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नािशक कटा या अिभयोगातील
यायमत
ू या िनणर्यातील एक उतारा
वा. वीर सावरकरां या यरु ोपातील चळवळीिवषयी

यायमत
ू ीर्

हणतात...

आता आपण, सावरकरा या युरोपातील चळवळीिवषयी जो पुरावा आला आहे

याचा िवचार क .

या परु ा यात, ‘इंिडया हाउस’ म ये मे १९०८ पासन
ू फेब्रव
ु ारी

१९०९ पयर्ंत असले या

वयंपाक्याचे िनवेदन, ऑक्टोबर १९०६ पासन
ू लंडनम ये

िवनायकाला ओळखत असले या एका अिभयांित्रक (इंिजिनअिरंग) िव या यार्ंचे
िनवेदन, लंडनम ये १९०९
एका

या शेवटी िवनायकाशी ओळख असले या आणखी

यक्तीचे िनवेदन आिण िवनायकाने

पत्रे तसेच

या यापाशी िन

यां या भारतातील िमत्रांना िलिहलेली

या या ह तकापाशी सापडलेली

उतरलेली प्रकाशने यांचा समावेश होतो.

यां या लेखणीतन
ू

वर उ लेिखले या लंडनमधील साक्षी या पुरा यावर अिव वास ठे व यासारखे

एकही कारण आ हाला आढळले नाही.

याव न िसद्ध होते की, ‘इंिडया हाउस’

मधील कट्टर क्रांितकारक गटाचा िवनायक हाच नेता होता. तेथे असताना
भारतीय बंडाचा इितहास मराठीत िलिहला. आिण

याला तो ‘भारतीय

याने

वातं ययद्ध
ु !’ असे नांव दे तो-

याचा इंग्रजी अनव
ु ाद इंिडया हाउसम ये राहणार्या

इतरांनी केला. लंडनम ये िनरिनरा या योग्य िठकाणी यानेच मे १९०७ िन १९०८
म ये सभा संघिटत क न बंडाचा वाढिदवस साजरा केला. या बंडात जे भारतीय
बंडखोर मारले गेले यांची
पत्रक

यानेच काढून

तुती करणारे हे हुता यानाs (Oh Martyrs) हे प्रक्षोभक
या या अनेक प्रती िन या अिभयोगात पुरावा हणन
ू

िदलेली ‘बंडखोर पदके’ भारतात िठकिठकाणी पाठिवली.

याने

याची चळवळ

िलिह या-बोल यापुरतीच मयार्िदत ठे वली नाही. ऑग ट िन स टबर १९०८ म ये
तो इंिडया हाउसमधील

या या इतर सहकार्यांसह अराजक कृ ये कर यास

आव यक िन योग्य असे भयानक िन

फोटक बॉ ब बनिव याची कृती सांगणारी

अनेक पत्रके मिु द्रत कर या िन वाट या या खटपटीत होता. यांपैकी अनेक पत्रके

भारतात िनरिनरा या िठकाणी पाठिव यात आली. लंडनमधील दोघा साक्षींना
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िवनायकानेच ‘अिभनव भारत’ सं थेची शपथ िदली आिण सांिगतले की,

या

सं थे या जगभर शाखा आहे त.
...

या खट यातील

पुरा याकडे वळू. तो

ि हक्टोिरया

या पुरा यां या अिधक परमाशर् घे यापूवीर् दस
ु र्या एका

हणजे १३ माचर् १९१० ला िवनायकाला लंडनमधील

थानकावर पकडले ते हा

Indian Princes

या

याने

या या ट्रं केत सापडले या Choose Oh

काढले या

सं थािनकांना

िचथावणी

दे णार्या

पत्रकां या प्रती.
याच खट यात

यायमत
ू ीर्नी वीर सावरकरांना दस
ु री ज मठे पीची िशक्षा िदली.
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