


 

www.savarkarsmarak.com 

अंदमानच्या अंधेर�तून 
लेखक: स्वातं�यवीर �वनायक दामोदर सावरकर 

 

 

 

 

 

 

 

 

इंटरनेट अ�धकार 

स्वातं�यवीर सावरकर राष्ट्र�य स्मारक 

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

प्रकल्प संचालक : रणिजत �वक्रम सावरकर 



 

www.savarkarsmarak.com 

 
अदंमान या अंधेरीतनू 

अदंमानांत ५० वषार्ंची स म कारावासाची िशक्षा भोगीत असलेले बंदी िवनायक (ता या) दामोदर 

सावरकर यांनी आपले धाकटे बंधू नारायण (बाळ) यास पाठिवलेली पत्रे. 
 

पत्र पिहले 

 

।।ॐ।। 
।। ीराम।। 

 

एकलक डी, पोटर् लेअर 

िदनांक १५-१२-१९१२ 

िप्रयतम बंध,ू 

 

१८ मिह यांनतंर शाईला आिण लेखणीला पशर् करावयाची सधंी िमळते आहे. या गतीने 

िलिह याची कला कोणालाही लवकरच िवसरता येईल! झाले या या उिशरामळेु तू फार काळजी 
करीत असशील. पण िप्रयतम बाबांनी तुला जलुमै ये पत्र पाठिवले होते! तोही मी िवचार केला की 
दोघांकडून एकदम पत्रे ये यापेक्षा काही अतंराने पत्रे आली तर तू िततका िनधार् त होशील. तू 
मेिडकल कॉलेजात गेलास आिण तेथे तुझ ेचांगले चालले आहे, हे वाचून मला िकती आनंद झाला! 
तुला ते िशक्षण कसे आवडते? मा या मताने ते फार उदा त आहे! आपले िवशेष अ यासक्षेत्र 

हणनू नुसते वै यकच नाही तर समग्र प्रािणशा त्रच त ू िशकावेस असे मला वाटते. केवळ 

धं यापरुतेच नाही तर आयु यातले एक सा य या टीने तू या यामागे लाग. या शा त्रा या 
योगाने जनसेवेचे आिण लोकोपकाराचे अमयार्द क्षेत्र आप याला मोकळे िमळते. याला सवर् 
जगभर मान आहे. हॉटटॉटांना िजतके ते आदरणीय आहे िततकेच ते आयार्ंना पू य आहे. 

शरीरा या- आ मा या देवळात राहातो या देवघरा या- अ यासाची योग्यता केवळ 

आ या याच अ यासा या खालोखाल आहे. 
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तुझी गे या वषार् या पु तकांची िनवड उ कृ ट होती. मोरोपंत, भारत, िववेकानंद-सवर् 
जग मा य पु तके. मी मागवले या पु तकांपैकी केवळ जे्ञयमीमांसा आिण अजे्ञयमीमांसा ही 
आली नाहीत. असे का? या वषार्साठीही मी तािलका पाठिवली आहे; पण मा या पु तकांसाठी दहा 
पयांपेक्षा अिधक यय क  नकोस. आकार वाढत असेल तर खालपासनू क्रमाने एक एक वगळीत 

जा. सवर् पु तके नवीनच घेतली पािहजेत असे नाही. काही जनुी पाठिवली तरी चालतील. 

बरे, तुला बंगाल कसा काय आवडतो? दगुार्पूजेची सटु्टी सपंून त ूआता कलक याला गेला 
असशील आिण थेट बंगाली बाबू बनला असशील. नाही का? मराठी भाषा िवसरलास का? दसुरे तरी 
काही न िवसरायची काळजी घे! कारण मला मोठी भीती वाटते की, या चतरु बंगा यांपैकी कोणी 
तुझ े दय चोरले आहे अशी वातार् के हाही ऐकावयाची मी मा या मनाची िसद्धता क न बसावयाला 
पािहजे! पण मनातले सांगायचे, मला एखादी बंगाली भावजय िमळाली तर मला तरी फार आवडले. 

आप या रा ट्रीय जीवना या स या या ि थतीत युरोिपअन मलुीशी िववाहसबंधं जोड या या मी 
िजतका पक्का िव द्ध आहे िततकाच प्रांताप्रांतांतील या लग्नाचा पुर कतार् आहे. 

आता बाळ, थोडसेे मा यासबंंधी िलिहतो. माझी प्रकृती चांगली आहे. या कारागहृात आ यापासून 

मोठे असे दखुणे मला कधी झाले नाही आिण मी येथे आलो यापेक्षा माझ ेवजनही मी घटू िदले 

नाही. शरीराने-मनाने-दो ही अगंांनी माझ े बरे चालले आहे. लाडक्या, मी अगदी स य िलिहतो 
आहे. काही गो टींत तर प्रकृती इतकी चांगली आहे की पूवीर् कधी तशी न हती! कारण कारागहृातले 

आयु य हणजे चांगले हावयाची हण िकंवा वाईट हावयाची हण अ िवतीय सधंी आहे. 

मनु य जसा आत येतो तसाच कारागहृा या बाहेर कधी पडत नाही. एक तर तो फार सधुारलेला 
असतो, नाही तर िततकाच अधोगतीला गेलेला असतो. देवमागार्ला लागतो नाही तर राक्षस तरी 
बनतो. मा या सदैुवाने माझ ेमन या पालटले या पिरि थतीशी लागलीच समरस झाले. इतक्या 
अ व थ, इतक्या उ योगी - जगभर वावरणार् या - वभावाला आठ हात लांबी या कोठडीत अगदी 
घर यासारखे व थ वाटावे हणजे आ चयर् आहे नाही? आयु या या िन य पालट या 
पिरि थतीशी आप याला जळुवून घे याचा - तद्रपू बनावयाचा - हा मानवी मनाचा धमर् ही 
परमे वराने मनु य जातीला िदलेली अ यंत दयामय देणगी आहे! 

सकाळ या पूवीर् आिण सं याकाळ या नंतर जे हा मी थोडासा प्राणायाम करतो आिण तो 
करता करताच गोड आिण गाढ झोप लागते - या वेळची ती िव ांती िकती व थ आिण शांत 

असते! इतकी शांत की सकाळी जे हा मला जाग येते ते हा िकती तरी वेळ मी कारागहृात आहे 

आिण लाकडी फ यांवर पहुडलो आहे याची जाणीव येत नाही! मनु या या आयु यातील सामा य 

उ ेश आिण िवलोभने दरू दडून बस यामळेु स स िववेकबुद्धी ीरामचदं्रां या वजेखाली आपण 

पाअकी केली आिण तीही काही तरी काम क न केली या जािणवेने आप याशी पूणर् सतंु ट असते. 
आ या या भोवती शांत व मधुर समरसता पसरते आिण तो मनाला थोपटीत थोपटीत गाढ 
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शांतीम ये िवलीन करतो! याला अपवाद नाहीत असे नाही, पण हा सामा य िनयम आहे. 

खरोखरच मला वाटते आता जर मुबंईत िकंवा लडंनम ये एकाएकी मी जाऊन पडलो तर 

शाकंुतलात या ऋिषपुत्राप्रमाणे मीही एकदम ओरडून उठेन - ‘‘जनाकीण म ये हुतवहंपरीतं 

गहृिमव!’’ 

आिण बाळ, लोकां या त डचे उ गार ऐकून ‘‘तरी पण ते बाहेर असते तर यांचे 

जीवनचिरत्र यापेक्षा िकती तरी उपयु त आिण तेज वी झाले असते’’ अशा िवचारांनी तुझ ेमन 

कधी उ िवग्न झाले तर हे लक्षात अस ूदे की ‘‘जे बाहेर काम करतात ते पु कळ कायर् करतात; पण 

जे कारागहृात खपतात ते यां यापेक्षा अिधक कायर् करतात!’’ आिण तसेच हटले तर बाळ, तुला 
असे नाही वाटत की आ मदान हे कायर्च आहे - आिण ते अिधक सू म अस यामळेु अिधक उ कट 

आहे! 

सकाळी ५ वाजता घंटा होते ते हा मी उठतो. ितचा नाद ऐकताच उ च प्रती या 
अ यासक्रमासाठी आता आपण विर ठ िव यालयात प्रवेश करतो आहो, असा मला भास होतो. 
मग १० वाजेपयर्ंत आ ही आमचे नेमलेले माचे काम करतो. इकड े माझे हात आिण पाय 

यंत्राप्रमाणे नेमलेले काम करीत असताना ितकड े मन सवार्ंचा डोळा चुकवून सकाळचा संचार 

करावयाला बाहेर पडते आिण सागर महासागर उ लघंीत आिण दर् याखोर् यातून भटकत 

फुलाफुलांतून िफरणार् या भ्रमराप्रमाणे फक्त मधुमय व तंूचा आ वाद घेत ते भ्रमत असते! 
यानंतर मी काही नवीन किवता करतो. मग आमचे जेवण होऊन १२ वाजता पुनः आ ही कामाला 
लागतो. ४ वाज यानंतर मग िव ांती, वाचन, इ यादी. हा माझा येथला नेहमीचा िदनक्रम आहे. 

तु या पत्रात आप या िप्रय मातभृमूीची काय हालचाल आहे ती िलहावयाला िवस  

नकोस. रा ट्रीय सभेम ये एकी आहे का? सन १९१० म ये प्रयागला केले या ठरावाप्रमामे दरवषीर् 
राजकीय बं यां या मकु्ततेचा ठराव रा ट्रीय सभेत होतो का? टाटांचा लोखंडाचा कारखाना, टीम 

नॅि हगेशन कंपनी िकंवा नवीन िगर या अशासारखा एखादा आणखी वदेशी प्रचंड उ योग 

िनघाला का? चीनचे प्रजास ताक रा य कसे चालले आहे? क पनेतले रामरा य प्र यक्षात 

आ यासारखे हे वाटते नाही? - इितहासाची ही कादंबरी आहे! चीनचे हे कायर् एका िदवसाचे आहे 

असे समज ूनकोस. थेट १८५० पासनू यांची ही अिव ांत धडपड चालली आहे. पण सयूर् कोठे आहे 

याचा - तो प्र यक्ष उगवेपयर्ंत -  जगाला ठाव नसतो! इराण, पोतुर्गाल, िमसर यांचे कसे चालले 

आहे? तसेच दिक्षण आिफ्रकेत या िहदंी बांधवांना यां या माग यां या प्रकरणात काही यश आले 

का? नवीन िविधमडंळाने गोख यां या िशक्षणिवषयक ठरावासारखा एखादा मह वाचा िनबर्ंध 

केला अस यास अव य कळव. या महनीय िवभतूीची - लोकमा य िटळकांची- मकु्तता के हा 
होणार? 
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तू माझ े पत्र िप्रय यमनेुला दाखिवलेस का? ितला याचे समग्र भाषांतर क न सांग. 

आणखी थोडी वष- फार तर पाच- हणजे पुनः सपु्रभात होईल! ते हा िप्रयतम, आतापयर्ंत 

धीरोदा ततेने जसे िदवस काढलेस तसे आणखी हे काढ. मा या िप्रयतम विहनींना माझ ेअ यंत 

पू य प्रणाम. यापूवीर् आिण आताही आप या आशीवार्दमय पे्रमाने ती एकदमच मला माता, 
भिगनी आिण सखी यां या थानी होती आिण आहे. आणखी इतर मडंळी - यां या मरणाने 

माझ े दय भ न येते आहे, पण यांचे नाव िलिहता येत नाही!- यांना सांग यां यापैकी 
प्र येका या- या सवार्ं या-मला आठवणी येतात! मी यांना िवसरणे कसे शक्य आहे? नाही. बद्ध 

झाले या यक्तीला िवसरणे शक्य नाही. नवीन िवषय बंद झा यामळेु जु या िवषयांचेच मनास 

चवर्ण करावे लागते, आिण हणनू कारागहृात जु या ओळखी िव मतृ न होता या अिधक ढ 

होतात; इतकेच नाही तर पूवीर् मिृतपटाव न नाहीशा झाले या यक्तीं या िवषयी पे्रम वाटू 

लागते! मा या िजवलग िमत्रांनो कारागहृात आसवांवर आसवे गाळली तरी कोणी येऊन ते अ  ू

पुशील-एक पे्रमाचा, मायेचा श द बोलणार्याची वाटच पाहत बसावे लागते! येथे मी कोणालाही 
िवसरणे कसे शक्य आहे? माझ ेआवडते सखे, सहकारी, प्राणांहून िप्रय, ते सवर् तलुा ठाऊक आहेत. 

यांना मी अ यंत पे्रमाने यांची आठवण केली हणनू सांग. आिण या वेळी रक्ताचा सबंंध सदु्धा 
नाकरावयाला काहींना लाज वाटली नाही या वेळीही जे तु या पाठीशी उभे रािहले आिण यांना 
माझी आठवण येते यांना मी यांचा अ यंत ऋणी आहे हणनू कळव. कारागहृातून आलेले पत्र 

हणनू यूनािधक प्रमाणात ठरािवक सा यातच आले पािहजे हे ते जाणतातच आहेत-ते हा नावे 

घेत नाही. िप्रय माईला माझ ेआशीवार्द आिण ित या लहानग्या वसतंाला मा या शुभाशा अपर्ण 

कर. तसेच िप्रय मामींना आिण िच. चपंूलाही नम कार आिण आशीवार्द सांग. 

तुझा िप्रय भाऊ 

ता या. 
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पत्र दसुरे 

 

।।ॐ।। 
।। ीराम।। 

एकलक डी, पोटर् लेअर 

िदनांक १५-२-१९१४ 

मा या लाडक्या बाळा, 
आता ये असा- एक वषर् स न गेले आिण आनंदाचा िदवस पनुः उगवला आहे! घ न पत्र 

यावयाचे- घरी पत्र िलहावयाचे- हणजे यात िकती ब्र मानंद साठवला असतो याची पूणर् क पना 
जे कारागहृात कधी गेले नाहीत यांना के हाही हावयाची नाही!! गोड-समदु्रा या वाळवंटावर, 

चांद या या प्रकाशात, आप या पे्रमा या िजवाभावा या माणसाशी केले या आलापात या 
माधुयार्सारखा मधुमय- पण थांब, घंटा झाली, मला जेवायला गेले पािहजे. हे दहा वाजले!- हं; 

कारावासीयां या सावर्जिनक भोजनालयातून जेवण आटोपून मी आता परत आलो आहे.- मी काय 

िलहीत होतो? हो, हा पत्रलेखनाचा प्रसगं अ यंत गोड वाटतो. घरी पत्र िलहावयाचा िदवस हाच 

आमचा खरा पाडवा, वषर्प्रितपदेचा िदवस असतो! मी मा या वषर्गणनेचा प्रारंभ या िदवसापासनू 

करतो! कारण आज मा या आवडी या आ मीयांशी झाले या एकतानतेने येणार् या उ साहामळेु 

आिण साम यार्मळेु मला पुढे एक वषर्भर वासो वास करता येतो, जगता येत,े हसता खेळता 
येते! या या आधी पत्र िलिहले नाही आिण यामळेु तुला तार करावी लागली यािवषयी मला वाईट 

वाटते. येथ या अिधकार्  यांनी कृपा क न मला ही गो ट कळवली. पण बाळ, वषर् झाले आिण पत्र 

पाठवावयाचा अिधकार प्रा त झाला तरी आमची येथली क पापूवीर्ची डाकिवभाग यव था अशी 
आहे की, येथनू ५-६ आठवड ेआणखी गे यािवना कलक याला पत्रच जात नाही असे मी ऐकतो. 
यामळेु तसे १४ मिहने होईपयर्ंत पत्र धाडता येत नाही! पण तू पाठिवलेले कोणतेही पत्र या िवसा या 
शतकात या पूणर् वरेने येथे येऊन पोचते. तु या पत्राव न तुझी प्रकृती चांगली आहे आिण तू 
उ कृ ट रीतीने परीके्षत उ तीणर् झालास हे वाचून मला फार आनंद वाटला. परीक्षा साधो वा न 

साधो प्रकृतीची अगदी हेळसांड होता कामा नये. अहं! तुला धडधाकट, आरोग्य-प्रफु लता-उ साह 

आतून उसळी मारीत आहेत असे, पाहावे असे वाटते! तु यात आता उमल ूलागलेले नवता य हे 

चैत याचा आिण उ साहाचा मळू झरा आहे. कोण याही एका अवयवाला इतरांपेक्षा अिधक ताण 

पडून तो क्षीण होता कामा नये. शरीराने आिण मदनेू, दो ही अगंांनी, सारखाच वाढत जा. तू 
वतःच डॉक्टर आहेस ते हा आम यासारख्या अत ज्ञ माणसांनी तु याशी आरोग्यािवषयी 
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बोलावयाचे हणजे धािर य आहे! पण, यौवन आधंळे असते! उ साहशक्तीचा झरा आतून वाहत 

असतो आिण हे शरीर वाढीला लागलेले असते ते हाच चैत य आिण उ साह याचा भरपूर साठा 
सगं्रही टाकावा हणजे आयु या या िहवा यात योगके्षम चालवावयाला याचा उपयोग होईल ही 
गो ट ते िवसरते! तुझी टी अधू झालेली आढळली. ल हा यासारखी तुझी शरीरय टी 
िलविलवीत िदस ू लागली तर मी एकदम ओरडने, ‘‘वै यमहाराज, आधी वतःचे आरोग्य 

सधुारा!’’ (गालात या गालात हस ूनकोस लबाडा - मी काही वै य नाही. ते हा आ ही आपली टी 
िबघडवू शकतो!) माझी लाडकी कोकरे बी.ए. आिण एम.्ए. ची परीक्षा पिह या वगार्त उ तीणर् झाली 
हे वाचून मला िकती अिभमान वाटला! हे कौतुका पद झाले. पण आता यां यापुढे पसरले या 
कतर् या या रणके्षत्रात असेच झुजंनू यांनी असेच िजंकले आिण तेथेही तेथली सवुणर्पदके प्रदान 

करावयाला योग्य हणनू यांची िनवड झाली तर ते अिधक उदा त होईल! कारण मान या या 
िव वसं थे या या सवुणर्पदकांसमोर ही तुम या िव विव यालयाची सवुणर्पदके हणजे 

कथलाचे तुकड ेआहेत. यां या हातची पत्रे वाचावयास िमळाली तर मला फार आनंद वाटेल. कारण 

अ याप पयर्ंत यां यापैकी काहींची आठवण मरणातून जातच नाही. आपण होऊन जे तुला तसे 

कळवतील यां यािवषयी नावाने आिण िनदश क न मला िलही. 
तू पाठिवलेली पु तके अगदी अप्रितम आहेत. ‘महा मा पिरचय’- भाषांतर िकती सुदंर 

आहे! आिण ती दोनच ओळींची प्र तावना िकती िवनयशील आिण िकती समपर्क- ‘‘फोिडले 

भांडार, ध याचा हा माल, मी तवं हमाल, भार वाही!!’’ मला ते फारच आवडले आिण ‘जाईचा 
मडंप’- दहा-बारा पानांपयर्ंत मी गेलो नाही तोच आत या प्र येक श दाबरोबर मा या दयातून 

सवंादी सरू िनघू लागले आिण ते कोणी िलिहले असावे याची मला जाणीव झाली! योिजलेली भाषा 
आतील भावनांना साजेशी आहे. प्रदिशर्त केले या का यमय आिण उदा त भावना सिंवधानकाला 
शोभतील अशाच आहेत आिण सिंवधानक दोह याही योग्यतेचे आहे. भारतगौरव-

ग्रथंमालेसारख्या लोकिप्रय मालांनी लोकां या अिभ चीप्रमाणे आपण न वाहवता ितला चांगले 

वळण दे याचे आपले कतर् य ओळखनू मधूनमधून राजकीय इितहास, िवज्ञान, अथर्शा त्र, िमलची 
‘प्राितिनिधक राजस ता’ अशा प्रकारची पु तके प्रिसद्ध करणे अव य आहे. वेदांत 

त वज्ञानावर या पु तकांसबंंधी सांगावयाचे हणजे आप या लोकांनी अस या गो टीत लक्ष 

घालणे या काळी अनुिचत आहे. अमेिरकेला वेदांत त वज्ञानाची आव यकता आहे; इंग्लडंातही 
तशीच आहे. कारण यांनी आपला जीवनक्रम पिरणत, ऐ वयर्सपं न आिण पौ षपूणर् केला आहे. 

यांचे क्षित्रय व सपंादनू झाले आहे आिण या अव थेत गेले तरच ते त वज्ञान समजावयाचे 

आिण अनुभवावयाचे साम यर् येते या ब्रा म या या सीमारेषेपयर्ंत ते गेले आहेत. िहदंु थानचे 

तसे नाही. आपण सवर् आज शूद्राव थेत आहोत आिण वेद िकंवा वेदांत यांना पशर् करावयाचा 
आप याला अिधकार नाही. 
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शूद्रांना वेदपठनाला अनिधकारी गणावया या मळुाशी ही क पना आहे. हा िनषेध 

िन ठुरपणाने िकंवा सकुंिचत वाथर्बुद्धीने घातलेला नाही. तसे असते तर याच ब्रा मणांनी 
यां यात याच त वज्ञानाचे अ यंत सौकयार्ने िववरण केलेले आहे ते पुराणग्रथं यां यासाठी 

िलिहले नसते! आपण रा ट्र या टीने या उदा त क पनांना अयोग्य आहोत. दसुरे बाजीराव 

पंतप्रधान मोठे वेदांती होते हे प्रिसद्ध आहे; पण कदािचत हणनूच यांना वतःचे रा य आिण 

परक्याचे सेवांत-वेतन यां यातले अतंर िदसले नाही! आपण इितहास, राजकारण, िवज्ञान, 

अथर्शा त्र यांचा अ यास केला पािहजे; या जगात मानाने जगावयास िशकले पािहजे; गहृ थाचे 

सवर् कतर् य बजावून गहृ था म सांग पार पाडला पािहजे; - मग वानप्र था म आिण या 
आ मातील वेदांताचा उषःकाल येईल. तोपयर्ंत या गो टींचा कोणताही उपयोग असो या 
िवधवांकड,े हातार् या -कोतार् याकड,े कामाव न िनघाले या सेवािनवृ तांकड ेसोपव या पािहजेत! 

यां यासाठी भतूकाळ िन यांची ती जनुी पु तके आिण प ष, आ मा आिण परमे वर यांची 
पुराणी कोडी आहेत! त णांनी - अिभनवांनी - भिव यकाळात का सचंार क  नये? हणे वेदांत! - 

वाराणशीने एकही हुता मा जगाला िदला नाही आिण आप या िपतदेृशासाठी एक पैही यावयाची 
ितची योग्यता नाही. 
आता आम या येथील ि थतीसबंंधाने थोडसेे िलिहतो-गे या वषार्तही मला कोणते दखुणे आले 

नाही. माझी प्रकृती उ कृ ट आहे आिण माझ े वजन अ यािप पूवीर्इतकेच आहे. मोठा अचाट 

पराक्रम आहे नाही? या मा या िचमकु या िववरा मक आरोग्यभवुनात मी लवकर उठतो, 
िनयिमत अ न िनयिमत वेळी खातो आिण लवकर झोपी जातो- हणजे आ हाला या गो टी 
करा याच लागतात-आिण हणनू लवकर िनजनू लवकर उठणार् या मला-ज्ञानसपं ती िवरिहत का 
असेना पण- आरोग्य भेटते! तु हाला सांगावयाचेच हणजे अहो भावी डॉक्टर महाशय, आप या 
रोग्यांसाठी येथ यापेक्षा अिधक चांगले वेळापत्रक आप याला काही सचुले नसते! आिणमा या 
शरीराची प्रकृती जशी उ कृ ट आहे तशी मा या मनाची प्रकृती याहूनही उ कृ ट आहे! 

कोण याही कठीण िकंवा सो या कामाकड े माझी योजना होवो मी ते ‘ वे वे 

कमर् यिभरतः सिंसिद्ध ंलभते नरः’, िकंवा ‘यतः प्रवृ तीभूर्तानां येन सवर्िमदं ततम।् वकमर्णा 
तम य यर् िसिद्ध ं िव दित मानवाः।’ अथवा ‘सवार्रंभा िह दोषेण धूमेनािग्निरवावतृाः’ हे चरण 

वतःशी गणुगणुत पार पाडीत असतो आिण प्रती सं याकाळी- हो, आताशा मला िमळाले या 
कोठडीतून आकाशाचा िकंिचत भाग िदसतो- ती सयूार् ताची शोभा आिण प्रकाश िन छायेचा तो 
थाटमाट मी िनरीक्षण क  लागलो की पाहता पाहता माझ ेमन गुलाबकिलका, कमलकंद आिण 

क हारकासार यां याजवळ पटकन जाते! कधी हे िवचार चालतात, कधी ते िवचार चालतात; 

कवी या समवेत ‘एकत तटतमालमािलनीम!् प य धातुरसिन नगािमव’ िकंवा ‘तेन मािनिन 

ममात्रगौरवम!्’ अस या िवचारात के हा मन रमते, तर के हा वेदांत- त वज्ञा यां या सहवासात 
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‘‘जे काही िदसते याला प्र यक्ष अि त व नाही-िनदान आप याला तरी ठाऊक नाही- ते आप याच 

क पनेचे िवकार आहेत’’ अस या गढू िवचारात भ्रमण करते आिण माझे मन पूणर् सखुात असते- 
नेहमयां या सहवासात तेथे असताना िजतके असे अगदी िततके- पे्रममयीं या सहवासात तेथे 

असताना िजतके असे िततके- सखुात असते! मधनूमधून कधी हट्टी मलुाप्रमाणे याचे डोके 

िबघडले आिण ते हटून रडू लागले की िववेक पी आजीबाई लागलीच अवतीणर् होतात आिण हसत 

सां वन करतात ‘‘काय होते मा या बाळाला? दसुर् याला कळूही न देता तू िकती वेदना सहन करतो 
आहेस? वेडा कुठला!’’ मह वाकांक्षे या िशखरावर आपण वतः आ ढ हावे, आ मवैभवा या 
रथात पिरभ्रमण करावे, असे का तुला वाटत होते? तसे असेल तर अस या वाथीर्, अधोगामी 
मह वाकांक्षे या मागार्त य यय आला, तुला अपयश आले हे योग्यच झाले! पण परमे वराला 
आिण मलाही ठाऊक आहे की वतःला कोणतेही पािरतोिषक िमळावे हा लोभ तुला िशवला नाही!- 
कीतीर्, नाव, भमूी, द्र य, िनदान पक्षीसखु,- कशाचीही तू इ छा केली नाहीस! या िद यात 

सवार्ं यापेक्षा अिधक क ट सोस याचा मान आपला असला पािहजे एवढाच तुझा हेतू! िनदान 

मा यापाशी तू असे हणत होतास, ‘‘दसुर् यासाठी, मनु यजातीसाठी, अिधकात अिधक आ मयज्ञ 

करावयाचा’’.- मग सांग बघ,ू ‘‘येथे िनराशेचा काय सबंंध येतो? तू यात सवर् वाची दिक्षणा 
िदलेली आहे असा सवर् वदिक्षणा यज्ञ सपंादन केलेला आहेस! यांना अतं नाही, यांना 
कालमयार्दा नाही, असे क्लेश तू सोसतो आहेस! आ मक्लेशाने आपला अभागी वंश पावन 

करावया या मह कृ याला वािहलेला नाही असा तुझा एकही क्षण जात नाही- असे तुझ ेएकही 
कृ य असत नाही, तर मग आनंदी हो! यापेक्षा तुला अिधक ते काय करता आले असते?’’ आिण 

लागलीच मन आपला िपसारा उभा न भरारी मारते आिण वर जाऊन पुनः एकदा गाऊ लागते. 
कदािचत एखादे वेळा असे न होता आप या अहंतेचाच िवचार मन क  लागले तर या आजीबाई 

याला िफरायला घेऊन जाऊन जगाचे िव व प दाखिवतात आिण हणतात, ‘‘तो पाहा 
नगािधराज िहमालय! याचेही मळुीच अि त व न हते असा एक काळ होता आिण असा एक काळ 

येईल की याचा मागमसूही राहणार नाही आिण हा चंद्र पहा, ही िवशाल सयूर्माला अवलोकन कर 

आिण हे अनतं नक्षत्र मडंळही टीखाली घाल!’’ या िचमकु या मनाला याहून अिधक सहन 

करणे अशक्य होते, ते वतःला िवसरते आिण आपण िमरवले या प्रित ठेची आिण केले या 
सोप काराची लाज वाटून या िव वात िवलीन होते. 

ते हा बाळ! येथे आ ही दोघेही मनाने व शरीराने पूणर्पणे वा यात आहोत. 

आम यािवषयी यिं कंिचत काळजी क  नकोस. आ हांला या जगाशी बद्ध करते आहे अशी 
वाटणारी एकच गो ट हणजे तुझ ेआरोग्य आिण सरुिक्षतता. या दोह चा जर तू िनवार्ळा देत 

असशील- अथार्तच तू आप याकडून शक्य िततका प्रय न केलास हणजे झाले; फलाची काळजी 
आ ही करीत नाही- तर आम यासारखे सखुी कोणी नाही. अ याप कारावासाने आम यावर 
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कोणता वाईट पिरणाम केलेला नाही की कोणतीही हीन छाया पाडली नाही. आिण हा सवर् प्रकृतीचा 
िनकोपपणा पिरि थतीचे साहा य िमळून नाही तर पिरि थतीशी झगडून आ ही राखला आहे. 

असो. अिधकार्  यांकड ेअजर् पाठवून भेटीची वेळ इ यादीं िवषयी िवचारणा के याचे तू िलिहलेस. 

वा तिवक येथ या विहवाटीप्रमाणे मला कारागहृातून मकु्त क न बेटावर राहावयाची के हाच 

अनुमती िमळावयाला पािहजे होती. माझ े ‘वतर्न’ यां याच लेखाप्रमाणे उ कृ ट आहे. तरी पण 

आम यापैकी कोणालाही बाहेर सोडले नाही! याचा पु हा िवचार हावा हणनू मी सरकारकड े

िलिहणारच आहे. आिण तुलाही जे हा काही िवचारणा करावयाची असेल ते हा तूही येथील 

अिधकार्  यांस िलिहत जा. लवकरच ती. व. बाबांची पाच वष पुरी होतील आिण मग तुला 
अिधकाराने भेट मागता येईल. इतर बं यां या सबंंधात तेथ या अिधकार्  यांना जरी सवर् अिधकार 

आहे तरी आम या सबंंधात आ हाला बाहेर सोडावयाचे िकंवा घर या मडंळींना येथे आणावयाला 
अनुमती यावयाची यांपैकी यां या हातून काही होईल असे वाटत नाही. यांना यािवषयी फारसा 
दोषही देता येत नाही. कारण आम या सबंंधात प्र यक्ष िहदंु थान सरकारकडून आज्ञा सटुतात असे 

वाटते. ते हा येथ या अिधकार्  यांकडून काही चौकशी लागली नाही तर त ू परभारे िहदंु थान 

सरकारकड े पत्र यवहार करीत जा. मखु्य सांगावयाचे हणजे, हे कसेही असो आम या 
यव थेसबंधी तू मनाला त्रास क न घेत जाऊ नकोस. यायतः जे करणे प्रा त आहे ते बहुधा 
सरकार वतःच करील आिण आ ही यांना नेहमी टोचणी लावायला आहोच. आ हाला दसुरे 

कामच कोणते आहे? तू वतः या प्रकृतीची आिण सरुिक्षततेची अ यंत काळजी घे हणजे झाले. 

मी हायकोटार्त काय सांिगतले याची आठवण अस ूदे. 

मा या लाडक्या यमनेुला सांग की हे ४ वष पूणर् हावया या आधीच आनंदा या िदवसाची 
प्रभात िदस यावाचून राहणार नाही. ते हा ितने आिण आप या परमिप्रय विहनींनी आणखी काही 
िदवस- आजपयर्ंत धरला याप्रमाणे आणखी काही िदवस- धीर धरावा. यांनी सवर् मराठी वाङ्मय 

वाचून काढावे. नुसती जनुी पुराणेच नाहीत तर पूवर् आिण पि चम यां या जीवनप्रवाहाचा नवीन 

वाहता, िजवंत झरा यात उमटला आहे असे सवर् वाङ्मय वाचून काढावे. माझा उदारचिरत्र 

सहकारी आिण सखा सखाराम या या उदा त मरणाचा वृ तांत ऐकून माझ ेमन उदास अिभमानाने 

भ न गेले! तुला ठाऊकच आहे, इंग्रजी शाळेम ये असताना याची व माझी पिह याने गाठ पडली. 
तो शूरासारखा जगला- शूरासारखा मेला! आणखी अभी ट ते कोणाचेही काय असणार! याची 
प नी जानकीबाई- मी ितला पािहलेले नाही-पण तुम या लेखणीतून उतरले या ित या िचत्राने ती 
मा या डो यासमोर िदसते. ती दीन नाही, ती ददुवी नाही!- आयु यातली अ यंत महनीय भिूमका 
करावयाचे काम ितला िदले गेले आहे. माझा ितला नम कार सांग. िचमकुला वसतं कसा काय 

आहे? हे छोटे सरकार आ हाला आप या हातचा एखादा श द िलिहतील का? तो आता ७ वषार्ंचा 
झाला असेल नाही? आिण याची आई - ितची माझी शेवटची भेट ड गरी या कारागहृात झाली! 
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बहीण ही मनु याला िमळणारी अ यंत थोर देणगी आहे. ितला माझ ेपे्रमाशीवार्द दे आिण ित या 
या बालवीराचा - मा या वसतंाचा - मा यासाठी एक मकुा घे. आप या सवर् आ तांना माझे 
नम कार हणनू सांग-कोणाला न वगळता अगदी सग यांना-िवशेषतः ितला-िजला मी िवनोदाने 

आप या सं थेची माता हणत होतो, आिण िजला अ यंत कृतज्ञतेने अतंःकरणापासनू मी आता 
माझी आई हणतो, जी तु या एकसारखी पाठीशी आहे आिण माझी नेहमी आठवण ठेवते ितला-
ितचे आपले नाते नसले तरी, िकंबहुना नाही एव यासाठीच - तसेच यांची नावे न उ चारणे 

हणजे पाप करणे आहे असे वाटते आिण तरीही िजथे केवळ पायच नाहीत तर जीभही शृंखलाबद्ध 

असते अशा कारागहृातून यां याच साठी यां या नावाचा उ चार करता येत नाही या सवार्ंना - 
मी पे्रमाने िवचारले आहे हणनू सांग. तसेच यांना-तुला ते सगळे मािहती आहेत, माझ ेिजवलग 

िमत्र हणनू मा या दया या अ यंत जवळ कोण होते यांची नावे मी तुला सांिगतली आहेत- 

यांना  माझ ेपे्रम, अगदी नवीन टवटवीत पे्रम-अपर्ण कर. यां यातून कोणी आपण होऊन पत्रात 

वतःचा उ लेख करावयाला तुला सांिगतला तर मग मी माझ े दय उघड ेकरीन आिण यांचा 
नामो चार करीन. मला आता कोणती पु तके पाठवावयाची यांची नामावली पुढे देतो आहे. वेळ 

सपंली. ते हा आता मा या लाडक्या बाळा, अ यंत अिन छेने तु यापासनू दरू हावे लागते आहे. 

तुझा भाऊ 

ता या. 
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पत्र ितसरे 

 

।।ॐ।। 

।। ीराम।। 

एकलक डी, पोटर् लेअर 

िदनांक ९-३-१९१५ 

िप्रयतम बाळ- 

पुनः एकदा कंुभकणार्ची िनद्रा सपंवून माझी लेखणी जागी झाली आहे. आिण ७/८ 

मिह यांपूवीर् तू पाठिवलेले पत्र िमळाले हे कळव याकिरता ती धाव घेते आहे! तझु ेपत्र येणे हणजे 

तुझी भेट होणे आहे. कारण एक तर तुझी पत्रे चलि चत्रपटात या प्रमाणे देखा यांनी भरलेली 
असतात. आिण दसुरे कारागहृातील एकांतवास माणसा या वणिद्रयाला अशी अद्भतु शक्ती देतो 
की ित या योगाने ज मा धा प्रमाणे ऐकले या गो टी मन चकंू्षसमोर उ या राहतात! तुझ ेपत्र 

आले की प्र यक्ष तू आिण तु या भोवती आप या कलिननािदनी गोदावरी तीरावरील िचमकु या 
सखुकर आवासातील पे्रमाची ये आिण आवडीची मखुकमले मला मिूतर्मतं नेत्रांपुढे उभी करता 
येतात. मला आिण ती.बाबांना तुझ ेचांगले चालले आहे हे ऐकून आनंद वाटला आिण जोपयर्ंत तू 
आप या प्रकृतीची काळजी घेत आहेस आिण उदा त वा याचे आिण आरोग्यपूणर् असे आयु य 

घालिव याचा शक्य िततका प्रय न करतो आहेस तोपयर्ंत आम या प्रकृतीची, मानिसक आिण 

शारीिरक दो हीही, तुला काळजी करावयाचे काही कारण नाही. माग या वषार्ची तू पाठिवलेली 
पु तके १६ होती आिण या वषीर् १३ होती (४ इंग्रजी, इतर सं कृत आिण मराठी) हे बरोबर आहे का 
ते उ तरात िलही. पुढ या खेपेला तू पु तके पाठवशील या वेळी तु या हातची नामावली समवेत 

पाठवावयाला िवस  नकोस हणजे आ हाला ताडून पाहावयाला बरे पडले. ‘समाज रह य’ वाचून 

आनंद झाला. या या दोन प्रती कशाला पाठिव यास? फार चांगली कादंबरी आहे. एक सचूना 
करािवशी वाटते. आप या सामािजक चालीरीतींत ही जाितभेदाची पद्धती हणजे िहदंु थानला 
िमळालेला महाशाप आहे. ित यामळेु िहदं-ूजीवनाचा प्रबळ प्रवाह वाळवंटात आिण डबक्यात मु  

पाहतो आहे. ‘‘पिह याने आ ही यां या चार जाती बनवू’’ इ यादी उ गारात काही अथर् नाही. तसे 

हावयाचे नाही आिण होऊही नये. श या-बुडख्यासकट यांचे उ चाटन केले पािहजे. हे 

साधावयाचा उ तम मागर् हणजे सवर् प्रकार या वाङ्मयातून - आिण मखु्यतः नाटक व कादंबर् या 
यां यातनू - यां यावर श त्र धरावयाचे. प्र येक खर् या देशभक्ताने दटु पी वागणे सोडून देऊन 
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आप याला या प्र नावर वाटते ते प ट बोलनू दाखवावे आिण याप्रमाणे आचरण करावे. यात 

मात्र एक काळजी घेतली पािहजे. आपला इतर रा ट्रांशी आलेला सबंंध हा आजचा मखु्य प्र न आहे. 

तो योग्य प्रकाराने वाटेला लाग यावाचून कोणतेही आतले प्र न समाधानकारक िकंवा खरोखर 

उपयोग होईल अतपत सोडवणे शक्य नाही. ते हा ते करीत असताना मखु्य प्र नाकड ेदलुर्क्ष होईल 

िकंवा तो सोडिव यात अडथळे िकंवा अडचणी येतील अशा रीतीने अतंगर्त प्र नात गढून जाता 
कामा नये िकंवा या आपसात या सबंंधा या उपप्र नांचे तोम माजिवता कामा नये. ते हा 
समाजरह यासारख्या या अ या य आिण दबुर्ल करणार् या सामािजक दोषांवर मारा चढवणार् या 
सुदंर कादंबर् या िजतक्या अिधक िलिह या जातील िततक्या मला पािहजे आहेत. जाितभेदाने 

भतूकाळात पु कळ कायर् केले असेल पण आता यात चैत य रािहलेले नाही. ते हा याला आता 
आपण मठूमाती देणे- पािहजे असेल तर वर अ ूंचे उदक सोडून- हेच योग्य आहे! आम या भेटीची 
तुला या वषीर् अनुमती िमळणार आहे हे वाचून मला फार आनंद वाटला. यािवषयी आभार मानणे 

योग्य आहे. पण ती. विहनींनी या वेळी तरी या प्रवासाचा त्रास घेऊ नये असे माझ े िनि चत मत 

आहे. तू एकटाच ये आिण मागार्त या सवर् सोयी िकंवा अडचणी तू प्र यक्ष पािह यानंतर आिण 

यांना आणावयाचा सवार्ंत चांगला मागर् कोणता हे समज यावर पुढ या खेपेला तू आ हाला 
भेटावयाला येशील ते हा विहनींना आिण माईला घेऊन ये. यां याच सोयीसाठी या वषीर् या 
मा या आवड या माणसां या भेटीचे िन पम सखु सोडावयाला िसद्ध होणे हे मला माझे कतर् य 

वाटते. ते हा या वषीर् एकटाच ये. 

जगातील सवर् े ठ सिैनक स तेशी युद्ध कर यासाठी हजारो िहदंी सिैनकांना युरोप या 
रणभमूीवर जावयाची संधी िमळाली; तेथे यांनी आपली कामे उ कृ ट बजािवली आिण लढव ये 

हणनू कीतीर् गाजिवली, हे ऐकून मला आनंदाचे भरते आले. देवाची कृपा! िहदंु थानातून एकंदरीत 

अ यािप पौ ष मतृप्राय झाले नाही तर! िकती सुदंर झाले! आप या लोकांना परदेशात प्रवास 

करावयाला प्रो साहन यावे लागे आिण एखा या वषीर् १२ माणसे परदेशात पाठवावयाला िमळाली 
तर वतःचे अिभनंदन करावयाची पाळी येई! आिण आता आप याला जे करता येत न हते त े

दैवाने घडवून आणले! शेकडो िहदं-ूरजपूत आिण गरुख्यांप्रमाणे पुराणमतािभमानी िकंवा 
शीखांप्रमाणे सधुारले या पंथाचे हजारो िहदं ू - समदु्रपयर्टणाला गेले आिण तेही सरकारी 
पुर काराखाली. आता आप या पंिडतांना िहदंूंना समदु्रपयर्टण िनिषद्ध आहे िकंवा नाही या या 
शा त्राथार्ची अडंी उबवीत सखेुनैव बस ू या. समंत िकंवा िनिषद्ध कसेही असले तरी िहदं ूआता 
समदु्र ओलांडून गेले आिण समदु्रासमवेतच यांनी पुराण युगही ओलांडले आहे. आिशयातील 

वर या प्रती या सं कृतीशी सबंंध आणनू युरोप या सबंंधात िख्र यां या धमर्युद्धांनी जे कायर् केले 

तेच कायर् िहदंी सिैनकांनी युरोिपयनांशी केले या झग यांनी िहदंु थान या आिण आिशया या 
सबंंधात साधणार आहे. 
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राजकीय बं यां या मकु्ततेसाठी पंजाबातून जो अजर् झाला आहे यािवषयी िलहावयाचे 

हणजे यां या या उदार कृ यासाठी आ ही यांचे िकतीही आभार मानले तरी ते अपुरेच पडणार. 

आम यापैकी काही जणांनी रणभमूीवर वयंसेवक हणनू जा याची आपली िसद्धता कळवली 
आहे हे तुला कळलेच असेल. याचे अ यािप काही उ तर आले नाही, पण सरकारने या गो टीची 
िवशेष न द के याचे समजते. 

पालर्मटातील कोणी सभासदाने मा यािवषयी िकंवा आप यापैकी काही जणांिवषयी 
युद्धाला प्रारंभ हो यापूवीर् पालर्मटम ये काही प्र न िवचारले अशी वातार् ऐकली होती, ती खरी आहे 

काय? खरी असेल तर यािवषयी सिव तर वृ ता त कळव. ीगु गोिवदंजी आिण रवींद्रनाथ 

यां यावर या किवता तुला िमळा या का? 

नामदार गोख यांना मृ यूने गाठले हे वाचून फार वाईट वाटले. एकंदरीत ते फार मोठे 

देशभक्त होते यात शंका नाही. प्रसगंी भांबाव यामळेु कधी कधी यां या त डातून असे उ गार 

िनघनू जात आिण हातून अशा गो टी होऊन जात की, काही मिह यांनंतर यांिवषयी यांची 
यांनाच लाज वाटे. पण याच वेळी यांचे सवर् जीवन मातभृमूी या सेवेला समिपर्लेले होते आिण 

वाथर्मलूक िकंवा यिक्तिवषयक असे यां या वाग यात फार थोड ेअसे हे आपण िवसरता कामा 
नये. यां या क पनेप्रमाणे यांनी मातभृमूी या सेवेत आिण ितचे क याण कर यात आयु य 

यतीत केले. मृ यूने आमची िन याची ताटातूट कर यापूवीर् यां याशी भेट हावी आिण 

लडंनम ये पवूीर् यांनी हट याप्रमाणे आ ही एकमेकांचे अनुभव ताडून पहावे अशी माझी फार 

इ छा होती! काही गो टींत आमचे एकमत होईना ते हा ते हणाले, ‘‘बरे सावरकर, आपण पु हा 
सहा वषार्ंनी भेटू आिण एकमेकांचे अनुभव ताडून पाहू!’’ महारा ट्राने यां या जागी यां याहूनही 
अिधक योग्यते या यक्तीला िविधमडंळात पाठिवले पािहजे. यांनी िजतके केले िततके जरी 
प्र येक िहदंपुतु्राला करता आले तर िकती कायर् होईल! 

पुढ या पाळीला तू जे हा पु तके पाठवशील ते हा भारतगौरव-ग्रथंमालेची ‘ज मभमूी’ 
आिण ‘गौतम’ ही पु तके अव य पाठव. ती. बाबांना ती वाचावयाची फार इ छा आहे. 

फ्रा सवर या जमर्नी या वारीमळेु मॅडम कामांकडची काहीही वातार् कळणे अशक्य झाले असेल 

अशी मला भीती वाटत होती. मी येथे आ यापासनू या तुला दसुर् या आई या जागी झा या आहेत. 

आिण आयु यातला अ यंत क टमय प्रसगंी यांनी िनतांत मोठेपणाने आिण सबंंधांना म न 

आप याला सा य केले! या जग यापी ग धळातसदु्धा यांना तुझ े मरण होते आिण या 
िनयिमतपणे तुला पत्र पाठिवतात हे वाचून मला फार आनंद झाला. अस या एका िन ठावंत, 

उदारचिरत, िनभर्र आिण पे्रमळ हाता या पशार्बरोबर िप्रयतमां या औदासी याने, 

िव वास थानां या िव वासघाताने आिण आ तां या अदशर्नाने उ मळून टाकलेला मनु या या 
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अतंःकरणातील मनु यजातीिवषयीचा िव वास पुनः सिु थर होतो! या पे्रमा या िजवाला मला पत्र 

पाठवता येत नाही आिण यां या उदा त चािर यािवषयी िन दीन आिण आतर् यां यासबंंधी या 
आ थेिवषयी मला िकती आदर वाटतो आिण पु हा एकदा यांचे दशर्न हावे हणनू मी िकती 
उ कंिठत झालो आहे हे यांना सांगता येत नाही याचा मला खेद होतो! पण याला िन पाय आहे. 

ते हा तूच आप या कोणाही आ तां या आधी यांना माझ ेसादर प्रणाम पोचते कर. कारण आ त 

आप यािवषयी काही तरी करतात यात िवशेष काय? या िकती करतात आिण कसे करतात याचे 

आ चयर् आहे! 

तू पाठिवलेली पु तके वाचीत असताना िदसनू आले की, सवर् देशभर प्रकट हो यासाठी 
धडपड करणार् या नवचैत या या झोताम ये तेलग ू प्रांतातील आपले देशबांधवही पूणर् सापडले 

आहेत. आंध्रसभेची चळवळ प्रचंड आिण मह वाची आहे. पण तो प्रांत तिमळां यापासनू अलग 

कर याची क पना कोती आहे. यात या यात ‘‘आंध्रमाता की जय’’ या घोषाने रा ट्रीय 

जयजयकार कर यात आला ही गो ट वाचून मला फार खेद झाला! क्षुद्र प्रांतािभमाना या वृ तीचा 
तो वाभािवक पिरपाक आहे! या गवता या काडीव न, येणार् या अशुभ वादळा या िदशेची 
क पना होते. वदेशी या भ य चळवळीची ही एक रोगट प्रितिक्रया आहे आिण वेळेवर यात 

सधुारणा झाली  पािहजे. बंगालमध या फाळणी या लहान प्र नाभोवती िचकटले या वदेशी 
चळवळीने ही प्रितिक्रया उ प न केली आहे! प्र येक प्रांताला आपण वतंत्र हावे असे वाटते आिण 

आप यापुर याच जयघोषा या व िचरायु वा या गजर्ना तो करीत सटुतो! पण रा ट्रदेह 

जग यािशवाय हे प्रांतांचे अवयव कसे जगणार! महारा ट्र, मद्रास, बंगाल हे सारे मोठे आहेत आिण 

िचरंजीवही होतील पण ते ित या सपंूणर् भारतमाते या वाराने. ते हा आपण ‘आंध्रमाता की जय’ 

असा जयघोष न करता ‘भारतमाता की जय’ असा केला पािहजे आिण ‘बंग आमार’ असे रा ट्रगीत 

न गाता ‘िहदं आमार’ असे रा ट्रगीत गाइले पािहजे! सवर् प्रांतांनी आिण तथे या लहान लहान 

भाषांनी िभ न िभ न हो याची खटपट कर यापेक्षा एकित्रत झाले पािहजे आिण अ याप असलेले 

प्रितबंध व भाषािभ न वाचा ग धळ यांना िचकटून न राहता ते नाहीसे िकंवा दरू केले पािहजेत! 

िचमकुली रा टे्र! बे जमचे उदाहरण सावध हावयाला अ यािप पुरेसे नाही का झाले? इंग्रजां या 
रा यामळेु यां या मनात नसतानाही जर एखादी क याणाची गो ट केली असेल तर ती ही आहे 

की, याने मातभृमूीतील अलग करणारे पंथ-भेद मशुीत िवतळवून यांना एक प केले आिण 

घणाचे घाव घालनू िभ न प्रांतीयांचे एक जानपद घडिवले! आता या मह कायार् या िसद्धी या आड 

येणारी प्र येक गो ट दरू सारावयाचे सोडून आपण एका हाताने हे अभी ट साध यासाठी यावे 

लागलेले मू य हणनू अडकवून घेतले या शृंखला घट्ट ध न ठेवतो आहो आिण दसुर् या हाताने 

या अभी टाचे अिन टात पांतर कर याची खटपट करतो आहो. 
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तु या पत्रासबंंधी िन तू पाठिवले या पु तकांसबंंधी मला जे काही वाटत होते ते सवर् आता 
िलहून झाले असे मला वाटते. पुढ या वेळी पत्रात साठिवले या तािलकेप्रमाणे पु तके पाठवावीत. 

स टबर पिहली या आधी तुझ े येणे होणार असेल तर बंगी न पाठिवता तूच पु तके घेऊन ये. 

तोपयर्ंत येणे होत नसेल तर बंगी पाठव. आप या अ टिमत्रांना इकडचा िनरोप कळवावयाचा आिण 

परत पाठिव यासाठी यांचा काही िनरोप असला तर मागवावयाचा एव यासाठी अव य तो 
पत्र यवहार आटोपताच या पत्राचे उ तर पाठव. तू पत्रात िलिहले या गहृ था या आिण तु या 
भेटीचा योग आला हे मला ठाऊक होते. कारण ‘‘हंसी हंस बकी बक िमसले, जन ओढतो 
वजाितकड’े’. याला माझ ेअ यंत पे्रमाचे वंदेमातरम सांग. मला याची वारंवार आठवण होते. 

आप या िप्रय प्रा यापक महाराजांचे कसे काय चालले आहे? आता आणखी एक पाख  जेथे 

ता हेले या दयाला तषृा शमवावयाला एक जलिबदंहूी िमळत नाही आिण आशे या खुरटले या 
पु पाला उमलिवणारी दवकिणकाही आढळत नाही अशा जळ या वाळवंटा या भयाण अर यातले 

उ डाण पार पाडून या लहानग्या िप्रय घर यात पुनः परत आले असेल या क पनेने माझ े दय 

आनंदाने उचबंळते आहे! या या सटुकेत आिण इतर मडंळीं या सटुकेत माझीच अशंतः सटुका 
झाली आहे असे मला वाटते! िबचारा िप्रय सखाराम आज तेथे परत आला असता तर!- आप या 
कायार्साठी देह अपूर्न याने वगर् गाठला याने जगावयाला पािहजे होते असे हणणे हे मखूर्पणाचे 

िकंबहुना अपमानाचे आहे- तरी मन राहत नाही! 

आता आम यासबंंधी. आम यािवषयी तू मळुीसदु्धा काळजी क  नकोस हेच मला पुनः 
तुला सांगावयाचे आहे. आम या वेळ या सवर् िनयत वषार्ं या बं यांना परत िहदंु थानात 

पाठिव यात आले आहे; येथे केवळ आ ही ज मठेपवाले रािहलो आहो. युद्ध चाल ूअसेपयर्ंत काही 
हणावयाचे नाही आिण येथ या अिधकारीवगार्ला अडचणीत पाडावयाचे नाही असे त व मी 
मनाशी ठरिवले आहे. स या आमची दोघांचीही प्रकृती चांगली आहे. आिण स या कॅ टन मेजर मरे 

हे कारागहृाची यव था पाहतात. ते येथे आहेत तोपयर्ंत मनाला बोचेल असे काही केले जाणार 

नाही िकंवा ऐकावे लागणार नाही हे िनि चत. सरळ िनयमांचे पिरपालन होईल, आतून त्रास 

यावयाचे क्षदु्र प्रय न होणार नाहीत. तू पाठिवलेले प्र येक पत्र आिण पु तक आ हाला यवि थत 

िमळेल. आम या िदनक्रमासबंंधाने सांगावयाचे हणजे तो माग या वषार्प्रमाणेच याच ठरािवक 

मागार्ने चालला आहे. कारागहृात पिह या िदवशी जे घडते तेच िन य- या यापेक्षा वाईट घडले 

नाही तर- घडत असते. सवर् नावी य, सवर् फेरपालट नाहीसे करावयाचे हेच येथ या िनयमनांचे 

वा तिवक सार असावे असे िदसते! पदाथर्सगं्रहालयातील िनरिनरा या प्रकार या आिण 

चम कारा या व तंूप्रमाणे आम यातील प्र येकजण याच जागी आिण याच ि थतीत क यात 

ठेवलेला आिण वरती अकंाची पित्रका लावलेला, फार तर थो याफार धुळीने माखलेला असा, 
आढळावयाचा. ते हा गे या वषार् या पत्रात जे मी िदनचयार्पत्रक िदले होते तेच तुला मी येथे 
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असेपयर्ंत आम या जीवनक्रमाची िदनचयार् हणनू उपयोगी पडले! आ ही लवकर उठतो, उरफोड 

काम करतो- िनयिमत जेवतो - अगदी याच वेळी, याच थळी आिण याच कारागहृी कौश याने 

िन आरोग्यिवषयक काळजीने तयार केलेले, िततकेच आिण तसलेच अ न जेवतो. काम आटोपून 

िमळाले या मोक या वेळी मी बरेच वाचन करतो आिण कधी कधी सं याकाळी िविवध पु पांना- 
आता यांची केवळ नावांनीच आठवण करावी लागते- आिण पु पस श प्रसगंांना िनयर्मक 

किवतेत गुफूंन मग िनजतो. येथे एक गो ट सांिगतली पािहजे. आप याला पािहजे ते प्र यक्ष 

बोल याला िकंवा कर याला बंदीवानांना कडक िनषेध असला तरी कारागहृात या अिधकार्  यां या 
वतीने हे मा य करणे प्रा त आहे की प्र येक बं याला मन मानेल याप्रमाणे व नात रम याची 
मनसोक्त अनुमती आहे! आिण या अनुमतीचा मी शक्य िततका लाभ घेतो हे तुला सांगावयाला 
नकोच! बहुधा प्र येक रात्री मी कारागहृाची बंधने तोडतो आिण दर्  यांतून व खोर्  यांतून तसेच 

नगरांव न व िशखरांव न तुम यातील कोणी तरी- जो के हा तरी आिण कोठेतरी मा या दयाशी 
िनगिडत झाला आहे असा कोणी तरी- भेटेपयर्ंत भ्रमण करीत असतो! मी प्रितरात्री हे करतो पण 

माझ े बंदीगहृातील कनवाळू अिधकारी ितकड े दलुर्क्ष करतात! तु ही जागे मात्र बंदीशाळे या 
िभतंी या आत झाले पािहजे एवढेच यांचे हणणे! 

युद्ध सपंताच आम या मकु्ततेसाठी एक सावर्जिनक अजर् पाठिव याची यव था हावी. 
याचे कारण असे आहे. िहदंु थानातच काय पण दसुर् या कोण याही वयंशािसत आिण वतंत्र 

देशातसदु्धा जनतेची तशी इ छा पाठीशी पे्ररणा करावयास अस यावाचून कोण याही सरकारला 
राजकीय बंदींची मकु्तता करता येत नाही! लोकांना आप या िशक्षा भोगीत असले या बं यांनी 
परत आप यात यावे अशी इ छा अस यावाचून राजाला िकंवा अ यक्षाला आपला क्षमेचा 
अिधकार उपयोगात आणता येत नाही! जर िहदंी बांधवांची तशी इ छा असेल आिण युद्धा या 
शेवटी याप्रमाणे अजर् जाईल तर आमची मकु्तता होईलही आिण जर िहदंी बांधवांना आ ही परत 

यावयाला नको असेल तर सरकारलाही आ हाला सोडता येणार नाही आिण या सटु यात अथर्ही 
नाही. पोटर् लेअर आ हाला ठेवावयाला िसद्ध आहे आिम मी येथे आहेही! आ ही यांना नको आहो 
अशा लोकांकड ेआगतंुकी करावयाची आमची मळुीच इ छा नाही. तसे असेल तर आ हाला इतर 

बं यांप्रमाणे कारागहृा या बाहेर राहू दे यािवषयी िवचारणा कर हणजे झाले! येथे आ यावर 

यांना नवीन अपराधाकिरता पुनः िशक्षा झाली आहे अशांनाही कारागहृा या बाहेर बेटात व ती 
क न राह याची आिण आपली माणसे आण याची मोकळीक आहे. थोडक्यात सांगावयाचे 

हणजे, येथे लाग ूअसले या िनयमाप्रमाणे बं यास िमळा या पािहजेत तवे या सवर् माग या 
मागावया या; आपण दयेची याचना करीत नाही. आिण तू तेथून आिण आ ही येथून नेहमी 
टोचणी करीत रािहले तर एवढे हो याचा सभंव आहे. 
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गे या वषार् या ती. िप्रयतम विहनीं या पत्रात यांनी यां या लहानग्या ध डीब ल काही 
िलिहले नाही. ितचे लग्न झाले ना?- िप्रयतम यमनेुला माझ ेउ कट पे्रम पोचव- ितची प्रकृती कशी 
काय आहे? ितचे वाचन चालले आहे ना? िप्रय बळवंतराव कोण या िव यालयात आिण कोण या 
वगार्त आहेत; तसेच दसुर् या मलुांची काय वातार् आहे? मा या परम िप्रय व पू य वडील 

भावजयी या चरणी माझ े पिवत्र पे्रम आिण भक्ती अपर्ण कर. ितचे चिरत्र हणजे आ यंितक 

वाथर् याग, उदा त सहनशक्ती आिण वतः या अपराधाकिरता न हे तर दसुर्  यां या 
क याणाकिरता शांततेने िन उ चार न करता दःुख भोग याची िसद्धता, यांची अिंतम सीमा आहे! 

आिण धाक या विहनींनाही माझ ेआशीवार्द सांग; माग या वषीर् माई या पत्रात यांनी पे्रमाने 

काढलेली माझी आठवण मला पोचली. यांची आिण इतर सवर् पे्रमळ ने यांची मला िन य 

आठवण येते. माझ ेमन आप या िनहतुक भ्रमतंीवर िनघा यानंतर प्र येक वळणावर यां या 
पे्रमळ मतूीर्चे दशर्न घडतेच; आिण मग माझ ेमन लागलीच थांबते आिम यां या योगाने माझ े

जीवन असे फुलले यां यासाठीच आतर् अ ुिबदंचेू नूतन आिण  मनोहर मिंदर उभारत,े यांची 
यात काही वेळ प्र थापना करते, यांची पूजा रचते आिण यांनी मला िवस  नये हणनू यांची 
प्राथर्ना करते! एक क्षणभर का होईना यांनी मा यावर पे्रम केले आिण मला पे्रम कर याचा 
अिधकार िदला यांचे मा या िजवा या िजवलगांचे, दया यां सु दांचे, साहसातील सहकार्  यांचे 

आिण खेळग यांचे- याच मिंदरात आिण याच प्रभावळीत मी पूजन करतो!! 

मा या लाडक्या बाळा, तुझा वै यकशा त्राचा अ यास लवकरच फलद्रपू होणार यािवषयी 
मला आनंद वाटतो. अ यासाकरता प्रकृती िबघडवून घेऊ नकोस. तुझ ेवजन मला कळवीत जा. 
आता मा या लाडक्या बाळा, तुला, आप या माईला आिण िचरंजीव वसतंाला माझ े पे्रम आिण 

उ तमो तम आशीवार्द िद यानंतर या मनोमय िमठीतून मला सोडवून तुझा िनरोप घेऊ देशील 

का? 

तुझाच भाऊ 

ता या. 
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पत्र चौथे 

 

ॐ ।। 
ी राम ।। 

पोटर् लेअर, एकलक डी 
िदनांक ६-७-१९१६ 

िप्रय बाळ आिण गोड शांते- 
आयु या या दसुर् या अव थेत- वैवािहक पे्रमा या जीवनात- तु ही केले या 

पदापर्णाप्री यथर् मी आिण ती. बाबा-आ ही-तुमचे अ यंत मनापासनू अिभनंदन करतो. बाळ, 

आयु यातील पिहली अव था - ज्ञानाजर्नाचा आिण शीलसपंादनाचा तो वाथर्रिहत काळ - त ू

योग्य रीतीने पार पाडला आहेस. सं कृत आिण इंग्रजी या भाषांशी झाले या पिरचयामळेु 

आधुिनक आिण पुरातन अशा दो हीही ज्ञानभांडारां या वारां या सोनेरी िक या तु या हातात 

आ या आहेत. वै यकाची तू उ तीणर् केलेली अिंतम परीक्षा जगा या कोण याही भागात तू 
असलास तरी आिण अनदुार िन अपमागीर् िविधमडंळाने काहीही िनयम केले तरी, तुला हात 

िद यावातून राहणार नाही. तु या लेखणीने का य आिण ग य या दो ही वाङ्मयके्षत्रांत आपले 

साम यर् महारा ट्राला दाखिवले आहे. उलटपक्षी या अव थेतील कतर् य आिण भार यापेक्षा अिधक 

चांग या रीतीने पार पाडणे शक्य न हते. आप या मातभृमूीवर वादळ उठले, पण यातही तू 
आप या नेमले या थली िन चल आिण रोखनू उभा रािहलास; याने उ पात मांडला पण 

भोवताल या िव वासघा यां या घोळक्यात तुला एकाकी पण िन ठावंत आिण िनभर्य असेच 

राखून याला िनघून जावे लागले! जो उ साह आप या त ण मडंळीत उ प न कर याकरता 
युरोपीय रा ट्रांना यां या डो यांसमोर आयनर् क्रॉस िकंवा ि हक्टोिरया क्रॉस यांचे आिमष धरावे 

लागते िकंवा स मानपटा या तािलका उघडा या लागतात तो उ साह आिण ती एकिन ठा, 
लोकांनी आप यािवषयी प्रसगंो गार काढावे याची देखील िक्षती न बाळगता तू दाखिवलीस. ते हा 
बाळ, तू आपली जीवनाची प्रथमाव था उदा तपणे घालवली आहेस. आिण आता तु ही- िप्रय बाळ 

आिण लाडक्या शांते - आयु या या उ चतम आिण सखुमय िवतीयाव थेत - वैवािहक पे्रमा या 
जीवनात – पदके्षप करीत आहा. िप्रय बाळ, तु या मागार्वर गलुाबांचे थर रचले जावोत आिण 

लाडक्या शांते, तु या ता याला सवुणार्चा आिण वगर्समुनांचा बहर येवो! मनु या या 
अधःपतनानतंर या यापाशी उरले या एकमेव वगीर्य सौख्याची - कौटंुिबक वा याची - 
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तुम या गहृप्रवेशावर मगंल टी असो! मधुनक्तमतुोषिस मधुमत ् पािथर्वं रजः! (प्रभात, 

सायंकाळ आिण धरणीमाता तु हाला मधुमय असोत!) 

माग या मा या एका पत्रात, एखा या चतुर बंगाली पोरीने तुझ ेमन चो न नेले आहे 

हणनू मा या कानावर आले तर याचे मला आ चयर् वाटणार नाही असे मी विनत केलेले तुला 
कदािचत आठवत असेल. एकंदरीत माझी अटकळ बहुतेक खरी झाली! कारण,जरी प्रांताप्रांतातील 

िहदं ूकुटंुबाम ये झाले या िववाहसबंंधाने जातीची आिण पंथाची कृित्रम आिण अपायकारक बंधने 

तोडली जाऊन आप या िहदंूं या जीवनाची महानदी डबक्यातून आिण वाळवंटातून बाहेर िनघून 

िन य नवीन आिण प्रबल अशा प्रवाहाने न अडता आिण अडव याला न मानता वाहू लागली आहे 

असा िदवस पाह याची मला अ यंत उ कंठा आहे, तरी या िदशनेे पिहला आिण आव यक उपक्रम 

हणजे वैवािहक सबंंधावर िनयंत्रण करावयाचा प्रीतीचा पूणर् कायर्प्रांत आिण अिधकार ितचा 
ित या वाधीन करणे हा आहे. खरोखरच मनु या या सपु्रजा-जननापेक्षा जनावरे आिण पाखरे 

यां या उ तम िनपजीकड े आपण अिधक लक्ष पुरिवतो आहो या ि थतीकड े कानाडोळा क न 

अतःपर चालणार नाही! देह, मन आिण आ मा यां या सगंोपनाला आव यक असले या गो टी 
एकत्र आणनू वाढीला लाव या या प्रीती या ज मिसद्ध कायर्क्षते्रातून ितला हाकलनू देऊन 

शतकांची शतके घालवलेली!- ते हा खुरटलेली, अशक्त, सवर् वीयर्- पौ ष-िनपटून िनघालेली प्रजा 
हा याचा अव यंभावी पिरणाम आहे! शेकडो कारणांमळेु ही पिरि थती उ प न झालेली आहे 

आिण आप याम ये प्रचिलत असले या लग्ना या चालीरीती या ती पिरि थती उ प न करणार् या 
कारणांपैकी एक मह वाचे कारण आहे. पे्रमाला पिवत्र कर यासाठी - याचा गळा दाब यासाठी 
न हे - धमर्शा त्रांनी पुढे यावे. ते हा वय, िशक्षण, पर परांची दये एकत्र करणारे पर परांिवषयीचे 

आकषर्ण आिण आदर यांनी केलेले कायर्-आिण सवार्ंत िवशेष हणजे आप याकड े यांचा ओढा 
आहे अशांनी याला िदलेली अनुमती या सवार्ंमळेु आप या कुटंुबाने या गो टीत पाठीमागे 

असता कामा नये असे मला वाटत होते ती गो ट तुला प्र यक्ष साधता आली यािवषयी मला फार 

आनंद वाटला. िकंवा थोडक्यात सांगावयाचे हणजे िप्रय भाऊने आप या मगंल आशीवार्दांनी 
याला समंती िदली ते मा या दयाला आवडते असेच असणार हे सांगावयालाच नको. 

ते हा आता डॉक्टरमहाशय तु ही कोठे राहावयाचे ठरवले आहे?- पिहले पत्र पो टात चुकीने 

गहाळ झा यामळेु कालच मला हे दसुरे पत्र िलहायला सांिगतले. या चुकीमळेु तुला िन कारण 

काळजी करावी लागली असली तरी यामळेु मला तुझ ेसांप्रतचे िनवास थल कळले. याव न 

स या तू मुबंईला असावास असे िदसते. या रोगट आिण बकाली शहरात का तू आपले ग्णालय 

काढणार? यापेक्षा वाढते आिण वतंत्र बडोदे- जेथे िव यासपं न सयाजीमहाराज रा य करतात 

ते- अिधक सोिय कर नाही का होणार? पण हे सारे तुला पसतं पडले याप्रमाणे ठरव; मा या 
हण याव न नको. कारण तू प्र यक्ष तेथे आहेस आिण काय गो टी पाहावयास पािहजेत हे तुला 
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समजते. मी फक्त एकाच गो टीचा आग्रह धरीन. काहीही असले तरी वतःची प्रकृती आिण 

वातं य- वैयि तक वातं य- यांना यि कंिचत झळ लागता कामा नये. इतके करणे- यािवषयी तू 
मा यावर पणूर् िव वास ठेव- केवळ चालेल असेच नाही तर तु या आिण तु यासारखीच यांची 
ि थती आहे यां या सबंंधात अव य आचरणीय आहे. साधरणपणे वतः या िहतसबंंधाकडे 
अिधक लक्ष देणे हे अधःपाताला नेणारे आहे हे खरे. पण तु यािवषयी हणशील तर त ू ितकडे 
िजतके लक्ष देशील िततके अपुरे आहे. जगात तू कोठेही असलास- आिफ्रके या अर यात असलास 

िकंवा अमेिरके या जनसघंात असलास- तरी तू िमळिवलेले वै यकीय ज्ञान हे सचंाराचे अनुज्ञापत्र 

आिण रक्षणाचे साधन हणनू तुला उपयोगी पडले. कारण जेथे मृ यू आहे तथेे वै य आहे! अरे! 

फार रागावलेला िदसतोस! मी हे वै यशा त्रा या राजै वयार्पुढे पूणर् िवनीत होऊन- िकंबहुना यात 

भर टाक यासाठी- हणतो आहे! ते हा याने तझुी आिण तशीच, िकंबहुना याहूनही िवशेष, 

शांतीची प्रकृती िबघडले असे काही क  नकोस. वाचन वाढिव यािवषयी ितला प्रो साहन िदलेच 

पािहजे आिण ितची िसद्धता असेल तर लेखनाकडहेी लक्ष यावयाला सांिगतले पािहजे. पण त ण 

त्रीचे पिहले आिण मह वाचे कतर् य आपले आरोग्य राखणे हे आहे. दसुर् याकिरता ित याजवळ 

ठेवलेली ती ठेव आहे- अ यािप ज माला न आले या िप यांचे ते ित यापुढे असलेले ऋण आहे! 

त णीने यथर् घालवलेला आरोग्याचा प्र येक अण ू हणजे अजून यांना ज म घ्यावयाचा आहे 

अशा आ यां या शक्तीची तेवढी नागवणकू आहे. ‘अतीताला भिव याशी जोडणारी त ण त्री ही 
सवुणर्शृंखला आहे; आप या वंशा या कतृर् वाचे ते अिभवचन आहे. ते हा िववािहत त्रीची पिहली 
काळजी हणजे वतः या आरोग्यािवषयी असली पािहजे. या या योगाने ितचे शरीर, मन आिण 

आ मा यांचे स दयर् समरस होईल असे आरोग्य ितने राखले पािहजे. ते हा अ यास िकंवा िवलास 

यांपैकी कशानेही ित या उ साहशक्तीवर ताण पडता कामा नये. या आरोग्याला पिरपूणर्ता येईल, 

ते स दयर् काचेसारखे िनमर्ळ होईल इतकेच या दो ही गो टींकड ेलक्ष पुरवले पािहजे. 

आता थोडसेे वतःसबंंधी िलिहतो; पण ते थोडसेे काय िलहावयाचे याचे माझ ेमलाच कोड े

पडले आहे. कारण मी पाठिवलेले मागचे पत्र तू वाचलेस या वेळी या ि थतीत मी होतो याच 

ि थतीत मी आहे. पालट या श दाला बद्धां या कोशात- िवशेषतः या या पोटर् लेअर आवृ तीत- 

थान नाही! याने तुमचा भगूोल आमलूाग्र हालवून सोडला असे तू हणतोस, या महायदु्धाने 

मला आिण मा या पोटर् लेअरला अगदी पशर्सदु्धा केला नाही! आप या िसहंासनाव न केले या 
वािषर्क भाषणात या जग यापी भकंूपा या हादर् याम येसदु्धा आ ही आपले िहतसबंंध अगदी 
तसे या तसे राखले आहेत असे सािभमान आिण सकारण या एकाच रा ट्राला हणावयाला 
अिधकार आहे ते रा ट्र हणजे आमचे हे येथले िचमकुले रा य आहे! आमची आयात आिण िनगर्त 

तशीच चाल ूआहे! आ ही आमचे िदवे सवर् रात्रभर उजळत ठेवतो. आिण आमचे आंतररा ट्रीय 

सबंंध हे आमचे िचमकुले रा य आप या महासागरी रात्रीगभार्तून वर आले या वेळेपासनू अगदी 



 

www.savarkarsmarak.com 

जसे चालले आहेत तसेच आजही शांततेने चालले आहेत! आि क्वथ साहेबांना आमची असयूा 
वाटावी याला िकतीतरी कारणे आहेत! येथील नागिरकांना स या जमर्नीत आरंभ झाला आहे 

हणनू सांगतात याप्रमाणे मांस आिण बटाटे यां या तोलले या प्रमाणावर िदवस काढावे लागत 

नाहीत; आिण याचे कारणही अगदी साधे आहे. आ ही ते पदाथर् कधी उपयोगात आणीतच नाही! 
गवत िकंवा तसलेच जे इतर खा य आ ही खातो यावर आ ही वाढतो! आिण या मा या 
कारागहृा या भक्कम आिण मह वाकांक्षी िभतंींनी तर चीन या प्रिसद्ध कोटाला केवळ मातीचे 

िढगार बनिवले आहे! या जगप्रिसद्ध िभतंीला परकीयांना फार तर आत घुसावयाला- आिण तोही 
पूणर् पिरणामकारक नाही असा-प्रितबंध करता आला! पण या िभतंी ते तर करतातच-परकीयांना 
आत येऊ देत नाहीतच; आिण या या जोडीला आत याही प्र येकाला अगदी न चुकता बाहेर 

पडावयाला प्रितबंध क  शकतात!- ते शक्य नाही! अगदी मरणा या िशक्षेनेही सटुका नाही! ते हा 
आ ही, िव वकुटंुबा या मनोरा याची प्रितमा िकंवा आदशर् हणनू िनमार्ण केलेले िचमकुले जगच 

की काय असे- मानवी जगातून यदु्धाला जण ूपूणर् बिह कृत केले आहे अशा रीतीने- मृ यूला सदु्धा 
खाली मान घालावी लागेल इतक्या शांततेने आिण व थतेने जगतो - छे चूक झाली- 
वासो वास करतो आहो! 

भेटीिवषयी िलहावयाचे हणजे हे युद्ध सपेंपयर्ंत वाट पाहणे चांगले असे मला वाटते. स या 
भेटीची मोकळीक यावयाला सरकार जे मागे पुढे करते आहे याला थोडसेे कारण आहे असे हणता 
येईल आिण युद्ध सपं यानंतर भेटी या समंतीसाठी तू जो पत्र यवहार करशील यातही येथील 

प्र येक बं याला याप्रमाणे भेटीची मोकळीक िमळतेच याप्रमाणे पाच वष झाली हणनू मला 
भेटीची मोकळीक िमळाली पािहजे एवढेच कारण िलहावयाचे! आपली दये भेटीसाठी उ कंिठत 

झाली आहेत ही गो ट यात येता कामा नये. कारण मग जरी यांनी समंती नाकारली तरी यात 

िनदान आपण परक्या आिण दयहीन टीपुढे अ यंत पिवत्र आिण अ यंत िज हा याची अशी 
क्षते- िवरहाची क्षते- दीनवाणी उघडी क न दाखिवली नाहीत एवढे तरी आप याला सािभमान 

समाधान राहील. तसेच आम या येथील वागणकुीत जी काही सधुारणा हो यासाठी तुला 
पत्र यवहार करावयाचा असेल तो परभारे िद लीला करीत जा. कारण मा या सबंंधात कोणताही 
आिण िवशेषतः चांगला- पालट करणे हे येथ या अिधका-यां या हातात मळुीच नाही. यांना जेवढे 

करता ये यासारखे आहे तेवढे ते करतातच आहेत आिण काही करीत नसतील तर ते शक्य तर 

करावयास मी येथे सांगेनच. या कारावासाने मला नमवणे शक्य नाही हा िव वास असला तरी 
तुम यापैकी काही मडंळींना मला हे क ट भोगावे लागतात आिण कसलेही- सामािजक, राजकीय 

िनदान वाङ्मियक सदु्धा कायर् करावयास मोकळीक नाही यािवषयी फार वाईट वाटते हे मला ठाऊक 

आहे. पण बाळ, हे बघ, क ट सोसणे हे देखील कायर् नाही का? िख्र ती धमार्साठी अिधक कायर् 
कोणी केले? यांनी हू न करता आिण कोणास कळू न देता क ट सोसले यांनी,  का यांनी 
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प्रचारकायर् केले यांनी? दोघांनीही ते केले; पण मी तरी समजतो की स कायार्साठी जे बाहेर प्रय न 

करतात ते पु कळ कायर् करतात; पण यासाठी कारागहृाम ये िखतपत असतात ते यां याहूनही 
अिधक कायर् करतात! मळुात काय खरे असले तर तोच आ मयज्ञ आहे आिण खरा आ मयज्ञ 

हणजेच कायर् आहे! हुता यांनी सोसले या िवप ती हीच पे्ररकशक्ती आहे! ते जनतेला हालिवते, 

टोचते आिण पुढे ढकलते. जनतेपैकी उ तमो तम पु ष जे हा क्लेश सहन करतात ते हाच इतरांना 
काम करता येते! दोघेही-क्लेश सोसणारे आिण काम करणारे-थोर आहेत, दोघेही अव य आहेत; 

आिण दोघेही जर अव य आहेत तर मग या जागी नेमणकू न होता आपली या जागी नेमणूक 

झाली तर यात खेद कसला! मा या वाटेला हे काम आले यािवषयी मला ध यता वाटते! ते हा 
बाळ, इतर प्र येकजण आपली िदवली लावून घेऊन मनु या या प्रगती या मागार्वर प्रकाश पाडीत 

असता मी मात्र अधेंरात बसलो आहे आिण नुसती प्रतीक्षा करतो आहे यािवषयी वाईट वाटून घेऊ 

नकोस. 

तुला या ओळी आठवत नाहीत का? ‘‘ती मिहषी या वैभवाने बसली आहे- ित या आज्ञा 
पाळ यात सह ावधी जन गढून गेले आहेत- जे उभे आहेत आिण प्रतीक्षा करीत आहेत तहेी ितची 
सेवाच करीत आहेत!’’ 

आिण जे केवळ प्रतीक्षाच करीत नाहीत तर क्लेश सोसनूही ताठ उभे आहेत यांचे कायर् 
िकती मोठे आहे! मिूतर्कारांची योग्यता मोठीच आहे; कारण तो दगडावर दगड रचतो, ते कोरतो, 
यांना व प देतो. पण तो देवमिंदराला लागलेला चुना!- तो क ट सोशीत असतो! या यातून 

रक्त वाहत असते असे आ मबिलदान याचे असते! 
आिण खरोखरच बाळ, क्षणाक्षणाला मला िकती सौख्य वाटते या यावर तुझा िव वास 

देखील बसावयाचा नाही! प्रस नते या नवला या वायुलहरी भोवती अत ततः सचंार करतात 

आिण येथे अव य प्रा त होणार् या शारीिरक क्लेशांना आिण दबुर्लतेला आप या मदृ ू पशार्ने, 

समािध थ आ या या िनरंतर नवीन आिण सतत फुलणार् या आनंदाचा अनुभव िमळवनू देतात. 

िव यालयामध या या काळात वािषर्क परीके्ष या प्र नपित्रका समाधानकारक रीतीने सोडवून 

अनुकूल िनणर्या या आनंदा या वातची शांतपणे वाट पाहत बस यासाठी मी घरी येत असे या 
वेळी मी या सखुात असे, अगदी याच सखुात, मी आताही आहे. ही सवार्ंत मोठी परीक्षा, ही 
कसोटी,- आप या मातभृमूीचे दा यिवमोचन करावयाचे.- आिण यातही मा यापुरते मी इतक्या 
समाधानकारक रीतीने काम केलेले! ते हा आता मी येथे मा या घरी आलो आहे आिण 

िव व ततेने या मह वातची वाट पाहतो आहे!- मला िकती िनध र झोप लागते- वृ ती कशा 
मधुमय होतात? कारण जे हा िदवस होता आिण ित या रणके्षत्रावर माझी आव यकता होती या 
वेळेला मी इतके खपून काम केले की ही रात्र येताक्षणी िनद्रा दविबदंपू्रमाणे मा या पाप यांवर 

हळूच उतरली! मधून मधून काही क्षण असेही येतात िवकट व ने- प्रकाश पाह याची आिण वतः 
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चमक याची हौस- ही त्रासवतात! पण यांना कठोर तकर् धारेचा पशर् होताच ती व ने िव न 

जातात- पार उडून जातात- आिण आ म व प प्रकट होऊन पुनः एकदा शांतीचे साम्रा य पसरते. 

अस या एखा या झोपेतून जे हा मी मा या कोठडीत जागा होतो आिण मा या अ ं द, गज 

लावले या आिण उंचावर असले या िखडकी या बाहेरच पुिलनावर सागरलहरी आदळताना 
कानावर येतात, ते हा मला कािलदासा या या ओळी आठवतात- ‘‘प्रासादवातायन यवीिचः। 
प्रबोधय यणर्व एव सु तम’्’ आिण रघू याच िठकाणी वतःला क पून मी हसतो, खेळतो, िवनोद 

करतो- आिण हेही सारे वतःशीच! िव ांती या- जी काय कटतेचेच पांतर आहे अशा 
िव ांती या- जािणवेने हे िवचार उ प न होतात. आिण मग ते आप यापरी कारागहृातील मूित र्मतं 

िनदर्यतेपासनू मनाला दरू भलुवून नेतात आिण ती िव ांतीची जाणीव ढतर करतात. ते हा हे 

अगदी स य आहे की एकंदरीत मी आिण ती. बाबा, आ ही, सखुात आहोत; समािहत आहोत; 

आिण या िश याशापां या, जळफळाटां या आिण िन ठुरते या, नेहमी उडणार् या झकमकी या 
आिण नेहमी बांधणार् या िश ती या वातावरणात- जेथे टाकावे लागणारे प्र येक पाऊल तू दासां या 
जातीपैकी आहेस अशी मनाला जाणीव क न देत असते या वातावरणात- आव यक आहे तोपयर्ंत 

जगावयालाही िसद्ध आहो! 
तु या लग्नाचा वृ ता त डो यांपुढे िचत्र उभे करावे अशा कौश याने िलिहला होता. या 

लेखकांिवषयी सांगावयाचे हणजे यांची नैसिगर्क शक्ती फार प्रचंड आहे. पण वतः या 
साम यार्वरील अिव वास हा यां यात मोठा दोष आहे. मला वाटते यांनी पिह याने लोकांना 
आवडणार् या फुट गो टी िकंवा लहान कादंबर् या िलहावयाचा प्रय न करावा आिण एखा या 
मािसकातून या प्रिसद्ध करा या हणजे मग यां यात आ मिव वास उ प न होईल. उदाहरण 

हणनू जाितभेदाचाच प्र न घ्या. या दोषामळेु आपले कसे नुकसान होते आहे, सवर् मनु यजात 

या येयाकड ेचालली आहे या येयापासनू तो आप याला कसा दरू नेतो आहे, याचे िचत्र सचूक 

गो टींनी यांनी रेखाटावे. मग मोठमोठाली पु तके िलहावयाचा प्रय न करावा. अशा रीतीने गेले 

पािहजे. यांना आिण यमराजसहोदरांना आिण इतर सवार्ंना मी अ यंत पे्रमाने यांचे मरण केले 

आहे हणनू सांग. माझे बालपणाचे सवंगडी, िव यालयातले सहा यायी आिण कायर्क्षेत्रातले 

सहकारी यांना मी माझ े हटले आिण यां याशी मी वचनबद्ध झालो- ते सवर् मा या 
मिृतपटावर िन य न या पे्रमाने आिण आदराने रेखाटलेले आहेत. िप्रय ऋषीचे िनवास थान 

समजले; वाचून आनंद झाला. तो अ यािप राजसेवेतच आहे का? याच कामावर? आिण आमचा 
नवीन िमत्र? याची मला िकती आठवण येते! कारण या अस या पिरि थतीत सदु्धा, आिण तो 
वतः याच िद यातून जात असता, याचे मा यावर इतके लक्ष आिण पे्रम असे! आिण तो 
बुिद्धमान आिण उ योगी तरी िकती आहे! तु या लग्ना या वृ ता तात अ यापकमहाराजांचे नाव 

कोठे आढळले नाही? याला माझ ेमंगल आशीवार्द दे आिण महनीय कामाबाईंना माझ ेप्रणाम 
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सांग. या युद्धामळेु यांना फार त्रास झाला असेल! यांना माझ ेशुद्ध आिण उ कट पे्रम अपर्ण कर 

आिण यांना सांग की पॅरीसम ये यां याकड ेअसताना यांची माझी भेट झाली या सवार्ंिवषयी, 
िवशेषतः सं यासीबुवांिवषयी, माझी मतृी अढळ आहे. तू पाठिवले या छायािचत्रांनी आ हाला 
सतत भेटीचे सखु अनुभवायला िमळते. यात माझी येसवूिहनी एखा या देवतेप्रमाणे, अगदी शांत 

आिण सतत क ट सोशीत असलेली पण स वापासनू न ढळलेली, अशी िदसते. ती जे हा मला 
मुबंईला कारागहृात भेटायला आली होती ते हा तेथ या एका अिधकार् याने अगदी असे ितचे वणर्न 

केले होते. ितला आिण मा या ताईला आिण शांतेला माझ ेगाढ पे्रम िनवेिदत कर. मला या सवार्ंचा 
अिभमान वाटतो. पुढ या पाळीला मा या िप्रय यमनेु या पत्राचे भाषांतर क न पाठवावयाला 
िवस  नकोस. थोर पोर- दीन पोर! ितची मकू पण उ कट येयिन ठा पािहली हणजे ितची कीव 

येते आिण ध यताही वाटते. ित या विडलांची समंती नसेल तर ितला मुबंईला ये याब ल आग्रह 

क  नकोस. यां याच इ छेला आिण पे्रमाला मान िदला पािहजे. ितचे सवर् भाऊ कसे काय आहेत? 

मा या आईला-मावशींना माझ ेअ यंत नम्र प्रणाम. 

पूणर् पे्रमांिकत, 

तुझाच-ता या. 
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पत्र पाचवे 

 
।। ॐ ।। 

।। ी राम ।। 
एकलक डी, पोटर् लेअर 

िदनांक ५-८-१९१७ 

िप्रयतम बाळ, 

 
मा या गे या स. १९१६ या जलुमै ये पाठिवले या पत्राचे तुझ ेउ तर वाचून अितशय 

आनंद झाला. तुझ े आिण आप या सवर् इतर मडंळीचे नीट चालले आहे, तु ही कुशल आिण 

आनंदात आहा, हे पाहून आ हाला अ यंत कृतज्ञता वाटली. आणखी एक आनंदांचे - आिण तेही 
एकिन ठ आिण पे्रमळ कौटंुिबक जीवनातच केवळ प्रा त होणार् या कोमल आिण शुद्ध आनंदाचे वषर् 
देवाने तुला िदले ही याची केवढी कृपा! हे पाहा बाळ, आप या िपढीला अशा काळात आिण  देशात 

ज म घालवावयाचे दैवी आले आहे की या वेळी प्र येक उदा त आिण प्रामािणक अतंःकारणाला 
दःुख, उसासे आिण िवरह यांनी भरलेला मागर्च प करणे अव य झाले आहे! कारण तोच कतर् याचा 
मागर् आहे. यामळेु दैवाचे कणखर आिण िन ठुर तडाखे याला नेहमीचे झाले आहेत आिण हणनू 

जे कठोर बनले आहे अशा मनाला आप ती आिण िनराशा हणजे िनसगर्िनयमाप्रमाणे-िनदान 

आप या सबंंधातील तरी िनसगार् या िनयमाप्रमाणे - वाटतात. ते हा, या वेळी एखादी आनंदाची 
गो ट घडते या वेळी मनाचे लक्ष या वेळेला दैव िकती चांगले आहे हे पाह यापेक्षा हे सदैुव िकती 
थोडा वेळ िटकणार आहे इकडचे जाते. मा या टीने आनंद हणजे अ ूंचे व पांतर! असो. 
एकंदरीत िदवस पालटले आहेत, आिण पालट या भिव यकाळामळेु िमत्रही परत जम ू लागले 

आहेत! मुबंई हायकोटार् या अिधयुक्तां या कठ यातून जे हा मी तु यापासनू अलग झालो आिण 

तु यावर शेवटची टी टाकली - कारण या वेळी आप याला ह तांदोलन सदु्धा क  िदले नाही. 
टोपी हालिवली आिण दरू झालो, या वेळी बाळ, या सवर् क ण देखा याची बोच, एका भावनेत 

होती! मी िकंवा िप्रय बाबा, आ हाला दोघांनाही आम या वाधीन केले या अ यंत जवळ या 
आिण अ यंत िजवलग अशा ठेवी या तु या - सबंंधात काही यव था करता येत नाही! वय 

लहान, असहायतापूणर् मो या आिण मनु याला सबंध आयु यात भोगावे लागणार नाही इतके 

दःुख आधीच सहन केलेले, असा तू - माझा भाऊ - तुला कोणी साहा य करावयाला नाही, िकतीजण 

शत्रु व - उगवायला टपलेले आिण एक समथर् सरकार सशंया या टीने पाहत असलेले, अशा 
ि थतीत भर समदु्रावर िनराधार सोडला गेलास! गहृाग्नी कायमचा िवझवला गेला, गहृदेवता 
िछ निवि छ न के या गे या असे प ट िदस ूलागले! आिण या सवर् गो टींना जरी आप याला 
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स यापासनू िवचिलत करता आले नाही िकंवा अस याचा पक्ष आपण वीकारला नाही तरी, या 
वेळी मी ती.विहनींना ‘जो वंशबाग उ व त झाला! सतंतपु प तोिच एक!’ असे िलिहले या वेळी, 
दया या घावातून रक्त वाहत होते! आशेची सदाफुली देखील वाळून कोळपली होती! िच. 

वसतंाची एकाकी किलका अतीता या उदास मतृीप्रमाणे, रािहलेली िदसत होती! पण आता 
वसतंा या कोठे कोठे होणार् या नेहाद्रर् पशार्मळेु पुनः जीवनरस वाहू लागला आहे आिण वेलींना 
नवीन क या फुटू लाग या आहेत. िच.वसतंा या जोडीला आता आणखी आप याला रंजन 

िमळाला आहे आिण परमे वरा या कृपेने या नवजीवनाचा आणखी एक नवा दतू आप याला 
लाधावयाचा आहे. घरात प्रीतीचा दीप सहा य जळू लागला आहे आिण या या परावितर्त 

झाले या सखु पशर् आिण कोमल िकरणांनी मा या या कोठडीतील िनिबड अधंार उजळू लागला 
आहे. रंजनाचे नवीन नाव ऐकून सवर् क ट सहन केले या आिण पे्रमाने ओथंबले या या आईचे -

या या आजीचे - ती. मावशीचे, मरण होते. ितला िकती आनंद झाला असेल! या िप्रय 

बालकाला माझ े पे्रम अपर्ण कर. कदािचत याला पाहावयाचा मला कधीच योग यावयाचा नाही! 
याला माझ ेपे्रम अपर्ण कर; आिण ते याला कळते का हे मला कळव. तू िच.शांतािवषयी काहीच 

कसे िलिहले नाहीस? हे तुझ ेकाम तू ती. विहनींवर सोपवलेस ही अगदी िहदं ूपद्धती झाली! तु या 
पुढ या पत्रात तु या मलुीसबंंधाने आिण इतरही सार् या गो टी तू वतः िलही. या 
िवनयािशतयामळेुच िहदं ूबालकांना साधारणपणे आप या मातािपतरां या टीचा पूणर् प्रकाश न 

िमळून छायेत वाढावे लागते. तसे अगदी उपयोगी नाही. हा आप यापाशी ठेवलेला िवशेष आिण 

पिवत्र िनधी आहे अशा टीने तू इकड ेबिघतले पािहजेस. िप्रय विहनींना लेग झा याचे ऐकून 

वाईट वाटले. मला वाटत होते ही साडसेाती आप या िप्रय देशाला आता िन याची सोडून गेली. पण 

याचा कहर तसाच चाललेला िदसतो आहे. याला फार जपत जा. पूवीर् यापेक्षा याची ती ता काही 
कमी झाली आहे की अ यािप वै यशा त्रास या यावर िव वसनीय असे काहीच औषध सापडले 

नाही? घरी मुबंईला लेग येताच त ू आपले गाव सोडीत जा. याची िवक्राळ नखे आप याला 
बोथटून टाकता येत नाहीत हे िनि चत असले तर या या मारातून सटु याकरता िकतीही यय 

पडला तरी तो अिधक नाही! मला मागील पु तकांची बंगी १९१६ या जानेवारीत िमळाली व 

ती.बाबांना ती १९१६ या माचर्म ये िमळाली; यानंतर या गे या १८ मिह यांत आ हांला आणखी 
दोन बंग्या िमळावयाला पािहजे हो या; पण एकसदु्धा िमळाली नाही. ते हा आ हांला तु या 
सरुिक्षततेिवषयी अ यंत काळजी वाटू लागली. मला तुला तार कर याची पयर्वेक्षकांची अनुज्ञा 
मागावी लागली आिण मो या कृपेने यांनी ती िदलीही. पण तसा प्रसगंच येऊ न दे याची आपण 

अ यंत काळजी बाळगली पािहजे असे मला वाटते. अगदी िम या ठरिवता नाही आ या तरी 
िनयिमत मिह यात न चकुता बंग्या व पत्रे पाठिवणे हा उ तम मागर्! 

हे झाले आप या सबंंधाचे. पण या गो टीला सरकार िकंवा डाकघर हा दसुरा पक्ष आहे. 

आिण यां या लहरीप्रमाणे होऊ दे यावाचून आप याला ग यतंर नाही. तु या माग या पत्रात 
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एक बंगी पो टात गहाळ झा याचे तू िलिहले होतेस आिण गे या वषीर् माझे पत्रही असेच गडप 

झाले! याचा अथर् काय! हजारो बंग्या आिण पत्रे येथे िन य सरुिक्षत येऊन पोहोचतात. केवळ 

आप याच बगं्या आिण पत्रे अशा चम कािरक रीतीने अ य होतात! हे काय डाक िवभागाचे काम 

आहे! तसे असेल तर यां या मागे लागून बंगी कशी गहाळ झाली याचे यां याकडून प ट उ तर 

िमळेपयर्ंत अगदी व थ बस ूनकोस. तू ती न दली असशीलच. असे झाले हणजे मा या बंग्यांचा 
आिण पत्रांचा हा जो घोटाळा होतो आहे या या मळुाशी काही वेषबुद्धी िकंवा दलुर्क्ष आहे काय 

आिण अस यास ते कोणाचे आहे याचे प टीकरण होईल. हे झाले डाकिवभागासबंंधी- पण 

या याशी डाकिवभागाचा सबंंध नसला तर मग सरकारचा असला पािहजे. तसे असले तर मग 

आळी िमळी - मगू िगळून ग प गसणे - एवढेच काम. यां या योगाने जीिवत वांछनीय होते अशा 
िकतीतरी गो टींवाचून िदवस काढावयाला मी िशकलो आहे. ते हा या वािषर्क बंग्यांवाचून मला 
राहता येईल आिण मी तसा राहीनही. पण मदु्रणालयापासनू िवक्री या दकुानात पोचेपयर्ंत पंचवीस 

िनरीक्षकां या टीखालनू यांना जावे लागते आिण अ यंत समथर् अशा सू मदशर्क यंत्रातून 

यां या पानां या सांगा याचे शरीरसु दा अगदी शोधून झाले आहे ती िनजीर्व पु तके जी अगदी 
िन पद्रवी ठरली आहेत अशी पु तके - तरी, याची याला परत करणे या य आहे असे 

कोणा याही मनात आ यावाचून राहत नाही! 
नािशकची प्रांितक पिरषद खरोखरच यश वी रीतीने पार पडली. पिर यक्त आिण िव मतृ 

अशा आ हाला सदु्धा राजकीय बं यां या मकु्ततेचा ठराव वाचून आनंद झाला. जे अ यािप आमची 
मतृी राखावयाचे धैयर् दाखिवतात यांचे आ ही कृतज्ञतापूवर्क आभारी आहोत. आता पुनः एकी 
झा यानंतरही रा ट्रीय सभेला असे काही करावयाची लाज वाटावी याचे आ चयर् वाटते. या 
महासभेचे पुढारी फार मोठे! आप या भाराखालीच चूर होऊन  गेले असावेत! िकंवा कदािचत यांना 
आपण फार सोवळे आहोत - बोअरां या बंडातील लहानमो या सवर् पुढार्  यांना सरसकट मकु्त 

करणार् या सेना यक्ष बोथां या प्रधानमडंळापेक्षा िकंवा यश वी होईपयर्ंत ऐिरश राजकीय 

बं यां या मकु्ततेची चळवळ यांनी क्षणभर थांबू िदली नाही या रेडमडं साहेबां या रा ट्रीय 

पक्षापेक्षा आपण अिधक िश ट, राजकारणपटू आिण देशभक्त आहोत असे यांना वाटत असावे! 

िम. बोनरल लॉ यांनी म लीनाथी के याप्रमाणे उभारले या बंडात सामदुाियक भाग घे याचे त े

उदाहरण आहे असे कारण सांगनू ितकड ेदलुर्क्ष करता येत नाही. कारण एक तर िहदंी राजकीय 

बं यांम येसदु्धा प्रचंड बहुसखं्या सामदुाियक भाग घे यासाठी िशक्षा झाले यांची आहे. आिण दसुरे 

िम. आि क्वथसाहेबांनी ि त्रयां या मतदाना या अिधकाराची चळवळ करणार् या बायांना प्र येक 

प्रकरणात यिक्तशः अपराधासाठी िशक्षा झा याचे प ट असतानाही या या पु कळ पूवीर्च मकु्त 

क न सोडून िदले आहे. पण रा ट्रीय सभा काहीही करो. युद्ध थांबताच राजकीय बंदीवानां या 
मकु्ततेसाठी सावर्जिनक अजर् पाठव याचा प्रय न करता आला तर पहा. या केवळ अजार्मुळे आिण 

ठरावामळेु अशी मकु्तता केली जात नाही हे खरे आहे. पण मकु्तता हावयाचा जर कधी योग आला 
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तर या यामळेु ती हिवशी वाटते. कारण िनदान मला तरी, यांचे आप या मातभृमूीवर पे्रम होते, 

आहे आिण पढेुही नाहीसे होणे कधी शक्य नाही - तसेच जे, यांचा मागर् योग्य असो िकंवा चुकीचा 
असो, मातभृूमीसाठी झुजंताना पडले यांचे मरण करावयाचेही यांना धैयर् होत नाही - िकंवा 
इ छा होत नाही असेही असेल- अशा लोकांम ये परत जावयाची लाज वाटेल. पहा, तसा अजर् 
करता आला तर अव य पहा. ठरावापेक्षा िकंवा सभांपेक्षा याचे मह व फार आहे. 

एकदा पळ दोन पळे भेटीचा योग आला असता मी आप या िप्रय बाबांना हटले, शा त्रात 

िपतऋृण, देवऋण आिण ऋिषऋण अशी तीन ऋणे सांिगतली आहेत. यां यासारखेच मनु यावर 

चौथे पुत्रऋणही असते. तुझ ेपत्र आ यावर या ऋणातून मी पूणर्पणर् मकु्त झालो असे मला वाटले. 

कारण आता तू पूणर्पणे धतृिव य आिण कायर्क्षम झाला आहेस. पुढे काहीही होवो; आनंदाची दोन 

वष दयाळू परमे वराने तु या आिण तु या वारे आम या पदरात टाकली आहेत; िचरंतन 

प्रकािशत राहील असा िदवस कधीच येणे शक्य नाही. या लोकातले जीवन हणजे ित्रदल 

पु पाप्रमाणे आहे. एका पाकळीवर सखुाचा रंग चढला आहे, दसुरीवर दःुखाचा चढवला  आहे, आिण 

ितसरीवर कोणताच रंग नाही, िकंवा या दो ही रंगांचे िम ण आहे. आज सखुा या तर उ या 
दःुखा या पाकळीला कीड लागलेली असते आिण हे असे गाड ेएकसारखे चाललेले असते. कोणतेही 
पत्र, जीवनचिरत्र, िकंबहुना कोणताही इितहास हणजे थो या िकंवा अिधक प्रमाणात इतके ज म 

आिण मृ य,ू इतकी लग्ने आिण इतकी अशौचे, इतका रंग आिण इतकी छाया यांचे गिणत केलेले 

एक को टक आहे. ते हा म यंतरी क्षणभर िवसावा िमळाला, आनंदाचा िकरण चुकून प्रा त झाला, 
वसतं वायूची ओझरती झुळूक लागली तर लागलीच आपण िशिशर कालातले क ट िवस न जाता 
कामा नये. वसतंाची मिदरा आप या पे यात नाचते आहे तोच ितचे यसन आप याला लागता 
कामा नये. िकंवा आपण ित यावर अवलबंून राहता कामा नये. आप या या काळात यांचा 
भारतात ज म झाला आहे यांचा नेहमीचा सहचर खरोखर शीतकाल आहे, वसतं नाही. आपण 

कोणाही भारतातील त णाने हे िवसरता कामा नये की आपले जीवन हणजे एक तापलेले, 

वालकुामय, जे सहन करणे शक्य नाही पण जे सहन मात्र करीत गेलेच पािहजे असे प्रचंड सहाराचे 

वाळवंट आहे. या जळजळीत वाळवंटातून जाणार् या कतर् या या मागार्ने आपण जात असता 
परमे वरा या कृपा टीमळेु आप या मागार्त स या आप या दैवी आले या थलाप्रमाणे र य 

िहरवी चार थले आढळली तर आपण हे िवस न उपयोगी नाही की हा केवळ क्विचत सभंवणारा 
योगायोग आहे; चुकून लाभलेला ई वरी प्रसाद आहे आिण हणनू आपण न थांबता आिण घाईही 
न करता या जीवना या पु यमय यात्रे या मागार्ने पुढे चालले पािहजे. पूवीर् या ऋषींप्रमाणे 

आपणही त डाने प्राथर्ना क या, ‘‘तुला वाटेल ते आिण तुला वाटेल ते हा आिण तुला वाटेल िततके 

आ हाला दे. तसेच तुला वाटेल ते आिण तुला वाटेल िततके आम यापासनू काढून घे.’’ एकंदरीत 

त णां या टीसमोर असावयाला योग्य असे उदा त येय सपं ती िमळिवणे हे नाही तर 
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आ मयज्ञ करणे हे आहे; पु पलितकांनी उ यान शृगंारणे हे नाही! कारण ‘‘देवां या माळेसाठी 
यांची सवर् फुले शीणर् झालेली असतात तेच उ यान िचरंतन पु पांनी बहरलेले असते!’’ 

िच.सौ.िप्र. माईंचे कसे काय चालले  आहे? मा या एकुल या एक बिहणीला मी िवसरेन ही 
क पना िकती वेडपेणाची! याचा अथर् मी मा याशी सदु्धा रागावेन आिण अबोला धरीन! जोपयर्ंत 

िदवसाचा प्रकाश लाभलेला आहे तोपयर्ंतच काही तरी िव त मागे टाकून ते शांते या िकंवा 
रंजना या नावाने सरुिक्षत गुतंवून ठेव. कारण िहवा याला पुनः के हा आरंभ होईल याचा नेम 

नाही! आप या िप्रय कामाबाईं या अढळ लोभाला दसुरी तोड सापडणार नाही, या भयंकर 

युद्धालाही ितला तुझा िवसर पाडता आला नाही! पु कळदा रक्त हे आवडीपेक्षा अिधक ढ नसते ते 
असे. काही पे्रमे अशी असतात की यांची क पना उदा त अतंःकरणांनाच करता येते. रक्ता या 
िकंवा दसुर् या कोण याही िहतसबंंधा या अभावाने ती गारठून जात नाहीत; आप या उ तम भमूीत 

वाढून ती फोफावतात आिण इतक्या सू म जीवनरसावर ती वाढतात की थूल आिण सामा य 

जगाला ती िदसत नाहीत िकंवा यांची क पना करता येत नाही! 
िप्रयतम यमनेुचे आिण ती. विहनींचेही कुशलवृ त कळव. या सवार्ंना माझे पे्रम पोचते 

कर. िप्रय बाळू कसा काय आहे? मी जे हा याला मुबंई या कारागहृात पािहले ते हा तो मोठा गोड 

आिण सरळ पोरगा िदसला. आता तो चांगला प्रिति ठत पु ष झाला असेल. अ णाही तसाच झाला 
असेल. तो मोठा कवी आिण बुिद्धमान िनघेल असा माझा या या िवषयी तकर्  होता. माझी क पना 
िकती यथायोग्य होती हे समज याने मला आनंद होईल. िच. द त,ू नाना आिण इतर मा या सवर् 
शालकांचा पूणर् वृ ता त कळव. ते काय करतात हे समजावे असे फार वाटते. मा या माग या 
पत्रात मी यांचा उ लेख केला नाही याचे कारण िप्र. यमनुा समजते याप्रमाणे यांचा मला िवसर 

पडला हे नसनू दसुरी कारणे आहेत आिण माग या अनुभवाव न ितला यांची योग्य क पना 
करता येईल. ती. िप्रयतम बाबांना वगळले तर यां यामळेु मा यात जे जे काही सव कृ ट आहे ते 
मला लाभले आिण यां या उदार आ यामळेु आिण आपलेसे क न घेणार् या आ थेमळेु मला या 
जगातील महनीय िवचार आ मसात करावयास आिण आप या सवार्ं या मातभृमूीची थोडीफार 

सेवा करावयास क्विचत प्रा त होणार् या सोयी आिण सं या िमळा या असे कुटंुब हणजे 

िचपळूणकरांचे आहे. पण यां याशी रक्ता या, पे्रमा या आिण एकमेकांिवषयी या आदरा या 
बंधनांनी मी बद्ध झालो आहे यांनाच इतका त्रास, हानी आिण क्लेश यावयास आपण कारणीभूत 

झालो ही क पना आधीच इतकी खेदजनक आिण मनाला क्लेशदायक झाली आहे की आता यात 

र तीची भर घालावयास धैयर् होत नाही! आिण हणनूच अ यंत क टाने यां यािवषयीची आपली 
कृतज्ञता यक्त कर याने वाटणार् या समाधाना या सखुाचा मी याग केलेला आहे. नाही तर 

मा या शालकांसारख्या उदा त युवकांिवषयी - िनदान या वेळी तरी ते असे िनघावेत असे वाटे- 

सािभमान उ लेख कोण करणार नाही! आिण यांनी मला यां याप्रमाणेच पे्रमाने वाढिवले यांचा 
आिण या ित या सा वी आिण कतर् यशील मातेचा अिभमान कोणाला वाटणार नाही? मा या 
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िमत्रां यासबंंधानेसदु्धा अशीच गो ट आहे. ते सवर् मा या मिृतपटलावर अढळ कोरले गेले आहेत 

पण यां यासाठी - मा यासाठी नाही- मला यांचा उ लेख करावयाचे धैयर् होत नाही. मा यासह 

िशकलेले हणनू तु याकड ेकोण वकील आले होते याची क पना करता येत नाही. पण तसे खरेच 

असेल तर यांनी अ यापही माझी आठवण ठेवली आहे यासाठी यांचे आभार  मान. ओघानेच 

गो ट आली हणनू सांगतो की, मा याशी ओळख आहे िकंवा मला येथे प्र यक्ष भेटले िकंवा येथे 

यांचे माझ ेसभंाषण झाले असे सांगून तु याकड े येणार् या मडंळीं या सबंंधात एकंदरीत अ यंत 

जपून वाग. यािवषयी तुला इतका अनुभव आहे की तुला सचूना यावयाची आव यकता नाही! पण 

तरीही मी तुला िनि चत सांगनू ठेवतो की मी येथून कोणा याही हाती तु याकड ेपत्र िकवा िनरोप 

धाडीत नाही. सगळे ऐकून घेत जा पण मा या हणनू सांिगतले या प्रमाणपत्राकड ेलक्ष न देता 
तुला जे पडताळून पाहताना पटेल यावाचून कशावर िव वास ठेव ूनको. आता वेळ सपंत आली 
आिण मला आटोपले पािहजे. मी कुशल आहे. तू िवचारले या प्र नांची उ तरे िप्र. बाबां या पत्रात 

पाठिवली जातील. सवार्ंना आमचे दोघांचे सपे्रम वंदेमातरम.् आम या प्रकृतीिवषयी अगदी काळजी 
क  नकोस. सवर् मानवी प्रय न क नही तसाच िनदानीचा प्रसगं आला तर यालाही त ड 

यावयाला आ ही स ज आहो. मनाला त्रास क न घेऊ नको. 
तुझा िप्रय भाऊ 

ता या. 
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पत्र सहावे 

 
।। ॐ ।। 

।। ी राम ।। 
पोटर् लेअर, एकलक डी 

िदनांक ४-८-१९१८ 

िप्रयतम बाळ,  

तुझ ेपत्र वाचून फार आनंद झाला. या वषीर् तू बंग्या आिण पत्रे वेळ या वेळी पाठव यामळेु 

आ हांलाही ती सारी िनयिमत वेळी िमळाली आिण यामळेु िकती तरी काळजी, त्रास आिण 

यािवषयीचा पत्र यवहार यां यापासनू मकु्तता झाली. पिह याने मा या पत्राचे उ तर - मग मला 
पाठवावयाची बंगी, मग िप्रय बाबां या पत्राचे उ तर- या यवि थत क्रमामुळे या वषीर् जवळ जवळ 

तीन मासांनी तुमचे कुशल आ हांला कळत असे. यापुढेही शक्य िततक्या िनयिमतपणे हा क्रम 

चाल ूठेव. 

महारा ट्र प्रांितक पिरषदेने या वेळी भेदभाव न करता सवर् राजकीय बंदी सोड यािवषयी 
एक सणसणीत ठराव केला आिण तोही बहुतेक एकमताने केला हे वाचून फार आनंद झाला. 
एकंदरीत मुबंई प्रांितक पिरषद आपले कतर् य िहदंु थानातील इतर कोण याही प्रांितक सभेपेक्षा 
अिधक नेटाने, सात याने आिण िन चयाने करते आहे. मला कळले या वातप्रमाणे गे या वषीर् 
सयंुक्त प्रांतीय पिरषद आिण िवशेषतः आंध्र पिरषद या दो ही सभांनीही या मकु्ततेसाठी ठराव 

केले होते. आंध्र पिरषदेतील भाषा फार प ट आिण यापक होती व यामळेु यांनी - यांचे मागर् 
युक्त असतील िकंवा चुकीचे असतील - अ यंत कळकळीने आिण िनिवर्वाद िनः वाथर् बदु्धीने 

यांना योग्यतम वाटले या साधनांचा उपयोग क न ती महामकु्ती (मात-ृभ-ू वातं य) 

िमळिव याकरता कारागहृात कुजत पड यासाठी आ मसमपर्ण केले यां यािवषयी यांचे दय 

खर् या आिण पूणर् सहानुभतूीने थरथ्रत आहे हे िदसनू आले. पु कळ वतर्मानपत्रेही या मकु्ततेिवषयी 
नेहमी िलहीत असतात आिण काही मािसके िहदंु थानातील असतंोष दरू करावयाचा असेल तर 

सवर् राजकीय बं यांना मकु्त करणे अव य आहे या गो टीवर भर देतात असे तू िलिहतोस. हे सवर् 
जर खरे असेल तर अ यापही रा ट्रीय सभेला या जनसमाजा या नावाने बोल याचा ती आपला 
अिधकार सांगते या समाजातील राजकीय बं यांसबंंधी सहानुभतूीचा, िनदान माणसुकीला योग्य 

अशा सा या सामोपचाराचा, एक श दही उ चारावयाला इतकी लाज का वाटते आिण इतके कापरे 

का सटुते हे मा या यानात येत नाही. गे या वषीर् नुस या प्रितबंध केले या लोकांना सोडून 

दे यािवषयी यांनी ठराव केला. चांग या आिण शोिभवंत सभामडंपात वायुलहरींचे सखु सेवीत 
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आरामाने बसले या या देशभक्तां या नेत्रांना प्रितबद्ध देशभक्तां या या यातनां या मरणाने 

अ ू आले यां या िकती तरी पटीने अिधक आिण सतत चालले या यातना इतरही - एक नाही 
दोन नाही तर शेकडो लोक- सहन करीत आहेत ही गो ट हे पूणर्पणे आिण सोिय कर रीतीने पार 

िवस न गेले! या मडंळींची रा ट्रसेवा आिण आ मबिलदान आप या केवळ प्रितबद्ध देशबांधवांपेक्षा 
िनदान अ प असणे शक्य नाही आिण तशात यांचे हे क्लेश प्रितबद्धां याप्रमाणे युद्ध सपंताच 

आपोआप सपंावयाचे नाहीत. ते हा जनते या सभंािवत हणनू वावरणार् या पुढार्  यांनी वा तिवक 

यां याकरता अिधक प्रभावी आिण प्रचंड चळवळ करणे भाग आहे.  ‘सभंािवत’ याच श दात 

सगळे रह य भरले आहे! ते प्रितबद्धां या सबंंधाने केवळ बोलतात; कारण यांना ठाऊक आहे की 
यात अिधक सरुिक्षतता आहे. इतरां या िवषयी बोलावयाचे यांचे धैयर् होत नाही!  कारण तसे 

झाले तर लागलीच यां या यजमानां या टीतनू यांची प्रित ठा पार उतरावयाची! नाही तर 

िनरिनरा या प्रांितक पिरषदांनी इतक्या वेळेला आिण इतक्या प टतेने बहुतेक प्रांतांची राजकीय 

बंदी मकु्त झालेच पािहजेत अशी उ कट इ छा आहे असे दाखवून िदले असताना रा ट्रीय सभेने या 
प्रकरणात अ यािप का मगू िगळावेत हे समजणे कठीण आहे. रा ट्रीय सभेचे कार थान यां या 
तंत्राने चालत ेअशा थो या िश टां या भावना प्रदिशर्त करणे हे रा ट्रीय सभेचे काम नसनू या 
बहुतम समाजामळेु  ितला प्रित ठा आिण पािठंबा िमळतो व यां या नावामळेुच आप याला 
मळुात रा ट्रीय सभा हणवून घ्यायचा ितला अिधकार पोचतो यां या भावना प्रदिशर्त करणे हे 

आहे. या अथीर् इतक्या प्रांितक पिरषदांनी इतक्या वेळा हा ठराव केला आहे; या अथीर् प्रमखु 

वृ तपत्रांनी आिण मािसकांनी या प्र नावर सतत भर िदला आहे; या अथीर् प्र यक्ष रा ट्रीय सभे या 
पुढार्  यांपैकीही पु कळांनी कारागहृा या िभतंी या आड िखतपत पडावयाची यांची पाळी आली 
असताना या लोकांकरता आपण झगडलो यांनी आप यािवषयी सहानुभतूीने उ लेख करावा 
अशी इ छा केली, इतकेच नाही तर अशी इ छा करणे हा आपला अिधकार आहे असे ते समजले; 

आिण सवार्ंत िवशेष हणजे आयिरश िकंवा बोअर लोकांची गो ट सोडली तरी प्र यक्ष 

ऑि ट्रयातील लोकांनीसदु्धा या अथीर् आप या सवर् राजकीय बं यांची मकु्तता झाली पािहजे अशी 
चळवळ कर याचे धैयर्, प्रामािणकपणा आिण कृतज्ञता दाखिवली आिण यात यश िमळवले; या 
अथीर् या सवर् गो टी प्रिसद्ध आहेत, सवर्मा य आहेत; या अथीर् मला वाटते या वषीर् महारा ट्र िकंवा 
आंध्र प्रांितक पिरषदांनी केले या ठरावासारखा, यापक आिण सणसणीत ठराव रा ट्रीय सभेला 
मा य करावयाला भाग पाडता येईल आिण भाग पाडले पािहजेही. काही वदृ्ध कपींना याची भीती 
वाटत असेल तर यांनी या बैठकीत - हा ठराव होईल या बैठकीत - उपि थत होऊ नये! मठूभर 

िश टांना कापरे भरते हणनू तु ही सवार्ंनी या मगु्धवृ ती या अपराधात वाटेकरी का हावे? 

दसुरी गो ट हणजे, असला एखादा ठराव िकंवा चळवळ पिरणामकारक हो यासाठी एक-

दोन काळ या घेणे अव य आहे. पु कळ वृ तपत्रे राजकीय बं यांसबंंधी िलिहतात, पण यांची 
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भाषा इतकी सशंया पद असते की सरकार या िकंवा लोकां यासदु्धा ‘‘राजकीय बंदी’’ या कंठाळी 
श दप्रयोगाचा अथर् काय हे साहिजकच लक्षात येत नाही. कधी याचा अथर् केवळ प्रितबंध केलेले 

असा होतो तर के हा नुसते ि टबद्ध असा होतो. कधी याने देशांतिरत झाले यांचा तर कधी 
‘राजबं यां’चा बोध होतो. पण याचा, यांना राजकीय व पा या साहसासाठी िशक्षा झाली ते 
बंदीवान, असा अथर् क्विचतच होतो. गे या वषीर् या पत्रात वतः बोनर लॉनी आयिरश बं यां या 
सबंंधात बोलताना बंडात भाग घेतलेले लोक वैयिक्तक कृ यांसाठी दोषी नाहीत असा भेद के याचे 

दाखवले होते. आता या स गहृ थांना पुरे ठाऊक आहे की, मतदाना या अिधकारासाठी 
झगडणार् या सवर् बायकांना, आग लाव यासकट सवर् वैयिक्तक कृ यांसाठी िशक्षा झा या हो या, 
पण युद्ध चाल ूहोताच वतः बोनर लॉ यात अिधकारास न आहेत अशा प्रधानमडंळानेच या 
सवार्ंना सोडून िदले! असे जर आहे तर मग ‘िशक्षा पावलेले’ या श दाचा िहदंु थानातील 

प्रिति ठतांना इतका बागुलबोवा का वाटावा आिण ‘वैयिक्तक कृ या’ या पड याने बोनर लॉ 
साहेबां या पर पर-िव द्ध कृती झाकून का टाका या हे मा या लक्षात येत नाही! बोथा मखु्य 

प्रधान आहेत आिण रेडमडं हे पालर्मटरी पक्षाचे घटनाि वत पुढारी आहेत! आिण तरीही 
आप याशी िवरोध करणार् या आिण सरकारिव द्ध  प्र यक्ष बंडात भाग घेणार् या आप या लोकांना 
यांनी सोडवले पण रा ट्रीय सभावा यांना आपण ‘प्रिति ठत’ लोक आहोत असे वाटते! नगरा या 
वेशीशी िभक्षापात्र घेऊन भीक मागणारा भणगंसदु्धा प्र यक्ष नगरा यक्षापेक्षा अिधक उ तरदाइ व 

ओळखणारा आिण उ च प्रतीचा नागिरक असतो हणावयाचा! ते हा यापुढे येणार् या ठरावात 

आिण लेखात राजकीय बंदी हणजे यांना केवळ राजकीय हेतूने केले या कृ यासाठी प्रितबंध 

केला आहे असे - स या अटकेत आहेत ते सवर् लोक, - मग यांना िशक्षा झालेली असो िकंवा नसो 
आिण ती िशक्षा वैयिक्तक कृ यासाठी असो िकंवा सामदुाियक कृ यासाठी असो;  हे हणणे 

प टपणे व िनि चतपणे पुढे मांडले पािहजे. (मला या प्रकरणातील हातचलाखी लक्षातच येत 

नाही!) कोणतेही कृ य राजकीय आहे की वैयिक्तक आहे या भेदाचा िनणर्य कृ या या 
िनरिनरा या जातींव न करता येत नाही; तर तो केवळ कृ यां या मळुाशी असले या हेतूंव नच 

करता येतो. प्र यक्ष कृ यांम ये वैयिक्तक िकंवा राजकीय असे काही नसते. आिण हणनू केवळ 

वतः या पोळीवर तूप ओढ यासाठी प्र यक्ष बंड केले तरी ते कधीही राजकीय होऊ शकत नाही 
आिण यािवषयी कोणासही सहानुभतूी वाटावयाचे कारण नाही. आता वतःचे कायर् हे एक 

िनिम त कारण असले आिण केलेला झगडा वा तिवक सावर्जिनक हेतू प्र थािप यासाठी िकंवा 
सवर्साधारण आचार वातं याचे समथर्न कर यासाठी असेल तर लागलीच यात भेद होतो. 
ठगांनीही युद्ध ेकेली; पण सावर्ित्रक िहतासाठी केलेला आ मयज्ञ या टीने यांना राजकीय असे 

कधीही हणता यावयाचे नाही. उलट त्रीमतदाना या अिधकारासाठी झगडणार् या बायांनी आगी 
लाव या िकंवा प्र यक्ष प्रधानाला अतोनात झोडपून काढले; ही कृ ये िब्रिटश सरकारनेही राजकीय 

हणनू मा य केली आहेत. कारण यां या बडुाशी वैयिक्तक प्रितशोध िकंवा बला कार हा हेतू 
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नसनू काही तरी सामािजक िहताचे सवंधर्न हा होता. साधने चुकीची असतील, राजिनबर्ंधा िव द्ध 

देखील असतील; पण निैतक टीने िवचार करताना केवळ हेतूकड ेलक्ष िदले पािहजे. आिण येथे 

या कृ याचा रा ट्रीय व पाचा प्र न उपि थत होतो. राजबं यांना क्षमा करावायाचा िवचार 

ठरला- तसे ठरेल असे मला वाटत नाही - तर या अथार्ची आम या मागार्त मोठी ध ड टाक यात 

येईल हणनू िवशेष भर देऊन मी िलिहतो आहे. कारण मग सरकार असा काही िवसगंत भेद 

काढील आिण ‘‘राजकीय’’ या श दाचा वा तिवक अथर् न करता आप याला सोई कर असा अथर् 
क न घेईल. ते हा आप या वतर्मानपत्रकारांनी आिण पुढा-यांनी ही गो ट नेहमी आप या 
टीसमोर ठेवली पािहजे. आिण तूही यां याशी तलुा भेटावयाचा प्रसगं येईल यांना ही गो ट 

प ट क न सांगत जा. 
या वषीर् कोण याही प्रांितक पिरषदेने अशा अथार्चा ठराव केला काय; तसेच गे या वषार् या 

रा ट्रीय सभेने िवषयिनयामक मडंळात तरी यािवषयी चचार् केली काय, या राजकीय बं यां या 
सबंंधात कोणकोणती वृ तपत्रे मनापासनू चळवळ करतात आिण या वषीर्  रा ट्रीय सभेत या 
सबंंधात काही करता येणे शक्य आहे काय हे तु या पत्रात िलही. काही िविश ट यक्तीं याकरता 
ठराव झाले असले तर ते िलहावयाचे काही कारण नाही; येथे सावर्ित्रक क्षमेचा ठराव झाला असेल 

तेवढी उदाहरणे िलही हणजे झाले. 

वरीलप्रमाणेच जनतेकडून पाठवावया या सावर्जिनक अजार् या क पनेचे काय झाले हेही 
िलही. तु या माग या पत्रात तू यािवषयी काही िलिहले नाहीस. ती क पना अगदी सोडून देता 
कामा नये. यदु्ध सपं यावर आप याला ती क पना अिधक पिरणामकारक रीतीने मांडता येईल. 

हणनूच तू ती पुढे ढकललीस असे मी समजतो. तसे असेल तर योग्यच आहे. येथे आले या एका 
पत्रात माँटेग्यू िहदंु थानात असताना राजकीय बं यांचा मकु्ततेचा एक अजर् यां याकडे 
पाठिव यात आला असे मी वाचले हे खरे आहे का? तसेच या प्रकरणात सभांची एकदा झोड उठवून 

यावयाची आहे असे तू बोलला होतास. तेही मागे पडू देता कामा नये. उलट एकदाच नाही तर 

प्रितवषीर् काही िविश ट िदवसांत तसे करीत गेले पािहजे. रा ट्रीय सभा, राजकीय पिरषदा, राजकीय 

बं यांनी व यां या कुटंुबातील मडंळींना अजर् करणे, केवळ याच हेतूने भरवले या सभांची 
मािलका, वृ तपत्रांची नेहमीची चचार्, प्रांितक आिण विर ठ िविधमडंळात िन प्र यक्ष पालर्मटात 

प्र न िवचारणे; हे सवर् आिण यांतील प्र येक गो ट सघंिटत पद्धतीने आिण सात याने राजकीय 

बं यांचा प्र न तेथील राजकारणात आव यक होऊन बसेपयर्ंत प्रितवषीर् एकसारखी चालिवली 
पािहजे. प्र येक िदशेने काय काय कर यात येईल याचा सारांश तु या प्र येक पत्रात देत जा आिण 

जे हा ठरावात आिण लेखात सरकारला िकंवा लोकांना उ ेशनू ‘राजकीय बंदी’ हे श द उ लेिखले 

जातील ते हा याचा अथर् प ट करावयाला िवस  नको. 
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या सवर् चचम ये या चळवळीचा प्र यक्ष उपयोग िकती होईल या यापेक्षा ितचा नैितक 

पिरणाम काय होईल माझी टी आहे हे मला मा य आहे. गे या वषीर् पाठिवले या इकड ेएका 
पत्रात मी सरकारला प ट िलिहले आहे की, िहदंु थानात खरोखर घटनाबद्ध आिण प्रगमनशील 

अशी रा य यव था प्र थािपत करणे आिण सवर् राजकीय बं यांची मकु्तता करणे या दो ही 
प्र नांची एकमेकांशी पक्की आिण न सटुणारी गाठ पडलेली आहे. ते हा अशा रीतीची सटुका 
प्रामखु्याने आिण विरत प्र यक्ष कृतीत ये याचा सभंव नाही; आिण तशी आशाही आपण क  

नये; पण जरी अशा रीतीने या चळवळीचा प्र यक्ष पिरणाम घडून आलेला िदसणे अशक्य आहे 

याची आप याला जाणीव नसली तरी ितचा नैितक उपयोग फार आहे हे आप याला िवसरता येत 

नाही. ित यामळेु आपले रा ट्रीय शील आिण प्रभाव लागलीच वाढेल आिण सवार्ंना िप्रय असे कायर् 
यश वी कर यासाठी  यांनी युद्धके्षत्रात पदके्षप केला अशा आप या हुता यांनी, सिैनकांनी 
आिण आ म याग्यांनी सहन केले या क्लेशांची रा ट्रीय आठवण प्रफु ल राहून यांना हे युद्ध 

अिंतम यशाची माला ह तगत करीपयर्ंत चालिव याला आिण भांड याला प्रो साहन येईल. युद्धात 

यांनी प्राण समपर्ण केला आहे अशा वीरांची कृतज्ञ मतृी जागी ठेवणे हाच त े युद्ध पढेु 

चालिव यासाठी अिधक सिैनक िमळव याचा अ यंत पिरणामकारक मागर् आहे. 

वर याचा उ लेख आलेला आहे या अजार्त मी मॉटग्यू आिण हाईसरॉय यां यापुढे या राजकीय 

बं यां या मकु्तते या प्र नािवषयी माझ ेमत मोकळेपणाने मांडले आहे. यांतले मखु्य िवचार असे 

आहेत. िहदंु थान या राजकीय सधुारणांचा िवचार करीत असताना जर खरोखरच लोकिनयंित्रत 

रा यपद्धती थापावयाचा यांचा हेतू असेल तर आ हांला यापुढे कारागहृात क डून ठेवणे अगदी 
यथर्  आहे ही गो ट अमा य क न यांना चालावयाचे नाही. कारण जर खरोखर लोकिनयिंत्रत 

अशी रा यपद्धती िदली आिण तरीही राजकीय बंदी मकु्त केले नाही तर ते या पद्धती या 
मानेभोवती लोढ यासारखे अडकून राहतील. कारण तोपयर्ंत दगडी िभतंी या आिण कोठ यां या 
आड आ हांला दडवले आहे या गो टीची जाणीव सरकार आिण लोक यां यामधील जु या 
अिव वासाची आिण तेढीची मतृी िजवंत ठेव यावाचून राहणार नाही आिण यामळेु सरकारने 

ि टकोन पालटिव यािवषयी आिण पर पर िव वास आिण सहकािरता थाप या या प्रय ना या 
प्रामािणकपणािवषयी िकतीही गो टी सांिगत या आिण प चा ताप दाखवला तरी याला फार 

उणेपणा येणार. कारण जरी लोकांना बाहे न वरा याचा अिधकार िदला आिण इकड े सवर् 
राजकीय बं यांची मकु्तता केली नाही तर रा ट्रातील खर् या असतंोषाची मळेु तशीच िटकून 

राहणार. येथे भावाला भावापासनू ओढून नेलेला आहे; जेथे शेकडो आिण सह त्रावधी मातभृमूीचे 

पुत्र िपजंर् यात क डले गेले आहेत, सीमापार झाले आहेत, िकंवा कारागहृात डांबले आहेत; आिण 

जेथे प्र येक दोन कुटंुबांत भाऊ िकंवा मलुगा िकंवा बाप िकंवा नेही िकंवा िप्रयकर यां यापैकी 
कोणाला तरी आप या पे्रमा या माणसापासनू बला काराने काढून नेऊन िवरहा या तषृातर् 
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करणार् या आिण होरपळिवणार् या सहारा अर याम ये बांधून ठेव यात आले आहे; तेथे शांतता 
आिण समाधान आिण िव वास कसा नांदणार! उलटपक्षी हे प्रितपादन जरी मा या वैयिक्तक 

िहता या िवरद्ध होते तरी केवळ स य आिण प्रामािणकपणा राख यासाठी मी हेही सांिगतेल की- 
िहदंु थानात लोकिनयंित्रत रा यपद्धती थाप याचा प्रामािणक आिण भरभक्कम उपकम 

के यावाचून केवळ राजकीय बंदी सोडणे हेही िततकेच िनरथर्क आहे. कारण  जेथील प्र येक 

मागार्वर ‘अनुजे्ञवाचून आत येणार् यावर अिभयोग लावला जाईल’ अशा प्रितषेधा या पा या 
लाग या आहेत, सशंयाची मयार्दा ओलांड यावाचून जेथे हलणे देखील शक्य नाही, जेथे प्र येक 

पुढे टाकले या पाउलागिणक बाहेर या रा यािधकार्  यांचा मानभगं होतो आिण जेथे प्र येक मागे 

घेतले या पाउलागिणक आ मगौरव आिण स स िववेकबुद्धी यांची मानखंडना होते - कारण 

मनु यावर िनयंत्रण चालव यात हीही िततकीच अरेराव असतात - अशा भमूीत आयु य काढणे 

आ हांला अशक्य होईल. ते हा वरा य आिण बदंीमकु्तता यांची सांगड आहे; आिण एकाचा 
पिरणाम हो यासाठी या या जोडीने दसुरेही करणे अव य आहे. या अजार्त मी असेही िलिहले 

आहे की, अजर् पाठिव यात सवर् राजकीय बं यांची िनरपवाद बंधमकु्तता हा माझा उ ेश आिण 

सा य अस यामळेु ते साध या या मागार्त माझ े वैयिक्तक उदाहरण का यासारखे आड येत 

असेल तर एकटे माझ ेनाव या बधंमकु्ततेतून वगळावयाला माझी अ यंत सतंोषाने समंती आहे. 

सरकारने ही िवचासरणी जर मा य केली - आिण माँटेग्यू या योजने या अलीकड ेप्रिसद्ध झाले या 
खर याम ये जण ूकाय अस या प्र नांना उ तर हणनू एका मह वा या छेदकात तशी आशा 
प्रदिशर्त केली आहे - तर आता आप या आशा आिण आकांक्षा सा य कर यासाठी घटनाि वत 

पद्धतीनेच काही करता ये यासारखे आहे असे क्रांितकारकांनाही वाटेल आिण ते आपली मने 

पालटवून चळवळीचे ‘उपयुक्त’ मागर् वीकारतील आिण खरोखरच विर ठ िविधमडंळात 

लोकप्रितिनधीचे घसघशीत बहुमत िमळाले - मात्र ब या सभेचे (क िसल ऑफ टेटचे) लोढणे या 
िविधमडंळा या ग यात िनरंतर अडकवून ठेवून या या वारे देशिहताची कोणतीही गो ट 

करायला गेले तर ित यात िवघ्न करावयाची सोय क न ठेवलेली असता कामा नये - आिण याच 

वेळेला देश याग करणे भाग पडून अमेिरका, युरोप इ यादी इतर देशांत यांना काळ कंठावा 
लागतो आहे िकंवा जे वदेशी बंदीवासात पडलेले आहेत अशा सवर् राजकीय बद्धांची मोक या 
मनाने बंधमकु्तता कर यात आली, तरी मी एक अिण मला पिरिचत असलेले इतर िक येक बंदी 
अस या रा यघटनेचा आ वासनापूवर्क वीकार करतील; आम या देशबांधवांची तशी इ छा 
असली िन सरकारने तसे करावयास सधंी िमळू िदली तर या घटनेखाली आ ही काम क  व 

यांनी आजपयर्ंत आम याशी वेषबुद्धीचीच भावना ठेवली आिण जणू काय यां यािवषयी आिण 

यां या धोरणािवषयी आमची मने दिूषत हावीत हणनू काहीही करावयाचे वगळले नाही, या 
िविधमडंळा या सभागहृातही आमचे जीवनकायर् पार पाड यासाठी झटू. केवळ करमणकुीसाठी 
रक्तबंबाळ पावलांनी कुिपत देवतां या मागार्व न चालावयाची िकंवा अिग्निद य करावयाची 
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इ छा करील असा कोण मनु य आहे? असा मनु य सापडणे िवरळ आहे; आिण अिधक सरुिक्षत, 

अिधक े ठ आिण अ पतम प्रितकाराचा आिण तरीही पूणर्पणे पिरणामकारक अस यामळेु 

अिधक नैितक असा मागर्- घटनानुसार प्रगतीचा मागर् - मोकळा असला तरीही आिण ते हाही 
अिन द्ध, रक्तमय आिण मनाला थरथरावून सोडणार् या रा यक्रातंीत आवडीने -  उ हासाने - पडले 

असा िव वकुटंुबी देशभक्त सापडणे याहूनही िवरळ आहे. जेथे कसली घटनाच नाही तेथे 

घटनाि वत चळवळीची गो ट काढणे हणजे िन वळ थट्टा आहे; पण जेथे इंग्लडं िकंवा 
अमेिरकेत याप्रमाणे प्रगितपर आिण िज या वारे वाटेल ते येय गाठता येईल अशी लविचक 

रा यघटना आहे तेथे जण ूकाय समुनहार गुफं याचेच कायर् अशा रीतीने रा यक्रांतीिवषयी बोलणे 

हणजे थटे्टपेक्षाही अधम आहे - अध यर् आहे. 

गे या ऑक्टोबरम ये अक्षरक्षः  असे पत्र मी सरकारला िलिहले आिण अलीकड े िदसनू 

येणार् या पालटले या ि टकोणाव न मला वाटते की, पालर्मटपुढे हे िबल आले असताना योग्य 

रीतीने आिण सघंिटतपणाने याचा पुर कार केला तर वीकार कर यासारखी अशी रा यघटना 
आप यास िमळावी. मी पुनः एकदा हाईसरॉययां या हे टीला आणनू मा या अजार्िवषयी 
िहदंु थान - सरकारने काही िनि चत िनणर्य केला आहे काय हे िवचारणार आहे. ता. १-२-१९१८ ला 
िहदंु थान सरकारकडून ‘‘राजकीय बं यां या बंधमकु्तते या प्र नाचा सरकार िवचार करते आहे’’ 

असे मला उ तर आले होते. यानंतर यदु्ध सपं यावर लवकरच या बंधमकु्ततेचा ठराव सरकार पुढे 

मांडणार असे वाटायला मला जागा िमळाली आहे. यािवषयी तलुा परभारे िवचारणा करता आली 
तर तूच िवचार. कारण, मला एखादी गो ट िवचारावयाची हणजे अिधकार्  यांची िकती तरी 
मनधरणी करावी लागते. 
दसुर् या वगार्त आ ही चढवले गेलो हणजे आ हांला कोणकोणते अिधक अिधकार िमळतात 

हणनू तू तु या गे या पत्रात िवचारले आहेस. सांग ूका अिधक कोण या सोयी झा या या! 
बंदीगहृा या बाहेर जाता येणे?- नाही. लेखनाची सामग्री जवळ ठेवता येणे?- नाही. ती. बाबां या 
समवेत राहता, िनदान बोलता तरी येणे?- नाही. रक्षका (वॉडर्र) या पदवीवर बढती - िनदान 

कोठडी या िक ली कुलपातून सटुका? - नाही. अिधक चांगली व माणसुकीची वागवणकू? - नाही. 
अिधक पत्रे पाठव याची मोकळीक? - नाही. घर या मडंळीं या भेटीची अनुमती?- इतर कै यांना ५ 

वषार्ंनंतर ती िमळते मला ८ वष होऊन गेली आहेत!- नाही. ‘‘तर मग दसुर् या वगार्त बढती 
हो यापासनू लाभ तरी कोणता’’ असे तू अ यापही िवचारीत असशील तर तसा मोठा लाभ आहे. 

दसुर् या वगार्त बढती होणे हाच नाही का केवढा मोठा अिधकार!! आले लक्षात डॉक्टरमहाशय! 

हे झाले कारागहृात या सोयींिवषयी! जे हा माझी प्रकृती आज या मानाने सु ढ होती 
ते हा हे सवर् स य होते. पण मला िलिहणे प्रा त आहे की, या वषीर् एक मोठी आिण मह वाची 
आप ती मा या वाटेला आलेली आहे. माझी प्रकृती पूणर्पणे ढासळली आहे! मी तुला शक्यतोपयर्ंत 
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हे श द िलिहले नसते हे तलुा ठाऊक आहेच. पण आता तसे िलिहणे माझ ेकतर् य आहे असे मला 
वाटते. आंध या प्राक्तन देवीने आप या नेहमी या फेरीम ये आणले या कोण याही आप तीने 

गीतेचा अ यास करणारा माझा सख्खा भाऊ कधीही िवचिलत होणार नाही आिण चहूकडून 

उठले या वादळांना त ड देत त सा अढळ उभा राहील असा माझा िव वास आहे! प्रितवषीर् िवशुद्ध 

आनंदाचा जर एक िदवस असेल तर तो घरी पत्र पाठिव याचा िदवस असे. या वषीर् या िदवसाचा 
आनंदही अधर्वट आहे. हे तुझ े पत्र िलिहताना मतृी जरी आनंदसागरात पोहते आहे; सवर् 
आनंददायक प्रसगं, आवडीची मखुकमले, उपकारां या कृतज्ञ आठवणी, ही नेत्रांसमोर मिूतर्मतं 

उभी झाली आहेत; तरी हे एवढेसे पत्र िलिहताना शरीराला त्रासाची जाणीव होते आहे! सू माला 
िकतीही भरारी मारता आली तरी थूल -जड अवयव कुरकुर क  लागले आहेत आिण म ये 

िवसावा घेत यावाचून मला पुढे िलहवत नाही! गे या वषीर् माचार्त माझ े वजन ६० शेर (१२० 

र तल) होते यंदा ४९ शेर (९८ र तल) आहे! आ ही या कारागहृात जे हा येऊन पोचलो ते हाचे 

वजन हणजे आमचे नेहमीचे वजन त ेसमजतात. पण ही चूक आहे. तेथ या कारागहृात आिण 

कोठडीत वषार्नुवष िखतपत पड यावर आ ही येथे येतो. तरीही मी येथे आलो ते हा माझ ेवजन 

१११ प ड होते. प्रारंभी वै यकीय उपचारां या झाले या हेळसांडीमळेु जडले या नेहमी या 
आमांशाने मला अि थपंजर क न सोडले आहे. ८ वष हा भार मी चांग या रीतीने सहन केला. 
असखं्य आिण अजे्ञय यंत्रणांनी मा या स वाची कसोटी पािहले; तसेच अिधक्षेपांनी, धमक्यांनी 
आिण उसाशांनी भरले या िन धयैर् आिण शील नाहीसे करणार् या भोवताल या दगुर्ंधयुक्त आिण 

दिूषत वातावरणाने जीवनाची उ वल योत िवझिव याचा प्रय न झाला. पण ई वराने ही आठ 

वष तशाही पिरि थतीत उभे राहावयाची - ताठ उभे राहावयाची- या सवार्ला त ड यावयाची - 

शक्ती मला िदली. मात्र आता या जड देहाला भ न यावयाला कठीण असे घाव बसले आहेत आिण 

तो िदवसानिुदवस झरुत चालला आहे असे वाटू लागले आहे! सांप्रत कारागहृातील डॉक्टरांनी 
(मेिडकल सपुिर टड ट) मा या अशक्त प्रकृतीकड ेथोड ेिवशेष लक्ष यावयाला प्रारंभ केला आहे. 

तरी अ यापीही मी कामावर आहे; ग्णालयात नाही! मा यासाठी ग्णालयात या अ नाची 
योजना झाली आहे! ते अिधक चांगले िशजवलेले असते. मी नेहमी नुसता भातच खातो; आता दधू 

आिण रोटी दे याची यव था झाली आहे. यामळेु थोड ेबरे आहे आिण सधुारणा होईल अशी आशा 
आहे. या नेहमी या क्षीणतेचे पांतर एखा या असा य रोगात आिण यातही बंदीशाळेत आिण 

िवशेषतः अदंमानात बं यां या नेही बनले या क्षयरोगात होणे हेच अिधक सभंवनीय. एकच 

आिण तेव याच योजनेने प्रकृती पूवीर्सारखी होणे शक्य आहे आिण ती हणजे थारेपालट.  हा 
थारेपालट कारागहृा या भाषेतला उपयोगाचा नाही; कारण येथे पालट हणजे वाअटाकरता हे 

ठरलेले. चांगला पालट - िहदंु थानात या कारागहृात या िनरोगी जलवायूतला थारेपालट पािहजे. 

येथला तोच तो िदनक्रम भयंकर भास ू लागला आहे. तरी पण िवशेष काळजी क  नकोस; हे 

पीडादायक असले तरी घातकारक होणार नाही. कारण कारागहृात वाभािवकच सहन कर याची 



 

www.savarkarsmarak.com 

मोठी शक्ती असते. ती कुजवतात पण समळू मारीत नाहीत! ती िथजवतात, पण िजवंत राखतात! 

बं यांनी ८० िकंवा याहूनही अिधक वष जीवना या सशंया पद ि थतीत काढ याची उदाहरणे 

काही थोडी नाहीत! शरीर िकतीही दबुर्ल झाले असले तरी भीतीचे कारण नाही - िनदान आणखी 
दोष वाढून असा यतेची िच हे िदस ूलागेपयर्ंत तरी नाही! 

आिण हेही सारे केवळ जडदेहाचा सबंंध आहे तेव यापुरतेच आहे. कारण प्रचंड वाला 
िनघणार् या िचतेवर िखळून टाकले असता कोणाही शरीराला न जळता प्रितकार करीत राहणे शक्य 

नाही. तरी पण अ यापही मनाला, थरथरणार् या अि थमांसावर अिधकार चालिव याची शक्ती व 

इ छा आहे. याहून अिधक, िजतके असतील िततके सारे क्लेश सहन करावयाला आिण तेही केवळ 

कुरकुर न करता, इतकेच नाही तर यि कंिचतही िवचिलत न होता सहन करावयाला, ते िसद्ध आहे. 

या मानाने ती. बाबां या नेहमी या दखु याने यांचे वजन १०६ र तलांवर आणले असले तरी 
यांची प्रकृती चांगली आहे. 

मा या िप्रय कामाबाईंना माझ ेपे्रम आिण प्रणाम पोचवायला िवस  नकोस. या आप या 
प्रकृतीची काळजी घेतात ना? भोवताली मधुर हा य करणार् या मलुां या सगंीतात एकतान होऊन 

जे िदवस काढावे असे कोणालाही वाटावयाचे ते िदवस देश यागी होऊन यांना परदेशात कंठावे 

लागावे हणजे िकती भयंकर आहे! तसेच िच.सौ. माईचे कसे आहे? आपली बहीण! ितला िकतीही 
क ट सहन करावे लागोत - ितचे भाऊ केवळ कतर् यासाठी याहून अिधक क्लेश सहन करीत 

आहेत हे ितने लक्षात ठेवावे. तसेच काही झाले तरी ितचा वसतं ित याजवळ आहे; याचे 

मखुकमल पाहताक्षणी ितला आयु यातील सवर् क टांची िव मतृी, सवर् अ यायांिवषयी क्षमावृ ती, 
वाटली पािहजे. तरी पण बंधुप्रीती ित याकड ेधाव घेते आहे; भावा या या सहानुभतूीने आिण 

आशीवार्दाने ित या मनाला काही तरी उ साह वाटेल. मा या िप्रय यमनेुला आिण ित या 
बिहणींना माझ ेपे्रमाशीवार्द. िच.सौ. शांतेची प्रकृती सधुारते आहे हे वाचून आनंद झाला. आिण ते 
नेही, तू आप या पत्रात यांचा उ लेख केलास ते परमिप्रय दयाद्रर् दयाचे डॉक्टरमहाशय, यांना 
मला क्षमा करावयाला सांग. माझी यांची पुनः कधी भेट हावयाचा प्रसगं आला तर यांचे आिण 

यां याचसारख्या एकिन ठ िमत्रांचे मला िकती मह व वाटते हे यांना कळेल. यां याकरता 
िकंवा बाळू-अ णा- इ यादी मा या िव यालयकालीन आवडी या िजवलगांकिरता अथवा मा या 
िप्रय आिण एकिन ठ सहत यांकरता या सवार्ंची मतृी येथे मा या कृतज्ञ दयात जागतृ आहे हे 

कळिव या यितिरक्त काहीही करता येत नाही यािवषयी खेद वाटतो. बाळ रंजन कसा काय आहे? 

बे याला माझी काही आठवण? पुनः लेगला प्रारंभ होणार असे कानावर येते आहे. ते हा जपून 

अस आिण आप या प्रकृतीची काळजी घे. तीच आमचे जीवन आहे. 

तुझा िप्रय 

ता या 
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पत्र सातवे 

 

।। ॐ ।। 
ीराम 

पोटर् लेअर, एकलक डी 
िदनांक २१-९-१९१९ 

 
िप्रयतम बाळ, 
 
     तू मुबंईला पोचताच पत्र िलिहशील अशी माझी अटकळ होती; हणनू याची वाट पाह यात 

पत्र पाठवावयाला नेहमीपेक्षा उशीर झाला. तु याकडून अ याप  पत्र आले नाही; ते हा आता 
अिधक वाट पाहावयाची नाही असे ठरवून हे पत्र िलहीत आहे. तझुी भेट झाली ते हा माझी प्रकृती 
जशी तु या टीला पडली अगदी तशीच ती गे या वषर्भर आहे; तू गे यापासनू एखादा आठवडा 
ती बरी रािहली तर लागलीच पुनः िबघडते! िहवताप यावयाला लागतो िकंवा आमांशाला प्रारंभ 

होतो; िनदान एक अ यार् शेराचा तरी कर प्र येक वेळेला उकळला जातो आिण वजन आणखी घटत 

जाते. पुनः आठ-पंधरा िदवस बरे वाटते. वषर्भर हे असे चालले आहे आिण यामळेु माग या वषीर् 
पत्र िलिहले या वेळी जे माझ ेवजन साधारणपणे ९९ र तल होते ते गे या दोन मिह यांत अनुक्रमे 

९६ र तल व ९५ र तल झाले आहे! वा तिवक माझी प्रकृती यापेक्षासदु्धा खालवावयाची; पण इतकी 
ि थती झा यानंतर अलीकड ेमाझी राह याची व खा याची जी थोडीशी चांगली यव था कर यात 

आली आहे याने इतपत आहे. माझ े वजन जरी भराभर कमी होते आहे तरी आता भकू लाग ू

लागली आहे; आिण गे या १० मिह यांत जे ग्णालयातले अ न िमळते याने पचनाची कुरकुर 

बरीच कमी झाली आहे. यात आता नेहमी या िहवतापा या मार् यामळेु आिण आले या 
अशक्तततेमुळे मला ग्णालयात असलेला बंदी समज यात येत आहे; आिण यामळेु कठीण 

माचे काम बंद झाले आहे. या बंदीगहृात या यव थे या पुरतेच बोलावयाचे तर मी आनंदाने 

सांगतो की, मी माग या पत्रात माझी प्रकृती अ यंत वरेने िबघडत चालली आहे असे तुला िलिहले 

ते हापासनू पयर्वक्षक िजतकी लावता येईल िततकी सोय लावावयाची खटपट करीत आहेत. पण 

यामळेुच मला या रोगट आिण िहवतापा या साथी या वातावरणातून शक्य िततक्या लवकर 

दसुर् या जागी पाठवणे हे अिधक आव यक झाले आहे; आिण ही आव यकता अगदी प टपणे 

िसद्ध झाली आहे. कारण येथे पयर्वेक्षकांनी िकतीही काळजी घेतली तरी माझ ेवजन अिधकािधक 

घसरत चालले आहे िन प्रकृती खालावत चालली आहे. आिण तापाची एखादी पाळी आ यािवना 
िकंवा पोटात कोणता ना कोणता िबघाड झा यािवना एक पंधरवडाही सनुा जात नाही. या बेटातले 
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वायुमान आरोग्याला अ यंत हािनकारक समजले गेले आहे आिण यातही एकलक डीत राहावे 

लागणे हणजे ज मभर काबाडक ट कर याची सवय असले या ध याक या माणसा याही 
प्रकृतीला दु पट अपायकारक होते हे येथ या वै यकीय अिधकार्  यांनाही मा य आहे. 

     इंग्लडंम ये यदु्धसमा तीप्री यथर् झाले या उ सवा या िदवशी येथे बं यां या 
क्षमादानासबंंधातले सरकारी आज्ञापत्र वाचून दाखिव यात आले याची ितकड े िहदंु थानात 

तु हांला काही वातार् कळली िकंवा नाही कोणाला ठाऊक. या िदवशी िदले या सटुीमळेु िकंवा या 
िदवसाप्री यथर्, आतापयर्ंत या बं यां या वसाहतीतून काही सा या बं यांची मकु्तता कर यात 

आली आहे. पण राजकीय बं यां या सबंंधात अ यापपयर्ंत अगदी सिंदग्ध अशी वचने 

दे या यितिरक्त काही केलेले नाही. दोन बंगाली राजकीय बंदी वगळले तर यां यापैकी इतर 

कोणालाही अ यािप एका िदवसाची देखील िनि चत अशी सटू दे यात आलेली नाही. भारतमतं्री 
आिण िहदंु थान सरकार यां या नावाने जे आज्ञापत्र वाचून दाखिव यात आले यात राजकीय 

बं यां या सबंंधात सांग यात आले की, यांना िकती सटू यावी या प्र नािवषयी सरकारचा िवचार 

चाल ूआहे. हा िवचार या या प्रांितक सरकारांनी िदलेले मत मखु्यतः आिण नंतर बंदीगहृावरील 

अिधकार्  यांनी बं यां या कारागहृातील वतर्नाव न िदलेले प्रमाणलेख यां या अनुरोधाने होणार. 

या यितिरक्त कोणताही अंितम िनणर्य कर यापूवीर् या या बंदीची वतःची मते काळजीपूवर्क 

िवचारात घेतली जाणार आहेत! या भाषेत पु कळ गिभर्ताथर् अस याचा सभंव आहे; पण अिधक 

शक्य हणजे ितला मळुीच अथर् नसेल. हा िनणर्यही के हा हावयाचा यािवषयी कालिनदश मळुीच 

नाही. चार वषार्ंपूवीर्च िहदंु थान सरकारने या क्षमादाना या प्र नासबंंधी यांचा िवचार चालला 
अस यािवषयी मला जे आ वासन िदले होते याची आठवण झाली की याच वाक्याचे हे 

पुन चारण हणजे या प्र नासाठी आणखी चार वषार्ंचे कालहरण हो याची सचूना आहे अशी 
कोणालाही शंका आ यावाचून राहणार नाही! तसेच बं या या वतः या मताचा िवचार 

कर यासबंंधी क पनाही यांना राजकीय बंदी हणतात यां यापैकी बहुतेक प्र येकाला जाचक 

होईल असे वाटते. कारण बं याचे वतःचे मत याचा अथर् िहदंु थानातील राजकीय 

पिरि थतीिवषयी या या िविश ट यक्तीचे मत एवढाच असेल तर तसे करणे वाभािवक आहे 

आिण योग्य आहे. पण सरकारला हे मत कसे कळणार? या या बं या या सांग याव न हे 

ठरवावयाचे असेल तर याला कोणाचाही िवरोध असणे शक्य नाही. पण जर ते इतरांकडून 

िमळवले या गु त िकंवा ऐकीव गो टीव न ठरवावयाचे असेल - आिण असचं हो याचा फार सभंव 

- तर सरकारने लोकांना, आ हांला या प्र नाचा िवचार करावयाची इ छाही नाही आिण 

आव यकताही नाही असे प ट सांिगतलेले चांगले. कारण चोर, द यू आिण असेच इतर 

बंदीगहृातले नेहमीचे वारस अस या स मा य लोकां या सगंतीत आ हाला राहावयाला, आिण 

तेही एकटे राहावयाला, भाग पाड यावर आम या राजकीय मतांिवषयी हे आमचे सहचारी केवळ 

स यच सांगतील असा िकतीसा सभंव? एक तर राजकीय मते हणजे काय असते हे देखील यांना 



 

www.savarkarsmarak.com 

समजत नाही. आिण अिधकार्  यांनी एखा या बं याची मते काय आहेत हे शोधून काढून 

कळव या या कामावर यांची योजना केली हणजे एकदम याचा वेष करावयाची यांची 
प्रवृ ती असते. या बंदीगहृातील ‘स गहृ थांना’  अिधकार् याने ‘अ’ िकंवा ‘क’ची मते िमळवून 

कळवावयाला सांिगतली की या या िव द्ध गो टी कळव या हणजेच अिधकार्  यां या जवळ 

आपले मह व वाढेल असे यांना वाटते. आिण बंदीगहृासारख्या सं थेत अगदी वर या 
अिधकार्  यांनासदु्धा वतःच वाईट अपराधासाठी िशक्षा पावले या आिण केवळ चहा या क न 

िकंवा दटु पी वतर्नाने कारागहृात बढती िमळवले या या लोकांवर अवलबंून राह यावाचून ग यंतर 

नसते. ते हा मला वाटते लोकांनी िहदंु थान सरकारला योग्य वेळी, अगदी आता सदु्धा, या सवर् 
गो टी प टपणे सांिगत या नाहीत तर भारतमं यां या मनात खरोखर सिद छा असली तरी 
सरकारने िदले या राजकीय बं यां या मकु्तते या वचनापासनू काहीही िन प न हावयाचे नाही. 
     सरकारने िदले या या वचनासबंधंी तुला काही क पना आहे काय? ते प्रिसद्ध झाले आहे 

काय? तसे असले तर प्रांितक सरकारकड ेहा प्र न जाऊन यावर यांची मत ेगेली आहेत का? हे 

सारे के हा हावयाचे याची सरकारकडून िनि चत वेळ, िनदान अपेिक्षत काळ काढावयाचा कोणी 
प्रय न केला आहे काय? माझ ेपुनः सांगणे आहे की, शांततो सवाची ही सधंी िनघून जा यापूवीर्  
आप या राजकीय बं यांची मकु्तता घडवून आणावयाचीच अशी देशात या सवर् लोकां या दयात 

िनरपवाद, उ कट आिण िनि चत इ छा आहे असे लोकांनी प टपणे, आिण तेही मधून मधून 

कोठे कोठे नाही तर सघंिटतपणाने, िनदशर्नास आणनू िद यावाचून या िदशेने िवशषे काही 
करावयाची िहदंु थान सरकारला इ छा होणे शक्य नाही आिण इ छा झाली तरी तसे घडवून 

आणणे शक्य नाही! अ यंत सिंदग्ध असले हे वचनदेखील लोकांची नाडीची ि थती लक्षात 

आण यासाठी आहे; आिण लोकांनी जर आधीच या बदंीमकु्ततेिवषयी आपले अग य आिण आग्रह 

दाखिवला नाही तर मला तरी सरकारने हे वचन पाळले नाही तर यासाठी याला दोष यावयाला 
िवशेष कारण वाटणार नाही! 
भारतीय दंडिवधाना या १०९ आिण ३०२ छेदकाखालचा ह येला प्रो साहन िद याचा मा यावरचा 
आरोप जर खरा धरावयाचा तर तो इतरां या सबंधंात अिधक खरा आहे. आिण तेव यासाठी 
राजकीय बंदी हणनू माझी मकु्तता हावयाची नसेल तर मग िहदंु थानात कोणीच राजकीय बंदी 
नाही असे हणावे लागेल. मी केवळ पुढे मांडावया या िवचारसरणीचे िदग्दशर्न करतो आहे. मला 
येथून सांगता येईल यापेक्षा तू तेथून ही सवर् योजना पु कळ चांगली करशील हे मला ठाऊक आहे. 

दसुरी गो ट, कारागहृातील वतर्णकुीिवषयीची. गे या पाच वषार्ंत एकदाही मा यावर कोणताही 
आरोप आणता आला नाही. या गो टीत येथले अिधकारी मा या िव द्ध िवशेष काही सांग ूशकत 

नाहीत असे मला तरी वाटते. ितसरी गो ट, मा या वैयिक्तक मतांसबंंधाची. ती मी प ट आिण 

िनि चत अशी सवार्ं या समोर - सरकार यासदु्धा - नेहमी मांडली आहेत. सन १९१५ म येच आिण 

यानंतर पुनः १९१६ म ये या प्र नावरील मा या िवचारांचे असिंदग्ध आवेदनपत्र, यामळेु चुकीची 
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क पना झा यास मा या मकु्ततेचा संभवही नाहीसा होईल हे मला पुरे ठाऊक असताही, मी होऊन 

पाठिवले होते. मा या गे या वषार् या पत्रात जे िवचार मी िलिहले होते आिण आता जे लोकांसमोर 

येऊन गेले आहेत अगदी तसे िवचार सरकारकड ेपाठिवले या या आवेदनपत्रात होते. ते हा आता 
सरकारला िकंवा लोकांना दोघांनाही माझ ेिवचार अपिरिचत नाहीत. सधुारणा लवकर चाल ूके या 
गे या िनदान विर ठ िविधमडंळ तरी लोकां या मताप्रमाणे चाल याची यव था झाली तर 

सधुारणा िमळताच घटनाि वत प्रगती या प्रयोगाचा हा प्रारंभ यश वी कर यात आिण कोण याही 
समाज यव थेचा व िवशषेतः िहदं ूधमर्शा त्राचा पाया आिण आधार असलेले िविधिनबर्ंध आिण 

सु यव था याचे मा या अ य प शक्तीप्रमाणे समथर्न कर यात मला यि कंिचतही अनमान 

वाटणार नाही. कॉटलडं या लोकांनी िकंवा बहुतके बोअर लोकांनी सदु्धा, यां या िविश ट 

प्रगतीला प्रितबंधक न होता जे हा पोषक होणारी अशी सघंटना साम्रा य सरकारने िदली ते हा 
साम्रा यातील सहकािरता प कर याचे मा य नाही का केले? िहदंु थाननेसदु्धा, आिण तसे हटले 

तर कोण याही देशाने यातील प्र येक घटकाला सारखे अिधकार आहेत अशा समाियक 

वािम वा या सयंुक्त रा याला िकंवा साम्रा याला येऊन िमळाले पािहजे; आिण ते 
वाभािवकपणे िमळतीलही. ते या या िव द्ध कशाला जातील! जे हा िवभक्त आिण एकलक डे 
असे िनराळे राह यापेक्षा अशा एकत्र राह यात अिधक लाभ असेल ते हा या या िव द्धा कोणी 
कशाकरता असेल? मनु याप्रमाणे रा ट्रही समाजपर आहे; आिण याप्रमाणे रा टे्र व कुटंुबे ही 
मनु या या या समाज क न राहावया या उपजत प्रवृ तीचा वाभािवक िवकास आहेत 

याप्रमाणेच साम्रा ये ही पूवीर् होतीआिण पुढेही होतील. 

     िप्रय बाळ, गे या दोन िदवसांपासनू थंडी-पडशाचा मला ताप येतो आहे; यामळेु मा या 
मनातून तुला िलहावयाचे होते यापेकी बरेच सोडून यावे लागते आहे. मखु्य गो ट हणजे, 

तु या प्रकृतीची काळजी घेणे. आम यासाठी िकंवा दसुर् या कशासाठी मनाला त्रास क न घेऊ 

नकोस. काही झाले तरी मनावर पिरणाम होणार नाही अशी सवय कर. आप या भेटीत घर या 
यव थेिवषयी या गो टी मी सांिगत या या िवस  नकोस. यय कमी करावयाचा आिण काही 
तरी मागे टाकावयाचा प्रय न करीत जा. िप्र. यमनेुने मला बदाम, िप ते, खडीसाखर, फराळाचे 

इ यादी व तंूची फार मोठी बंगी परत पोहचताच पाठवून देते हणनू सांिगतले होते. पण ती फार 

मोठी झा यामळेु ितची नीट बांधाबांध करावयालाच मिहने या मिहने लागत आहेत! ती येथे आली 
आिण ितचे धयैर् आिण गोडपणा पूवीर्सारखाच अढळ आहे हे पाहून फार आनंद वाटला. पण आपली 
विहनी!- सटु यावर जेथे माझी विहनी पे्रमाने माझ े वागत करावयाला येणे शक्य नाही अशा 
घरात जावे लागेल ही क पना आली की सटुकेतील अधार् आनंद िनघनू जातो आिण उदासीनता 
वाटते! माझी मतै्रीण, माझी बहीण, माझी माता, माझी सहकायर्कतीर् पे्रमाची सवर् नाती एक या 
ित यात एकदम साठवलेली होती. ितने खरोखरच एखा या सतीप्रमाणे मरण वीकारले. ितने 

आपला आ मा हू की चू न करता आिण तोही मातभृमूी या थंडीलावर हवन नाही का केला? हाय! 
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याप्रमाणे हुता मे आप या देशाकरता िकंवा धमार्करता मरतात याचप्रमाणे या आजकाल या 
िहदं ूयुवती मरतात. उसासे टाकीत, िझजत िझजत, यांची पुनःभेट होणे दैवी िलिहले नाही अशा 
आप या िप्रयकरांची परत ये याची प्रतीक्षा करीत, कोणाला कळले नाही तरी अखंड सेवा आचिरत, 

कोणी याकड ेलक्ष िदले नाही तरी एकसारखे दान करीत- या िहदं ूत णी आप या देशाकरता 
आिण धमार्करता झरुतात आिण मरतात! त्री मग ती कोठली असो ती वभावतःच िनतांत मधुर 

आहे. पण िहदं ू रमणी क याणी, सा वी, सती आहे. ती चेतवीत नाही तर शांत करते; वतः 
िव मतृ असली तरी इतरांची काळजी वाहते. प्र येक िहदं ू त्री हणजे भगवती सीते या अमर 

चिरत्राची नवीन िनघालेली आवृ ती असते. ती. मथुताईंचे यां या वतीने तुला सां वन करायला 
सांगावयाला ती. बाबांनी मला सांिगतले आहे. आप या ती. विहनीं यापेक्षा देखील यांना 
यां यािवषयी फार वाटते. येथे तुझी भेट झाली या वेळेला तझुी िनरोगी आिण नवजीवनाने 

ओथंबलेली मतूीर् पाहून मला इतका आनदं झाला िततका कशानेही झाला नाही. या पिरि थतीत 

हे पत्र िलहावे लागते आहे या पिर थतीमळेु आिण वृ तीं या उ कटतेमळेुही, यांनी वैयिक्तक 

िकंवा रा ट्रीय ना याने मा यािवषयी आिण आम यािवषयी इतकी गाढ सहानुभतूी दाखिवली 
आिण आमचे क ट काही ना काही हलके कर यासाठी म घेतले यां यासबंंधी मा या आिण 

आम या मनातील कृतज्ञता आिण आभार मनाप्रमाणे यक्त करणे अगदी अशक्य आहे. तुला खरे 

सांगावयाचे हणजे मा या िहदंु थानात जे मा या दःुखात वाटेकरी हावयास आिण माझ ेक ट 

हलके करावयाला असे माझ ेदेशबांधव आहेत - माझी िवचारपूस करणारे नेही आहेत; मजिवषयी 
चचार् करणारी वतर्मानपत्रे आहेत; यांना वैयि कक नेहामळेु िकंवा पिरचयामळेु आप यािवषयी 
सहानुभतूी वाटते आिण यापेक्षाही िवशेष हणजे यांना खर् या आिण शदु्ध िव वकुटंुबा या 
भावनेमळेु आप यािवषयी समवेदना होतात; असे पु कळ लोक आहेत - ही जाणीव हेच एक औषध 

िमळा यामळेु कारागहृवास, िहवताप, आमांश इ यादी गो टींना न जमुानता गे या वषर्भर मला 
जगणे शक्य झाले आिण माझी प्रकृती पूवीर्पेक्षा खालावली नाही असा माझा पूणर् िव वास आहे. 

िच.सौ.िप्रय शांताबाईची प्रकृती कशी  काय आहे? िलिह या-वाच यासाठी ितला िवशेष त्रास देऊ 

नकोस. पण मा या िप्रय यमनेुला यासाठी िजतका त्रास देता येईल िततका दे. मी परत आलो तर 

आिण ते हा, मा या सा या लेखकाचे आिण टंकलेखकाचे काम करावयाचे ितने मा य केले आहे- 

अथार्तच अगदी काही वेतन न घेता केवळ देशािभमाना या भावनेने मा य केले आहे! िच. बाबू, 

अ णा आिण माझ ेइतर शालक यांना माझ ेआशीवार्द सांग. 

तुझा िप्रय भाऊ 

ता या 
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पत्र आठवे 

 
।। ॐ ।। 
ीराम 

पोटर् लेअर, एकलक डी, 
िदनांक ६-७-१९२० 

 
िप्रयतम बाळ, 
 

तुझ ेता. २-६-१९२० चे ती. बाबांना िलिहलेले पत्र पोचले. तु या येथे ये याची एकसारखी 
पुढे चालढकल चालली होती; यामळेु आ हाला मोठी काळजी लागली होती. तु या पत्राने ती दरू 

होऊन मन शांत झाले. माझी प्रकृती तू येथून गेलास या वेळी जशी होती तशीच आहे. याहून 

वाईटही झालेली नाही. मात्र तू गे यापासनू ती. बाबांची प्रकृती एकसारखी खालावत चालली आहे. 

आता यांची पाळी आलेली िदसते. दखुणे तेच आहे. पिह याने अपचनाचा िवकार आिण मग 

यापासनू होणारा यकृताचा िबघाड. यांचे वजन १०६ र तल आहे! मी होऊन इतके िलिहतो आहे 

ते हा आमची प्रकृती प्र यक्ष यापेक्षा िवशेषच वाईट असेल असे समज ूनकोस. तसे मळुीच नाही. 
अगदी जशी ि थती आहे तसे मी वणर्न केले आहे. काही उणे अिधक झालेच तर मी तुला लागलीच 

कळवीन. 

बंदीमकु्ततेचे एकदाचे उदक सटुले. शेकडो बंदी कारागहृातून मकु्त होत आहेत. मखु्यतः 
यांनी राजकीय बं यां या मकु्ततेसाठी असखं्य वाक्षरीं या अजार्ची योजना केली, याला 

पािठंबा िदला, या यावर समं या घात या या आप या पुढार्  यां याआिण देशबांधवां या, 
यातही मखु्यतः बाँबे नॅशनल यिुनयन या अनवरत पिर मांचे हे फळ आहे. इतक्या थो या 
अवकाशात चांग या पाऊण लाख लोकां या नावाने पाठवले या प्रचंड अजार्चा सरकार या मनावर 

िवलक्षण पिरणाम झाला असलाच पािहजे मग ते िकतीही नाकारीनात. िनदान या अजार्ने 

राजकीय बं यांची आिण यामळेु या कायार्साठी ते लढले व हरले या कायार्ची नैितक प्रित ठा 
वाढवली यात शंका नाही. आता खरोखर आमची सटुका हावयाचीच असेल तर ित यात काही तरी 
अथर् वाटेल. कारण आ ही यां यात परत यावे अशी इ छा आम या देशबांधवांनी प्रदिशर्त केली 
आहे. यांनी आम यासाठी जी काळजी आिण सहानभुतूी दाखिवली यासाठी यांचे िकती आभार 

मानले तरी थोड े आहेत. यां या िजतक्या आ मीयतेला आ ही पात्र आहो असे आ हाला 
प्रामािणकपणाने वाटते यापेक्षा यांनी आम यािवषयी अिधक आ मीयता आिण आदर दाखिवला 
आहे. आिण यांचे प्रय न अगदीच यथर् गेले नाहीत. कारण जरी आ ही दोघे या क्षमादाना या 
कक्षे या बाहेर पडतो असे सांग यात आले आहे आिण यामळेु आ हांला या कोठडीत िखतपत 
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पडावे लागते आहे, तरी आप या सांगाती क ट सोशीत असले या आिण राजकारणात आप याशी 
सहकायर् केले या शेकडो देशभक्तां या मकु्तते या िदसणार् या याने आमचे क ट हलके झालेले 

आ हांला वाटतात; आिण यामळेु गेली आठ वष अथे आिण इतरत्र सपं, पत्रे, अजर् यां या वारे 

वतर्मानपत्रातून िकंवा यासपीठाव न जी चळवळ आ ही केली ितचे आ हांला फळ िमळा याचे 

समाधान वाटते. 

ता. २-४-१९२० ला मी रा यक यार्ंनी नुक याच िदले या या क्षमादाना या प्र नासबंंधी 
नवीन अजर् सरकारकड ेपाठिवला आहे. या अजार्त सरकारने हे जे शेकडो राजकीय बंदी सोडले 

आिण अशा रीतीने माझा १९१८ चा अजर् अशंतः मा य केला यासाठी पिह याने आभार मानले 

आहेत आिण मग अ यापही बंधनात असले या आिण याप्रमाणेच राजकीय कारणासाठी 
परदेशात अडकून पडले या अशा सवार्ंना लाभ िमळेल अशा रीतीने या क्षमादानाची मयार्दा 
वाढवली पािहजे अशी िवनंती केली आहे. तसेच िहदंु थानातील एकंदर राजकीय पिरि थतीसबंंधी 
आिण यातही िवशेषतः अिधकारीवगार्त या प्र नांिवषयी वेळोवेळी आिण अ यापही चचार् आिण 

वाद होतो आिण जे अगदी अलीकड े यां यापैकी काहीनी वतः मा यापुढे मांडले आहेत अशा 
प्र नां या सबंंधात यिक्तशः माझ ेधोरण काय आहे हेही मी पुनः एकदा िवशद केले आहे. 

यात सवर् मनु यजातीचा समावेश होईल आिण जेथील एकूण एक ि त्रयांना आिण 

फुषांना, ही पृ वी, हा सयूर्, ही भमूी आिण हा प्रकाश - हीच मनु याची खरी िपतभृमूी आिण 

मातभृमूी आहेत - यां यापासनू िमळणार् या लाभासाठी प्रय न कर याचा आिण यांचा उपभोग 

घे याचा समान अिधकार राहील असे सपंूणर् जगाचे एकरा ट्र हे आमचे येय आहे आिण यावर 

आमचा िव वास आहे. इतर सारे िवभाग आिण भेद अव य असले तरी कृित्रम आहेत. याप्रमाणे 

पेशीचे पांतर यिक्तिपडंात होते, यक्ती कुटंुबात आिण सघंात िवलीन होतात, सघंाची रा टे्र 

बनतात, याप्रमाणे सवर् रा टे्र या यात एक प होऊन जातील असे िव वरा ट्र प्र थािपत करणे 

हेच सवर् राजकीय शा त्र आिण कला यांचे येय आहे िकंवा असावयाला पािहजे हे त व आ हाला 
मा य आहे. ते हा साहिजकच िव वकुटंुिब व ही देशािभमानाची वरची पायरी ठरते. आिण हणनू 

एखा या साम्रा याला िकंवा समान अिधकारी घटकां या सयंुक्त रा ट्रसघंाला पर परांिव द्ध 

वंशसमहूांना आिण रा ट्रसमहूांना एकत्र आणनू एकजीव नाही तरी यामळेु यांपैकी प्र येकाला 
आपआप या जीवनाची या या सवर् उदा त व पात ओळख पटून त ेसपं न बनवून उपभोग 

घे याची अिधक पात्रता येईल अशा रीतीने सम प बनवता आले तर ते एक येय गाठ या या 
मागार्वरील पुढे टाकलेले पाऊल आहे. या िवचारसरणीवर माझा िव वास अस यामळेु जो िब्रिटशही 
होणार नाही व जो िहदंीही असणार नाही, तर अिधक चांगले नाव सापडपेयर्ंत याला आयर् हणता 
येईल असा एखादा सयंुक्त रा ट्रसघं थापावयाचा प्रामािणक प्रय न कर यात आला तर यात 

मला सदस िववेकबुद्धीला म न सहकायर् करता येईल. हेच येय डो यांपुढे ठेवनू मी गत कालात 

झगडलो आहे. हेच येय टीसमोर ठेवून मी आताही कायर् करावयाला िसद्ध आहे. हणनू 
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सरकारने आपला ि टकोण पालटला आहे आिण भरतवषार्ला वातं य, साम यर् अिण पूणर् चैत य 

यां या मागार्ने सश त्र प्रितकार न करता पुढे जाणे शक्य कर याची याची इ छा आहे असे ऐकून 

मला आनंद वाटला. माझा िव वास आहे की, खरोखर अशी पिरि थती अस यास मा याप्रमाणेच 

इतरही पु कळ क्रांितकारक आपले पाऊल जेथ या तेथे थांबवतील, या िमळाले या 
सधुारणानंतर या िविधमडंळा या मोडक्यातोडक्या वाटेवर या धमर्शाळेत मानप्रद अशा 
सधंीसाठी इंग्लडंशी हात िमळवावयास िसद्ध होतील आिण पुनः प्रगती या र यावर पुढे पाऊल 

टाकावयाची आज्ञा उ चारली जाईपयर्ंत तेथे कामही करतील. 

मान य (िव वकुटंुिबता) ही देशािभमाना या वरची कोटी आहे हे त व आ हाला समंत 

अस यामळेुच एकच अवयव इतरां या िजवावर इतका पु ट होऊ लागला आिण एखा या असा य 

काळपुळीप्रमाणे फुगनू सवर् मनु यजातीचे जीवन सकंटात आ यासारखे वाटू लागले या वेळी 
आ हाला व थ बसवेनासे झाले. दसुरा पिरणामकर असा कोणताही उपाय िदसत नस यामळेु 

श यिचिक सकाची सरुी आप या हातात धरावी लागली आिण िनरंतरचे दयामम व साध यासाठी 
क्षणभराचा िन ठुरपणा प करणे अव य आहे असे वाटू लागले. पण याप्रमाणे दंडाची प्रितिक्रया 
दंडानेच करावयाला आ ही िसद्ध झालो तरी ते हाही आ हाला मनापासनू कोण याही व पात या 
अ याचाराचा ितटकारा असे, आताही आहे. कारण पर वापहरणासाठी योजलेले साम यर् - 

हणजेच अ याचार. यिक्तशः िकंवा रा ट्र या ना याने दसुर् याचा अपहार कर याची 
मह वाकांक्षा व नातदेखील मला िशवली नाही आिण अ याचार् या या क पनेपासनूदेखील मी 
इतका दरू असे की जे हा समथर् सघंांनी आप या दबु या पण स पक्षा या शजेार् यािव द्ध याचा 
उपयोग केलेला मला जेथे जेथे आिण जे हा जे हा िदसला तेथे तेथे आिण ते हा ते हा याचा मी 
प्राणपणाने िवरोध केला; गत कालात मह वाकांक्षी यक्तींनी - िहदंु थान या बाहेर याच नाही 
तर भारतवषार्तसदु्धा अवलिंबले या सवर्च अ याचारांचा मी मनापासनू ितटकारा करीत आलो आहे. 

या भरतभमूीवर परक्यांनी अिधकार गाजवावा या गो टी या िव द्ध माझ ेमन िजतके बंड क न 

उठे िततकेच ते येथ या जाितभेद आिण अ पृ यता या गो टींिव द्ध उठे. 

ते हा आ ही जे क्रांितकारक झालो ते िन पाय हणनू झालो, उ हासाने नाही. िहदंु थान या 
आ यंितक िहता या टीने आिण इंग्लडं याही िहता या टीने यांनी पर परां या साहा याने 

आिण सहकायार्ने आपली येये शांततनेे आिण क्रमशः प्रगती होऊन गाठणे अव य आहे असे 

आ हाला ते हा वाटे, आिण अ यािपही जर ते अव य असेल तर शांतते या उपायाचा अवलबं 

कर यासाठी आलेली पिहली सधंी मी साधीन आिण प्र यक्ष क्रांतीने िकंवा अ य मागार्ने पाडले या 
घटनानुसारी प्रगती या भगदाडात घुसेन आिण उ क्रांती या सेनेला यातून एकसारखे, अडथळा 
न होता, जाता येईल अशा रीतीने ते भगदाड ं द कर याचा प्रय न करीन. 

सरकारने जर रा यघटनेत मनःपूवर्क सधुारणा के या िन या उपयोगात आण या आिण 

या सधुारणांमळेु ही असली घटनेची िखडं िनमार्ण झाली तर मग रा यक्रांती तेथेच सपेंल आिण 
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ित या जागी उ क्रांती हा आ हांला सवार्ंना एकत्र आणणारा गजर्नेचा आिण खणेुचा श द होऊन 

बसेल. अिण मातभृमूी या सेनेतील एक क्षुद्र सिैनक हणनू मी या सधुारणा यश वी कर यासाठी 
मनःपूवर्क झटेन; हणजे या सधुारणा भारतवषार्ला पुनः वैभवशाली आिण थोर बनवावयाचे व 

इतर रा ट्रां या हातात हात घालनू िकंवा यांना मागर् दाखवून मनु यजाती या भिवत याकउे 

यांना घेऊन जावयाचे आप या िपढीचे मह कायर् साध या या मागार्तील एक पाऊल टाकावयाचे 

थान हा या अशा रीतीने यांचा उपयोग क न घेईन. 

रा यक्रांितकारकां या सघंात या वेळी मी काम करीत होतो या वेळी माझ ेिवचार असे 

होते आिण आज एकांत कोठडी या चार िभतंीं या आत क डले गे यावर काढले या या दीघर् १२ 

वषार्ंनंतरही माझ ेिवचार तसेच आहेत. तरवारीने जे िनबर्ंध घोिषले गेले आिण प्रजापीडनाचे िबकट 

व प टाकून टाक याचे अवगुठंन हणनू या रा यघटना उपयोिज या गे या यांना िन ठावंत 

राहणे आिण यां यािवषयी भक्ती बाळगणे आ हाला अशक्य झाले हे खरे आहे. पण िततकेच हेही 
खरे आहे की, ते हाही धमर्िनयमांचे पालन करणे, रा यघटनेचा पुर कार करणे, हे आमचे कतर् य 

आहे असेच आ हाला मनापासनू वाटे आिण अ यािपही वाटते. पण ते िनयम हणजे वतंत्र 

जनते या याया याया या क पने या स य व पाचे िनदशर्क पािहजेत आिण ती घटना हणजे 

मनु यजाती या क याणासाठी आिण दैवी वैभवा या प्रा तीसाठी वतंत्र त्री-फुषांनी केलेले 

प्रय न जीत एकत्र आले आहेत, एकतान बनले आहेत आिण एकजीव झाले आहेत अशी पािहजे. 

िहदंु थानातील विर ठ कायर्कारी मिंत्रमडंळा या सभासदासारख्या प्रिति ठत अिधकार्  यांनी मला 
आिण इतरांना पढुील प्र न पु कळदा टाकला होता - ‘‘तु ही पूवीर् या िहदंी रा या या िव द्ध 

उठावणी केली असती तर तुमची ि थती काय असती? ते िवद्रो यांना ह ती या पायाखाली 
तुडवीत!’’ याला मा याकडून उ तरही िमळाले होते. िहदंु थानातच काय, जगा या कोण याही 
देशात-प्र यक्ष इंग्लडंम ये सदु्धा - िवद्रो यांना कधी कधी असली भयंकर िशक्षा भोग याचे दैवी येई. 

पण मग इंग्रज लोकांनी युद्धा या वेळी जमर्न लोक आम या बं यांना वाईट रीतीने वागवतात 

आिण यांना रोटी देत नाहीत अशा को हेकुईने जगा या कानठ या का बसवा या? जमर्नांनीही 
या वेळी यांना ‘‘ऊन रोटी आिण लोणी? एक काळ असा होता की या वेळी कारागहृातील 

बं यांची िजवंतपणी कातडी सोलीत आिण यांना मोलॉक, ठॉर िकंवा अस याच युरोपातील युद्ध 

देवतांना बळी देत असत’’ अशी आठवण िदली असती हणजे! खरी गो ट अशी आहे की, ही जी 
जगा या सं कृतीत मनु यप्रा याने सधुारणा घडवली आहे ती सवर् रा ट्रांतील मनु या या 
प्रय नांचे सकंिलत फळ आहे आिण हणनू ित यावर सवर् मनु यजातीचा वारसा आहे व ितचा 
लाभ सवार्ंना िमळाला पािहजे. या रानटी युगा या तुलनेनेच हणावयाचे तर माझी चौकशीही 
पु कळ चांगली झाली व िशक्षाही अिधक या य झाली हे खरे आहे; आिण मनु यभक्षक जाती 
आप या बं यांना जी िशक्षा देत िकंवा चौकशीचे जे नाटक करीत यापेक्षा अिधक चांगली पद्धती 
या सरकारची आहे या प्रश तीपत्राने सरकारचे समाधान होत असेल तर याला माझी ना नाही. पण 
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यावेळीच हेही िवसरता कामा नये की, पूवीर् या काळात राजे िवद्रो यांना जसे िजवंत सोलीत 

याचप्रमाणे िवद्रोहीही यांची भाग्यतारा जोरात आ यावर या रा यक यार्ंना िजवंत जाळीत! 

आिण इंग्रजी जनतेने मला िकंवा इतर िवद्रो यांना अिधक यायाने हणजे थो या रानटीपणाने 

वागवले असेल तर यांनाही आ व त असावे की पिरि थतीची उलटापालट होऊन िहदंी 
क्रांितकारकांची तशी पाळी आली तर यां याकडून यांनाही असेच अ यंत दये या रीतीने 

वागिव यात येईल! 

या अजार्पासून आम या सटुके यासबंंधात िवशेष काही होईल अशी आशा क  नकोस. आ ही 
आमची आशा कधीच बळावू िदली नाही आिण यामळेु सटुका न झा यास आ हाला यािवषयी 
िवशेष िनराशाही वाटणार नाही. काहीही िनणर्य झाला तरी तो वीकारावयाला आ ही िसद्ध आहो. 
तू आप याकडून शक्य िततका प्रय न केला आहेस आिण मखु्यतः तु या सतंत उ योगाचेच हे 

फळ आहे की राजकीय बं यां या मकु्तते या प्र नाला इतके ती  व प आले िन आ हांला 
दोघांना वगळले तरी उवर्िरत शेकडो राजकीय बं यांना आपले वातं य परत  िमळाले. 

तुझी प्रकृती उ तम असेल अशी आशा क न आिण ने यांना आिण नातलगांना 
नम कार िलहून हे पत्र पुरे करतो. 

िप्रय बाळ, तुझाच 

िप्रय ता या 
 




