती सावरकरांनी लडंनमध्् रहाण् ठठक नवहत् महणून 

त्ांा्ा �मतांनी त्ांना जान्वार� १९१० मध्् प्�रसला न्ल्. पण प्�रसा्ा त्ा वातावरणात सावरकरांच् 
मन रम्ना. आपल् सहकार� सकं्ात असताना आपण त्वढ् परद्शात सुर��त रहाव् ह् त्ांना ्ोग् 

वा््ना. 

इकड् �हदंसु्ानातह� ज्ॅसन व�ाची चौकशी चाल ू असता, अनतं कानह्र् ्ांनी वापरल्ल् �पसतुल 

परद्शातून सावरकरांनी पाठ�वल्ल् आह् अस् �दस ूलागल्. त्ामुळ् मुंबईच् गवहनरर जाजर ॅलाकर  (लॉडर 
�सडनहम) ्ांनी मां्गोमर� ्ा दंडा��कार स्ांना सावरकरांा्ा �वरद आरोपपत �ल�हण्ास सां�गतल्. ह� 
सूचना १७ जान्वार� १९१० ला क्ल� ग्ल�. २२ फ्बुवार� १९१० सावरकरांवर�ल आरोपपत �सद झाल्, त् 

इंगलडंला पाठ�वण्ात आल्. 

सावरकरांना प्�रसला रहाण् बर् वा्त नवहत् आ�ण त्ात भर महणून लंडनम�ील अ�भनव भारत शाख्त 

घुसल्ल्ा �ब�्श ह्रांनी सावरकरांा्ा रजवलग �मतांा्ा नाव् तार करन तातडीा्ा ्न महतवाा्ा 
कामासाठठ सावरकरांना लंडनला बोल�वल्. इतक् �दवस �ब�्श ह्रांना चुक�वणार् सावरकर श्व्� त्ांा्ा 
्ा जाळ्ात फसल्. १३ माचर १९१० ला त् लंडनला पोचल्. तोच त्ांना अ्क करण्ात आल� आ�ण त्ांना 
चौकशीसाठठ बं�दवासात ठ्वण्ात आल्. ह्ा बंद�गकहातून सावरकरांनी त्ांा्ा व�हनींना एक पत 

पाठ�वल्. ह्ा पतात त्ांचा आतम�व्वास ्न हौताम् ्ांच् सुदंर दशरन आह्. ह् पत माझ्’मकत्ुपत’ ्ा 
नाव् प�सद आह्. त् माचर १९१० मध्् सावरकरांनी �ल�हल्- 

 

वैशा�खचंा कुमुदना् नभांत हास् 

््चं�दका �वल सौ�तल� �वलास् 

घाल� सव्म जल रजला �प् बाळ लोभम 

जाई फुल्, प�रमलम सुमनात शोभ् !१ 

आल् घर�ं सकल आपत-सुहद रजवाच् 
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आनदंमगन कुल गोकुल का् साचम 

आदशर द�रपत-श�ुचता �क् त ्ौवनांच् 

पाहू्न ज् तरणमडंळ क�्तर नाच् !२ 

प्म् हदम �वकसल� नव ्ौवनाा्ा 

ग�ं् सुवा�सत उदातत सुससं कक तीा्ा 

�दव्ा लता तर�स ज् गकह बाग झाला 

ज्ा पौर ह�षरत वद् जन �मर-शाला !३ 

सैपांक तवां ्नजकरम कुशल् करावा 

प्म् तुझ्ा अ��कची स-ुरसाल वहावा 

संवाद सवर �मळूनी क�रता ्नतांत 

ज्वाव्ा�स बसलो ज� चांदण्ात !४ 

शीरामचंद-वनवास क्ा रसाला 

क�ं क्�व ंद्श इ्ल� �रपुमुॅत झाला 

तानारजचा समर�ीर तसा पवाडा 

गावा �चतोडगड वा शनवारवाडा !५ 

झाल� कशी �प्करा अपुल� अना्ा 

ददुारस्�खनन शर�भनन �वपनन माता 

शोक् �ववंचु्न ्ता्ा जअं मोचनाच् 

क्ल् अनतं तरणा उपद्श साच् !६ 

तो काळ रम् म�ुरा �प्संगती ती 

त् चांदण् नवक्ा रमणी् राती 
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त् ध््् �दव् ्नजमातक �वमोचनाच् 

तो उग ्न्च्ह� त् उपद्श साच् !७ 

झाल्ा तदा �प्करांसह आणाभाका 

त्ा सवर द्�व व�हनी समरती तुमहां का? 

‘बाजी पभ ूठर’ वद् ्ुवसंघ सवर 

‘आमह� �चतोर्ुवती’ ्ुवती सगवर !८ 

क�ं घ्तल् वत न हम अरमह अं�त्न् 

लब�पकाश इ्तहास - ्नसगर मानम 

ज् �दव् दाहक महणू्न असाव्ाचम 

बुदध्ा�च वाण ��रल् क�र ह् सतीच् !९ 

ज्ा हो्त त� �प्जनांसह आणाभाका 

त्ांत ्समरो्न मग सांपत ह् �वलोका 

नाह�ं पुर� उल्ल�ं ज�र आठ वष� 

तो का्र�स�द इतुक� मन का न हष� !१० 

आस्तु-पवरत उचंबळला पद्श 

वीराकक ती ��रत ्ाकु्न द�नव्ष 

भॅतां�च्ा रघुपद�ं झुलता्त झुडंी 

जाजवल्ा हो्�ह हुताशन ्�कंुडी !११ 

तो ्� �सद करण्ासतव उग द��ा 

ज् घ््त ््ई ततकक ्तची पर��ा 

�व्वा�च्ा अ�खल मंगल-�ारणाला 
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बोला अस्कवण भ�् हुताशनाला? !१२ 

आमतंण पभ ूरघुततम सो�डता ह् 

�दव्ा्र द्व! अमुच् कुल सजज आह् 

ह् सारधव गजुर् न अस् प�हल्ा हवीचा 

हा ई्वर� �मळ�वला अरमह मान साचा !१३ 

�मा्र द्ह वदलो ठरल् ्नतांत 

त् बोल फोल नच बा�लश बा्कांत 

ना भंगल� �भउ्न्ा �क् त ्ातनांना 

्नषकाम कमरर्त ्ोग�ह ख�ंडला ना !१४ 

ज्ा हो्त त� �प्जनांसह आणाभाका 

क्ल्ा�च सत् कक ्तन् अरज ह्ा �वलोका 

द�पतानलात ्नजमातक-�वमोचना्र 

हा सवा्र जाळु्न अमह� ठरलो कक ता्र !१५ 

ह् मातकभू�म! तुजला मन वा�ह््ल् 

वॅतकतव वारगवभवह� तुज अ�पर् ्ल् 

तूतम�च अ�परल� नवी क�वता रसाला 

ल्खापती �वष् तंू�च अन् �ाला !१६ 

तवतस्ं�डल� ढक�लल् �प् �मतसंघा 

क्ल् सव्् दहन ्ौवन द्ह-भोगा 

तवतका्र नै् तक सुसंमत सवर द्वा 

ततस्वनीच गमल� रघुवीर स्वा !१७ 
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तवतस्ं�डल� ढक�ल�ल गकह�वतमतता 

दावानलात व�हनी नवपुत कानता 

तवतस्ं�डल� अतुल-�ै्र व�रषठ बं�ु 

क्ला हवी परमकारण पुण्�स�ुं !१८ 

तवतस्ं�डलाव�र बळी �प् बाळ झाला 

तवतस्ं�डल� बघ अता मम द्ह ठ्ला 

ह् का्, बं�ु असत� ज�र सात आमह� 

तवतस्ं�डल�च असत् �द�ल् बळी मी !१९ 

सतंान ्ा भरभू�मस तीस को�् 

ज् मातकभरॅत-रत सजजन �न् होती 

ह् आपुल् कुल�ह त्ाम�� ई्वरांश 

्नवयश होउ्न ठर्ल अखडं वंश !२० 

क� त् ठरोह� अ्वा न ठरो परंतु 

ह् मातकभू अरमह असो प�रपूणररह्तु 

द�पतानलात ्नज मातक �वमोचना्र 

हा सवा्र जाळु्न आरमह ठरलो कक ता्र !२१ 

एस् �ववंचु्न, अहो व�हनी! वतातम 

पाळो्न व�रन करा कुल �दव्त्तम 

शी पावरती तप कर� �हमपवरती ती 

क� �वसतवात हसल्ा बहु राजपूती !२२ 

त् भारती् अबला-बलत्ज काह� 
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अद्ा�प ्ा भरतभू�मत लुपत नाह� 

हम �सद होईल असो�च उदार उग 

वीरांगन् तव सुवतरन हो समग !२३ 

माझा ्नरोप तुज ्््ु्न हाच द्वी 

हा वतसल तुझ्ा प�द शीषर ठ्वी 

सप्म अपणर असा पणती तुमहात् 

अ�लगंन �प्करा मम अंगन्त् !२४ 

क� घ्तल् वत न ह् अरमह अं�त्न् 

लब�-पकाश इ्तहास ्नसगर मानम 

ज् �दव्, दाहक महणून असाव्ाच् 

बुद्ा�च वाण ��रल् क�र ह् सतीच् !२५ 

  

१.�च. पभाकर हा सावरकरांचा पुत त् लडंनमध्् असतानाच तो जवहार ्््् द्वी ््ऊन मरण पावला. 

२.शी गण्श दामोदर सावरकर ्ोरल् बं�ु. 

३. डॉ. नारा्ण दामोदर सावरकर - �ाक्् बं�ु. 

४. सौ. ्मुना माई �वना्क सावरकर - पतनी 




