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अथांग
प्रकरण पिहले

िलहू का?
िलहू का? हे जे सगळे इ टिमत्र आिण दे शबंधू सांगताहे त आिण माझे मनही मधन
ू मधन
ू जे
िलही याचा लकडा मा यामागे लावीत असते, या मा या आठवणी, ती माझी जीवन मिृ त िलहून टाकू
का एकदाची?

मनु यास िकंवा समाजास

मत
ृ ी ही उपयुक्त असतेच असते. पण वा तिवक पाहाता

िव मिृ त ही ही दे वाची एक दे णगीच आहे . मनु यास िकंवा समाजास काही आठवणी
िवसरणेच िहतावह असते. िक येकांना या ज मा या आठवणी
पूवज
र् मा या आठवणीही
नुस या

मरा या

मत
ृ ीप्रमाणे

मरत राह यापेक्षा

म न पुरेसे न वाट यामळ
ु े ते

हणन
ू योगिसघ्दी साध यात गकर् झालेले असतात. परं तू खरे पाहता

या ज मातील झाडून सा-या आठवणी जरी आप याला सारख्या आठवत राही या, तरी दे खील

तो बोजा झेपणे ससंज्ञ मनास Conscious mind दःु सह झा यािवना राहणार नाही. मग असंज्ञ मना या
Subconscious Mind सात वा स तर पव
र् मां या
ू ज

कोण क डमारा होईल!

मिृ त जर सतत दाटी करीत राही या तर प्राणांचा

या स तर ज मातील स तर सख्ख्या आयांचे लाड, सावत्र आयांचे चोरिचमटे ,

खेळातील वा संसारातील भंगले या भातक
ु ली वा हरवले या बाहु या, पंतोजी या छडया,डसलेले िवंच,ू
फसले या आशा, ते रोग, ते भोग, ते अपमान, ते मनोभंग, ती िचडिचड, या आठवणी पन
ु ःपु हा

आठवणे, िवगत दःु खांचा कोळसा सारखा उगाळीत बसणे! उपल ध साही यांत आप या पव
र् मां या
ू ज

थोडयाबहुत जीवन मिृ त बद्ध
ु भगवानाने सांिगत या तशा िटपन
ू ठे व या आहे त. तेवढया या त्रोटक
जातकांचाच केवढा िव तार झाला आहे ! मग जर बद्ध
र् मां या
ु भगवानांकरवी आप या य चयावत ् पव
ू ज
आठवणी तशाच सांग याची िन िलहून ठे व याची कृपा कर यात आली असती, तर या ग्रंथास या उ या
प ृ वीचेच एक ग्रंथालय केले असते तरीही ते सामाव यास समथर् होते ना! कारण, कोणा याही
पूणज
र् माची संख्या अग य अस यामळ
ु े या या आठवणींचे खंडही असंख्यच असणार!

ही गो ट झाली एका बुद्ध भगवानाची. पण जर का ज मास आले या प्र येक मनु यास, आम या

काही िथऑसॉिफ ट िमत्रांना आठव याशा वाटतात, तशा ज मज मांतरी या झाडून सगळया

लाग या आिण दद
ु वाने तो प्र येकजण

मत
ृ ी आठवू

या िलहून प्रिसद्ध कर या या मोहासही बळी पडत गेला, तर
मनु य जाती या नस
ु या या िपढी या सरासरी १५० कोटी लोकांची ती प्र येक असंख्य जातके! यां या
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वाचनाची तर गो टच दरू , पण

यां या नुस या संख्ये या क पनेने सु दा कोणसही घेरी आ यावाचून

राहणार नाही. पौरािणक परं परे ने बोलायचे तर, रक्तबीज राक्षसाप्रमाणे काळा या शरीरातून जो जो

क्षणाचा रक्तिबद ू गळतो,
बोलायचे तर,

यातून आठवणीचा एक नवानवा राक्षस उ प न होतो. पौरािणक पिरभाषेत

मत
ू हया लोकांचे पिरत्राण कर यासाठी तो क्षणाचा रक्तिबद ु
ृ ी या याच अ याचारापासन

पडतापडताच िगळून नाहीसा करणा-या दे वी िव मत
ृ ीचा अवतार झाला
िव मिृ त ही ही दे वाची दे णगीच आहे .
प्राचीन इितहास

हणजेच समाजा या

प्राचीन इितहास सापडत नाही.

हणन
ु बरे ! खरोखर

या ज मािजर्त आठवणी,

मत
ृ ीप्रमाणे

यांची गो ट अशीच आहे .

हणन
ू आपणास के हा के हा फार तळमळ लागते. इितहास कसा वाचावा

याचा िववेक जोवर कळला नाही तोवर, एका अथीर् आपणास यातील काही भागांचे साफ िव मरण पडले

आहे हे ही बरे च नाही का? कारण, आज रावणाची लंका कोणती हे जर ऐितहािसक िनि चततेने सांगता
आले, तर

या दे शांतील लोकां या मनांत आ हा आयार्िवषयी थोडाफार तरी

वेष उ प न होऊन न या

भांडणास जु या भांडणा या सहाणेवर घासन
ू धार लावली जाणारच नाही, असे कोण सांगू शकेल? ही

अगदी क पनाच नाही. याच रामायण कथे या

मत
ु े आ ही आयर् अजन
ू पयर्त माकडांचे लाड करतो,
ृ ीमळ

यांस प्रसंगी, माणसांनाही सख
ु ेनैव त्रास दे ऊ दे तो; आताच एके िठकाणी घडले, तसे माकडाला

सोडिव यासाठी दं गा क न माणसांना दे खील ठार मारतो आिण अशा प्रकारे एका अथीर् सग्र
ु ीव-

हनमंतािदकांशी रामचंद्रानी केले या पौरािणक संधीस अजूनपयर्त पाळू पाहतो. उ तर ध्रवाव न आयर्

िहंद ु थानात आले ही उपप ती ऐकताच

वतःस अनायर् कि पणा-यांनी आज या तथाकिथत आयर् मान या

जाणा-या जातीना ‘प चात ् िहंद’ु लेखले आिण आपणास ‘आिद द्रिवड’ ‘आिद िहंद’ु

हणिव यास आरं भ

केलाच की नाही! मग, जर या प्राचीन काळाची मािहती पौरािणक सावळाग धळाचे स ग उत न आप या
अगदी ख-या ऐितहािसक

व पात प्रकट झाली आिण कोण मळ
ू चा अनायर्, कोण आयर्, कोण असरु ,

कोण दनज
ु , कोण हूण, कोण शक, कोण द्रिवड यांची िनभळ वंशावळ घरोघर अक मात ् प्रकट झाली,
तर आज केवढा ग धळ माजेल! िक येक ब्राह ण जातीही शुद्धीकृत ‘शक’ िकंवा ‘मघ’ ठरतील, क्षित्रय हूण

ठरतील! सासरचे लोक आयर् तर माहे रचे नागवंशी वा पैशा च!

जे झाले ते झाले! ते िवस न जाऊ या!! हे वाक्य मनापासन
ू उ चारताच आजवर िकती तुटलेले

नेह पु हा जळ
ु ले आहे त, िकती अनुत त प्रणय पु हा अनुरक्त झालेले आहे त! खरोखरच

िव मिृ त हीही दे वाची एक दे णगीच आहे .

मत
ृ ीप्रमाणेच

दे वाने िदले या या पर परिव द्ध दो ही दे णग्यांचा मनु याने तारत याने उपयोग केला तर

या

दो हीही या या जीवनास उपयुक्त झा यावाचून राहत नािहत. पण, जर आपण सगळे चजण सवर्च काळ

माग या गो टी आठवीत राहीलो, िकंवा िवसरत राहीलो, तर आपले जीवन अिधक दःु सह िकंबहुना अस य
होऊन जाईल.
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या तारत याने पाहीले असता मा या आठवणी सावर्जिनकरी या ग्रथन क न ठे वणे सावर्जिनक
िहताचे आहे का? हा प्र न
वाटतात,

या ती

नाही तवर तरी

यिक्त

यक्तीपरु ता नाही. कारण

यक्तीला

वतःपुरती आठवीत राह यास, जोवर

या आठवणी सख
ु ावह िकंवा िहतावह

यांचा दस
ु -यांना काही उपसगर् पोचत

वतंत्र आहे च; ितने आप यापुर या या आठिव या काय िन न आठिव या काय, याचा

जिनक साही याशी संबंध नाही.

यक्तीपुर या

या आठव या जातात, या आठवणी सोड या तर कुटुंब,

कुल वा वंश यांचा संबंध पोचतो अशा आठवणींचा प्र न उ दवतो. चीन दे शांत अशी रीत अस याचे
सांगतात की, प्र येक कुटुंबात

आप या

ाद्धिदनासारख्या एका सं कारप्रसंगी

या कुळातील एका मत
ृ

यक्तीचा,

ा वप वतीसारखा नस
ु ता नामो चार क न न थांबता ित या चिरत्राची त्रोटक कथा वाच यात

येते आिण सवर् कुटुंब ती ऐकते. हे िलखाण

हणजे कौटुंिबक इितहास होत. परं तु

वाचकवगार् या

अथर्

कुटुंबापरु ताच मह वाचा अस यामळ
ु े
बोकांडी

बसिव यात

यातील बहुतेक भाग
यां या छपाईचा आिण वाचनाचा भाग जिनक साही या या वा

काही

नाही.

कारण

अगदी

सवर्साधारण

जीवनक्रमातील

सह त्रावधी माणसांची चिरत्रे बहुधा एकठशीच असतात. ज म, रोग, लग्न, मल
ु े, म ृ यु यािवषयीं या
क्षुधा, शांित, भावभावना सगळया ठरािवकच. अशा एका या चिरत्राची पोथी हणजे िवशेष नावे तेवढी
बदलली तर तशा दस
ु -या कोणा याही चिरत्राची बहुतांशीची यथावत ् प्रतच. अशी चिरत्रे कौटुंिबक िहताथर्
कुटुंबापुरती राहोत, यातील कांहीचा क्विचत प्रसंगी अनुवंशिवज्ञाना या अ यासकांना काही उपयोग झाला
तर होतो. एवढाच यांचा जिनक उपयोग.

वैयिक्तक व कौटुंिबक क्षेत्रापुरताच

यांचा असा

याप असतो,

यांची गो ट सोडली असता

यां या जीवनाशी एखा या रा ट्राचे, िकंवा मनु यजाती याच जीचनाचे धागेदोरे िनगिडत झालेले असतात

अशा सावर्जिनक

यिक्त या चिरत्राचा आिण आठवणींचा प्र न येतो. अशांचे जीवन

यिक्त या जीवनाचे संकिलत सारच असते. के हा के हा असे एक जीवन

इितहास होतो. अशोक िकंवा आ फे्रड दी ग्रेटचे चिरत्र वगळले तर
फाडून टाकावे लागेल. सवर्साधारणतः असे

हणता येईल की,

तरी पिरणामकारक प्रभाव पडलेला आहे , अशां या

हणजेच

हणजे लाखो

या उ या िपढीचा

या िपढी या इितहासाचे ते पानच

यां या जीवनाचा लोकिजवनावर कोणता

मत
ृ ी आिण अशां या आठवणी मात्र जिनक प्रिस दीस

पात्र आिण जिनक िहताथर्च िचर मरणीय ठरतात. या तव रा टां या आिण मानु यकां या सामाईक
साही यात यथाप्रमाण

थान प्रा त हो याचा यांना अिधकार आहे . अशा यक्तींपैकी काहींनी जीवन मत
ृ ी

िकवा आ मचिरत्रे सावर्जिनक िहताथर् ग्रिथत क न प्रिसद्ध केली, तर लोकिजज्ञासे या आिण वा ःमया या
सहनशीलतेचा अनुिचत लाभ घेत या या दोषाचे ते भागी होणारे नसन
ू उलट आप या आकांक्षा आिण
येय, प्रय न आिण पराक्रम,

युनता आिण सांगता यां या मािहतीची ठे व पुढील िहताथर्

सोपवून दे यात ते यां या सावर्जिनक आयु याचे शेवटचे

ेय कर कतर् यच करीत असतात.
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यां या हाती

मा या आठवणी, जीवन मत
ृ ी या वरील तीन वगार्ंपैकी

या शेवट या वगार्त पडत असतील तरच

यांना वैयिक्तक मरणाबरोबर िवि मत
ृ ी या राखेत नाहीशा न करता जिनक

ठे व याचा य न करणे उिचत होणार आहे , मग या तशा

मनु यमात्रा या मनास आपली कमर्कथा िवशेषतः

मत
ृ ी या संग्रहालयात राखून

या वगार्त पडताहे त का?

वतः या अनुकूल असेल तेवढी तरी,भेटले

याला सांगत सट
ु याचा मोह शक्य िततक्या िववेकाने दाबन
ू ठे वून, मम वशू य

टीने मी मा या

आ मचिरत्राचे तट थपणे जो जो समालोचन करतो, तो तो मला असे वाटते की, माझे जीवन

या या

अगदी जाण या आरं भापासन
ू भारतीय रा ट्रा या सावर्जिनक जीवनाशी संबद्ध झालेले आहे . इतकेच न हे ,

तर पुढेपुढे

या रा ट्रीय जीवनाचा ते माझे

आले आहे . मा या गु

यिक्तजीवन, एक प्रमख
ु आिण पिरणामकारक घटक होत

थानी असले या वय क िपढीतील अनेक रा ट्रीय पुढा-यांचा मा याशी संबंध

आलेला अस याने, मा या समकािलन िपढीतील लक्षावधी त णां या आयु याची िदशा पालटून जावी,

इतका

यां यावर मा या मतांचा, प्रय नांचा आिण सहवासाचा अप्र यक्ष वा प्र यक्षपणे पिरणाम झालेला

अस याने आिण मा या आयु यातील अनेक मोठमोठया रा ट्रीय उलाढालीत प्रमख
ु भाग घे याचा प्रसंग

वारं वार येत गे याने, मा या चिरत्राचा बनाव आिण घडाव कसाकसा होत गेला याचा मा या त डचा
व ृ तांत हा

या काळा या रा ट्रीय इितहासा या रचनेस उपयुक्त झा यावाचून राहाणार नाही. मा या

आठवणी केवळ मा या एकटयाचेच चिरत्र सांगणार नसन
उ या दोनतीन िपढयांचे जीवन
ू

यात

प्रितिबंिबत होणारे आहे . आणखी असे की, मी सांिगतली नाही तर बहुधा यां या गु त पण उ कट
रा ट्रसेवेची आिण महनीय यागाची मािहती लोकांस कळणारी नाही,अशा अनेक लोकसेवक, यागी, शरू

िन साधुपु षां या कृतज्ञतेचे ऋण अंशतः तरी फेड यासही या मा या आठवणी कारणीभत
ू होणा-या

आहे त. इतकेच न हे , तर

या सश त्र क्रांती या अ यंत जा व य आिण भ य अशा रा ट्रीय

भिवत वते या आंदोलनातन
ू माझा िवशेष वेक न संबंध आलेला आहे
बराच अंश लोकांना अज्ञान आहे . बंगाल या ब-याच दे शभक्तांनी

यांचा

या उ थाना या इितहासाचाही
यां यापरु ता भाग जरी सांगन
ू

टाकला आहे , तरी बाकीचा िकतीतरी भाग जरी त ज्ञ असे काहीजण सांगावयास उरले नािहत, काही सांगू

शकले नािहत. िवपक्षीय शक्तीने तर
नाहीशी

हावी

या सश त्र क्रांितकारक उ थानाची आठवण दे खील मळ
ु ासकट

हणन
ू त डदाबीचा िवडाच उचललेला! अशा वेळी

या इितहासावर मा या आठवणीनी

पाडवेल िततका प्रकाश पाडणे हे एक रा ट्रीय कतर् य दे खील इतके अ यजनीय आहे की, केवळ तदथर्ही
हया मा या आठवणी मा यासमवेत न ट होऊ दे णे अनुिचत होईल.
यातही माझे चिरत्र मल
ु तःच अशा काही आकि मत, काही अद्भत
ूं ी
ू , काही उ क्षोभक िव युत तंतन

िवणलेले आहे आिण प्रकंपक सख
ु दःु खा या रं गाबेरंगांनी

याची अशी सजावट झाली आहे की,

नुस या उ ीपक मनोवेधकपणासाठी सु दा साही यात याची भर टाक यास प्र यवाय नाही.

www.savarkarsmarak.com

या या

अशा रीतीने

या अथीर् मा या आठवणी या एकदोन िपढयांना तरी उ बोधक आिण मनोवेधक

वाट यावाचन
ू राहणार नािहत या अथीर् मी या िलहून काढ याचे ठरवीत आहे . हया एकदोन िपढयानंतर
जर जिनक साही यात यांची अडगळ होऊ लागलीच, तर ती काढून टाक याचा प्र न काळ आपण

होऊनच सोडवील. कारण यक्ती या आयु याला जशी काळाची मयार्दा असते, तशीच ती या यक्ती या

मागे उरणा-या ित या जीवन मत
ृ ी या आयु यालाही असते.

यिक्त काय,

यिक्त मिृ त काय, िनजीर्व

आिण िन पयोगी जु याला नाहीसे क न, प ृ वीचा अवकाश नवीनाला नांदावयास काळ हा मोकळा क न
दे तच असतो!

सावर्जिनक उपयुक्तते तव आठवणी प्रिसद्ध करावया या, तर

घड या आिण

या

या घड या

या मनु या या जीवनात जशा

या समग्र प्रिसद्ध करणे हे च प्रामािणक लेखकाचे कतर् य होय. केवळ

लोकांत प्रैाढी वाढे ल िततकाच भाग प्रिसद्ध करणे हा िम याचार; ते लोकिप्रयतेचे दा य लोकिहत त तरतेचे
खरे गमक न हे . कारण मनु याचे एकंदर शरीर हे
संिक्ल ट संघषार्चा

या या सहज िकंवा प्रा त अशा सवर् रोगाभोगां या

याप्रमाणे उवर्िरत पिरणाम असतो याचप्रमाणे याचे प्र येक कृ य हे

सा-या भावभावनांचे संिम

फिलत असते. कोणास वाटणा-या

सहकायर्ही कारणीभत
ू झालेले असते. आिण
आिरहायर् अशी अनुषंिगक
संरक्षणामळ
ु े च आपण

याचे

पांतरे असतात. आपण

यास दाणे

याचे अवगण
ु

हणन
ू िटपू पाहता

यास भस
ू

या या झाडुन

या या अवगण
ु ांचे साि न य िकंवा

या या गण
ु ां या बीजांचीच क्विचत ्

हणन
ू पाखडुन टाकू पाहतो,

या या

याची वाढ झालेली असते. टाकावू मळामातीचे

खतही गल
ु ाबा या फुलातील लोभनीय सौदयार्चे आिण सव
ु ासाचे एक अपिरहायर् घटक असते. जर आपणास

गल
ु ाबा या फुला या िवकासाचे समग्र रह य समजन
ू घ्यायचे असेल, तर
खतमाती, पानपाचोळा, कुसळकाटे

यात मळ
ु ापासन
ू कळीपयर्त

याचे अंगप्र यंग असलेली ही सवर् आनुषंिगक उ पािदतेही िवचारात

घेतली पाहीजेत, याची मािहती आिण मह वही जाणले पाहीजे. याप्रमाणे मनु या या घडावाचीही गो ट
आहे .

या घडावाची घडण कशी होत गेली हे जर खरोखर समजन
ु घ्यायचे असेल, तर

या या लोकांस

थोर वाटणा-या िकंवा उिचत भासणा-या जीवन मत
ृ ीच प्रिसद्ध क न भागावयाचे नाही, तर तो जसा होता

तशाचा तसाच नखिशखांत आप यापढ
ु े उभा केला पाहीजे. छायािचत्रकारात उ तम तोच की, जो मनु य

असेल तशीच

याची छाया घेतो, न अिधक सरस, न अिधक नीरस,

हणन
ू क्रॉ वेलने आप या

िचत्रकारास िनक्षून सांिगतले की, ‘आहे तसा काढ, एक सरु कुती दे खील सोडू नकोस! ‘ कारण सू मतः

पाहीले असता, क्रॉ वेल

या घडणीत िन करणीत या या तजे याप्रमाणेच या या सरु कु यांचे अंग होते.

आ मव ृ त सांगणारास याचे समग्र चिरत्र, आपणास वा लोकांस आवडतो तो तोच भाग न हे तर

सा-या सांग यासारख्या ब-यावाईट आठवणी यथावत ् सांगणे हे च जरी वरील कारणासाठी शा त्रतः आिण
त वतः उिचत असेल, तरी आजवर

या

या थोर पु षांनी आपली चिरत्रे सांिगतली,

यांना ही िनयम

यथावत ् पाळणे के हा शक्य झाले नाही, के हा इ टही वाटले नाही. कारण स य हे पिरि थतीने असेच
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सापेक्ष व पावते, मयार्िदत होत नाही. आमची आवड आम या लोकिजवनाशी संबंध असले या आिण
हणन
ू च सांग यासारख्या ब-यावाईट आठवणी िनःसंकोचपणे आिण िनभर्यपणे जशा या तशा सांगून

टाक याची असताही,

या समाजि थतीत आिण िवशेषतः राजकीय पिरि थतीत आ हांस हे आ मचिरत्र

िलहावे लागत आहे ,

यामळ
ु े आ हांसही ती आमची आवड अंशतः तरी बाजस
ू ठे वावी लागणार आहे .

याचे एक कारण उघडच आहे की, आम याशी

या यक्तींचा संबंध आला आहे , यां या अनम
ु तीवाचून

यां या या या संबंधाची परी फुटता करणे हा यां याशी के हा के हा अगदी िव वासघात के यासारखे

होणारे आहे . द ु ट दज
र् स जनां या प्रामािणक स याचाही द ु पयोग कर यास जोवर कचरत नािहत,
ु न
तोवर स याला

यवहाराची बेडी तोडून,

वतंत्रपणे नांदता येणे असेच दघ
र् होणार अशा पेचात आ ही
ु ट

या आम या आठवणी िलही या या आधी इतकीच प्रितज्ञा क

शकतो की आ ही

आठवणी तरी, जशा आठवतात तशाच सांगू ; केवळ लोक छं दानव
ु ितर् वा तव

करणार नाही.

या सांगू

या

यांत नसती रं गरं गोटी

प ट आठवत असले या आठवणीतन
ू कधीकधी अ प ट मत
ृ ी िकंवा अगदी अ मत
ृ

आठवणीही सवार्ंनाच जशा गिृ हत धरा या लागतात. तशा
सांगता येत नािहत,

या आ हीही गिृ हत ध , आिण

या आज

या सांग यासारख्या मह वा या िकंवा मनोवेधक आठवणींवरील गु ततेचा पडदाही

शक्य झाले तर पुढे मागे दस
ु -या एखा या प्रसंगी दरू सा .

www.savarkarsmarak.com

प्रकरण दस
ु रे

सन १८५७ नंतरचे राजकारण
मा या क्रांतीिन ठ राजकीय जीवनाचा उगम, िवकास िन कायर्क्रम हा मा या ज मा या पूवीर् या

काळातील राजकीय उलाढालींचा िन पिरि थतीचा एक पिरणाम होता, पिरपाक होता; प्रितिक्रया िकंवा
अनुिक्रया होती. िवशेषतः िब्रटीशांची स ता िहंद ु थानात प्र थािपत झा यानंतर ितला उखडून टाकून

िहंद ु थानचे राजकीय
परं परांस अव य

या

वातंत्र पु हा संपिव या तव रा यक्रांतीचे जे जे लहान मोठे उठाव झाले
या प्रमाणात समजन
घेत यावाचून,
ू

क्रांितिन ठ राजकीय जीवना या घडणीचा िन

यां या

याचे समालोचन के यावाचून मा या

यातीत घटनांचा कायर्कारणभाव नीटपणे िवशिदला जाणार

नाही आिण याचे मू यमापनही यथाप्रमाणे करता येणार नाही.
रणिजतिसंगाचे रा य िजंकून पंजाबप्रांत जे हा िब्रटीश स तेखाली आला ते हा सा-या िहंद ु थानवर

िब्रिटशांचे खरे खुरे एकसत्र
ू ी रा य चालू झाले.

या िब्रिटशां या दा यातून आपली मातभ
ु त
ृ ूित मक्

कर यासाठी िहंदी सश त्र का्रंतीकारकांची जी पहीली प्रचंड उठावणी झाली ती सन १८५७ म ये होय. या
उठावणीची उग्रता िन िव तार वाढता वाढता ितला इंग्लंड या िन िहंद ु थान या इितहासांना
कधीही िवसर पडणार नाही अशा तुंबळ यु दाचे

व प आले. वा तिवक पाहाता वर उ लखले या मा या

चिरत्रा या भत
र् ीठीकेचे, प ृ ठभिू मकेचे, समालोचन
ू कालीन पूवप

करावयास हवे होते. परं तू

या १८५७

या १८५७

या तुंबळ क्रांतीयु दापासन
ू च

या क्रांतीयु दाचा समग्र इितहास िन सांगोपांग समालोचन मी

मा या War of Indian Independence (स तावनचे

वातंत्रसमर) ग्रंथात आधीच केलेले अस यामळ
ु े

ते आता या ग्रंथात पु हा कर याचे कारण उरले नाही. या तव १८५७
क्रांतीयु दाचा उपशम झा यानंतर या
जीवनाची जाणीव प्रारं भ होईपयर्त

याचा

या

या पही या प्रचंड

हणजे साधारणतः सन १८६० पासन
तो मा या राजकीय
ू

हणजे सन १८९५

या अंतापयर्तचा जो कालखंड उरतो

या काळात

झाले या िहंद ु थानातील राजकीय आंदोलनाचे नी रा यक्रांितकारक सश त्र उठावाचे, मा या
‘आ मव ृ ता’ ची प ृ ठभम
र् ीठीका िवशद यास अव य िततके समालोचन मी प्रथम क
ू ी िन पूवप

या

इि छतो.

िहंदी सै याचा कायापालट आिण जानपदाचे िनःश त्रीकरण
स तावन या पही या

वातंत्रयु दात भारतीय क्रांतीकारकांचा मोड होऊन िब्रिटशांचा िवजय

झा यानंतर िहंद ु थान या पायात िब्रटीशसाम्रा यस ते या बेडया पही याहूनही अिधक बळकट जखडून
टाकायची यानी पराका ठा केली. प्रथम सै याचा कायापालट केला. या जातीचे सैिनक िकंवा लोक,
िकंवा स तावं न या
िब्रिटश िहंद ु थानात आले ते हापासन
ू

करावयास िकंवा प्राणांतापयर्त लढावयास कचरले नािहत

या
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या

वातंत्रयु दात िब्रिटशांशी शत्रु व

या जातीतील लोकांना िब्रिटश सै यात

शक्य तो भरती करायचे नाही असे ठरिवले.
झाला.

याचप्रमाणे मरा यांना सै यात सरसकट प्रवेश िमळे नासा

यातही िच पावनांना तर खडयासारखे वेचून म जाव कर यात येऊ लागला. आिण ते का? तर

मराठी लोक इंग्रजांशी शत्रु व करीत िकंवा स तावन या क्रांितयु दातले धुरीणातले धुरीण होते तेच, असे
खरे कारण सांगन
ू न हे , तर मराठी लोक

हणे ‘सैिनकी जातीचे’ न हते

Non Military वगार्त Unlisted Classes
बंड क न उठ या

हणन
ू !

हणन
ू ते िबनलढाऊ

या िटपणीत हळूहळू घातले गेले! स तावन या

या पलटणी

यात उ तरे कडील पुरभ या ब्रा हणांचा भरणा असे िन इंग्रजांशी ते कट्टरपणे लढले.

हणन
यांनाही इंग्रजी सै यात फारसे घेईनासे झाले. पंजाबचे िशख िन नेपाळचे गरु खे हे इंिग्लशांशी या
ू

स तावन

या यु दात अ यंत राजिन ठपणे वागले आिण क्रांितकारकांचा पराभव कर याचे कामी

िशख नी गरु खा पलटणींनी मोठे शौयर् गाजिवले

दे यात येऊन

यापढ
ु े ही

या तव शासनीय सै यात

यांची िवशेष भरती होऊ लागली.

या

यांना मोठे मोठे मानस मान

याचप्रमाणे पठाणी, पंजाबी नी बलच
ू ी

मस
ु लमानांचाही भरणा सै यात सारखा वाढता ठे वला. कारण, एकतर स तावन या क्रांतीत

यांनी

इंग्रजांना पािठंबा िदला होता आिण दस
ु रे असे की, सै यातील वा बाहे रील िहंदग
ु ट जर क्विचत ् िबघडला
तर

यां या रक्तात िहंद ु वेष हा ज मतःच िभनलेला आहे असे हे पठाण, पंजाबी, बलच
ु ी मिु लमांचे

सै य हा िहंदं च
ू ा काटा काढून टाक यास िनःशंकपणे उपयोगी पडावे. िहंद ु थानातील सै याची आपणास

अनुकूल अशी ही नवी घडी घात यानंतर इंग्रजांनी सा-या दे शातील य चयावत ् नागिरकांना िनःश त्र

क न टाकले. याप्रमाणे इंिग्लशांिव

द स तावन सारखी सश त्र क्रांतीची शक्यता, िहंदी लोकांचे हाती

श त्रसाधनच न ठे व यामळ
ु े बहुतांशी नाहीशी केली.
पण इंग्रज इतक्यावरच थांबले

नािहत िब्रटीश िहंद ु थान िनःश त्र केले पण मोठमो या
यां यापाशी कशी का असेनात पण संघटीत सै ये होती.

सं थानातील लोक िनःश त्र झालेले न हते.

इंग्रजांचा रिशयासारखा एखादा प्रबळ शत्रु िहंद ु थानवर
भागात जरी

वारी क न आला िन िहंद ु थानातील थो या

यांना प्रवेश झाला तरी ते लोकांना श त्रे परु वू शकता.

साधने हातातन
ू िछनावन
ू

व थ न बसता तशा सश त्र क्रांतीची इ छाच

हणन
ू सश त्र क्रांतीची नस
ु ती

दयातन
ू िछनावन
ू घेता आली

तर मात्र अशी क्रांती हो याचे भय जवळजवळ िनमल
ूर् न करता येईल, असा िवचार इंिग्लशातील

कार थानी लोकांम ये पव
ू ीर्पासन
ू चालू असे.
पिरणामकारक ठरलेला उपाय

या प्रकरणाची इितहासाम ये जगातील िक येक भागात

हणजे िजतांचे मनही िजंकून टाकणे हा होय. िजतांची िवशेषतः त ण

िपढी जे यां या धमार्म ये िन सं कृतीम ये मळ
ु ापासन
ू च वाढवून

असे िशक्षण दे ऊन आपले रा य गेले तेच बरे झाले,
या िव द्ध बंड करणे

या परक्यांचे रा यातच आपले िहत अस यामळ
ु े

हणजे आप याच पायावर ध डा पाडून घेणे होय, अशी या िजतांतील पुढारले या

िपढीची मनःप्रविृ त घडिवली पाहीजे.

यांचे मनच मा न टाकून िकंवा भा न टाकून श त्रादीक साधने

कोणी आणून िदली तरी सद्ध
ु ा, क्रांती करावयाची इ छाच
आहे ात

याची जणीवही

यांना जे यांिवषयी आपुलकी वाटावी

यांना झ बेनाशी

या िजतांना होऊ नये; हळूहळू आपण िजत

हावी आिण ‘िद ली वरो वा जगदी वरो वा’ असा आप या
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जे यांचाच उदोउदो

यांनी भिक्तभावाने क

लागावे अशा कूट हे तूचे इंग्रजी रा य थोडे ि थर थावर

होताच मेकॉले प्रभिृ त िब्रिटश कार था यांनी इंग्रजी िशक्षण आिण िमशन-यांनी आपली िमशने स तावनचे
पूवीर्पासन
ु ामळ
ु े धमार्तरा या िमशनां या उप
ू च चालू केली होती. पैकी, स तावन या क्रांितयद्ध
मोठाच पायबंद बसला. परं तू इंग्रजी िशक्षणाचा
गेला.

यापास

याप मात्र प्रचंड प्रमाणावर सा-या िहंद ु थानभर वाढत

िहंद ु थानातील िब्रिटश रा यस ता िचर थायी िन िबनधोक कर यासाठी आिण स तावनसारखे

सश त्र क्रांतीचे उठाव अशक्य होऊन जावे

हणन
ू इंग्रजांनी जे वरील अनेक उपाय योजले यांचे पिरणाम

िनरिनरा या प्रांतांवर तेथील ऐितहािसक, सामािजक िन
यासाठी आ हांस अिभप्रत असले या

वाभािवक भेदांमळ
ु े िनरिनराळे होत गेले.

टीकोनातून येथे प्रथमतः साधारणपणे सन १८६० ते १८८४

पयर्ंत या राजकीय पिरि थतीची आिण ित या संदभार्ने ओघात येणा-या काही अवांतर उपायांची प्रांतवार
पाहणी क .
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प्रकरण ितसरे

राजकीय पिरि थतीची प्रांतवारी पाहणी (१)
(सन १८६० ते सन १८८४)
बंगाल, मद्रास, आंध्र, कनार्टक, गज
ु राथ, िबहार िन उ तर प्रदे श
बंगाल

उणीपुरी पाचशे वष मस
ु लमानां या राजवटीत धािमर्क िन सामािजक अ याचारां या अस य छळाने

िपचून गेलेली बंगाली िहंद ु जनता इंग्रजी आक्रमणास प्रथमपासन
ू च कोणताही सबळ िवरोध क

नाही. तेथील मस
ु लमानी जनता िन राजस ताही, इंग्रजांशी तुलना क
याड झालेली होती की, एकही

शकली

जाता इतकी दब
र् , िनबुद्ध
र् िन
ु ळ

हण यासारखी लढाई लढावी न लागता इंग्रजांनी तो प्रांत ह तगत क न

टाकला. शतकोशतकां या पारतंत्रात िखतपत पडत आले या बंगाली िहंद ु जनतेला

वातं याची वा

वरा याची आठवणसद्ध
ु ा उरलेली नस यामळ
ु े मस
ु लमानां या दा यातून ती जे हा अलगद इंग्रजां या

दा यात पडली ते हा,

या दोन परदा यांचीच काय ती तुलना

यांना करता आली.

मस
ु लमानां या दा यात जी अंदाधुंद बेबंदशाही िन अस य धमर्छळ चालू होता

या तुलनेत

याचा उपद्रव तरी जीत

तल
ु ा हवीशी वाटू लागली. इंग्रजांपढ
ु े
ु नेने अगदी उणावला गेला ती नवी इंग्रजी राजवट बंगाली िहंदन

मस
र् ापढ
ु लमानी धम मादाने नांगी टाकली. दब
ु ल
ु े काय ती ऐट दाखवणारी मस
ु लमानांची अरे रावी

इंग्रजासारखा सवाई अरे राव पाहताच याचे पाय चाटू लागली. एवीतेवी बंगालम ये िहंद ु आिण मसलमान
हे दोघेही इंग्रजां या ताटाखालची मांजरे बनन
ू गेले.

वातंत्राची मह वाकांक्षा तर सोडाच, पण साधारण

राजकीय प्रविृ तसु दा, बंगालम ये एकंदरीत इंग्रजीस ते या पही या दशकातच नाहीशी झाली होती.
हया कारणा तव स तावन या
बंगाली जनतेत

वातंत्रयुद्धाचा प्रचंड वणवा अ यार् हीद ु थानात भडकला असताही

हण यासारखी अशी एकही क्रांितकारक उठावणी झाली नाही. िजला ‘बंगाल आमीर्’

हणन
ू लौिकक नाव असे

या सरकारी सै या या िवभागात क्रांितकारक कट झाले िन िहंद ु थानातील

इतर सै याप्रमाणे तो िवभागही इंग्रजांिव द्ध उठाव कर यासाठी क्रांितकारकांशी संगनमत करीत होता हे

खरे . परं तु ‘बंगाल आमीर्’ हया लौिकक नावाचा खरा अथर् न कळ यामुळे अनेक जणांचा असा अपसमज

होतो की बंगालम येही स तावनांत बंगाली लोकांनी भाग घेतला होता. पण हा समज चुकीचा आहे .
‘बंगाल आमीर्’

हणजे बंगाली लोक

यात सैिनक

हणन
ू भरती केलेले आहे त असा सै यिवभाग न हे .
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सै यात सैिनक

हणन
ू बंगाली लोक असे

यावेळी कधी िशरत नसत.

अशी उभारलेली नसे. ‘बंगाल आमीर्’ असे िजला लौिककात

यांची ‘बंगाली लोकांची’ पलटण

हणत ित या

बंगालम ये इंग्रजांनी ठे वलेला सै यिवभाग, इतकाच काय तो होता.

या नावाचा खरा अथर्,

या िवभागात काही अंशी

उ तरे कड या पुरभ या ब्रा मणांतील सैिनक, काही उ तरीय मस
ु लमान िन काही इतर िबनबंगाली जातीचे
सैिनक अशी भरती केलेली होती. ित याशी बंगाली लोकांचा काही संबंध न हता.

बंगालम ये इंग्रजी िशक्षण चालू झाले तरी तेथील मिु लम समाजाने ितकडे

पाहीले नाही. ते

यां या मिशदीतून मु ला मौलवी जे सांगत

याकाळी ढुंकूनही

यातच रं गलेले राहीले. मिु लम धमार्चा

जमेल तसा प्रचार, िहंद ु वेष आिण इंग्रजांची हांजी हांजी करणे

यापलीकडे राजकारण

हणन
ू काही एक

या बंगाली मस
ु लमानांना उरलेले न हते. परं तु बंगाली िहंद ु समाजाने मात्र इंग्रजी िशक्षणात झपाटयाने

प्रगित केली.

यामळ
ु े इंग्रजांना आपली नवी राजवट ि थर थावर कर यासाठी जी इंग्रजी िशिक्षत अशा

िहंदी ह तकांची द ु यम अिधकारी वगार्साठी िन लेखिनकां या (Clerks) तांडयासाठी उणीव भासत होती

ती भ न िनघाली. उलटपक्षी इंग्रजी िशिक्षतांना लहानमोठया चाक-या भराभर िमळत गे याने शाळा-

महाशाळांतून (School & College मधून ) इंग्रजी िशक्षण घेणा-यांची नुसती रीघ लागली. अनेक
बंगाली िहंद ु त णांनी थेट िवलायतेत जाऊन िब्रिटश िव विव यालयांतील पद या पटकाव या. मोठमो या
सरकारी चाक-या, वेतने, मान, अिधकार हे ही यांना िमळत चालले. इंग्रजी िशिक्षतांचा असा हा एक नवा
वगर्च समाजात उ प न झाला. डॉक्टर, बॅिर टर, संपादक,

यायाधीश प्रभिू त लोक

यातूनच िनघत

अस यामळ
ु े तोच वगर् बुिद्धवंत, मानवंत, धनवंत असा होत चालला. समाजाचे नवे नेत ृ वही

वगार्कडे सहजपणे गेले इंग्रजांना हे च हवे होते. कारण इंग्रजी िशक्षण
होते

हणन
ू आ ही पूवीर् या छे दकांत विणर्ले आहे या हे तूप्रमाणेच

होती. इंग्रजी राजवटीपासन
ू

या कुट हे तुने इंिग्लशांनी चालू केले

या वगार्ची मनेही इंिग्लशांनी िजंकली

या वगार्ची भरभराट होत चाल यामळ
ु े

आपल
ु की वाटू लागली. ते रा य तसे िटक यातच आपले,

याच

यांना

या इंग्रजी रा यािवषयी

हणजेच आप या दे शाचे, िहत आहे अशी

यांची मनःपव
र्
भावना होती. ते केवळ राजिन ठच न हे तर िब्रिटशिन ठ बनले होते. समाजाचे
ू क

प्रमख
व, नेत ृ व िन मागर्दशर्क व यां याकडे आ याने समाजावरही िब्रिटशां या राजवटीिवषयी आपल
ु
ु की
िन िन ठा

यांचा पगडा बसला. आपण कोणा परक्या जे यांचे राजकीय दास आहोत ही ख तच वाटे नाशी

झाली. अथार्त ् अपवाद सोडता सामह
ु ीकरी या बोलायचे
अशी बंगालम ये

हणजे राजकीय असंतोष िकंवा राजकीय चळचळ

या काळी अि त वात न हती. मग क्रांतीची िन

यातही सश त्र क्रांतीची गो टच

काढावयास नको. यािवषयी या प्रांताकडून या काळी इंिग्लशांना िवशेष िचंता उरलेली न हती.
या साधारणतः १८६० ते १८८४

या काळात बंगालम ये

या इंग्रजी िशिक्षत वगार् या

नेत ृ वाखाली जर कोणाचे धामधुमीचे आंदोलन झाले असेल तर ते धािमर्क िन सामािजक सध
ु ारणेचे. राजा

राममोहन राय, टागोर, केशवचंद्र सेन

या आिण इतर िवख्यात पुढा-यां या दोन िप यां या प्रय नांनी

www.savarkarsmarak.com

बंगालम ये ‘ब्रा हसमाजाचा’ प्रचार, प्रित ठा िन प्रभाव पु कळच वाढत आलेला होता. आंग्लिशिक्षत िहंद ु
त णांतील बहुसख्
ं याक युवकां या मनावर ब्रा हसमाजातील धमर्मतांचा िज आचारांचा पडगा बसलेला
होता. बंगालमधील िहंदस
ु माजा या आंदोलनामळ
ु े धािमर्क, शैक्षिणक िन सामािजक सध
ु ारणा
िहंदस
ु माजा या गळी उतरिव या गे या हे खरे आहे . परं तु

या ब्रा हसमाजा या प्रवतर्क िन प्रमख
ु

ने यपासन
ू तो सवर्साधारणतः त णांतील त ण सभासदांपयर्त सवार्ं या मनोभिू मकेत िब्रिटशिन ठे ची
पाळं मळ
ू इतकी खोल

तली गेली होती की, पुढे पुढे

यांची राहणी, आचार, इतकेच न हे तर,

यांचे

धमर्िवचारही पाि चमा यांची उि ट िन उसनी आणलेली िशदोरीच भासावी.
परं तू िमशन-यांनी केली नाही अशी सनातन िहंदस
ु माजाची पायम ली जे हा ब्रा मसमाजीयांकडून

होऊ लागली आिण तीही िहंद ु वावरील सांचलेले क मल झाडून टाकून िहंदज
ु गतास अिधक तेज वी िन

ओज वी कर या या मम वपूणर् मह वांकांक्षेने न हे , तर आ ही िहंदच
ु नाही, आमचा ब्रा मसमाज
हणजे एका न या धमार्चा अिव कार आहे िन आमचा समाज हा िहंदस
ु माजाचा भाग नसन
ू तो एक

वतंत्र समह
ू आहे अशा िहंदज
ु गातून फुटून िनघ याचा उ ाम धमक्या दे त! ते हा सनातन िहंदस
ु माजही

खडबडून जागा झाला िन ब्रा मसमाजाचा कट्टर िवरोध क

लागला.

िमशन-यांचा ब्रा मसमाजास प्रथमपासन
ू च पािठंबा होता. िहंदस
ु माजाला िखळिखळे क न सोड याचे

आपले काम पर परम ् पावणेबारा या
गद
ु गु या होत. ब्रा मसमाजी

यायाने ब्रा मसमाजी िहंदच
ु करीत आहे त हे पाहून िमशन-यांना
हणाला की, तो िब्रिटशिन ठ असणारच अशा िनि चतीमळ
ु े इंग्रजी सरकारही

या समाजा या मोठमो या पुढा-यांना मानमा यता दे ई, लोकांचे प्रितिनधी

हणन
यानाच गौरवी.
ू

तशा ि थतीत ब्रा मसमाजाला पिरणामकारक िवरोध करणारे असे एकच अ त्र सनात यां या हाती
उरलेले होते. ते

हणजे जाितबही कार! आज जरी पव
ू ीर् या अनेक आयध
ु ांप्रमाणे हे अ त्रही बोथट झाले

असले आिण आता ते टाकूनही झाले आहे हे च इ ट असले तरी या काळी या या धारे ला अनेक मी मी
हणणारे बेगडी सध
ु ारक चळचळा कापत असत हे आप या अिलकडील

असले या पंचहौद िमशनांतील रानडे-िटळक प्रकरणाव नही

या मानाने अगदी सौ य

यानी ये यासारखे आहे . ही बही काराची

धामधम
ू अशांतता माजली. िज हा या या ना यागो याची ताटातट
ू होऊ
ू चालू होताच िहंदं ू या घराघरांतन
लागली. िहंदस
ंु या गेले या प्रि थतीिशलता िन प्रगितशीलता
ु माजा या घडणीत गफ

या दो ही प्रव ृ तींचा

तोल सट
ु ू न सम वयाचे पायी संघषार्ची हातघाई चालू झाली. ती िकती िवकोपाला गेली होती
उदाहरण आिण पुढे राजकारणातील जहाल दे शभक्त

याचे एकच

हणन
ू प्रिसद्धीस आले या िबिपनचंद्र पाल यांचे दे ऊ.

िबिपनचंद्र पाल यां या आ मव ृ तात

यांनी विणर् याप्रमाणे बंगालम ये बहुतेक आंग्लिशिक्षत वगर्
या वर िदले या सामािजक िन धािमर्क संघषार्तच गत
ुं ून िन गग
ुं न
ू पड यामळ
ु े यां यात प्रभावी राजकीय

जागत
ृ ी अशी झालीच न हती. पालबाबूं या त ण वयातील गो टही तशीच होती.
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यां या ता

यातील

सारा उ साह, शिक्त िन समय
भांडणतं यात

यय होत गेला. ते

ब्रा मसमाजा या प्रचारात, चळवळीत
यूनिधक तीस वषार्ंचे होईतोपयर्त

िन

यां या पोटपंथाितल

यांनी राजकारणात असा कोणताही

भाग घेतला न हता. प्र येक न या धमार्त वा पंथात काही कालाने अपिरहायर्पणे पडतात तसे
ब्रा मसमाजातही फाटाफूट होऊन पोटपंथ पडू लागले.

यापैकी एक पंथात िश न अगदी त णवयातच

पालबाबू हे जे हा ‘ब्रा मो’ झाले ते हा वर विणर्लेली जाितबिह काराची धामधूम चालच
ू होती. त ण पाल
िजतके कट्टर ब्रा मसमाजी िततकेच

यांचे उतारवयाचे वडील कट्टर सनातिन

एक मल
ु गा ब्रा मो झाला हे ऐकताच

या याशी सवर्

बाहे र काढले, इतकेच न हे तर आप या म तेवर

यवहार बंद केला.

याचा िकंवा

यांनी हा आपला एकूलता

याला कुटुंबातन
ू िन घरातन
ू

या या मल
ु ामाणसांचा कोणाचाही

उ तरािधकार उरलेला नाही असे आप या म ृ यप
ु त्रात िनक्षून िलहून ठे वले. िबिपनबाबंन
ु ा िकंवा या एका
िवधवा मिहलेशी यांनी ब्रा मसमािजय िववाह केला. ितला िकंवा या उभयतां या संततीला यां या
वडीलांनी

यानंतर एक पैही धाडली नाही.

काही वषार्ंनी

यामळ
ंु
ु े िबिपनबाबंन
ु ा दािर याशी सतत झज

यावी लागली.

यांचे वडील आजाराने अगदी म ृ यश
ु येवर पडले ते हा काय ती संप ती या वा यापरु ती

थोडीशी सवलत

यांनी िबिपनबाबन
ंु ा िदली, पण तो एकुलता एक मल
ु गा घरी आलेला असताही

यां या कृतिन चयी वद्ध
ृ विडलांनी

गेले तरी घेतले नाही!

या

या धमर्बही कर मल
ु ा या हाताचे अ नपाणी मात्र, ते मरणी म न

सनात यांम ये िन समाजीयांम ये असा ती

संधषर् चालता चालता एका बाजस
ू समद्र
ु मगन,

िवधवा -िववाह, आंतरजातीय िववाह प्रभिृ त काही उपयुक्त सामािजक सुधारणा सवर्च िहंदस
ू माजात प्रथम

िवरोधाहर् वाटे नाशा होऊन पुढे

ळत गे या मळ
आपआपसातील उपपंथां या
ु े , अिण दय
ु -या बाजस
ू

फाटाफाटीमुळे िन सनात यांतील पुढा-यां या प्रक्षु ध िवरोधामळ
ु े ब्रा मसमाजी हतबल, िन पयोगी िन

िनःस व होत चालला. शेवटी िहंदस
ु माजातन
ू फुटून िनघू पहाणा-या अशा अनेक पंथांची जी गत पव
ु ीर्पार

होत आली तशीच

येथे अप्र तत
ु आहे .

याची गत होऊन तो पंथही िहंदस
ू माजात िव न गेला. ते कसे घडत गेले ते िववरण

बंगालमिधल मख
ु े
ु र वगर् (Vocal Section) असा ब्रा मसमाजा या वचर् वाखाली गे यामळ

साधारणतः सन १८८४ पयर्त ब हं शी िन मनोभावे िब्रिटशिन टच होता.
पुरावा खाली दे तो. कारण तो अगदी अिधकृत आहे ;
प्रमख
ु िपठाचायर्,

यांची ख्याती बंगाल भर गाजत होती,

या मतांचे समथर्नाचे एकच

हणन
ू पयार् त आहे . ब्रा मसमाजाचे
यांचा श द

या काळचे

हणजे बंगालचा प्राितिनधीक श द

हणन
ू बहुधा समजला जाई, या केशवचंद्र सेन यांचे मत िन तेही ब्रा मसमाजाचे या काळचे कट्टर
प्रचारक जे िबिपनचंद्र पाल यां या श दात उ घत
ृ क . पालबाबू आप या आ मव ृ ता या ३१५ या
प ृ ठात िलिहतातः

Keshava chandrasen and his Brahmo Samaj practically left the
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political field alone. If anything, Keshavas politics accepted the British subjection of
India as due to the intervention of God’s special providence for the salvation of India.
याचा आशय असा : केशवचंद्र सेन िन

यांचा ब्रा मसमाज

यांनी राजकीय क्षेत्रात पाऊलच

टाकले नाही. यांचा राजकीय िसद्धांत असा जर कोणता असेल तर तो हाच एक होता की, िहंद ु थानावर
थापन झालेली िब्रिटश राजस ता ही िहंद ु थान या िहतासाठी कृपाळू होऊन दे वाने िदलेले िवशेष

वरदानच आहे !

ब्रा म समाजाला जसजशी उतरती कळा लागू लागली तसतशी बंगालमधील आंग्लिशिक्षत

िहंदस
ु माजाला राजकीय जािणव होऊ लागली. ही प्राथिमक राजकीय जागिृ त कर याचे

ेय जर कोणाला

प्रमख
ु वाने दे णे असेल तर ते सरु द्रनाथ बानजीर् यांना िदले पाहीजे. बंगालचे आ य राजकीय गु

दे शभक्त

सरु द्रनाथ बानजीर् हे च होत. परं तु यां या पव
र् िरत्राव न हे च िस द होते की, यां या वया या उ याप-ु या
ू च
तीस वषार्पनंतर बंगालमधील सवर्साधारण आंग्लिशिक्षत समाजाप्रमाणे सरु द्रबाबंन
ू ाही राजकारणाची अशी
जाणीव न हती, ओढ तर न हतीच न हती, ते कसे ते पहा.
सरु द्रनाथ िन रोमेशचंद्र द त हे दोघे िव याथीर्

वषीर् िसि हल सजर्नची

हणजेच

यां या वया या िवशी या आत सन १८६८

या

यावेळची मो यातील मोठी परीक्षा दे यासाठी इंग्लंडला गेले. तोपयर्ंत

यांनी राजकारणाचे त डही पाहीले न हते
इंग्लंडम येही आपला अ यास बरा की आपण बरे हीच होती

यांची व ृ ती. ती परीक्षा उ तीणर्

होउन ते ICS झाले. अथार्तच, सरकारी पद्धतीप्रमाणे, कोण यातरी उ चािधकारावर
ना उ या होणार

यांची नेमणक
ू आज

या िनि चतीने ते जो वाट पाहत होते तो सरु द्रनाथांना अिधका-यांकडून कळिव यात

आल की, “तुमचे खरे वय चो न आिण परीक्षेस आव यक तसे उणे वय लावून तु ही फसवणक
ू केलीत
असा आरोप तुम यावर आहे .

यािवषयी काय

हणणे ते कळवा.” या आरोपातून सट
ु यासाठी

पु कळ मन ताप िन क ट सोसावे लागले. पण शेवटी ते

यात ते िनद षी ठ न सट
ु ले. नंतर

यांना

यांची

नेमणक
ू बंगालम ये थेट एका मॅिज ट्रे ट या अिधकार पदावर झाली. परं तू आ हा गो-यां या साम्रा यात
एक ‘नेिट ह’ मनु य आप या खुचीर्शी खुचीर् िभडवून अशा मोठमो या अिधकार पदावर बसावा ही गो ट
या काळ या स तागिवर् ठ इंग्रजी अिधका-यांना सारखी सलू लागली.

यां या गटास लवकरच

सरु द्रनाथांना पेचात पकड यास सरु द्रनाथांकडून कामकाजात घडले या एका चक
ु ीचे िनिम त िमळाले.

या

का याचा नायटा क न सरु द्रनाथांना सरकारने अिधकारपदाव न एकदम पद युत केले आिण इंिडयन

िसि हल सि हर्समध या चाकरीस मळ
ु ातच अपात्र ठरिवले.
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आपला

या अस य अ यायाचा िन अपमानाचा आघात होताच सरु द्रनाथां या
वदे श परकीय आंग्ल स तेने पददिलत केला असता

योती, सरु द्रनाथां या

पेटली.

दयात पेटली नाही, ती

वािभमानाने पेट घेतला.

या रा ट्रीय अपमानाने जी

योती आंग्लस तेने केले या

वािभमानाची

या वैयिक्तक अपमानाने

या सवर् तुरळक मानहानीचे मळ
ु आप या रा ट्रीय दा यात आहे तोवर आपण सवर् नेिट हच

राहणार हे स य या अपमानाने पेटले या

योतीचे प्रकाशात यांना ढळढळीतपणे िदसले आिण सरकारी

सेवेचा नाद सोडून दे ऊन वया या उणापु-या ितशीपयर्त राजकारणास
सरु द्रनाथ बानजीर्नी

िब्रिटशिन ठ

पशर्ही न करणा-या

वदे शा या सेवेस वाहून घेतले आिण राजकारणात प्रवेश केला.

पण, ते राजकारण
इंग्रजांचेच!

हण यासारखा

हणजे कोणते? रा याचे न हे , रा यक्रांतीचे न हे च न हे , रा य असले पाहीजे

यात काही सध
खडसन
प्रितज्ञेवर सांगणारे
ु ारणा ह यात इतकेच. असे अगदी हडसन
ू
ू
राजकारण.

वतः

सरु द्रनाथ

महाशयांनी

यां या

राजकारणाची

ही

परे खा

यां या

आ मचिरत्रात वारं वार सांिगतली आहे .

या या वेळे या बंगाली राजकारणाचे

व प आ ही आम या आज या भाषेत सांग यापेक्षा या

काळ या बंगाली पुढा-यां या भाषेत सांगणे अिधक यथात य होईल. या तव ता कािलन राजकीय ‘जहाल’

मख
ु पत्र

हणन
ू ख्याित पावले या आिण

झाला की,

या या या जहालपणािवषयी इंग्रजी अिधका-यांचा इतका रोष

या यावर राजद्रोहाचा खटला भर याचा िकंवा ते पत्र बंद कर याचा सरकार िवचार क

लागले अशा एका बंगाली व ृ तपत्रामधील, सरकार या आक्षेपाला उ तर

खालील एक उतारा िबिपनचंद्र पाल यां या आ मचिरत्रात प ृ ठ २८१-८२

भाषांत न दे ऊ. ते बंगाली पत्र िलहीतेः

हणन
ू िलहीले या लेखातील

या प ृ ठांवर िदला आहे तोच

“इंग्रज लोक कोण या प्रकार या राजिन ठे ची अपेक्षा आम याकडून करतात ते आ हांस ठाऊक

नाही. आ हांस इतकेच ठाऊक आहे की, इंग्रजी शासन आ हांस अ यंत िहतकारक होत आलेले आहे .
कोण याही रा यात िन के हाही

या दे शाचा असा

याय, असे िशक्षण, अशी शांतता लाभलेली न हती.

फार काय, प्राचीन िहंदक
ु ालात सद्ध
ु ा, आज या िब्रिटश रा यात याप्रमाणे

याय, िशक्षण शांतता सा-या

दे शभर नांदत न हती. जरी अनेक गो टीत आ ही मागासलेले असलो तरी आ ही कोणी रानवट वा िनबद्ध
ुर्
लोक आहोत असे नाही. इंिग्लशांपासन
ू जे अनेक बहुमोल लाभ आ हांस झालेले आहे त ते आ ही जाणन
ू
आहोत. कोणतेही िवजेते रा ट्र कोण याही िविजत रा ट्राशी क्विचतच इतक्या उदारपणे वागलेले असेल
की, िजतक्या उदारपणाने िब्रिटश रा यकत आम या दे शा या प्रजेशी वागत आले आहे त. हे सवर् जरी खरे

असले तरी तेवढयासाठी इंग्रजांचे हातून पक्षपात असा होत नाही िकंवा
पाळले जातेच जाते असे आ ही मानलेच पाहीजे की काय ?”
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यानी वचन िदले पाहीजे ते

इंग्रजी
िवक्रमािद य,

रा य

हे

ई वरी

ी हषर्, पुलकेशी

वरदान

आहे ,

वतः या

रामरा यपेक्षा

िकंवा

चंद्रगु त,

अशोक,

या आम या िहंदस
ु म्राटां या राजवटीपेक्षा ही परकीय इंग्रजी रालवट

िहतकारक आहे . अशा या िब्रिटश स तेशी राजिन ठ राहणे आिण िब्रिटश सम्राटाचे ते कृपाछत्र
िहंद ु थानावर असेच अभंग राहो

हणन
ू प्रािथर्णे हे कृतज्ञपणा या

टीनेही आपले नैितक कतर् य होय

अशी बंगालमधील सन १८८४ पयर्ंत या धािमर्क िन राजिकय पुढा-यांची िन
आंिग्लिशिक्षत वा अिशिक्षत अनुयायांची राजकीय िन ठा होती ही गो ट
प्राितिनधीक प्रमख
ु िन साक्षी

हणन
ू

यांना

यां या लक्षाविध

या काल या बंगालचे

हणता येईल अशा केशवचंद्र सेन, सरु द्रनाथ बानजीर्, िन िबिपनचंद्र

पाल यां या वर िदले या उदारांव न िनिवर्कारपणे िसद्ध होत आहे . तथािप, िक येकांना क्विचत असे
वाट याचा संभव आहे की, वरील प्रकारची िन ठा जी

; तपउपदं स

वकम

यिक्तवीली जाई ती इंग्रजी दं डिवधाना या

याद्ध कैचीत कोणी सापडू नये अशा भीतीने िकंवा राजिनतीचा एक डाव

काय ती वरवर प्रदशर्िवली जात असेल, नसेल कशाव न ? तर
अशी

या काळात पढ
ु ारी

हणन
वावरले या
ू

आ मव ृ तात या शंकेिव द्ध ते िलिहतातः

या शंकेचे सद्ध
ु ा, िनवारण क

हणन
ू च
शकेल

ी िबिपनचंद्र पालांची पढ
ु ील साक्ष पहा. आप या

“ It was not merely a diplomatic move to save their skin. Educated Indian

opinion in those days sincerely wanted the continuance of the British rule. The
generation to which they belonged had not completely forgotten the last days of the
Mogul Empire marked by universal anarchy and disorder. The British had replaced
that reign of terror by a new reign of law. Their professions of loyalty to the British
Government were therefore absolutely sincere notwithstanding their criticism of the
acts and policies of the Indian Government. “ (Pal’s Autobiography pp. २९१ to २९३)
िबिपनबाबन
ंू ी वरील िवधाने अगदी यथाथर् आहे त.

यांची

वतःचीही या काळची प्रामािणक मते

तशीच होती.

पण, या सन १८६० ते ८४ पयर्ंत या िपढयांची, गो ट कशाला? मा या

वतः या िपढीत िब्रिटश

साम्राज्ञी-क्वीन ि हक्टोिरया वा िब्रिटश सम्राट हे ‘ना िव णःु पिृ थवीपतीः’ या शा त्राधाराने िक येकांकडून

ई वरांश समलजे जात होते.

या इंग्रज लोकांनी आम यावर अनंत ‘उप्रकार’ केले

यांचे रा य उलथन
ु

पाड याची इ छा धरणे हा नैितक अपराध होय, हे पाप होय, इंग्रजी रा याचे कृपाछत्र आम यावर असेच
अभंग राहो,

यातच आमचे परमक याण आहे , अशी िन ठा बाळगणारे िक येक आंग्लिशिक्षत नवे

पदवीधर िन जन
ु े शा त्री पंडीत, पुढारी िन अनुयायी, वद्ध
ृ िन त ण िहंद ु थानभर अि त वास होते. तशा

िक येकांची मतांतरे मला

वतःला कशी करावी लागली याची अनेक उदाहरणे या मा या आ मचिरत्रा या

पुढील व ृ तात आढळतीलच.
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मद्रास, आंध्र, कनार्टक िन गज
ु राथ प्रांत
बंगालमिधल सन १८६० ते १८८४
वगार् या

मनोरचनेची जी

आंध्र,कनार्टक,िन गज
ु राथ

मनोरचनेची

परे खा

झाली नाही.

अंिकली

या प्रांताितल

सवर्साधारण

आंध्र,कनार्टक,गज
ु राथ

वर

परे खा

आहे

तीच

पंजाब

िन

महारा ट्र

वगळता,मद्रास,

या कालखंडामध या राजकीय पिरि थतीची िन आंग्लिशिक्षत

आहे .

या प्रांतांम ये ही

या कालखंडातील राजकीय पिरि थतीची िन आंग्लिशिक्षत

स तावन या

वातंत्रयद्ध
ु ाचे

वेळी

बंगालप्रमाणेच

मद्रास,

हण यासारखी रा ट्रीय येयानु फुतर् अशी क्रांितकारक उठावणी

या सवर् प्रांतातील लोकांची िहंद ु थान सरकार या सै यात मोज यासारखी भरती अशी

कधीच न हती. स तावन नंतर इंग्रजी िशक्षणाचा प्रचार मद्रास प्रांतात झपाटयाने आिण वरील इतर
प्रांतात हळूहळू पण वाढतच चालला होता. या योगे जो आंग्लिशिक्षतांचा नवीन वगर् ितथे उ प न झाला

तोही बंगालप्रमाणेच पुरता िब्रिटशिन ट बनलेला होता. बंगालम ये ब्रा मसमाजा- सारखी एक प्रबळ अशी

धामीर्क िन सामािजक सं था िनघन
ू ितने िडवच यामळ
ु े उ या बंगाली िहंद ु समाजात जी मोठी खळबळ

उडाली, िवचारांना तेज चढले, आचारांत काही प्रकरणी उपयुक्त सध
ु ारणा झा या, तसे एखादे प्रबळ
धािमर्क वा सामािजक आंदोलनही
नाही.
सन १८८४

या कालखंडात मद्रास, आंध्र, कनार्टक, गज
ु राथ

या आगमागे ितकडील आंग्लिशिक्षतांत काही राजकीय जागत
ृ ी होऊ लागली ;

मद्रासला ‘महाजन सभा’ सन १८८१ ते
अिधक

या प्रांतात झाली

थापन झाली. पण ितचीही धाव होती बंगालप्रमाणेच, अिधकात

हणजे िब्रिटश रा याितल सरु ा यपयर्त.

िबहार िन उ तर प्रदे श
स तावन या
जनता राजकीय

वातंत्रयुद्धानंतर िद लीपासन
ू खाली बुंदेलखंडापयर्त िबहार िन उ तर प्रदे शातील सारी

या केवळ िन चेतन झालेली होती. याचे कारण मात्र िनराळे होते. स तावन या या

प्रचंड क्रांितयद्ध
ु ाचे हाच प्रदे श रणक्षेत्र झालेला होता. आप या

वदे शा या िन

िन िनःसीम प्रमाणात वेचले होते आिण

यांचा पराभव झा यानंतर इंग्रजांनी

यद्ध
ु ात इंग्रजांशी लढताना

वधमार् या

वतंत्रासाठी या

याच जनतेने आपले रक्त, आपली शिक्त िन आपले प्राण इतक्या िनकराचे
या क्रांितयद्ध
ु ात

यांना

इतका करडा छळ केला होता की, बेभानपणे लढता लढता रणांगणांत मु छार् येऊन पडले या एखा या
िवराप्रमाणे तो सारा िव तीणर् प्रदे शाचा प्रदे श मिू छर् त होऊन पडलेला होता. पण पढ
ु े हळूहळू
इंग्रजांनी काढले या शाला-महाशालांतन
ू (School-Colleges) इंग्रजी िशक्षण घेवू लागली.

सरकार या सेवािवभागातील,

यांना इंग्रजी

याय िवभागाितल, आरक्षक िवभागातील चाक-या, अिधकारपदे , पद या

िमळू लाग या. या ठरािवक क्रमाने इतर प्रांताितल आंग्लिशिक्षतांचे वगार्प्रमाणे
वगर्ही समह
ू शः बोलायचे

यांची मल
ु े

या उ तर प्रदे शातील हा

हणजे िवचाराने िन आचाराने िब्रिटशिन ठ बनत गेला.
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यां या स तावन या

क्रांतीकालीन िपढी या भ य भावनेशी अगदी िवसंगत, बहुधा िवरोधी, जो तो आपआप या यिक्तप्रमाणात
गग
ुं , पुढे जे हा थोडी राजकीय जागत
ृ ी झाली ते हा ितही अगदी मंद. िब्रिटशिन ठ सरु ा या या चळवळीस
का होईना, पण बंगालम ये जे अवसान िन जीव होता िततकासद्ध
ु ा

दब
ु या राजकीय हालचालीत सन १८८४ पयर्त आला नाही.
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या प्रांतातील आंग्लिशिक्षत वगार् या

प्रकरण चवथे

राजकीय पिरि थतीची वारं वार पहाणी (२)
(सन १८६० ते सन १८८४)
पंजाब आिण सं थाने
पंजाब
बंगाल, मद्रास इ यादी प्रांतात इंग्रजी स ता पक्केपणी

ळ यानंतर चांगली प नास-पाऊणशे वष

उलटून गेली तरी पंजाब प्रांत इंग्रजांनी वचर् वाखाली आणलेला न हता. स तावन या क्रांितयद्ध
ु ाचे वेळी

पंजाबचे

वातंत्र जाऊन अवघी नऊ-दहा वष लोटली असतील नसतील.

पडले होते की, पंजाबातील

यामळ
ु े इंग्रजांनासद्ध
ु ा असे भय

या शीखांचे रा य आपण अवघ्या नऊ-दहा वषार्ंपूवीर् िछनावून घेतले ते शीख

आप यािव द्ध उठावणी क न स तावन या क्रांितकारकांना आता िमळा यावाचून राहणार नािहत.

क्रांितकारकांनीही िशखांना परोपरीने सांगन
ू पाहीले की, “तु हाला इंग्रजांचे जू फेकून दे याची ही अशी

सव
ं ी पु हा िमळणार नाही. सारे इंग्रजी सै य आम याशी लढ यासाठी िद ली, लखनौ, कानपूरकडे
ु णर्सध
गत
ुं ले आहे . पंजाब मोकळा पडला आहे . ते हा तु ही शीख फलटण जर आता उरले या मठ
ु भर िब्रिटशांवर

तुटून पडितल तर पंजाबातून इंग्रजी स ता उखडून टाक यास एक आठवडाही लागणार नाही. सा-या

िहंद ु थानातन
ू च

यांना हाकलन
ू दे ता येईल.” पण

या काळी िशखांना नेता असा कोणीच उरला न हता.

एखा या माणसास जसा आक मात बुिद्धभ्रंशाचा झटका येतो तशी
उलटी झाली. इंग्रजांवर

वतःचा सड
ु उगवून,

यांनी आपले रा य

या आमची शीख समाजाची बुिद्धच
थापले नाहीच, पण

का्रंितकारकांनी िद ली ते नमर्देपयर्त इंग्रजी रा य उखडून टाकले होते

या आप या

या लाखो

वदे शबंधुं या

पायात परकीय शत्रू या बे या पु हा पक्केपणी ठोक यास, रणांगणात इंग्रजांसाठी ब हं श शीख समाजाने

वतःचे िजव गमाऊन सहा यच िदले. शेवटी क्रांितकारक पक्षाचा मोड झा याने इंग्रजांना जय िमळाला,

रा य िमळाले. पण िशखांना काय िमळाले ? इंग्रजी सै यात भरती आिण िब्रिटश रा याचे ‘राजिन ठ
प्रजाजन’

हणजेच एकिन ठ दास ही पदवी!
या क्रांितयद्ध
ु ाचे पराभवानंतर इतर प्रांताप्रमाणे पंजाबातही इंग्रजी स ता िनरं कुशपणे नांद ू लागली.

इंग्रजी कारभारा या पद्धती चालू झा या आिण

या चालिवता या या

हणन
ू इंग्रजी िशक्षण िदलेला

लेखिनकांचा िन द ु यम अिधका-यांचा तांडा पुरिवणा-या इंग्रजी शाळा िन महाशाळा उघड यात आ या.

बंगाल व मद्रासम ये इंग्रजी िशक्षण घेतले या उ यापु-या दोन िप या िनघ यानंतर, पंजाबम ये मल
ु े एबी-सी-डी िशकू लागली होती. तोवर सारा रा यकारभार उदर् -ु पिशर्यनम ये चालत आला अस यामळ
ु े
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प्राथिमक शाळांतून मस
ु लमानी िशक्षकांचे प्र थ होते. बंगालम ये इंग्रजी िशक्षणाचे िनिम ताने िहंद ु
मल
ु ांवर जसे िमशनरी िशक्षक िख्र चन धमार्चे िन सं कृतीचे सं कार घडिच याची पराका ठा करीत,

तशाच िकंवा याहूनही अिनवार् य िन आक्षेपाहर् प्रकारांनी हे मिु लम मु ला मौलिव शाळांतून िन घरगत
ु ी
िशकव यांतून िहंद ु मल
ु ांवर मिु लम धमार्ची छाप पाडून यांचे मिु लमीकरण कर यास झटत असत.

बंगालम ये इंग्रजी स तेनंतर या पही या दस
ु -या िपढी या िशिक्षत िहंद ु त णांचा कल जसा िख्र चन
धमार्कडे झक
ु त असे तसाच पंजाबमिधल िहंद ु त णांचा कल मिु लम धमार्कडे झक
ु त असे. पंजाबात

इंग्रजी िशक्षण पसरत चाललेले पाहून या आंग्लिशिक्षत िहंदव
ु गार्वर बंगालप्रमाणेच आप या ब्रा म
समाजाची छाप पडेल अशा आशेने ब्रा मसमाजाने पंजाबम येही एक शाखा उघडली हे ाती. पण ब्रा म
हणजे बहुतेक िहंद ु समाजावर िनंदेची झोड! मिु लमांची िकंवा िख्र चनांची धािमर्क वा
सामािजक यंगे उघडकीस आण याची यांची छातीच होत नसे. यामळ
ु े ब्रा म समाजा या अशा पक्षपाित
समाजाचा प्रचार

िन भेकड िहंदिु नंदेने मिु लम व िख्र चनांचेच हात बळकट होत असत. िहंदं च
ू े धैयर् अिधकच खचत जाई.
िजथे िहंद ु समाजाची अि मताच अशी खंगत चालली होती ितथे कसची राजकीय जागत
ृ ी िन कसले काय.

अशा घनदाट मानिसक िन आि मक अंधःकारात चाचपडत चालले या पंजाबमिधल िहंद ु समाजास

आक मात ् ‘िभऊ नकोस, मा भीः’ असे आ वासन दे णा-या एखा या आकाशवािणसारखा ऐकू आला

वामी

दयानंद सर वतींचा संदेश! खरोखर मिु लमां या िन िख्र चनां या कात्रीत सापडले या पंजाबमधील िहंद ु
समाजास जर कोण या महापु षाने िनदान धािमर्क िन सामािजक संकटातून मक्
ु त केले असेल, तर ते
वामी दयानंदांनीच होय.

यातही सद
ु ै व असे की, दयानंदां या आयर्समाजाचा प्रथम िन प्रबळ पुर कार,

अवघ्या िहंद ु थानात जर कोिण केला असेल, तर तो केला पंजाबातील आंग्लिशिक्षत िहंदव
ु गार्ने.

या

िहंद ु समाजाला ब्रा म समाज मारक ठरला.

या

रोग्याला, जे रामबाण औषध हवे होते, तेच औषध, याच रोग्यास वेळेवर िमळाले. पंजाबातील संशया म
याला जडले या

पिरि थतीत याचे तारण कर यास समथर् होत एक आयर्समाज.

यािधवर पुराणोक्त कुप य होते.

कारण, ब्रा म समाजा या भवनाची बांधणी परकीय सं कृती या पायावर होती. परं तू आयर्समाजाने

मंदीर मळ
ु ातच उभारलेले होते

वकीय सं कृती या पायावर.

आक्रमणाला िन दस
ु -या बाजल
ू ा इंग्रजी िशक्षणा या

यामळ
ु े एका बाजस
ू मु लीम प्रचारा या

व वघातक कुसं कारांना हाणन
पाड यास जे
ू

सापेक्षतः समथर् होतील असे पु कळ िसद्धा त िन प्रगािम सध
ु ारणा

दयानंदांचा आयर्समाज हाच
तसाच झाला.

यां या

यां यावर आधारलेला

वामी

या पिरि थतीत पंजाबातील िहंदं च
ु ा युगधमर् ठर यास पात्र होता. पिरणामही

यां यावर आयर्समाजाचा प्रभाव पडे ते ते िहंद,ू केवळ

वरा ट्राचेही कट्टर उपासक बनत. समह
ू तः बोलायचे

आयर्समाजा या प्रभावाखाली आला.

वधमार्चेच न हते, तर

हटले तर पंजाबातील आंग्लिशिक्षत िहंद ु वगर्

यात नवचैत य सळसळू लागले.
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यातील अनेक प्रमख
लोकांनी
ु

वधमर्प्रचाराथर् सं यासी होऊन समाजसेवेस वाहून घेतले. मो मो या िशक्षणसं था काढ या. आयर्
समाजा या अशा सावेश प्रचारात तो बुिद्धप्रधान वगर् गत
ंु न
ुं ून िन गग
ू गेला.पण सा-या िहंदस
ु माजधुरीणांचे
र् णे गरु फटून गे यामळ
लक्ष या धािमर्क आंदोलनातच पूणप
ु े , पंजाबात प्रचिलत राजकारणा या जागत
ृ ीकडे

या प्रमख
र् णे दल
र् कले गेले. आयर् समाजही धािमर्क िन सां कृितक सं था
ु वगार्कडून िततक्याच पूणप
ु क्ष
होती हे खरे ; परं तू

तर

वामी दयानंदां या ‘स याथर् प्रकाशात’ राजकारण हे ही धमर्कतर् यच आहे . इतकेच न हे

वरा यकारण हे च ‘आयार्ंचे’ खरे राजकारण होय, असे

समु लासात आज्ञािपले आहे .

प टपणे

या ग्रंथा या एका

वतंत्र

हणन
ू च आयर्समाजावर इंग्रजी रा यक यार्ंचा डोळा आिधपासन
ू होता. परं तु

या कारणामळ
आप या सं थेस कोणताही उपसगर् पोचू नये, तसे
ु े इंग्रज सरकार या रोषापासन
ू

िनिम तसद्ध
ु ा इंग्रजी शासकांस िमळू नये या तव आयर्समाजा या धरु ीणांनी प्रथमपासन
ू िन प्रकटपणे तसे

बंधन आपले आपणावरच लादन
ु घेतले होते की, आयर् समाज ही केवळ धािमर्क िन सां कृितक सं था
अस याने राजकारणाशी ितचा काहीएक संबंध नाही! आयर्समाजा या धरु ींणांपासन
ू सभासदांपयर्ंत कोणीही
प्रचिलत राजकारणात इंग्रजी रा या या डो यावर येईल असा

हणजे जवळ जवळ कसलाही भाग घेता

कामा नये अशी िश त तो समाज आपली आपणच पाळीत असे.
सन १८६० ते १८८४ पयर्ंत राजकीय पयर्ंत राजकीय

टीकोनातून पाहता पंजाबातील पिरि थती,

साधारणतः अशी सांगता येईल की, तेथील शीख समाज िब्रिटशिन ठे चे िन िब्रिटश सै या या भरतीचे
राखीव क्षेत्र बनलेला; मस
ु लमान समाज संधी सापडेल ितथे िहंदं न
ू ा नांगी मारणारा पण बलव तर िब्रिटश
सरकारपूढे मात्र, नांगी टाकणारा! प्रबुद्ध िहंद ु समाज धािमर्क, शैक्षिणक िन सामािजक आंदोलनात

यग्र

झालेला; पण प्रचिलत राजकारणातून मात्र प्रितज्ञपूवक
र् , अिल त राहणारा असा होता. पिरणामतः सन

१८८४ पयर्त, बंगालम ये

सरु द्रनाथ प्रेरणेने राजकारणाची प्रगती िनदान सरु ा या

या सध
ु ारणा

माग या या ट यापयर्ंत तरी जशी हीरीरीने गेलेली होती िततकी सद्ध
ु ा राजकीय जागत
ृ ी पंजाबम ये
तोपयर्ंत झालेली न हती. राजकीय चळवळ अशी तर ज मलेलीच न हती.

यास अपवाद काय तो एकच! आिण तोही ‘दस सोनारकी और एक लोहारकी’ या
सार्या राजकीय औदासी याचा वचपा घणा या एका घावासरशी काढणार्या गु
१८७० ते ७४

यायाने या

रामिसंग कूकां या सन

या म यांतरील सश त्र क्रांितकारक उठावणीचा! िवषयाला अधीक जुळेल

हणन
ू

याची

परे खा पूढे दे ऊ. इथे इतकेच सांगणे पूरे की, म यंतरी या अंधकारात एखादीच िवज कडाडून गेली तरी

पूढे पु हा अंधकार जसाचा तसाच उरतो तशी ही सश त्र क्रांतीची आग क्षणात लागली िन क्षणात िवझली
पण पंजाब राजकीय अंधकारात तसाच घोरत राहीला.
पंजाबातील

या काळा या राजकीय िन सामािजक पिरि थतीची वरील

नाही ते पडताळता यावे

हणन
ू

परे खा, यथावत ् आहे की

यांना पंजाबचे अवार्चीन राजकारणाचे आ यगु

स मािनले जाते या लाला लजपतरायां या आ मव ृ तातील काही उतारे खाली दे त आहे .
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हणन
ू यथाथर्पणे

लजपतरायजी िलिहतात की,

यांचे िपताजी

या शाळे त लहाणपणी िशक्षण घेत होते, “ या

शाळे तील मुख्या यापक मौलवी हा कट्टर मस
ु लमान होता. सवर् (िहंद)ु मल
ु ांवर

याचा प्रभाव पडे. इतका

या िहंद ु मल
ु लमान झाले. यांनी उघडपणे आपला धमर् सोडला नाही
ु ांपैकी बहूतेक पुढे बाटून मस
यांचाही वधमार्वरील िव वास उडा याने ते मनातुन तरी मस
ु लमान झालेले होते. माझे (लजपतरायांचे)

की

वडील

या दस
ु र्या वगार्त मोडत. ते प्र यही िनयमाने िनमाज पढत, ‘रोजा’ हा मिु लम उपास पाळीत. ते

िहंदध
ु मर् िन आयर्समाज याचे कट्टर शत्रु होते, व ृ तपत्रांतून
प नी (लजपतरायांची आई) ही एक

यािव द्ध कडक लेख िलिहत असत.

वधमर्पारायण शीख कुटुंबातील होती.

यांची

या मा या आईला माझे

वडील काही िबघडले की, “असेच वाग, तसेच वाग, नािहतर मी उघड उघड मस
ु लमान होतो!’

धाक दाखवीत. लहाणपणी मलासद्ध
ु ा मा या वडीलांनी थोडेफार कुराण िशकिवले.

हणन
ू

यांचे पाहून मीही
िनमाज पढे , मु लीमांचे रोजांचे उपवासही पाळी पढ
ु े शाळे त मलाही अरबी-फारशी भाषांचे िन मस
ु लमान

धमार्चे िशक्षण िमळत गेले. तसतसे िहंद ु िन िशख हे दो ही धमर् अंधिव वासाने िन मख
ु र् ग पा टकांनी
ओतप्रोत भरलेले आहे त असे मला वाटु लागले.
पुढे सन १८८२

या वषार्पासन
ू पंडीत गु द त यांचा माझा

मा या धमर्िवषयक िवचारांना मोठी चालना िमळून

नेह जमु लागला.

यांना राजकीय

या

नेहामळ
ु ेच

व प प्रा त झाले. जो जो ही

भावना बळावत चालली तो तो ती मला इ लाम धमार् या सं कारापासन
ू दरु दरु नेऊ लागली.
पुढे लजपतरायांचा पंडीत गु द तांप्रमाणे, लाला हं सराज, लाला साईदास प्रभिृ त आयर् समाजातील

मोठमो या

यागी, िव दान, सं कृततज्ञ िन

वधमर्िन ठ पुढार्यांची पिरचय झा यामळ
ु े

यां या मनावर

बालपणापाससन
ू साचलेले परधमीर्य पाखंडाचे क मल घासन
ू घासन
ू नाहीसे होत चालले. आयर् समाजी
वा ःमयाचा अ यासाने

यांना प्रािचन भारतीय इितहास आिण वैदीक धमार्तील मल
ू त वे यांचे स यज्ञान

झाले. मिु लम िन ख ्◌्रा चन उपदे शकांची थोटांडे िकती ग यर् असतात याची उमज पडली.
राि ट्रय

वािभमान जागत
झाला. एखा या िजवावर या संकटातुन सट
र् म
ु ू न पुनज
ृ

लजपतरायांना आनंद वाटू लागला.

वाचकहो,

यांचा

हावा तसा

या आनंदाचे भरात लजपतरायजी िलिहतात, “मी पु हा िहंद ु झालो!!

यांचे बालपण मस
ु लमान वातावरणात, ता

या या आरं भी जो ब्रा म समाजात िशरला, तोच

मी पुढे गु द त िन लाला हं सराज यां या सहवासाने प्रािचन आयर् सं कृतीचा िन धमार्चा भक्त बनलो!
मी पु हा िहंद ु झालो!’.

“पुढे रा ट्रा या एकीकरणाथर् सवर् भारतात नागरी िलपी िन िहंदी भाषा यांचा प्रचार होणे अव य

आहे असे जे हा मला (लजपतरायांना) समजन
ू आले ते हा अंबाला येथे जाउन मी उदर् ु या िव द्ध
याख्यान िदले. (पंजाबात

यावेळी द ु यम सरकारी कारभार,

यवहार, व ृ तपत्रादी मद्र
ु ण उदर् त
ु चाले.

सं कृतचे ज्ञान िन नागरी िलपी ही िहंद ु िशिक्षत वगार्तुनही लु त झाली होती. जन
ु ा पंडीत वगर् तर जवळ
जवळ नामशेष झाला होता.) िहंदी भाषेचा िन नागरीचा प्रचार झाला पाहीजे असे मी अनुग्रहाने
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याख्यानांतन
ू प्रितपादीले. पण,

टीका झाली.

यावेळी मला

वतःला िहंदी नागरीची मळ
ु ाक्षरे सद्ध
ु ा येत न हती! यावर

हणन
ू परत येताच मी ती मळ
ू ाक्षरे िशकु लागलो. िन िहंदीवर सवर् लक्ष कद्रीत हावे

हणन
ू

अरबी फारशी वाचन आमल
ू ात बंद केले. पंडीत गु द तां या उ तेजनाने सं कृत िशक यास प्रारं िभले. पण
ते िततकेसे जमले नाही.”

पंिडत गु द तांप्रमाणेच लाला साईदास हे ही वैिदक धमार्चे िन सं कृतीचे कट्टर प्रचारक होते.

लजपतराय िलिहतात,”लॉडर् िरपन या सावर्जिनक स कारप्रसंगी बनारस या पंिडतांनी लॉडर् िरपनची गाडी
वतः ओढली हे ऐकून लाला साईदासांना फार दःु ख झाले. पंिडता या या कृ याने िहंदध
ु मार्ला कािळमा

लागला असे ते

हणाले.”

लालाजी पढ
ु े िलिहतात, “एकंदर पिरि थती अशी असली तरी

फारसे प्रगत न हते. आयर् समाजाचा प्रचारक
सरकारची

हणन
ू मी जी याख्याने यावेळेस िदली यात मी िब्रिटश

तिु त करीत असे. मस
ु लमानां या अ याचारापासन
ू इंग्रजांनीच आमची सट
ु का केली असे मला

वाटे सवर्साधारण जनतेचे मतही तसेच होते. सन १८८३ ते १८८५
िवचारात

तसेच

यावेळचे माझे राजकीय िवचार

या म यंतरी या मा या राजकीय

हण यासारखा पालट झाला नाही, िन पालट हो यासारखी संधीही आली नाही.”

बंगालमधील इंिग्लश राजवटी या काळातील राजकीय चळवळीचे जनक जसे सरु द्रनाथ बानजीर्
पंजाबातील

अवार्चीन

राजकीय

अंदोलनाचे

आ यगु

लाला

आ मव ृ तांतात वर जे प्रामािणकपणे िन प्रांजलपणे सांिगतले आहे

लजपतराय.

यांनी

याव न सन १८८४ पयर्ंत

१८७४ ते पंडीत रामिसंग कूकां या िश यांनी इंग्रजांिव द्ध केलेली सश त्र उठावणी झा यानंतरही,

यां या
हणजे
वतः

लजतपरायजींना इंग्रजांचे रा य आहे तेच बरे आहे असे जर वाटे तर पंजाबातील सवर्साधारण जनतेचे

आिण यातही आंग्ल िशिक्षतांचे मतही तसच होते,

यात आ चयर् ते काय!
सं थाने

स तावन या क्रांितयु दाचा उपशम कर यासाठी

या काही प्रकरणांत इंग्रजांना हार खावी लागली

याम ये पहीली मख्
ु य गो ट ही होती की इंग्रज सरकार ह ते वा परह ते िहंदी लोकां या धमार्त

ढवळाढवळ करणार नाही असे इंग्रजी सरकारने मा य केले. पव
ू ीर् जसे िमशनर्यां या प्रचाराला इंग्रजी
अिधकारी उघडपणे प्रो साहन िन सिु वधा दे त िकंवा

वतःच िमशनचे काम करीत तसे प्रकार पढ
ु े बहूतांशी
होईनासे झाले. दस
ु री गो ट ही की डलहौसीने द तकािदक िनिम ताने सं थाने बड
ु िव याचा जो धुमधडाका
चालिवला होता तो बंद क न सं थानांचा द तकांचा अिधकार इंग्रजी शासनाने

प टपणे मा य केला

आिण सं थानां या अि त वास धक्का लावला जाणार नाही अशी हमी िदली.

याप्रमाणे काही िवशेष

आक्षेपाहर् प्रकरणे सोडली तर इंग्रजी शासनाने सं थानाचे अि त वच नामशेष याचे धाडस पु हा केले
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नाही. स तावन या यद्ध
ु ात जे सह त्रावधी लोक इंग्रजांशी लढत लढत रणांगणात पडले,
प्राणदानानेच उरले या सं थानांचे प्राण वाचले.

यां या

यांना जीवनाचा नवा अिधपट (सनद) िमळाला. तथािप,

िजवावर या टळले या संकटाची या सं थानांनी इतकी हाय खा ली होती की, िब्रटीशस ता पही याहूनही
इतकी प्रबळ िन बद्धमल
ू झाली होती आिण ितने सं थानां या हालचालींना इतके पायबंद घातलेले होते

की

या राजामहाराजांना सावर्देिशक राजकीय िवषयात ब्र सद्ध
ु ा काढ याची छाती होऊ नये. इतकेच न हे

तर आपआप या सं थानातील जनतेत राजकीय प्रव ृ तीचा बादरायण संबंधही िजला जोडला जा याचा

संभव आहे अशी सं था िकंवा असा श दही काढला जाऊ नये

यािवषयी बहुतेक राजेमहाराजे वतः
कडक दे खरे ख ठे वीत. िब्रिटश साम्रा याचा गौरवाची िन आप या या याशी असले या िन मीम
राजिन ठे ची भ य िनदशर्ने कर याची एकही संधी ते सं थािनक आिण अथार्तच तेथील जनता वाया जाऊ

दे त नसत. अगदी तरु ळक अपवाद सोडले असता सं थानातन
ू िब्रिटशिवराधी अशा राजकीय चळवळीला
तर काय मोड फुटलेला न हता हे सांगणेच नको.
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प्रकरण पाचवे

राजिकय पिरि थतीची प्रांतवार पाहणी (३)
(सन १८६० ते सन १८८४)
उरता उरता महारा ट्र
िहंद ु थानातील प्रमख
प्रांतापैकी बहुतेकामधील त कालीन राजकीय पिरि थतीची या ग्रंथास
ु
आव यक िततकी पाहणी के यानंतर आता शेवटी महारा ट्रातील त कालीन राजकीय पिरि थती थोडक्यात
अंिकत क . ती पाहणी एवढयाचसाठी शेवटी ठे वली की इतर बहुतेक प्रांतांत न आढळणारी जी काही
राजकीय वैिश ये यात आढळून येतात यांचा या कथानका या पुढ या भागाशी सरळ संबंध येतो.
बंगाल, मद्रास इ यादी अनेक प्रांताम ये इंग्रजी राजस ता

थापन हो यापूवीर् िक येक शतके

मिु लमांची मोगलाई थैमान घालीत होती यामळ
ु े , यात या यात ती धमर् छलक िन अंदाधुंद मोगलाई
जाऊन ही सापेक्षतः

यवि थत िनबर्धशील आंग्लाई आली हे बरे झाले असे ितकडील सवर् सामा य

जनतेस प्रथम प्रथम कसे वाटते आिण इंग्रजांिव द्ध असंतोष असा कसा उफाळून नाही हे पव
ू ीर् साधार
सांिगतलेच आहे . पण महारा ट्रातील सामा य जनतेची मनःि थती आंग्लाई आली ते हापासन
ू च समह
ू तः

बोलावयाचे

हणजे अगदी उलटी होती.

नस
ु ता महारा ट्रच न हे तर बहूतेक िहंद ु थान िजंक यासाठी इंग्रजांना जर कोण या बलाढय
शक्तीशी झंज
ु ावे लागले असेल तर प्रथम िन प्रकृ टपणे मराठी सामा्र याशी होय. िहंद ु थान या
वातंत्रासाठी इंग्रजांशी तंब
ु ळ यद्ध
ु े केली दोघा िहंदश
ु क्तीनीच. प्रथम िन प्रदीघर् काळ िहंद ु थानभर लढले

मराठे आिण अगदी शेवटी केवळ पंजाब परु ते लढले आमचे शरू धमर्बध
ं ु शीख! यात अिधक संघिटत िन
क्षमतर असले या िब्रिटशांचा िवजय झाला. मरा यांचा िन िशखांचा पराभव झाला.
या दोघांपक
ै ी िशखांना अवघ्या दहावीस वषार्चे आत
यांचे पंजाबचे रा य िछनावून घेणा-या

या िब्रिटशां या सेवेलाच

टाकली.

परं तु समह
ू तः पाहता

या पराभवाचा इतका िवसर पडला की,
यांनी आपली िन ठा मनःपुवक
र् वाहून

या आप या पराभवाचे िन िब्रिटश स तेचे श य मरा यां या मनात मात्र

सारखे सलत राहीले. महारा ट्रातील सवर्सामा य जनतेलाही ‘हा घरात िशरला प्रबळ शत्रु पारखा’

याची

खंत वाटे . जवळ जवळ आप या हातात आलेले अिखल भारताचे प्रभु व, जवळ जवळ प्र थािपत
आणलेली िहंदप
ु दपाशाही या इंग्रजांनी पाहता पाहता हातातून हीसडून नेली
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याची महारा ट्राला मनोमन

चीड येई.

यां या वैभवाची िन पराभवाची तोवर ताजी असणारी आठवण काही के या बुजेना. इकडे

रामे वर ते ितकडे अटकेपयर्त रणांगणे गाजवीत िफरणारे

यांचे दळभार

िदसत असत आिण िसंधुनदी चे पाणी िपत असले या

यां या सह ाविध िवजयी घोडयां या टापाचे

पडसाद अजुन

यांची झोपमोड करीत असत. िब्रिटशांशी आलेले

यां या

व नात

यांना अजन
ू

यांचे वैर ते िवसरले न हते. ते वैर

उगिव यासाठी अठराशे स तावन या क्रांितयुद्धात नानासाहे ब, बाळासाहब, ता या टोपे, राणी ल मी प्रभिृ त

पराक्रमी ने यांनी रणांगणांत
झज
ंु िदली.

या परकीय िब्रिटशां या रक्ताचा सडा पाडीत जवळ जवळ तीन वष तुंबळ

यातही पराभव झाला. नंतर

यांना िनश त्र केले गेले. सै यात म जाव झाला. सैिनक

परं परा िन सैिनक गण
ु र् शे या चक्रांत ते िपसले जात होते.
ु -हास पावत चालले. दािर य, द ु काळ, दद
पररा याची खंत वाटत होती पण

वरा या या िन साम्रा या या काळात

वरा य परत िमळिव याचा काही मागर् िदसेना तथािप मराठी
यांनी मोठमोठे पराक्रम केले िन मानस मान उपभोिगले

या

राजेमहाराजे सं थािनक, सरदार, जहािगरदार, वतनदार, शा त्री पंिडत, गडकरी, मानकरी, िशलेदार

बारगीर, इ यादीकांचे पत्र
ु िकंवा फार तर पौत्र गावोगाव जे िवखरु लेले होते
वरा य

या िब्रिटशांनी िछनावून नेले

यातील बहुतेकजण ते
यां या िव द्ध मनामनांतून जळफळत होते. परं तु ते अकमर् य,

अवश, असंघटीत िन अवाक होते. िब्रिटशां या कर या शासनामळ
र् णे
ु े ! सारांश महारा ट्राचे रा य पूणप

िजंकले गेले होते. पण महारा ट्राचे मन िजंकले गेले न हते.

ते परािजतांचे मनही िजंक यासाठी इंिग्लशांनी िहंद ु थानभर इंग्रजी िशक्षणाची िन िमशनरी

प्रचाराची जी रामबाण मात्रा उपयोिजली होती ितचा प्रयोग महारा ट्रातही चालिवला. परं तू मद्रास,बंगाल

इ यादी प्रांतांतून तो इंिग्लशां या अपेक्षेप्रमाणे िजतका यश वी झाला िततका तो महारा ट्रात यश वी

झाला नाही. इतकेच न हे तर

या महारा ट्रीय लोकां या प्रकृितनुसार या मात्राने िब्रिटशिन ठा वाढते की

िब्रिटशद्रोह अशी िचंता पिरणांव न दहा-िवस वषार्तच इंग्रजी रा यक यार्ंना िन कार था यांना पडली.
महारा ट्रात इंग्रजी िशिक्षतांचा हा जो नवा वगर् इंग्रजांनी िनिमर्ला
पाडता येतील.
पिहला पक्ष
आहे

हणजे, वर बंगालमध या

याचे

थूलमानाने तीन पक्ष

या पक्षाचे आ ही ‘िब्रिटशिन ठ पक्ष’

हणन
ू वणर्न केले

या प्रकारचा महारा ट्रीय इंग्रजी िशिक्षतातील िब्रिटशिन ठ पक्ष होय. आपले रा य गेले हे बरे झाले;

िब्रिटश रा य

हणजे िहंद ु थानचे क याणासाठी ई वराने आ हास िदलेले वरदान होय;

कृपाछत्र आम यावर िनदान तीनचार शतके तरी रहावी

यांची स ता िन

यातच आमचे क याण आहे ; आमचे झाडून सारे

पूवज
र् अडाणी, धमर्भोळे , िन मख
ू र् होते; नाना फडणिवस आज असता तर तो वेडयातच काढला जाता;
स तावनचे बंड ही

वदे शावर कोसळलेली आपि त होती;

भरलेला हा जो कृतघ्न रालद्रोह केला
तरीही

या अधम बंडावा यांनी राक्षसी अ याचारांनी

यामळ
ु े आम या राजिन ठा त डांना िन याची काळोखी फासली,

या सा-या महापापांची क्षमा क न इंग्रजांनी जे ‘राणीचे घोषणापत्र’ प्रिसद्धीले तो आमचा
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‘माग्नाचाटार्च’ होय ; इंग्रज
पण

यायी आहे त, आमचा उद्धार केला की आपण होऊन ते रा य परत दे तील.

यांनी कृपावंत होऊन तसे कर याची घाई मात्र क

Dispensation’ वा या पक्षा या पाटयांवर पुजलेली होती.

नये! इ यादी सत्र
ु े

या ‘Providential

यांचा उपदे श उजळ मा याने ते एकसारखा

करीत असत.

उदाहरणाथर्,

या पक्षातील एक धुरंधर रावसाहे ब मंडलीक स तावन या क्रांितयुद्धासंबंधी

“हा जो गितभ्रमापासन
ू

फोट झाला आहे , ते एक आम या रा ट्रावर अिर टच आलेले आहे . कंपनी या

रा यात सध
ु ारणा कर याची व

पण आता

हणतात,

याला पाहीजे असेल

याला

याय िमळे ल असे कर याची इ छा आहे .

या ‘िशपायां या बंडामळ
ु े ’ आमची िकती िपछे हाट होईल ते कळत नाही”, दस
ु रे

िव दान- िवनायक क डदे व ओक

यांनी तर

या काळचे

या स तावन या ‘िशपायां या बंडािवषयी’ िलिहताना ‘भंड,

गड
ुं , पुंड प्रभिृ त’ जो अनुप्रासयुक्त िशवराळपणा केला आहे तो िवचा च नये. रावबहादरू गोपाळराव हरी

दे शमख
अगदी गिणत क न िलिहतात की, “इंग्रज लोकांतील अगदी साधारण मनु य असला तरी
ु
िहंदल
ु ोकापेक्षा तो सह त्र गण
ु ांनी

े ठ आहे ...”(मस
ु ांनी
ु लमानांपेक्षा तो िकती गण

े ठ आहे ते सांग याची

मात्र रावबहादरु ांना छाती झाली नाही! )... “आिण सांप्रत इंग्रजलोक िहंदल
ु ोकापेक्षा शंभरपट शहाणे झाले
आहे त आिण ते शहाणपण िहंदल
ु ोकास प्रा त

हावे एतदथर् ई वराने हा मल
ु ख
ू

याचे ता यात िदला

आहे .”(शतंपत्री). हया पक्षांत काही मोठमोठे िव वान, काही प्रामािणक दे शभक्त िन बाकी पोटभ

िन

संधीसाधु डॉक्टर, बॅिर टर, आयसीएस सरकारी चाकरीसाठी इंग्रजाची हांजी हांजी करणारे पढार भरलेले

असे, तथािप बंगाल, मद्रास प्रभिृ त प्रांतांत बहूतेक इंग्रजीिशिक्षत जसे याच ‘िब्रिटशिन ठ’ पक्षाचे होते,
अपवाद असा तुरळक, तशी ि थती महारा ट्रात झाली नाही, तर ती ि थती होती या या उलट. इंग्रजी

िशिक्षतांतही िब्रिटशिन ठ पक्षाची संख्या मोठी न हती. पण िब्रिटश सरकार जाणन
यांनाच, यांनी
ू बुजन
ू
काढले या सं थानाच, यांनी केले या आवेदनांनाच सा-या जनतेचे खरे प्रितिनधी, लोकमतप्रदशर्क
मा यता दे ई. सावर्जिनक प्र नी

यां या िश टमंडळाचे

घेई. सरकार दरबारी यांना या बसा

हणे.

यां या पक्षात चपखल बसत नसले तरी
आिण

यांनी ती पडू िदली

हणन
ू

हणजे ऐकून घेई. दे णे घेणे शू यच, पण ऐकून

याचे नेत ृ वाची माळ

या एका थोर पु षास मात्र

यां या गळयात पडलेली होती

वतंत्रपणे उ लेिखले पाहीजे.

याचे नाव

रावबहादरू महादे व गोिवंद रानडे. ही गो ट खरी की या या त डी Providential Dispensation हा श द

वरील अथीर्

ळलेला होता. इंग्रजाचे रा य आम यावर आले हे ई वराचे वरदान होय. आप या िहताचीच

ती गो ट झाली, असली वाक्ये
अिधकारी हे ाते िन ती चाकरी

यां या त डातून िनघत खरीच. ते िब्रिटशांचे सेवेत उ चपदी चढलेले

यांना सोडणे इ ट वाटत न हते

रा यक यार् या तडाख्यात आपण िन आपण पक्ष सापडू नये

हणन
ू

हणन
ू

हणा िकंवा राजद्रोहा या िकंवा

हणा पण ही वाक्ये जी

यां या

त डुन िनघत ती केवळ त डुनच िनघत की हदयातून हे िनि चतपणे आजही सांगता येत नाही. ते काही
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असले तरी रावबहादरु रानडयांनी ऐितहािसक, अथर्शा त्रीय, सामािजक, धािमर्क िन िवशेषतः राजकीय
अशा रा ट्रीय जीवना या अंगोपांगात नवजीवन संचारिव यासाठी आिण नाना लहानमोठया सं था

थापून,

चालवून, िव किळत समाजाला संघिटत िक्रयाशीलतेचे वळण लाव यासाठी इतकी उदं ड लोकसेवा केली

आहे की महारा ट्रालाच न हे तर िहंद ु थानालाही
यातही हे

यानात ठे व यासारखे आहे की

‘ यायमिू तर्’

यांचे ते उप्रकार के हाही िवसरता येणार नािहत.

या ‘िब्रिटशिन ठ’ समज या जाणा-या, ‘रावबहादरु ’,

हणन
इंग्रजांनी िदले या पद यांना िन अिधकारांना
ू

वीकारणा-या रानडयांचा ‘सश त्र

क्रांितिन ठ’ फडक्यांशी काही तरी संबंध होता असा बळकट संशय इंग्रजांनाच आला होता! याव नही
यां या Providential Dospensation वादी िब्रिटशिन ठे या अंतरं गावर ममर्भेदक प्रकाश पड यावाचन
ू

राहत नाही.

महारा ट्रातील इंग्रजी िशिक्षतांचा दस
ु रा पक्ष

योग्यतेने तु यबळ असा िनभळ

हणजे वरील ‘िब्रिटशिन ठ’ पक्षापेक्षा संख्येने अिधक,

वदे शिन ठांचा. आपले

वरा य गेले ही गो ठ

यां या िज हारी झ बे.

इंग्रजी रा य आले ही दे वाची करणी नसन
ू ती आहे सैतानाची! ते वरदान नसन
ु तो आहे एक भीषण
शाप! अशक्य ते शक्य होउन आज तरी

वरा य आले, ती परकीय स तेची बेडी आप या मातभ
ू ीचे
ृ म

पायातून ताडकन तुटली तर ते मात्र दे वाचे वरदान

हणता येईल, ही

या पक्षाची मनोमन असलेली

कडवी दे शिन ठा इंग्रजी िशक्षणाने इंग्रजां या कूट अपेक्षेप्रमाणे लोपली नाही तर उलट इंग्रजी इितहास िन

वा मय वाचन
ू अिधकच उफाळली. िहंदच
ु ी

वधमर्-िन ठा डळमळिव यासाठी िमशनरी बायबलची पु तके

फुकट वाटीत. शाळांतून िहंद ु मल
ु ांना ती बळाने िशकवीत. पण

या पक्षातील लोकांनी तीच बायबले

यां या त डावर फेकून िमशनर्यांना सळो की पळो केले. िहंदं ू या पुराणांना कोणी िमशनरी ‘भाकडकथा’
हणाला

न

हणाला

की

या

मंडळींनी

या या

बायबलातील

‘स ृ टी या

उ प ती या’

पही या

अ यायापासन
ू तो थेट ‘येशू या उ प ती या’ अक्षतयोिन संभवापयर्ंत या बायबलातील कथांची तोडीस तोड
दे त, “तर मग
केलेच

या पण भाकडकथाच न हे त काय?” असा उलट प्र न िवचा न, या िमशनर्यांचे त ड बंद

हणन
ू समजावे. इंग्रजी न िशकले या पिडतांना ते िततके जमत नसे कारण मळ
ू इंग्रजी बायबल

यांनी वाचलेले नसे. पण

या इंग्रजीिशिक्षत मंडळीनी नस
ु ते इंग्रजी बायबलच न हे पण

वतः िख्र चन

लोकांतील -फ्रच क्रांितकारकांसारख्यांनी िकंवा बिु द्धवादी त वज्ञा यांनी बायबल या अ खलनीयतेचे

काढलेले वाभाडेही वाचलेले असत!

वधमर्,

वदे श,

वभाषा,

वसं कृित

यांचा अिभमान

या पक्षाचे

दयात सदै व रसरसलेला असे. इंग्रजी िशक्षणाने तो िवझन
ू जा याचे ठाई उलट तेजाळला जाई.

कालपर वे अव य

यांना

या सध
ु ारणाही ह या हो या. इंग्रजी िशक्षणाने झालेले अनेक लाभही ते नाकारीत

नसत. पण आप या पूवज
र् ांिवषयी िन प्राचीन इितहासािवषयी कोणी वा यात िनंदा केली तर, अरे स कारे
हणन
ू

गेले

या

यास ठणकािव यास ते जरी सोडीत नसत तथािप आपले रा य

या आप यातील

यूनतेमळ
ु े

यूनतेकडेही ते दल
र् करीत नसत. तथािप काही झाले तरी इंग्रजां या राजकीय दा याचे जू
ु क्ष

आ ही आम या मानेवर आनंदाने आज म वागवावे आिण

यातच आपले क याण आहे अशी िन ठा
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बाळगन
ू उलट यांचे आभार मानावे असे हे इंग्रज कोणी दे वदत
ू लागन
ू गेले आहे त की काय िकंवा आ ही
मेले या आईचे दध
ू

यालो आहोत की काय! अशा सडेतोड टीकेची झोड उठवून या ‘ वदे शिन ठ’ पक्षाने

पही या ‘िब्रिटशिन ठ’ पक्षा या इंग्रजाळले या उपदे शाची िन आचरणाची भंबेरी उडवून

यावी.

यांनी

इंग्रजी रा यापासन
ू होणार्या रा ट्रा या सवार्ंगीण दद
ु र् शे या, दािर या या, द ु काळा या दख
ु ापती उघ या

क न जनतेस दाखवा या िन ित याम ये इंग्रजांिवषयी शक्य तो ितटकारा उ प न करावा. परं तु आपला
दे श सवर्तोपरी असंघिटत िन अश त्र झालेला असता इंग्रजांचे रा य श त्रक्रांतीने उखडून टाक याचा य न
करणे िकंवा तशी नस
ु ती आकांक्षा बाळगणे हे सद्ध
ु ा या पक्षालाही पाप्रकारक िकंवा असमथर्नीय नसले तरी

मख
र् णाचे िन आ मघाताचे वाटे . असले या पिरि थतीत इंग्रजीसरकारिव द्ध लोकात शक्य िततका
ू प
असंतोष पसरवावा,

यापायी बंिदवासािद संकटे आली तरी ड

नये, िठकिठकाणी सरकारला संघिटत

िवरोध कर याचे धैयर् िन क्षमता जनतेत उ पादावी- पण तो िवरोध घटना मक िन नैबिर् धक
Constitutional & Legal कक्षेबाहे र मात्र जाऊ दे ऊ नये; िहंद ु थानभर असे प्रचंड आंदोलन चालू ठे वले

असता आज ना उ या मळ
ू चे घटना मक Constitutional प्रकृतीचे असणारे जे ितकडचे जाितवंत िब्रिटश

लोकमत ते जागत
होईल, काही अंशी
ृ

यां या

वतः याच िहतासाठी िन काही अंशी

यां या

जातभाईंकडून िहंद ु थानभर होत असले या अ यायाची खंत वाटून िब्रिटश सरकार िहंद ु थान या माग या

पुरवू लागेल, राणी या घोषणेतील प्रितज्ञेप्रमाणे िहंद ु थानी प्रजाजनांना िब्रिटश नागिरकांप्रमाणेच समानतेने
वागवू लागेल; इतके साधले की मग पुढचे पुढे. असा होता

या दस
ु र्या दे शिन ठ पक्षाचा कायर्क्रम, धोरण

िन अंधुक आशावाद. मनात काहीही घोळत असले तरी हा ‘ वदे शिन ठ’ पक्षसद्ध
ु ा ‘ वरा य’
इंग्रजांचे रा य न ट क न

थापले जाणारे आपले

वतःचे रा य या अथार्चे

हणजे

वरा य हा श द आप या

जिनक आंदोलनात उ चारीत नसे. कारण तसे करणे इंग्रजी दं डिवधाना (Criminal Law)

या कक्षेत या

काळी तरी सहजच ढकलले जाते. नैबिर्ं धक मयार्देत आपली सारी राजकीय चळवळ बसावी

हणन
ू

या

पक्षाचे पुढारी पुनःपु हा हडसन
ू खडसन
ू सांगत की, “बादशहाचे आ ही इंग्रजांइतकेच राजिन ठ प्रजाजन
आहोत. वाद काय तो बादशहांनी नेमले या मं यांशी, अिधकार्यांशी िन सेवकांशी आहे , राजाशी नाही.”
महारा ट्रातील इंग्रजी िशिक्षतांतही याकाळी िनघालेला ितसरा पक्ष

या िब्रिटशिन ठ पक्षाने िकंवा

या

हणजे

या ‘आम या राजाचे’

वदे शिन ठ पक्षानेसद्ध
ु ा नाव काढताच ‘राजा? िब्रिटशांचा राजा तो

आमचा राजा? घरात िशरला चोर तयासी मािनतसा राजा?‘ असे उसळून हटकणारा, ‘क्रांितिन ठ, सश त्र
क्रांितिन ठ पक्ष’ होय!

या पक्षाचे उघड ठाविठकाण कुठे च सापडणारे नसे. पण िजथे

नाही असे ठाविठकाणही नसे.

या सश त्र क्रांितकारक प्रव ृ तीला मा न टाक यासाठी

यांचे अि त व
हणन
ू इंग्रज

स तेने इंग्रजी शाळा, प्रशाळा, महाशाळा (Schools, High Schools, Colleges) काढ या,
या पक्षाचे छुपे क्रांितकारक असत. प्र यक्ष इंग्रजी शासनाची चाकरी करणार्यांतही

यांचे अनुयायी

गु तपणे िनवसत. इंग्रजांनीच केले या िनबर्ंधांचे (काय यांचे) कक्षेत राहून, या परक्यांनी
रक्षणाकिरताच केले या िविधिवधानांची मयार्दा न ओलांडता आ ही राजकीय चळवळी क

www.savarkarsmarak.com

याम ये

यां या

आिण

िब्रिटशांना नरम आणू अशी आशा धरणे

असे ती व तु तेवढी सरु िक्षत सोडून

हणजे आजीबाई या गो टीत या राक्षसाचे मरण

या व तूत

या राक्षसाला मार याची आशा धर यासारखे मख
र् णाचे आहे असे
ू प

यांना वाटे . िब्रिटशिन ठता उ प न कर याकरता जे इंग्रजी िशक्षण िब्रिटशांनी िहंद ु थानांत चालू केले

आिण वर केले या िनरिनरा या प्रांतां या पाहणीव न

या इंग्रजी िशक्षणाचा प्रयोग तसा िब्रिटशिन ठ

वगर् उ प न कर यात बंगाल, मद्रास प्रभिृ त प्रांतांत यश वी झाला,

महारा ट्रातील
न

याच इंग्रजी िशक्षणामुळे

या ‘क्रांितिन ठ’ पक्षावर मात्र उलट पिरणाम झाला. या यात इंग्रजी िव येने िब्रिटशिन ठा

जता िब्रिटश वेष

जला, िहंद ु थानची दद
ु र् शा करणार्या िब्रिटशां या कारवाया

यांना िब्रिटशां याच

ग्रंथांतन
ू अिधक िव तारशः कळ या. यरु ोप-अमेिरकेतील दे श वातं या या यद्ध
ु कथा वाचता आ या. यांची
ि ट िवशाल,

यांचे

येय

यापक,

यांचे ज्ञान अ यावत ् झाले. इंग्रजी िशक्षणाने होणारे लाभ तेवढे

पदरात पाडून घेऊन ते िशक्षण िहंद ु थानात चालू कर यात इंग्रजांचा जो कूट हे तू होता तो तेवढा यांनी

हाणन
ू पाडला. इंग्रजांचा डाव इंग्रजांवरच उलटिवला.
तथािप हे

यानात ठे वले पाहीजे की

या पक्षाची ही सश त्र क्रांितिन ठा केवळ इंग्रजी िशक्षणाचे

अप य न हती. इंग्रजी िशक्षण ितला उपो बलक झाले इतकेच काय ते. ितच
ी िशवाजी-महाराज िन

फूितर्दैवत होते

ीकृ ण,

यांची भवानी तलवार. मिु लम पा छाहीला पालथी घालन
ू िहंदप
ु दपातशाहीला

उभारणारा मरा यांचा इितहास होता ितचा पंचम वेद.

या काळी अगदी ता या असणार्या स तावन या

क्रांितयुद्धातील नानासाहे ब, ता या टोपे, झांशीची राणी प्रभत
ृ ीं या वीरकथा ते हा उघडपणे संकीितर् या

जाणे जरी इंग्रजां या कडक कटाक्षामुळे अशक्य होते तथािप या यां या कानाकानांतून िन मनामनांतून

कुजबुज या जात,

यांची अंतःकरणे पेटवीत जात. ते क्रांितयुद्ध महारा ट्रातही वाढिवले जा याची

गु तिसद्धता सन स तावनम येच चालली होती; िवलंब काय तो सेनापित ता या टो यां या संघिटत
सै याने महा ट्रात घस
ु याचा होता.

या कारणामळ
ु े तर सेनापित टोपे जे हा मह प्रयासाने ससै य नमर्दा

उतरले ते हा इंग्रजांची एकच तारांबळ उडाली. पण िनजाम या दे शद्रोही िव वासघाताने सेनापित ता या
टो यांना पढ
ु े महारा ट्रातील यांचे
ु े येणे अशक्य होऊन पु हा नमर्दा ओलांडून परत िफरावे लागले. यामळ

अनेक साथीदार उघडे पडले, यंबके वरचे गडकरी (िक लेदार) जे जोगळे कर

यांना िन तशा मोठमोठया

प्र थांना फाशी दे यात आले. तथािप या अिर टांतन
ू ही बचावलेले अनेक महारा ट्रीय जे

या क्रांितयद्ध
ु ात

ब्र मावतार्कडे झज
ंु ले िकंवा दिक्षणेत या कायीर् झटले ते आता नाना वेषाने िन नाना िमषाने महारा ट्रातन
ू

भिू मगत होऊन कालक्रमणा करीत होते. तेही िठकिठकाणी गु त पाने या न या इंग्रजी िशिक्षत

दे शभक्तांतील झज
ुं ार त णांना मातभ
ू ी या
ृ म

वातं याथर् इंग्रजांशी लढ याचा िफ न प्रय न क न पहा

असे चेतवीत होतेच.

सश त्र क्रांतीने इंग्रजाला हुसकून िद यावाचून तो केवळ यायबुद्धीने रा य सोडून जाईल ही गो ट
ित्रकालीही घडणार नाही हा असे यांचा आ य िसद्धांत. “पण तशी सश त्र क्रांित शक्य नाही, तो तुमचा
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मख
र् णा आहे , उगीच आप यावर मरण ओढवन
ू प
ू का घेता!’ असा कोणा िब्रिटशिन ठ वा
पक्षांतील शहा याने

यांना अगदी कळकळीने उपदे श केला तरी ते

वदे शिन ठ

यांचे आभार मानीत पण

हणत,

या ित या शत्रन
ू े चढून बसावे िन आ ही ते िजवंत राहून
पहावे हे च आ हास मरणाहून अस य वाटते. शक्य असो नसो, यश येवो वा अपयश, आ ही
आम यापुरता तरी या दे शशत्रच
ू ा सड
ू उगिवणार! अशा सड
ू ापायी जे मरण येईल याचेच आ हांस या
“मरण? आम या मातभ
ू ी या िसंहासनावर
ृ म

पौ षशू य जीवनाहून अिधक आकषर्ण वाटत आहे . कारण यश वी रा यक्रांतीचा वणवा जे हा के हा
भडकतो ते हा तो अशाच प्रितशोध घेणार्या हौता या या जळ या िचतेतील आगीनेच भडकतो. आ ही
आमचे कतर् य करणार मग इतर कोणी मागे येवो वा न येवो!”
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प्रकरण सहावे

इंग्रजां या छावणीत
(सन १८६० ते सन १८८४)
स तावन या क्रांितयद्ध
ु ानंतर िहंद ु थानी जनतेतील राजकीय मनःि थतीची िन चळवळीची येथवर

आपण प्रांतवार उडती पहाणी केली. आता

याच काळात िहंद ु थानावर

वािम व गाजिवणार्या इंग्रजी

स ता-िधकार्यां या िन कार था यां या छावणीत कोणते िवचारप्रवाह वाहत होते याचाही थोडासा कानोसा
घेऊ.
या इंग्रजी रा यक यार्ंम ये दोन गट पडले होते. पिहला िन बहुसख्
ं य पक्ष िनभळ सोटे शाहीचा
पुर कतार् असे. स तावन या क्रांितयद्ध
ु ात इंग्रजांनी संपािदले या बलव तर िवजयाची या पही या गटावर
अशी काही धुंदी चढलेली होती की

यांना िहंदी जनता

हणजे कःपदाथर् वाटत असे. ते गजर्तः “आ ही

िहंद ु थानचे रा य िजंकले आहे आम या ख गा या बलावर आिण ते रिक्षणारही आहोत आम या
ख गा या बलावर! आ ही रा यकत आहोत आिण िहंद ु थान आहे आमचा पददिलत दास. िहंदी लोकां या
मनांत आ हा िवजे या इंग्रजांिवषयी प्रेम वसो वा

वेष;

या दब
ु यां या दळात आम या िव द्ध चो न

मा न काही चळवळ चालो वा वळवळ; कोण बाळगतो याची िक्षित. आ ही
तोरण.

या िव द्ध

हणू ते धोरण िन बांधू ते

या िजतांनी हूं का चंू किरता कामा नये. नािहतर िकडामग
ंु ीसारखे िचरडून टाकू या
आम या पोलादी टाचेखाली. िब्रिटशांचे िहंद ु थानावरील रा य िटकवायचे असेल तर आमचा रा यकारभार

असा करडा हवा. ख गा या पोलादाचे पाणी िदलेला!’

“ख गाने रा ये िजंकता येतात हे जरी बहुधा खरे असले तथािप ख गाचे धारे वर ती सतत पेलता
येत नािहत,” इंग्रजी रा यक यार्ंतील तो दस
ु रा गट, अ पसंख्य पण अनभ
ु वी आिण रा यकारभारात
वषार्नुवष मरु लेला कूटनीितज्ञांचा गट,

या पही या सोटे शाही गटाची समजत
ू पाड यासाठी उ तरत असेः

“परािजतांनी िब्रिटश वेषी चळवळ करताच यांना िचरडून टाकणारी दं डशिक्त तर िब्रिटश मनगटांत हवीच

हवी. परं तु िवजे यांनी आप यावर रा य करावे असे परािजतांनाच जीमळ
ु े वाटे ल अशी भरु ळ यांना पाडून
यां या रा याप्रमाणेच शक्यतो

यांचे मनही िजंक याची कारवाई करणे हा िहंद ु थानसारख्या अफाट

दे शावर िब्रिटशांची स ता िचरकाल िटकिव याचा अिधक सोपा िन अिधक
डलहौसीने तु ही

हणता तशी जी िनभळ सोटे शाही चालिवली ित यामळ
ु े च,

व त उपाय आहे . लाडर्
या पूवीर् मरा यांशी वा

िशखांशी लढतांना िजतके िब्रिटश रक्त शंभर वषार्ंत सांडले नाही िततक्या िब्रिटश रक्ताचा सडा अवघ्या

दोन वषार्ं या आत पाडणारे स तावन या क्रांितयुद्धाचे संकट िब्रटनवर गद
ु रले! ते इतक्या लवकर िवस
नका!’
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या दस
ु र्या गटातील इंग्रजी कार था यां या धोरणास ध न स तावनचे क्रांितयद्ध
ु संप यानंतर

िहंदी लोकांचे ‘मन िजंक या’साठी इंग्रजी रा यक यार्ंनी इंग्रजी िशक्षणािदक काय काय उपाय योजले
याची चचार् माग या पकरणांतून केलेलीच आहे .

या उपायांचे काही पिरणाम

यां या मनाप्रमाणे घडून

िब्रिटशांचे रा याशी मनःपूवक
र् सहकायर् करणारा िब्रिटशिन ठ िहंदीपक्ष सवर् प्रांतांतून िवखुरलेला होता िन

सामा य जनतेतही क्रांितशील चेतना मत
ृ प्राय होऊन िजकडे ितकडे शांतता पसरलेली िदसत होती, हे

पाहून या इंग्रजी कार था यांना िकंिचत ् हायसे वाटत होते. यां या धोरणाला आलेले हे यश पाहून,
िब्रटनमधील जनतेत आिण रा यस तािधकार्यांत या पक्षाचे मह व वाढले होते. तथािप या पक्षाला
िहंद ु थानािवषयी िनि चतता अशी मळ
ु ीच वाटत नसे. वरवर या शांततेवर
खट्ट
ु झाले की िचंतेने हा पक्ष कान टवका न पाही आिण

यांचा िव वास न हता. कुठे

हणे, “स तावन या अवघ्या एक वषर् आधी

वरवर या थरांतन
ू अशीच शांतता नांदत न हती का? आपण सगळे जण सबठीक, All Well,

हणन
ू

पहार्या-पहार्याव न प्रितव ृ त धाडीत न हतो का?” या पक्षात स तावन या आगीत होरपळलेले मोठमोठे
सैिनक िन नागर (Military & Civil) इंग्रजी अिधकारी असत. हळूहळू
ए. ओ.

यम
ू

या पक्षाचे प्रमख
व
ु

या

या मो या इंग्रजी अिधकार्याकडे पुढे जाणारे होते यांचीच एक कथा उदाहरणाथर् दे ऊ.

ीयत
ु

यूमसाहे बांची कूळकथा
जे हा सन स तावन या मे १० िदनांकाला िमरत येथे क्रांितकारक सै याने िब्रिटशांची स ता
झग
ु ा न िदली, तेथील िब्रिटशांची कापाकापी केली, एका आठव याचे आत िद लीवर चाल क न, तेथील

िहंदी सै याचे साहा याने तेथील िब्रिटश अिधकार्यांना ठार मा न आिण िद ली िजंकून िहंद ु थान या
वातं याची उघड उघड घोषणा केली ते हा पूवस
र् क
ं े तानुसार नगरामागन
ू नगरांतून क्रांितकारक उठाव या

होत चाल या.

यावेळी

ीयुत

यम
ू साहे ब हे इटावा येथे मॅिज ट्रे ट िन कलेक्टर होते.

भयंकर बात या ऐकताच यांना जे अगदी िव वासू िन राजिन ठ

यांनी वरील

हणन
ू वाटत होते या िहंदी सैिनकांना

िनवडून एक संरक्षक पथक उभारले आिण अिस टं ट मॅिज ट्रे ट िम. डॅिनयल यां या हाताखाली

या

पथकाला दे ऊन इटावा नगराचे सारे मागर् रोखन
ू धरले. तथािप यांतूनही वाट चो न क्रांितकारकांचे काही

सैिनक इटावा या एका दे वळात येऊन दबा ध न बसले आहे त अशी बातमी
नेहमी या अनुभवाव न

यूमसाहे बांना कळली.

यूमसाहे बांना वाटले की नगरातील आपले राजिन ठ िहंदी प्रजाजन आपण पुढे

होताच आपणामागे सहा यास येतील. अशा िव वासाने थो या िहंदी सैिनकांना घेऊन िम.

यूम िन

डॅिनयल या दे वळावर चालन
ू गेले. पण पाहतात तो काय? आप या मागन
ू ये याचे सोडून ते राजिन ठ
नागिरकांचे थवे आप या आधीच दे वळाभोवती जमलेले आहे त, आिण

या दे वळात दबले या क्रांितकारक

सैिनकांचे जयजयकार करताहे त, यांना अ नपाणी पुरिव याची या नागिरकांत अहमहिमका चालली आहे !

िचंता नाही, नागिरक िव वासघातकी ठरले तरी हे आपले ते िनवडक राजिन ठांचे िहंदी सैिनक पथक तरी
आप या पाठीशी आहे च की नाही!

या पथकाला दे वळावर तुटून पड याची करडी आज्ञा दे ऊन
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वतः

डॅिनयल या दे वळावर पुढे चालन
ू गेला. पण याचे मागे कोण आले? अवघा एक िहंदी सैिनक! इतक्यात

दे वळातील क्रांितकारक तुकडीने गोळीबार चालू केला. क्षणाधार्त तो िहंदी सैिनक िन

होऊन पडले. हे

य पाहताच मागे उभे असले या िम.

यूमसाहे बांनी

वतः डॅिनयल ठार

या आज्ञाभंग करणार्या िहंदी

‘राजिन ठ’ पथकास दटाव याचा सद्ध
ु ा त्रास न घेता मागचे मागे जो धूम पळ काढला तो थेट आप या
छावणीतील तंबूत सख
ु पपणे पोचेतो! एकदोन िदवसांतच बाजारात खळबळ उडवून दे णारी बातमी पसरली

की जवळ या मैनपूर िन अलीगढ नगरांतही क्रांितकारक उठाव होऊन नागिरकांनी िब्रिटशांची स ता
झग
ु ा न िदली आहे . िब्रिटश लोकांची ससेहोलपट चालू झाली आहे .
उघड उघड उठाव झाला. िद. २२ मे

या सरशी इटावा नगरातही क्रांतीचा

या िदवशी िब्रिटशांनी तेथे ठे वलेले सारे िहंदी सै य एका हातात

कृपाण िन दस
ु र्या हातात पेटलेले पिलते घेऊन िब्रिटशां या छावणीवर तट
ु ू न पडले.
कोषागार लट
ु ले, बंिदगह
ृ े सताड उघडून िदली आिण इंग्रजी सैिनक, अिधकारी, पाद्री,

यांनी सरकारी

यापारी, बायकामल
ु े

झाडून सार्या गोर्यांना पाडाव क न चेतावणी िदली की जर ते इटावा सोडून आपण होऊन त काल

िनघन
ू गेले नािहत तर

यांची सरसकट कापाकापी केली जाईल,

या भीषण अंितमो तरास ऐकताच

इंग्रजांचा थरकाप उडाला. जो तो बायकामल
ु े घेऊन िकंवा सोडून वाट फुटे ल ितकडे पळू लागला. पण वाट
तरी कशी िन कोणीकडून फुटणार! वाटे वाटे ने गावागावांतून गोरा पाहीला की ‘मारो िफरं गीको’ची आरोळी
उठे ! कापाकापी चाले, पळ काढणार्या गोर्यातही कठीणतम अव था
यूमची!
हणन
ू

हणजे तेथील मॅिज ट्रे ट िन कलेक्टर

यांना सगळे ओळखणार, इंग्रजी रा याचा तेथील मख्
ु य अिधकारी, पारतं याचे प्रमख
ु प्रतीक,

या यावर सग यांचा दात.

वाटे ला लावून दे तो

यात या

यात चारपाच िहंदी सैिनकांना दया आली. साहे बास दरू

हणाले. पण साहे ब पडला गोरा आिण गोर्या रं गाचे तर िदवस भरलेले. िजवंत

रहायचे तर रं ग हवा काळा. पण तेव यानेही भागते ना. िकती तरी गोरे लोक काळा रं ग फासन
ू
धुमाकुळीत रानोमाळ पळत असता

या रं गावर कुठे तरी एखादा फरपाटा जाऊन ते सारे काळे बेरे उघडे

पडे आिण ‘अरे हा तर गोरा आहे गोरा!’ असे ओरडत लोक
यासाठी दह
ु े री सावधिगरी घ्यावयास पाहीजे होती. शेवटी

पण यावर िहंदी

या

यास घे न टाकीत, प्रसंगी मा न टाकीत.

यूमसाहे बांनी त डाला काळा रं ग तर फासलाच

त्रीसारखा वेष केला िन यावर नखिशखांत झाकून टाकणारा बुरखा घातला. ते हा कुठे

या िहंदी सैिनकांनी ते धाडसी काम अंगावर घेतले आिण या राजमा य राजे ी

यूम बाईस एटा यातील

आडवाटांनी गप
ु चूप बाहे र काढून दरू वर नेऊन सोडून िदले. पुढे जीव मठ
ु ीत घेऊन कसेबसे लपत छपत
यूमसाहे ब इंग्रजी सै या या एका तुकडीस जाऊन िमळाले.
या

वतः या जीवावर बेतले या संकटाचा धसका

यूमसाहे बां या मनाने जो एकदा घेतला तो

यांना शेवटपयर्ंत अ व थ करीत राहीला. आिण यां या राजकारणावरही याचा िचरं तन पिरणाम घडला.
स तावनसारखे सश त्र क्रांतीचे संकट िब्रिटशांवर पु हा कोसळू नये यास काय उपाय करावा अशी िचंता
यांना सारखी सतावीत असे. िहंद ु थान या जनतेची शांतता िदखाऊ असते. या अफाट दे शातील कोटी

कोटी लोकां या खाल या खोल थरांत के हा कोठे िन काय िनिम ताने अक मात सश त्र क्रांतीची िठणगी

www.savarkarsmarak.com

पडेल िन ती कशी िन िकती भडकेल याचा काही नेम नाही असे यांचे वर िदले या
मत झाले होते आिण ‘सब ठीक है ’ असे येता जाता

वानुभवाव न ठाम

हणणार्या िब्रिटश स तािधकार्यांचा अशा

ढसराईसाठी ते सारखा िनषेध करीत असत.
इतक्यात बोलाफुलाला गाठ पडावी तसे होऊन

या प्रांतातील इंग्रजी रा यकारभारािवषयी ‘सब

ठीक है ’ अशी इंग्रजांना सवर्साधारण िनि चित वाटू लागली होती

याच पंजाब प्रांतात

यूम या मता या

इंग्रजांना जी भीित वाटे ती खरी ठ न अगदी शांत िदसणार्या सामा य जनते या एका कोपर्यात सन

१८७२ म ये अक मात एक सश त्र क्रांतीची िठणगी पडली.
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प्रकरण सातवे

पंजाबामधील कूकांची क्रांितकारक उठावणी
इंग्रजी स तेिव द्ध स तावननंतर पहीली मह वाची सश त्र क्रांितकारक उठावणी अशी ही

कूकापंथाचीच होय असे आजपयर्ंत या उपल ध इितहासाव न िदसते. तथािप ितची समग्र मािहती दे याचे
हे

थल न हे . ग्रंथातील संदभार्पुरता ितचा पुढील सारांश तेवढा िदला की पुरे. पंिडत रामिसंग कूका हे

सन १८२४ म ये ज मले. महाराजा रणिजतिसंहा या सै यात एक सैिनक
ता

यात चाकरी केली.

या

वधमीर्य साम्रा यास इंग्रजांनी िव वंिस याने

हणन
ू

यांनी आप या

यांना इतके दःु ख झाले की

इंग्रजां या सै यात इतरांप्रमाणे भरती न होता ते आप या भैणी नावा या गावात परतून धम पदे श क

लागले. लवकरच एक साधु

हणन
ू

यांची ख्याित वाढून

यांना गु

मानणार्यांचा एक संप्रदाय बनला.

यां या उपदे शाम ये गोवधिनषेधाला इतके प्राधा य िदले असे की, प्रसंगी

वतःचा प्राण दे ऊनही

खािटकां या हातून गायींचा प्राण वाचिवणे हे तम
ु चे धमर्कतर् य होय असे ते िश यांना आग्रहाने उपदे शीत.
यां या पंथाला नामधारी पंथ असे नाव पडले. असे

महारा ट्रीय साधु

गोवधिनषेधािदक

यांना भेटले िन

यांनी गु

राजकीय

कर याचा आदे श दे ऊन इंग्रजी
या

यांनी

वधमर्कायर्

वरा य थापनेवाचून शक्य होणारे

रामिसंगांनी आप या धािमर्क पंथाला मो या सावधपणाने

व प दे याचा उपक्रम केला. प्रथम

बही कार टाकला.

रामिसंगाना असा समादे श (स ला) िदला की ते

या धमर्मतांना प्रितपादीत असत ते

नाही. तो समादे श मनात िबंब यामळ
ु े गु

हणतात की पुढे साधु रामदास नावाचे कोणी

यांनी इंग्रजी रा ययंत्राशी नस
ु ता िनःश त्र असहकार

यायालये, आगगा या िन इंग्रजी िशक्षण दे णार्या सं था यां यावर

यां या नामधारी अथवा कूका पंथीयांचा एक

यां या चळवळीमळ
ु े पंजाब या इंग्रजी शासक वगार्ने

वतंत्र टपाल िवभागही उघडला!

यां यावर सन १८६४-६५ म ये कडक बंधने

घातली. अथार्त उघड चळवळीस पायबंद बसताच यथािनयम ितचे गु तचळवळीत
रामिसंगांनी पंजाब प्रांताची बारा मंडले (िज हे ) क पन
ू

पांतर झाले. गु

या प्र येकावर आपला एकेक गु त मंडलािधप

(कलेक्टर) नेमला. सै यातूनही धमार्चे आड यांनी राजकीय प्रचार चालू केला. इतक्यात सन १८६९ म ये
यांचे काही नामधारी कूके मागार्ने जात असता

खाटकांशी गाठ पडली. ते हा बाचाबाची होऊन

यांची काप यासाठी गायी घेऊन जाणार्या मिु लम

या मिु लम खाटकांना ठार क न नामधारी कूक्यांनी

गायी सोडवून ने या. इंग्रज अिधकार्यांनी आजब
ू ाजस
ू धरपकड िन मारहाण चालिवली आहे हे पाहून िन
आप या संपद्रायावरील संकट टाळ यासाठी गु रामिसंगाने या गायी सोडिवणार्या िश यांना वतः
होऊन सरकारचे

वाधीन हो यास सांिगतले िन संप्रदायाचा या प्रकरणाशी काही संबंध नाही असे

सरकारास कळिवले. सरकारने

या कूका िश यांना फाशी िदले. हे प्रकरण संपते तोच, सन १८७२

या

जानेवारीत एका नामधारी कूक्यास काही मिु लमांनी घे न, हाणमार क न, या या समक्ष एक गाय ठार

केली िन ित या रक्ताने

या कूक्यास नखिशखा त चोपडून काढले. हे गार्हाणे गु
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रामिसंगां या

दरबारांत

याने जे हा सांिगतले ते हा शेकडो कूके संतापाने भडकून गेले.

उगिव याची प्रितज्ञा केली. गु

रामिसंग थांबा थांबा

यांनी धमर्शत्रव
ू र त काल सड
ू

हणत असताही श त्रा त्रे िमळिव यासाठी

मालेरकोटा या मिु लम सं थानावर ते तुटून पडले. मलौघचा िक ला घेऊन श त्रा त्रे लट
ु ू न मालेरकोटा
नगरावर

यांनी चाल केली. इतक्यात

सरकारने मेजर कारे न

या मिु लम सं थानावर सं थानास सहा य दे यासाठी इंग्रज

या या तुकडीस धाडले. ित याशी नामधारी कूकांनी अ यंत शूरपणे लढा िदला. ते

बहुतेक रणांगणात पडले. जे िजवंत सापडले या साठ-स तर नामधार्यांना अ यंत िनदर् यपणे नगरा या
भर चौकात तोफां या त डी बांधले, तोफा डागताच यां या दे हा या िचंध या िचंध या होऊन तट
ु के हात,
पाय, िशरे , मांसाचे गोळे , उं च उडून

दे ईतो गु

यांचा दरू वर सडा पडला. तरीही ते िहंद ु धमर्वीर तोफांनी उडवन
ू

रामिसंगाचा अखंड जयजयकार करीत राहीले.

पण

यांचे िश य असलेले हे नामधारी कूके वीर मालेरकोट सं थानावर तुटून पडताच, गु

रामिसंगाने इंग्रजी अिधकार्यास लगोलग कळिवले होते की, ‘माझी आज्ञा न पाळणार्या िन बंड क न
उठले या

या लोकांचा मा याशी असलेला िश य वाचा संबंध मी तोडून टाकलेला आहे . या कृ याशी

माझा कोणताही संबंध नाही. ‘परं तु अस या नकारांनी इंग्रज थोडाच बधणार होता! याने गु

रामिसंगांना

अचानक पकडले िन खटला िबटला काही एक न भरता, सन १८१८ मध या रे ग्युलेशनखाली सीमापार
क न ब्र मदे शात धाडले. िनवासनांतील

या

थलबंदीतच

वधमर् िन

वरा य यां या पिरत्राणाथर् िन

प्रा यथर् आपले प्राण पणास लावणार्या या थोर िहंदध
ु मर् गु चा सन १८८५ म ये अंत झाला.
नामधारी पंथ अजन
ू चालू आहे पण तो एक िनभळ धमर्पंथ
गु

गोिवंदिसंगांनंतर गु
यांना लोक गु

रामिसंगांवर िन

या नामधारी धमर्वीरां या हौता

याचा

हण यासारखा कोणताच राजकीय पिरणाम झाला नाही. इंग्रजी सै यातील शीख

सैिनक िकंवा बाहे रचा शीख समाज

हौता

हणन
ू .

रामिसंग कूका या या सश त्र उठावणीचा िकंवा

पंजाबमध या जनतेवर

यांचा

यांची कूका पंथाशी काहीच सहानुभत
ू ी न हती. उलट दहा या गु

असा कोणी मानावयाचा नाही या शीख संप्रदाया या धमर्मतािव द्ध रामिसंग कूका

मानीत िन ते तो मान मानून घेत

यां या नामधारीपंथावर रोषच असे.

यािवषयी सांप्रदाियक शीख समाजाचा गु

या आकंु िचत

टीमळ
ु े

यांना नामधार्यां या या

याचे काहीच सोयरसत
ु क वाटले नाही. मस
ु लमानांचा तर कूका पंथ हाडवैरी.

यांची इंग्रजांनी अशी

वाताहत केलेली पाहून इंग्रजाने हा आप यावर मोठा उप्रकार केला अशी कृतज्ञता मिु लमांना वाटू
लागली. इंग्रजीिशिक्षत िहंदव
ु गार्ची प्रविृ त यावेळी काय होती हे मागे विणर्लेच आहे . एवंच या सश त्र

क्रांितकारक उठावाने पंजाबात न या चेतनेचा लवलेशही संचरला नाही. खडकावर िजवत िठणगी पडावी
तसे झाले. िठणगी

वतःच जळून िवझन
ू गेली. खडक दगडचा दगड राहीला.

पंजाबाबाहे र तर या क्रांितकारक उठावाचा
नाही. धमर्वीर गु

या वेळीही काही सावर्जिनक गाजावाजा असा झालाच

रामिसग हे िववासनांत ितकडे ब्र मदे शात जे हा वारले ते हा
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या बातमीचा दोन

ओळींचा उ लेखसद्ध
ु ा िहंदज
ु ाती या दहा-पाच व ृ तपत्रांतून आला असेल नसेल. मग अग्रलेखाचे िकंवा
गौरवपर

फुटाचे नावच नको.

या

वदे शा या िन

रणांगणांत लढत पडले या वा तोफे या त डी िदले या

वधमर् या उद्धारा तव

या थोर पु षाने िन

या या शूर अनुयायांनी आप या प्राणांचे बळी

िदले यां यासाठी या दे शाम ये यां या दे शबांधवांनी िन धमर्बांधवांनी सावर्जिनक कृतज्ञतेचा एक अ ूही

गाळला नाही!

यां या नामधारी पंथातील भािवक िश यांम ये मात्र अशी एक मायाळू

प्रचिलत आहे का गु

द्धा आजही

रामिसंग हे वारले ही बातमीच खोटी असन
ू ती इंग्रजाने केवळ द ु टबुद्धीने पसरिवली

आहे . व तत
ु ः, आमचा गु

अजन
ू िजवंतच आहे !

रामिसंग कूकांची वीर गाथा उजेडात आण याची पहीली संधी मला िमळाली.
मी इंग्लंडम ये गे यानंतर स तावन या

वातं ययद्ध
ु ाचा इितहास िलही याचे उ ेशाने जे हा

या

काळची अनेक इंग्रजी पु तके, पिु तका वाचू लागलो ते हा दोनतीन जु या लेखांतन
ू िन पु तकांतन
ू कूका,
अथार्त नामधारी पंथा या या सश त्र उठावणीिवषयी िवखरु लेले उ लेख मा या आढळात आले. ते एकत्रन
ू

मी गु

रामिसंगां या चळवळीची जंत्री केली. इंडीया हाउसम ये दर आठव यास ‘फ्री इंडीया सोसायटीचे’

वतीने माझी जी
रामिसंगांचा िन

याख्याने होत

यांपैकी एका

वतंत्र

याख्यानात

यांनी स तावननंतर इंग्रजी रा यािव द्ध केले या

या जंत्रीचे आधारे मी गु

या पही या सश त्र उठावणीचा

इितहास सांिगतला. आज उपल ध असले या मािहतीप्रमाणे पाहता गु

रामिसंगा या चिरत्रावर झालेले

धमर्वीरांना वाहीलेली पहीली सावर्जिनक कृतज्ञ पु पांजली ही आ ही

या सभेत वाहीली तीच होय.

पहीले सावर्जिनक

याख्यान

ते हापासन
ू संभाषणांतून,

हणजे मी िदलेले ते इंग्लंडमधले

याख्यानांतून, लेखांतून, गु

संधी मी आजपावेतो दवडली नाही.

याख्यानच होय. आिण

या नामधारी

रामिसंगा या चिरत्राची मािहती सांग याच एकही

यामळ
ु े आज हीद ु थानभर िनदान क्रांितकारकां या अिभमा यांनी

िलहीले या ऐितहािसक साही यांतून तरी या धािमर्क िन दे शवीर कूकां या आ मयज्ञाचा कृतज्ञ उ लेख
थोडाबहुत आलेला आहे ; िन
चालली आहे .

या साही या या वाचकांम ये तरी

इंग्रजां या सरकारी िन अंत थ गोटांत मात्र

या वीरकथेचा पिरचय िन प्रिसद्धी होत

या कूकां या बंडामळ
ु े बरीच चळ
ु बळ
ु चालू झाली.

मागे सांिगतले या ‘सब ठीक है ’ वा या सोटे शाही िकंवा दं डनैितक इंग्रजी पक्षाची िम.

यम
ू यां या

कार थानी िकंवा कूटनैितक पक्षाने पु हा कडक कानउघाडणी केली की, बघा िहंद ु थानातील सामा य

जनते या िदखाऊ शांततेस फसन
ू जाऊ नका

हणन
ू आ ही जे

हणत होतो

सद
ु ै वाने कूकांचा पिहला सश त्र खटका मिु लमांशीच धािमर्क कारणामळ
ु े उडाला

याचे हे घ्या प्र यंतर!

हणन
यांचे िबग फुटले
ू

आिण मिु लमांची सहानुभिू तही आपणांस (इंग्रजांना) िमळाली. नािहतर स तावन या संकटाची लहानशी

का होईना पण पुनराविृ त होती की नाही?” पण सामा य अिशिक्षत जनतेतील कूकां या सापेक्षतः
लहानशा सश त्र उठावणीमळ
ु े इंग्रजातील

या ‘कार थानी’ पक्षाचाही, इंग्रजी िशकलेला िन
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हणन
ू च ते

याला इंग्रजाळलेला समजत

या िहंद ु थानभर िवखुरले या ‘िब्रिटशिन ठ’ िहंदी वगार्वरील िव वास मात्र

उडाला न हता. उलट या इंग्रजीिशिक्षत पक्षालाच हाताशी ध न िन संघिटत क न य या
जनतेत िब्रिटश राजिन ठे चा प्रचार करावा असे
वगार्वर या

या

वारे सामा य

याचे बेत चाललेले होते. परं तु इंग्रजीिशिक्षत िहंदी

यां या िनतांत िव वासालाही दोनतीन वषार् या आंतच हाद न टाकणारा एक बलव तर

फटकारा बसला.
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प्रकरण आठवे

क्रांितवीर वासुदेव बळवंत फडके
पूवीर् सांिगतलेच आहे की महारा ट्रात वरील कालावधीत इंग्रजी िशिक्षत वगार्म येच एक-सश त्र

क्रांितिन ठ पक्ष उ प न होऊन िब्रिटश रा यािव द्ध गु त चळवळी क

लागला होता. शेवटी

या पक्षाचे

धुरीण असलेले क्रांितवीर वासद
ु े व बळवंत फडके यांनी आप या दे शाचे इंिग्लशांनी िछनावून घेतलेले
ं फुंकले.
वातं य परत िमळिव यासाठी सन १८७८ म ये उघड उघड सश त्रक्रांतीचे रणिशग
या वाचकांना वासद
ु े व बळवंतां या

अ यासावयाचे असेल

यांनी

ीयुत िव.

या सश त्र

उठावणीचे

रोमांचकारी व ृ त

िव तारशः

ी. जोशी यांनी अलीकडेच प्रिसि दलेले ‘वासद
ु े व बळवंत फडके

यांचे चिरत्र’ हे पु तक वाचावे. यात सारा इितहास साधार, सा य त िन सरसपणे विणर्लेला आहे .

तथािप इथे प्र तुत असले या अशा वासद
ु े व बळवंतां या चिरत्रातील काही घटनांना उ लेिखणे

अव य आहे .

वासद
ु े व बळवंतांनी सन १८७९ चे आगेमागे

वतःच िलहीलेले एक आ मचिरत्र आिण

यांनी

िटपलेली एक दै नंिदनी ते धरले गेले ते हा यां या सामानात सरकारचे हाती सापडली होती. यां या िन
यां या साथीदारावर भरले या खट यातूनही

या प्रकरणावर यथे छ प्रकाश पडतो. वरील आधारावर

िलहीलेली वासद
ु े व बळवंतांिवषयीची ‘सश
ु ील यमन
ु ा’ िकंवा अशाच काहीशा नांवाची एक कादं बरी मा या
लहानपणी मा या वाचनात आ याचे आठवते. ती कादं बरी रावबहादरु रान यां या प्रो साहनाने िलहीलेली

होती.

यावाचून क्रांितवीर फडक्यां या सश त्र उठावणीिवषयीं या अनेक दं तकथाही आ ही त ण मंडळी

यावेळ या प्रौढांकडून मोठया उ सक
ु तेने ऐकत अस.ू आमची क्रांितप्रवण

दये

या वीरकथा ऐकतांना

फुरण पावत. मी नािशकला िशक्षणासाठी जे हा आलो आिण आम या गु तसं थेची एक प्रचारकी प्रकट

शाळा

हणन
‘िमत्रमे या’ची जे हा
ू

गु परं परे ची जी िचत्रे लावलेली असत

थापना केली ते हा

या या बैठकीत आम या क्रांितकारक

यांत, एका िश ं या या दक
ु ानात,

याने मो या भक्तीने पण आड

पड याने ठे वलेले फडक्यांचे एक भ य िचत्र असे ते आणन
ू तेही आ ही लावलेले होते.
वासद
ु े व बळवंतांचा ज म सन १८४५ म ये झाला. ते बारा-तेरा वषार्ंचे असता उ तर िहंद ु थानात

स तावनचे क्रांितयुद्ध रं गात आलेले होते. ितकडील नानासाहे ब पेशवे, ता या टोपे, राणी ल मीबाई प्रभिृ त
क्रांितयुद्धातील पढ
ु ार्यां या िन रणसंग्रामां या वीरकथा महारा ट्राम ये हाटाहाटांतून िन गटागटांतून काही

प्रकटपणे तर काही अंतः थपणे चिचर् या जात हो या. वासद
ु े व बळवंतां या घरीही
िमत्रमंडळी

या खळबळ उडिवणार्या नवन या बात या ऐक यास जमत असत.
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यां या विडलांची

या बैठकांम ये

यांचे

वडील जे हा

या रोमांचकारी कथा सांगू लागत ते हा

िब्रिटशां या रा याचा उ छे द क न

वदे शाला

यां या त डाकडे टक लावून कुमार वासद
ु े वही

वतंत्र कर यासाठी जप
ुं ले या

या सन स तावन या

जाई. पुढे एका प्रशालेत
धमर्युद्धातील तो उ क्षोभक व ृ ता त एकाग्रपणे ऐैक यात अगदी गग
ुं न
ू
(हाय कूलम ये) कुमार वासद
ु े वने इंग्रजी िशक्षण घेतले. ती प्रशाला सोड यानंतरही इंग्रजी ग्रंथ वाचून

वासद
ु े व बळवंतांनी थो याच वषार्ंत या भाषेचे बरे च ज्ञान िमळिवले. यांना इंग्रजीत बोल याचीही चांगली

सवय होती. काही वष इकडे ितकडे चाकरीचा अनुभव घेऊन ते शेवटी सन १८६५ म ये पु यास सरकारी
‘सैिनक अथर् िवभागांत’ (Military Finance Department) लेखिनकाचे काम क
आ यावर

यां या मनातील खिनज ि थतीत असणार्या

वातावरणाची धार चढली.

लागले. पु यास

वदे शभक्ती या पोलादास पु या या राजकीय

इतक्यात यां या मनाला क्षु ध करणारी एक वैयिक्तक घटना घडली. िज यावर यांचे आ यंितक
प्रेम असे ती आई

यां या िशरढोण नांवा या मळ
गावी अ यव थ अस याचे
ू

त काळ भेट यास जा यासाठी

यांना कळले. ितला

यांनी विर ठ अिधकार्याकडे अवसर (रजा) मािगतला. परं तु ती अनुज्ञा

यांना त काळ िमळे ना. ते हा ते विर ठां या अनुज्ञेवाचूनच पुणे सोडून थेट आप या गावी चालते झाले.

पण घरा या दारात पाऊल टाकतात तोच
एकताच

यांना कळले की,

यांची आई आधीच िनवतर्ली आहे ! हे

यां या दःु खाला पारावार राहीला नाही. माझी आई आता मला या ज मात पु हा के हाही

िदसणार नाही ना अशी यांनी हाय घेतली. यातही आप या आईला आपली शेवटची भेटसद्ध
ु ा घेता आली

नाही या दःु खद बोचणीने तर ते अगदी वैतागन
ू गेले. ते घ न पु यास परत यानंतर पूवीर् या सरकारी
चाकरीवर जे हा पु हा गेले ते हा

यांची आई अ यव थ अस याची बातमी येताच

अिधकार्यांनी

यांना लगोलग अवसर िदला नाही

अ यायासाठी

यांनी वर मब
ंु ई सरकारपयर्ंत प्रितवाद केला. पण

लेखिनकाचे (clerk चे) कोण ऐकणार! पढ
ु े
दे यात आला नाही ते हा तर
अिधकार्यांचा िन अशा
झाले या

यां याशी

या विर ठ

यांचे कडाक्याचे भांडण झाले.

या

यां यासारख्या एका खाल या

यां या आई या वषर् ाद्धासाठीसद्ध
ु ा

यांना जे हा अवसर

यांना नस
ु ते दःु खच झाले नाही तर तो अवसर न दे णार्या इंग्रजी

दयशू य इंग्रजस ते या एकंदर रा ययंत्राचाच ितटकारा येऊन आप यावर

या अ यायाचा सड
ू कसा उगवावा

याचा िवचार यांचे संत त मन क

पण वासद
ु े व बळवताचे ते मन मळ
ु ातच

वरा ट्र-भक्तीचे िन

लागले.

वरा यिन ठे चे बाळकडू

यायलेले

होते. या संत त िन संकुल िवचारां या वादळात सापडले या वासद
ु े व बळवंतां या या मनास शेवटी अशी
एक कलाटणी िमळाली की तीसरशी

यिक्तगत क्रोधाचे उदा तीकरण होऊन
वतःस सवर्तोपरी

यांचे

यिक्तजीवन रा ट्रीय जीवनाशी तादा

याला रा ट्रीय क्रोधाचे सावर्जिनक

व प आले.

वदे शसेवेस वाहून घेतले, दे श वातं यसंपादनाथर् प्राण पणास लावले.
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य पावले,

यांनी

यां या
यापुढे

वदे श वातं याथर्

झज
ुं याचा

िन चय

होताच

वासद
ु ेव

बळवंतांनी

रावबहादरु

याख्यानामळ
ु े सन १८७२-७३ ते पु यास उसळले या पही या

अनेकांप्रमाणे

यांनीही

कडक होत. यासाठी

वदे शी चळवळीस वाहून घेतले.
त घेतल. ते सरकारी चाकरीवर जात तेही

वदे शी व त्रे िन व तु वापर याचे

वदे शी वेषातच. पुढे लोकांना चेतिव यासाठी यांनी
यां या

वतः याख्याने दे यास आरं िभले. यांची याख्याने

याख्यानांची द डीही ते

वतःच िपटीत. पु या या चौकाचौकांत थाळी

वाजवून ते ओरडत, “लोकहो, आज शिनवारवा यापुढे माझे
पाहीजे. इंग्रजाला हाकलन
ू िदले पाहीजे. ते कसे ते मी

जोडीस

यांनी त णांसाठी एक

रान यां या

याख्यान आहे . आपला दे श

वतंत्र झाला

याख्यानात सांगणार आहे !’ अशा

याख्यानां या

यायामशाळाही काढली. ते

वतः

यायामात कसलेले; घोडदौडीत अढळ

मांडीचे; ख ग-खंजीर, पट्टा-िप तल
ु -बरची इ यादी श त्रां या वापरात पटाईत. लोकांना ते श त्र
ु , बंदक

िशक्षण दे याचा िनयिमत उपक्रम
त णांची

यां याभोवती दाटी जमे

या

यायामशाळे त

यांनी चालू केला.

या

यायामशाळे त

यात इंग्रजीिशिक्षत िव या यार्ंचा भरणाच िवशेष होता.

या

यातील एका

िव या यार्चे नांव होते-बाळ गंगाधर िटळक!
श त्र उचल यावाचून
हे

वरा य िमळणार नाही

यां या प्रचाराचे ब्रीदवाक्य अस. सन १८७६-७७ मध या द ु काळात िचडून गेले या अनेक

लोकांनी चोर्यामार्या, लट
ु ी, दरोडे, यांचा चोहोकडे धुमाकूळ उडवून िदला होता. यां यातील िभ ल रामोशी
प्रभिृ त काही कड या जातींना वासद
ु े व बळवंतांनी हाताशी धरले;
लोकांचे मठ
ू भर सै य उभारले;

या जातीतील दोनशे तीनशे सश त्र

वतः या गु त सं थेतील गद्रे , साठे इ यादी सिु शिक्षत लोकही सांगाती

घेतले. इतर सिु शिक्षत िन प्रिति ठत अनुयायांकडून वेळोवेळी लागेल ते गु त सहा य दे याची वचने
िमळिवली. आिण शेवटी सन १८७९ चे आरं भास सश त्र उठावणी कर याचे
याप्रमाणे ‘आ हास इंग्रजाचे रा य उलथून पाडून िहंद ु थानात

वतंत्र लोकस ताक

ं फुंकले.
आहे ’ अशी प्रकट घोषणा करीत वासद
ु े व बळवंतांनी सश त्र क्रांतीचे रणिशग

यांनी िनि चत केले.
वरा य

थापावयाचे

हे क्रांितकारक सै य उभार यासाठी धनवंत लोकांकडे पैसा मािगतला तरी कोणीही दे त नाही असे
अनभ
ु वन
ू

यांनी गावोगाव छापे मार यास आरं िभले. सरकारी कोषागारे ही लट
ु याचा

यां या टो यांनी घातले या अशा दरो यांमळ
ु े िजकडे ितकडे

आरक्षकांचे दल (Police Force)

यांचा बेत होता.

यांचा असा दरारा बसला की सरकारी

यां यापढ
ंु ई सरकारने
ु े हतबल झाले ते हा मब

काढ यासाठी मेजर डॅिनयल यांचे हाताखाली एक

यांना मोडून

वतंत्र सैिनक तुकडी धाडली. वासद
ु े व बळवंत िजकडे

जात ितकडे घोिषत करीत चालले की, “आ ही काही पोटभ

दरोडेखोर नाही. दे श वातं यासाठी इंग्रजांशी

लढ यास िनघालेले आ ही सश त्र क्रांितकारक आहोत!’ आंग्लिशिक्षत वगार्तील अनेक सरकारी सेवक,
िशक्षक, िव याथीर्, काही मोठे अिधकारी, काही व ृ तपत्रसंपादक अशी मंडळी आतून आतन
ू वासद
ु ेव
बळवंतांशी संबद्ध असत. ते फडक्यांिवषयी लोकात सहानुभिू त वाढवीत होते.
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यामळ
ु े मेजर डॅिनयल या

हातावरही तरु ी दे ऊन वासद
ु े व बळवंतांचा धुमाकूळ जे हा वाढतच चालला ते हा कौतुकाने लोक

उघड उघड दस
ु रा िशवाजी

हणू लागले.

यां या टो यांतील सैिनक

यांना ‘महाराज’

हणत.

यांना
या

टो यांतील एका लढव याचा मात्र िनराळा उ लेख करावयास हवा. याचे नाव दौलत रामोशी.
सरदार दौलतराव
रामोशी जातीतील िनध या छातीचे

जवान

या काळी बहुधा या ना या उपद्रवकारक
चोरादरोडेखोरां या टोळीत िशरलेले असत. परं तु वासद
ु े व बळवंतां या फूतीर्ने यातील िक येक जण
वधमार्िभमानाने दे श वातं यासाठी लढणार्या

वयंसिै नकांची पात्रता पावले होते.

यां यापैकी दौलत

रामोशी हा तर वासद
ु े व बळवंतांचा इतका त विन ठ िन एकिन ठ अनय
ु ायी बनला होता की
याला ‘सरदार दौलतराव’ ही पदवी दे ऊन या या हाती एका

मेजर डॅिनयल

यानेही

यांनी

वतंत्र सैिनक पथकाचे पढ
ु ारीपण सोपिवले.

याचाच पाठलाग नेटाने हाती घेतला. मेजर डॅिनयल या सै याचे तक
ु डीला

आगेमागे हुलकाव या दे त सरदार दौलतराव गावागावांवर छापे घालीत चालला. इतक्यात मावळ प्रतांतील
िठसब
ु ाई या टे कडीपाशी या या तक
ु डीची िन मेजर डॅिनयल या तक
ु डीची सरळ गाठ पडली. वक
ु ाचे
ृ यद्ध
(गनीमी का याचे) डाव खेळून नेहमीप्रमाणे पळ काढणे अशक्य िदसताच दौलतरावांनी ठाण मांडून

डॅिनयल या तुकडीवर गोळीबार चालू केला. डॅिनयलचे सैिनकपथक कसलेले; दा गोळाही

याचा भरपूर.

यामळ
ु े उभयपक्षां या गोळीबारांचे चकमकीत दोह कडील लोक हताहत होता होता दौलतरावांचे पथक

उधळ याचे बेतात आले. डॅिनयल पढ
ु े घुसला. दौलतरावांस

याचे काही सहकारी

हणाले, ‘आता आपण

वतः डॅिनयलला शरण जावे हे च उिचत ‘ ‘छ . मी िजवंतपणी इंग्रजां या हाती पडणार नाही.’ ते उ तरले

तोच लढता लढता डॅिनयल आिण ते अक मात काही हातां या अंतरावर एकमेकांसमोर ठाकले.
दौलतरावाने लगोलग बंदक
ु फेकून िदली िन िप तूल घेऊन मेजर डॅिनयलवर गोळी झाडली. ती थोडक्यात
हुकली पण डॅिनयलने याचवेळी उलट सोडलेली गोळी दौलतरावां या ममीर् लागन
ू ते ठार झाले.
वदे श वातं याथर् इंग्रजांशी लढता लढता

या िहंदव
ु ीरांचे ‘अिभमख
ु श त्राघाती समर मखामािजं

राहीले काय?’ यां या नामावलीत सरदार दौलतराव रामोशी या क्रांितवीराचे नावही गौरिवले गेले पाहीजे!
म यंतरी महारा ट्रभर पस

पहाणार्या या क्रांितकारक धामधुमीचा पाडाव कर यासाठी मब
ुं ई

सरकारने कनर्ल िक्रि पन, मेजर फु टन, कॅ टन ब्रेन प्रभिृ त िनरिनरा या अिधकार्यांचे हाताखाली
िनरिनराळी सैिनक पथके दे ऊन

यांना अत ततः धाडून िदे ले. वासद
ु े व बळवंतांना पकडून आण यासाठी

मब
ुं ई सरकारने एक पािरतोिषक लाव याची घोषणा केली. तर वासद
ु े व बळवंतां या ‘प्रितसरकारने’ घोषणा
केली की जो कोणी मब
ुं ईचा ग हनर्र सर िरचडर् टे पल, पु याचे कलेक्टर िन सेशनज ज यांची िशरे
छाटून आणील
अक्षरांत

यास पािरतोिषक दे यात येईल!

या घोषणापत्रावर वासद
ु े व बळवंतां या ऐटदार मोडी

वाक्षरी केलेली असे, “पेश यांचा नवा मख्
ु य प्रधान- वासद
ु े व बळवंत फडके.”
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फडक्यांनी आणखी असेही प्रिसद्धीले की, “आ ही आता युरोिपयनांवर चाल करणार, दे शभर

दे शशत्रन
ूं ा ठार कर यात येईल. युरोिपयनांिव द्ध अठराशे स तावन या बंडासारखे आणखी एक बंड
िहंद ु थानभर उभारले गे यावाचून रहाणार नाही.”

क्रांितकारकांची ही घोषणापत्रे मोठमो या नगरांतन
ू िभंतीिभंतींवर क्रांितकारकांपैकी कोण िन के हा

िचकटवून जाई ते बहुधा कळतही नसे. वासद
ु े व बळवंतां या धमक्या सग याच पोकळ नसतात इतका
यांचा दरारा यावेळी इकडील युरोिपयन व तीलाही वाटू लागला होता. यातच जे हा भर पु यातील
िव ामबाग वाडा िन बध
ु वार वाडा

या मोठमो या ऐितहािसक मह वा या परं तु इंग्रजांनी सरकारी वाडे

हणन
ू हाती घेतले या वा यांना, केशव रानडे प्रभिृ त क्रांितकारकांकडून एकाच रात्रीत आग लाव यात

आली आिण ती भीषणपणे भडकत जाऊन तीत

या वा याची सरकारी कागदपत्रेसद्ध
ु ा राख झाली ते हा

तर वासद
ु े व बळवंत पु यावर चाल क न येणार अशी एकच हूल उठली. मब
ुं ईला तशीच हूल उठली. ते हा
स तावन या िदवसांची आठवण असले या नगरग्रामिनवासी युरोिपयन लोकांनी खरोखरच धा ती खा ली.
तुटक राहणार्या युरोिपयनांनी आपली बायकामुले सरु िक्षत

थळी धाडली. गट क न राहीले.

दा गो याचा साठा िवकत घेऊन स ज ठे वला. वासद
ु े व बळवंत फडक्यां या

यांनी

या धामधुमी या बात या

व ृ तपत्रांतून िहंद ु थानभर पसर या इतकेच न हे तर, डेली टे िलग्राफ, मॉिनर्ंग पो ट, टाअ स अशा अशा

इंग्लंड या व ृ तपत्रांतूनही फडके फडकू लागले!
पालर्मटम येही

या

महारा ट्रातील

व ृ तपत्रांतील काही उतारे िद यानेच
पुरावा

सश त्र

यावेळ या

उठावणीिवषयी

प्र नो तरे

झाली.

याकाळ या

या वातावरणाची क पना अिधक यथाव पणे येईल.

हणन
ू ही ते उतारे वानगीपुरते दे णेच इ ट.

अँग्लो-इंिडयन पक्षा या ‘बॉ बे गॅिझट’ने िलहीलेः“The rumours that have been flying about Western India for the past few
months have now received ample confirmation. The rumours ascribe to certain
members an ambition on their part to renew in Western India those tactics by which
Shivaji in days gone by succeeded eventually in sapping the power of them the
mighty Mounghal Empire. A little of martial law would do Poona a great deal of
good. The Mutiny (of 1857) attained its dangerous proportion mainly because we
ignored it at the beginning. There should be no mistake of that sort in Poona now.”
Bombay Gazette 15 May 1879.
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“We are sorry that the Government should be away from the presidency at a
time of panic and Bombay was almost panic stricken when it heard on Tuesday last
of the dacoity at Palaspe, which is only a few miles from this place.” Native Opinion,
18-5-1879, Bombay.
“A feeling of extreme uneasiness at the exploits of the decoits is becoming
very general. The people in the city and cantonment of Poona are greatly alarmed.
Accounts of dacoities continue to be received in nearly all parts of the presidency.
Even the Europeans residing in the Railway lines are frightened into sending their
wives and children away for safety. “ Bombay Gazette, 19-5-1879.
‘लंडन टाअ स’ने

या धम
ु ाकुळी या बात या छापन
ू असे मत िदले की, “These armed gangs

seem to form a part of a regular organization under the command of one Vasudeo
Balwant lately a clerk in the Finance Department.” याच पत्राने अेका अग्रलेखात

हटले आहे ,

“The manifesto sent to the Bombay Governor resembles the insolence of Irish
Ribandism. It talks of organizing another Mutiny (of 1857) and invents as its patron a
mysterious potentate on whom it bestows the name of Shivaji the Great, founder of
the Maratha Empire.” London Times 19-5-1879.
मद्रासचे ‘इंिडयन डेली

यूज’ने याच मे मही यात िलिहले, “The people of Poona and

Satara have a history of dacoits ripening into successful rebellions, a living history

repeated in their folk songs. Vasudeo Balwant’s true character has not yet been
comprehended. If he be capable of half burning the capital of Maharashtra and of
filling all the country with terror at the expectation of his name, the reward (for his
capture) appears to be too small.” इ यादी.
कलक याचे Statesman िलहीते, “It is not strange that the recent incendiarism at
Poona should have excited the keenest interest and anxiety throughout the country...
where conflagrations have come to be recognised as serious rebellion...” Statesman
21-5-1879.
शेवटी इंग्रजी पथकांनी चहूकडून क डमारा के यानंतर मेजर यािनयल यांनी वासद
ु े व बळवंतांना
जल
ु ै या २० या िदनांकाला पकडले. यां यावर िन यां या िनवडक साथीदारां यावर इंग्रजां या
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राणीसरकारािव द्ध सश त्र युद्ध पुकारणे िन दरोडे घालणे प्रभिृ त आरोपांखाली खटला भर यात आला.
बंिदगह
ु े व बळवंतांचा छळ झाला.
ृ ात वासद

यांनी आ मह येचाही प्रय न केला पण तो फसला. शेवटी

यायालयात िन भोवताली दाटलेले असत.

यां यातून वासद
ु े व बळवंतांचे जयजयकार उठत असत. तशा

पु यास खटला चालला ते हा शताविध लोकांचे थवे या थवे वासद
ु े व बळवंतांचे दशर्न घे यासाठी
िदवसांत अशा ‘बंडखोर’ आरोपीला िविधज्ञ (वकील) िमळणेही दघ
र् परं तु, ‘सावर्जिनक काकां’नी (गणेश
ु ट

वासद
ु े व जोशी) ते धाडस केले.

अिभयोग चालू झा यानंतर वासद
ु े व बळवंतांनी िविधज्ञाचे िनदशानस
ु ार (स

आ मव ृ त िलहीले ते तापाने फणफणलेला असता िलहीले. ते पुरा यात मा यािव द्ध ध
लोक दरोडे घालतात

यांना पकडून सरकारचे हाती

याव न) “मी
नये. रामोशी

यावे अशा उ ेशानेच काय तो मी

यां यात

िमसळलो. माझा बंड कर याचा उ ेश न हता. अथार्त साक्षीदार पोिलसां या धाकाने खोटे बोलताहे त अशी
नैबिर्ं धक लटपटीची काही उ तरे दे ऊन खट यातन
ू सट
ु याचा डाव टाकला होता. पण तो मळ
ु ातच लळ
ु ा
पांगळा.

हणन
ू शेवटी यांनीच तो उधळून िदला.

खट यात साक्षीदारांनी सांिगतले की वासद
ु े व बळवंत आ हास सांगत असत की मला िब्रिटशरा य

उलथून पाडून िहंदरु ा य

थापन करावयाचे आहे !

दै िनकी (डायरी) सरकारचे वतीने पुरावा

शेवट या वक्त यात

वतः वासद
ु े व बळवंतांनी िलहीलेले आ मव ृ त िन

हणन
दाखिव यात आली. वासद
ू
ु े व बळवंतांनीही आप या

याचा िनभर्यपणे अनुवाद केला.

यात ते

हणतातः- “अहो, मा या सवर्

िहंद ु थानवासी बांधवहो, तुम या क याणासाठी मी माझे प्राण पणास लावीत आहे

यात तरी मी काही

िवशेष करतोसे नाही. दधीिच ऋषींनी आप या अि थही दे वां या क याणाकिरता नाही का काढून िद या?

तसेच माझे प्राण घेऊन तरी ई वराने तुमचे क याण करावे अशीच माझी प्राथर्ना आहे !... (मा या
दे शबांधवांवर इंग्रजांनी केले या)

या िन इतर अ यायांचा िवचार करता करता माझे मन इंग्रजां या

नाशािवषयी उ युक्त होऊन गेले. सकाळपासन
ू सं याकाळपयर्ंत आिण रात्री झोपेतही माझा सारखा तोच

िवचार चालू असे. म यरात्री या अंधारात मी उठून बसे िन िब्रिटशांचा उ छे द कसा करता येईल याचा
िवचार िकती तरी वेळ करत बसे...

झाली.
नाही!

या भम
ू ीचे पोटी आपण ज मलो ित याच पोटी ही सारी लेकरे

यांनी अ ना न करीत उपाशी मरावे िन आपण कु यासारखे पोट भरावे हे मा या याने सहावले

हणन
ू , िब्रिटशांिव द्ध मी सश त्र बंड पक
ु ारले. नोकरीवर लाथ मारली आिण

वरा यासाठी लट
ू

मा न पैसे िमळिव याचे ठरिवले... (अशा क्रमाने) चांग या पायावर उभारलेले लहानसे बंड उभा न शेवटी
आपले रा य परत का िमळू नये!... (अशा सवर् बाजन
ूं ी सश त्र उठाव या होताच) चम कार

होऊन माझे उि

ट प्रजास ताक रा याची

हावा तसे

थापना, ते पूणप
र् णे िसद्धीस गेले असते. मग आकाशातील

बापानेच खाली उत न इंग्रजांस वाचिवले असते तर कोणास मािहत!”
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“पण ते होऊ शकले नाही. शेवटी मला यश आले नाही. पण, ई वरालाच मािहत आहे की मी हे
सवर् दे शासाठी केले. अहो िहंद ु थानवासी लोकहो, मा यामळ
ु े तु हाला काहीसद्ध
ु ा लाभ झाला नाही! मी

माझे उि

आली.

ट सा य क

शकलो नाही! यािवषयी मला क्षमा करा!’

अिभयोगातील सगळी नैबिर्ं धक लटपट संप यानंतर वासद
ु े व बळवंताना ज मठे पेची िशक्षा दे यात
यानंतर

यांनी पूवीर् केले या नैबिर्ं धक लटपटीप्रमाणे उ च

यायालयात ‘मी बंड केलेच नाही.

िब्रिटशांशी मी रा यिन ठच होतो इ यादी राजनीती या स गाढ गाचे एक अ यथर्न (Appeal) ही केले
होते. िशवाजीनेही मी मिु लम बादशाहाचा एकिन ठ सेवक आहे , अशी ढ गे िक येकदा केली होती! ते
अ यथर्न फेटाळले गेले. शेवटी ज मठे पेची िशक्षा भोग यासाठी यांना सरकारने ‘एडन’ला धाडले.

तेथील कारागह
ृ ात असताना हा धाडसी पु ष एका रात्री गु तपणे हातापायांतील बे या तोडून,

कोठडीची दारे उखळून, कारागह
ृ ाचा तट चढून जाऊन बाहे र िनसटला. पण सकाळी ते अद्भत
ु धाडस

उघडकीस आ यानंतर िजकडे ितकडे सरकारी घोडे वारांनी मागर् काढीत िक येक कोस दरू वर दौडत
गेले या

या क्रांितकारक वीरास तीन प्रहर या वेळेस पु हा पकडले! वासद
ु े व बळवंत पु हा कारागह
ृ ात

पडले. एक-दोन वषार्ंतच

यांचे ते बला य शरीरही खंगन
ू गेले िन सन १८८३ ते हा पराक्रमी दे शभक्त

या कारागह
िझजन
ू
ू िझजन
ृ ातच मरण पावला.
यां यािवषयी

यां या

दे शबांधवांना

मनातून

काय

वाटत

पिरि थतीतील इंग्रजी िनबर्ंधा या (काय या या) कक्षेत िजतके

होते

ते

यात या

यात

या

प टपणे सांगता येईल िततक्या

स दयतेने ‘अमत
ू टाकले. या व ृ तपत्राचे संपादक िलिहतात :ृ बझार पित्रके’ने सांगन
Vasudeo Balwant Phadake possesses many of the traits of those high souled
men who are now and then sent in this world for the accomplishment of great
purposes... The noble feelings of a Washington, a Tail (of Switzerland) and a
Garibaldi animated his breast and if he is not appreciated in this country where
patriotism is unknown he will be better appreciated in England and other Western
countries... His heart overflowed with love for India... Whaterver he had he was
willing to offer for his country, even his life. The very idea of establishing a Republic
shows the unselfish nature of his mind. He had no intention to establish a Raj of his
own... Forget for a moment that Phadake led bands of dacoits and sought the
subversion of British Government and then he stands before you as a being as
superior to the common herd of humanity as the Himalayas to the Satpura Range.
(A. B. Patrica, १५-११-१८७९).
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या सश त्र उठावात साठ-स तर लोकांना ‘काळे पा या’वर धाड यात आले. काही प्राणास मक
ु ले.

अनेकांचे संसार उ

व त झाले. पण आ चयर् हे की हा सश त्र लढा इंग्रजांिव द्ध पुकारलेला असताही

यात इंग्रजांचे रक्त असे सांडलेच नाही, इंग्रजांचे घरदार असे लट
ु ले गेले नाही! याचे कारण मख्
ु यतः

क्रांितकारकांचे कायर्क्रमातच झालेली िदशाभल
ू अंशतः योगायोग!
रामिसंग कूका िन वासद
ु े व बळवंत

स तावननतर १८८४ पयर्ंत इंग्रजी रा या-िव द्ध झाले या उ लेखनीय अशा
क्रांितकारक उठावात
मारले या बाँबचा

या दोन सश त्र

व पतः काही िवभेद होता. चक
ु ू न ठोकर लागन
ू उडालेला बाँब िन नेम ध न

फोट

यात जो िवभेद असतो तोच

यां यात होता. इंग्रजां या

वगार्वर िव वास, या इंग्रजीिशिक्षत िन सरकारी सेवक वगार्तूनच

यात

या

वतः वासद
ु े व बळवंत िन यांचे अनेक

क्रांितकारक अनय
ु ायी पढ
ु े आले. ‘इंग्रजांचे रा य उलथन
ू पाडून मातभ
ू ीला
ृ म
वतंत्र िहंद ु थानांत प्रजास ताक रा य

यात या

वतंत्र कर यासाठी आिण या

थाप यासाठी आ ही श त्र उपशीत आहोत’ अशा

यावेळ या

राजकारणातील िहंदी पढ
ु ार्यांना अस य, अभद्र, िन अवार् य वाटणार्या पण इंग्रजांना मात्र सपर्दंशाप्रमाणे

ममीर् झ बणार्या िवषारी भाषेतच प्रकट घोषणा क न वासद
ु े व बळवंतांचा क्रांितकारक उठाव झालेला होता.

यातही पिरि थतीचा िवशेष असा की, पंजाबात कूका क्रांितकारकांना तत्र थ जनतेचा पािठंबा न

िमळा यामळ
ु े ‘तेरी भी चूप, मेरी भी चूप’

या

सश त्र क्रांतीची परं परा पंजाबात सुद्धा मळ
ू ध
धनगरांपासन
ू तो
याने

वासद
ु ेव

वतःला िब्रिटशिन ठ

बळवंताना

याये इंग्रज

या उठावणीला अनु लेखाने हे टाळू शकला.

शकली नाही. पण महारा ट्रात मात्र रामोशी, शेतकरी,

हणिवणार्यां-मधील मोठमो या िन धना य पुढार्यांपयर्ंत

आपआप यापरी

एखा या

दे शवीरा-सारखे

उचलन
ू

धरले.

अशा

याने
िविवध

िनिम तांमळ
ु े सार्या िहंद ु थानभरच न हे तर इंग्लंडम येही या सश त्र उठावाचा इतका गाजावाजा झाला.

सश त्र क्रांतीची परं परा महारा ट्रात मळ
ू ध न राहीली.
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प्रकरण नववे

वासुदेव बळवंतां या सश त्र उठावाची

इंग्रजी स तािधकार्यांवर झालेली प्रितिक्रया
असे,

िहंद ु थानचा रा यकारभार

या नागर िन सैिनक िवभागातील िब्रिटश अिधकार्यांकडे सोपिवलेला

यां यातील सोटे शाही दं डनैितक पक्षही या क्रांितकारी उठावामळ
ु े मनात चांगलाच चरक यावाचून

राहीला नाही. ‘सब ठीक है ’ अशी

यांची नेहमीची धिटंगण ललकारी दे याची

उरली न हती. रा ययंत्राला काही तरी धोका उ प न झाला आहे हे

या पक्षाला आता सोय

याला मानावे लागले. यामळ
ु े इंग्रजी

कूटनैितकांचा जो दस
ु रा पक्ष पूवीर्पासन
ू वरील सोटे शाही पक्षास, “संभाळून! संभाळून चला! नािहतर
स तावन-सारखी दस
ु री िजवावरची ठोकर खाल!’ असे बजावीत असे, याला

वतः या दरू दिशर् वाची प्रौढी

िमरव यास आिण यापढ
ु े तरी िहंद ु थानचा कारभार आम या कूटनीती या आधारे चालला पाहीजे असा
आग्रह धर यास वासद
ु े व बळवंतां या सश त्र उठावणीमळ
ु े नवी संधी िमळाली. महारा ट्रात तरी

िब्रिटशिन ठ वगर् समजत

या इंग्रजीिशिक्षतातच ‘िब्रिटशद्रोह’ बळावत चालला आहे हे

याला ते

या सश त्र

उठावाने उघडकीस आ यामळ
ु े हे इंग्रजी कूटनीितज्ञ अगदी कावरे बावरे होऊन गेले आिण ती िब्रिटशद्रोहाची

साथ इतर प्रांतांतील अजून सख
ु प असले या िब्रिटशिन ठ इंग्रजीिशिक्षत वगार्त पस
त काल सामदामभेदांचे मायाजाळ पसर यास आरं िभले.
जे ए. ओ.

यूम

नय या तव यांनी

या पक्षा या अँग्लोइंिडयन धुरीणांतले एक धुरीण

यां या या वेळ या मनोमन िवचारांचे सार

यांचे जे चिरत्र िम. वडरबनर्

या

याच

पक्षा या एका पुढार्याने िलहीले आहे , यात असे िदले आहे ः“Looking over India during the period with the help of information at his
(Hume`s) disposal (he had served as Chief Secretary to the Viceroy) Hume became
convinced that concerted action by responsible friends of India was necessary to
counteract the dangerous currents of opinions and to turn the gathering political
consciousness of educated Indians into pacific and fruitful channels. When Lyton left
(1880 A.D.) the country after a term during which famine, frontier wars and
administrative vagaries had combined to produce a mass of ugly feelings, the outlook
was exceedingly disquieting...”
“Hume realised that the existing Government administered by foreign officials on
autocratic lines was dangerously out of tune with the people. There was a great gulf
between the foreign beaurocracy self centered on the heights of Simla and the
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millions living on the plain below. And about the year 1878-79 economic combined
with political troubles were actively at work throughout India... While in schools and
colleges the leaven of Western education was working among the intellectuals
teaching lessons of political history and how it was only through storm and stress
that the British people had won for themselves the blessings of Freedom.
“Hume knew there was imminent risk of a popular out-break of which Indian
leaders were blissfully ignorant. The new wine was fermenting in old bottles and that
any time the bottles might burst.
“There existed no recognized channel of communication between the rulers and
the ruled the absence of which found the Government unprepared to meet the
emergency in 1857.”
या उतार्याचे भाषांतर दे याचे कारण नाही.

या इंग्रजी कूटनीितज्ञां या िवचारांिवषयी मागे जे

आ ही िलहीले आहे तेच यात सांिगतले आहे . पण याला यां याच श दांचा आधार असावा एव यासाठी
काय ते वरील उतारे घेतले.
स तांतराचा

याम ये वासद
ु े व बळवंतां या १८७८-७९ सनांतील सश त्र उठावाचा िन

प ट उ लेख आहे . इंग्रजी स तेला खरी भीती अशा सश त्र क्रांितकारक उठावांचीच आहे .

या तव तशा साधनांकडे िहंदी लोकांचे लक्ष जाऊ नये

हणन
यांची िदशाभल
ू
ू कर यासाठी काय प्रलोभने

योजावी याची इंग्रजी स तािधकार्यांना िन कूटनीितज्ञांना लागलेली िचंता

दडलेली आहे ते ओळीं या मधून वाचताच

यानी येईल.

या उतार्यां या आड कशी

यािवषयी इंग्रजी गोटात भवित न भवित होऊन

शेवटी तातडीचे िन अंतः थ धोरण असे ठरले की :इंग्रजी िशिक्षतांचा िन सरकारी सेवकांचा जो िब्रिटशिन ठ असा एक प्रभावी, संप न िन मख
ु र

(Vocal) वगर् िहंद ु थानांतील सवर् प्रांतांत पसरलेला आहे

याला संघिटत कर यासाठी याची एक अिखल

भारतीय अशी सं था काढावी.

या िब्रिटशिन ठ िहंदी सं थेचे ह तेच जनतेतील क्रांितिन ठ प्रव ृ तींची जन
ु ी पाळे मळ
ु े सहजपणे

खणन
ू काढता येतील आिण नवी

कूटनैितकांना वाटत होती. याप्रमाणे

जणे अशक्य क न टाकता येईल अशी िनि चित

या पक्षाचे पढ
ु ारी जे

म ये िनव ृ त होताच ते कायर् हाती घेतले.

या इंग्रजी

यम
ू साहे ब यांनी सरकारी सेवेतन
ू सन १८८३
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प्रथमतः

यांनी प्रातोप्रांतीं या िब्रिटशिन ठ िहंदी पुढार्यांशी अंतरीचे अंिगत कळू न दे ता

िवचारिविनमय केला. यावेळी

थापन झाले या वा होत असले या प्रांतोप्रांतीं या िहंदी राजकीय सं थांचा

कानोसा घेतला.
अशा राजकीय सं थांम ये काळानेच न हे तर कतर् ृ वानेही अग्रािधकार पावलेली सं था होती

पु याची ‘सावर्जिनक सभा’. रावसाहे ब रानडे प्रभिृ त आंग्लिशिक्षत थोर पुढार्यांनी सन १८७० म ये ती
राजकीय सं था

थािपली. लोक

यांना प्रेमादराने ‘सावर्जिनक काका’ असे

हणत

जोशी

या गणेश वासद
ु ेव

यां यासारख्या क टाळू दे शभक्ताने ित या कायार्स वाहून घेतले होते. फार काय, वासद
ु े व बळवंत
फडकेही यां याच श दांत सांगायचे हणजे ‘नुस या भाषणबाजीचा वीट येईतोपयर्ंत” काही िदवस

ित यात काम करीत असत. ती सं था बोलन
ू नैबिर्ं धक (कायदे शीर) कक्षेतच काम करणारी
ू चालन
असताही, या काळ या कोण याही प्रकट राजकीय सं थेला सच
ु ला नसता िकंवा झेपला नसता असा एक
पुरोगामी ठराव सन १८७४ म येच ितने केला होता की िहंद ु थानचे प्रितिनधी िब्रिटश पालर्मटम ये
घे यात यावे आिण

यां या िवचाराने िहंदी रा यकारभार चालावा!

या सावर्जिनक सभे या अनुकरणाने

मब
ं , त यबजी प्रभत
ुं ईसही िफरोजशहा मेथा, तेलग
ृ ी त कालीन पुढार्यांनी ‘बॉ बे प्रेिसडे सी असोिसएशन’

ही सं था

मद्रासम ये

थापून प्रगत राजकीय चळवळ चालू केली. ितलाही रानडे यांचा हातभार लागलाच होता.

याच प्रकारची ‘महाजन सभा’ सन १८८१ म ये िन बंगालम ये सरु द्रनाथ बॅनज या

नेत ृ वाखाली ‘बंगाल नॅशनल लीग’

या प्रगामी राजकीय सं था िनघा या हो या.

या सं था प्रथम

प्रांितक हो या तरीही आज ना उ या यां या सहकायार्तून एक अिखल भारतीय राजकीय सं था िनघणार

हे क्रमप्रा तच होते. पु यास िन मब
ुं ईस तशी भारतीय सं था काढ याची बोलणी चालू होतीं. सरु द्रनाथांनी
तर सन १८८३ म ये ‘Indian National Association’ नावाची भारतीय सं था काढून ित या शाखा
िहंद ु थानभर काढ यासाठी पंजाबकडे एक प्रचारकी दौराही केला होता. पण पढ
ु े काँग्रेस

थापन

झा यानंतर ही सं था तीतच िवलीन कर यात आली.

परं तु केवळ िहंदी पुढार्यां या नेत ृ वाखाली अशी सं था िनघावी हे इंग्रजी कूटनीितज्ञांना

न हते. ते

ेय

यांना

वतःकडे घ्यावयाचे होते आिण दस
ु रे असे की, िकतीही िब्रिटशिन ठ असले तरी

सरु द्रनाथािदक पुढारी हे िहंदी होते. सवर् वी

यां या हाती असले या सं थेपेक्षा आप या गोर्या अँग्लो-

इंिडयन अिधकार्यां या हाताखाली असले या सं थेवर िब्रिटश रा याचे
िबनधोकपणे सोपिवणे इंग्रजां या
भोवती जे पटकन जमू शकले
भारतीय राजकीय सं था

चणारे

थैयर् राख याची कामिगरी अिधक

टीने अव य होते. यासाठी सन १८८४ म येच

यूमसाहे बांनी आप या

या सहकार्यांसह वरील धोरणास ध न असलेली अशी एक अिखल

थािप याची

वाही लगोलग चहूकडे िफरवूनही टाकली. ितचे नाव ठे िवले “The
Indian National Union” ितची ठरली जाणारी मल
ू प्रितज्ञा होती ‘Unswerving Loyalty to the
British Crown’ िब्रिटश राजमक
ु ु टाशी अ यिभचारी िन ठा!
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या सं थेचे प्रभु व सरकारी िब्रिटश अिधकार्यांनी आप या हाती ठे वावे

यािवषयी िहंदी पुढार्यांचा

िवरोध झाला की काय? मळ
ु ीच नाही. तशा योजनेस जो काही िवरोध झाला तो िब्रिटश हाईसरायचा! ते

आ चयर्कारक व ृ त पुढे येणार आहे .

इंग्रजी सरकार या मोठमो या अिधकार-पदांव न िहंद ु थानावर कालपयर्ंत स ता गाजिवणार्या

या

यूमप्रभत
ृ ी िब्रिटश अिधकार्यांनी िनव ृ त होताक्षणीच िहंदी प्रजेचा पक्ष घेऊन लोकक याणाथर् आप यात

येऊन िमसळावे आिण िहंदी लोकांचे पुढारीपण

वीकार याची कृपा करावी यािवषयी आंग्लिशिक्षत िहंदी

प्रजे या िमत्रा’वर, अिभनंदनाचा पाऊस पाडला.

या सं थे या घटनेत ‘िब्रिटश राजमक
ु ु टाशी अ यिभचारी

लोकांतील िब्रिटशिन ठ दे शभक्तांनी िजकडून ितकडून या अँग्लो-इंिडयन मंडळीवर,

िन ठे ’ची अट घाल याची जी
िन ठे चाच एक पुन

चार होता.

यूम साहे बांची योजना होती ती तर
यम
ू ने ती अट घातली नसती तर

या न या ‘िहंदी

या िहंदी पुढार्यां या

वतः या

या िहंदी दे शभक्तांनी आपण होऊन

ती घालन
ू घेतली असती. ती अट नसन
ू आवड होती.
म यंतरी

यम
ू साहे बांनी आपली ही योजना िन आ ही मागे िचिक सलेला ित यातील अंतगर्त हे तु

यािवषयी सरकार या मंित्रमंडळातील उ चपद थ इंग्रजी अिधकार्यांशी िन
डफिरन

यावेळचे

हाईसराय लॉडर्

यां याशी अंतः थपणे िवचारिविनमय केला. प्रथमतः ही अिखल भारतीय सं था जी काढावयाची

ती सवर् वी राजकीय

व पाची न काढता सामािजक

कूटनीितज्ञांत चालू होता. परं तु लॉडर् डफिरन
व पाचीच हवी.

व पाची काढावी की काय याचा खल

यांनी

या इंग्रजी

वतः आग्रह धरला की, ही सं था राजकीय

याचप्रमाणे हे ही िनि चतपणे ठरले की प्रयोगाथर्

हणन
ू

यूमसाहे बांनी तातडीने

काढलेली वरील ‘इंिडयन नॅशनल यिु नयन’ ही सं था िवसजन
याच धोरणाचे पायावर पण शक्य िततक्या
ूर्

मो या संख्येने िहंदी पुढार्यांना समावेशून, रीतसरपणे

यांची संमित घेऊन अिखल भारतीय

व पाची

एक नवी सं था काढावी आिण ितचे नाव ठे वावे ‘इंिडयन नॅशनल काँग्रेस! ‘
तथािप,

हाईसरायां या प्रेरणेने ही ज मू घातलेली ‘काँग्रेस’ सं थाही पढ
ु े मागे िब्रिटश नेत ृ वा या

पं यांतन
ू सट
ु याचा संभव शक्यतो असंभवनीय करावा

सं थे या अिधवेशनाचे अ यक्षपद प्रितवषीर्
पाडावा. पण लॉडर् डफिरनने

या

यासाठी

यम
ू ने सच
ु िवले की,

या न या

या प्रांतां या ग हनर्रकडेच दे याचा िन याचा प्रघात

या योजनेस संमित याचे नाकारले. कारण, की लॉडर् डफिरनने

या हे तन
ू े

या न या सं थे या योजनेस प्रेरणा िदली होती तो हे तू ितला अशी प्र यक्षतःच सरकारी सं था कर याने

साधणार न हता. जर ग हनर्र प्रभत
ृ ी सरकारी अिधकारी ितचे अ यक्ष होते तर सामा य लोकांना ती
सं था इंग्रजी स तेची ह तक आहे असे उघड उघड िदसते आिण ितचा प्रभाव िहंदी लोकांवर अ यथा
पडता तसा कधीही पडता ना. पण ितला लोकां या दे शभक्त

हणन
ू गाजले या पुढार्यांचेच नेत ृ व असले

आिण तरीही ितने िब्रिटश रा य िहंद ु थान या क याणा तवच िचरायु

हावे इ यादी प्रकारची िब्रिटशांची

तुित तोत्रे गाअली तर ती िहंदी जनतेतील अनेक लोकांना पट याचा अिधक संभव होता. दस
ु रा
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मह वाचा लाभ होता तो हा की िहंदी लोकांनी गायलेली ही िब्रिटश ‘ तोत्रे’ युरोप-अमेिरकेतील लोकांपुढे

िन रा ट्रांपुढे गाववून िब्रिटशांना उजळ मा याने आप या साम्रा याचे समथर्न जगभर करता येत.े कसे ते

पुढे दाखवू.

प्रांतोप्रांती या झाडून सार्या िब्रिटशिन ठ िहंदी पुढार्यांनी, मोठमो या सेवािनव ृ त िहंदी िन िब्रिटश

अिधकार्यांनी,

राजकीय

सं थांनी,

दे शातील

प्रमख
ु

प्रमख
ु

िविधज्ञ,

डॉक्टर,

संपादक,

िव ताधीश,

ं , िफरोजशाह
िव याधीशांनी या न या सं थेस िमळ याची वचने िदली. ितचे पहीले अिधवेशन रानडे, तेलग
प्रभिृ त मब
ुं ई या मा यवर पुढार्यांनी मब
ुं ईस भरिव याचा भार िशरावर घेतला.
यावे? कोणाही शासकीय अिधकार्यास ते दे ऊ नये

सांिगतले होते.

हणन
ू

हणन
ू लॉडर् डफिरनने

याचे अ यक्षपद कोणास
यूमसाहे बांना तर

प टच

यूमने आपण मागे राहून िहंदी पुढार्यांना पढ
ु े घातले आिण या िहंदी पुढार्यांनी
लॉडर् डफिरनला आग्रहपूवक
र् िवनिवले की या न या भारतीय सं थे या पही या अिधवेशनास तरी अ यक्ष
हणन
ू आ ही लाडर् रे (मब
ुं ईचे भत
ू पूवर् ग हनर्र)

पण लॉडर् डफिरनने पु हा

िवनंतीस सरकार जरी
गह
ृ थानेच

यांनाच िनवडणार आहो. तरी आपली अनुज्ञा असावी.

प टपणे नकार दे ऊन कळिवले की, “आप या सिद छे चे गमक

वागतीत असले तरीही ज मू घातले या

हणन
ू या

या काँग्रेसचे अ यक्षपद कोणा िहंदी

वीकारणे उिचत होईल असे सरकारास वाटते!’ ते तसे

या सरकारला का वाटते

या

गिु पतािवषयी मात्र डफिरनने चकार श द उ चारला नाही हे सांगणे नकोच. पण या िहंदी भाब या प्रजेला
मात्र

यां यावर

यां या िब्रिटश रा यक यार्ंनी टाकलेला हा िव वास,

हणजे ‘िब्रिटशां या अंगी मरु ले या

लोकस ताक परं परे चे’... Democratic tradition’ चेच-प्र यंतर होय असे वाटून मोठा संतोष झाला. िहंदी
पुढारी

हणत होते, “आम या िहंदी काँग्रेसला परके िब्रिटश नेत ृ वच हवे.” िब्रिटश

होते, “कशाला-कशाला! िहंदी नेत ृ वच िहंदी काँग्रेसला शोभते!’ असा
रं गत चालला!

हाईसराय उ तरत

यूमप्रभत
ृ ी या कूट नीतीचा खेळ

येथपयर्ंत आ ही सन १८६० ते सन १८८४ पयर्ंत कालखंडात िभ निभ न प्रांतांम ये मख्
ु यतः

राजकीय ि थ यंतर कसे होत गेले याचे
केले.

या ग्रंथाची प ृ ठभिू म

हणन
ू िजतके अव य िततके समालोचन

आता वर प्र तािवले या ‘इंिडयन नॅशनल काँग्रेस’ या प्रित ठापनेपासन
तो सन १८९५
ू

अंतापयर्ंत या कालखंडातील राजकीय पिरि थतीचे समालोचन क .
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या

प्रकरण दहावे

अिखल भारतीय रा ट्रीय सभेची

थापना

(सन १८८५)
वर िद याप्रमाणे इंग्रजी कूटनीितज्ञां या योजनेनु प रं गभम
ू ीची सारी सजावट पूणर् होताच सन

१८८५ म ये ‘इंिडयन नॅशनल काँग्रेस’चे पहीले अिधवेशन मब
ुं ई येथे भरले. अ यक्ष थानी बंगालचे
योमेशचंद्र

बानजीर्

यांची

योजना

झाली

होती.

प्रारं भीच

भारताची

सम्राज्ञी

राणी

ि हक्टोिरया

यां यािवषयीची असीम िन अ यिभचारी राजिन ठा प्रितज्ञापूवक
र् प्रदशर्-िव यात आली. ‘We pledge our

unstinted and unswerving Loyalty to Her Majesty the Queen Victoria, The Empress of
India!’

या पही या अिधवेशनापासन
ू तो पुढे अनेक वषपयर्ंत हा राजिन ठे चा

वाचून काँग्रेसची पोथी पुढे वाचताच येत नसे. जसा आरं भ तसाच
राजिन ठे याच न हे तर

दे यात िन
वीकार यात

ीगणेशायनमः

या पही या अिधवेशनाचा अंतही

यूमसाहे बां याही जयजयकारात झाला.” अशा अिखल भारतीय महासभेला ज म

यातही पूवीर् सरकारचा एक उ चपद थ अिधकारी असताही ितचे पुढारीपण
यूमसाहे बांनी जे धाडस िन

या िवषयींची कृतज्ञता

हट या

यक्तिव यासाठी”

वतः

यायिप्रयता दाखिवली आिण िहंदी लोकांवर जे उप्रकार केले

या मंडपात जमले या िहंदी प्रितिनधींनी िन प्रेक्षकांनी

यम
ू या जयजयकारांनी (Three cheers for Hume) तेथील टीचभर आकाश दम
ु दम
ु वन
ू सोडले. पण

यम
ू साहे ब लगोलग उभे राहून आज्ञािपते झाले, “हं , आता शेवटी तीनदांच न हे तर तीनदां या ित पटदा
िन शक्य तर या याही ित पटदा (Three times three and if possible three times that) होऊ
यात. िहंद-सम्राज्ञी ि हक्टोिरयांचे जयजयकार!’ तसे ते झालेही. पढ
ु े िक येक वषपयर्ंत प्र येक काँग्रेस

अिधवेशना या शेवटी हा िहंद-सम्राज्ञीचा वा सम्राटाचा जयजयकार प्रितिनधी प्रेक्षकांचा कंठ कोरडा पडेतो
तसाच दम
ु दम
ु त राही!
के हा के हा अशा जयजयकारांनी काँग्रेसमधील
उपशमाथर् कोणी कनवाळु

कलक यास भरले असता

हाईसराय वा ग हनर्र
वतः

या राजिन ठ दे शभक्तांना होणार्या कंठशोषाचे

यांना थंडगार पेयेही पाजी. काँग्रेसचे दस
ु रे अिधवेशन

हाईसरायने, लॉडर् डफिरनने, काँग्रेस या सवर् प्रितिनधींना स मा य

पाहुणे हणन
आमंत्रन
एक थाटाचा उ यानोपहार िदला होता. यानंतर भरले या मद्रास येथील
ू
ू
अिधवेशनाचे प्रसंगी मद्रास या इंग्रजी ग हनर्रनेही काँग्रेस प्रितिनधींना असाच एक उ यानोपहार दे ऊन
वागितले होते.
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यूमसाहे ब काँग्रेसचे अिधकायर्वाह (जनरल सेक्रेटरी) नेमले गेले. िहंद ु थानवर मोठमोठया

अिधकारपदाव न
वेडबर्नर्

यांनी िब्रिटशस ता गाजिवली होती िन नंतर जे सेवािनव ृ त झाले होते

साहे बांसारख्या

अँग्लो-इंडीयनांना

िहंद ु थान या ितजोरीतून नुसते लक्षाविध

ते हा

शक्य

ते हा

काँग्रेसचे

अ यक्षपदही

या

यूम,

दे यात

येई.

पये नुस या भिृ तवारी (पे शनवारी) िगळं कृत करणार्या

या

अँग्लो-इंिडयन वगार्तील हे वरील अ यक्ष काँग्रेस या वाक्पीठाव न भाषणे दे ता दे ता जे हा िहंद ु थानातील
दीन, दिरद्री िन द ु काळग्र त जनते या क णेने कासावीस होत ते हा अिभनय करावा तर असा असे
हणत कसले या नटांनी सद्ध
ु ा त डात बोटे घातली असती.
हळूहळू, काँग्रेसही काही माग या क

लागली. िहंदी लोकांना सरकारी सेवािवभागांतील उ च

अिधकारीपदांवर अिधक प्रमाणात नेमले जावे, काही कर उणे करावे, सरकारी समादे शक मंडळात
(स लागार किम यांत) थो या प्रमाणात का होईना पण िहंदी गह
ृ थ नेमले जावे, हळूहळू िविधमंडळांचा

अगदी मयार्िदत प्रमाणात का होईना पण उपक्रम

हावा.

याम ये दोनचार प्रितिनधी का होईनात पण

िनवडून धाड याचा अिधकार जनतेतील उ च थरांना तरी िमळावा अशा अगदी सेवाभावा या या माग या

असत. अशा माग या काँग्रेसने मागा या; िन यातीलही अगदी िन पद्रवी या मो या गाजावाजाने िब्रिटश
शासनाने परु वा या; हे च िब्रिटश कूटनीितज्ञांचे धोरण होते, हे वर सांिगतलेच आहे .

याप्रमाणे

या

माग यांस पािठंबा दे ताना िहंदी पुढारी सरकारवर जी थोडीफार टीका करीत ित यापेक्षाही कडक भाषेत
या

यूम, वेडबर्नर् प्रभिृ त ‘िहंद ु थान या िहत-िचंतकांनी’ िहंद ु थान सरकारवर टीका करावी. ती ऐकून या

आम या भो याभाब या िब्रिटशिन ठ िपढीला वाटावे की
केवळ िहंद ु थानचे िहताथर्च ही काँग्रेस काढली

या आम या उदारधी अँग्लो-इंिडयन पुढार्यांनी

यात काहीच शंका नाही. िबचारे आम यासाठी

यां या

वतः या इंग्रजी दे शबांधवांशी िन यां याच इंग्रजी शासनाशीही िकती कडकपणे भांडताहे त!
पण काँग्रेस का काढली

याचे गिु पतही सांग याचे अिनवायर् प्रसंग

या इंग्रजी कूटनीितज्ञ

पक्षीयांवर के हा के हा येतच होते. एक-दोन उदाहरणेच दे ऊ. काँग्रेसमधून भीत भीत होणारी सरकारवरची
िहंदी पढ
ु ार्यांची टीका िन यां या अगदी क्षु लक माग याही

यांना इंग्रजी स तेची अप्रित ठा करणार्या

वाटत असाही एक इंग्रजी ित मारखांचा सोटे शाही पक्ष असे.

यांचे एक पुढारी सर अक्लंड

यांनी,

काँग्रेससारखी खोडसाळ सं था काढून िब्रिटश सरकारचा िहंदी लोकांवरील दबदबा नाहीसा कर याचे िन
िहंदी लोकांत असंतोषाचे बी
केली. ते हा

जिव याचे िब्रिटशिहतघातक कृ य के यािवषयी

यूमसाहे बांनी खालील उ तर िदले असे वेडबर्नर्

यूमप्रभत
ृ ींवर सडकून टीका

यूम या चिरत्रात िलिहतात :-

There was no cause for fearing political danger from the Congress... It is the
British Government which has let loose forces which unless wisely guided and
controlled must sooner or later involve consequences which are too dangerous to

www.savarkarsmarak.com

contemplate. And it is to limit and control them and direct them when there is yet
time to do so... that this Congress movement was designed.”
या छद्मी वाक्यांचा सरळ अथर् एवढाच की िहंद ु थानांत जी सश त्र क्रांतीची प्रव ृ ती वाढू लागली

होती ितला जर हा काँग्रेसचा, िब्रिटशिन ठे चा, पायबंद वेळीच घातला नसता तर स तावन या सश त्र
युद्धासारखे एखादे भयंकर संकट इंग्रजी रा यावर पु हा कोसळते. तशा सश त्र क्रांितवादापासन
ू िहंदी
लोकांना पराव ृ त करावे,

हणन
ू तर हे काँग्रेसचे मायाजाल पसरावे लागले.

साम्रा याला कसली भीती असणार! उलट

यूम

या काँग्रेसपासन
ू िब्रिटश

हणतात की, ‘It is necessary for the safety of

the state.’ िब्रिटश स ता िहंद ु थानात सरु िक्षत राख यासाठीच ितची आव यकता आहे !
इंिग्लशांना खरी भीती सश त्र क्रांितकारकांची वाटे ! काँग्रेसची न हे !
हे च
कोिटक्रमांत
हे तूचे खरे

िवधेय

िब्रिटश

लोकां या

मनावर

या काळी एक अथर्पूणर् उपमाही

व प

ठसिव यासाठी

या

िहतिचंतकां या’

ळलेली असे. सारा आडपडदा दरू क न जे हा

यांना उघडे क न सांगावेच लागे ते हा ते चक्क

सारखी क डीतच राहीलात तर के हा ना के हा तरी ितचा
राहतील का? तसे होऊ नये

‘िहंद ु थान या

यां या

हणत, ‘अहो बा पयंत्रात वाफ जर

फोट होऊन

या यंत्राचे तुकडे उडा यावाचून

हणन
ू आपण अितरे की वाफेला बेताबाताने बाहे र सोड यासाठी बा पयंत्राला

एक सरु क्षािछद्र, एक safery valve ठे वीत असतो नाही का? िब्रिटश रा ययंत्राची गो ट तशीच आहे .

परकीय रा यक यार्ंिव द्ध वाढणार्या असंतोषाचा जर दडपशाहीने सारखा क डमारा करीत राहीलात तर
या या क्रांितकारक
हणन
ू

फोटासरशी

या रा ययंत्राचे तुकडे के हा उडतील याचा नेम नसतो. तसे न

या असंतोषाला वाचा फोडली पाहीजे. बेताबेताने, बोलन
ू बोलन
ू ,

हावे

या असंतोषाला ओस न

जा यासाठी एक सांडवाट, एक बा पिछद्र ठे वले पाहीजे. ते सरु क्षािछद्र तो safety valve

हणजे आ ही

काढलेली ही ‘इंिडयन नॅशनल काँग्रेस होय!’

एकीकडे िहंदी लोकांना सांगायचे की िहंदी लोकां या िहता तवच काय ती आ ही काँग्रेस काढली
आहे आिण दस
ु रीकडे िब्रिटश लोकांना सांगायचे की, िहंद ु थानिवषयी िब्रिटशांची राजस ता अबािधतपणे
िचरकाल िटकावी याच मख्
ु य हे तूने आ ही काँग्रेस काढली आहे . असा हा

यूमप्रभिृ त लोकांचा दत
ु डीपणा

पाहताच काँग्रेसमधील िहंदी दे शभक्त िचडून गेले की काय? छे छे ! या िवसंगतीत यांना झ ब यासारखे
न हतेच मळ
ु ी काही. िब्रिटशांचे रा य हीद ु थानावर अकंु ठपणे िचरकाल नांदावे कारण, यातच िहंद ु थानचे

कोटक याण झाले आहे , होते आहे , होणार आहे . ही

या काँग्रेसी िहंदी दे शभक्तांची

होती. अथार्त िब्रिटशस ता बळकट करणे िन िहंद ु थानचे क याण करणे

हो या, एकाच अथार्ची दोन वाक्ये होती. ते हा

वतःचीच िन ठा

या एकाच ना या या दोन बाजू

यूमने िब्रिटश स ते या बळकटीसाठी काँग्रेस काढली असे

हटले तरी ती िहंदी लोकां या िहताथर् काढली असेच

हट यासारखे होते आिण िहंदी लोकां या िहताथर्

www.savarkarsmarak.com

काढली असे

हटले तरी िब्रिटशस ते या बळकटीसाठी काढली असेच

भ गळसत
ु ी व ृ ती या

या काँग्रेसमधील िब्रिटशिन ठ िहंदी दे शभक्तांना

हण यासारखे होते. अशा
यूमप्रभिृ त िब्रिटश पुढार्यां या

दत
ु डी वक्त यांतील हा पर पर िवरोध झ बत तर नसेच पण उलट तो िवरोध हा िवरोधाभास अलंकाराचे
एक उ कृ ट उदाहरणच आहे स वाटे .
पण

यूम मात्र आप या

या अंध भक्तां यासद्ध
ु ा कधी आहारी जात नसे. काँग्रेसमध या

ठरावातून िब्रिटश िहतािव द्ध चुकनसद्ध
ु ा

यां यापैकी कोणी ब्र जरी काढला तरी

पायबंद घातलाच

यूमप्रभत
ृ ीनी

याला

हणन
ू समजावे. काँग्रेस या ितसर्या-चव या अिधवेशनांतच बहुधा मद्रास या िहंदी
प्रितिनधींनी आग्रह धरला कीं, िहंद ु थानला या िनबर्ंधा वये िनःश त्र कर यात आले होते तो श त्रिनबर्ंध

(आमर् अॅक्ट) रिहत करावा आिण अँग्लो-इंडीयनांप्रमाणेच िहंदी लोकांनाही श त्रे बाळग याची अनुज्ञा
असावी. पण हा बेत पाहताच

यूमसाहे बांचे िप त खवळून गेले.

“िहंद ु थान या िहतिचंतकांची” नाटकी भिू मका िवस न
“स तावन या का याकुट्ट संकटाचा अनुभव

या भरात आपली नेहमीची

यांनी काँग्रेसला खडखडीतपणे बजावले की,

यांनी घेतलेला आहे असा कोणताही िब्रिटश मनु य िहंदी

लोकां या हाती पु हा श त्रे दे यास धजणार नाही, मा य होणार नाही! काँग्रेसने आपली मयार्दा सांभाळून
बोलावे असले दािय वशू य ठराव आण याचा धोका प क

नये!’

यूमने मनातून स तावनचा केवढा

धसका खा ला होता ते तो रागा या भरात असे चारजणांत बोलन
ू गेला!

इंिडयन फणकाउन

याचे इतर सागेलागे अँग्लो-

हणाले, “िब्रटनसारख्या परशिक्तशाली रा ट्राने तुम या िहंद ु थानचे सवर् शत्रप
ूं ासन
ू

संरक्षण कर याचे कंकण बांधले असता आिण अंतगर्त शांतता िन सु यव था राख याचे अिभवचन प्र यक्ष
महाराणी या घोषणेत,

या िहंदी ‘मँग्नाचाटार्ंत’ िदले असता तु हाला श त्र मळ
ु ी हवीतच कशाला?”

यां या या रागीट प्र नास समिु चत उ तर दे णारा एखादा वासद
ु े व बळवंत हवा होता पण

यूम या

काँग्रेसम ये तसला अस य मनु य कुठला असणार. जो स य तोच काय तो ितचा सभासद होणार.

या

स य सभासदांतील बहुतेकांनी ‘हीद ु थानची िहतिचंतक’ अशी ही अँग्लो-इंिडयन मंडळी रागावलेली
पाहताच यां या या ‘तु हाला श त्रे मळ
ु ात हवीतच कशाला? ‘ या आरोपगभर् प्र नासरशी जी गांगरलेली

उ तरे िदली

यांचा सारांश एवढाच : ‘श त्रे कशाला हवीत? अहो नस
ु ती आपली वाघ

पासन
ू गरु े ढोर,

रानडुकरांपासन
ू शेतीभाती, चोरदरोडेखोरांपासन
ू घरदार रक्ष यासाठीच काय ती! नािहतर आ हांला हो काय
करायची ती श त्रे न ् िब त्रे!’ दोघा-ितघांनी जी टणक

हणन
ू उ तरे िदली ती तशी िकती िलबिलबीत!

हणे ‘महाराणी या घोषणेप्रमाणे िब्रिटशसाम्रा याचे आ हीही िन ठावंत नागिरक आहोत. आिण श त्र

बाळगणे हा िन ठावंत नागिरकांचा एक प्राथिमक अिधकार आहे !’
िहंदी मॅग्नाचाटार्वरील भरमसाट भा ये
स तावन या क्रांितयुद्धानंतर काढले या राणी या घोषणापत्रकात अशी काही दोनचार आ वासक

वाक्ये होती की, ि हक्टोिरया महाराणीने आता िहंद ु थानचा सारा रा यकारभार ई ट इंडीया कंपनीचे
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िवसजर्न क न,

याअथीर् आप या हाती घेतला आहे

याअथीर्,

वागिवले जाईल, संरिक्षले जाईल.

यापुढे ित या सवर् प्रजेला समसमानतेने

या वाक्यावर काँग्रेसमधील इंग्रजी कूटनीितज्ञांनी आिण आम या िब्रिटशिन ठ िहंदी दे शभक्तांनी

केले या एकाहून एक वरचढ भा यांनी या काळची व ृ तपत्रे िन िलखाणे भरलेली आहे त. यांची
तकर्प्रणाली संक्षेपतः अशी असे : याअथीर् िब्रटन आिण िहंद ु थान यांची महाराणी एकच आहे याअथीर्

ितचे साम्रा य हे आ हा दोघांचे सामाईक साम्रा य आहे . ते सामाईक साम्रा य अस यामळ
ु े िहंद ु थानवर
पररा य आहे असे मानणे वा समजणे हा मळ
ु ातच अपसमज आहे .
काढले या घोषणा-पत्रकात िहंद ु थानला िदले या

वागिवले जाईल असे

यातही महाराणीने स तावननंतर

या ताम्रपटात, ित या सवर् प्रजाजनांना समानतेने

प ट अिभवचन िदे लेले आहे . अथार्त नैबिर्ं धक

टीने िहंदी प्रजाजनाला िब्रटनचा

मख्
ु य प्रधानसद्ध
ु ा होता येईल- जसा िब्रिटश प्रजानन आमचा ग हनर्र िकंवा ग हर्नर जनरल होऊ शकतो.
अतएव आमचा प्र न िहंद ु थानचे

वरा य िकंवा

वातं य िमळिव याचा नाही- ते नैबिर्ं धक

या

आ हास िमळालेलेच आहे ! तर सोडवावयाचा प्र न आहे तो एवढाच की या िनबर्ंधा वये प्र यक्ष कायर्वाही
हावी. महाराणीचे िहंद ु थानात येणारे काही अिधकारी खा ट असतात. जो उपद्रव होतो तो

यां यामळ
ु े.

यांचे कपटी वतर्न महाराणी या आिण ित या मंत्रीमंडळा या कानावर घाल यासाठी िवलायतेत

िश टमंडळे धाडण, िहंदी लोक

वतःचे रा य चालिव यास अजन
ू योग्य नस यामळ
ु े

यांची योग्यता

वाढिवणे, आपली राजिन ठा उ कट िन अढळ ठे वणे; आिण ितला कलंक लागेल असा सश त्र
बंडाळीसारखा जघ य राजद्रोही िन दे शद्रोही अपराध, दे शात कोणाकडूनही घड यास, याचे अिधकार्यांकडून

त काळ पािरप य करिवणे हा, िन एवढाच, आमचा मख्
ु य कायर्क्रम आहे . एका वाक्यात सांगायाचे तर,

आमचा वाद हीद ु थान या आज या नोकरशाहीशी-

युरोक्रसीशी-आहे ; िब्रिटश राजमक
ु ु टाशी न हे -

सम्राज्ञीचे वा सम्राटाचे आ ही िहंद ु थानवासी लोक अ यंत राजिन ठ प्रजाजन आहो!

या काळ या अिधवेशनांतून एकाहून एक वक्ता या राणी या घोषणापत्रकाचे ते
िचटोरे घेऊन, हात उं च उभा न गजूर्ं लागे; हा पहा आमचा ‘मॅग्नाचाटार्! तो दे णारा कोणी अलब या
काँग्रेस या

गलब या न हे तर ‘दे वी

ी ि हक्टोिरया सावर्भौिमनी’!’

पण, ते ‘मॅग्नाचाटार्चे’ िचठोरे तरी िलहून दे यास या िब्रिटशां या महाराणीस कोणी भाग पाडले?
काँग्रेस या या लाळघोटू लोचटपणाने? का या स तावन या सश त्र क्रांितयद्ध
ु ा या िबकट रणाने? पण,

या कायर्कारणाचा उ चारसद्ध
ु ा कोणी वक्ता करीना. बहुतेक िहंदी पुढार्यांना यातले ममर्च कळत नसे,
क्विचत ती मािहतीही नसे. यांना ते ममर् मािहत होते ते काँग्रेसमधील यूमप्रभिृ त अँग्लो-इंिडयन पढ
ु ारी
या पकरणी मेणघुणेपणाने मग
ू िगळून बसत.
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दे शभक्त दादाभाई नवरोजी यांची साक्ष
काँग्रेसमध या

यावेळ या प्रामािणक दे शभक्तांचे दादाभाई नवरोजी हे मक
ु ु टमणी होते. आप या

पारशी दे शबंधूंना ही गो ट िनःसंशयपणे भष
ू णावह आहे की

िहंद ु थान या

िहतासाठी

ज मभर

झटत

राहणारे

दादाभाई

यां या समाजात

नवरोजी,

या दोन िप यात

िफरोजशहा

मेहता,

वा छा

यां यासारखे प्रामािणक, कतर्ृ वशाली िन थोर थोर दे शभक्त होऊन गेले. आ ही वर जी िहंद ु थानातील
यावेळ या वातावरणाची िन िवशेषतः काँग्रेस या िब्रिटशिन ठ मनोव ृ तीची

वा तवता पटिव यासाठी
दादाभाई

परे खा अंिकली ितची

या दादाभाई नवरोजींसारख्या थोर दे शभक्ताचीच साक्ष काढली की पुरे.

यावेळी ‘रा ट्र िपतामह’ ही

यांना पुढे िमळणारी यथोिचत पदवी पावलेले न हते.

िब्रिटशिन ठे ची कटुफळे चाख याइतके वयोवद्ध
ू
ृ िन ज्ञानवद्ध
ृ ही अजन
िनघाली ते हापासन
ू च एक लोकिप्रय पुढारी

यांना

हावयाचे होते तथािप काँग्रेस

हणन
ू ते िहंद ु थानभर मा यता पावले होते. पुढे सन १८९३

म ये लाहोर येथील काँग्रेस या अ यक्ष वाचा मानही
वक्त ृ वपूणर् भाषणात दे शभक्त दादाभाई नवरोजी

यांना िमळाला.

या अ यक्षपदाव न िदले या

हणालेः-

Our faith in the instinctive love of justice and fair play of the people of the
United Kingdorm is not misplaced... I for one have not the shadow of doubt in
dealing with such Justice-loving and fair minded people as the British. We may rest
fully assured that we shall not work in vain. It is this conviction which has supported
me against the difficulties. I have never faltered in my faith in the British character
and have always believed that the time will come when the sentiments of the British
nation our glorious Sovereign proclaimed to us in our Great Charter of the
Proclamation of १८५८ will be realized. याचा भावाथर् असा की, “िब्रिटश लोकां या उपजत
यायबुद्धीवर िन स वतर्नावर आ ही जी िन ठा ठे वीत आहोत ती अ थानी नाही. मा यापुरते तरी मी

सांगू शकतो की, िब्रिटशांसारख्या

यायिप्रय िन स छील लोकांशी वाग यात मला कसलीही शंका वाटत

नाही. अशा िन ठे ने आपण जे कायर् करीत आहोत ते कायर् िवफल होणार नाही अशी िनि चती बाळगा.
या िनि चतीनेच सवर् अडचणींम ये मला आधार िदलेला आहे . िब्रिटशां या शीलावरील माझा िव वास
कधीही ढळला नाही. मला असा िव वास सदोिदत वाटत आला आहे की असा एक िदवस उजाडेल की
या िदवशी १८५८

या घोषणापत्रात,

या आ हांस िद या गेले या महान ताम्रपटात,

या आम या

मॅग्नाचाटार्त, िब्रिटश रा ट्राने आिण आम या कृपावंत सावर्भौिमनीने उद्धोिषले या सद्भावना िन शुभे छा
सफल झाले या आढळतील!’ दादाभाआींसारख्या प्रौढ-प्रज्ञ िन प्रमख
ु पुढार्या या
याकाळी िहंद ु थानातील िवशी-ितशी उलटत असले या सह त्राविध होतक

बळकटपणे पडली की पुढे काही वषार्ंनी

वतः दादाभाई

या िब्रिटशिन ठे ची छाप

दे शसेवकां या मनावर इतकी

या आशावादाला िवटले; पण
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या

यां या

िश यां या मनावरील िब्रिटशिन ठे चे ते भ्रांितपटल काही के या न ट होऊ शकले नाही. रानडे िन दादाभाई
यांचे पट्टिश य दे शभक्त गोपाळराव गोखले यांचेच उदाहरण पहा. वरील काळानंतर दहाबारा वष
उलट यावर गोखले जे हा यां या प्रौढ वयात काँग्रेसचे नेतप
ृ द पावले ते हा यांनी काढले या Servants
of India Society ची, भारत सेवक समाजाची जी घटना मक मूळ प्रितज्ञा

यांनी प्रिसद्धीपत्रकात

ग्रंिथली ती होती अशी :

“The members of this new society frankly accept the British connection as
ordained in the inscrutable dispensation of providence for India’s good. “
भावाथर् हाच कीं, “ या सं थेचे सभासद, ई वरकृपेने िहंद ु थानात

प्रभु वास िन कपटपणे

थापन झाले या िब्रिटश

वीकारीत आहे त. कारण यातच िहंद ु थानचे क याण आहे .”

अशा िब्रिटशिन ठ दे शभक्तां या नेत ृ वाखाली िन िब्रिटश सरकार या प्र यक्षाप्र यक्ष उ तेजनाने

काँग्रेस या शाखाप्रशाखांचा िव तार पही या दहा वषार्तच सार्या िहंद ु थानभर वाढत गेला. ‘िब्रिटशांचे
उप्रकार’, ‘आमचा मॅग्नाचाटार्’, ‘आमची सम्राज्ञी ि हक्टोिरया’, ‘मायबाप सरकार’, ‘िब्रिटश रा य

हणजे

दे वाचे वरदान’, ‘आ ही यांचे केवळ राजिन ठ प्रजाजन’, िब्रिटश साम्रा य िचरायु होवो’ इ यादी प्रकारची
या अँग्लो-इंिडयन पुढार्यांनी पढिवलेली आिण

मनःपूवक
र्
पटलेली ती काँग्रेसी पिरभाषा िन

यावेळ या काँग्रेस या िहंदी पढ
ु ार्यांना िन अनुयायांना

या काँग्रेसी घोषणा िहंद ु थानातील दै िनकादै िनकांतून

दम
ु दम
ु त राही या. दे शातील सारे मुद्रणपीठ िन वाक्पीठ काँग्रेसने ह तगत केले. िब्रिटशिन ठे चा महापूर

दे शभर घ घावत वाहू लागला. िहंद ु थान दे शाची प्राितिनिधक आिण मख
ु र अशी सं था काँग्रेस हीच काय
ती होय असे यूमप्रभिृ त अँग्लो-इंिडयन कूटनीितज्ञांना गजन
ूर् गजन
ूर् जगास यथाथर्पणे सांगता यावे अशी

पिरि थती व तत
ु ःच उ प न झाली. काँग्रेस, “ वतःला नस
ु ती मी लोकमा य आहे ,” इतकेच सांगन
ू ,

संतु ट होत न हती; पण लोकमा य

हणवन
ू घे यात ितला जे भष
ू ण वाटे

याहून “मी राजमा यही आहे ”
हे िसद्ध कर यात ितला दसपट भष
ू ण वाटत असे. काँग्रेसम ये जो कोणी िहंदी दे शभक्त आज पढ
ु ारी होई
तो बहुधा परवा वा तेरवा कोण या तरी िब्रिटश शासनात उ च अिधकारपदी इंग्रजांकडून नेमला जाई. सर,
सी. आय. ई., रावबहादरु अशी कोणती ना कोणती तरी मानाची पदवी सरकारकडून याला िदली जाई.
कोण या तरी शासनीय सिमतीत वा समादे शक मंडळात (स लागार मंडळात) काँग्रेसमध या

या

िब्रिटशिन ठ िहंदी पढ
ु ार्यांना घे यात येई. आिण आपणास िब्रिटशांकडून िमळणार्या या ‘राजमा यते’ या
प्रसादिच हािवषयी काँग्रेसला इतका आ मगौरव वाटे की काही िवचा
अशा
वानगी

नये.

या हुरळून गेले या, काँग्रेस या यावेळ या प्रमख
ु तम पुढार्यां या भाषणांची िन प्रितज्ञांची
हणन
उतारे िदले आहे त; तशा अनेक भाब या भाषणांचा आिण
ू आ ही वर जे काही मळ
ू
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राजिन ठे या काँग्रेसी ठरावांचा, युरोप-अमेिरकेशी संबंद्ध असले या िब्रिटशां या पररा ट्रीय राजकारणातसद्ध
ु ा
यूमप्रभिृ त अँग्लो-इंिडयन कूटनीितज्ञ कसा कपटी उपयोग क न घेत हे ही पाह यासारखे आहे .

इतरांचे दे श िजंकून इंग्रजांनी आपले साम्रा य जसे वाढिवले तशीच युरोपमधील फ्रा स, ऑि ट्रया,

रिशया, प्रभत
ृ ी दे शांनीही आपआपली साम्रा ये वाढिवली होती. पण,

यांचा नायनाट क न, आपले

साम्रा य तेवढे अकुतोभय करावे, ही इंग्रजांची मह वाकांक्षा अस याने, इतर साम्रा यांत या पददिलत
वातं या तव, कुठे ही उठावणी केली की

लोकांनी िकवा रा ट्रांनी,

पािठंबा दे ई. ऑि ट्रयनांचे प्रभु व झग
ु ा न दे ऊन

ते हा इंग्लंडने

यांचा

वातं यप्रेमी

वदे श

या क्रांितकारक पक्षाला इंग्लंड हटकून

वतंत्र कर यासाठी अटािलयन क्रांितकारक उठले

हणन
ू गौरव केला. परपीडक िन छलक

नाहीसे झालेच पाहीजे अशी हाकाटी केली. फ्रच साम्रा यािव द्धही
उठाव या करा या
सवर् परतंत्र

हणन
ू ऑि ट्रयन साम्रा य

या या अंिकत दे शांनी सश त्र

हणन
ू िचथिवले. मॅिझनी, कोसथ
ू , रिशयन क्रांितकारक यांना इंग्लंडम ये आ य दे ऊन

रा ट्रां या

वातं याचा

कैवारी

हणन
आपली
ू

आपणच

दवंडी िपटिवली पण

िहंद ु थान या पायांतील इंग्लंड या दा याची बेडी मात्र इंग्लंड लवलेशही िढली क

इकडे

अ छीत नसे.

इंग्लंड या या कपटपटु वािवषयी युरोप िन अमेिरकेतील लोक टीकेची झोड उठवीत. जर इंग्लंडला

जगातील सवर् साम्रा यातील सवर् परतंत्र िन पीिडत रा ट्रांिवषयी इतकी मन वी तळमळ खरोखरीच लागली

असेल तर ते

वतः यां या िब्रिटश साम्रा या या िनघण
र् ृ दा यातून प्रथमतः िहंद ु थान दे शाला का मक्
ु त

करीत नािहत? असा ममर्भेदक टोमणा इंग्रजांचे प्रित पधीर् अंग्लडला मारीत. परं तु इंिडयन नॅशनल काँग्रेस
थापन झा यापासन
ू

या प्रित प यार्ंची त डे बंद कर याचे फक्कड साधन इंग्लंडला िमळाले. िकबहुना
काँग्रेस काढ यातला अँग्लो-इंडीयनांचा हाही एक हे तु होता; आिण लॉडर् डफिरनने काँग्रेसचे अ यक्ष व

इ यादी पदे कोणाही ग हनर्रािदक सरकारी अिधकार्यांना न दे ता िदखाऊपणापुरती तरी काँग्रेस ही केवळ
िहंदी लोकांची िबनसरकारी

वतंत्र सं था आहे असे भासवावे हे जे धोरण आखले ते काँग्रेसला पररा ट्रीय

राजकारणासही पढ
ु े असा उपयोग क न घेता यावा

हणन
ू च होय हे पव
ू ीर् सांिगतलेच आहे . िब्रिटश

व ृ तपत्र, वक्ते, परदे शीय प्रितिनधी, पालर्मटचे सभासद िन िब्रिटश मंत्रीही
प्रित प यार्ं या वरील टोम यांना आता सरळ त ड दे ऊन उ त
िहंद ु थान आम या साम्रा यातन
फुटू इि छत नाही.
ू

यां या यरु ोप-अमेिरकािदक

लागले, “हे पाहा काँग्रेसचे ठराव.

हणन
आ ही ितथे रा य करतो. आिण
ू

िहंद ु थान या संमतीने िहंद ु थान या िहताथर् तसे रा य करणे आ हा िब्रिटशांचे नैितक कतर् यच आहे .”
िब्रिटशां या अशा उ तरांची एक वानगी

हणन
ू वेडबर्नर्

यां या भाषणातील एक उतारा इथे दे ऊ.

कालानुक्रमे हे भाषण थोडे पुढेच असेल तरी िवषयानुरोधे इथेच उ लेिखणे इ ट. सन १९०५ म ये ‘ग्रीिनच
एिथकल सोसायटी’म ये िदले या
हे साहे ब

या भाषणात िहंद ु थान या ितजोरीतून लठ्ठ भिृ त (Pension) खाणारे

हणाले, While the Italians had always refused to accept the Austrian rule

(during the period of their forced subjection) as the national rule boycotted the
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Austrians so as to make the administration impossible, the Indians on the other hand
so far from boycotting the British had offered them their co-operation and accepted
British Rule as their national rule, while the resolutions of the Indian National
Congress showed how grievances might be redressed and the people made
prosperous and contended, thus making British Rule popular, stable and strong.
भावाथर् असा कीं “ऑि ट्रयनां या आप यावरील रा यास इटािलयनांनी
संमती िदलेली न हती.

वरा य

हणन
ू के हाच

याला इटली नेहमीच पररा य, परदा य असेच लेखीत आली. ितने

या

ऑि ट्रया या पररा यावर बही कार टाकलेला होता. परं तु िहंदी लोकांनी आम या िब्रिटश स तेवर

बही कार टाकलेला नाही. इतकेच न हे तर िब्रिटशां या राजस तेलाच

यांनी

वरा य

हणन
ू

वतः

अंगीकारले आहे , आम या िब्रिटशसरकारशी ते आपण होऊन सहकायर् करीत आहे त. िहंदी लोकांची एकमेव
प्राितिनिधक असलेली जी इंिडयन नॅशनल काँग्रेस ितचे ठराव पहा! तेच तु हांला (युरोिपयनािदक लोकांना)

िहंद ु थान या िब्रिटश रा यिन ठे ची साक्ष पर पर दे ऊ शकतील. प्रजेची दःु खे नाहीशी कर याचे आिण
लोकांना संप न िन संतोषी ठे व याचे कामी ती काँग्रेस अशा प्रकारचे सहकायर् करीत आहे की

यायोगे

िहंद ु थानात िब्रिटशस ता लोकिप्रय, प्रबळ िन अढळ बनू शकेल!’
हणजे मख्
ु य सा य िब्रिटशस ता िहंद ु थानात अढळ िन प्रबळ राखण हे !

तेवढीच काय ती लोकां या सख
ु ाची िन संतोषाची उठाठे व, इतके िनगरगट्ट

प टपणे आपले मनोगत

िब्रिटश साम्रा यवादी वारं वार सांगत आले असताही काँग्रेसचे भाबडे िहंदी पुढारी
िहतिचंतक’

हणन
ू गौरवीतच होते. अशा ि थतीत मेकालेपासन
ू

िजंकून टाक यासाठी, मनसद्ध
ु ा मा न टाक यासाठी’ आपण

यासाठी अपिरहायर्
यांना, ‘िहंद ु थानचे

यूमपयर्ंत ‘परािजत हीद ु थानचे मनसद्ध
ु ा

या

या युक् या-प्रयुक् या योज या

या

बहुतांशी सफल होत चाल या आहे त असच समाधान िब्रिटश कूटनीतीला वाटू लागले यात काहीच
आ चयर् न हते. जी वतःला “िहंद ु थानची रा ट्रीय- सभा, इंिडयन नॅशनल काँग्रेस” हणिवते, ितने
वसंतोषाने, िहंद ु थानचे

सम्राज्ञी’

वातं य िन रा यपद हीरावून घेणार्या िब्रिटश स ते या म तकावर ‘आमची

हणन
चवर्या मोचले ढाळीत बस यात बहुमान मानावा याची युरोप-अमेिरकेतील वतंत्र
ू
जगताला लाज वाटे , पण या िहंद ु थानी रा ट्रा या प्राितिनिधकपणाचा टभा िमरवणार्या काँग्रेसला या
दा याची काही खंत वाटत नसे. उलट ते दा य दे वाचे वरदान वाटे .

तथािप ‘िवषम यमत
ृ म ् क्विच
य यिप आम या लोकांची राजकीय

भवेत’्

वातं याची मह वाकांक्षा आिण ित या सफलतेसाठी

आव यक असलेली सश त्र क्रांतीची प्रविृ त मा न टाक यासाठीच, इंग्रजांनी ही िब्रिटशिन ठ काँग्रेस
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काढिवली िन वाढिवली होती तथािप ‘िवषम यमत
ृ म ् क्विच

भवेत ्’ या

यायाने ितचा आम या दे शाला

उप्रकारक असा एक अवांतर पिरणाम मात्र अपिरहायर्पणे होत चालला.

काँग्रेसचे नावच मळ
ु ी ‘इंिडयन नॅशनल काँग्रेस’, भारतीय रा ट्रसभा, असे ठे व यात आले होते.

हणजे इंडीया-भारत-िहंद ु थान हे आसेतुहीमाचल एक, एकजीव, अखंड रा ट्र आहे ही भावना

या

लोकांतच अनु यूत होती. िनरिनरा या प्रांतांतील िनरिनरा या भाषांचे िन वेषांचे सह त्रावधी दे शभक्त िन

िवचारवंत लोक काँग्रेस या वािषर्क आिण प्रांितक अिधवेशनांतून जसजसे वारं वार एकाच रा ट्रभावनेने
एकत्र येऊ लागले तसतशी सामा य जनतेतही दे शभक्तीची भावना खोलवर
कोटीकोटी लोक
आप या

जत चालली. आपण

या एकाच भारतमातेचे संतान आहोत; आपले िभ न िभ न प्रांत हे

या भारतभम
ू ीची,

या अखंड िहंद ु थान दे शाची, केवळ अंगोपांगे आहे त; आपली रा ट्रीय िन राजकीय सख
ु दःु खे

एकच आहे त आिण आपण सवार्ंनी

या जगातील इतर रा ट्रांप्रमाणे एक बला य िन माना य रा ट्र

हणन
ू नांदावयाचे असेल तर आपण सवार्ंनी एककद्र, एका म, अिखल भारतीय िन अखंडभारतीय असे

राजैक्यही संपािदले पाहीजे अशा, िहंदज
ु गतात आधीच अंतिहर्त असले या, भावनांची एक नवी लाट

दे शा या या टोकापासन
या टोकापयर्ंत प्रकटपणे हे लकावत चालली.
ू

परं तु काँग्रेसमधील इंग्रजीिशिक्षत पुढार्यांना वाटू लागल की ही जी अखंड िहंद ु थान या

एका म वाची प्रबुद्ध जाणीव आिण रा ट्रै क्याची भावना दे शभर अक मात संचरत चालली आहे ती इंग्रजी
िशक्षणाचे फळ आहे . अथार्त िब्रिटशांचे एकछत्री रा य

या दे शावर नांदत आहे

हणन
ू च काय ती पंजाब,

बंगाल, मद्रास प्रभिृ त िभ नप्रांतीय लोकांम ये आपण एका रा ट्राचे लोक आहोत अशी पूवीर् कधीही

नसलेली आ मीयता आज प्रथमच उ प न झालेली आहे . िनःसंशय भारतीय रा ट्रै क्याची िन रा यैक्याची
क पनासद्ध
ु ा िब्रिटश इकडे ये यापूवीर् आ हांस न हती, ती िब्रिटशां या एकछत्री रा यस तेचीच दे णगी
आहे . काँग्रेसमधील िहंद ु पुढार्यां या या

द्धेला इंग्रजी पुढारी अथार्तच उचलन
ू धरीत होते ह सांगणे

नकोच. इंग्रजी पुढारी उघड उघड धमकावून सांगत, िहंदी लोकांम ये ही रा ट्रै क्याची भावना जर तु हांला

बळकट करावयाची असेल तर तु ही प्रथमतः िब्रिटशां या एकछत्राशी सदोिदत राजिन ठ राहीले पाहीजे.

जर िब्रिटश छत्र भंगले तर तुम या एकसंघ होत चालले या या अखंड िहंद ु थान या रा ट्रै क्याचेही तुकडे
तुकडे उडून जातील. तु हा कोटीकोटी िहंदी लोकांना दे शभक्ती या सत्र
ू ाने एकत्र बांधू शकेल असे एकच
उप्रकारक बंधन आहे - िब्रिटशांचे एकछत्र! तथािप व तुि थती काय होती?
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प्रकरण अकरावे

िहंदी रा ट्रसभे या पायाभरणीतच
मुि लम पायधरणीचा काल वम ् (TIME-BOMB)
या काँग्रेसी पुढार्यांनी आिण

असता की, आपण
जे

यां या प्रचारकांनी

वतःलाच जर असा आ मिनरीक्षक प्र न केला

या आप या काँग्रेसला ‘इंिडयन नॅशनल काँग्रेस’

हणजे ‘भारतीय रा ट्रसभा’

हणन
ू

हणवून घेत आहो ते कोणा या िजवावर? रा ट्रा या-’नेशन’ या नावे काँग्रेसने आ हान दे ताच अवघ्या

दोन तीन वषार्त आसाम ते िसंध िन का मीर ते क याकुमारी पयर्ंतचे हे जे सह ावधी दे शभक्त लोक
ितला साद दे ते झाले आहे त िन ित या रा ट्रीय पीठाभोवती एकवटले आहे त, ते कोण आहे त? फार काय,
हे काँग्रेसचे सभासमारं भांतून

वतःला ‘िहंदी’

हणवून घेत असणारे पुढारीही मळ
ु ात घरचे कोण आहे त?

माननीय पण तुरळक अपवाद सोडता ते काँग्रेसचे

अनुयायी होते सारे िहंद!ु
काँग्रेस,

वदे शभक्त पुढारी िन ते

वदे शभक्त सह ावधी

यां याच िजवावर काँग्रेस आप याला ‘भारतीय रा ट्रसभा’, इंिडयन नॅशनल

हणवू शकत होती. केवळ इंग्रजी िशक्षणाने जर ही रा ट्रै क्य भावना येऊ शकती तर,

या

काळीही िहंद ु थानात जे सह ावधी इंग्रजीिशिक्षत मस
ु लमान आिण सरकारात उ च अिधकारपदांवर

असलेले मस
ु लमान िव यमान होते,

यां यातही ित या भारतीय रा ट्रै क्याची भावना उसळावयास पाहीजे

होती! मग ते सह ाविध मस
ु लमान

या ‘इंिडयन नॅशनल काँग्रेस’म ये आले का? सर बद्र ू ीन

त यबजीसारखी दोन-तीन नावे सोडली असता इंग्रजीिशिक्षत वा अिशिक्षत मस
ु लमान समाज असा

काँग्रेसला का िमळाला नाही? िमळाला नाही इतकेच न हे तर मस
ु लमानी इंग्रजीिशिक्षत वगार्नेच,
यां यातील जे अग्रणी पुढे सर स यद अहमद या नावे प्रख्यातीस पावले

यां या नेत ृ वाखाली, काँग्रेस

थापन झाली न झाली तोच, ितला िवरोिध यासाठी दस
ु री मिु लम पक्षीय सं था, The Patriotic

Association’

या नावाची काढली नाही का? आिण या इंग्रजीिशिक्षत मिु लमांनीच सार्या मस
ु लमान

समाजाला उ ेशून घोषणांचा डांगोरा िपटिवला नाही का की “काँग्रेस? ही िहंद ु काँग्रेस आहे ! मिु लमांनो,
बही कार घाला! काँग्रेस वर बही कार!’

भारतीय रा ट्रै क्याची भावना शतकोशतके िहंदं ू या रक्तात मरु लेली होती
इंग्रजीम ये ‘Nation and State’ हे दोन श द आहे त. ते दोन श द राजकारणातील दोन िभ न
भावांचे वाचक आहे त. आप या रा ट्र श दाची यु पि त गौण ठ न याला आता जो

आहे

या अथीर् तो श द इंग्रजी ‘नेशन’ श दाचा अथर्

संकेता वये पाहता रा ट्रसं था िन रा यसं था

यक्तवू शकतो. तसेच ‘ टे ट’

ढाथर् प्रा त झाला
हणजे रा य. या

या दोन अंशतः िभ नाथर्क सं था आहे त. यग
ु ायग
ु ां या

भौगोिलक, ऐितहािसक, धािमर्क िन सां कृितक अशा िप्रय िन पू य बंधनांनी िनगिडत झाले या आिण
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भारतात िनवसत असले या

या आम या कोटीकोटी दे शबांधवां या िहंद ु जगतात रा ट्रै क्याची िन

दे शैक्याची भावना सह ावधी वषार्ंपासन
ू रक्तात मरु त आलेली आहे . हे िहंदज
ु गत
भारतभम
ू ीला, आपली िपतभ
ृ ू िन आपली पु यभू

या आसेतु हीमाचल

हणन
ु य
ू पूिजत आले आहे त. ‘उ तर याम ् समद्र

हीमाद्रे चैव दिक्षणम ्। त वषर्ं भारतम ् नाम भारती यत्र संतितः।।’ ही आम या रा ट्रै क्याची

आहे ः इंग्रजी न हे . आप या

या रा ट्रै क्याची पिरणित रा यैक्यातही

एकछत्री हावे, अशी मह वाकांक्षाही प्राचीन काळापासन
ू आम या रा ट्रीय

ित या प्रेरणेने अिखल भरतखंडावर एकछत्री रा यस ता प्र थापन
ू

याख्या आषर्

हावी. हे आपले भारतीय रा ट्र
दयात सळसळत आली आहे .

याचे रा यैक्यही साध याचे भगीरथ

य न प्राचीन कालापासन
ू आमची िदिग्वजयी सै ये िन राजमंडले करीत आली. साम्रा यसं था, चक्रवितर् व

सं था, राजसय
ू ा वमेधािदक यज्ञप्रथा,

या

या प्रय नां याच

योतक होत. आम या इितहासाची अगदी

अलीकडची पाने चाळली तरी सद्ध
ु ा हे च आढळे ल की मस
ु लमानी पादशाहीस उलथन
ू पाडून आिसंधिु संधु
िहंद ु थानात िहंदप
ु दपादशाही

गाठीतही आणले होते.

थाप याची प्रबद्ध
मह वाकांक्षा ध न महारा ट्रीय पराक्रमाने ते
ु

येय

या िवषयाचा सिव तर प्रपंच आ ही आम या Hindutva (िहंद ु व) या पु तकात

केलेला आहे . िजज्ञासा असेल यांनी तो पहावा.
महारा ट्र साम्रा या या

भावनांचा प्रित विन

या काळी िवजयो फु ल िहंद ु

दयात उसळणार्या रा ट्रै क्या या प्रबळ

या काळ या भाषेत जर ऐकावयाचा असला तर गोिवंदराव काळे यांनी नाना

फडणिवसांना सन १७९३ चे जवळपास,

हणजे महारा ट्र रा यात इंग्रजांच बोटही िशरलेले न हते

या

वेळी, िलहीले या सप्र
ु िसद्ध पत्रातील खालील वाक्ये वाचावी :
“... अटक नदीचे अलीकडे (िसंधुनदीचे अलीकडे), दिक्षण समद्र
ु पावेतो िहंदं च
ू े

न हे ! ही आपली सीमा पांडवांपासन
ू िवक्रमािजतापावेतो

थानः तुकर् थान

यांनी राखन
ू उपभोग घेतला. पुढे रा यकत

नादान िनघाले. यवनांचे प्राब य झाले... पुढे िशवाजी महाराज शककत व धमर्रिक्षते िनघाले.

यांनी

िकंिचत को यात धमर्रक्षण केले. पुढे नानासाहे ब व भाऊसाहे ब प्रचंड प्रतापसय
ू र् असे झाले की असे कधी

झाले नाही. ह ली

ीमंतां या पु यप्रतापे क न व राजे ी पाटीलबाबां या (महादजी िशदं े यां या) बुिद्ध व

तरवारी या पराक्रमे क न सवर् (पन
ु रिप) घरास आले...

यांनी

यांनी िहंद ु थानात िशरे उचलली

यांची

पाटीलबाबांनी फोडली. न लाभा या या गो टी लाभ या. यांचा बंदोब त शकक यार्ंप्रमाणे होऊन उपभोग
घ्यावा हे पढ
ु े च आहे . कोठे पु याईत उणे पडले आिण काय

ट लागेल न कळे . झा या गो टी यात

केवळ मल
ु ुख, रा य प्रा त अतकच नाही तरी वेदशा त्ररक्षण, गोब्रा मण प्रितपालन, सावर्भौम व हाती

लागणे, कीितर् यश यांचे नगारे वाजणे इतक्या गो टी आहे त, हे िकमया संभाळणे.!..”

हीद ू जगता या िपंडात अिखल भारतीय रा ट्रै क्याची भावना अशी अंतिहर्त होती या तवच ‘इंिडयन

नॅशनल काँग्रेसचे’, ‘अिखल भारतीय रा ट्रसभेचे’ नाव ऐकताच ितचे िहंदन
ू ा मम व वाटू लागले. ती

आप याच रा ट्राची संघटना आहे , अशी आपुलकी

यां या
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दयात आपोआप

फुरली. आप या

मातभ
ू ीची सेवा करणे हे आपले कतर् यच आहे अशा िन ठे ने, भाडोत्री प्रितमू याचा कोणताही सौदा न
ृ म
करता ते सह त्राविध िहंद ु दे शभक्त िन दे शसेवक या रा ट्रसं थे या पीठाभोवती एकवटून उभे ठाकले.
पण मस
ु लमान?
उलटपक्षी “या, या”

हणन
ू काँग्रेसी िहंद ु पढ
ु ारी िवनवणी करीत असताही

या अिखल भारतीय

रा ट्रसभेम ये मस
ु लमान का आले नािहत? इतकेच न हे तर अगदी ित या ज मापासन
ू च मस
ु लमानांनी
िसद्धांताचाच मस
जाित-धमर्िनरपेक्षपणे एका रा ट्रात िवलीन होणार्या काँग्रेस या मळ
ु लमान इतका
ू
ितटकारा का करीत गेले आिण त काळ काँग्रेसिव द्ध आपली

वतंत्र मिु लम संघटना का उभारते झाले?

भाबडे िबचारे काँग्रेसीय िहंद ु दे शभक्त! मस
ु लमानांची मळ
ू ची धमर्प्रविृ त; िन तदिधि ठत ऐितहािसक

या इंग्रजीिशिक्षत काँग्रेसीय िहंद ु पुढार्यांपैकी बहुतेकांना ओनामा सद्ध
ु ा मािहत
न हता. िहंदम
ु स
ु लमानािदकांचे सामाईक ‘िहंदी’ ‘इंिडयन’ रा ट्र असे यांचे ज काँग्रेसीय येय यांना
परं परा कोणती यांचा

प्रामािणकपणे अगदी िनभळ दे शभक्तीच प्रतीक वाटे तेच मळ
ु ी मिु लमां या धमर्िन ठे चा िन ऐितहािसक
परं परे चा उपमदर् करणारे होते. मस
ु लमानां या धमर्शासनाप्रमाणे िहंदम
ु स
ु लमानांचे ‘सामाईक’ रा य हे
वाक्यच मळ
ु ात होते अधमर्, पापी जे िनभळ मिु लम रा य तेच काय ते ध यर्,

यां या ‘शिरयत’ला

(शा त्राला) ध न. काँग्रेस मस
ु लमानांना जो जो आंजा न ग जा न भावपण
ू र् भाषेत सांगत सट
ु ली की
“आपण िहंद ु मस
ु लमान एकाच दे शमातेची लेकरे

हणन
ू आपण दे शबंधु आिण

हणन
ू एका िहंदी रा ट्राचे

नागिरक आहो!’ तो तो मस
ु लमान मनात या मनात अिधकच िचडू लागत. कारण मस
ु लमानां या
धमर्शा त्राप्रमाणे जीत िनभळ मु लीम रा य नाही ती भिू म यांचा दे शच होऊ शकत न हती. ितला
“दे शमाता’

या दे शात मिु लम रा य तर नाहीच पण मिु लम बहुसख्
ं यही
नाही, उलट केवळ मिु लमेतरांचीच न हे तर यातही हीदं स
ं या आहे तो
ू ारख्या मिू तर्पज
ू कांची प्रचंड बहुसख्
दे श

तर

हणा! तोबा, तोबा!’

हणे

प्र यक्ष

काफर थान,

यातही

नापाक.

अशा

दे शात

बलव तराशी

गाठ

पडली

तर

मस
ु लमान

गोगलगाईसारखे नरम येऊन रहात खरे पण ते भीतीने, िन ठे ने न हे . फार काय, अशा ‘नापाक’ दे शात ते
तसे जोपयर्ंत राहतील तोपयर्ंत

यांना एक धािमर्क प्रायि च तही घ्यावे लागते. अक्षरशः ‘तोबा’ करावा

लागतो. मस
ु लमानां या या मनःप्रव ृ तीची िनंदा कर यासाठी वा
करीत नसन
ू व तुि थती जशी आहे तशी सांगत आहो.

नाकारणार नाही आिण तसे

तुित कर यासाठी आ ही ही िवधाने

वतः कोणताही मिु लम शा त्रज्ञ मस
ु लमान हे

यां यातील कोणी नाकारले तरी मिु लमांचे धमर्शा त्र िन इितहास तर कुठे

गेला नाही ना? हवे याने या याशी ही िवधाने पडताळून पहावी.

काँग्रेस या िव द्ध मस
ु लमानां या अरा ट्रीय माग यांचा आरं भ
वर िदले या मु लीम धमर्नीती या िन राजनीती या प्रचाराथर् सर स यद अहमद यां या

प्रय नामळ
ु े मस
ु लमानांसाठीच

वतंत्र अशी एक िशक्षणसं था अिलगड येथे काढ यात आली. इंग्रजी
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िशक्षणामळ
ु े होणारे लाभ पदरी पाडून घेऊनही, ते िशक्षण घेतले या िहंदम
ू ये िहंद ु वा या जाितवंत
वािभमानाला मारक होणार्या

या िब्रिटशछाप ‘िहंदी वा’ची रोगट साथ बळावतच चालली होती, तशी

मिु लम त णांचीही ि थित होऊ नये आिण इंग्रजीिशिक्षत मिु लम हा अिशिक्षत मिु लमांहूनही कट्टर
मिु लम बनलेला असावा अशा ईषने अिलगडची िशक्षणसं था भारावलेली होती. हीच सं था पुढे काही
कालाने िहंद ु वे

या मिु लम राजनीतीचे कद्र

हणन
ू गाजले या अिलगड िव यापीठात पिरणत झाली.

नवीन काळास अव य अशा मिु लम सं था, व ृ तपत्रे, अिधवेशने प्रभिृ त साधनांनी युक्त अशा

मिु लम संघटना उभा न मिु लम पुढार्यांनी सामद
ु ाियकरी या काँग्रेसिव द्ध इंग्रजसरकारकडे ती

कर यासही आरं िभले.

यां या

यावेळ या िलखाणांचा िन बकाणांचा अढळ िबंद ु

हटला

प्रितवाद

हणजे हा :

काँग्रेस ही िहंदस
ु ं था आहे . िब्रिटश सरकार जर ितचे साम यर् वाढू दे ईल आिण िहंदन
ू ा मोठमोठे अिधकार

दे ईल तर व तुतः इथे हीदरु ा य होईल. पण मस
ु लमान अशा िहंदं ू या रा यात राह यास कधीही मा य
होणार नािहत. िब्रिटशां या रा यात आ हाला धोका वाटत नाही.

यासाठी काँग्रेस या कोण याही

माग या, ित यातील िहंद ु पुढार्यांना दे यात येणार्या उ चपद थ चाकर्या, सरकारी सिम यांवरील

नेमणक
ु ा, कोणतेही राजकीय वा नागिरक अिधकार इ यादी पकरणी प्रथमतः आ हा मिु लमां या
प्रितिनधींची

मस
ु लमानांचे

वतंत्रपणे संमित घेऊनच सरकारने काय ते केले पाहीजे. इतकेच न हे तर आ हा

या दे शाचे भत
ू पूवर् रा यकत

हणन
ू जे िवशेष मह व आहे ते लक्षात ठे वून आिण यातही

आ ही अ पसंख्य अस यामळ
ु े आम या संरक्षणाचे जे िवशेष दािय व सरकारवर आहे , तेही

यानी घेऊन

राजसेवा िवभागातील उ चपदे , चाकर्या, प्रितिनधी व इ यादी अिधकार वा सिु वधा दे या या प्र येक

प्र नी, सरकारशी भांडणार्या
वाटा िमळाला पाहीजे!
हे

या िहंदं ह
ू ू न, आ हा राजिन ठ मस
ु लमानांना अिधक प्रमाणाने िन जातवार

सांगावयास नकोच की

िब्रिटशिन ठ

यूमप्रभिृ त काही िब्रिटश कूटनैितकांनी जसे काँग्रेसला ित या

द्धेमळ
ु े एकीकडे उचलन
ू धरले होते तसेच दस
ु रीकडे दस
ु र्या काही िब्रिटश राजकार यांनी

मिु लम संघटने या काँग्रेसिवरोधालाही उचलन
ू धरल होते. िब्रिटश राजनी-ितज्ञांचे हे दोन पक्ष िदखाऊ
होते. आतून यांचा उ श
े होता एकच. िब्रिटश रा या या

थैयार्साठी िब्रिटशांना

या दो ही पर परिवरोधी

िहंदी सं थांची आव यकता होती. यां या फुटीतच होती िब्रिटश साम्रा याची बळकटी.
या वेळी काँग्रेसचे कतर् य काय होते?
हे अगदी

प टच आहे की, हीदम
ु स
ु लमानांत ही फूट पाड याचा दोष काँग्रेस या माथी के हाही

मारता येणार न हता. भारतीय रा ट्रसभेने आप या पुढे जे

येय ठे वले होते ते भौगोिलक रा ट्रवादाचñ

Geographical Nationality चे होते. एका दे शात जे राहतात ते लोक धमर्जाितिनरपेक्ष एकरा ट्र असतात
िकंवा असले पाहीजेत. युरोपातील फ्रा सप्रभिृ त काही दे शां या आिण िवशेषतः िब्रटन या
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या वेळ या

एकरा ट्रीय
पाहता,

व पाव न दे खोदे खी

यांनी रा ट्राची ही भौगोिलक

याख्या उचलली होती... वा तिवक

वतः या टीचभर िब्रटनम ये तशी दे शीय रा ट्रै क्याची भावना अंगी मरु यापूवीर्

कॉटलंड, इंग्लंड,

वे स प्रभिृ त घटकांतील आिण रोमन कॅथॉिलक, प्रॉटे टं ट प्रभिृ त धमर्पंथातील िकतीतरी यादवी युद्धां या
ि थ यंतरांतन
यांना शतकोशतके रखडत यावे लागले होते. परं तु इतका कोणताही खोल िवचार न करता,
ू

एक दे श एवढाच काय तो रा ट्रै क्याचा घटक असतो अशा एकांगी

द्धेने तीच

याख्या काँग्रेसने

िहंद ु थानास लावली होती. तीही एका अथीर् अयोग्य न हती. तोही प्रयोग क न पाह यासारखा होता.
येथपयर्ंत या िदशेने एका अथीर् काँग्रेसची वाट चक
ु ली न हती. यासाठी मस
ु लमानांनी “काँग्रेस िहंदं च
ू ी आहे .
आ ही तीत येत नाही. आ हाला मस
ु लमान

हणन
ू िवशेष अिधकार िमळतील तरच आ ही ित यात येऊ”

असा अिधक्षेप करताच काँग्रेस या ‘भारतीय रा ट्रवादा’ची प्रितज्ञा पाळ यासाठीच काँग्रेसने ठाशीव उ तर
यावयास हवे होते की :
“अखंड भारत हा आमचा दे श. तेच आमचे रा ट्र.
िनिवर्शेषपणे

या भारतीय रा ट्रसभेत,

यातील सवर् नागिरकांना जाित-धमर्-प्रांत-

या ‘इंिडयन नॅशनल काँग्रेस’म ये ये याचा अिधकार आहे . मग तो

धमार्ने िहंद ु आहे की मस
ु लमान, पारशी की िख्र चन, अशी िवचारणा करणेसद्ध
ु ा
मल
ू भत
ू प्रितज्ञे याच िव द्ध आहे . काँग्रेसम ये िहंदच
ू िहंद ु आहे त हे जे तु ही
टीने ‘वदतो

या आम या काँग्रेस या
हणता ते सद्ध
ु ा आम या

याघात’ आहे . कारण काही िब्रिटश नागिरक सोडता काँग्रेसम ये जे जे िहंदी लोक आहे त

ते ते िहंदी आहे त. इंिडयन आहे त, इतकेच आ ही जाणतो. आिण जे तु ही

वतःला मस
ु लमान

हणवून

घेता आहा, ते तु ही जरी उ या काँग्रेसम ये आलात तरी आ ही तु हाला केवळ िहंदी, केवळ इंिडयन,
हणन
ू च ओळखू मस
ु लमान

हणन
ू नाही! य चयावत ् िहंदी दे शबांधवां या िहतासाठी ही िहंदी रा ट्रसभा जे

जे अिधकार मागते ते ते सारख्याच प्रमाणात सारख्याच िनयमनाखाली सवर् नागिरकांना उपभोिगता
येतील.

याला याला

नाही. या प्रितज्ञेवर

या य धमर् वातं य दे यापलीकडे

या भारतीय रा ट्रसभेचा धमार्शी काहीही संबंध

या िहंदी नागिरकाला काँग्रेसम ये यायचे असेल याने यावे. अ यथा येऊ नये.”

परं तु असे रोखठोकपणे उ तर न दे ता काँग्रेसमधील िहंदी पुढार्यांनी मस
ु लमानांना मस
ु लमान

हणन
ू ओळख यास आिण

आहोत यािवषयी
होऊन

यांना आंजार या-ग जार यास आरं िभले. काँग्रेसम ये आपण बहुतक
े िहंदच
ू
यांचेच मन यांना खाऊ लागले. काँग्रेसचे अनेक प्रमख
ु िहंद ु पुढारी ओशाळ यासारखे

हणू लागले, िलहू लागले, “आ ही प्रथम िहंदी आहोत मग िहंद ु आहोत!’ आिण रावबहादरु रानडे
यां यासारखे ये ठ िन े ठ दे शभक्त तर या याही पुढे जाऊन प्रकट घोषणा क लागले.”मी िहंद ु नाही
िन मस
ु लमानही नाही. मी केवळ िहंदी आहे !’ परं तु, जो जो ते

वतःला िहंद ु

हणन
ू घ्यावयास लाजू

लागले, तो तो मस
ु लमान
ु लमान पुढारी आप या सं थातून प्रकटपणे गजूर् लागले, “पण आ ही प्रथम मस

आहोत िन मग िहंदी!’ ते मिु लम संघटना वेगाने करीत चालले आिण

याला जे त ड दे ऊ शकते ते

िहंदस
ं टन कर याचे मनात आणणेही हे कग्रेसी िहंद ु अरा ट्रीय पाप समजू लागले.
ु घ
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या सं थेचे वा सभेचे

उि

ट िहंदी रा ट्रा या पायावर आधारलेले आहे ती सं था वा सभा िहंदी रा ट्रवादी आहे ; मग यात कोणी

मस
ु लमान असो वा नसो, अशी कणखर वा तकर्शुद्ध याख्या कर याचे सोडून हे काँग्रेसचे प्रामािणक पण

राजकीय प्रज्ञाशू य दे शभक्त “ या सं थेत वा सभेत कोणीतरी मस
ु लमान आलेला नाही ती ‘िहंदी’
हणावी तरी कोण या त डाने,” असे आपणच

हणू लागले. पिरणामतः यांचा िनि चय झाला की कसेही

क न काही मस
ु लमान तरी काँग्रेसम ये आणलेच पाहीजेत. आपला काँग्रेसम ये ये याचा भाव वाढता
आहे ही गु िक ली मस
ु लमानां या हाती लागताच यांनी अमक
ु िवशेष अिधकार
याल तर येतो- अशा लट
ु ालट
ु ीस प्रारं िभले यात आ चयर् ते काय! मिु लम

याल तर येतो- आणखी
टीने पाहीले तर

आ मिन ठ राजकारण खरे राजकारण होते. आिण काँग्रेसी िहंदं च
ू े? छट! ते राजकारणच न हते!

यांचे
यापायी

िहंद ु वही बड
ु ाले आिण िहंदी वही बड
ु ाले!

सवर्सामा यतः आप या जनतेची अशी समजूत आहे की लखनौकरारानंतर िकंवा िखलाफत

चळवळीनंतरच काँग्रेस मस
ु लमानां या आहारी गेली आिण ित या िहंदी रा ट्रवादा या
चालली. पण मस
ु लमानांशी मस
ु लमान

येयापासन
ू ढळत

हणन
ू करार कर याइतका तरी ितला मस
ु लमानांचा जातीय वचक

काही एका िदवसात िकंवा एका वषार्त वाटणे संभवनीय न हते.

याची पाळे मळ
ु े

या पूवीर् या काळातही

घुसलेली असली पाहीजेत. अशा अटकळीने यांचा सग
ु ावा काढ यासाठी मी काँग्रेस या आरं भापयर्ंत ित या
पुढार्यांची भाषणे, लेख, ितचे ठराव प्रभिृ त त िवषयक िलखाण वाचीत जो मागे मागे जात चाललो तो

मला आढळून आले की अखंड िहंद ु थान या दै िशक पायावर धमर्-जाित-प्रांत-िनिवर्शष
े असे िहंदी रा ट्र
उभार यासाठी ‘इंिडयन नॅशनल काँग्रेसचा ‘ िजथे प्रारं भ झाला ितथे,

या काँग्रेस या प्रारं भातच

काँग्रेसकडून होणार्या मस
ु लमानां या धमीर्य िन जातीय मनधरणी या आरं भाची पाळे मळ
ु े घुसलेली आहे त.
यातही सरु द्रनाथ बॅनजीर् महाशयांसारख्या या काळ या धुरंधर काँग्रेसने याचे आ मव ृ त

लक्षपव
र् वाचीत असता एका
ू क

न टीप न टाप न टीका.

या

टीने मी

छे दका या (पॅिरग्राफ या) कोपर्यात चार-पाच ओळी आढळ या. यां यावर

यात काय आहे लक्ष दे यासारखे अशा व ृ तीत लेखकाने

सहजासहजी िलहीले या िदस या, पण मला

या अगदी

या लाखमोला या वाट या. राजकीय साही या या

सांदीकोपर्यातन
ू , या ओळी वेचन
ू काढून, यांतील ऐितहािसक ममार्वर शोध योत पाड याचा अग्रािधकार

मला वाटते मा याकडे आहे . या ओळी अशा :

मद्रासला सन १८८७ म ये काँग्रेसचे ितसरे अिधवेशन झाले.
सरु द्रनाथ बॅनजीर् आप या आ मचिरत्रा या १०८

यासंबंधी िलिहताना दे शभक्त

या प ृ ठावर िलिहतात :... The Mahomedan

community under the leadership of Sir Sayyad Ahmed had held aloof from the
Congress. They were working under the auspices of the ‘Patriotic Association’ in
direct opposition to the national movement. Our critics regarded the National
Congress as a Hindu Congress and the opposition papers described it as such. We
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were straining every nerve to secure the co-operation of our Mohamedan fellow
countrymen in this great national work. We sometimes paid the fares of Mahomedan
delegates and offered them other facilities.
भावाथर् असा की, “सर स यद अहमद यां या पुढारीपणाखाली मस
ु लमान समाज हा काँग्रेसपासून

फटकून राहीला होता. काँग्रेस या रा ट्रीय चळवळीला उघड उघड िवरोध कर यासाठी (सर स यद अहमद
यांनी काढले या) ‘पेट्रीऑिटक असोिसएशन’ या सं थे या नेत ृ वाखाली मिु लम समाज काम करीत होता.

आमचे टीकाकार नॅशनल काँग्रेसला िहंद ु काँग्रेस
असेच

संबोधीत.

(नॅशनल

काँग्रेस या)

महान

हणत आिण िवरोधी व ृ तपत्रेही काँग्रेसला िहंद ु काँग्रेस
रा ट्रकायार्त

आम या

मिु लम

बांधवांचे

सहकायर्

िमळिव यासाठी आ ही आम याकडून प्रय नांची पराका ठा करीत होतो. के हा के हा मस
ु लमान
प्रितिनधींनी काँग्रेस अिधवेशनात यावे

हणन
ू आ ही

सख
ु सोयीही पुरवीत होतो.”
या उतार्याव न हे

यांचे भाडेसद्ध
ु ा भरीत होतो आिण

यांना इतर

प ट होत आहे की अस या भाडोत्री मिु लमांना केवळ ते मस
ु लमान

हणन
ू ,

डोक्यावर नाचवीत आप या िहंदम
ु स
ु लमानी एकीचा िन िहंदी रा ट्रऐक्याचा तमाशा साथर् कर या या वेडाने,
काँग्रेसला सन १८८७

या आधीपासन
ू ,

हणजे पही या दोन वषार्ंचे आतच झपाटले होते. काँग्रेसी िहंद ु

पुढार्यां या या मनोव ृ तीमळ
ु े मस
ु लमानांना भा याचे िन सख
ु सोयीचे लहान चेक दे ता दे ताच पुढे ‘कोरे

चेक’- गांधीजींचे ‘ लँ क चेक्स’- दे याचा प्रसंग येणार होता! या बिु द्धभ्रंशापायींच अगदी आरं भापासन
ू
काँग्रेसी िहंद ु पुढार्यांनी

या ‘इंिडयन नॅशनल काँग्रेस’ या िहंदी रा ट्रै क्या या पायाभरणीतच मिु लम

पायाधरणीचा काल वम (Time-Bomb) अजाणपणे ठे वून िदला!

होऊन,

यासरशी अखंड िहंद ु थान या,

िठकर्या उडून जाणार हो या हे यां या
कालानक्र
ु मे

पढ
ु चा

असताही

या

याच काल व चा यथाकाली

यां या िहंदी रा ट्रै क्या या, ‘इंिडयन नेशन’

फोट

या िठकर्या

यानीमनीही आले नाही!
आम या

वरील

िवधानांना

प्रांजलपणे

सरु द्रबाबंू या आ मव ृ तातील हा आणखी एक उतारा पहा. काँग्रेसिवरोधी अशी

समिथर्णारा

दे शभक्त

वतंत्र मिु लम संघटना

उभारणारे ; िन हीद ु वेषी अिलगड िव यापीठाचे सत्र
ू धार सर स यद अहमद जे हा काही वषार्ंनी वारले
ते हा

यां या म ृ यिू वषयी िलिहताना, सरु द्रनाथ महाशय आप या आ मचिरत्रा या, ४९

हणतात :
“...

Sir

Sayyad’s

Patriotic

Association

was

started

in

opposition

या प ृ ठात

to

the

Congress... But let bygones be bygones. Let us not forget the debt of gratitude that
Hindus and Mohamedans alike owe to the honoured memory of Sir Sayyad Ahmed.
For, the seeds that he sowed are bearing fruit; and today the Aligarh College, now
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raised to the status of a university, is the centre of that culture and enlightenment
which had made Islam in India instinct with the modern spirit and along with that
patriotic enthusiasm which argues well for the future solidarity of Hindus and
Mohamedans!”
“भावाथर् असा की, सर स यदांनी काँग्रेसला िवरोध यासाठी ‘पेिट्रऑिटक असोिसएशन’ काढली
खरी... पण जाऊ

या, झाले ते झाले. आ ही हे िवसरता कामा नये की िहंद ु िन मस
ु लमान हे उभयताही

स यद अहमदांचे ऋणी आहे त आिण
पाहीजे. कारण,

यासाठी आ ही सवार्ंनी

मत
ृ ीला कृतज्ञपणे गौरिवले

यांनी पेरलेली बीजे सफल होत आहे त. ती अिलगडची महाशाळा (कॉलेज) आता एका

वतंत्र िव यापीठाचे उ चपद पावली आहे . आज अिलगड हे
आहे की

यां या

या सं कृतीचे िन ज्ञानपकाशाचे कद्र झालेले

या यायोगे िहंद ु थानातील मस
ु लमान समाजात आज आधिु नक चैत य संचारत आहे आिण

िहंदम
ु िु लमां या भावी रा ट्रै क्याची शभ
ु सच
ू नाच दे णार्या अशा उ कट दे शािभमानाची
सर स यद वारले ते हा

योती पेटत आहे .”

यां या या अिलगड सं थेतन
ू तेथील िशक्षणामळ
ु े काँग्रेसी रा ट्रै क्यास

नाकारणारी िन िहंद ु वेषाने तडफडणारी मु लम त णांची एक िपढीची िपढी ‘पटाईत’ होऊन बाहे र पडलेली
होती! पण तरीही
पहा!

या सं थे या अंतरं गािवषयी, मोठे मोठे िहंद ु पुढारी िकती अज्ञ, अंध िन असावध होते

सरु द्रबाबू वरील

उतार्यांत मिु लमात या

भोळे पणाने िहंद-ु मिु लम रा ट्रै क्याची ‘शुभ सच
ू ना ‘

िहंद ु थानला िदलेली एक रा ट्रभंगाची धमार्ंध धमकी!
या ग्रंथा या
कालखंडाचा

या ‘आधुिनक चैत या’ला आिण दे शािभमानाला

हणन
ू समजले ती व तुतः होती मिु लमरा याकांक्षेने

ि टकोनातून सांग यासारखा काँग्रेस या उ प तीचा आिण ित या िब्रिटशिन ठ

हणजे, साधारणतः सन १८८५ ते १८९५ पयर्ंतचा त्रोटक पण साधार इितहास हा असा आहे .

या इितहासाव न हे िदसन
ू येईल की, सन १८९५

या आधी पाच एक वषार्ंपासन
ू िहंद ु थानात जी

काही राजकीय चळवळ प्रकटपणे चालली होती ितची मख्
ु य सत्र
ू े काँग्रेस या हाती आलेली होती, आिण
या काँग्रेसला िब्रिटशिन ठे या िन मु लम प्र थी या भत
ू बाधांनी अगदी आरं भापासन
ू च पछाडलेले होते.

पैकी ित या मिु लम प्र थीला उघड उघड िवरोध क न ितला पायबंद घालू शकेल असा याकाळी

कोणताही िहंदस
ं टक पक्ष अि त वात नस यामळ
ु घ
ु े , काँग्रेस या अंगात

िभनतच गेले.
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या रोगाचे िवष अिधकािधक

परं तु िब्रिटशिन ठे या भत
ू बाधेतून तरी

या रा ट्रीय सं थेला सोडिव याचा चंग बांधलेला एक

बलव तर मांित्रक मात्र याच संधीस भारतीय राजकारणाचे रणांगणात उतरला होता.
महारा ट्र-केसरी, ‘केसरी’कार, बाळ गंगाधर िटळक!
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याचे नाव होते

प्रकरण बारावे

िटळकपवर्
महारा ट्राची सन १८८५ पयर्ंतची राजकीय पाहणी करताना मागे पाच या प्रकरणात ‘ वदे शिन ठ‘

पक्षा या

येयधोरणाचे वैिश

य िवशिदलेच आहे . तो पक्ष िब्रिटशिन ठ पक्षाचा कट्टर िवरोधक होता.

महारा ट्रातच तो ज मलेला होता.
काळी हा पक्ष

यावेळी

याचा प्रसारही महारा ट्राबाहे र फारसा झालेला न हता.

या

हणजे कोणती एखादी संघिटत सं था होती असे नाही, िब्रिटश स तेची चीड असणार्या

िण या परस तेला नैबार्ंिधक कक्षेतला शक्य तो तो िवरोध करीत राहणार्या मनोव ृ ती या एकमेव सत्र
ू ाने
बांधलेला तो एक

वदे शिन ठांचा समह
ू होता. या अथीर्च याला पक्ष

हणायचे.

या

वदे शिन ठ पक्षाचे

वैचािरक िन काियर्क िशिबर सश त्र क्रांितिन ठ पक्षा या िशिबराशी अगदी िभंतीस िभंत लागन
ू वसलेले
असे. ते दोन पक्ष अगदी एक नसताही इतके िनकट असत की
पर परां या िशिबरात सारखी ये जा चालू असे.

यां यातील अनेक कायर्क यार्ंची

यामळ
ु े कोणाचा गट कोणता हे िब्रिटश शासना या

गु तचर िवभागालाही, नक्की सांगता येत नस यामळ
ु े याने ‘िब्रिटशिवरोधी’ या एकाच नावा या दावणीत

दोघांनाही न दन
ू टाकेलेले असे.

या

सन १८७४ म ये िव णश
ु ा त्री िचपळूणकरांनी जे हा यांची ती सप्र
ु िसद्ध ‘िनबंधमाला’ काढली ते हा

ं च फुंकले जावे तसे झाले.
वदे शिन ठ मनोव ृ तीचे रणिशग

या या िननादाने महारा ट्रातील रानडे,

लोकिहतवादी प्रभिृ त मोठमो या िब्रिटशिन ठ पुढार्यांची िन प्राथर्ना-समाजािदक सं थांची वैचािरक पीठे

गदगदा हलवून सोडली. ‘बाँबे-गॅिझट’ पत्रात इंग्रज सरकारचे लक्ष वेधून घे यासाठी उघड टीका येऊ
लागली

की

िनबंधमालेत

राजद्रोही

हणजे

िब्रिटशद्रोही

िलखाण

येते.

िव णश
ु ा त्री

यां या

अशा

आ मप्र ययी चेतनेने िन चालनेने एकाहून एक त ण, इंग्रजीिशिक्षत, वाथर् यागी िन वदे शिन ठ मंडळी,
कमर्क्षेत्रात उत न शा त्रीबुवांनीच काढले या नवीन वावलंबी िशक्षणसं था, व ृ तपत्रसं था िन इतर सं था
यांतून केवळ जीवनवेतनावर कामे क

लागली. िब्रिटशांची सेवाचाकरी धरावयाची नाही आिण राजकोपाला

न िभता लोकांवर होणार्या अ यायाला वाचा फोडून िब्रिटशां या परकीय स तेिवषयी पसरिवता येईल
िततका असंतोष पसरिवणारी राजकीय चळवळ नैबिर्ं धक कक्षेत का होईना पण करावयास सोडावयाची
नाही असे

यांचे ब्रीद असे. या आखा यातूनच त ण िटळक पुढे आले. िव यापीठाची पदवी घेताच ते

िव णश
ु ा त्री यांस िमळाले,

यां या िन आगरकरािदक तशाच त ण सहकार्यांसिहत िव णश
ु ा त्री यांनी

‘केसरी’ सन १८८१ ते काढले. य यिप िव णश
ु ा त्री सन १८८२ म येच अकाली वारले तरी िटळक
आगरकरांिदकांनी ‘केसरी’ पत्र बंद पडू िदले नाही. को हापूर या महाराजां या छळासंबंधी केसरीने इंग्रजी

स तेवर केले या टीकेिवषयी खटला होऊन झालेली बंिदवासाची िशक्षाही िटळक-आगरकरांनी भोगली. पढ
ु े

तर ‘केसरी ‘ चे संपादक व िन संचालक व सवर्तोपरी िटळकां याच हाती आले. ते हापासन
ू महारा ट्रात
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बळावत चालले या ‘

वदे शिन ठ ‘ पक्षाचे अनौपचािरक नेत ृ वपद जे िटळकांकडे आले ते शेवटपयर्ंत

अढळ राहीले.

म यंतरी मागे सांिगत याप्रमाणे सन १८८५ म ये ‘इंिडयन नॅशनल काँग्रेस’ची

थापना झाली.

थापनेत रावबहादरु रानडे, तेलग
ं प्रभिृ त महारा ट्रीय िब्रिटशिन ठ पक्षाचे पुढारी अग्रग य होते.

ित या

या वेळी त ण िटळकांचे आिण
अस यामळ
ु े

या काँग्रेस या

रा ट्रसभा’ हे

यां या पक्षाचे राजकीय जीवन महारा ट्रा या सीमेतच मयार्िदलेले

थापनेशी

यांचा काही संबंध न हता. परं तु काँग्रेसचे ते ‘अिखल भारतीय

वदे शभक्तीने रसरसलेले नाव आिण ितने प्रकटपणे अंिगकारलेले रा ट्रै क्याचे िन रा यैक्याचे

उ च, उदा त िन अिभलक्षणीय

येय पाहताच महारा ट्रातील हा

वदे शिन ठ पक्षही इतर द ु यम

मतभेदांिवषयीची अढी मनात न ठे वता, महारा ट्रातील िब्रिटशिन ठ पक्षाइतक्याच उ सक
ु तेने काँग्रेसला

िमळाला.

वतः िटळक काँग्रेस या अिधवेशनात प्रथमतःच जे उपि थत राहीले ते सन १८८९ म ये ते

अिधवेशन जे हा मब
ुं ईला भरले ते हा होय.
ठळकपण असे िमळालेले न हते.

धोरणही काँग्रेस या

यानंतरही काही वष काँग्रेसम ये िटळकांना कोणतेही

यांचे कायर् काँग्रेसबाहे र या महारा ट्रीय जनतेतच चालू होते.

यांचे

या काळ या चौकटीत बसणारे न हते. उदाहरणाथर्, सन १८९३ म ये िन पुढे

जन
ु ागड, मुंबई, पुणे, येवले इ यादी िठकाणी मस
ु लमानांनी जे दं गे केले.

या काळी मस
ु लमानांची नांगी

ठे च यासाठी िहंदं न
ू ी केले या उलट प्रितकाराचे उघड उघड समथर्न कर यात, िहंदव
ू र झाले या खट यांतन
ू
यांना सोडिव याची खटपट कर यात आिण िहंदं च
ू ा पक्ष िनभर्यपणे लढिव यात िटळकांनी िन
वदे शिन ठ पक्षानेच पुढाकार घेतला होता. महारा ट्रातील िब्रिटशिन ठ पक्षाने आिण

मस
ु लमान रागावतील

यां या

वतः काँग्रेसने

हणन
ू िहंदच
ू ा स पक्षही घे यात जसा भेकड अंगचुकारपणा केला तसा िटळकांनी

केला नाही. उलट सावर्जिनक िशवाजी उ सव आिण सावर्जिनक गणेशो सव

यांसारख्या िहंद ू रा ट्रीय

महो सवांची परं परा िनमन
ं टनेचा पायाच घातला.
ूर् , िटळकांनी िन िटळक पक्षाने महारा ट्रात िहंदस
ु घ

िटळकां या अशा अनेकांगी जनसेवेमळ
ु े रानडे, िफरोजशहा, वा छा, गोखले प्रभिृ त िब्रिटशिन ठ पढ
ु ार्यांचे
हातन
महारा ट्राचे नेत ृ व झपा याने िनसटत चालले आिण िटळकांचे हाती येत चालले.
ू
लोकिप्रयते या बळावर सन १८९५ला िटळक मब
ंु ई या िविधमंडळातही लोकप्रितिनधी

याच

हणन
ू िनवडून

आले.

परं तु काँग्रेस या इंग्रजी वा भारतीय नेत ृ वाला िटळकां या या कतर् ृ वाची वा मह वाची क पना

तोवर आलेली न हती. िहंद ु थानातही

महारा ट्राचे प्रितिनधी व

यां या नावाची प्रिसद्धी यथातथाच होती.

ये ठ िपढीची रानडे प्रभत
ृ ी मडळीच

यामळ
ु े काँग्रेसम ये

या काळी करीत असत.

यां या िवचारे च

सन १८९५ म ये काँग्रेस अिधवेशन पु यास भरवावे असे ठरले. अ यक्षपदी सरु द्रनाथ बानजीर् यांची िनवड

झाली. इतक्यात सामािजक पिरषदे चे अिधवेशन काँग्रेस या मंडपातच भरवावे की ते तसे भ

दे ऊ नये हा

वाद पु यात चांगलाच रं गू लागला. सामािजक सध
ु ारणा करावी की नाही हा मख्
ु य प्र न न हता.
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काँग्रेससाठी जे सह त्रावधी लोक वगर्णी दे तात

यां यात िविश ट धािमर्क वा सामािजक सध
ु ारणांना

अनुकूल लोक जसे असत तसेच प्रितकूल लोकही असत. या दस
ं या.
ु र्या प्रितकूल पक्षाचीच जनतेत बहुसख्
ते हा यां या पैशातून बांध या जाणार्या या काँग्रेस या मंडपात यांना संमत नसले या िन यां या
धमर्भावना दख
ु िवणार्या अशा या सामािजक पिरषदे ला

थान िदले जाऊ नये : या सामािजक पिरषदे या

अिभमानी असले या सध
ु ारक मंडळीने आप या पैशातून हवा तर

वतंत्र मंडप बांधावा िन ती आपली

सामािजक पिरषद ितथे सख
ु ेनैव भरवावी, हा होता मख्
ु य प्र न. परं तु आजवर प्रांतोप्रांती झाले या
काँग्रेस या सवर् अिधवेशनांत, काँग्रेस या मंडपातच सामािजक पिरषद भरिव यास कोण याही प्रांताने

आडकाठी केली न हती. यामळ
ंु ईचे िफरोजशहा प्रभिृ त मोठमो या िब्रिटशिन ठ िन
ु े रानडे, गोखले, मब

सध
ु ारक पढ
ु ार्यांनी हट्ट धरला की काँग्रेस या मंडपातच आ ही सामािजक पिरषद भरिवणार. परं तु ही
यांची धडधडीत दं डल
े ी आ ही पु यास तरी चालू दे णार नाही! अशा िहरीरीने

वदे शिन ठ िन सनातनी

पक्षांनी एकजट
ू केली िन ठासन
ू आ हान िदले. यांची जी भिू मका वर िदली आहे ती तेव या प्र नापरु ती
तरी

यायाची होती, हे पाहून िटळकांनीही यांचाच पक्ष घेतला. ते हा पु याचा हा वाद बोलता बोलता
महारा ट्रभर पसरला आिण या झटापटीत काँग्रस
े च दभ
ं होते की काय अशी भीती पडून सार्या
ु ग

िहंद ु थान या राजकीय वतुळ
र् ातून रानडे की िटळक? कोणाचा पक्ष खरा? ही चचार् दम
ु दम
ु ू लागली. शेवटी
वतः सरु द्रनाथ बानज नी दडपण आण यामळ
ु े , दःु खाने का होईना पण

यायमिू तर् रानडे यांनी मन मोठे

क न आपला हट्ट सोडला आिण सामािजक पिरषद काँग्रेस या मंडपात आ ही भरिवणार नाही, असे
प्रिसद्धीले. व तुतः पिरषदे चा प्र न हे एक िदखाऊ िनिम त होते. या या आड महारा ट्रातील िब्रिटशिन ठ
िन

वदे शिन ठ िकंवा रानडे पक्ष िन िटळक पक्ष यांची होती ती लढत.

यात िटळक पक्षाची सरशी

झा यामळ
ु े महारा ट्राबाहे र प्रांतोप्रांती िटळकां या नावाचा एक नवा झज
ुं ार नेता
झाला.

यातही

हणन
ू पिहला पिरचय

या वेळ या काँग्रेस या जु या िन नावाजले या धरु ीणांम येही, हा नवागत दे शभक्त

येताच, उठून िदसावा असे काही गण
ु िवशेष िटळकां या अंगी आधीच बाणलेले होते. काही ठळक उदाहरणे

घेऊ. दे शभक्त सरु द्रनाथ बानजीर् वयाची ितशी उलटे तो िब्रिटश शासना या सेवा-िवभागातच चाकरी करीत
होते. तोवर

यांनी दे शसेवेचे नावही काढलेले न हते आिण रा यशासनाने

चाकरीव न काढून टाकीतो

यांनी ती आपण होऊन सोडलेली न हती.

ितशी-चाळीशीपयर्ंत राजकारणापेक्षा

वतः या

यापारातच गढलेले होते.

तर आज म िब्रिटश शासनाची चाकरी करीत राहीले.
शक्य ती

यांना वैयिक्तक आरोप ठे वन
ू

वतः दादाभाई नौरोजी वया या
यायमत
ू ीर् रानडे प्रभिृ त दे शभक्त

या िब्रिटश शासनीय सेवेतून ‘उरले या’ वेळात ते

वदे शसेवा करीत. िफरोजशहासारखे इतर धुरीण आपआप या िविधज्ञकी (विकली) प्रभिृ त

यवसायात लाखो

पये उपािजर् यात चूर झालेले असत;

यात

य यय न येता िन न आणणारे जे

राजकारण साधेल िततकेच ते साधीत होते. पण पदवी घेताच त ण िटळक जे िव यापीठातून बाहे र पडले
तेच मळ
ु ी िब्रिटश शासनाची सेवा-चाकरी ज मात करावयाची नाही आिण चिरताथार्स
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यूनतः आव यक

तेव या प्रा तीवर संतु ट राहून सारे जीवन दे शसेवेला वाहून टाकावयाचे, असे त घेऊनच होय. दस
ु रा
गण
ु िवशेष हा की, सरु द्रनाथािदक या काळ या काँग्रेसमधील ये ठ िन े ठ मंडळींचे राजकारण मूलतःच
‘िब्रिटशिन ठ ‘ होते.

हणजे ते अ याप राजकारणा या प्राथिमक पायरीवर रगाळत होते. पण िटळकां या

राजकारणाचा प्रारं भच मळ
ु ी

या प्राथिमक पायरीहून िकती तरी उं चावले या ‘ वदे शिन ठ’ वाक्पीठाव न
झाला होता. िवषयानरु ोधे हे ही इथेच सांगणे इ ट आहे की या सन १८९५ या काळानंतर, नऊ-दहा वष

उलटून गे यावर िटळकांनीच पुर कािरले या, ‘रा ट्रीय’ िकंवा ‘जहाल’ पक्षात जे पुढारी होते, यां यात िन
िटळकांत ही िवभेद होताच. उदाहरणाथर् पंिडत शामजी वया या चािळशीपयर्ंत सं थानांतील उ चपदी
चाकरी करीत होते िन वैयिक्तक मह वाकांक्षेपलीकडे दस
ु रे कोणतेही
येय

वाथर् यागी जनसेवेचे िक्रया मक

यांचेपढ
ु े न हते. िब्रिटशिन ठे वाचन
ू इतर कोणतीही राजकीय िन ठा

यांनी

य यिप जहाल पक्षा या पढ
ु ार्यांना अनप्र
ु ासा या आवडीमळ
ु े , ‘लाल पाल बाल’
लोकिप्रयतेने गोिवले होते तथािप

यक्तिवली न हती.

या एकाच सत्र
ू ात

यातील लाला लजपतरायजी िकंवा पालबाबू हे दोघेही पढ
ु ारी

यां या

वया या ितशी-चाळीशीपयर्ंत, राजकारणात धडाडीने पडलेले न हते आिण िब्रिटश रा य िहंद ु थानात झाले
िन आहे हे च उप्रकारक होय अशी यांची प्राथिमक िन ठा होती.

या सवर् उ लेखांची माग या पकरणांतून

आधारांसह चचार् केलेली आहे च.
अथार्त

या सवर् प्रमख
ु पुढार्यांपेक्षा िटळकांत हे उठावदार िवशेष होते आिण त कालीन बहुतेक
इतर पुढार्यात ते न हते हे जे इथे सांिगतले आहे ते इतरांनी केले या दे शसेवेची िकंवा यां या एकंदर

योग्यतेची

यूनता दाखिव याकिरता न हे .

या पुढार्यांतही प्र येकी उ लेखनीय िवशेष होतेच.

दे शसेवा आपआप या परी उ कटच होती. उदाहणाथर्
िब्रिटशां या शासनीय सेवेतून ‘उरलेला’ वेळ
पाहीजे की

या ‘उरले या’ वेळात

यायमत
ं ंधी वर
ू ीर् रान यांसब

यांची

हटले आहे की, ते

वदे शसेवेत घालवीत. ते खरे च. पण हे ही

यानात घेतले

यांनी, जी असामा य दे शसेवा केली िततकी करावयास सामा य

माणसाला सात ज म परु ले नसते.
पु यात सन १८९५ ते काँग्रेसचे अिधवेशन भर याचे ठरताच वर िदलेले जे मंडपािवषयी या वादाचे

वादळ उठले आिण

यामळ
ु े िटळकांचे नाव महारा ट्रा-बाहे रील प्रांतांतून प्रथमच गाजू लागले ते िततके

गाज यात; िन िवशेषतः काँग्रेस या जु या, सप्र
ु िति ठत िन िब्रिटशिन ठ नेत ृ वमंडळासही
‘चळव या’ला िझडका न टाक याची जी सोय उरली नाही
वाथर् यागाचे िन तेज वी राजकारणाचे गण
ु वैिश

ते यास असे उ लेखावे लागले.

या नवागत

यास, िटळकां या

या सापेक्षतः मन वी

यही कारणीभत
ू झाले होते हे

प टिव यापरु तेच काय

वर सांिगत याप्रमाणे, िटळकपक्षा या मागणीमळ
ु े काँग्रेस या मंडपातून सामािजक पिरषदे चे

चंबुगबाळे बाहे र फेकले जाताच तो वाद िमटला. लगेच सवर् पक्षां या एकजट
ु ीने काँग्रेसचे अिधवेशन
पु यात रीतसर भरले आिण पु या या लौिककास साजेल अशा थाटाने पारही पडले.
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या िनिम ते

आले या प्रांतोप्रांती या काँग्रेस प्रितिनधींना, महारा ट्रात लोकांचे नेत ृ वपद कोणाकडे असेल तर ते

िटळकांकडे आहे हे प्र यक्षच बघावयास िमळाले. काँग्रेस या अिधवेशनांतही िटळकां या

वतंत्र कतर् ृ वाची

छाप अशी ते हाच प्रथमतः पडली. आिण िब्रिटशिन ठते या पकडीतून काँग्रेसला सोडिव या तव
वदे शिन ठ पक्षाला पुढे िक येक वषपयर्ंत जी वैचािरक लढत अ याहतपणे

यावी लागणार होती ितलाही

इथेच त ड लागले. याच वेळेपासन
ू महारा ट्रा या संसगार्ने, प्रथमतः बंगालम ये ही
उफाळली; आिण मग इतर प्रांतांतन
ू ही ितचा प्रसार होत चालला.
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वदे शिन ठ मनोविृ त

प्रकरण तेरावे

पण वासद
ु े व बळवंतांनतर सश त्र क्रांितिन ठ पक्षाचे काय झाले?
या सश त्र क्रांितिन ठ पक्षाचा इंग्लंडला इतर सवर् िहंदी पक्षांपेक्षा अिधक वचक असे

या

सश त्र क्रांितिन ठ मनोव ृ तीचा नायनाट कर या या मख्
ु य हे तन
ू े िब्रिटश कूट नीतीज्ञांनी ‘काँग्रेस’ला

मल
ू तः

थािपली,

या मनोव ृ ती या क्रांितिन ठ पक्षाचे

या १८८५ ते १८९५

या म यंतरी या काळात

काय झाले? काँग्रेसने दे शभर िब्रिटशिन ठे ची जी लाट उसळवून िदली, ित या प्रबळ प्रवाहासरशी खालची

माती िझरपून गेले या वट-वक्ष
ु ले या
ृ ासारखा तो पक्ष उ मळून वाहून गेला? का काँग्रेसमागे धावत सट
लक्षावधी भाब या जनते या पायाखाली चक्काचु न गतप्राण झाला? िकंवा वासद
ु े व बळवंतां या

क्रांितकारक उठावणीत अनेकांना झाले या फाशी या िन ज मठे पे या भयंकर िशक्षांमळ
ु े िन
आले या अपयशामळ
ु े,

या पक्षाची सश त्र क्रांितवादावरील

रक्तक्षयानेच झरु त गतप्राण झाला? िकंवा

या काळी

वतःचीच

यात

द्धा उडाली आिण तो अंगीभत
ू

वदे शभिक्त क नही धन, मन, सख
ु , सरु िक्षतता,

पद, पद या उपभोिगता ये याचा जो सोपा मागर् काँग्रेस मंडपाकडे जात होता तो मागर् या मोहाला बळी
पडून यांनी चोखाळला?
तसे काहीही झाले नाही! सन १८८३ ते, मागे सांिगत याप्रमाणे ितकडे एडनम ये पेटले या िचतेवर
वीर वासद
ु े व बळवंतांचे कलेवर जळून राख झाले. ती िचता िवझली. परं तु इकडे

यां या मागे उरले या

महारा ट्रीय क्रांितकारकांची दे श वातं या या मह वाकांक्षेने आिण ति प्र यथर् अपिरहायर्पणे

लागणार्या सश त्र क्रांती या वीर ीने पेटलेली

दये काही िवझली नािहत. ती तशीच धगधगत राहीली.

यांचा संघिटत पक्ष असा काही काळ राहीला न हता, परं तु
वातं या या

करा या

यिक्तशः आिण गटागटाने ते भारतीय

येयाचा आिण सश त्र क्रांितवादाचा प्रचार गु तपणे िनरं तर करीतच राहीले होते. तेही

नानावेषाने िन नानािमषाने; अप्रकटपणे िन प्रकटपणे.
प्रकट

चळवळींपैकी

या

काळातील

भारत यापी

चळवळ

काँग्रेसची.

ितने

िहंद ु थान या

कोनाकोपर्यापयर्ंत केले या रा ट्रै क्या या जागत
ृ ीिवषयी जरी क्रांितकारकांना, समाधान वाटे ; तरी ित या
िब्रिटशिन ठ मनोव ृ तीची
प्रकट चळवळ

हणजे

यांना इतकी चीड येई की काँग्रेसशी

वदे शिन ठ अथवा िटळकपक्षाची.

यांचे सत
ू कधीच जमले नाही. दस
ु री

या पक्षा या उघड आंदोलनांशी मात्र

या

क्रांितकारकांचे िज हा याचे संबंध असत. िटळक पक्षा या प्रकट चळवळीचा याप नैबिर्ं धक कक्षेतच होता.
याची

परे खा,

वदे शिन ठ पक्षाची मनोव ृ ती िन कायर्क्षत्र
े

यांचे जे रे खण मागे केले आहे

यातच

सामावलेली होती. प्रकटपणे चालिवले या, पण अंततः आप या अप्रकट िन गु त अशा क्रांितकारक क्षेत्राचे

िदशेनेच जाणार्या

या िटळकपक्षीय सवर् चळवळींम ये सह त्रावधी क्रांितप्रवण मंडळी भाग घेत असत.

िकबहुना िटळकां या सन १८९५ पयर्ंत या द ु काळी चळवळीत, िहंद-ु मिु लम दं ग्याचे पकरणी, िशवो सवwww.savarkarsmarak.com

गणेशो सवािदक सामद
ु ाियक आंदोलनांत आिण पुढ याही सवर् चळवळीत अनुयायांचा जो भर,
कडवेपणा िन

वाथर् यागी तळमळ िदसन
ू येई

असे. िटळकांनाही
परं तु

याची पूणर् जाणीव होती.

याचे मख्
ु य

या प्रकट आिण िनबर्ंधशील (कायदे शीर)

घेत याचा मख्
ु य हे तू या िनबर्ंधशील चळवळी
िसद्ध कर याचा असे.

इतकी दे शभक्तीची िन

ेय

यात िशरले या

फूितर्,

या क्रांितिन ठांचेच

हणिवणार्या चळवळीत हे क्रांितवादी जो भाग

वातं य संपादना या कामी िकती अपुर्या होत आहे त हे च

या चळवळीत तावून सल
ु ाखन
ू िनघाले या आिण क्रांित सं थेत गे यास अव य
वाथर् यागाची उ कटता अंगी मरु ले या

वदे शिन ठ पक्षा या मंडळीना हे

क्रांितकारक अंत थपणे िवचारीत, “काय अनुभव आला शेवटी? िनबर्ंधा या कक्षेत

या

या चळवळी

के या याला इंग्रजांनी कवडीची तरी भीक घातली का? उलट! काल या िनबर्ंधशील वाटणार्या कृ यांनाच
आज िनबर्ंधबा य ठरवन
ू िशक्षा ठोठावताहे त हे िब्रिटश! आ ही िब्रिटश बादशहाशी राजिन ठ आहोत” असे

वारं वार िलहून िन बोलन
ू दाखिवणार्या आम या िटळकांसारख्या लोकिप्रय पुढार्यालाही िब्रिटश शासन
राजद्रोहीच लेखीत आहे ना? आपण वदे शी वापरतो ते ठीकच. आज ते कृ य िनबर्ंधशील आहे . पण

उ या

वदे शी कापडावर कर बसिव याचा ते नवा िनबर्ंध करतील! कसा धरणार

यांचा हात नैबिर्ं धक

कक्षेत राहून? आज िशवो सव, गणेशो सव आपण जनताजागिृ तसाठी करतो ते ठीकच. आज ते
िनबर्ंधशीलही आहे . पण हे उ सव राजद्रोह फैलावणारे आहे त हणन
ू इंग्रजी पत्रे आताच हाकाटी क

लागली आहे त. उ या या उ सवांनाच राजद्रोही ठरवून, इंग्रजानी प्रितबंध केला की संपले सारे ! काँग्रेस या
िब्रिटशिन ठ चळवळी तर सोडाच,

या तर अधोगामीच होत; पण

चळवळीही उपयुक्त आहे त, करा या पण
दे या या कामी तर

वदे शिन ठां या

या िनबर्ंधशील

या अधुर्या िन अपुर्या आहे त; आिण िब्रिटश रा य उखडून

या आहे त केवळ कुचकामा या! मळ
िनबर्ंध कर याची स ता िब्रिटशांचे हातून
ू

िछनावन
ू घेतली पाहीजे. ती स ता िब्रिटश जे गाजवतात ते

यां या हाती श त्रशिक्त आहे

या तव यां या या श त्रशक्तीला हाणन
ू पाडणार्या प्रितश त्रशिक्तची
के यावाचन
ू िब्रिटशां या दा यातन
ू ही आपली मातभ
ृ िू म

हणन
ू .

हणजेच सश त्र क्रांतीची उठावणी

वतंत्र करता येणे नाही! शक्य

हणा अशक्य

हणा पण मागर् तो! गु त सं थां या भय
ु ांरातन
ू सश त्र क्रांती या रणांगणाकडे!”
प्रकट चळवळीत

मन
ू ही िब्रिटशांचे काहीच वाकडे होत नाही हे पाहून वैतागले या ‘ वदे शिन ठ’
पक्षातील मंडळींना क्रांितकारकांचा हा कोिटक्रम पटे . यांम ये यांची यांची अंतःकरणे यासरशी चेतून
उठत ते ते सश त्र क्रांितवादाचे नवे अनुयायी होत. एकंदरीत

वदे शिन ठ पक्षा या प्रकट चळवळी

हणजे

अप्रकट िन गु त अशा क्रांित सं थांना नवीन अनुयायी पुरिवणारे एक भरतीक्षेत्र Recruiting Ground

झालेले होते.

या

टीनेच यांचा उपयोग क्रांितिन ठ पक्ष क न घेई.
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असे होता होता सन १८९५ चे आगेमागे महारा ट्रात गु तपणे गटागटाने िवखुरले या या सश त्र

क्रांितकारकांची एक नवी आघाडी पु हा कायर्क्षेत्रात उतरली. तीच पुढे सार्या िहंद ु थानात क्षणभर
िवजेसारखी चमकून गेलेली चाफेकर बंधच
ूं ी गु त सं था होय.
उपल ध इितहासाव न असे िदसते की
सावर्भौम

या सन १८९५

या कालखंडापयर्ंतही िहंद ु थान या

वातं यासाठी िब्रिटशांचा सश त्र प्रितकार कर यास उ युक्त झालेली अशी एखादी िक्रया मक

क्रांितकारक सं था वा सिक्रय गट महारा ट्रावाचून इतर कोण याही प्रांतात अि त वात आलेला न हता.

केवळ महारा ट्रात मात्र ती क्रांितकारक परं परा अखंडपणे चालू राहीली. सन स तावन या
युद्धापासन
ू

वातं य

फूितर् घेऊन, वासद
ु े व बळवंतांची सश त्र उठावणी झाली. वासद
ु े व बळवंतां या परं परे ने चाफेकर

बंधूंची क्रांितसं था चेतिवली. चाफेकर रानडे फाशी गे याची

फोटक वातार् येताच माझे बाल दय पेटले

आतबाहे रच मी रचले या चाफेकरांवरील फटक्यात या हुता
की,

यांना संबोधून मी जे आ वासन िदले होते

आिण मी मा या कुलदै वतेसमक्ष

यांचे क्रांितकायर् पुढे चालू ठे व याची शपथ घेतली.

“कायर् सोडुिन अपुरे पडता झज
ुं त? खंित नको! पुढे ।।
कायर् चालवू िगरिवत तुम या पराक्रमाचे आ ही धडे ।।”
या आ वासनातून िकंिचत पुढे ‘अिभनव भारताचा’ प्रादभ
ु ार्व झाला!”
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या वषार् या

