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ूः
विचतच िलह ले जातात. यां या गु तेमुळे, 

यां े धो याचे असते. कारण जर ती सापडली तर 
या  इ छत असतात ित या हातात या साधनांचा 
पुरा ेष करणे, स ािधशांना श य असते. अिभनव भारत 
या ून पाड याक रता ःथापले या गु  संःथेचा इितहास िलह णे 
या रणानेच दंकरु  झाले आहे. या संःथेब ल जी काह  हःतिल खत साधने विचत ्होती ती 
आ ह , आप या हाताने, वर ल कारणांक रताच न  केली, आ ण काह  सरकार-जमा झाली. 
या े आता, या संःथेचे जे काह  थोडे सभासद आज हयात आहेत यां या मा हतीवरच 
वस , जी काह  पुटपुंजी साधने िमळाली ती जमेस ध न, मी हा ूय  केला आहे. उपयु  
कारणांनी तो पुंकळच अपुरा आहे हे सांगणे नकोच.  

साधनां या अपूणतेची आणखीह  दोन कारणे आहेत. रा यबांित ह  काह  लौकर सा य 
होणार  गो  नाह . यातूनह  हंदःथानांतु  सश  व ूबल इंमजी साॆा याला, यांनी 
हेतूप ःसर िन:श  केले या ूजेने, सश  बांित क न सु ग लावणे हे तर महादघटु  काम 
होत कंबहनाु  सश  व ूचंड राजस ेला िन:श  ूजेने रा यबांित क न उखड याचे 
हंद तहासात, एकच उदाहरण आहे. पण ह  अघ टत घटना घडनू  
यावयाला १९४७ पयत Ð लागली. अथात ् यांत िनदान तीन त ण प या 
खच या. या एव या ूद घ काळांत, पह याच काय पण दसु  याह  पढ तली बांितकारक 
माणस जवंत राहणे ूाय: अश यच. आ ण माणसा या सामा य आयुमयादेमुळे माग या 
१ य पढ तले तर कोणी जवंत राह लेच नाह त, पण आम या पढ तलेह  आ ह  फारच थोडे 
व मान आह त. यामुळ या ९0वषाचा इितहास संपूणतया िलह णे, या दोन प यांतले 
पुंकळसे बांितकारक दवंगत झा याने, आ ण यां याबरोबरच यांची मा हतीह  न  झा याने, 
श य नाह . यातूनह  आ ह  जे काह  थोडे अविश  राह लो आहो यांची, ६0 नंतर या 
वयोमानाूमाणे, ःमिृत पूव इतक  तीो राह ली नाह . यामुळे बराचसा इितहास वःमतृी या 
साग त लु  होऊन गेलेला आहे. ःमरणश या या वठत चालले या वृ ास जी काह  पालवी 
िश लक आहे, ितलाच टवटवीत क न, ितला लागलेलीं पुंप खुडनू , ह  माळ मी तयार केली 
आह ती भरग च असती तर ितचा सुगंध व ितचे ःव प अिधक मोहक झाले असते. पण ते 
तसे सणे श य कां नाह  याची कारणे वर दलीच आहेत.  

धनां या अपूणतेचे ितसरे कारण हणजे अिभनव भारताला सोसावा लागलेला पराजय 
हे आ ावच असा आहे क , तो वजयी वीरांचे पोवाडे गातो, परा जतांचे 
नाह ा शेलापागोटे कोणी बांधत नाह . पण जाणते त  असतात 
या त, आ ण ते पडले या म लालाह  अ पस पा रतो षक देतात. 
रा  हे अखेर या ूय ाला िमळते. या या पूव चे सव 
ूय  यां या वां याला अपयशच आलेले असते. पण 
या अपयशी बंडांनीं, चकमक ंनी, उठावांनी बांतीची वाला धगधगलेली, भडकलेली, राहते. 

तावना 
रा यबांितकारक गु  संःथांचे इितहास 
या इितहासाची साधने जतन क न ठेवण
 रा यस े व  या संःथा बांित क

संःथा नामशवा आयताच िमळून, अशा 
सावरकरांनी इंमजी रा य उलथ
का

मुळ
ंबून

ुर:
े. 
ःथानु  हे, आजपयत या इि

 ९0 वष - १८५७ ते 
 पड

ा 

 

रां

े. 
 अ
सा
हे. आ ण मनुंयःवभ

. कुःतीत पडले या माणसाल
ंना परा जतांतह  गुण दसता
यबांती या िचरकालीन यु ांत यश
, सव बंड, सव चकमक , सव उठाव या
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ःवातं यलालसेचा नंदाद प सारखा तेवत ठेव याला या सव ूय ांचे तेल एकसारखे घालावेच 
या ीने तर  यांचे मह व इितहासाला मा य असते. हणून या १८५७ ूमाणे 

मा य

 पाठवली. पण फ  बापटांनींच 
थोड श

लागते. आ ण 
परा जत बंडांचा इितहासह  लोकांना आदरणीयच वाटतो. एतदथ या पराजयाचा इितहास श य 
िततका मिथत क न ठेवणे, हे एक रा ेितहासाच साधनच आहे. ते साधन पुरेसे हाती यावे 

हणून मी मा या सहका  यांना वनं या के या, पऽ िलह लीं, वृ पऽांतूनह  मा हती मागवली. 
पण आम या पराजयाने िनराश झाले या क येकांनी ती पाठवली नाह , याच मला वाईट 
वाटते.  

पण यांनी िलह ली नाह  हणून आपणह  ती िलहूं नये हे मला ूशःत वाटेना. माझी 
क पना अशी होती क , सावरकरच हे काम हातीं घेतील. अिभनव भारत हा यांचाच 
मानसपुऽ. या या पराबमाचे, यागाचे, धैयशौया दकाचे खरे कौतुक यांनाच अिधक. हणून 
तो जर  अ पायुषी ठरला तर  याचे गुणवणन यांनीच जतके स दयतेने केले असते, आ ण 
यां या उपजत काव्य-ूितभेने ते जसे मोहक व भव्य मनोहर झाले असते, तसे व िततके 

ाने होणार नाह . हणून मी यांनाच याब ल वारंवार िलह ले. Ô यांचे आ मच रऽÕ 
ूिस  झा यावर माझी आशा गु णत झाली. पण शेवट  यां या ूकृतीन यां या हातून ते 
होईलसे दसेना. हणून यांनी उलट मलाच गळ घातली क , Ôबाबा गेले, बाळह  गेला, मीह  
दबलु  झालो, तूंच ते पुरे अपुरे कसे होईल तसे िलहनू  काढ.Õ यां याूमाणेच मा या इतर 
ःने ांनींह  मला लकडा लावला क , मीच ते पुरे करावे. हणून मी ते काम १९४८ या ूारंभी 
हाती घेतले. इत यांत गांधीजीं या वधानंतर झालेली कॉमेंस गुंडांची ह लडु  मलाह  भोवलीं; ८ 
दवस तु ं गवासह  झाला. यामुळ मी मो या ूयासाने िमळवलेली तुटपुंजी साधने, आ ण 
िलह लेला मजुकूरह  मला िमऽां या सहा याने दडवून ठेवावा लागला. सावरकरांवरह  सरकारने 
खनुशीपणाने खटला चालवला. यामुळे गोडसे खट याचा िनकाल लागेपयत हे काम मला 
ःथिगत करावे लागले. सावरकर यांत िनद षी ठ न सुटनू  आ यावर मग पाहत  तो िलह लेली 
२ ूकरणे व मा या सहका  यां या मा हतीची काह  पऽ, या गडबड त गहाळ झालेली. हणून 
मला ती ूकरणे पु हां िलहावी लागली. असा हा िा वड  ूाणायाम झाला. पण तो एकदां 
करावयाचाच असे ठरवून तो आज पुरा केला आहे. मला जेवढ  मा हती होती ती यांत सं ेपान 
आढळेल. सावरकर वलायतेत होते त पयतचा इितहास अथात ् यांनाच मा यापे ां अिधक 
माह त असणार. हणून यांना तो तर  िलहनू  पाठवा हणून िलह ले. पण ते वर ल कारणांनी, 
आ ण ूकृती या अःवाः याने, िलहू शकले नाह त. हणून सेनापित बापटांना तो िलहनू  
पाठव यास वनंती केली. आ ण सावरकरांचे यावेळचे इतर सहकार  मिासचे मऽंी डॉ. राजन ्, 
आ ृकेतील बॅ. पाथर, मुबंईचे डॉ. ए ळकर यांनाह  वनंितपऽ

ी मा हती पाठवली. बाक यांची उ रेह  आली नाह त. यामुळे वलायतेत, व इतरऽ या 
बांितकारक खटपट  सावरकरांनीं के या यापैक  थोड शीच मा हती मी येथे देऊ शकल . 
सावरकरच जर ती िलह तील तरच ती पूणपण इितहासांत जमा होईल. 
Ôमुहतु  विलतं ौयेोन च धूमाियतं िचरंÕ या सुभा षताला अनुस न, अिभनव भारताची कारक द 
जर  १0च वषाची असली तर  याने ूचिलत केलेले सश  रा यबांितचे नाणे पुढे बर च वष 
त णां या व्यवहारांत होते. ःवातं यक व गो वंद यांची काव्य जशीं रा यबांितकारक त ण 
गुणगुणत, तसे अिभनव भारताचे नाणेह  यां या एकमेकां या देवघेवींत असे. आ ण ते, कंवा 
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याच कमतीचे व जातीचे, नाणे नेताजी सुभाषचंिां या सै यांतह  खुळखुळत होते. 
हंदःथानांतलीु  रा यबांित ह  सश  कंवा िन:श  साधनांनी घडनू  आली, हा वादाचा ू  
आपण सोडनू  देऊं. दो ह  त  हे या साधनांनी ती घडली, हा सम वयच ःवातं याचा इितहास 
मा य कर ल. या ू ांतगत अ हंसेचा ऊहापोह पुढे एका ूकरणांत मी केला आहे. हणून येथे 
याती  कर त नाह . पण या सम वयांत, सश  साधनांचा जो भाग आहे यांत, 
अिभनव भारताचा अंश थोडा तर  आहे हे खिचत. आ ण याची त वूणालीच पुढे आजह  
चालत आहे, हे हैसोजन बॉ ं बची जी तयार  रा ारा ांत चालली आहे ित याव न िस  होत 
आहे. 

. डावरे यां या माफत, 

अ हंसा हा परम धम खरा. पण तो धम मानणारे दोन वरोधी प  असतील तरच 
याला यश आहे. तसे धमूवण लोक जगांत नाह त, त वर सश  साधनांवरच वसंबणे भाग 
आहे. 

बांितवीर बाबा आ ण ःवातं यवीर वनायकराव सावरकर यांची जी च रऽे माझे िमऽ रा. 
गोखले व करंद कर यांनी िलह ली आहेत यांत, व वशेषत: सावरकरां या Ôआ मच रऽांतÕ, 
अिभनव भारता या कायाब ल बर च मा हती आलेली आहे. यांत मीह  काह शी पुरवली होती. 
हणून या मंथांत याची काह शीं पुन  आढळेल. पण ती श य िततक  कमी क न, यांत 
न आलेली, पण खर  मह वाची मा हती, हणजे अिभनव भारताखेर ज दस  याु  गु  संःथा, 
श ा ांची िस ता, बॉ ं बचे कारखाने, या सन वधाचा कट, खट यांतली अंतःथ मा हती 
वगैरे यांत दलेली आहे. यांपैक  पुंकळशा गो ी गोखले कंवा करंद करांना ूिस  करणे श य 
नव्हते. हंदःथानु  आता ःवतंऽ झाला अस याने या ूिस  कर यास हरकत नाह . यापैक  
अिभनव भारता या बॉ ं ब या कारखा यांब ल माझे िमऽ, आ ण अिभनव भारताचे जुने 
सभासद, रा. रामभाऊ भाटे यांनी पुंकळच गो ी अगद  नव्यानच उजेडात आण या. ते आ ण 
यांचे सहकार  ां यािशवाय या कोणासह  माह त नव्ह या. हणून यांचे मह व वशेष 
आहे.  

यांतह  आ ह  आम या खट यांत गायडरचे उजवे हात असलेले पोलीस इ ःपे टर 
सदावत यांस फतवून, बॉ ं ब या कारखा याब ल एक अवा रह  पोिलसांपुढ, आ ण हणून 
आम यावर ल खट यांत, कसे येऊं दले नाह , आ ण यामुळ या बॉ ं ब या कारखा यांतले 
आमचे अिभनव भारताचे सभासद कसे अ जबात सरकार या तावड ंतून िनसटले, आ ण हणून 
रा. भाटे नुसते सुर त राह ले इतकेच नव्ह, तर इंमज सरकार याच नोकर ंत िश न सुखान 
आज कसे िनवृ ीवेतन खात आहेत, याची स यकथा ूथमच आज उजेडांत येत आहे. क पत 
कादंबर सारखी ती आ यकारक, मनोरंजक, तशीच उ ोधकह  वाटेल आ ण आम या काया या 
व्यापाचीह  क पना याने ःप पणे येईल. िशवाय या बॉ ं ब या कारखा यांत गु पणे काय 
करणा  यांच समाधानह  होईल. रा. भाटे यांनी जी मा हती दली ती यां याच श दांत दली 
आहे. यां या उपकारांच ॠण मी कसे फेडूं? वाईट इतकच वाटते क , हे ूकरण भा यांच 
बॉ ं ब या कलेतले गु  रा. कृंणाजी गोपाळ खरे, वक ल यांना, मी रा
वारंवार वनंती केली असतांह , यांनी ते िलह ले नाह . यांनी ते िलह ले असते तर अिधक 
ःप  व भव्य ते झाले असते.  

असो. या मा या िमऽांनी मला बर च मा हती देऊन उपकृत केले यांची नांवे यो य 
या ठकाणीं मी दलीच आहेत. याब ल यांचे ूिस पणे आभार मानणे माझ कतव्य आहे. 
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तसेच रा. गोखले व करंद कर यांनी िलह ले या च रऽांचा मी थोडासा उपयोग केला अस याने 
यांचेह  आभार मानतो. सावरकरांसार या अलौ कक बांितवीरांची च रऽे यांनी ूथमच ूिस  
क न जनतेला यांचे काय व यांचे मह व पटवून दले. या मंथांत या च रऽांत नसलेला 
भाग ूिस  होत अस यान अिभनव भारताच काय व माहा य ूथमच काह से जनतेला 
समजेल, अशी आशा आहे.  

तु ं गांत व सुटकेनंतर जे आमचे हाल पोिलसांनी व अिधका  यांनी केले याब लची 
मा हती, ूकाशक रा. परचुरे व व ासराव सावरकरां या आमहाव न, ऽोटक पान १ या 
प रिश ांत दली आहे. यायदानांत खास यायालयान कशा काय ा या कसरती के या 
तेव यापुरतीच मा हती २  या प रिश ांत घातली आहे. को हापूर ूकरणाची मा हती १९४८पासून 
मी मागत होतो, ती माझे िमऽ गंगाधरपंत गोखले यांनी नुकतीच पुरवली हणून ितचे ३र 
प रिश

ांना, कृत तेन शतश: अिभवादन क न ह  ूःतावना संपवतो.  

 केले आहे. हःतिल खते पाहनू  माझे िमऽ व सहकार  रा. कृ. गो. खरे, व ासराव 
डावरे, वामनराव जोशी, गोपाळराव धारप व को हापूर केसमधले रा. गो वंदराव बापट यांनी 
या सूचना के या याूमाण द ः याु , श य तेथे, के या आहेत. को हापूर ूकरणाव नह  
लो. टळक व गंगाधरराव देशपांडे यांचे बांितकारकांशी कती ढ संबंध होते हे वाचकां या 
ल ांत येईल. रा. गंगाधरपंत गोख यांचे याब ल मी आभार मानत . वा हेर या कटाची 
हक कत िलहनू  धाडावी हणून ूा. डॉ. हर  रामचंि दवेकर यांना मी वारंवार वनं या के या. 
पण यांनी ती पाठवली नाह  याब ल खेद होतो. ती आली असती तर को हापूर, वा हेर, 
नािसक, सातारा येथ या उघडक स आले या सश  बांती या ूय ांची संगतवार हक कत पुर  
िमळाली असती. पण वा हेरच गालबोट राह लच.  
अिभनव भारताचे बरेचसे सभासद आतां दवंगत झाले आहेत. यांना, व यांनी 
आम याबरोबर देहदंड व सवःव हािन आनंदाने प करली या आम या व मान ाता ात 
सहका  य

अ य ततृीया 
शके १८७२ 
येवल 
वंणू महोव भट 
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१ 
 

ःवरा ये छुन पा हजे यु  केले ।  
- गो वंद 

१८५७ या सश  ःवातं ययु ांत हंदःथानालाु  रजपूत, िशदें, शीख आ ण इतर 
संःथािनक यांच साहा य न िमळा यान अपयश आले; आ ण याचा सूड इंमजांनीं इत या 
अघोर कृ यांनीं घेतला क , पुढे ःवातं यवाद  पढ  िनमाण होऊं नये हणून यां यांत या 
क येक रा सांनी हंद  यांची ःतनेह  कापून टाकली! यानंतर क येक वषपयत 
सवसामा य जनतेन ःवातं याथ कोणतेह  ूय  केले नाह त. जवळजवळ एक पढ पयत ह  
अनाःथा टकली. या कालांत राणीचा जाह रनामा, श बंद चा कायदा, संःथाने खालसा 
कर याचे रह त करणे, आ ण जनतेला संतु  राखण हे धोरण अवलंबून इंमजांनीं आपले आसन 
पुन: ःथरावल. पण ःवातं याची उपजत लालसा काह  काळ ूःतु  झाली असली तर  ती ठार 
मेली नव्हती. काह  सरकार  नोकरांतच या ःवातं या या लालसे या ःफु लंगाने पेट घेतला! 
Ôलोकह तवाद Õ गोपाळराव देशमूख आ ण ूिस  बंडखोर वासुदेव बळवंत फडके हे सरकार  
नोकरच होते. देशमुखांना ःवातं याचीं सुखःव न पडत होती, असे यां या ह ली ूिस  
झाले या च रऽ-लेखांव नच दसते. वासुदेव बळवंत फड यांनी तर इंमजां व  खास बंडाचा 
झडाच उभारला! रा. जोशी यांनी जे फड यांचे च रऽ िलह ले आहे यांत ःवातं यूा ीब ल या 
फड यां या मनोवृ ींचा सुंदर आ वंकार सापडतो. वंणु शा ी िचपळूणकर हेह  ूथम सरकार  
नोकर तच िशरले होते. पण सरकार  नोकर त असतांना देशःवातं याची हरहरु ु  यांना ःवःथ 
बसूं देत नव्हती. ूिस  योितराव फुले यांनाह  इंमजांचा कांटा काढ याची ःफूित एकदा 
झा याचे यां या उ ारांव न दसते. सुूिस  माधवरावजी रानडे हे जर  या वेळ  सरकार  
नोकर होते तर ह , ते वासुदेव बळवंतांना मदत क रतात या संशयाव न, इंमज सरकार यां या 
पाळतीवर होते, व यांचा पऽव्यवहारह  फोडनू  पाह . याव नच असे दसते क , ःवतंऽ, जवंत, 
ूितभासंप न माणसांना ःवातं यूा ीिशवाय देश ऊ जतावःथेला यावयाचा नाह , हे कळून 
चुकले होते. आ ण जो तो आपाप या पर ने या ीने लोकिश णाचे काम कर त होता. 

१.१ टळकांची पढ  व बांतीची ःफूित 
या कालांतच िचपळूणकर, टळक व आगरकर यांसार या ःवयंूभ वभूतींना Ôलोकह तवाद Õ व 
माधवरावजी रानडे याच िमळिमळत धोरण न पटनू  यांनी यां यापे ा एक पाऊल पुढे 
टाकल. ÔिनबंधमालाÕ, Ôकेसर Õ आ ण ÔसुधारकÕ या वृ पऽांतून इंमज सरकार वषयीं ेष उ प न 
होईल असे लेख येऊं लागले. िन:श ता आ ण राजिोहा या काय ाचे काटेर  कंूपण यां या 
कचा यांत सांपडले या असहा य, असंघ टत, अ ानी जनतेला हळंूहळंू देशभ चे, 
ःवाथ यागाच, ूितकार मतेच बाळकडू पाजून भारतीय जनता, वशेषत: महारा ीय जनता, 
यांना बांितपथावर आणावयाची होती. १८५७ या सश  बांती या आठवणी पुसट होत जात 
हो या, पण वासुदेव बळवंतां या ूय ांची ःमिृत ताजी होती. या ःमतृी या ःफु लंगाला 

अिभनव भारताची पा भूिम  
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दे  फंूकर घालून तो ू विलत ठेवण
इंमजसरकार या हरएक दंकृ यां याु  इंधनाव
शभ चा  अवँय होते. या पेट या देशभ या वाळत 

र, कडक ट केच पेशोल ओतून, बांतीचा वणवा 
ेटव याच पत ा टळकां या पढ ंतील देशभ ांनी केले. आ ण यां या लेखांमुळच चाफेकर 
व सावरकर यांना बांितूवण केल ी  यांडचा वध के या या 
आरोपा या खट यांत आप याला ःप च सांिगतले होते. 
ःवातं यवीर सावरकरह  आप या आ मच रऽ ंना Ôगु णां गु :Õ असाच मान 
देतात

रकर, 
हसकर, पागे यांनी - या सवापासूनच घेतले असल तर  ÔकृतीचÕ ॠण फडके, चाफेकर 

(सा. आ. प.ृ ७८, ८१). आ ण याचा ू य  

प
े, हे इितहासच सांगतो. चाफेकरांन
 Ôकेसर Õमुळ िमळाली हे  ःफूित 

ांत लो. टळका
 (सावरकर आ मच रऽ प.ृ ८९). यां या Ôलेखाची पारायणÕ ते कर त होते. आ ण 

Ô टळक आंतून सदैव राजिोह च होतेÕ असाच संःकार यां या मनावर या Ô टळकपणाÕमुळ 
झाला होता (तोच मंथ प.ृ २१६). िचपळूणकरां या िनबंधमालतील Ôआम या देशाची ःथतीÕ 
या, यावेळ  व नंतरह , जहाल गणले या लेखावर इंमज सरकार कैक वष ूेस ऍ टचा घण 
मार त होते, हा एकच पुरावा िचपळूणकरां या वलंत देशभ या पुरःकाराचा उ कृ  पुरावा 
आहे. आ ण  यांडशाह मुळे ÔसुधारकाÕचे संपादकह  इतके खवळले होते क , यांचे या वेळचे 
ÔसुधारकांÕतील लेख हे केसर ंत या लेखांपे ांह  अिधक कडक व भडक होते, असे दसून येते.  

पण या देशभ ांनी इंमज सरकारां व  पेटवले या वणव्यांत सश  बांती या वचारांचा 
भडका उठव याच ू य  काय ÔकाळÕकत िशवरामपंत परांजपे यांचच होय.  यांडसार या 
जुलमी अिधका  याचा िशताफ न वध करणा  या चाफेकरांस सव नरमगरम पऽकार खुनी, 
माथे फ , असे हणत असतां, चाफेकरां या देशूेमाचा गौरव क न यांना Ôहता माु Õ ÔदेशवीरÕ 
martyr या आदरदशक वशेषणांनी परांज यांनीच ूथम संबोधले! आ ण हणूनच सावरकर 
हणतात क , मा या बांितकारक जीवनाच गु पद Ôमी काळासच देऊ शकेनÕ (सा. आ. प.ृ 
८८). पण तेह  Ôःफूत चÕ, Ôकृतीच नव्हे.Õ आ ण शेवट या श दांतच खर  म खी आहे; कारण 
पुढे िशवरामपंतांचे च रऽ या पूव येयापासून अलग झाले, हे पुंकळांस माह तच आहे. पण 
Ôबांितकारकांची पढ Õ महारा ांत िनमाण कर याच ौये यांनाच पुंकळांशीं दले पा हजे, हेह  
खरे आहे. 

१.२ महारा ाला बांतीचा अममान  

बांितकारक जीवना या Ôःफूत चÕ ॠण जर  अिभनव भारता या जनकांनी - साव

यां यापासूनच सावरकरांनी घेतले हे उघड आहे 
प रणाम हणजे Ôरा भ समूहÕ या अिभनव भारता या पूव या पांत या गु  संःथेची १८९९ 
या अखेर स नािशक ेऽांत झालेली ःथापना, हा होय. ितचे Ôःवातं य हेच सा य, आ ण 
सश बांित हेच साधन होते. (सा. आ. प.ृ १३८)Õ. सावरकरां या आ मच रऽांत (प.ृ २१३-२३३) 
हे येय व हेच साधन ठरवण कां आवँय होते, याची उ कृ  मीमांसा केली अस यान याची 
पुनराविृत मी कर त नाह . वाचकांनी ते वणन मुळांतूनच वाचाव एवढ च िशफारस मी येथे क ं  
शकत . अिभनव भारता या त वूणालीच सारच यांत आले आहे. आ ण तदनुसारच याचा 
पुढला १0 वषातला ूचंड वःतार पाह ला पा हजे.  
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ःवातं यूा ी या येयाचा उगम ूथम महारा ांतच झाला, याला इंमज सरकार या 
द वांतला ू य  पुरावा आहे. हंदःथानांतु  जेव्हां राजिोहाचा क लोळ उठून इंमज 
सरकार व  सश  बांतीची चौफार उठावणी होऊं लागली, तेव्हां यावर उपाययोजना 
सुचव यासाठ ं सरकारन १९१८ सालीं रौलेटं किमट  नेमली होती. ितन जो अहवाल ूिस  केला 
यांत राजिोहूसारा या अमपूजेचा मान महारा ांत या िच पावन ॄा णांनाच दला आहे. 
तसेच ग◌ीह्  ळह ◌ो◌ू हणजे  ÔÔ हंदःथानांतलीु  अशांतताÕ या िचरोल या मंथांत या 
ÔÔअशांतते या जनक वाचा मानÕ ह  यान टळकांनाच दला आहे. आ ण यांत Ôकेसर Õ, 
ÔकाळÕ, Ô वहार Õ यांनीच हा ूसार केला, आ ण चाफेकरांना व सावरकरां या अिभनव भारताला 
टळक-परांजपे यांनीच ःफूित व उ ेजन दले, असा ःप  उ लेख आहे. बंगाल व मिास या 
ूांतांत इंमजी िश णाचा ूसार ५0-७५ वष अगोदर झाला असला तर , ितकडे ःवातं या या 
क पनेचा उदय न होतां, महारा ांतच ितचा उदय झाला, ह  घटना खरोखरच मह वाची आहे. 
असा एक ऐितहािसक गैरसमज िनबंधमालाकारांनींह  पसर वला होता आ ण आहे क , केवळ 
इंमजी िश णानच ःवातं या या वचारांचा सुिश तांत उदय झाला. पण केवळ तेच कारण 
असते

१.३ बांतीची ःमरणी  
ा थोड यात आढावा आहे. सावरकर हे सश  

बांितक

च व ासून राहण अप रहाय आहे. मूख 
ॄा णां या आ ेन तुकाराममहाराजांनी जशा आप या अभंगां या व ा इंिायणींत बुड व या 
याचूमाण आ ह ंह  आम या दैनं द या, टांचण, टपण, अमेय ःवाहा क न टाकलीं. 

 तर बंगाल व मिासम येच या ःवातं यते या क पनांचे बीजारोपण ूथम व्हावयास 
पा हजे होते. पण ते झाले नाह , याव न केवळ इंमजी िश ण हे ःवातं या या क पनेच 
एकमेव कारण नव्हे हे उघड ठरते. आ ण उपयु  सरकार या ÔÔराजिोह  किमट चाÕ िनणयह  
तसाच आहे. महारा ांत या ॄा णवगात पेशवाई या वेळची ःवातं यलालसा जागतृ अस यान, 
या पुढारले या वगातच ितन, िश णा या साहा यान, ू ोभ उ प न केला, आ ण बेडरपण 
याच मागान ितचा ूसार केला, हे खरे ऐितहािसक स य आहे. मरा यांत ह  ःवातं यूीित 
आ ण लढाऊवृ  उपजत व जागतृ नसती तर इंमजी िश णान यां यावरह  फारसा प रणाम 
हो याच कारण नव्हते. तेव्हां मरा यां या र ांतच ःवातं यूेमाची लाली चमकत होती, आ ण 
इतर ूांतांत असलीच तर ती पंडरो या याु  र ाूमाण िनःतेज होती, हे उघड आहे. असो.  

अिभनव भारता या पूवपी ठकेचा ह
ारक संःथेचे जनक अस यान यांनीं आप या आ मच रऽांत तो वःतारान, यां या 

उपजत काव्यमय भाषत, सांिगतला आहे. तेव्हां याची  येथे कर याच कारण नाह . 
या संःथेच मूळ नांव Ôरा भ समूहÕ आ ण उघड टोपणनाव ÔिमऽमेळाÕ. या िमऽमे याचच 
पांतर कालांतरान १९0४ म ये Ôअिभनव भारतांÕत झाले, आ ण पुढेतेच गाजले. या संःथत 
माझा ूवेश १९0१ म ये झाला आ ण तो अखेरपयत टकला. हंदःथानांतलाु , वसाव्या 
शतकांतला, हा ःवातं यूा ीचा पह लाच उठाव अस यान याचा इितहास वःततृ िलह ण 
यो य. पण सावरकरां या आ मच रऽांत, (प.ृ १११, १७१, १८३) आ ण पुढेया मंथांतह , 
सांिगत याूमाण या इितहासाचीं साधन आ ह ंच आप या हाताने न  केली अस यान, आतां 
केवळ यमराजा या तावड ंतून अ ाप सुटलेल , व साठ या पैलतीरावर गेलेल , असे जे काय 
आ ह  दोघे-चौघे आह त यां या ÔÔआठवणीÕ वर
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तुकोब

तो 
  मी वारंवार सांिगतले क , तु ह च हा मंथ िलहा. िनदान तुमची 

ांला परु  माह त नाह  ती तर  तु ह  िलहनू  काढा; बाक ची आ ह  
िलह त

ांना खु  परमे राच पाठबळ अस यान यां या व ा अगद ं कोर या व जशा या तशाच 
राह या. आ हांला ई राच साहा य नसल तर  आम या सव दव्यातून बचावले या 
ःमिृतिशलांवर कोरलेले जे संःकार आहेत तेच उजळून वाचकांपुढे ठेव यावरच आ हांस 
समाधान मानून घेण भाग आहे. आ ण या आठवणींनाच श य िततक नीटनेटक ःव प देऊन 
यांचीच ःमरणी मी वाचकांना सादर कर त आहे. खु  सावरकरांनीं व इतरांनींह  अनेकवार 
सूचना क न गळ घातली हणूनच मी ह  ःमरणी जुळवली. या ःमरणींतह  सव मणी 
एकसारखे व सलग ओंवलेले नाह त. थोडेच पण ठसठशीत आहेत ते, येतील तसे, ओंवून ह  
मु ांची माला ःवातं या या ूा ीकरतां सश  वा िन:श  बांती या य कंूडांत यांनी 
अ रश:, कणश: आ ण णश:, आपले आयुंय भःमसात ् केले या मु ा यां या चरणांवर 
अ पत आहे. १८५७ तले नानासाहेब पेशवे, बहादरशहाु , ता या टोपे आ ण झांशी या 
लआमीबाईपासनू तो तहत १९४७त ःवातं य ूा  होईपयत, ९0 वषा या या काळांत, यांनी 
यांनी ःवातं याथ आ मबिलदान केले ते सव पु या मे वंदनीयच आहेत. या ःवातं याथ 
चालले या य ांत आ ह ंह  आम या कतृ वा या या काह  आहितु  टाक या यांची अ पशीच 
मा हती या ःमरणीत आहे. ितचा यो य तो उपयोग भावी सरकार  इितहासकार करो ह च 
इ छा.  

ह  ःमरणी श य िततक  पुर  व सवागसुंदर व्हावी हणून मी अनेक ूय  केले. जे 
काह  थोडेफार आमचे देशभ  यावेळ  जवंत आहेत यांना पऽे िलह लीं. वृ पऽांतून वनंती 
क न मा हती माग वली. पण याचा फारसा उपयोग झाला नाह . फारच थो या िमऽांनी लेख 
पाठवले. यांचा श य तो उपयोग झाला नाह . फारच थो या िमऽांनीं लेख पाठवले. यांचा 
श य तो उपयोग मी या मंथांत केला आहे. आ ण यांचे याब ल मी आभारह  येथे मानतो. 
या अिभनव भारताचे खरे जनक हणजे ःवातं यवीर सावरकर. यांनीच वाःत वक हा मथं 
िलहावयाचा. पण यांनी आप या आ मच रऽाचा १९0२ पयतच जो अध वराम केला आहे 
अ ाप तेथेच आहे. यांना
वलायतेतली कामिगर  आ ह

. पण यां या ूकृितमानामुळ, इ छा असूनह , यांना ते कारणे अश य आहे, असे 
यांनी मला कळवल, आ ण ÔÔतूंच तुला जतक  मा हती आहे िततक  िलहनू  काढ व ूिस  
करÕ अशी मलाच उलट गळ घातली. कै. डॉ. नारायणराव ऊफ बाळ सावरकर यांनाह  मी 
यांची मा हती कळव याब ल िलह ले होते. पण महा मा गांधीवधानंतर यां यावर अधम 
कॉमेंसगुंडांनी ह ले क न यांना या ूाणांितक जखमा के या, यामुळ मरेपयत पुरती यांची 
ूकृित बर  झालीच नाह , आ ण यां याह  हातून काह  िलह ले गेल नाह . हणजे 
यां याकडनू  हा मंथ वाःत वक पुरा िलह ला जावयाचा यांना ूकृती या अःवाः यान ते 
श य झाले नाह . मीह  आतां ६५ व्या वषात आहे. माझीह  ूकृित बर  नाह  व नसते. तर  
पण आपण आपले कतव्य करावे, याच चीज होवो न होवो, अशा ईषन मी हे िलहनू  काढ त 
आहे. आमचे सवच ूय  जेथे वफल झाले तेथे हा तर  सफल होईल याची आशाच कशाला? 
ूा  कतव्य कर त रहावयाच एवढच आमच पत. तेच आमच ॄीद. याूमाणच हा य  कर त 
आहे. आ ण तो या देशःवातं यासाठ ं आ ह ं आम या संसाराची, आयुंयाची, सवःवाची होळ  
केली, या ःवातं यलआमी या चरणांवर अ पत आहे. वःमतृीमुळ यांत ब  याच उणीवा राह या 
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आहेत. हे मीच कबूल करतो. पण आतां वःमिृत वाढणार, कमी होणार नाह . हणून ितचा 
फारसा पगडा बसला नाह  त च आठवते ी कथा येथे त न ठेवीत आहे.  त  उ
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२ महारा ांत या गु  संघटना व यांचे काय 
मामनुःमर यु य चं । - गीता 

फडके, चाफेकर, टळक, परांजपे वगैरे ूिस  महारा ीय बांितूचारकां या कायाचा इ  
तो प रणाम हणजे सुिश त त णां या अंत:करणांत सश  बांतीची योत पेटवणे, हाच 
होता. आ ण यांनी पेटवले या या योतीवर, आप या अंत:करणांतील योत पेटवून, हजार  
सुिश त त ण बांितूवण झाले होते. या बांतीचा उ ेश इंमज सरकारची जुलमी परक  
राजवट उलथून पाडण हाच होता. असे ूय  कोणतेह  जुलमी सरकार उघडपण क ं  देत नाह . 
इंमज सरकार तर  ते कसे क ं  देणार ? हणून हे ूय  गु च करणे भाग होते. पण गु  
ूय  करणे हणजे खालीं, वर, मागे, पुढ, चोह बाजूस, सरकार या रोषाचा अ न पेटलेला 
असतां याम ये बसून पंचा नसाधनाइतक च ऽासदायक व धो याची तप या होती. असले 
ूय  करणा  या लोकांस फाशी, ज मठेप, व सव इःटेट ज ी वगैरे अ यंत दा ण िश ा, 
दंड वधीम ये (पीनल कोडम ये) सांिगतले या हो या. यामुळ सामा य अिश त माणस या 
अस या भयंकर साहसी ूय ांत पडण श य व इ ह  नव्हते. सवःवाचा होम कर यास सदैव 
त पर असे यागी, धाडसी, हजरजबाबी, सुिश त व िन ावंत त णच या कामास हवे 
असतात. आ ण असे शेकड  त ण मातभृूमी या ःवातं याथ महारा ांत तयार होऊं लागले होते.  

या सु व  त णांना एकऽ आणून यांची सवसमथ अशी गु  संघटना घडवून आणण 
हणजे सुळावरची पोळ  होती. पण तीह  घे याचा ूय  करणे आवँयक होते. सुसंघ टत, 
ूबळ आ ण सश  सरकारला उलथून पाड यास िततक च, कंबहनाु  अिधक वशाल व अिधक 
जोरदार, सश  संघटना हवी. हणून वःकिळतपण भडकले या या त णांना एकऽ 
आण याचे, लोकसंमहाचे, संघ टत ूय  सु  झाले. ूथमौणेीचा मान, या बाबतींत वासुदेव 
बळवंत फडके यांचा. यां या च रऽांत तो स वःतर दला आहे. नंतरचा, आधुिनक काळांत 
तर , चाफेकरां या संघटनेला घावा लागेल. यां या खट यांत िशवाजीवरचे काव्या मक उ ार 
जे यांचे दलेले आहेत यांव न, आ ण यांनीं या  ह कमतीन  यांड व आयःट यां या 
वधाचा घाट रचला याव न, ह  यांची गु  संःथा चांगलीच संघ टत आ ण द  असावी, असे 
वाटते. िशवाय यांचे नांव सांगणा  यां देशिोह , व ासघातक , ि वडांचा वध वासुदेव चाफेकर, 
रानडे व साठे यांनी या यु न केला याव न, तर ा अनुमानाला अिधकच बळकट  येते. 
आ ण पःतुल, तरवार  वगैरे श  जमव या या यां या गु  ूय ास गु  संघटनेचा आधार 
असलाच पा हजे, असेह  िन ववाद हणतां येते. असो. ह  यांची संघटना यां या फाशी या 
िश ेनंतर लौकरच व न गेली. आज या संघटनेपक  कोणी िश लक असतील तर रा. साठे हे 
हयात आहेत. यांनी आपले अनुभव आतां ूिस  कर यास हरकत नाह . मला ःवत:ला 
याब ल काह च मा हती नाह .  

२.१ नािशकचा िमऽमेळा - अिभनव भारत  

बांितवृ ाची चाफेकरांची शाखा सरकार  दडपशाह न जर  तुटली तर  याला िमऽमे याची 
कंवा अिभनव भारताची नवी शाखा १८९९तच लौकर फुटली. सावरकर नाशकास व ाजनासाठ ं 
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आ यानंतर यांचा व नािशकचे रा. यंबकराव हसक  व रावजी
लौकरच जुळला. हे दोघेह  गहृःथ यावेळ  सरकार  नोकर ंत 

र  कृंण पागे यांचा ःनेहसंबंध 
होते पण Ôकेसर Õ, ÔकाळÕ वगैरे 

वतमानपऽां या वाचनान यांनाह ं करावे, अशी मनापासून 
कळकळ

वळ ला यामुळ जोर चढत नव्हता. आपणांस काय हव, हेच 
बहजनु  समाजाला कळत नव्हते! यामुळ लोकस ा, ःवातं य, ःवरा य हणजे काय, याचा 

 णारा ूाण यागापयतचा ःवाथय  याची 

 देशा या ःवातं यासाठ ं काह
 होती. हणून ितघां या वचार विनमयानंतर ूथम Ôरा भ समूहÕ या नांवाची एक 

गु  संःथा १८९९ या नोव्हबरांत या ितघांनी काढली, आ ण हे ितघेह  या संःथेचे शपथब  
सभासद झाले. ःवातं य, ःवरा य हे श दह  या कालांत सामा य लोकांस प रिचत नव्हते. 
यांतह  इंमज सरकारशी झगडनचू  ःवातं य िमळण श य अस यान उघडपण कोणतीह  
चळवळ यासाठ  इंमज सरकार क ं  देण हेह  श य नव्हते. हणून संःथेच सव काय 
गु पणच चाल.  

पण Ôगु Õ संःथा लोकांना कळणार कशी, आ ण कळ यािशवाय ितला लोक िमळणार 
कसे? हा पच या त णांना अडवीत होता. हणून ःवरा याचा आ ण ःवातं याचा उघडपण 
ूचार करणार , आ ण या ूचारान आकृ  झाले या देशभ ांतून रा यबांती या ूचंड 
द घ ोगाला लागणा  या कसले या युयु सु वीरांना चांग या कसोट वर पर ून एकऽ करणार , 
अशी एक उघड कायकत  संःथा हवी, असे या संःथापकांना वाटू लागल. आ ण या वचारांचा 
प रपाक हणजे १९00 या ूारंभीच ÔिमऽमेळाÕ या सा या स व या नांवाची उघड काय 
करणार  संःथा ूःथा प यांत आली. वर ल तीन सःंथापकांिशवाय या उघड संःथेत ता या 
सावरकरा सावरकरंचे वड ल बंधु गणेश दामोदर ऊफ बाबा , वै भूषण वामन केशव यांचे वड ल 
बंधु रामचंि केशव दातार, यंबक रघुनाथ व यांचे वड ल बंधु नाना वतक व इतर काह  हे 
ूारंभीचे सभासद होते. 

२.२ ूितकूल प र ःथित 

उघड आ ण गु  काय करणा  या अशा या दोन संःथा ःथाप या ख  या. पण तो काळच 
राजक य चळवळ या अगद ं बा यावःथेत होता. अनेक वषा या पारतं यांत 
काव याकु यांूमाणे जग यापलीकडे काह  येय नस यामुळ, िश णा या अभावामुळ, आ ण 
जाित - धम - भाषा - आचार वचार यां या भेदामुळ, समाज शतश: वद ण आ ण िनबल 
कुजट झाला होता. कोणतीह  संघ टत चळवळ चालू ं ठेव याच, समाजकाय कर याच, िश ण, 
वळणच, लोकांना नव्हते. यामुळ कोणतेह  काय जाणतेपणान, नेटान, क ान, यागान सतत 
होत नव्हते. सुिश त मंडळ ह  थोड  व यांतली बर चशी आळशी, चैनी, ःवाथलंपट आ ण 
व्यसनी होती. समाजातला जाणता वगच जर असा नीित आ ण ववेकॅ , तर खाल या 
अ ानी थरांब ल तर वचारावयासच नको. न कळतच, शा  पंथांत या पंच मकरांनी, आ ण 
तद वु  गु  रोग, आपापसांतली भांडण, मारामा  या यांनी समाज अगद ं पोख न कुडनू  गेला 
होता. कोण याह  सावजिनक चळ

बोधच लोकांना होईना. मग याक रतां करावा लाग
क पनाच लोकांना कशी येणार? अशा ःथतींत गु  रा भ समूह कंवा ूगट िमऽमेळा, या 
संःथांना सभासद िमळणार कसे? यांतह  या संःथांचे सभासद नुकतेच वशी-ितशी या 
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आंतले. पोरसवदाच लोकांना ते वाटत. यामुळ सभासदांची सं या फारशी यावेळ  लौकर 
वाढत नव्हती. इतकच नव्हे तर िमळ वलेले सभासदह  चुकारपणा कर त. सावरकरां या 
आ मवृ ांत व बाबाराव सावरकरां या च रऽात, खु  बाबा, रामभाऊ दातार, नाना वतक 
यांसारखी जरा वड लधार  मंडळ , िमऽमे या या सा ाह क बैठक लाह , पोरखेळ समजून, अनेक 
बयाद  सांगून, कशी हजर रहात नसत, यांचे वणन वाचकांनी पहा यासारख आहे. जाण या 
वगात या लोकांची, सा ाह क सभांसार या सा या लोकसंमहा या व िश णा या ूकट 
काया वषयी, ह  अनःथा, तर मग या कायातून यागान तावूनसुलाखून आ ण अ यासान 
घासूनपुसून, सुसंःकृत होऊन, रेखीव सतत काय करणार  आ ण ःवातं य-संपादना या कायात 
एकिन ेने िशःतीन द घ घोगी असलेली मंडळ  िमळण कती दंकरु  होते, याची वाचकांना 
क पन

 मह या या अडचणीूमाण, कायाचा व्याप वाढलेला असतांच 
यंबकराव हसकर लेगने वारले, पागे बदलून गेले, आ ण वतनानह  अगद ं बहकले. यामुळ 

त णांनाच कोणतेह  काम िनघाल हणजे वेठ स धराव लागे, 
सुदैवा

ोध  र

ा येईल.  

२.३ गु -ूकट- वरोधी काय 

या सभासद वा या अ पसं येमुळ ूथमत: गु  व ूकट काम याच माणसांना करावीं 
लागत. घरांत या क यासवर या व जबाबदार अशा एकाच माणसाला याूमाण बाहेरचा 
बाजारहाट आ ण घरांतले कुलुपबंद जडजवाह राचे व इतर गु  व्यवहार करावे लागतात, 
याूमाणच, नाइलाजाने, याह  दो ह  संःथांत मंडळ  थोड च अस यान, यांनाच ह ं 
परःपर वरोधी काम करणे भाग असे. नटांची सं या कमी असली हणजे नाटकांत एकाच 
नटाला याूमाण परःपर वरोधी दसणार  काम करणे ज र असते, तसेच येथेह  होई. 
यांतह , दंकाळांतु  तेराव्या

या नवीन असंःकृत, अननुभवी, 
न लोकसंमहासारख ूकट कामच यावेळ  करणे ज र होते हणून फारशी अडचण कंवा 

कायात फारसा परःपर वर , िनमाण झाला नाह . कारण सा ाह क गु सभांत त , पण जरा 
जीभ अिधक सैल ठेवून, मन:बांतीच शै णक कायच चालूं असे. इंमजी रा याब ल ितरःकार, 
ेष िनमाण करणे, यां या अ यायांच खत घालून ःवातं यूा ी या क पनांचे शेत पकवण, 
इतर परतंऽ रा ांनीं आपले गतःवातं य कोण या मागानी व साधनांनी िमळवल ते इितहास 
सभासदांपुढे: व्या यान पान मांडण, अड अडचणीं या ूसंगी ूसंगावधान राखून यांतून कसे 
िनसटनू  जाव हे िशकवण, एवढच मु य काय िमऽमे या या सा ाह क गु  सभांतून तेव्हां 
चालत असे. पण ते उघडउघड राजिोह  असे; आ ण हणून ते गु च करावे लागे. गु  व 
ूकट अशीं वरोधी काय एकाच व्य ने कंवा समुदायान करणे हे त वत: चूक खरे. पण 
पुरेशा सं याबळा या अभावीं, िमऽमे या या आरंभकाळांत, ते परःपर वरोधी दसणार काय 
सावरकरमंडळाला करणे अप रहारयच होते. पुढेपुढे जेव्हां गु  मंडळाचे सभासद वाढतं गेले 
तेव्हांच यां दोन वरोधी कायासाठ ं िनरिनरा या व्य ंची योजना कर यांत आली. याला 
अवधीह  बराच लागला. पण या म यंतर ं या काळांत लोकसंमहासाठ  केलेलीं उ सव, 
िमरवणुक , व्या यान, मेळे, दौरे, मंथूकाशन वगैरे ूचाराचीं ूकट काय या िमऽमे या या 
सभासदांनाच करावी लागली. बांती या गु  कायाला सभासद िमळव यासाठ ं हा ूचार जर  

 

अिभनव भारत - सावरकरांची बांितकारक गु  संःथा                            २१ 



    

उपयु  झाला तर  तो थोडाफार बाधक झाला हेह  नाकारतां येत नाह . पण प र ःथतीच अशी 
होती क , यावेळ  ह ं दो ह  काय एकाच मंडळाला करणे भाग होते. यातून सुटकाच नव्हती.  

२.४ सुिश तांत ू ोभ 

रा भ समूह कंवा िमऽमेळा या प र ःथतींत ःथापला गेला ती प र ःथित माऽ अशी 
होती क , सुिश त त णांची मन ू ु धच व्हावींत. चाफेकरांनी केलेले  यांड-आयःटचे वध हे 
लेगूितबंधक उपायां या नांवाखाली गो  या सो जरांनी िन:श  आ ण असहाय लोकांवर 
केले या जुलुमाचा धडकबंद ूितकारच होता. आ ण हणून लोकांना चाफेकर हे आदरणीय, 
पूजनीय वाटूं लागले होते.  यांड या वधानंतर हा जुलूम थंडावला, हेच या वधा या वजयी 
सुप रणामाच ू य  गमक होते. या वधा या िनिम ान टळकांवर सरकारन राजिोहाचा 

ा  स मजुर ची िश ा दली. हा लोकांना जुलूम तर वाटलाच; 
याइतक इंमज सरकार मूख व खुनशी आहे, हेह  लोकांना 

समज

खटल  भ न यांना १८ मह यांची
पण Ôवडाची साल पंपळालाÕ लाव

ल. यामुळ वचार  मन जळफळतच होती. मला आठवते क , आम या सरकार  
हायःकूलचे माःतर रा. बेळगांवकर व गिे यांनी, सरकार या या अस या कृ याब ल, इितहास 
िशकवतांना, अनेक वेळां जळजळ त राजिोहाचे उ ार काढले होते. गिे माःतरह  अशाच 
रा ीय वा या गो ी मधून मधून आ हांला सांगत. रा ीय िश णाब ल पुढे १९0५ नंतर जी 
चळवळ झाली ती यो यच होती. पण रा ीय िश ण हे गु िन  असते, केवळ दगडमाती या 
िनज व िभंतींत या संःथत नसते, हे या उदाहरणांनीं आ हांला सरकार  हायःकुलांत या 
गु जींनीच िशकवल होते. असो, या िशकवणीमुळ आ ह ं या वेळ या त ण मुलांनी 
ÔÔऐ यवधक संःथाÕ हणून िमऽमे यापे ां एक िनराळ  संःथाह  काढली होती. ित याह  
सा ाह क, पा क बैठक  भरत. यांत मी एक िनबंध वाचलेलाह  मला आठवतो. 
िमऽमे याूमाण गणेशो सवह  आ ह ं या संःथेमाफत १-२ वष केला. सारांश इतकाच क , 
सावरकरच काय पण इतरह  िश त गु िशंयां या मनांत कालमाहा यानच रा ीय वाची 
योत पेटत होती.  

२.५ त ण बांितकारकांचा संमह व िश ण  

सावरकरांच व माझ थोडेस नाते अस यान बाबा हे ूथम आम या घर  येऊं लागले. 
माझी आई व यांची आई या आतेमामे बह णी. सावरकरां या आईचे वड ल लौकरच 
वार यानंतर या दोघी मा या आजोळ ंच लहाना या मो या झा या. यामुळ या स या 
बह णींूमाणच वागत. सावरकरांची आई वार यानंतर माझी आई एवढ च यांना मावशी उरली. 
हणून नाशकास यांनीं ब  हाड के यावर अधूनमधून ते आम याकडे येऊं लागले व आमचा 
घरोबा वाढला. १९0१ पयत बाबाह  िमऽ-मे यांत फारस ल  घालीत नसत. पण या सुमारास 
यांचे मत िन त बनत चालल होते. ता यांचे अगोदरच ठाम ठरले होते. यामुळ होतक  
त ण मुल दसलीं क , राजक य ःवातं या या, देशािभमाना या, गो ी सांगून ते अशा मुलांना 
िमऽमे याचे सभासद क न टाक त. १९0१ या सुमारास ता यांचे ल न झाले तेव्हां 
सावरकरांचा व  हाड  हणून मी होतो. यावेळ  केव्हांतर  ता यांनीं मला िमऽमे याची द ा 
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दली. यावेळ या काह  सा ाह क गु  बैठक ंना मी उप ःथतह  होतो. हसकर पागे 
गे यानंतर, आ ण रा भ समूह हे नांवह  वस न जाऊं लागल होते. आ ण ÔिमऽमेळाÕ हेच 
ूचिलत नाण वापर यांत येऊं लागल होते. १९0१ सालीं हणजे िमऽमे या या पह याच वष  

गणेशो सव साजरा झाला होता. ौीिशवाजी महाराजांचा उ सवह  
दसु  या

 

दा झाला. िमऽमे याचा व नंतर या अिभनव भारताचा हा कटा च होता 
क , शाळा-कॉलेजांत काय कंवा इतरऽ काय, या या सभासदांनी श य तर पह या कंवा 

 हणजे गांवगुंडांचा अखेरचा आौय 
 

या यातफ पु या या धत वर 
 वष  िमऽमे यान मो या थाटान साजरा केला. या दो ह  उ सवांमुळ िमऽमे याच नांव 

नाशकास सवतोमुखीं झाले. 
िमऽमे या या सा ाह क गु  बैठक  कोण या तर  घर  ूारंभी भरत. नंतर ध डभट 

व ािमऽां या घरांत राहणारे गो वंदराव दरेकर, गो वंद क व, हे शपथब  सभासद झा यावर 
यां या घर च या िन यनेमान भ ं  लाग या. हंदःथानचेु  पराबमी वीर, ःवातं यसंपादक 
ौीिशवाजीमहाराज, राणा ूताप, बंडवाले नानासाहेब व ता या टोपे, वासुदेव बळवंत फडके 
आ ण ौीकृंण, ौीराम यांसार या देवदेवतां या िचऽांनी सभाःथान शृगंारलेल असे. पाळ पाळ न 
कोणी तर  एक वषय अ यासून तो मांडावा व नंतर यावर सभासदांनी चचा करावी, असा 
सा ाह क शै णक कायबम अखंड चालू होता. हेत ू हा क , िमऽमे या या सभासदांना 
ूचारकाय कर यासाठ ं अनेक वषयांच, व ृ वाच, वादा ववादाच, समयसूचकतेच, 
सभाधीटपणाच, लोकसंमहाच, िश ण िमळाव; अनेक देशांनीं केले या ःवातं ययु ाच व 
यासाठ ं लागणा  या संघटना, काटकपणा, िन ा, ःवाथ याग, िशःत, धैय, ूसंगावधान, साहस 
या गुणांच संवधन यांनी करावे; आ ण अशा र तीने िमऽमे याचा सभासद बु न, मनान 
आ ण शर रान सवतोपर  ःवातं ययु ा या कामी लायक पुढार  व सैिनक बनावा. अपे ेूमाण 
सवच सभासदांना जर  हे गुण संपादतां आले नाह त तर  या काळ या इतर लोकांपे ा 
िमऽमे याचा सामा य सभासद हा सा ाह क बैठक त या नुस या ौवणभ न, वाद ववादांत 
कंवा इतर बाबतींत, सहजच सरस ठरे. आम यापैक  पुंकळांना समयसूचकता, साहस, 
बहौतुपणाु , व ृ व, वादकुशलता, लेखनकौश य, सभाधीटपणा या गुणांच िश ण या शाळतच 
िमळाल. आ ण यामुळ आयुंयांत सवानाच, शाळांतून कंवा अ यऽ न िमळणा  या, या 
िश णान फारच फाय

िनदान दहा बमांकांत तर  वगात असलच पा हजे. देशभ
(Patriotism is the last refuge of a scoundrel) हे ज जॉ सनच वा य याला िमऽमे याचे 
सभासद अपवादच ठरले पा हजेत, असा आमचा िनधार होता.  

२.६ अिभनव भारतांतील ूिस  व्य   

या बौ क उ कषा या िनयमानुसार ब  याच सभासदांनी आपाप या पर ं व वध ेऽांत 
कोणते ना कोणते तर  मानाच, व ेच ःथान पटकाव याचा ूय  केला आहे. यांतलीं काह  
नांवे येथे देत  :- ःवातं यवीर व यांचे दोघेह  बंधु सावरकर, ःवातं यशाह र कै. गो वंद क व, 
वै भूषण कै. वामनशा ी दातार, वै र  वंणुशा ी केळकर, बडो ाचे वक ल व योितषाचाय 
दाजी नागेश आपटे, सेवामामचे आचाय काका कालेलकर, १९४६-४७ तले कॉमेंसचे अ य  
करपालानी, मुंबईचे पंतूधान बाळासाहेब खेर, फ युसन कॉलेजचे कै. ूो. डॉ. गुणे, जुनागड 
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कॉलेजचे ूो. एच.् बी. िभडे, अमळनेरचे िचंचाळकर व पाठक वक ल, साता  याचे डॉ. आठ य, 
बालाघाटचे खा डलकर वक ल, खामगांवचे खोपकर वक ल, सॉिलिसटर थ े, डॉ. थ े, बडो ाचे 
कै. ूो. केतकर, सरदार आबासाहेब मुजुमदार, कै. डॉ. आठवले, पु याचे कै. ौी. िश. परांजपे 
वक ल, जु नरचे वक ल ग. वा. जोगळेकर, उमरावतीचे माजी मंऽी ना. बाबासाहेब खापड, 
नागपूरचे लॉ रपोटरचे रा. िचतळे, तेथले ऍडव्होकेट, कै. व. व. केळकर, नािशकचे ौी. र. 
वतक वक ल, महाबळ गु जी, ौी कसन ितवार , ह रजनसेवक काकासाहेब बव, कै. वामनराव 
खरे, 

 स व

वा समूहान क ं  नये, हे जसे 
कायसुर तते या ीन अवँय, तसेच आप या हातान लेखी पुरावा न ठेवण हेह  गु ते या, 

ँय. यामुळ वैय क कंवा सामुदाियक 
मह व

दादासाहेब गिे, गोसावी, भाऊसाहेब अकूत वक ल, सोलापूरचे रा. मोहोळकर, अंऽोळ कर, 
खडक कर व केळकर वक ल, व रा. िलमये, ठा याचे ऐं जिनअर घाटे, पंजाबचे सर िशकंदर 
हयातखान, जबलपूरचे बॅ. यानचंद वमा, मिासचे व्ह . व्ह . एस.् अ यर, पले व डॉ. राजन ्, 
गु कुल षीकेशचे महेश चरणिसंह, बॅ. िमझा अबास, मुंबई कॉप रेशनचे अ यािलःट कै. डॉ. 
जोशी, बॅ. भेदवार, आ ूकतले बॅ. फडके व पाथर अशीं शेकड  नरर  िमऽमेळा कंवा 
अिभनवभारता या छऽाखालीं येऊन, सुसंःकृत होऊन, हंदःथानांतु  माननीय हणून गणली 
गेलीं कंवा जात आहेत. कालौघाूमाण क येकांची मते बदललीं आ ण काय ेऽह  व वध 
ठरली. तर या सव देशभ ांनी देश ेवेच कंकण जे Ôअिभन  भारताÕची शपथ घेऊन बांधून 
घेतले, ते आजवरह  सुटल नाह . िमऽमेळा कंवा अिभनवभारत या संःथांना याब लचा 
अिभमान व गौरव वाटला तर यांत नवल ते कसले? 

२.७ मराव पर  कित प नुराव ! 

िमऽमे या या सा ाह क गु  बैठक त या व्या यानचचाच मािसक समालोचन ूारंभी 
काह  काळ तर  कर यांत येत असे. िचटणीसांनी ते िलहनू  वाचाव, आ ण सभासदां या 
गु दोषांचीह  चचा या ूसंगान करावी, असा ूघात होता. बरेच मह नेपयत हा रवाज चालूं 
होता आ ण या मािसक समालोचनांचे द रह  बरेच मोठे झाले होते. पुढे पोिलसां या हातांत ते 
गु  द र पडेल अशा भीतीने याचाह  नाश नंतर कर यांत आला. या रा यस े व  बांित 
करावयाची ितला ू य  लेखी पुरावा आप या व  िमळंू नये हणून ू येक देशांत या 
रा यबांितकारकांना आपाप या कृ यांचा व वचारांचा लेखी पुरावा असाच न  करावा लागला 
आहे. आ ण हणूनच कोण याह  रा यबांतीचा संपूण इितहास हा नेहमी अल यच असतो. गु  
बांितकारक संःथांची व व्य ंची ह  ऐितहािसक व ऐ छक जलसमाधीच होय. आ ण याच 
कारण ूकट आ ण गु  काय एकाच बांितकारक व्य न कं

सुर तते या आ ण कायिस या ीन अव
ाकां ेचा व कायूिस ने िमळणा  या क त चा च काचूर होतो ह  गो  खर . पण याला 

इलाज नाह . Ôमराव पर  क ित प उरावÕ हा मनुंयःवभाव असला तर  अस या कायात 
ÔÔमराव पर  क ित प नुरावÕÕ हाच उलट दंडक असतो. मनुंय एकवार ूाण यागह  सुखान 
येयासाठ ं कर ल, पण क त चा याग करणे हा मह म याग आहे. तो करणार ं माणस 
फारच थोड  असतात. क ितलोलुप असणारेच पुंकळ. आ ण आ हांला ह  क ितलोलुपताच कशी 
नडली, याच वणन पुढे येईलच. 
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२.८ िमऽमे याची ूगित  

यानंतर पु हा आपण १९0२ या कालाकडे वळंू. िमऽमे यांत आतां बरेच नवे त ण 
सभासद झाले होते. यांत शकंरराव वाघ आ ण गणपतराव व गंगाराम मगर हे ितघे हावी 
होते. तुकाराम खाडे, शकंरगीर गोसावी, खुशालिसंग, गोपाळिसंग, व देवीिसंग परदेशी, सखाराम 
सरोदे, गणपतराव ओक, पुढे सबज ज झालेले बाळकृंणपंत गोडबोले, सखारामपंत गो  हे, वंणु 
शा ी, केळकर, जयवंत, खोपकर, काशीकर, बाबासाहेब खरे वक ल, माधवराव गाडगीळ, 
दामूअ णा चंिाऽे, आबा गायधनी वगैरे मंडळ  ूमुख होती. शकंरराव वाघ हे आप या धं ात 
फारक कुशल अस यान यांना ौीसयाजीराव गायकवाड या बडोदानरेशांनी, Ôव्ह  युझाईलÕ या 
मुंबईत या इटािलयन कंपनींत िशकवावयाला ठेवून, यांना आप या धं ात तरबेज केले, व 
नंतर आप याजवळ ठेवून घेतले! ँमौकुारा या नेहमी या ःवभावाूमाण हे 
ौीसयाजीमहाराजांपयतह  कधी कधी िमऽमे या या गो ी हळूच पोह चवीत. पण हे लौकरच 
कालवश झाले. दसरेु  आमचे सभासद गणपतराव मगर यांनी पळ याची संवय इतक  केली क , 
ते नािशक ते यंबक मधल १९ मैल अंतर १। तासांत तोड त व याच ितगतीनु  परतह  येत. 
कोण याह  अड अडचणी या कामाला यांचा या ीन फारच उपयोग होई. बुवा गोसावी, 
खुशालिसंग, खाडे, सरोदे, देवीिसंग ह ं माणस अ यंत व ासू, कतबगार व एकिन  होती. 
यां या अंगावर कोणतेह  काम स पवा क  ते झालेच हणून समजाव, इतके ते कायत पर 

ीं एक तालीम अस यान ते वःताद हणून बरेच 
ैरे मदानी खेळांत हे लोक ूवीण होते. आ ण जुनीं 

ह यार

व न, राजिोहा या सागरांतून, रा यबांती या उ ाकडे चालू ं
लागल, तेव्हां सरकार  अिधका  यांनीं Ôसरकार  नोकरांनीं कोण याह  राजक य चळवळ शीं संपक 

होते. यांतह  देवीिसंगां या नेतृ वाखाल
उपयोगी पडत. दांडप टा, लाठ काठ  वग

 - बंदकाु , तरवार , जं बये, भाले वगैरे - मो या ूमाणावर गोळा कर याचाह  यांनी धंदा 
चाल वला होता. इतर सभासदह  िमळेल तेथे खाजगी कंवा सरकार  नोकर  क न बाक चा वेळ 
पडेल या देशकायाला देत. बाबासाहेब खरे हे नाशकांतले यावेळचे नामां कत वक ल व पुढार . 
यां या विश यान नंतर दादासाहेब गिे, भाऊसाहेब अकूत हेह  ूिस  वक ल िमऽमे याचे 
शपथब  सभासद झाले. अशा र तीन हळूहळू िमऽमे याच बःतान खाल या व वर या थरांत 
बसत चालल होते; आ ण यामुळ या या बा  ूचारकायाला बाळसह  चांगले चढल.  

२.९ इंमजांची नोकर , नव्हे नाकेबंद  व हेरिगर   

आम यापैक  रामभाऊ दातार, यंबकराव वतक, सखारामपंत गो  हे, ह र अनंत रसबुड, 
लआमणराव डांगे, सखारामपंत सरोदे, गणपतराव ओक वगैरे काह  मंडळ  सरकार  नोकर ंतह  
होती. राजक य चळवळ, आ ण तीह  इंमज रा यक याना िसंहासनाव न खालीं ओढणार  
चळवळ, इंमज सरकार या नोकरांनीं करणे हे थोड अवघड होते. पण ते पोटासाठ ं करणे भाग 
होते.  

मागे सांिगतलेच आहे क , Ôरा भ -समूहाचेÕ ितघांपैक  दोन उ पादकच सरकार  नोकर 
होते. पुढे अनेक सभासदांना पोटाक रतां सरकार  नोक  या धराव्या लाग या. उलट काह  
सरकार  नोकरच या राजिोह  संःथेचे सभासद झाले. जसजस राजक य चळवळ च ता ं  
मवाळां या राजिन े या कना  या
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ठेवूं नयेÕ असे स  िनयम केले. राजक य वषयांचा वास असले या सा या सभांना सु ां हजर 
राहूं 

ेशी, 
बह ंकार, रा ीय िश ण यांचा - ूचार सव हंदःथानभरु  दमदमलाु ु . िमऽमे यान १९0७ म ये 

शा ी यांना सव ज हाभर दौरे 
काढाव

टाक त होते.  

नये, राजिोह  वृ पऽ घेऊं नयेत, असे हकूमु  फमावले गेले. चो नमा न, कंवा 
चुकूनमाकून, एखा ा अशा सभेला हजर राहणारां व  कडक उपाय योज यांत आले. कोणी 
बडतफ झाले, कोणाची बहाली-बढती र  झाली, कोणाला स न िनवृ  कर यांत आले, कोणाच 
िनवृ वेतनह  खालसा झाले. अशा अनेक िश ां या कांटेर  लगामांनी सरकार  नोकरांना 
मा नमुटकून राजिन ं बनव याचा सपाटा सु  झाला. यामुळ राजक य चळवळ ंत, आ ण तेह  
राजिोह  चळवळ ंत, गु पणे िशरले यांना मोठाच पच पडला. इंमजां या नोकर िशवाय 
उदरभरणाची सोय नाह , आ ण रा सेवेिशवाय मनाच समाधान नाह ; व्य या संसारासाठ ं 
राजसेवा व रा ा या संसारासाठ ं राजिोह, असा हा िन य व्यवहारांतला, पण काह सा नैितक 
वरोधाचा भास उ प न करणारा, ूदन होता. दबलु , भेकड मना या कैक लोकांना यान 
भेडसावून टाकल आ ण रा सेवेपासून सपशेल परावृ  केले. अथात ्परःपर वरोधी दसणा  या या 
व्यवहारांत फार सावध, खंबीर, व तारेवरची कसरत कर याइतक  द  व कुशल माणस ह  
थोड ंच असणार. पण तींच आ हांस हवीं होती. सरकार या गोटांत नाकेबंद  हेरिगर  करणारे 
देशसेवक हे ू येक देशाला हवेच असतात. तसेच हे होते. आ ण केवळ या हेरिगर या 
भूिमकेव न पाह ल तर  आ हांस आमचीं व ासू माणस सरकार  नोकर ंत मु ाम पेरण, कंवा 
अगोदरच सरकार  नोकर असले यांना आम यांत ओढण, हे ूा  कतव्यच होते. याचा फायदा 
कसा झाला याचीं काह  उदाहरण पुढे येतीलच.  

२.१० िमऽमे याच ूचारकाय 

असो. अशा र तीन आम या संःथत शकडो लोक ग वले गेले. यांत सरकार  नोकर, 
त ण व ाथ  व अठरापगड जातींचे लोक होते. सावरकरांचे व गो वंद कवींचे पोवाडे, मेळे, 
मे यांतील पद, व्या यान, ऐितहािसक, व ःवरा यसंपादक व र क वभूतींचे उ सव, 
िमरवणुक , सभा, या ूचारा या साधनांनी नािशक शहर १९0१ ते १९0८ पयत सारखे गरजल 
होते. यांतह  वंगभंगा या चळवळ ंत ूसतृ झाले या राजक य चतु:सूऽीचा - ःवरा य, ःवद

यातह  ल  घालून, वामनराव खरे वक ल व दातार 
यास लावून, व्या यान देऊन सव ज हा हलवून सोडला. कै. बाबासाहेब खरे व दातार 

शा ी यांची ह  कामिगर  अ यंत ूभावी झाली. या सव ूचारकायाचे सूऽधार बाबा सावरकर 
हेच असत. ःवत: ूिस परा मुख राहनू  यांनीं १९0२ ते १९0९ पयत अिभनव भारता या 
ू येक चळवळ ंत तनमनधन वचल. १९0९ म ये ज मठेपी या िश ेनंतर अंदमानांतह  जसे ते 
देशह ताथ झजले तसेच राऽं दवस ते या ःवातं यय ांत आप या ूाणांची कणश: णश: 
आहितु  

यां याबरोबरच आमचे पांगळे क व गो वंदराव दरेकर यांनीह  या रणय ांत उड  घेतली 
होती. यांनी काव्यूितभे या जोरावर त ण वगावर आप या पदांनी इतक  मोहनी घातली 
होती क , नािशक हायःकुलांतील व मराठ  शाळांतील मुल यांचीं देशभ ूचुर काव्य 
राऽं दवस गुणगुणत असत. आम या िमऽमे यांतील गो वंदांची पद पु यास लोकमा य टळक 
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व काळकत परांजपे यांनीह  मु कंठान ूशिंसली होती. खु  ौीिशवाजी उ सवा या वेळ , 
िनमंऽणाव न, रायगडावरह  या मे या या मुलांनी आप या ःवातं यगानाचा नजराणा अ पला 
होता व अ खल महारा ाच मन आकषून घेतले होते.  

२.११ िमऽसमाज  

ह ं पद हणणार ं मुल हायःकुलांत उ च वगात िशकत होती. िशवाय िमऽमे या या 
धत वर यांनींह  आपाप या वगात या त णांची गु संःथा ÔिमऽसमाजÕ या नावांन काढली 
होती. यापैक च आज ूौढ झालेले रा. ौीधरपंत वतक, वक ल, िलह तात क , ÔÔिमऽमे या या 
धत वर नािशक हायःकूलमधील ू येक वगात अशी गु  संःथा काढाळ , असे आम या मनान 
घेतले; बाळ (आता कै. डॉ टर) सावरकर व (आता कै.) द ू केतकर ( नंतर बडोघास ूोफेसर 
झालेले ) यांनी यां या वगात याूमाणे गु  सःंथा काढ या. मीह  रा. (आता कै. बापूराव 
खरे, नंतर इंपी रअल सेबेटर एटम ये असलेले), बा. ज. मराठे, िचतळे (पोःटल सुप रटडंट), 
द त, बव यां या सहकायाने एक गु  संःथा काढली.Õ या सव संःथांचा मेळावा हणजेच 
िमऽसमाज होता. यावेळ  हायःकुलांत असले या ३00 मुलांपैक  ह ं शद डश त ण मुल 
दांडप टा, तरवार, बोथाट , फर गदगा, कुःती वगैरे शार रक िश ण िनयमान घेत. िशवाय 
राऽी-बेराऽीं क यावर, अर यांत, मैदानावर, लटक  लढाईह  खेळत. यां या या िश णासाठ ं 
बडो ाहनू  ूो. मा णकरावांनी इॄाह मभाई हणून एक म ल वशारद पाठ वला होता. यान 

. नािशक शहरांत या उ च वगातले सुिश त त ण हे 
या क ेखालीं आले होते. यांतच पुढेखुनासाठ  फाशी गेलेले 

हता मु

ा आम या मो या या जागा. तसेच सरकार  नोकरांपैक  पोलीस, 
याय

आपली कामिगर  चोख बजावली होती
याूमाण कोठ तर  अिभनव भारता

े कृंणाजी गोपाळ कव व वनायक नारायण देशपांडे हेह  होते. आ ण रा यबांती या 
कटांत गोवले गेलेले अनेक त ण - पु षो म लआमण दांडेकर (५वष िश ा झालेले), सदािशव 
दांडेकर, गोपाळ गो वंद धारप (३ वष िश ा), शकंर रामचंि सोमण (ज मठेप िश ा), काथे, 
मनोहर अंबेडकर, व इतर होते. (वतक व धारप यां या लेखांव न) 

िमऽमे या या धत वर नाशकास यांनीह  एक समाज ःथापला होता; पण तो फार 
दवस टकला नाह . िमऽमेळा कंवा अिभनव भारताचा हा कटा  असे क , श यत  
शाळाकॉलेजांतले भावी त ण आप या क ेत, चांगले पर ून, ओढावेत. कारण हेच पुढेरा ा या 
ःवातं यसंमामांतले नेते, सैिनक कंवा सहानुभूितक होणार. हणून व ाथ , शाळामाःतर, 
ूा यापक यां यावर बांित- वचारांच जाळ टाक यांत येई. आ ण प र ःथतीच अशी होती क , 
इंमजां व  सुिश त समाजांत धुमसत असले या असंतोषाला बांितकारक वचारांच इंधन 
िमळाल क , ते बांतीची योत भडकवूनच उठे. हणून मराठ - इंमजी शाळांतले ूौढ व ाथ  
व िश क, आ ण कॉलेजांतले त ण व ाथ  ां यांतून आमचे Ôरंग टÕ िमळत. शाळा, 
हायःकुल, व कॉलेज 

खाते, तारखाते, लंकर, तु ं ग, रे वे वगैरे खा यातूनह  अिभनव-भारतांत श य तर भरती 
करावी, कंवा उलट अिभनव-भारतीयांनी या मु य मो या या खा यांत िशराव, व अिभनव-
भारताला श य ती मा हती पुरवावी, आ ण तीं खातीं श य तेवढ ं आ मसात करावीं, या 
ूय ांना बरच यश येत चालल होते. आम याूमाणच वचारसरणी असणारे इतर वचार  सु  
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त ण याूमाणच वतत होते. अिभनव-भारताशीं समांतर चालले या बंगाल, पंजाब, व 
महारा ांत या इतर संःथा हाच कायबम आंखून तो अमलांत आणीत हो या. अथात ्ू येक 
संःथा गु पण आपापले काय कर त अस यान एकमेकांची मा हती एकमेकांना फारशी नसे; 
पण काय माऽ तेच चाले.  

२.१२

 टोकांशीं असले या या 
पुढा  य

 मु य ूकट काय 

वर िन द  केले या रबूट-भरती या कामी ूकट काय करावेच लागे. िमऽमे याने (नंतर 
अिभनव भारताने) यासाठ  सभा, व्या याने, ूकाशने, उ सव, मेळे हे कायबम ठरवले होते. 
आम या आधीच हे उ सव लो. टळकांनी दरदश पणानेू  सु  केले होते. या ूसंगी आ ह  
नाशकास दरवेळ  बाहेर या कोणा ना कोणा तर  ूिस  देशभ ांना व्या यानासाठ  बोलवत 
होतो. नाशकास तदथ वाईचे कािशनाथशा ी लेले (ÔवमाÕचे संपादक), धु याचे समथभ  
शकंरराव देव, द लीचे स यद हैदर रेझा, पु याचे देशभ  काळकत अ णासाहेब परांजपे, 
लोकमा य टळक यांना व्या यानासाठ  आ ह ं बोलावले होते. बाबा सावरकरां या च रऽांत 
यांचे वणन आढळेल. धमकार लेलेशा ी यांना केवळ बाबांनीं ते धिम  हणूनच बोलावले 
होते. आ ण ते शा ीह  एवढे कमठ क  या वेळ  (१९0३/४) वाईहनू  नाशकास येतांना ३६ 
तासां या ूवासांत, आगगाड ंत पाणी पतांना पा यास अॄा णांचा ःपश होईल या भीतीन, 
शा ीबोवा पाणीह  यायले नाह त! अथात ् बाबांव्यित र  आ हां इतरांना इतका कमठपणा 
आवडला नाह . आ ण शा ीबोवा आपला हा सनातनी पराबम िमट या मा न वणन कर त 
असतां आ ह  सव कुचे ेन हंसत होतो! वनायकराव सावरकरांनीं तर शा ीबोवांची थोड फार 
कुचाळ ह  केली; पण बाबां यासाठ ं नंतर आ ह ं ते आवरते घेतले. पुढे बाबांनीच हे असले 
सनातनी वचारह  सोडनू  दले. ते इतके क , नंतर यांना गणपित-उ सवांत, हंद-ुमु ःलम-
ऐ य दश व यासाठ , आ ण या उ सवाचा केवळ राजक य हेतू ूःथाप यासाठ , स यद हैदर 
रेझा हे मुलसमान पुढार ह  पसंद व पचनी पडूं लागले. असो. या दोन

ांनी देशभ चा संवाद  सूर माऽ आपाप या व्या यानांतून काढला होता. आ ण 
जनसमूहालाह  हे उ सव राजक य बांितूवण आहेत हे, या हंद-ुमुसलमान पुढा  यां या 
गणेशो सवांत झाले या व्या यानांनी, पटले होते. या सव पुढा  यां या व्या यानांतून Ôःवातं यÕ 
हा श द, क  क पना, विनत सूिचत केली जाई. ःप पणे ती बोल याची सोयच तेव्हां नव्हती. 
दे. भ. शकंरराव देवांनीं आपले येय हे Ôअिनवा यÕ, पण सवाना माह त आहे असे आहे, असे 
याचे वणन के याचे मला अजून आठवते. अ णासाहेब परांज यांची व्या याने तर यां या 
अ यंत सुंदर व ो , व्याजो , उपहास, उपरोध वगैरे अूितम काव्यगुणसमु चयाने इतक  
लोक ूय झाली क , यां या व्या यानांना हजारो लोकांचा समुदाय जमत असे. आ ण तीन-
तीन तास तो िचऽासारखा तटःथ राह . यां या ÔकाळांÕत या लेखांनीं, व या अस या वबो  
व उपहासपूण व्या यानांनी, इंमज सरकारचे कातडे सोल याूमाणे होई. इंमज अिधकार  
जळफळत, पण यांचा इलाज नसे. हंद  अिधकार  माऽ मनांत या मनांत खूष असत पण 
वरकरणीं दाखवीत नसत. िशवाय मराठ  लघुलेखकह  फारसे नस यान सरकारला काय कंवा 
परःथांना काय, अस या वलंत व्या यानां या सारांशा या ताकावरच आपली तृ ी क न घेणे 
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भाग पडे. िशवरामपंतांचीं सव व्या यान जर मराठ  लघुलेखकांनीं टपून ूिस  केली असती 
तर व ृ वकलेत ूितभेचा पूण वलास व नव वकासच ीस पडला असता.  

टळकां या व्या यानसंबंधाने बोलणे, िलह णे हणजे सूयाला िनरांजन दाखवणच होय. 
जनतेवरचा यांचा पगडा अलौ कक होता. ते हणतील ती पूव दशा अशी लोकांची भावना 

 प रणामांब ल मी काय व कती िलहाव? आम या उतास 
 १९0६ म ये याचवेळ  पायबंद घातला होता. यां या 

मागद

आलो होतो. अनुशीलन सिमित, ःवाधीन भारत वगैरे संःथां या ूमुखांशी ५।६ दवस 

होती. यां या व्या यानां या
चालले या घाईला यांनींच

शनासाठ ं आ ह ं एक गु  बैठक घेतली होती. यांत यांनी सांिगतले होते क , Ôआ ह ह  
अशा गु  चळवळ , श ा ांची जमवाजमव, केली होती. तु ह  उतावळेपणान फार घाई क ं  
नका. काय यो य आहे. पण िधमेपणान िशःतीनच चला.Õ 

२.१३ वा षक वा अधवा षक बैठक -संमेलने 

ूितवष  एकदां कंवा दोनदां िनवडक ूितिनधींची गु  ष मािसक वा वा षक बैठक 
कोण या तर  ठकाणीं आ ह  भरवीत होतो. उ ेश हा क , वषात झाले या कायाचा आढावा 
काढतां यावा, नव्या योजना आंखतां याव्या, आ ण कोठ अडचणी व चुका होत असतील तर 
या कशा द ःतु  कराव्या, हे ठरवतां याव. नव्या िनवडक शपथब  सभासदांची दाट मैऽी 
व्हावी हाह  उ ेश सांगावयास नकोच. पह ली बैठक १९0३ म ये धु यास रा. रण दवे वक ल 
यां या घर  आ ह  भरवली. यांचे बंधु व ते आम या संःथेत होते. या सभेस व  हाडातले वीर 
वामनराव जोशी, बाबासाहेब खापड, पृ वीराज व्यास, सदािशवराव ब लाळ, रा. पांडे वगरेै 
मंडळ  हजर होती असे आठवते. पुण, नािशक, कोठुरे, यंबक, भगूर वगैरे ठकाणचे ६0-७0 
िनवडक सभासद उप ःथत होते. फ युसन कॉलेज आ ण डे कन कॉलेज, व धु याचे शेिनंग 
कॉलेज यांतले बरेच सभासद होते. पह लीच बैठक ह  अस याने एकमेकां या कायाचा आढावा 
घे यापलीकडे आ ण परःपर वचार विनमयापे ा अिधक काह  कायबम नव्हता. तर  तो पार 
पाडावयास दोन दवस लागले.  

२.१४ िमऽमे याचे ‘अिभनव भारत’ झाले 

नंतर १९0४ म ये आ ह  नाशकासच, मी रहात होतो या भागवतां या वा यात, जमलो 
होतो. दोनशे ूितिनिध सभासद अजमास असतील. यात सभत िमऽमे याचे नवे नामकरण 
Ôअिभनव भारतÕ हे झाले. इटाली या Ôत ण इटलीÕ या मा झनी या संःथेची हक कत सांगून 
या धत वर आपण ह  काढ त आह , असे वनायकराव सावरकरांनी सांिगतले. इतरह  
व यांनी वल जहाल भाषण क न सश  बांतीची आवँयकता पटवली. या सभांस मुंबई, 
पुण, सोलापूर, खानदेश, व  हाड व इतर ज ांतील ूितिनिध आले होते. १९0५ म ये 
कोठु  यास हा वा षक मेळावा भरला होता. १९0६ म ये मुंबईस शीव येथे खमजी आसरवीरजी 
यां या बंग यांत ह  बैठक भरवली होती. १९0७ म ये सुरतेस कॉमेंस या अिधवेशना या 
िनिम ान आ ह  जमलो होतो. यापूव  मी व बाबासाहेब खरे वक ल असे १९0६ या डसबरात 
कलक यास कॉमेंस या बैठक स गेलो होतो, आ ण तेथ या गु  मंड यांशीं संधान जमवून 

 

अिभनव भारत - सावरकरांची बांितकारक गु  संःथा                            २९ 



    

वाटाघाट  के या व सवानी िमळून, एकाच वेळ , हंदःथानांतु  सश बांतीची उठावणी करावी, 
अगोदर काह  क ं  नये, असे ठरवून आलो होतो. बाबांनीं यांचे एक िमऽ सदािशवराव (इ गुंडू) 
यांनाह

न कती सभासद, कती शाखा, 
कोणकोणतीं श ा  जमवलीं, याचा अंदाज घेतला जात असे. नवीन काय करावयांच तेह  

ा, सुिश त पुढा  यांची आप यासारखीच 
समज यावर यांचा उ साह गु णत होई, 

िन ा 

 बंग यांत पाठवले होते. बंगाली पुढा  यांपैक  बरेच बॅ रःटर, वक ल, डॉ टर वगैरे 
सुिश त मंडळ  गु पणाने या कायास बर चशी मदत कर त होती. ह  मंडळ  १९0७ या 
सुरते या कॉमेंस या अिधवेशनास आली होती. हणून यां या पुनभट साठ  आ ह  सुरतेस 
मु ामच गेलो होतो. तेथ या गु  बैठक त दोन-तीनशे माणस िनरिनरा या ूांतांतलीं आली 
होती. सुूिस  बाबू अर वंद घोष, यांचे बंधु बा रंिकुमार घोष वगैरे ूिस  बांितकारक तेथे 
जमले होते. मिासचे बांितकारक िचदंबरं पले हे तेथेच अिभनव भारताचे सभासद झाले. या 
आम या वा षक अिधवेशनांत गतकायाचा आढावा घेऊ

ठरवीत असूं. िनरिनरा या ज ांत या, ूांतांत य
वचारसरणी व कायूणािल आहे, असे सदःयांना 

ःथर होई, आ ण कायाची जग व्याळ क पनाह  येई. या ीन हे मेळावे फार उपयु  
होत असत. सावरकर वलायतेला जा यापूव  अिभनव भारताच अ य ःथान यां याकडेच 
असे. ते गे यावर मी कंवा िम. दाजी नागेश आपटे (बडोद) यांपैक  कोणास तर  ते ाव, 
असा यांचा मानस होता. पण शेवट ं आ हां दोघांनाह  वगळून रा. ह र अनंत थ े (आतां 
सॉिलिसटर) यां याकडेच ते सोपव यांत आले. यांना िनवड याचा हेतू एवढाच होता क , यांचे 
आौयदाते खमजी आसरवीरजी शेट यां याकडनू  ते काह  आिथक मदत अिभनव भारत 
संःथेला िमळवून देतील. पण ती िमळाली नाह .  

या वा षक आढाव्यांत असे दसून येई क , अ ापह  ूचारकाय अपुरेच पडत आहे. 
हणून उ सव, व्या यान व सभा यां या जोड ला अिधक व्यापक अशी ूकाशन उपयु  
होतील, या हेतून ती शाखा जोराने चालवावयाचे ठरले आ ण याूमाणे बाबांनी सुरवातह  
केली. 

२.१५ िमऽमे याची ूकाशने 

िमऽमे याचे मोठे ूचारकाय हणजे लहान व मोठ  ूकाशने होत. सावरकर व 
गो वंदकवींचे पोवाडे व मे याची देशभ ने रसरसलेली पदे ह  ूारंभीची लहान नऊ ूकाशन 
होती. हणून यांना Ôलघु अिभनव भारतमालाÕ हे नांव देऊन बाबा सावरकरांनीं ती ूिस  
केली. या काळात महारा ांत बहतेकु  ूमुख शहर  ौीिशवाजी व गणेशो सवांत पु या-
नािशक या अनुकरणाने मेळे काढ याचा ूघात होता. पु याचा स मऽसमाज मेळा हा ूथम 
फारच लोक ूय झाला होता. आम या रा यबांती या कटा या खट यांतले (आतां कै.) शकंर 
पांडरंगु  महाजन हे या मे याचे प कार व सूऽधार क येक वष होते. यांनी पदां या पाने 
देशभ  व सामा जक अिन  ढ ंवर जहर  ट का सव समाजांत गाजवली. ते पाहनचू  नाशकास 
िमऽमे यानेह  यांचे अनुकरण क न सवाई कामिगर  केली. गो वंद कवींनीं या मे याक रतां 
पद क न दली. काह  सावरकरांनींह  केली होती. रा. दाजी नागेश आपटे व ÔचपाधरÕ मोघे 
यांनीह  एकेक पोवाडा केला होता. तुलनाच केली तर गो वंदक व व सावरकर या याचीं पदच 
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इतर यावेळ या सव पदांपे ां अितशय तेजःवी, आ ण इंमज सरकारचे वाभाडे काढणार , 
होती. पु यास लोकमा यां यासमोर जेव्हां स मऽसमाज व िमऽमेळा यांचीं पद एकाच राऽीं 
हटलीं गेलीं, तेव्हां हा फरक ःप च दसून आला. तेजःवी, ओजःवी, देशूेमाने ओथंबलेली, 
रा यबांित विनत करणार  आ ण वबो न इंमज सरकार व यांचे त डपुजे यांचे ःव प 
उघडनागड क न यांना बोचबोचून शरमवणार ं िमऽमे याची पद, आ ण ती सािभनय गाऊन 
दाखवणारे बाळ सावरकर, वतक, केतकर, खुशालिसंग यां यासारखे १८/२0 वयाचे देशभ  ूौढ 
व ाथ , असा संगम जम यावर ूचंड समुदाय नागासारखा डोलूं लागत असे, हे मी पाह ले 
आहे. टळकांनी िमऽमे याची त ड भ न ःतुित केली, आ ण मे यांत या चढाओढ ंत 
िमऽमे यास पह ला बमांक देऊन याला यांनी सुवण पदकह  दले, असे रा. वतक वक ल, व 
या मे याची सव व्यवःथा ठेवणारे रा. ह र अनंत रसबूड िलह तात. याच पदां या 
ूिस करणान तीं महारा ात सवत मुखीं झालीं. या लघुमालेनंतरच मोठे ूकाशन हणजे बॅ. 
सावरकरांनीं िलह लेल Ôमा झनीच च रऽÕ हे होय. हा मंथ वशेषत: सावरकरांची यांतली 
ूःतावना, इतक  लोक ूय झाली क , िशखां या मथंसाहेबाूमाण काह  ठकाणीं या मंथा या 
िमरवणुक ह  िनघा या! हा मंथ हणजे बांितकारकांची भगव  गीताच होती. या या दोन हजार 
ूती तीनच मह यांत चुटक सरशा खप या! यानंतरच संक पत ूकाशन हणजे ता या 
सावरकरांनीं िलह लेल Ô१८५७ चे ःवातं ययु Õ हे होते. पण सरकारने ते तेव्हां छापू दले नाह . 
(बांितवीर बाबाराव सावरकरांचे च रऽ प.ृ ११२ पहा.) आतां ते भाषांत रत ःव पांत ूिस  झाले 
आहे, व मूळ ूतह  िमळाली आहे. हे सव वा मय इंमज सरकारास इतके वषार , वदाह , 
वाटत होते क , यांनी ते सव ूेस ऍ ट या इंिायणींत क येक वष बुडवून टाकले होते! आतां 
ःवरा

२.१६ गो वंद-काव्य 

पौरा णक व ऐितहािसक घटनांचा बुरखा असे. उदाहरणाथ, 
रावण

गणरायास हणतो - 

य आ याने ते सव बंधमु  झाले आहे. या या सश बांितूवण वाचे गमक हेच क , 
अ हंसावा द वान हरळूनु  गेले या १९३७ या कॉमेंससरकारने सु ां ते सव या सव बंधमु  केले 
नव्हते! 

गो वंदां या काव्यांत ूारंभी 
- बभीषण संवाद, अंगद िश ाई, िशवाजी-माव यांचा संवाद, गणरायाची ूाथना वगैरे 

पौरा णक वा ऐितहािसक मथळे देऊन, यांत गो वंद क व सुच वतात क , आ ह  इं लंड या 
राजाला राजाच मानीत नाह  (राजा नाह , राजिोह मग कैसा रे व्हावा ।). आ ह  फ  
आमचाच राजा असेल तो मानू (भूप हंदचाु , बंधु आमचा, कोठ मज दावा?) आ ण जो आमचा 
राजाच नव्ह याब लचा िोह राजिोहच होऊं शकत नाह . राजा मा य नसतांह  जर कोणी 
रा य कर त असेल तर तो चोर, लुटा . या याशीं िोह करणे, आ ण सामदामा द उपायांनी, 
नाह  तर शेवट ं बांतीह  क न, याला हाकलून देऊन ःवतंऽ होणे, हे रा भ ांच कतव्यच 
ठरते, अशी यांची िशकवण होती. यापायीं तु ं गवासा द दव्य करावीं लागली तर रा भ ांना 
यांची खंत नाह  (बंद शाळा लोहशृखंला तद य शृगंार ।). आ ण अशा हातावर िशर घेऊन 
िनघाले या हजारो रा भ ांना तु ं ग तर  कसे पुरणार  ( कतीक जणांना दा वशील तूं मूखा 
बंद धाम रे?) अज वनं या, िश ाचार वगैरे मवाळांनी साधन िन पयोगी रली, हणून क व 
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ÔÔदेवा घे हातीं तरवार रे, हो संगरा तयार ।।ध।ृ। 
नाकद  याु सह अज वनं या झा या वारंवार रे । 
हा (इंमज) न वळेिच ओंभवतीला अधमाधम साचार रे ।। 
उपाय आतां एकिच उरला समशेर चा मार रे । 
नानाय  यां द ांचाु  करावाच संहार रे ।ÕÕ 
आ ण यासाठ ं आ ह  थोडे आह त, इंमजांचे सै य अफाट आहे, हणून  
ÔÔगिनमीकावा ःवीकारावा तोच लघुबलाधार रे ।  
गु  पान मसलत सार  ह  पाडाव  पार रे ।ÕÕ 
पुढे १९0६ म ये हा पौरा णक बुरखाह  गो वंदांनीं फेकून दला आ ण सरळ सांिगतले क ,  
रणावीण ःवातं य कोणा िमळेना । 
असा भूतकालीन िस ांत जाणा ।। 
ःवरा ये छुन पा हजे यु  केले । 
रणावीण ःवातं य कोणां िमळाल ? ।। 
अथातच ह  असली उघड  सश बांतीची िशकवण इंमज सरकारास पचणे श यच नव्हते. 

यांनी, १९0९ म ये बाबांनीं, ती ूिस  केली होती हणून यांना पकडनू  दंड वधी या (पीनल 
कोडा या १२१) कलमाूमाण ÔÔइंमज सरकार व  यु  कर यास िचथावणी देणÕÕ या 
गु ाब ल ज मठेप व सवःव हािन ह  िश ा ठोठावली. आ ण यामुळे हे ूकाशनाचे ूकट 
काय कायमचेच थांबले.  

ी

या ूकाशनाबाबत मला अ ापह  एका गो ीचा अचंबा वाटतो. इंमजां या काय ाूमाणे ह  
 होती होती. पण ती १२१ या दंडा वधी या कलमाखाली येतील, असे 
े या कोणाह  व कलाने सुचवले नाह ! १२४अ या राजिोहा या 

प े उघड उघड राजिोह
आम यांत यावेळ  असल
कलमाखाली काह  वष िश ा होईल, ह  क पना बाबांना होती. पण १२१ कलमाची क पना 
यांना, व यावेळ  आ ह  कोणीच त ण व ाथ  वक ल (एल.्एल.्बी.) झालो नस याने 
आ हांला, नव्हती. पण यावेळ  जे व कली कर त होते, यांना तर ती अवँय असावयास हवी 
होती. पण, इतका काय ाचा अ यास करतो कोण? खरेद खत, गहाणखत, वचन िच या, 
चो  या, दरोडे, खून, मारामा  या इ याद  मामुली व्यवहारांपुरतेच यांचे ान. यामुळे यांनी 
आ हां कोणालाह  याब ल समज दली नव्हती. जेव्हां बाबा लो. टळकांना मा झनीच 
हःतिल खत दाखवावयास गेले होते, तेव्हां यांनीं माऽ हा ःप  उलगडा केला होता. आ ण 
िनदान ूःतावना तर  गाळा, असा स ला बाबांना दला होता. अथात ्बाबांनी तो मानला नाह , 
ह  गो  वेगळ . पण काय ाचे ान यावेळ  सामा य व कलांना कती असे, यासाठ ंच हे 
द दशन केले आहे. बांतीक रतां अिसधाराोत आ ह ं घेतले होते. जाणूनबुजून हे वदाह  
वदारक ूचारकाय आ ह  कर त होतो. हणून आ ह  या या होणा  या प रणामांना त ड 
दे यास तयार होतो, ह  गो  िनराळ .  
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२.१७
कारकांचे अनेक फड व ूय  चालू होते. 

जेथे ांितकारक संःथेचा ूचारकच 
बने. ह  ःथापून येई. नािशक ज ांत अशा 
शाखा ेवले, इगतपुर , वणी, धोडप इ याद  ठकाणी 
ःथाप मुंबई, पेण, सातारा, नगर, सोलापूर, धुळे, 
को ह म्हारा ा या 
ना य . सातारचे डॉ. आठ ये हे कळवतात 
क , सभासद होतेच.ÕÕ आ ण को हापूर या 
गु संःथ
असून
गोवल

 वचारसरणीला बहतेकु  सारखेच वळण लागते. 
१९00  क , यांत रा यबांतीचेच वचार सुिश तां या 
मनांत  संःथांमाफतच केली पा हजे, हेह  त ण वचार  
पढ  ारताचा ू य  संबंध नव्हता तेथेह  गु मंड या 
िनघत

आ

ली मंडळ  जाःत होती. यात कृंणाजी मा ती कळंबे हे मराठा 
गहृःथ

 (बॉ ं ब या) कारखा याचे चालक रा. रामभाऊ भाटे 

 समान गु  संःथा आ ण यांचे संघरा य 

नािशकूमाणे इतर ज ांत, महारा ांत, बांित
जेथे अिभनव-भारताचा सभासद जाई, तेथे तेथे तो रा यब
अनुकूलता बर च दस यास तो तेथे गु -संःथा
यंबक, भगूर, ओझर, कोठुर, िनफाड, य

न झा या हो या. िशवाय पुणे, जु नर, 
ापूर, बडोदे, इंदरू, वा हेर, औरंगाबाद, हैदराबाद इ याद  बहृन
ाना या या ठकाणी अिभनव भारताची किे होतीच
ÔÔ१९१0 म ये सरकार  अिभनव भारताचेह  
ेचेह  काह  सभासद अिभनव-भारताचे सदःय झाले होते. वा हेरला तर मोठ च शाखा 

 तेथे रा यबांितकारक कटां या खट यांत ूो. डॉ. ह र रामचंि दवेकरांसारखे गहृःथह  
े गेले होते.  
समान प र ःथतीत वचार  लोकां या
 ते १९१0 चा कालखंडच असा होता
 धुमसत रहावे. आ ण ह  रा यबांित गु
जाणत होती. यामुळे जेथे अिभनव भ
च हो या. आम या कटांत १0 वष िश ा झालेले रा. यंबकराव मराठे िलह तात, ÔÔ१९0४ 

साली मी शेिनंग कॉलेजम ये असतांना पु यांत या एका गु  संःथेम ये शेिनंग कॉलेजमधील 
काह  मंडळ  सामील झाली होती. (मला वाटते ह  मची फ युसन कॉलेजमधलीच संःथा 
असावी. कारण यांत एका बैठक स ह  मंडळ  आ याच मला आतां ःमरते.) शेिनंग कॉलेज या 
मंडळ ंत सातारा ज ांत

 होते. पुढे फेण येथेह  बरेच बांितकारक मला एकऽ आणतां आले. महारा ांत ह  
चवळवळ िनरिनरा या ठकाणी िनरिनरा या लोकांनी सु ं  केली होती. मराठ -इंमजी शाळतले 
व ाथ ह  एकऽ जमून अशाच त  हेचीं खलबते कर त. अशा अनेक संःथांचा संबंध अिभनव 
भारताशीं आ याच दसल नाह .Õ  सेनापित बापटांनींह  १९0३ म ये ःवतंऽपणच तरवार वर 
हात ठेवून बांितयु ाची शपथ आ मूेरणेन घेतली होती.  

पु याला अशा गु  संःथा ब  याच हो या. आम या कटा या खट यांतील कै. शकंर 
पांडरंगु  महाजन, भावे, गोपाळराव ओगले (नागपूरचे महारा ाचे संपादक), व आगाशे हे एका 
गु  संःथेचे सभासद होते. पण या समान व समांतर चालले या ब  याच संःथा अिभनव 
भारताशी नंतर कोठतर  कोणातर  सभासदामाफत िचकटले या हो या. पेण या संःथतले 
चालक रा. यंबकराव मराठे हेच अिभनव भारताचे सभासद कै. गोपाळराव पाटणकर यां याशी 
संब  होते. नािशक या अिभनव भारताशीं संल न असले या िमऽ-समाजाचे का हे  यां या 
बरोबर फाशी गेलेले कृंणाजी गोपाळ कव हे सभासद होते. कव्यानी पुढे नाशकास व मुंबईस 
आ ण इतरऽह  िनरा या गु संःथा काढ या. यां या मुंबई या शाखेत आमचे गोपाळराव 
पाटणकर होतेच. १९0८ नंतर माझा व कव्याचा दाट संबंध होता. िशवाय आम या अिभनव 
भारताचे सदःय आ ण ःफोटका ा या
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यां याशीह  कव्याचा व ख  यांचा संबंध होता. पु यास तर सावरकरांनी ःथापलेली अिभनव 
भारत

ा अशा ३ संःथा हो या. नाशकास सावरकर, कव व धारप यांनी काढले या 
४ शा

ंड

ा. सवाच उ  एकच अस यान 
Ôसमान

ाची शाखा आम यानंतर रा. गणपतराव जोगळेकरांनी डे कन व फ युसन कॉलेजांत 
चालवलेली होती. ित याशीं बॉ ं बची कृित िशकवणारे रा. कृंणाजी गोपाळ खरे, वक ल, हे 
िमळूनिमसळून होते. कव्या या नािशक शाखतले सभासद व बॉ ं बक रतां प बक ऍिसड तयार 
करणारे दामुअ णा चंिाऽे हे मूळचे अिभनव भारताची द ा घेतलेले होते. कव व खरे हे 
नािशक, मुंबई, पुणे येथ या ःवतंऽ शाखांचे काम संभाळून अिभनव भारता या काह  
सभासदांशी िमळूनिमसळून राहात. ते कतबगार पुढार  अस याने यांना सवाशी वेळूसंगी 
िमळते यावच लागे.  

आम यावर ल १९१0 या सश  रा यबांती या खट यांत पु यास ३, नािशकास ३, 
पेणेस १, येव यास १, औरंगाबादेस १, हैदराबादेस १, मुंबईस २, वसईस १ अशा शाखांचे 
ूकट करण झालेच होते. पु यास अिभनव भारतािशवाय, कै. ॄ िगर बुवांची एक शाखा व 
डाव  यांची एक शाख

खा हो या. पेण या शाखेत रा. मराठे, बापट, को हटकर, जोग, गोखले इ याद  मंडळ  
होती. येव या या शाखत कै. कािशनाथ दाजी टोणपे, कै. वनायक सदािशव बव, नारायणराव 
जोशी, यंबकशेठ गुजराथी, िशवराम शेट सोनार, ूभिृत मंडळ  होती. औरंगाबादेस नािशकचे 
धारप यांनी शाखा काढली होती. या सनचा वध करणारा हता माु  अनंता का हेरे याला 
येव यास टोण यांनी अिभनव भारताची शपथ व द ा दली होती. हैदराबाद (म गलाई) येथे 
रा. वनायक गो वंद ितखे हे कायचालक होते. मुंबईस अिभनव भारता या शाखेचे काम 
मजकडे होते. यांतच पंतूधान बाळ गंगाधर खेर, कै. डॉ. गुणे, चंदावरकर, मुड र वक ल, 
ज ज झालेले गुंड ल, डॉ. सोनपार, सॉिलिसटर थ े, डॉ. म ळ  होती. यांिशवाय कव्या या 
शाखेत व्यंकटराव नागपूरकर (७ वष िश ा भोगलेले), दगलु , ऐंजीिनअर मोघे (इंदरू), गोरे 
वगैरे सदःय होते. वसई या शाखेत डॉ. प ळेकर, वाघ, गोखले, भाटे वगैरे मंडळ  होती (भाटे 
यांचा लेख). रा. भाटे यांनी आठवतील तेवढ  नांवे यां या िनवेदनांत दली आहेत. साता  याचे 
डॉ. आठ ये हेह  अिभनव भारताशी संब  होते. वा हेर या शाखेत ूिस  डॉ. ूो. ह र रामचंि 
दवेकर, देसाई वगैरे ४0-५0 मंडळ  होती. बडो ा या शाखेत बॅ. केशवराव देशपांडे, ूो. द ोपंत 
केतकर व राजर  मा णकराव यांचा समावेश झाला होता. अशा कैक शाखा अिभनव भारता या 
तर हो याच, पण क येक अगद  ःवतंऽह  संःथा हो य

शीले व्यसनेषु स यंÕ या यायान कोठना कोठ तर , केव्हांना केव्हां तर , एकमेकांशीं 
अचानक संबंध येई. आ ण एकाच नावत आपण ूवासी आह त, हे कळ यावर जो आनंद होई 
याला तुलनाच नसे. ू येक शाखा ःवतंऽ असून फ  अ य ामाफत दस  याु  शाखेशी संल न 
असे. गु  संःथांचे असे हे आमच संघरा य (confederation) होते. आयलड व रिशयांत या 
गु  संःथां या धत वर या गु  संःथांचा - सुर ततेसाठ ं - एकमेकांचा संबंध फ  एक-दोन 
क या व्य ंपुरताच मया दत असे. यामुळ व्य श: सव संःथांतील सभासदांची ओळख 
असणेच श य नव्हते; नव्हे ते कटा ानेच टाळले होते. आ ण या कडक िनयमाची 
अंमलबजावणी कसोशीने पाळ यांत आली हणूनच इत या थो या लोकां या बिलदानावरच 
इतर कैक संःथा व हजारो सभासद व श ा े सुर त राह ली. आज यांपैक  क येकांची 
नांवेह  आ हांस माह त नाह त. पण यांचा अ ात याग व गु  सेवा ह  अ वःमरणीय 
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आहेत. गु  संःथातील सभासदां या ूचंड यागाचे व देशभ चे नगारे कधीच वाजवले जात 
नाह त. यांची तशी इ छाह  नसते. ते श यह  नसते. पण हणूनच ह  क ित व मुख सेवा 
अमोल आहे. असो. आपण आतां मूळ वषयाकडे वळंू. 

२.१८ इतर ूांत मंद व थंड 

ूकट काय आम याूमाणेच इतर ूांताूांतांतून चालूंच होते. पण यांतह  तर-तम भाव 
तऽःथ पुढा  यां या व जनमना या मगदराूमाणेु  असे. ूकट चळवळ चा प रणाम हणजे 
ू य  रा यबांितकारक काय. यांत वंगभंगामुळे बंगालचा नंबर पह ला लागतो. या या 
खालचा फ  महारा ! मुंबई ूांत नव्हे. कारण यावेळ या मुबंई ूांतांत िसंध, गुजराथ, 
महारा  व कनाटक इतके ूांत समा व  होते. ा ४ पैक  ३ वभागांत अगद च सामसूम होते. 
गुजराथ तर यावेळ  मवाळांचा अ डा. यासाठ ं तर या ूांतांत सुरतेस १९0७ साली 
मवाळांनीं कॉमेंस भरवली. गुजराथत या देशिोह  भांडवलवा या बिनयांनी तर बंगालने 
पेटवले या ःवदेशी चळवळ या िनखा  यांवर वलायती माल, देशी हणून, वकून चांग या 
गडगंज फाय ा या पो या भाजून घेत या हो या. ा भांडवलवा या ूांतांत देशभ  ह , आतां 
व तेव्हा हं, व्यापाराकरतां, ःवाथाकरतांच, राबवली जात होती! आजह  ÔकाळाबाजारÕ माजवणारे, 
आ ण लाख  कंगालांना अ ना न आ ण नागडे कर त हंडवणारे हर चे लाल १९0७ ते १९४७ 
पयत प यान ् प या या भांडवलदार बिनयांतच आहेत. असो. इतर ूांतांत शांतताच होती. 
राजिोह किमट न आप या अहवालांत हेच मत दले आहे. आ ण ा जाडमूढ ूांतांची 
कतृ वशू यता यानीं न घेऊन बंगालन, व काह ंसे महारा ान, सबंध हंदःथानलाु  मु  
कर यासाठ , बांित करावयाच उतावळेपणान ठरवले होते! बंगाल व महारा  यांतले त ण या 
बांती या मदान इतक धुंद झाले होते क , यांना सबंध हंदःथानापैकु  ५/८ हंदःथानु  
आप या पाठ शीं नाह , हे दसतच नव्हते. बॉ ं बसारख श  हातातं आ यान आपण इंमज 
सरकारला दे माय धरणी ठाय क ं  अशी अननुभूत आ ण हणून दव्य भव्य वशाल आशा 
आ हांला पुढेपुढे खचीत होती. आमच र य ःव न होते ते. बंगाल या त कालीन 
बांितकारकांनी या र य पण फसव्या ःव नांतच बांतीला ूारंभ केला. Ôराजनैितक कारःथानÕ 
या यां यापैक च एकान िलह ले या मंथांत या घाईचा व फसवणुक चा पुरा परामश घेतला 
आहे. असो.  

या ूकट ूचारकायानंतर आपण अिभनव भारता या पु या-मुंबई या गु  व मु य 
कायाकडे वळंू. ते काय हणजे संघटनेबरोबर श ा ांची जमवाजमव व तयार  हे होय.  
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३ पु यातून बांितकायाचा महारा भर ूसार 
िमऽमे याने नाशकास काय काय केले याचा इितहास बॅ रःटर व बाबा सावरकर यां या 

आला आहे. िशवाय वषयानुरोधान याचा उ लेख वारंवार पुढे 
या च रऽांत फारशी न आलेली, पुणे व मुंबई किांतली, मला 

आठव

३

ा या 
िमऽमे यांत या शपथब ां या सा ाह क बैठक  भरत; आ ण यांत एका कोण या तर  उपयु  
वषयावर चचा, वाद ववाद होई. लेखनाचा सराव असावा हणून चौ या लबांत या वेळ  
आ ह  एक हःतिल खत सा ाह कह  चालवीत असूं. सावरकर, आपटे व मी हेच बहतेकु  यांत 
कोण या तर  देश वषयक ूदनावर िनबंध वा क वता िलह त होतो. सावरकरांची ौीिशवाजीची 
भूपाळ  यांतच ूथम ूिस  झाली. आम या या शाखत नंतर ब  याच नवयुवकांची भरती 
झाली. काळकत परांजपे यांचे ये  िचरंजीव ौीकृंण िशवराम परांजपे, वक ल; द ाऽय 
परशराम िचंचाळकर, अमळनेरचे वक ल; ह. ब. िभडे (पुढे सामळदास कॉलेजम ये अ यापक); 

च रऽांत यापे ांह  तपशीलवार 
येईलच. हणून सावरकर बंधूं

ते िततक च, मा हती येथे संकिलत क न देत आहे.  

३.१ पु यांत या िमऽमे या या शाखा 
ता याराव सावरकर मॅ शक पास झा यावर पु यास १९0१-२ म ये फ युसन कॉलेजम ये 

उ च िश णासाठ  गेले. लो. टळकांनीं ते कॉलेज ःथापल अस यामुळे या नांवांतच 
देशभ ची जाद ू भरलेली होती. कॉलेजचे चालक माऽ ना. गोख यांचे अनयुायी अस यान, 
आ ण कॉलेज या िनयामक मंडळांत काह  इंमजिन  राजेरजवाडे होते हणून, अगद ंच ÔमवाळÕ 
होते. यामुळच यांचा व ःवातं य-लालसेन भारले या त ण व ा याचा वारंवार खटका उडे. 
पण फ युसनम ये िशकवणारे र लर परांजपे, राजवाडे, भाटे, अ यंकर वगैरे अ यापकां या 
ःवाथ यागाची भूिमका ःवदेशभ चीच होती यांत शंका नाह . यां या या खोल दडले या 
देशभ ची व यागाची जाणीव व ा याना होती; आ ण हणूनच देशूेमान रसरसलेले पण 
सामा यत: म यम वगातले व ाथ  या फ युसन कॉलेजांतच येत. यांत महारा , म यूांत, 
व  हाड, व कनाटक यांतील व ा याचा भरणा असे. सावरकरांनीं पह याच वषात आप या 
अमोघ व ृ वान व चळव या ःवभावामुळ व ा याचीं मन आकषून घेतलीं. ूा यापकांनाह  
यां या बनचूक तकशु  वादपट वाचु  व व ृ वाच कौतुक वाटे. िमऽमे या या ूकट कायाला 
या यां या अलौ कक गणुांचा अितशय फायदा होई. साखरेला मुं या लागाव्या याूमाण 
यां याभ वतीं गुण  व ा याचीं मन आपोआप आक षली गेलीं; आ ण यांनी यां यापैक  
यो य त णांची िनवड क न १९0२ म ये फ युसन कॉलेजम येच िमऽमे याची एक शाखा 
ःथापली. यावेळ  सावरकर, सोलापूरचे (आता कै.) ग. व. रानडे, जु नरचे ग. वा. जोगळेकर 
(वक ल), रा. अथणी, ओक, गोडबोले, दाजी नागेश आपटे, पानसे, थ े हे व इतर कांह  या 
शाखेचे पह ले शपथब  सभासद  झाले.  

२१९0  या अखेर स माझीह  मॅ श युलेशन पर ा उत न मीह  १९0  म ये 
फ युसनम येच ू व  झालो, आ ण १९0५ अखेरपयत सावरकरांचा सहा यायी व सहवासीच 
होतो. चतु: ृंगी या अलीकड ल टेकड वर कंवा फ युसन या माग या टेकड वर, आम य
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वास ेवराव मोहोळकर, वक ल; सोलापूरचे अंऽोळ कर, वक लब
संत  काका कालेलकर, गो वंदराव थ े, द ोपंत तखडकर, (प

ुद ंधु: पुढे ड.डे.कले टर झालेले 
, ुढे डे युट  ए. इ ःपे टर); ह र 

अनंत

आम यापक  काह  जे गांवांत राहात होते यांनीं गांवांतच नंतर शाखा काढ या. 
ा  एकाच उ ेशान ःवतंऽ संःथा चालव याच 

हो या

ाचच फारस ल  नसे, हे यांनाह  कळत होते. पण 
पगारा

 रसबूड, काका गोखले, बी.ए. (सरकार  नोकर); पाटणकर वगैरे नवीन मंडळ  जु यां या 
भरतीला येऊन शाखेला चांगलेच बाळस चढल.  

३.२ शेिनंग कॉलेजांतील शाखा 

आ ह ंखेर ज ःवतंऽ अशाह  काह  त णांनी या
. यांपैक  माझे नातलग (आता कै.) शकंर पांडरंगु  महाजन, स मऽ-समाज मे याचे 

पुरःकत - यांचीह  एक संःथा होती. िशवाजी-उ सव, गणेशो सव व इतर चळवळ ंत जी 
व्या यान होत यां यांतूनह  या संःथांना उ ेजक असा ःवातं यूा ीचाच सूर िनघे. Ôकेसर Õ, 
ÔकाळÕ, भोपटकर-बंधूंचा ÔभालाÕ या सा ाह कांतून Ôःवातं यूा ीिशवाय हंदःथानासु  तरणोपाय 
नाह , बांतीिशवाय ती गो  होणे श य नाह , इंमज येथून गे यािशवाय कंवा घाल व यािशवाय 
सव ूय  व्यथ आहेत, मवाळां या धोरणान काह च सा य होणार नाह ,Õ या त वांचच लोणी, 
इितहासाच ताक घुसळून िनघत होते. काळाच तर ÔपारायणÕच चाले. परदेशांत या 
बांितकारकांची उदाहरण देऊन ÔकाळÕ सश  बांतीचा जाळ भडकवीत होता. त णांची मन 
या या आचेन तापून िनघत होती. आ ण िमऽमे यांत कंवा इतर बांितकारक संःथांत 
आपोआप ओढली जात होती. फ युसन कॉलेजूमाणे मराठ  शाळामाःतरांक रतां काढले या 
शेिनंग कॉलेजम येह  अशीच बांितकारकांची शाखा होती हे मागे सांिगतलेच आहे. 

३.३ डे कन कॉलेजांतला ूसार 
या कालखंडांत यूिनअर बी.ए.म ये असतांना फःट एल.्एल.्बी.ची पर ा उ ीण 

हो याची सवलत होती. १९0४ म ये सावरकर, व १९0५ म ये मी, या पर ेसाठ  टमस ्
भर यास डे कनम ये सं याकाळ  जात असूं. तेथे तेव्हां िशळो या यां वेळ  सरकार  वक ल रा. 
व्यंकरटाव आ हांस एक तास रोमन लॉ व यु रसूूड स या वषयांवर व्या यान झोड त 
असत. यां या व्या यानाकडे अथात ्कोण

साठ  ती उठाठेव करणे यांना भागच होते. आ ह  पर ा उ ीण व्हाव, ह  माऽ यांची 
मनापासून इ छा असे. आ ण हणून आ हां चुकारत टंनाू  ते शेवट ं यां या वषयाची एक 
सुबोध जंऽी क न छापून वाट त. क येक व ाथ  तर ती घोकूनच उ ीण हो यापुरते गणु 
िमळवीत. पूवपर त ( ूिलिमनर ) तर ूदनां या उ रांऐवजी काह ह  िलह ले, कंवा न िलह तां 
िचऽह  काढलीं, तर  सवच व ाथ  यो य ठ न व्यंकटराव आ हांस प र ेसाठ ं पाठवीत! 
व व ालयांत माऽ अथातच अ यासा या मगदराूमाणु  िनकाल होत. या पर त सावरकर 
१९0४ म ये उ ीण झाले. दाजी नागेश आपटे व मी १९0५ म ये यथाबम पह या वगात 
आल .  

हे सांग याचा मु ा एवढाच क , आ ह  फ युसनचे व ाथ  असतांच, आ हांस डे कन 
कॉलेजांत ूवेश िमळ याची संधी सहज आली. आ ण आ ह ं तेथेह  आमच जाळ पसर याचा 
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उ ोग चालू ं केला. रा. बाबासाहेब खापड, रण दवे, पांडे, बापट हे यावेळ  तेथे होते. यांचा 
प रचय तेथे अनायासच झाला. डॉ. से बी व ूो. बेन यां यासारखे इंमज लोक ूा यापक 
असताना डे कन कॉलेजांतह  बांितवृ ाचीं मुळ जलीं होती. सेनापित बापटांनी १९0३ म ये 
तरवार वर हात ठेवून तेव्हांच ःवातं यूा ीची शपथ घेतली होती. रा. देवभानकर व आतांचे सर 
गु नाथ बेवूर हे बापटांूमाणच तेव्हां वलंत देशभ  गणले जात असत. फ युसन कॉलेज, 

ह  उ च िश णा या पीठांतून आम या बांितत वांचा 
ूचार,

र बह ंकार 
टाकावयाचा, हे या चळवळ च ूधान सूऽ होते. इंमजांब ल पेटत चालले या ेषा या ःफोटास 

ोती. या ेषाचे ूतीक हणून वलायती वःतु जाळून 
टाक

ंना १0 पये दंड क न ह पार कर यांत आले! सावरकरांच यामुळे फारस नुकसान 
काह च

शेिनंग कॉलेज, डे कन कॉलेज या ित
 आ ण बांितकारकांचा प रचय, याूमाण १९0२ पासून त  १९0७ पयत अखंड चाल ूहोता. 

१९0५ म ये सावरकर बी.ए. होऊन मुंबईस दस  याु  एलए्ल.्बी. या अ यासास १९0६ या 
ूारंभी गेले. मी बी.ए. साठ ं पदाथ व ान ( फ ज स)् आ ण रसायनशा  हे वषय ऐ छक 
हणून घेतले होते. फ युसनम ये या वषयांचे तेव्हांचे आमचे ूा यापक रा. केशवराव 
कािनटकर हे होते. पण यांना १९0६ म ये, एम.्ए. या पर ेस बसावयाच अस यान, आ हांस 
िशकव यास मुळ ंच वेळ नसे व यांचे ल ह  नव्हते. हणून मीह  मुंबईस व सन 
कॉलेजम ये, या वषयां या अ यासासाठ ं, १९0६ या ूारंभी गेल . आ ण फ युसन शाखेच 
काम रा. गणपतराव जोगळेकर यां या अंगावर यानंतर पडल.  

३.४ वलायती कप यांची िचता 
सावरकर हे १९0५ म ये बी.ए. या वगात असतांना वंगभंगाची चळवळ सु  होऊन 

ःवदेशी, बह ंकार, रा ीय िश ण व ःवरा य ह  चळवळ ची चतु:सूऽी तेव्हां फोफावत चालली 
होती. ःवदेशीचा माल श य तोवर, याग सोसूनह , वापरावयाचा व इंमजी मालाव

बह ंकाराची क पना फारच अनुकूल ह
याची, यां या हो या पेटव याची, क पना िनघाली. मवाळ, व . आ. या पै या 

ह शेबान देशािभमान व पारतं याब लचा जळजळ त ेष या त वांना पार यांत घालून 
तोळामासा करणारे पुढार , अथातच या हो यां या व  होते. पण सवःवावर, ूाणावरह , 
उदक सोडणारे उदार त ण या घेलाशेट  ह शेबांना थोडेच जुमानणार? पु यासह  वलायती 
कापडाची, कप यांची, टो यांची होळ  झालीच पा हजे, हा आमह सावरकरां या अनुयायांनी 
धरला. आ ण याूमाण िशवरामपंत परांज यां या अ य तेखालीं, फ युसन या जवळ या 
मैदानांत, वलायती कप यांची िचता पेटवून इंमजी मालाच िचताभःम अंगास लावून, आ ह  
कृतकायह  झालो ! 

३.५ सावरकर-जोगळेकरांची ह पार  

पण याचच िनिम  कॉलेज या चालकांपुढे ठेवून सावरकरांना काह  तर  िश ा करा, असा 
नेट सरकारन चालकांना लावला. आ ण सरकार या या इ छेला मान तुकवून फ युसनमधून 
सावरकरा

 झाले नाह . पर ेस बस याइत या यां या ट स भर या हो या. उपा य पर ा 
होऊन यांना पर ेस फॉमह  िमळाला होता. हणून ते पर ेस बसू ंशकले व उ ीणह  झाले. 
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सरकार या या कृ यामुळ सावरकरांची लोक ूयता माऽ िशगेस प चली. या ह पार ंत रा. 
ह रभाऊ रसबुडांकडेच सावरकर राहात होते.  

फ युसनम ये असतांना िमऽमे याच मन:बांितकाय ज चालूं होते ते काह से गु  व 
पुंकळस ूकट असे परःपर वरोधी होते, ह  गो  खर च. आ ण यामुळच काह  बांितकारक 
आम यापासून फटकून वागत. यांतच पुढे आमचे बॉ ं ब या कारखा याचे सूऽचालक रा. 
कृंणाजी गोपाळ खरे, ह रभाऊ भागवत, आतांचे मुंबई ूांता या विधमंडळाचे अ य  रा. 
कंूदनमल सो. फरो दया हे होते. सावरकर व मी फ युसन सोडनू  जाईपयत यांनी आप या 
वरोधाला वाचा फोडली नव्हती. पण पुढे रा. गणपतराव जोगळेकरां या हातीं सूऽ गे यानंतर 
यांनी जोगळेकरांना व काका कालेलकरांना राऽीं या वेळ , यां या धैयाची व ूितकार मतेची 
कसोट  पाह यासाठ ं, टेकड वर गु  खलबत कर या या िमषान बोला वल. आ ण ते तेथे 
प च याची चाहलू  लागतांच वेष पालटनू  खरे, आवट , अमळनेरचे फाटक व फरो दया यांनी 
यां यावर ह ला केला व चांगलाच मार दला, असे रा. जोगळेकर आप या मा हतीपऽकांत 
हणतात. खरे व फरो दया यां या कसोट स जोगळेकर व काका कालेलकर उतरले क  नाह  हे 
माह त नाह . पण हा ूसंग घडला खरा. नंतर खरे मुंबईस रसायनशा ाचा वषय घेऊन 

.  नंतर वक ल होऊन बांित-कायापासून अलग झाले 

 

े काळकत अ णासाहेब परांजपे यांना १९0५ म ये गणेशो सवा या 
े बांितकाय यां या नजरेखालीं घातले ह  होय. 
या गणेशो सवासाठ ं तयार केलेला मेळा पु यास 

लो. 

एम.्ए हो यासाठ ं आले. फरो दयाह
(जोगळेकरांची मा हती). 

सावरकरांना जस फ युसन या चालकांनी ह पार केले याचूमाण रा. जोगळेकरांवरह  
तोच ूसंग नंतर ओढवला. पण मौज ह  क , फ युसन या चालकांनी राजिोह  ठर वलेला हा 
व ाथ  खु  सरकार या डे कन कॉलेजम ये ूो. बेन यांनी घेतला! फ युसन या अितरेक  
मवाळपणाच हे भडक दशनिच ह होते. डे कनम ये गे यावर जोगळेकरांनी आतां कले टर 
असलेले मोडक, आवट , अमळनेरचे फाटक व इतर त ण देशभ ांना जमवून तेथेह  आप या 
बांितकारक शाखेच काम चाल वल होते. बॉमेंसचे नुकतेच अ य  झाले या करपालानींना 
जोगळेकरांनींच Ôअिभनव भारतांÕत आणल होते. पुढे जोगळेकर व कली या अ यासासाठ  
मुंबईस आ यावर, व सरकार या उम व बूर धोरणान टळक-परांजपे यां यावर खटले क न 
यांना कठोर िश ा १९0८ म ये द यावर, पु याची शाखा अःतंगत झाली.  

३.६ इतर काय 

पु यास आमच बांितत वूसाराच काम चालू असतांच सावरकरांनीं दोन मह वा या गो ी 
के या. एक हणज
िनिम ाने नािशकचे आमंऽण देऊन नािशकच
आ ण दसरु  हणजे नािशक या िमऽमे या

टळकां या गायकवाड वा यांतील उ सवासाठ  आणवून तेथे कै. गो वंदकवींनीं व 
सावरकरांनीं केलेलीं बांितकारक पद यां या पुढे गाऊन दाखवून यांची शाबासक  िमळवली 
ह . या दो ह  लोको र महाभागांनी आमच बांितकाय पाहनू  जे ध यवाद दले यामुळ आ हां 
नवजवानांना मूठभर मांस चढल अस यास नवल नाह .  
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आम या पु या या शाखेपैक  एक उ म लेखक हणून रा. दाजी नागेश आपटे हे ूिस  
होते. यांनीं Ôनरकाचा दरबारÕ हा लेख टोपण नांवान ÔभालाÕ पाऽांत ूिस  के यामुळ 
भालाक

ोक ठेवून जेव्हां आ ह  आम या बांितकायास या अ ँय नरवीराचा 
आशीव

होत अस यान, 
काय मुख त ण हषारु  व ाथ  िनवडण हे आ हांस इ  व सुलभ होते. 
 यांना बांितत वांची द ा देण, व ा यासाबरोबर ूबोधश चीं उ कृ  

साधन

कि िनमाण करतील अशी आ हांस 
ूबळ आशा वाट. हणून पु यांतलीं ह ं मह वाचीं िश ण किे ह ंच आम या बांितकायाची किे 

ार भाःकरराव भोपटकरांवर राजिोहाचा खटला होऊन यांना िश ा झाली. आप यामुळे 
दस  याु स िश ा झाली या क पनेन ते फारच ख टू झाले; आ ण यानंतर यांनी बांित वषयांत 
लेखणीला जो वराम दला तो कायमचाच ठरला. सरकारला ह  बातमी कळलीच होती. यामुळ 
यांचा छळह  पुंकळ झाला आ ण यामुळ यांना ूांतांतरह  करावे लागल. 

३.७ िसंहगडावर ल सफर 
पु या या या आम या वाःतव्यांत आ ह  बांितकारकांनी िमळून िसंहगडावर केलेली 

सफर ःमरणीय होती. ौीिशवछऽपतीं या बांितकायात कायावाचमन क न धारातीिथ पतन 
पावले या तानाजीच दशन घेऊन, आ हा आम या ःवातं यूा ी या शपथांना यां या 
समाधीवर हात ठेवून पुन: तीआण धार चढवली. तेथली आमची सभा, यांतलीं आवेशयु  
भाषण, तेथे केले या आम या ूित ा, सवच काह  इतक दयंगम होते क , याची ःमिृत 
आज जवळ जवळ ५0 वषानंतरह  ताजी आहेशी वाटते. ौ ाळू लोक या भ भावान 
काशीरामे रास जातात याच भ भावान आ ह  िसंहागडावर गेलो होतो. आ ण या 
वीरपु षा या समाधीवर ड

ाद मागत होतो तेव्हां तो नरशादलू जणुं काय आम या समोर उभा आहे, असेच 
आ हांस तेव्हां वाटत होते. ता यसुलभ अशा आम या बांितकाया या आशा व आकां ांना 
या सफर मुळे फारच बहर आला होता.  

३.८ बहृ महारा भर बांितकारकांचा ूसार  
पुण हे उ च िश णाच एक अ यंत मह वाचे असे महारा ांतले कि अस यान पु यास 

आम या बांितत वूसारा या कायास पुंकळच वाव िमळाला. बहृ महारा  व कनाटक यांतले 
होतक  त ण व ाथ  या शहरांत या उ च व ालयांत येत अस यान, आ ण येथला 
व ा यास संपवून ते आपाप या ठकाणीं वख न जाऊन सुूित त 
यां यातूनच बांित
यां या िनवड नंतर

 हणजे व ृ व, लेखन व वादकुशलता यांत यांना तरबेज करणे, रोज या व्यायामान 
यांचीं शर ंरेह  मनाबरोबरच स ढ करणे हे येथे आ हांस फारच सोयीच झाले. शेिनंग कॉलेजांत 
िशकून खेडोपाड ं शाळेवर जाणारे िश क हे तर आम या बांितकायाला फारच उपकत झाले. 
यामुळ शकडो खे यांतून बांितकायाचा ूसार होईल, अशी आमची आशा दणावतु  होती. 
केसर , काळ, भाला, वहार  यांसारखीं बांितत वूचारक वृ पऽ, आ ण ती खेडोपाड ं ितखटमीठ 
लावून िशकवणारे समाजवणारे िश क, यांचा संयोग बांितूचाराला फारच अनुकूल होता. 
डे कन, फ युसन व इतर कॉलेजांतून पदवीधर होणारे त ण हे जर येथेच बांितत वाने भारले 
गेले तर हे त ण आपाप या शहरांतून नवीन नवीन बांित
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आ ह

यास ूवृ  करणे, 
हे या वेळच आमच फारच मोठ काय होते; आ ण आ ह  ते यथाश  कर तह  होतो. 

े या अस या तर महारा ांतील आम या कायक याची करामत 
दसून

 ठरवून या उ ोगाला अहिनश लागल  होतो; आ ण आम या अपे ेूमाण आ हांस 
थोडबहतु  यशह  िमळाल होते. महारा ांतल असे मह वाचे शहर कंवा गांव नव्हते क , जेथे या 
आम या किांतून आमचा एखाद-दसराु  तर  बांितद ा घेतलेला त ण नव्हता. पुण, मुंबई या 
शहरांखेर ज उ च िश णाचीं कॉलेज इतर ठकाणीं तेव्हां नव्हतीं. यामुळे या दोन शहरांतलीं 
ह ं मो याचीं ठकाण काबीज करणे, तेथ या यो य त णांना बांितद ा देण, यांची शार रक, 
मानिसक, बौ क तयार  क न यांना ठक ठकाणीं बांितकि िनमाण कर

अपे ेूमाण सव गो ी घडत ग
ह  आली असती. पण भ वतव्य िनराळ  होती. हे सव काय गु तेनच चालल अस यान 

याचा उदयाःतह  अखेर स गु च झाला. या अिनवाय गु तेमुळच आम या कायाची महती, 
याचा व्याप, वःतार आ ण ूसार, यांची क पनाह  आतां क न देण अश य आहे. पण 
आ ह ं आमच कतव्य केले, एवढच समाधान आ हांस पुरेस आहे.  
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४ मुंबईत या ूकट व गु  चळवळ  
१९0६ म ये सावकर व मी मुंबईस गे यानंतर तेथेह  आ ह  आम या बांितूचाराचे काय 

सु  केले. यावेळ  Ô वहार Õ हे मुबंईस िनघणारे वृ पऽ सावरकरां या हाती आ याने 
बांितूचाराच नवे दालन यांनी यांत उघडले. ूथम ते पऽ आम या बांितकारकांपैक च एक 
असलेले, व Ôसंपूण ववेकानंदÕ व ÔरामतीथÕ या मंथमालांचे कत, रा. भाःकर वंणु फडके हे 
काढ त असत. मूळच ते रा. फाटक यांच. पण ते नुसते व्यवःथापक असत, लेखक नव्हते. 
सावरकर यांत िलहूं लाग यापासून ते फारच जहाल व लोक ूय झाले, आ ण याचा खपह  
खूपच वाढला. या Ô वहार Õ या लेखांत सावरकरांच काह  सव कृ  लेख आलेले मला अ ाप 
आठवतात. ददवानेु  या या फायलीह  राह ले या कोठ आढळत नाह त. या सांपड या तर 
सावरकरां या काव्यूितभेचा उ कृ  वलास व नतन यांत सांपडेल. सावरकरां या 
वलायते या ूयाणानंतर मीह  Ô वहार Õत काह  लेख िलह त होतं. पण या पऽांतले काह  लेख 
राजिोह  ठरवून सरकारन भाःकररांव फड यांना, व पुढेरा. रामभाऊ मडंिलकांना, िश ा 
ठोठाव या, आ ण यामुळ या पऽाचा अंत झाला. 

या पऽलेखनाबरोबर आ ह  मुंबई या नवयुवकांना गांठून अिभनव भारताची यांना 
शपथब  द ा दे याच काय व सा ाह क गु  सभांचे कायबम चालूंच ठेवले होते. मी या 
वेळ  व सन कॉलेजांत गेल  होतो व सावरकर लॉ- लासम ये होते. व सन कॉलेजम ये 
यावेळ  आतांच पंतूधान रा. बाळासाहेब खेर, पुढे संःकृत वषयांत डॉ टरेटची पदवी 
िमळालेले (आतां कै.) डॉ. ूो. गुणे, धारवाडचे चंदावरकर, पुढे ड ःश ट ज ज झालेले रा. 
गुं डल, मुंबईस वाःतव्य क न राह लेले नामां कत वक ल मुड र, वगैरे माझे सहा यायी होते. 
या सवाना आ ह  अिभनव भारताचे सभासद क न घेतले होते, हे मागेच सांिगतले आहे. 
नेहमी या आम या काह  सा ाह क बैठक  िचखलवाड त या चाळ त, काह  शा ी हॉलम ये, 
काह  आ ह  राहात होतो या लॉजम ये, काह  इतर ठकाणी आ ह  भरवीत होतो. आम या 
बरोबर मुंबईस व ा यासासाठ ं आलेले रा. थ े, आपटे वगैरे फ युसनमधील िमऽह  होतेच. 
यांखेर ज डॉ. थ े, बडो ाचे सरदार मुजुमदार, डहाणूचे करंद कर, रा. भाटे, पाटणकर, गोरे, 
िशवरामपंत अ यंकर, डॉ. भडकमकर, डॉ. आठवले, ग. र. वैशपंायन ( हंद  कोशकत) व रा. 
आबासाहेब सहॐबु े (बेलापूर) हेह  या गोटांत दाखल झाले होते.  

४.१ माधवाौमांतला आमचा अ डा 
१९0६ या उ राधात, सावरकरांना शामजी कृंणवमाची िशंयवृ  िमळून ते वलायतेस 

बॅ रःटर हो यासाठ ं गे यावर, मुंबई या शाखेच काम मा या अंगावर पडल. या वषा या 
अखेर स मी बी.ए. या पर ेत उ ीण होऊल लॉ-कॉलेजम ये एल ्एल ्.बी. या ट स भ ं  लागलो. 
यावेळ  १९0७ म ये मी माधवाौमांत (मोहन ब डंगम ये) राहात होतो. आम या कायाचा 
तोच अ डा झाला. सकाळ-दपारु  मे डकल कॉलेजांत, आ ण सं याकाळ  लॉ- लासम ये, अशा 
दहेरु  अ यासबमांत माझा बराच वेळ जाई. पण एलए्ल.्बी. होऊन वक ल झालो, व 
बांितकायात पडलेला हणून जर सरकारने व कलीची सनद र  केली, तर व कलीची व 
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संसाराची धुळधाणच होणार, ह   सूयूकाशाइतक
व कलां या सनदा सरकारने हायकोटामाफत र  

गो  ःप  होती. क येक राजिोह  
के याच हो या. ते उदाहरण डो यापुढे 

अस य

  

 ूबळ होत चालला होता. या डसबरांत 
कै. द

ेकर (इ ंगुंडू) यांना बाबांनी 
मु ाम तेथे पाठवून तेथ या बांितकारकांत ूवेश क न घेतला होता. हणून तेथे ू य  

 कती आहे, श ा  व इतर साधन कती 

ाने, व या बांितकायात केव्हां तर  सरकारचा रोष होणारच हेह  न क  अस याने, मी 
एलए्ल.्बी.ब ल फारसा उ सुक नव्हतो. पण माझाह  िश णबम सावरकरांूमाणच मा या 
शरुां या मदतीवर अवलंबून होता. आ ण एम.्बी.बी.एस.् चा िश णबम महागडा अस याने 

कदािचत ् तो अपुराच राह ल अशी भीती होती. हणून फःट एलए्ल.्बी. पास झालोच 
अस याने दस  याु  एलए्ल.्बी. या ट स तर  पदरांत पाडनू  घेऊन, साध यास ती पर ाह  देऊन 
ठेवावी या उ ेशाने हे द पटु  ओझे मी प करले होते. आ ण मा या अपे ेूमाणे मला शेवट  
तु ं गवासानंतर डॉ टर चाच आधार िमळाला. असो.  

४.२ बंगाली बांितकारकांशी नाते जुळवले
लॉ- लास व मे डकल कॉलेजम येह  माझे बांतीला अनुकूल असणा  या त णांचा 

लोकसंमह कर याचे काय चालूंच होते. १९0६ ते १९0८ ह  वष ह  हंदःथानांतु  फारच 
धामधुमीची होती. १९0६ त बॉमेंसम ये जहाल प

ादाभाई नौरोजी यां या अ य तेखाली कलक यास कॉमेंसचे अिधवेशन होऊन यांत 
ःवरा यूा ीचा ठराव पास झाला होता. ःवदेशी, बह ंकार व रा ीय िश णाबरोबर, 
वंगभंगामुळ संत  झाले या बंगाली लोकां या आमहामुळ, ःवरा याचा ठराव करणे कॉमेंसला 
भागच झाले होते. रा यकत ठरावाने िचडतील व आपले कोणतेच हणणे ऐकणार नाह त, असे 
मवाळांना वाटे हणून यांना हे पसंत नव्हते. आ ण यामुळे ते ःवरा या या ठरावा व  
होते. यानंतर बंगाल, म यूांत व महारा  या ूांतांत राजक य चळवळ फोफावतच गेली. 
बंगाल या वृ पऽांव न तर तेथे बांितकारकांची हालचाल चालू ंअसलीच पा हजे, असा संशय 
सरकारास, व आ हां इकड या बांितकारकांसह , येऊ लागला होता. तेथे होणार  राजिोह  
व्या याने व वृ पऽांतले राजिोह  लेख यां यावर जे खटले सरकार कर त होते यांत सश  
रा यबांतीचा सूर ःप पणे गोचर होत होता. ÔयुगांतरÕ, Ôसं याÕ, Ôवंदे मातरमÕ् यांसारखीं 
वृ पऽ तर उघडउघड राजिोहाचा व सश  बांतीचा पुरःकार कर त होती. Ôअनुशीलन-सिमितÕ, 
Ôःवाधीन भारतÕ ह ं साधीं नांवे धारण करणा  या गु  संःथा तेथे बांितकायात म न हो या, 
हेह  आ हांस कळल होते. बाबा सावरकरांचे िमऽ सदािशवराव पाल

जाऊन, तेथ या बांितकारकां या कायाचा व्याप
जमवली आहेत हे पहाव, तेथ या बांितकारकांशीं गाढ ःनेह जोडावा, आ ण सहकायानच सा  या 
देशभर, िनदान ब  याच ूांतांत तर , एकदम सश  बांतीचा उठाव कर याची योजना आखावी, 
या हेतून मी व नािशकचे या वेळचे पुढार  रा. बाबासाहेब खरे, वक ल, या कॉ◌ंँमेस या 
अिधवेशनाच िनिम  क न, कलक यास गेल  आ ण ८-१0 दवस तेथे राहनू  तेथ या Ôःवाधीन 
भारतÕ, Ôअनुशीलन-सिमितÕ वगैरे गु  संःथां या चालकांशी संधान बांधून, तेथ या व्यापाची 
क पना घेऊन परत आल .  
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बंगालमधली तयार  आम याूमाणच, पण अिधक मो या ूमाणावर, चालली होती. 
शेकडो बांितकारक त ण गु  संःथांतून बांतीचे जाळे भरग च आ ण घ ट वणीत होते. 
बंगालवर कझनशाह चा कडक अंमल इतका चालू होता क , साधे Ôवंदे मातरमÕ् हे श द 
उ चार यासह  बा रसाल ज ांत ूितबंध होता. ले. गव्हनर फु लर हा Ôगो या घालून मा ं Õ 
अशी लोकांस धमक  देत होता. बंग यांतील नामां कत कायकत ह पार होत होते. नवे 
दडपशाह चे कायदे कझन पास क न घेत होता. यामुळ बंगाली बांितकारक तर सारखे आग 
ओक त होते. राजिोह  हणून शाळा-कॉलेजांतून ह पार केलेले व ाथ  व िश क रा ीय शाळा 
काढनू  यांत सश  बांतीच, गु  संःथांचे, िश ण देत घेत होते. याूमाणे सव बंगालभर 
वंगभंगान बांती या वचारांचा वणवा पेटवून दला होता. ूमथनाथ बानज , िच रंजन दास, 
सेनगु , चटज , चबवत  वगैरे बॅ रःटर, डॉ टर, काह  जमीनदार हे या बांितकारकांना कांह शी 

णून बांितकारकांनी ख जने लुटणे, राजिन  
जमीन

ार मह वाचे असते. सरकार  खा यांतून आपले लोक ठेव याने 
सरकार या हालचालींवर, धोरणावर, नजर राहते, आ ण क येक वेळां या हेरिगर ने अचानक 

गु  मदत कर त. पण पुरेसे पैसे िमळत नव्हते. ह
दारां या घरांवर दरोडे घालून पैसा आणणे, हेह  ूकार चालू केले होते.  

४.३ मंुब तला गु  ूचार 
बंगालमधली ह  प र ःथती पाहनू  आ यावर आ ह ह  द पटु  जोरान आम या कायास 

सु वात केली. सरकारचा दडपशाह चा वरवंटा जोराने रगड त चालला होता. सावकारां या इतका 
मी फारसा ूिस स आलो नस याने, आ ण ू य  गु  काया या सुर ततेसाठ , यानंतर मी 
ूकटपणे कोण याह  चळवळ त पडेनासा झालो. सावरकरांचा पऽव्यवहार फुटतो अशी शकंा 
आ याने मी यां याशी पऽव्यवहारह  बंद ठेवला. १९0७ या अखेर स मला पह या 
एम.्बी.बी.एस.्ला बसावयाचे होते हणूनह  मला वेळ हवा होता. या सव कारणांनी बा  
चळवळ  मी आखड या घेत या. िशवाय आमची इतर मंडळ  कायत पर झाली होती. नािसकचे 
ÔिमऽसमाजÕ या गु  संःथतले रा. कृंणाजी गोपाळ कव हे यावेळ  मुंबईस िश णासाठ  आले 
होते. एल ्फ ःटन कॉलेजम ये यांचीह  काह  गु  मंडळ  होती. आम यापैक  रामभाऊ भाटे हे 
मुंबई या आट ःकूलम ये अिभनव भारताच काय कर त होते. दसरेु  एक आमचे बांितकारक 
िमऽ घनँयाम सदािशव केळकर हे व्ह. जु. टे नकल इ ःट यूटम ये बांतीच बीजारोपण 
गु पणे कर त होते. फ युसनमधले रा. कृंणाजी गोपाळ खरे हे बॉ ं ब या तयार चे िश ण, ूो. 
ग जरां या लबॅोरेटर ंत, एम.्ए. या अ यासाचे िनिम  क न, घेत होते. याूमाणे एल ्फ ःटन, 
व सन व मे डकल कॉलेजे, लॉ- लास, व्ह. टे नकल इ ःट यूट, ग जरांची ूयोगशाळा, 
आट ःकूल वगैरे जेव या उ च िश णा या संःथा हो या यांत आमचे व इतर कायकत 
आपापलीं बांितूवण काय कर तच होते. मागे व ण याूमाण भावी त ण पढ  बांतीला 
अनुकूल कर यासाठ  सव शै णक किे हःतगत कर याची जी आमची योजना होती 
याूमाण आमचे बांितकाय अ वरत पण गु पणे चालूंच होते.  

यािशवाय रे वे, पोःट, कःट स, हायकोय, सेबेट रएट, तार ऑ फस, हवामान खाते, 
हाफक न इ ःट यूट वगैरे सरकार  किांतूनह  आम या बांितकारकांनी चंचुूवेश केला होता. 
बांती या तयार च हे अंग फ
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फायद

याव न यांना 
व इतर काह जण असे मु ाम गेलो होतो. नािशकहनू  बाबा 
वक ल व इतर मंडिळह  बंगाल या गु  संःथां या पुढा  यांस 

भेट य

े भयसूचक बॉ ं बचे ःफोट, व 
क य

ाह  िमळतो. आ हांस या हेरिगर चा बराच फायदा िमळे. रे वत आमचे लोक अस याने 
यांना हवे तेव्हां, हवे तेथे, गु  कायाक रता पाठवता येई. टळकां या १९0८ या खट यांत 
आ ह ं तारखा यांतून कशा बात या िमळव या, याची हक कत Ôअिभनव भारतावर ल ह लेÕ 
या ूकरणांत पुढे येईलच. ठक ठकाणी आमचे बांितकारक सरकार  नोकर ंत तर होतेच, पण 
आमचे भाःकरराव खरे हे तर द लीस इंपी रअल सेबेट रएटपयत प चले होते. अथात ्हे सव 
लोक बांितकारक होते, हे आम याखेर ज इतर कोणासह  माह त नव्हते. सरकार  नोकरांनी 
कोण याह  राजिोह  चळवळ ंत उघड वा गु  भाग घेऊं नये या धोरणाचे िचलखत सरकारच 
अंगावर असले तर  आ ह  याला शतश: भोक पाडूं शकल  होतो. 

४.४ देशभर एकदम उठावणीची योजना 
१९0७ या अखेर स जी सुरतेस कॉमेंस भरली ितला बंगालचे बाबू अर वंद घोष, 

ब पनचंद पाल वगैरे ूकट व गु  संःथांचे पुढार  येणार, असे कळ
भेट यासाठ ं आम यापैक  मी 
सावरकर, बाबासाहेब खरे, गिे 

ास आलीं होती. कॉमेंसला हजर राहण हे नुसते िनिम  होते. बडो ा या आम या 
शाखेतूनह  बं. देशपांडे वगैरे पुढार  आले होते. तेथे आम या व बंगाल या बांितकारक 
पुढा  यां या गाठ -भेट  झा या आ ण एक गु  बैठकह  झाली. पूविनयो जत कायबमानुसार, 
सव हंदःथानभरु  सश  बांित कर याची तयार  पुर  होईपयत, कोणीह  उतावळेपणान उठावणी 
क ं  नये, असे पु हा एकवार, एकमेकां या गु  तयार या मा हतीची देवाण-घेवाण झा यावर, 
ठरले. या अिधवेशनास मिासचे त कालीन पुढार  िचदंबरम ् पले व पंजाबचे काह  तुरळक 
बांितकारक आले होते. या बैठक त द या घेतले या मा हतीपैक  खर  तयार  याब ल माऽ 
उभयप ीं शकंा घे यास जागा होती. कारण पुढे मिासकडे फारसे काय ीस पडलेच नाह . 
सुरतेस कॉमेंसम ये फूट पडली. आ ह  माऽ आमचे उ  सफळ झा याचे समाधन मानून 
परत फरलो.  

बंगालम ये १९0७ या उ राधात हेमचंि दास हे बॉ ं बची व ा हःतगत क न 
वलायतेहनू  परत आ याबरोबर यांनी याचे ूयोग कर यास सु वात केली. आ ण ले. 
गव्हनरची गाड , ळाखाली बॉ ं ब ठेवून, उडव याचा ूयोगह  झाला. तो या या िशकंदर 
निशबान फसला हणूनच वांचला. पःतुलां याह  इंमजांवर फैर  झडावयास लाग या. बंगालचे 
हे धाडस पाहनू  आम या मुंबई ूांतांत या बांितकारकांतह  पःतुल, तलवार , बंदकाु  
िमळव याची व बॉ ं ब तयार कर याची तयार  झाली. यासाठ ं दोन ूकरणे पुढे ःवतंऽ दली 
अस याने येथे इतकच सांगून ठेवत  क , आमची, सव देशभर, ठक ठकाणी, एकदम उठाव 
कर याची योजना जर फसली नसती तर देशांत आगामी बांतीच

ेक अिधका  यांचे वध, एकाच वेळ  घडवून आ ह  इंमज सरकारास, वशेषत: अिधका  यांस, 
ऽाह  भगवान ्क न सोड याइतक  साममुी आम याजवळ ज यत तयार होती. वसईचा आमचा 
बॉ ं बचा कारखाना हणजे ठक ठकाण या व ासू बांितकारकांना बॉ ं ब तयार कर याची कृित 
िशकव याची एक गु  शाळाच झाली होती. 
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५ अिभनव भारताचे वलायतेतले काय 
वलायतेत गे यावर सावरकरांनी Ôइं डया हाऊसÕ हे बांितकारकांच एक किच िनमाण 

केले. वलायतेत असले या या वेळ या ब  याचशा हंद  त णांना यांनी अिभनव भारता या 
माळेत ओंवले. सेनापित बापट हे यावेळ  वलायतेतच होते. पुढे पंजाबचे मु य ूधान झालेले 
सर िशकंदर हयात: मिासचे आतांचे सिचव डॉ. राजन,् पले, अ यर; द ण आ ृकेतले 
पुढार  बॅ. पाथर: कझन वायलीला ठार करणारा मदनलाल िधंमा; क िनयाम ये काह  वष 
ए झ यु टव्ह कौ सलर झालेले बॅ. फडके; कोरगांवकर इं जिनअर, उ र हंदःथानांतलेु  बॅ. 

 डंचेू  बंधू वीरिनाथ च टोपा याय, पंजाबचे 
ंद, हरनामिसंह, पॅ रसचे राणा, मॅडम 

कामाब

लून, बापट हंदःथानांतु  येऊन प चले; हेमचंि कलक यास परतले, होितलाल 
वमा 

िमळाल होते. आ ण तदनुसारच बंगालम ये व 

िमझा अ बास, बॅ. यानचंि वमा, सरो जनी नाय
व यात बांितकारक लाला हरदयाळ, भाई परमान

ाई, गु कुलांतले महेशचरणिसंह, मुंबई कॉप रेशनचे काह  वष केिमकल अ यािलःट 
असलेले डॉ. जोशी ( भःती), डॉ. ए ळकर, हेमचंिदास, नीितसेन ारकादास, डॉ. मेधा, डॉ. 
मुथू, ब पनचंिपालांचे िचरंजीव िनरंजनपाल, डॉ. देशमुख, ूो. मोहोकर, ूो. कु ट हो वगैरे 
शेकडो हंद  त ण अिभनव भारता या बांितछऽाखालीं लंडनम ये राजिोहाने मुसमुसत होते. 
हंदःथानांत याु  िनरिनरा या ूांतांतून बॅ रःटर, आय.्सी.एस.्, इं जिनअर, डॉ टर हो यासाठ  
या कालांत बरेच व ाथ  जात. ते जर बांतीला अनुकूल होऊन सश  बांतीचा धुमधडाका 
आपाप या ूांतांत उडव यास उघु  झाले, तर अ खल हंदःथानु  एकाच हकमीु  बांितछऽाखाली 
येऊन एकदमच उठावणी कर ल, ह  सावरकरांची अपे ा व योजना होती. आ ण या हेतूनेच 
यांनी ूय  चालवले होते. वलायतेत श ांचा कायदा सौ य अस यान पःतुले पोःटा या 
ित कटाूमाण िमळत. हे सव त ण याचा फायदा घेऊन नेमबाजीत तरबेज झाले होते. 
रिशयांत यावेळ  बॉ ं बसारखे ूभावी साधन बांितकारकांनी योजल अस यान या त णांपैक  
काह ंनीं ( वशेषत: सेनापित बापट, होितलाल वमा व हेमचंि दास यांनी) याचा अ यास व 
ूयोगाच िश ण रिशयन बांितकारकांकडनू  घेतले. व याची कृित वणन करणारे एक चोपडे 
घेऊन, नांव बद

हे अमे रका, जपान, चीनमाग परतून पु यास आ यावर यांनी बॉ ं ब या कृतीचे पुःतक 
लो. टळकांना अपण केले. हॉगंकॉगंला सै यांत राजिोह पसरव याब ल पुढे यांना िश ा 
झाली. 

हे सव उ ोग चालू ंअसतांनाच सावरकरांनी इटलीचा रामदास व ूिस  बांितकता जोसेफ 
मा झनी याच अ यंत सुंदर च रऽ िलह ले. नंतर Ô१८५७ ते ःवातं ययु Õ व Ôिशखांचा इितहासÕ 
ह ंह  पुःतक यांनीं िलह ली. पण ती या काळांत अूकािशतच राह ली. याब लचा उ लेख 
सावरकर-च रऽांत आहेच. १८५७ चे हःतिल खत १९४९ सालापयत ूो. कु ट हो यांनी 
पोतगुालम ये सुर त ठेवून नंतर ते अमे रकेत आप याबरोबर नेले. आतां ते यांनी 
सावरकरांकडे पु हा पाठ वले आहे. िशखां या इितहासाचा माऽ प ा नाह . असो.  

वलायतेहनू  ते त ण आपापले अ यास संपवून परत येत तेव्हां ते मुंबईस मला, व नंतर 
नाशकास बाबा सावरकरांना, भेटनू  ितकड ल सव हक कत इ थंभूत कळवीत. यां याकडनचू  
बॉ ं ब या कृतीच एक पुःतक आ हांस 
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महारा ांत आमच बॉ ं ब कर याचे ूय  चालू होते. 
अस यान येथे याचा नुसता िनदशच पुरे. 

याचे एक ःवतंऽ ूकरणच पुढे दले 

आ ह  नको नको हणत असतां, यांस तशा सूचनाह  पाठव या असतां, ते 
वलाय

सावरकरांनी युरोपखंडांत व अमे रकतह  बांतीला अनुकूल अशा चळवळ  थो याफार चालूं 
के या हो या. हरदयाळ व वीरिनाथ च टोपा याय यांची कॅनडा व जमनी यांसाठ ं योजना 
झाली होती. शामजी कृंणवमा, बॅ. राणा व इतर काह  मंडळ ं ृा सम ये खटपट ंत होती. 
रिशयन बांितकारकांशींह  या मंडळ ंनी संधान जुळवले होते.  

वलायतेत सावरकरांनी या खटपट , योजना, तयार के या यांची संपूण मा हती तेच 
िलहूं शकतील. सेनापित बापटांना ती िलहनू  पाठव याब ल मी वनंती केली होती. यांनीं एक 
लहानस टाचणच पाठवले. यां या च रऽांत ती थोड शी आली आहे. हणून मी ितचा येथे 
पा हाळ कर त नाह . सावरकरांनीह  ती िलहनू  काढली नाह  हे ददवु  आहे. बाबांना जी मा हती 
होती ती यां या च रऽांत ूिस  झालेलीच आहे. Ôसावरकर-च रऽांतÕह  रा. करंदकरांनी ती 
व णलेली आहे. मी वर दली तेवढ च मा या ःमतृी या चाळणीत िश लक आहे. यां या 
सहका  यांपैक  मिासचे डॉ. राजन,् मुंबईचे डॉ. ए ळकर, व आ ूकतले बॅ. पाथर यांनाह  पण 
मी िलह ले. पण फलिनंप  कांह च झाली नाह . अगोदरच या सव गु  खटपट . यामुळे 
यांनी या के या यांनाच यांची पुरती मा हती असणार. यांपैक  हरदयार, परमानंद, 
अ यरसारखे कांह  कैलासवासीह  झालेले. कांह  परागंदा होऊन िनराशत खचलेले. डॉ. राजन ्
सार या काह ची मते बदललेलीं. अशा व वधतेमुळे कोणीच ते ूकरण िलहनू  ठेवलेह  नाह  
आ ण पाठवलह  नाह . यामुळ आ मच रऽाचा हा एक भाग, बांती या चळवळ चा प रपाक 
हणून, सावरकरच जर तो िलह तील तरच यां या व हंदःथान याु  सश  बांती या 
चळवळ चा एक अ यंत रोमहषक खंड उजेडात येईल. स या तर  ते ूकृती या अःवाः यामुळ 
िलहूं शकत नाह त, असे यां या िचरंजीवांनी मला कळवले आहे. यामुळे हे वलायतचे 
बांितूकरण येथेच अधवट कल कले क न तसेच सोडणे मला ूा  आहे. इतके माऽ खरे क , 
यांचे हात वलायत, युरोपांतले काह  देश, व अमे रकेत कानडा या वशाल भूभागांवर पसरले 
होते. इंमज सरकारला याची मा हती होती. आ ण हणून यांना बॅ रःटर ची परवानगीह  
यांनी नाकारली. अखेर आ मसंर णासाठ ं, व बांितकाय िनवध चालूं राहावे हणून, इं लंड 
सोडनू  यांनी ृा सम ये पुढे वाःतव्य केले. हंदःथानांतलीु  आमची चळवळ अचानक फसली 
हणून, 

तेस गेले आ ण इंमजां या पाशांत सांपडले. करंद करां या Ôसावरकरां या च रऽांतÕ 
यानंतरची मा हती आलेलीच आहे.  
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६  अिभनव भारताची श ा -िस ता 

तीह  सश , समृ  आ ण समथ 
हवी, 

ठव यास काह तर  ऐितहािसक, पौरा णक, धािमक, 
सामा जक वषयांवर वाद ववाद होत. याला एखा ा वषयावर बोल यासह  आ ह  लावीत 
असूं. या या मानिसक उ नतीसाठ  िनरिनरा या देशां या बां यांचे इितहास, हंदःथानांत याु  
व जगांत या वीर पु षांची च रऽे, यांनी सोसलेले देहदंड, यांचा िन पम ःवाथ याग व 
ूसंगावधान, यांची कतव्यिन ा व त परता, यांचा द घ घोग या सवाचे प रणाम या या 
मनावर व्हावे हणून यास मंथ वाचावयास देऊन याब लची याची पर ाह  थोड बहतु  घेत 
असूं. या या शार रक व सैिनक िश णासाठ ं ू यह ं तालीम, पोहण, धांवण, ड गरकडे 
चढणे-उतरणे, उपासमार, थोडेफार ह यारांचे िश ण, नेमबाजी वगैरची सोय आ ह ं केली होती. 

अिभनव भारता या बा  पसा  या या आंत, अंधारांत, गु  कायाचा ूचंड व्याप चालूच 
होता. ठक ठकाणी पारखून घेऊन, शपथब  झाले या त णांना गु पणाने एकऽ आणून, 
यां या शाखा काढनू , संघटनेचे व श संमहाचे काम चालूच होते. इंमज सरकारा व  सश  
सामना ावयाचा हणजे आपलीह  ूचंड संघटना हवी, आ ण 

याब ल वादच नव्हता. इंमज सरकाराइतके सश  सै य आपण ःवतंऽपण उभा  
शकणार नाह ; पण हंद  सै यांत व पोिलसांत आप या मतांचा ूसार क न, सै य व पोिलस 
फतवले हणजे तेच सै य अनायसे आपले होईल, अशा इितहासिस  बांती या क पनेने 
आमचे उ ोग चालूं होते. पण सै यांत ूवेश िमळणे, तेव्हां महादघटु  काम होते. ठरा वक 
जातींनाच तेव्हां सै यांत ूवेश िमळे. पोिलस, रे वे, रे व्ह यु, याय, तु ं ग, तार, इं जिनअ रंग 
वगैरे खा यांत माऽ आपली माणसे गुंतवण, कंवा यांतली आ मसात करणे, हे यापे ा सोपे 
काम होते. आ ण याला सु वात चांगलीच झाली होती. इंमज सरकार या रा ययंऽात 
पुंकळशी माणसे आपलीच आहेत, तीच आप या मताची झाली क  ते रा ययंऽ, बाहेर बांतीची 
उठावणी होतांच, एकदम आपण आप या हातांत घेऊ शकंू, अशी आमची योजना होती. आंतून 
व बाहे न असे ह ले चढवले, व वशेषत: १८५७ ूमाण, कंवा १९४५-४७ म ये सुभाषचंिां या 
हाताखालीं, सै य फतले, तसे झाले तर इंमजांचे बारा वाज यास वेळ लागणार नाह , हे अनेक 
देशां या रा यबां यां या इितहासाव न आ ह  काढलेले िन ववाद स य होते.  

६.१ बौ क व सैिनक  िश ण 

गु शाखेचा सभासद िनवड यांत आ ह  बर च द ता घेत होतो. समानशील िमऽांपासून 
सुरवात होई. यांचे आचार वचार, कुलशील, बु म ा, शर रसाम य, ःवाथ यागाची तयार , 
ःवभाव याची ूतीित आली हणजे संःथत याब ल कोणी तर  सभासद सूचना आणी. इतर 
सभासदांना याची ओळख पटली तर लौकरच याला शपथ घेऊन सभासद होतां येत असे. 
पण ओळख नस यास ३-४ सभासदांनीं याची ओळख पाडनू , पु हा याची चांचणी होई. या 
सवाच मत अनुकूल पडल तरच याचा शपथ विध होत असे, नाह तर नाह . ौीरामकृंण, 
ौीिशवाजीमहाराज यां यासमोर, यां या तस बर वर हात ठेवून, शपथ यावी लागे. शपथेचा 
नमुनाह  ठरलेला असे. शपथब  झा यावर याला दर सा ाह क बैठक त ूवेश िमळे. 
पुढार पणा या िश णासाठ  दर आ
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बडो ाहन ूोू . मा णकरावां या तालमीतले इॄाह म भाई
ते ा सव व ा त णांना िशकवीत (वतकांचा लेख). 

 हे यासाठ  आ ह  मु ाम आणवले होते. 
य तसेच जु नरकडचे एक जाधव नांवाचे 

गहृःथ

मानीत नव्हतो. 
ुळ ये यास हरकत नसे. तसेच आम या या भव्य व वशाल 

तींचे खाणे पणेह  कधीकधी एकऽ एका पं त होई. 
यामु

ह  या कायासाठ  िनयो जत केले होते. ड गरावर लुटपुट याु  लढाया, मदानी खेळ, 
धांवणे, पोहणे यां या शयती वगैरे सव ूकार चालूं असत. याूमाणे शपथब  सभासदां या 
शार रक, बौ क व सैिनक  िश णाची व्यवःथा आ ह ं केली होती. ह  अगद  काटेकोरपणान 
श य िततक  पाळली जावी हणून आमची योजना होती. पण आ ह  सव ःवयंसैिनक होतो. 
घरचे पोटापा याचे उ ोग कंवा शाळाकॉलेजांतल िश ण वगैरे व्यवसाय संभाळून उर या 
वेळांत हे काम करावे लागे. पण ते सहसा कोणी चुकवीत नसे. ूसंग वशेषीं तर रोजचे 
उ ोगधंदे सोडनू ह  मंडळ  एकिन ेन कायत पर असत. बांतीच काम मु य ूचंड संघटनेचे. 
याला एकिन ेची, एक दलाची, बंधुूेमाची भावना जा व य असावयास पा हजे. या 
देशबंधुूेमाचा प रणाम सभासदांवर इतका होई क , घरचीदारची भांडण, भाऊबंद या, 
उखा यापाखा या सव नाह शा होत. एकमेकांतून कधी वःतवह  जावयाचा नाह  अशा कोट-
कचे  यापयत या भाऊबंद या या देशभ या ूेमा या भ ट ंत पार वतळून जाऊन पु हा ते 
भाऊ भाऊ कायमचे एक झालेले आ ह ं पाह ले आहेत. उ चनीच भावह  आ ह  ठेवत नव्हत . 
नुकतेच कैलासवासी झालेले नागपूरचे व नाथराव केळकर यांनी तर आप या व डलांनाह  
शपथ दली होती! आ ण मुलाकडनू  ती घे यांत यांनाह  कमीपणा वाटला नाह . याूमाणे 
सभासदांची बौ क, नैितक व शार रक, उ नती व्हावी, व अिभनव भारताचा सभासद अ पैलू, 
पुढार  असावा, हणून आ ह  श य िततक  व्यवःथा व खबरदार  घेत होतो आ ण आम या 
या ूय ांत यशह  आले होते. सभासदां या िनवड त आ ह  जातगोत कांह  
याम े सव जातींचे लोक आम यांत 
देशूेमा या क पनेने अठरापगड जा

ळे जाितभेदा या वषार  भावनेपासून आ ह  मु  होतो. अशा शेकडो सभासदां या शाखा 
सव महारा भर, देशभर, उभाराव्या असे आमचे ूय  चालू ंहोते.  

बंगालूमाणेच संघटने या गु तेसाठ ं फ  शाखां या मु यांनीच एकमेकांची ओळख 
ठेवावी व संःथे या कायाब ल वाटाघाट  करावी असा स  िनयम होता. सवच सभासदांची 
सवानाच मा हती नसावी हणून हे त व आ ह  परोपर न अगद  कटा ाने पाळले होते. गु ता, 
सुर तता, घटनासौकय या सव ींनी असे करणे इ च होते. यामुळ एखा ा शाखत काह  
अिन  ूकार घडला तर याची झळ इतर शाखांना लागत नव्हती. पण हा िनयम जसा 
संघटनेला अनुकूल तसाच तो ूसंगी ूितकूलह  होत असे. पण याला इलाज नव्हता आ ण 
शेवट  याची ूितकूलताच आ हांस भ वली. 

६.२ द रि नारायणांचा याग 

गु पण ह यार िमळ वण, आणण, सुर त ठेवण, बॉ ं ब तयार कर यासाठ ं रासायिनक 
पदाथ आणण, गु  ठकाणीं यांची भ ट  लावण, वगैरे सव कायास ूचंड िव्यसाहा य हव 
होते. आ ण, आ ह  बहतेकु  सव द रि नारायण अस यान, तेच आम याजवळ नव्हते. करकोळ 
वग या व देण या यांनी काय कात होणार? तर पण कै. बाबासाहेब खरे यांनी मधूनमधून 
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काह  मदत दली होती. धना यवग आम यांत येत नव्हता. हंदःथान याु  सश  रा यबांतीची 
आवँयकता व श यता यांना तेव्हां वाटत नव्हती. सरकारचा गदारोळ यां यावर फरत 
नव्हता. उलट इंमज सरकार यांचे पा ठराखे होते. हणून यां याकडनू  फारसे काह  
िमळ याची सोय नव्हती. बाबा थोडेफार पैसे जमवीत; पण ते बा  ूकट कायालाच पुंकळसे 
खच होत. एखादा बांितूेमी ौीमंत सावकार पैशाची लालूच दाखवी; पण काह  अट ंवर. या 
अट ंपैक  उदाहरणाथ एक अट हणजे टळकांना िश ा देणा  या सरकार या बगलब चा या. 
डावरला मार याची होती. ८ हजार पयांचे यासाठ  ब ीस होते. अ णा कव यासाठ ं काह  
दवस डावरवर टेहाळणी कर त होते. ॄ िगर बुवा व र. व. भावे हेह  या उ ोगांत होते; पण 
संधी सांपडली नाह . आ ण अथात ् ८ हजार पयेह  िमळाले नाह त. बंगालम येह  
बांितकारकांना पैशांची अशीच पंचाईत पडली होती. Ôराजनैितक कारःथाना याÕ पह या खंडांत 
बार ंिाला एक हजार पये, बांितकारक संपादकांना िश ा देणा  या ं जफड मॅ जःशेटला 
मार यासाठ ं कसे दले, व ते काम न होतां चुकून दोन केनड  याच बॉ ं बला कशा बळ  
पड या, आ ण हणून बार ंिाला ती र कम पै-पैसा क न कशी परत करावी लागली, याची 
हक कत दली आहे. बांतीला पैसे देणा  यां या या अट  पु  या करणे अश य होते, हे या 
धिनकांना कळत नव्हते. पण आम यासार या भणंग-िभका  यां या इ छेला वचारतो कोण? 
इ छाभोजन कोण घालणार? (Beggars cannot be choosers). हणून िभ ा, देण या, 
मागावयाला जाव तर ते हणत काय दाखवा. आ ह  हणत असूं क , काय दाख व यासाठ ंच 
अगोदर पैसे ा. असा हा पेच होता. या शृगंाप ींतून सुटणे क ठण होते. या पेचूसंगामुळेच 
साव ऽक योजनेऐवजी िनरिनरा या ठकाणी उठावणी करणे, केवळ पैशासाठ ंच, अवँय आहे, 
असे हेमचंि दास सेनापित बापटांना हणाले होते. आ ह  तर  आम या पोटाला िचमटा कती 
घेणार? बचा  या बंगाली बांितकारकांनीं तर इतक दा र य प करले होते क , भां यांचा सु ा 
खच लागूं नये हणून नारळा या करवं यां या वा या क न यांतून ते पदाथ वाढ त व खात! 
माती या सुरया व परळ ह ं यांचीं अ न रांधावयाचीं भांड ं 

क

होती! हेमचंि दासन तर 
ःफोट

ा कर ! अशी अठरा व े दा र याने मासले या 
आ हां अिभनव भारता या सदःयांनीं काटकसर केली तर  कती पैसा जमणार? यांतह  

ःतंभ तु ं गांत गेलेले. सव पुढार  या ध याने हतबल 
 

का  (बॉ ं ब) व ा िशकावयास घरदार वकले होते! बाबांनी व यां या प ी येसूवह नी 
यांनी ज मभर अठरा वौव् दा र यांत पचत दवस कसे काढले हे Ôबाबाराव सावरकरां याÕ 
च रऽांत रा. द. न. गोखले यांनी दाख वलेच आहे. वनायकराव सावरकर आ ण मी आम या 
शरुां या िव्यसाहा यावरच कॉलेजचा िश णबम उरक त होतो. यापूव  हायःकुलांत तर 

मा या घर ं, दरमहा १0 पयांपैक  अड च पये हायःकूलची फ  देऊन, साडेसात पयांत मी, 
आजी व आई अशीं तीन माणस आपला टखुटु ू ससंार कर त होतो! आबा दरेकर - गो वंद 
क व - यांची आई तर भांड ं घासून गुजार

आमचे टळक-परांज यांसारखे आधार
झालेले. अशा ःथतीत आ ह  होतो. 
तर  पण अंगीकृत काय तड स ने याचा आ ह ं संक प केलाच होता. काह  काटकसर, काह  
उधारउसनवार , काह  देण या, आ ण हेमचंि दासाूमाण आम या परम ःवाथ यागी कांह  
िमऽांनी घरांतले कांह  कडकिमडकु ु  मोडनू  काह  पैसे उभारले. याच सुमारास आ हांस १५0 . 
बेळगांवचे तेव्हांचे बांितकारक देशभ  गंगाधरराव देशपांडे यांनी दले होते. काह  पःतुल व 
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बॉ ं ब तयार कर याच क च सामान व उपकरणे घे यापुरती तर  आ ह  अिभनव भारता या 
सभासदांनी याूमाण पैशांची तरतूद केली. मधुकर , उसनवार  व चोर  (Beg, Borrow or 

Steal) या तीन साधनांपैक  आम या अिभनव भारता या मंडळ ंनी चोर  क न माऽ पैसा 
जमवला नव्हता. आ ण पैशांची अितशय तंगी झा यावर गोपाळराव पाटणकरांनी तशी सूचना 
केली असतां, आम या ःफोटका  शाखे या चालकांनींच (रा. भा यांनीं) ती हाणून पाडली. पैसे 
जम व याच काम पाटणकरांनींच प करल अस यामुळे बचा  याने आप या घरचे कांह  दािगने 
वकूनह  ती गरज ता पुरती भाग वली. बंगाली बांितकारकांूमाण पुढे आ ह  सरकार  ख जने 
व आयतोबा नाठाळ ौीमंतांचीं घर लुट याचा माग प करला नसताच असे माऽ नाह . िशवाजी 
महाराजांनीं सुरत लुट याचा, व हंद  आ ण पा ा य बांितकारकांनीं असलेच माग प कर याचे, 
ऐितहािसक दाखले आम याजवळ भरपूर होतेच. 

६.३ िव्यासाठ ं वब उपाय 

मागे सांिगतलेच आहे क , अिभनव भारताची कव्याची शाखा ह  आम यापासून अलग 
होती. नािशक, मुंबई, पुण या मो या ित ह  शहरांत व इतरऽ ित या उपशाखा हो या. 
सुर तते या ीन फ  शाखाचालकांचाच एकमेकांशी भेट गांठ चा संबंध असावा, या गु  
काया या आवँयक िनयमाूमाणे कव्या या फ  गोपाळराव पाटणकर व मी यां याशीच 
भेट गांठ  होत. यामुळ कोण कोठून कसे पैसे आणतो हे एकमेकांस काह  माह त नव्हते. पण 
कव्या या नािशक शाखे या रा. दांडेकर व आंबेडकर या सदःयांनी, श ा  व बॉ ं ब यांसाठ , 
काह  लहान-सहान ४00-५00 पयांपयत चो  या के याचेह  आम या वर ल झाले या खट यांत 
उघडक स आले. यात यांचा ःवाथ य कंिचतह  नव्हता, हे सरकार  अिधका  यांनाह  मा य 
करावे लागले. यासंबंधी माझे िमऽ व अ णा कव्याचे सहकार  गोपाळराव धारप आप या 
लेखांत िलह तात -  

ÔÔःवातं यूा ीक रता... यां याजवळ पुंकळ संप  आहे यां याकडनू  थोड  आप या 
ूय ां या उपयोगाक रता घेत यास - चोर  क नह  घेत यास - यांत पाप नाह , अशी 
समजुतीने, व सावजिनक हतबु ने, ूे रत होऊन मंडळ ंनी िव्य िमळ व यास सुरवात केली. 
अ यंत पापभी  माणसांनींह  यांत भाग घेतला होता. परंतु यांची ःफ टकाूमाण असणार  
ूामा णक बु  यामुळ मिलन झाली नाह ... या मागान काह  धन िमळ वलह .ÕÕ 

६.४ श ा ांची जमवाजमव 

पैशांची याूमाण कशीबशी तरतूद के यावर आ ह  श ा  जम व यास व ःफोटका  
तयार कर यास सरसावलो. काह  पःतुल, बंदकाु , तरवार , जं बये, भाले, बर या वगैरे श  
आ ह  जमवली होती; परंतु आधुिनक काळांत या श ांपुढे यांचा काह  उपयोग नाह , हेह  
आ ह  जाणून होतो. श ा ां या कंवा ःफोटकां या कारखा यावर सावध व द  राहणा  या 
लोकांना, हातघाईचा ूसंग आ यास, यां याजवळ यांपैक  एकेक तर  ह यार ठेवण भाग 
होते. देशी संःथानांत श ा  िमळण सुलभ होते हणून बाबांनी यांचा िशंय व ठल 
बाळकृंण ऊफ बापूराव जोशी याला वा हेरला पाठवून ितकडनू  पःतुले आण याचा उपबम 
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सु  केला होता; पण तो उघडक स आला. माऽ माधवराव गाडिगळांनी िशताफ  क न 
आण वलेले पःतुल नािशक या गोदावर या डोहांत टाकून दले, अशी पोिलसांस लोणकढ  
थाप ठेवून दली! बचा  या पोिलसांनीं मुंबईहनू  पाणबुडे आणवून गोदावर तला सुंदरनारायणाचा 
सव डोह शोधला. यांत काह  मोड या तरवार  व काह शीं फुटक  भांड  वगैरे सामान िमळाले; 
पण पःतुल िमळाल नाह . यांत ते टाकलच नव्हते तर ते कोठून िमळणार? असो. पःतुल 
सापडत नाह , असा शेरा मा न ते ूकरण पोिलसांनी िनकालांत काढले व माधवरावांना, बाप ू
जोशां या बरोबर, ६ मह ने सरकार  पाहणाचारु  Ôःवरा याौमांतÕ (तु ं गांत) खावा लागला. पण 
ते पःतुल सरु त होते.  

या पःतुला या शोधाव न पोिलसांना वा हेर-कटाचा माऽ सुगावा लागला. यांत तेथे 
अिभनव भारता या धत वर िनघाले या ÔनवभारतÕ या बांितकारक संःथेपैक  २२ सभासद व 

 ४१ सदःयांवर ःपेशल शाय यूनल पुढे खटला चालून यांना 
 वा हेरचे स मा य नाग रक व पुढे हंग या या यां या 

महा व

ी होती; पण बाबाच पकडले गे याने तो बेत वसकटला.  

लायतेत या 
ला पूव च खरेद  केली होती, असा सुगावा इंमज सरकारला 
माऽ ती ःवत: खरेद  केली नव्हती, असे वलायतेचा 

इ सप

अिभनव भारताचे १९ सभासद अशा
तु ं गा या िश ा िमळा या. यांतच

ालयांतले ूा यापक ूो. डॉ. ह र रामचंि दवेकर, एम.्ए. हेह  होते. 
वा हेरूमाणच बडोद, इंदरू व मोगलाईत ह यार िमळव याचे ूय  चालूं होते. आ ण 

याूमाण आ हांस बर चशी ह यार िमळालीह  होती. नािशक या गोपाळराव धारपांचे बंध ु
औरंगाबाद येथे अस याने यांनी शकंर सोमण व गणूस पऽ देऊन तेथे श े िमळ व यासाठ  
पाठ वले. याूमाणे गणू वै  व ते तेथे खटपट स गेले. पण श ांऐवजी देशभ  अनंता 
का हेरे ा वल ण धडाड या त ण बांितकारकाला गवसून ते परतले. पण यांनी तेथे 
आमचा श ा ांचा ूय  यशःवी हो याचा घाट चांगलाच घातला होता, हे आम यावर ल 
खट यांत उघडक स आले.  

म गला त हैिाबादेस रा. वनायकराव ितखे यां यामाफतह  श ा  जम व याची खटपट 
बाबा सावरकरांनीं केल

६.५ सावरकरांनीं पाठ वलेलीं पःतुल 

हे ूय  चालूं असतांच वलायतेहनू  ता यांनी २0 ॄाउिनंग पःतुले हंदःथानांतु  
पाठ व याचे ठर वल. बाबांना िश ा झा यावर मदनलाल िधंमा याने, इंमजांचा सूड घे या या 
उ ेशाने, कझन वायलीचा जेव्हां वध केला तेव्हां बर चशीं ॄाउिनंग पःतुल व
अिभनव भारता या ूचारकांनी पॅ रस
लागला. दरू  ठेवून, सावकरांनी 

े टर पाकर याने सा ीत सांिगतले. यावेळ  ःकॉटलंड याड या पोिलसांनी, कती 
पःतुले, कोठकोठून, हंद  बांितकारकांनी खरेद  केली, याचा तपास केला होता; आ ण 
बर चशीं पःतुल यांनीं खरेद  के याच या पोिलसांस कळलह  होते. १९0९ या ूारंभींच कंवा 
१९0८ या अखेर स ह  खरेद  झाली असली पा हजे. कारण १९0९ या माचम येच चतुभुज ह ं 
२0 पःतुल घेऊन हंदःथानांतु  आला. यावेळ  आधुिनक प तीने श ा े तयार कर याचे 
िश ण यावयास बे जमम ये कोणा तर  बांितकारक त ास पाठ व याचे सावरकरांनी 
ठर वले होते, असेह  या चतुभुजाने आप या सा ीत सांिगतलेले आहे. असो. तो ये या या पूव  
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८ दवसच बाबांना मा या खोलीत मुंबईस अटक झाली होती. हणून ह  पःतुले बाबं या 
हाती न पडतां मजकडे आली. ती घे यासाठ च बाबा मजकडे येऊन उतरले होते. सर िशकंदर 
हयातखान, चंजेर रावर व एक इटािलयन ी यां यामाफतह  ता यांनी इकडे पःतुल पाठ वली 
होती; पण ती आ हांला प च यापूव च आ ह  अटक झालो होतो.  

ता यांनी चतुभुजाला आधीच शपथ देऊन अिभनव-भारताचा सभासद केला होता. हा 
िशपंी होता; आ ण इं लंडांत िशं यां या संःथत िश ण घेऊन याने या कलेचे भलमोठे 
ूमाणपऽह  िमळ वले होते. पोटासाठ ं तो Ôइं डया हाउसÕ या शामजी कृंणवमानी काढले या 
संःथत आचा  याचे काम कर . याचे वाःतव्यह  तेथेच होते. सावरकरां या गु  चळवळ , व 
ूकट 

व हजार  काडतुस 
व्यव ः

 पटावी 
हणून, आम या दोघां या नांवांचीं दोन प रचयपऽ दलीं होती. ूथम यान रा. थ यांची 

 मा याकडे आला, आ ण पऽ देऊन पःतुलांची 
ी ८ दवस पोिलसां या स  पहा  यांतून झुकांड  

देऊन 

सभा-संमेलने, येथेच होत. या बांितकारक वातावरणांत चतुभुज वावरत होता. ता यां या 
टपाली कामांतह  तो यांना मदत कर . यामुळे तो यां या व ासास पाऽ झाला होता. 
हणून तो जेव्हां हंदःथानांतु  यावयास िनघाला तेव्हां या याबरोबरच यांनी २0 पःतुल 
पाठ व याचे ठर वल. यासाठ ं यांनी व व्ह . व्ह . एस ्अ यर यांनी एक गु तळाची बेमालुम 
पेट  तयार करवली होती. या तळांत या चोरक यांत यांनीं २0 पःतुल 

थत रचून तो चोरक पा बंद केला व यावर या तबकड वर अनेक पुःतक, पक वक 
पेपस वगैर या मुखपृ ां या जाह राती, ठेवून इतर सामान यांत भरले. हंदःथानांतु  आ यावर 
मुंबईस कःटम कचेर ंत ू येक उता या सामानाची कसून झडती घेतात, हे ता यांना माह त 
होते. हणून यांनीं ह  योजना केली होती. सुदैवाने चतुभुज या पेट या झडतींत पेट ला 
तळक पा असेल ह  क पना या अिधका  यांना आली नाह . हणून यांनीं Ôबेकायदा काह  वःत ु
तपासांत सांपडली नाह Õ असे मोठे ूमाणपऽ (स ट फक ट) चतुभुजला दले. ते घेऊन चतुभजु 
सरदारगहृांत येऊन उतरला.  

ता यांचे मुंब त पूण व ासू, असे आ ह  दोघेजण, मी व अिभनव भारताचे तेव्हां 
अ य  असलेले ह र अनंत थ े, हे होतो. ता यांनी चतुभुजजवळ, आमची ओळख

चौकशी केली. पण ते गांवी गेले अस याने तो
व्यवःथा कर याब ल मला सुचवले. या आध

आलेले बाबा माधवाौमांत या मा या खोलीत पकडले गेले होते. आ ण, यां या 
जािमनाची वगैरे सव खटपट मीच नाशकास जाऊन केली होती हणून, मा यावरह  पोिलसांची 
एकसारखी पाळत होती. अशा ःथतीत चतुभुजबरोबर जाऊन, पःतुले व काडतुसे ता यात 
घेऊन, मी घर  आणणे धो याचे होते. हणून माझे परम व ासू ःनेह  गोपाळराव पाटणकर 
यांना पःतुलांची व्यवःथा करावयास या याबरोबर पाठवले; आ ण पःतुले मा याकडे आणू ं
नका, तुम याच घर  तूत ठेवा, असे यांना बजावले. याूमाण गोपाळराव यांपैक  १९ 
पःतुल व काडतुस घेऊन सुर त घर ं आले. एक पःतुल व काह  काडतुस चतुभुजने 
आप याजवळच ठेवली. पःतुल घर  आण याचे मला कळतांच मी गोपाळरावांना ती पःतुले 
ताबडतोब नाशकािशवाय अ य ठकाणी ठेव याचे सुच वले. नािशकची आमची अिभनव 
भारताची व इतर त ण मंडळ  काह  तर  एकदम दव्य कर यास उ सुक झाली होती. पःतुल, 
काडतुस यां या हातीं पडताच, मलाह  न कळवता, उ छंृखलपण ते कोणाचा तर  अचानक 
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घात करतील, ह  भीती मला पदोपद ं वाटत होती. हणून आम या, एकाच वेळ  हंदःथानभरु , 
कंवा िनदान ब  याच ठकाणीं, बांतीचा भडका उडव या या योजना प रपूण होईपयत पःतुल 
या उतावीळ त णां या हातांत पडूं देऊं नये, असे अिभनव भारता या मु य कायकार  मंडळाने 
- हणजे मी, पाटणकर, थ े, गोरे यांनी - ठर वले होते. आमची त ण मंडळ  उतावीळ झाली 
होती, 

क  यंबकराव मराठे हे तेथ या मराठ  शाळेचे माःतर होते. 
यांना

याचे गमक मला मा या मेव्ह या याच बाबतींत अनुभवास आले होते. तो केवळ 
पोिलसासारखा काचा मार , व काळा फेटा बांधी, एव याव न आमचे नािशकचे िचमा खडे, 
खुशालिसंग वगैरे मंडळ ंनीं याचा कांटा काढ याचे ठरवले होते. यांचा बेत यांनी मला 
कळवला हणून बरे. नाह तर तो बचारा यां या अ याचाराला बळ  पडला असता. माझा 
मेव्हणा तो आहे असे कळतांच ते च कत झाले. असो. या यां या वृ ीमुळे यां या हाती 
पःतुल न दे याचे आ ह  ठरवले होते.  

६.६ पःतुलांची रवानगी व ूसार 
नाशकास जर तीं पाठवावयाचीं नाह त, तर मग तीं कुठ सुर त ठेवावयाचीं, याची 

योजना नंतर आ ह  ठर वली. मुंबईजवळ पेणला आमची शाखा होती. पाटणकरांना मी 
सांिगतले क , पःतुल घेऊन तु ह  पेणला जा आ ण तेथे सरकार  जागेत, गांवाबाहेर, पण 
खुणे या ठकाणीं, ती आप या खाऽी या एका सहका  या या हःते न गंजतील अशी व्यवःथा 
क न, तूत पु न ठेवा. आपणांला जेव्हां लागतील तेव्हां ती आपण आणूं. या योजनेला ते 
अनुकूल झाले. आमचा हेतू हा क , कदािचत पःतुले उघडक स आलींच, तर आप या 
सहका  यांवर ते बालंट येऊ नये. फार तर पःतुल जातील, माणस सांपडणार नाह त. आम या 
अिभनव भारता या सदःयांपै

 व ासांत घेऊन गोपाळराव पाटणकरांनी ते काम चोख बजावले आ ण सव व्यवःथा 
नीट झाली आहे असे मला कळ वले. पण या मूळ हेतूसाठ ं, हणजे उतावीळ झाले या 
त णां या हाती तीं पडूं नयेत, आ ण आम या देशभर अचानक एकदम बांतीचा भडका 
उडव याची योजना वफळ होऊं नये, हणून पःतुल आ ह  पेणला पाठवली, तो हेतू माऽ 
सफळ झाला नाह . प रणाम हा झाला क , आम या कसले या अिभनव भारता या मु य 
संःथेपैक  उतावीळ झाले या त णां या हाती तीं न पडतां, आम या अ णा कव्या या 
शाखत या, अगद ंच क या पण ितत याच उताव या व अनावर झाले या, त णां या हातीं 
यांपैक  काह  पडलीं. याचे कारण असे. 

६.७ हता माु  कव्याचा संबंध 

आ ह  (आता नािशकचे पे शनर सॉइंग माःतर) रामभाऊ भाटे यां या मदतीन वसईस 
बॉ ं ब तयार कर या या खटपट ंत होतो. याचा उ लेख पुढ ल ूकरणीं येईल. बॉ ं ब याक रतां 
जी रासायिनक िव्य व उपकरणे आ हांस हवी होती यां यासाठ ं आ हांस पैसा हवा होता. 
मागे सांिगत याूमाणे आ ह  तर िनंकांचन होतो. ॄ टश व जमन कंप यांशी आ ह  ती 
िव्य व उपकरणे िमळ याब ल संधान बांधले होते. साबणांचा कारखाना आ ह ं काढला आहे, 
हणून आ हांस ह  रासायिनक िव्य लागतात, अशी आ ह  इंमजी कंप यांना ूथम थाप दली 
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होती. पण यांना संशय येतो असे दस याबरोबर आ ह  आमचा मोचा जमन कंपनीकडे 
वळवला. यांनाह  संशय आला नव्हता असे नाह . पण ते लोक इंमजांइतके चौकशी कर त 
नसत. तीं िव्य मागतांच ते डोळे िमचकावून माऽ आम याकडे पहात. पण इंमज काय कंवा 
जमन कंपनी काय, आ हांस ती उधार माल थोडाच देणार होती? यांना रोख पैसा हवा होता. 
मागे सांिगतलेच आहे क , एकदां अडचणी या वेळ  गोपाळरावांनी आप या घरचे दािगने वकून 
पैसा उभा केला होता. पण दरवेळ  ते तर  पैसा कुठून आणणार? ते अ णा कव्या याह  गु  
संःथेत होते. कव्याना पःतुल हवी होती व पाटणकरांना पैसा हवा होता. डावरचा खून क ं  
पहाणा  या कव्यानी गोपाळरावांना एक दवस वचारल क , पःतुल कोठे वकत िमळतील 
काय? ूय  क न पाहतो, हणून गोपाळरावांनी यांना उ र दले. आ ण पैशां या तंगीमुळे 
एक दवस पेणला जाऊन या आम या पःतुलांपैक  काह  पःतुल घेऊन ते परत आले. 
अ णा कव्याची पु हां गांठ पडतांच यांनीं ती पःतुल व काडतुस दाखवलीं. बॉ ं बक रतां पैसे 

लतीन पःतुल तु हांस देतो, असे पैशा या अडचणीत 
सांपड

 कै.) डॉ. गो वंद बाबाजी गोखले हे काम कर त 
असत. यांचे वाःतव्यह  तेथेच असे. ूिस  देशभ  कै. भाःकरराव फडके (Ô वहार Õ पऽाचे व 

यांचे ते स खे बंधु. द क गे याने ते फड यांचे गोखले 
झाले 

हवे आहेत. ते देत असलात तर काह  सव
ले या पाटणकरांनीं अ णास वचारल. अ णांनीं १५0 . दे याचे कबूल केले. आ ण मग 

अ णांनी दांडेकरां या चोर मुळे िमळालेले १५0 पये देऊन ती पःतुल व काडतुस घेतलीं, 
आ ण पाटणकरांनीं ते १५0 पये बॉ ं ब या कारखा याला लागणा  या जनसा खरेद  
कर याक रतां खच केले! इत या सव गो ी झा या तेव्हां मी मुंबईस नव्हतो. मी परत 
आ यावर मग मला यांनीं या कळ व या. बॉ ं ब या सामानाक रतां पैसे हवेच होते, आ ण 
तेव यासाठ  आपण हे केले, असेह  ते हणाले. िशवाय आपण देशभर जो ःफोट उडवणार 
आह त, या योजनेला कव सवःवीं कबूल आहेत, आप या संमतीिशवाय पःतुलांचा उपयोग 
ःवतंऽपण क न आपली योजना अकालींच ते बघड वणार नाह त, असेह  अिभवचन अ णांनी 
द याचे यांनी मला सांिगतले. पैशां या अडचणीक रतां पाटणकरांनी हे काम केले यांत शंकाच 
नव्हती. पण मला मा या उताव या सहका  यांची जी भीती वाटत होती तशीच अ णां या 
सहका  यांब लह  वाटत होती. ती यां या कानावर घालून आपली देशभर बॉ ं बचा धूमधडाका 
एकदम उडवून बांतीची योजना द तेन ठरव यासाठ ं मी कव्याना भेट याचे ठरवले.  

६.८ कव्याची व माझी योजना व आणाभाका 
यावेळ  ह लीं या हॉफ कन इ ःट यूटम ये, हणजे जु या गव्हनमट हाऊसम ये, 

आमचे अिभनव भारताचे सभासद (आता

ववेकानंदां या मंथमालेचे संपादक) 
होते. यां या घर  राऽी (१९0९ या ऑ टोबर मह यांत असेल) मी, पाटणकर व अ णा 

कव यांनी भेट याचे ठरवले. याूमाणे राऽी आमची भेट झाली. या भेट त आमची सव 
ूांतभर, बंगाली व इतर बांितकारकां या मदतीन बंग यांत, आ ण इतर ूांतांतह , एकदम 
सरकारला दहशत, हादरा, बसेल अशा बांतीचा भडका उडव याची योजना मुबर झाली. एकाच 
वेळ , अनेक ूांतांत, असे रोमांचकार  बॉ ं बचे भडके उडाले हणजे एकाच ठकाणीं सरकारला 
आपली श  क ित करतां येत नाह , अिधका  यांचीह  भीतीने गाळण उडते, आ ण आमचे जे 
काह  बांितकारक या योजनत बळ  पडावयाचे यां याह  आयुंयाचा भरपूर वचपा काढतां येतो, 
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आ ण यामुळे लोकांनाह  द पटु  उ ेजन िमळते, असे अनेक हेतू या योजनेने साधत 
अस याने, ित या प रपूणतेसाठ ं आपले सवःव वचावयाच असे आ ह  ठर वले. यांत 
रितमाऽह  फरक होणार नाह , मुंबई ूांतांत काय करावयाचे ते आ ह ं दोघांनीं, हणजे 
कव्यानी व मी, एकमेकांना कळव यािशवाय करावयाचे नाह , अशा आणाभाकाह  तेथे झा या. 
मला बालंबाल खाऽी पटावी हणून अ णांनी यां या गु ं या - पु याचे ूिस  रामानंद 
बीडकरमहाराज हे अ णांचे गु  होते - नांवेनेह  शपथ घेतली. अ णांची यां या गु ं वर 
अितशय ौ ा. अ णा यां याजवळ सव काह  सांगत. डावर ज जाला मार याचा कटह  
अ णांनी यांना सांिगतला होता. कोणतेह  काय करावयाच हणजे गु ं ना ते अगोदर वचार त. 
१९0८ साली ÔÔतूं हव ते काम कर, यांत तुला ःवत:ला धोका नाह . १९0९ सालीं माऽ तूं काह  
ू य  चढाईच काम क ं  नकोस, के यास फुकट मरशीलÕÕ अशा आ ा बीडकरमहाराजांनी 
यांना के या हो या. या यांनीं मला सांिगत या; आ ण ÔÔएखादे वेळस मोहवश होऊन 
तु हांला दलेली शपथ कदािचत ्मोड न, पण गु ं या आ ेबाहेर जाणार नाह ÕÕ असा िनखालस 
िनवाळा यांनीं मला दला होता. यामुळे मला कळव यािशवाय अ णा कव कोणतीह  गो  
करणार नाह त, याची आ हां सवाना मनोमन खाऽी पटली. आ ह  या बैठक त एकमेकांशीं 
पूण सहकायाची वचन दऊन घेऊन िन त योजनाब  झालो. अ णांचा सावरकरां याब ल 
थोडासा ूितकूल मह होता हे मला माह त होते. ूकट व गु  काय एकाच माणसान क ं  नये, 
या मु ावरच फ  तो होता. मागे याचा उ लेख आलेलाच आहे. पण गु  व ूकट 
कायासाठ ंच बाबा या वेळेस ज मठेपेची िश ा घेऊन अंदमान या वाटेलाह  लागले होते. या 
अमानुष िश ेचाह  अ णां या मनावर प रणाम झाला होता. ूकट काय यामुळे ःथिगत झाले 
होते. यांतह  १९0६ त ता या सावरकर वलायतेला गे यापासून मी ूकट कायात कधी सहसा 
पडत नसे. इतकेच नव्हे तर ू य  ता यांना पऽेह  पाठवणे मी बंद केले होते. पऽ 
पाठवावयाचे तर वलायतेत या इतर दस  याु  कोणामाफत ते मी पाठवी. या मा या 
वाग यामुळे आम या अिभनव भारतापैक  मा याब ल अनुकूल मह अ णांचा होता. हणून 
अ णा मा याशी मोक या मनान बोलत चालत असत. िशवाय आमची श

े

ा ांची 
जमवाजमव, बॉ ं ब या कारखा याची ःथापना, या आ ह  सु  केले या ू य  कायात यांचे 

 होते. आम या व अ णां याह  गु  
मंडळ
पाटणकर, गोरे, खरे, भाटे यां याशी सहकाय चालूंच

ंत ह  मंडळ  सामील असत. यामुळे अ णांना आम या सहकायाचीह  ज र वाटूं लागली 
होती. या बैठक त या सहकायावर िश कामोतब झाले.  

या बैठक त सहका  यां या उतावळेपणाब लह  मी हडसून खडसून यांना बजावले होते. 
याब लह  अ णांनी मला वाह  दली होती. एकमेकां या गटांतले सभासद परःपरांस प रिचत 
नस याने, केवळ पुढा  यां या वचनांवरच या बाबतीत व ासण भाग होते. यामुळे मला जे 
अनुभव आले होते तसेच यांनाह  आले असतील, अशा क पनेने मी यांना याब ल द  
राह यास सांिगतले. यांना यां या सहकायाची खाऽी होती. पण हातांत श  आले क , ते 
वाप न पहा याची बु  होतेच. केवळ ह यारां या िश णासाठ , नेमबाजीसाठ  ह यार वापरणे 
िनराळे, आ ण रागा या, ेषा या कंवा सूडा या भावनेला बळ  पडनू  अकाली, अ वचाराने ते 
वापरणे िनराळे. बाबांना झाले या रा सी िश ेने त णांची मन जळफळतच होती. इंमजां या 
अ याचारांना ऊत आला होता. बंगाल या बांितकारकांचे रोमांचक ूय  आम या त णां या 
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मनांत धगधगले या आगीत तेल ओतीतच होते. अशा ू ु ध मनो वकारांत त णांनी संयम 
राखणे कठ णच होते  पण आम या योजनेल  प रप व प ये यास काह  मह ने मनो वकारांना 
आळा घालणे भागच होते. हणून पःतुल जर  घेतलीं तर  यांचा उपयोग तुम या 
स यािशवाय तुम या अनुयायांना क  देऊं नका, असे मी यांना वारंवार हडसून-खडसून 
सांिगतले. नाह तर एखा ा त णा या चुक मुळ सवःवाचा, सव योजनेचा, घात होईल; आ ण 
एका घुंग टाला मार यापायीं आप या कैक सहका  यांचे बनमोल ूाण व्यथ जातील, याची 
यांना प क  जाणीवह  क न दली. अ णांनी हे सव मा य केले; आ ण या बाबतीत कदा पह  
चूक होऊ देणार नाह  अशी मला वाह  दली. पण अ णांना नकळतच या सन या वधाचे 
ूकरण नाशकास यां या सहका  यांनीं िशजत घातले होते, आ ण यामुळे अखेर स 
उतावळेपणाने घात व्हावयाचा तो झालाच. कसा ते पुढे येईलच. याचे वणन कर यापूव  गु  
कायापैक  ःफोटका ा या (बॉ ं ब या) कारखा याचे ूकरण अगोदर घेऊ. 

. ा
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७  अिभनव भारताचे बॉ ं बसचे् कारखाने 
वलायतेत इतरऽ, व खु  लंडन शहरांत, अिभनव भारताचे जे जे सभासद होते यांना 

तेथे पःतुल व बॉ ं बचे सामान िमळ यास हंदःथानाइतकु  अडचण पडत नसे. सावरकर 
वलायतेस गेले तेव्हां सेनापित बापट हेह  वलायतेत होते. दोघांचा ःनेह लवकरच जमला 
आ ण बापट हे अिभनव भारताचे सदःयह  झाले (सावरकर च रऽ प.ृ १६२). सश  बांित हेच 
ःवातं यूा ीचे इितहासिन द  साधन खरे, पण ते उघडपण सांगणे हे कोणतीह  रा यस ा क  
देत नाह . यासाठ  मग गु पणे श े गोळा करणे, यांचा उपयोग करावयास िशकणे, 
हंदःथानांतु  यांची श य तेवढ  िनयात करणे, बॉ ं बसारखी ूभावी अ े तयार कर याची 
व ा व श े तयार कर याची कृित, कचाूमाणे, परदेशी जाऊनह  िशकणे, याचे ूयोग क न 
पाहणे, यांना श व ा हेच च रताथाचे साधन आहे अशा सैिनकांत राजिोह पसरवून यांना 
सश  बांतीला उ ु  करणे, ूांतोूांती आ ण शहरोशहर  श संभार जुळवून ठेवणे, हे अिभनव 
भारता या सभासदांचे कतव्यच होते. बापट वलायतेत हे उ ोग १९0४ सालीच क ं  लागले 
होते. पण यांचा खा याच िनराळा. या प याने ए डंबरो येथे हंदःथान याु  प र ःथतीवर जे 
व्या यान दले यां या शेवट  सश बांित हाच ःवातं या या ूा ीचा उपाय सांगून, या 
साधनाचे ूतीक हणून जवळ असलेले पःतूलच टेबलावर ूे कांपुढे ठेवले, असे बापटांनींच 
िलहनू  ठेवले आहे. रिशयन रा यबांितम ये बॉ ं बचा उपयोग तेथे बांितकारक कर त असत. हे 
अ  आप या उ साधनाला फार उपयोगी आहे, हे अिभनव भारताचे सदःय जाणून होते व 
या साधना या ूा ीःतव यांचे य ह  चालूं होते. 

७.१ बॉ बचे पॅ रस येथे ूयोग 

ःवत: बापट हे अ यंत भावनाशील आहेत. एखाद  गो  पटली क , ती सा य कर यांस 
ते जवाचे रान करतात. बॉ ं बचा उपयोग यांना पटला. आ ण ती व ा हःतगत करावयाचे 
यांनीं ठरवले. या वेळ  ृा स या राजधानीत पॅर स (मधुपुर  असे बापट याला हणतात) 
येथे बरेच रिशयन बांितकारक येऊन राह ले होते. यां यापक  काह जण बॉ ं ब तयार कर यांत 
चांगलच तरबेज होते. हंदःथानांत याु  तीन ूांतांतून ह  व ा िशक यास बंगालचे हेमचंि दास, 
नाभा संःथानचे िमझा अ बास, आ ण महारा ीय बापट हे तेथे गेले. यांनी या रिशयन 
बांितकारकांशी चांगलेच सूत जमवल. या रसम ये एका साबणा या कारखा यांत हे ूयोग सु  
झाले. पण या कृतीची एक अिधकृत पु ःतकाह  यांना हवी होती. ती िमळव यास बापटांना, 
यु य-ूयु या क न, बिलनला जमनींत जाव लागल. तेथे यांना ती पु ःतका (स◌ीहल◌ीत् ् )् 
िमळाली. ित या पानापानांचे बापटांनीं फोटो घेतले, पण ती होती रिशयन भाषत. आ ण 
बापटांना तर रिशयन येत नव्हते. अशा अडचणींत यांना यां या ओळखी या ए डनबरो येथे 
वै क चा अ यास कर त असले या एका रिशयन त णीची आठवण झाली. ितला यांनी 
बिलनला बोलावल. तीह  िनरोपासरशी आली. बापटांनी ितला या रिशयन भाषेत या बॉ ं ब या 
पु ःतकेच इंमजीत भाषांतर करावयास वनंती केली. आपली पर ाह  बुडवून या थोर 
उदारच रत त णीन याच भाषांतर क न बापटांस लंडन येथे दले. तेथे या या अनेक ूती 
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सावरकर व बापट ूभिृत लोकांनी के या. ंपैक  एक
टळकांना अपण कर यासाठ  दली होती. होतीलाल हे परत

 या  ूत होतीलाल वमा या बरोबर लो. 
 येतांना अमे रका-जपानमाग आले. 

येतांना

आ रे गु जी 

 हॉगंकॉगंमध या हंद  पलटणी फत व याचा उपबम यांनीं केला. इकडे आ यावर 
वमानीं ती बॉ ं बची कृतीची ूत टळकांना पोचवली. दसरु  बापटां याजवळ होती. ितसर  
हेमचंिाजवळ दली. तशीच एक बाबा सावरकरांकडे रवाना झाली. िमझा अ बास व सर 
िशकंदर हयातखानां या बरोबर एक आली. याूमाणे िनरिनरा या ूांतांत या गु  मंडळां या 
ूमुखांकडे ित या शेकड  ूती वाट या गे या हो या. या पु ःतकेत वणन केले या कृतीूमाणे 
बॉ ं बचे ूयोग यार स येथेच ूथम एका वृ  रिशयन बांितकारक रसायनशा ा या 
देखरेखीखालीं कर यांत आले. ते संपूणतया यशःवी झा याची या लोकांनी खाऽी क न घेतली. 
सावरकरांनींह  तसे ूयोग लंडनम ये क न पाह ले (सावरकर-च रऽ, करंद करकृत); आ ण 
मगच बापट, हेमचंि आ ण होतीलाल वमा हे हंदःथानांतु  यावयास िनघाले. होतीलाल वमा हे 
लागलीच हंदःथानांतु  १९0७ म येच येऊन प चले. बापट अिधक हषारु . ते आपले नांव 
बदलूनच हंदःथानांतु  आले. हेमचंि यां या अगोदरच येऊन प चले होते. या पु ःतकेूमाण 
उ म बॉ ं ब करतां येतील असे आम यावर ल नािशक या बांती या खट यांत कॅ. हायाम यांची 
जी ःफोटक-त  हणून सा  झाली ित यांत यान हटल आहे. हंदःथानांतु  ह  पु ःतका 
आ यावर ित या शकड  ूती क न आम या िनरिनरा या शाखांकडे व परूांतांतह  वाट या 
गे या हो या. यांपैक च एका पु ःतकेव न आम यांतले रसायनशा ी रा. कृंणाजी गोपाळ 
खरे यांनी बॉ ं बचे ूयोग पेणला क न पाह ले, असे अिभनव भारता या पेण या शाखेचे 
अ य  रा. यंबकराव मराठे, माःतर, यांनी आप या लेखांत हटल आहे.  

७.२ मचे ःफोटका त  ख
येथेच रा. ख  यां या ब लची थोड शी मा हती देणे इ  आहे. कृ. गो. ऊफ बाबूराव खरे हे 

आम या बरोबरच फ युसन कॉलेजम ये होते. ूथम ूथम ते आम यांत िमसळत नसत. 
अ यंत हषारु  व ाथ , पह या वगात नेहमी पास होणारे, हणून यांचा लौ कक होता. यांनीं 
बी.ए.साठ  रसायनशा  हा ऐ छक वषय घेतला होता. आ ण या पर तह  यांनी उ चांक 
गांठला होता. फ युसनम ये ते, कै. ह रभाऊ भागवत, व नगरचे वेदमणी यांचा एक िनराळाच 
गट होता. ते गंभीर, अबोल व कंिचत ्उम दसत. आ ण एखा ा तपःव्याूमाणे एकांत ूय 
असत. आम या पु या या शाखेत ते नसले तर  यांचे गु  रा यबांतीचे य  चालूंच होते. 
सावरकरां या ूकट-गु  अशा वरोधी कायप तीब ल, अ णा कव्याूमाण, यांचाह  आ ेप 
होता. िशवाय सावरकर नुसते व्या यानबाजी करतात, ू य  काय काह  कर त नाह त, हाह  
यां या वरोधाचा एक मु ा होता. सावरकर व मी फ युसन सोडनू  मुंबईस आ यावर पु या या 
शाखेचे चालक व आताचे जु नरचे वक ल रा. गणेश वासुदेव जोगळेकर यां याकडे गेले. ते 
ूकट कायात कधीच पडत नसत. यांनी ख  यांना सहकायाची वनंती केली (जोगळेकरांचा 
लेख). ख  यांनी यांना जे आ ेप सांिगतले यांत अिभनव भारताचे सदःय काह  धाडसाचे 
काम कर त नाह त, हा एक आ ेप होता. याची ूचीती घे यासाठ  जोगळेकर व कालेलकरांना 
राऽी फ युसन कॉलेज या माग या टेकड वर यांनी फाटक व फरो दया (ह लीचे मुंबई 
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विधमंडळाचे अ य ) यां या साहा याने वेष पालटनू  कसे ितंबले याची हक गत मागे आलीच 
आहे. या ूचीतीनंतर ख  यांची खाऽी पटली असावी असे वाटते. 

खरे नंतर बी.ए. झा यावर एम.्ए. या व व कली या अ यासासाठ  मुंबईस आले. यांनी 
रसायनशा  हा वषय घेत यामुळ ूो. ग जरां या ूयोग शाळेत यांनी आपला ूवेश क न 
घेतला. रा यबांती या उ ोगांत ःफोटकशा ाचा (बॉ ं बचा) अ यास कर यासाठ च यांनी हा 
ूय  आरंभला होता. यांत यांचे सहकार  कव, पाटणकर, व नाथपंत गोरे, जम खंड चे रा. 
कुळकण  (लॉ लासचे व ाथ ), व्ह.टे.इ.चे व ाथ  व्यंकटेश परशराम नागपूरकर व मुकंूद 
पांडरंगु  मोघे हे ूामु याने होते. याच सुमारास वलायतेहनू  सावरकरांनी बॉ ं बची पु ःतका 
बाबांकडे हंदःथानांतु  धाडली होती. हेमचंि दासने याूमाणे अिलपूरला ूयोग क न बॉ ं ब 
तयारह  केले होते. या पु ःतके या ूतींपैक  एक ूत अ णा कव यां याकडे पाटणकरांमाफत 
पोचली होती. या पु ःतके या आधारापूव च आम या रसायनशा ी ख  यांनी बॉ ं बक रतां 
लागणा  या प बक ऍिसड व म युर  फ मनेट तयार कर याचा चंग बांधला होता. मुंबईस 
यांनीं काह  ूयोग केले. पण मुंबई हे शहर गु  ूयोगाला सोयीचे नव्हते हणून पेणला ते 
गेले व तेथे ूयोग यशःवी झा याचे आमचे अ. भारतचे सदःय मराठे हणतात. रा. ख  यांना 
मी या सव कारःथानाची सा ंत हक कत िलह यास वनंती केली होती. पण ूिस परा
मुखतेमुळ, कंवा हातून काह  योजनेूमाण घडल नाह , सार  तप या व्यथ जाणून सवच 
ओंफस ्झाले, आ ण वर १0 वषाची स मजुर ची िश ा भोगावी लागली, या सव घटनांनीं 
यांना जे नैराँय आले यामुळेह  असेल, यांनी हक कत िलह णे नाकारले, याब ल मला 
वाईट वाटते. रा. बाबूराव ख  यांनी या ःफोटाका ा या बाबतीत जे िन:सीम धैय, ःवाथ याग, 

 अिभनव भारता या एकंदर संघटनेत यांचे 
ते पु यास व कली कर त आहेत. यांनीच हे 

सव स

कतृ व, आ ण बु साम य दाखवले, यामुळे 
ःथान फारच उ च आहे, यांत शकंा नाह . ह ली 

ुसंगत िलह ले असते तर यांना आलेली संकटे, यांचा यांनी केलेला प रहार, या 
सवावर फारच उ म ूकाश पडला असता. पण आमचे ददवु  क , यांना, कंवा यां या 
सहका  यांना, मौनांतच समाधन आहे. 

या यां या आ ण कैकजणां या मौनवृ ीमुळ माझा एक गैरसमज माऽ दरू झाला. 
आ ह  आधुिनक काळांतले लोक आम या पूवजांनी इितहास िलहनू  ठेवले नाह त, हणून 
यांना दषणेू  देतो. या काळ  लेखन व ूकाशन साह य दिमळु  असे. आतां ते सव भरपूर 
असतांह  आ ह  अ ापह  इितहासपरा मुखच आहोत. कोणी हणतील क  पराजयांचा इितहास 
काय िलहावयाचा? पण गे या महायु ांत इं लंडची जी सपशेल ससेहोलपट डंककहनू  झाली 
ितचाह  इितहास इंमज िलह तातच आहेत. बंगाली व इतर ूांतीय बांितकारकारंनी आप या 
पराजयांचेच इितहास िलह ले आहेत. आ ह  माऽ ते कर त नाह  ! बांितकारकांचीं 
इितहाससाधन कशीं नाह शीं करावीं लागतात, याच वणन मागे आलेच आहे. पण साधन न  
केली तर  माणस तो पु हा िलहूं शकतात. तसे के यािशवाय इितहास तर  कसे होणार ? पण 
आम यापैक  पुंकळांनीं ह  इितहास- व मुखताच दाख वली आहे ! ददवु  ! यापे ां काय 
हणणार? 
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७.३ ःफोटका व ेतले अनेक िशंय 

असो. बाबूराव ख  यांनीं या ःफोटक व ेत बरेच िशंय तयार केले. ृा सहनू  बापटांनी 
ःवत:

ा

 अगद  कडक गु तेचे दसरेु  उदाहरण रामभाऊ भा यांनी आप या ÔःमतृींतÕ वणन 
केले आहे. बाबुराव ख  यांनीं रामभाऊंना ह  व ा िशक वली. वारंवार ते वसईस जाऊन कामावर 

 ूयोग क न पाहनू  आणलेली बॉ ं बची कृितच इतक  उ म होती क , अगद  सामा य 
माणसह  तो ूयोग, ूथम िशकून, वारंवार पाहनू  मग, हवा तेथे क ं  शकत. बाबूरावां या व 
कव यां या िशंयांत आमचे नािशकचे अिभनव भारताचे सदःय रा. दामोदर महादेव चंिाऽे 
(िभ ुक), आबा गायधनी (िभ ुक), वनायक नारायण देशपांडे (फाशी गेलेले, साधे मराठ  
माःतर), ज मठेप िश ा झालेले शकंर रामचिं सोमण व यांचे बंधु (खानापूर), पु षो म 
लआमण दांडेकर (हायःकुलांतले व ाथ ), ौीधर वामन बव (मॅ शकपयत िश ण), यंबकराव 
मराठे (मराठ  शड िश क), रामचंि दनकर भाटे, (िचऽकला िश क) इ याद  अगद  सामा य 
िश णाची माणसे होती. पण या सवानी ती व ा, रसायनशा  येत नसतांह , हःतगत केली! 
ःफोटक व ा हणजे केवळ रसायन-त ांनींच करावी, ह  जी एक भीतीयु  क पना होती, ती 
ू य  ूयोग क न पाहनू  नाह शी झाली. आ ण प बक ऍिसड व म युर  फ मनेट कर याचे 
कारखाने लंडन- या रसूमाण नािशक, मुंबई, पुणे, कोठुर, पेण, खानापूर, वसई (मु य कि) 
येथे सु  झाले! अनुभव हाच खरा गु  असतो, असे जे हणतात, ते येथेह  ू ययास आले. 
बाबूरावांचे मु य प टिशंय आमचे नािशकचे रामभाऊ भाटे हे. ःफोटकिव्य तयार करतांना जे 
धोके असतात ते टाळ याची, रसायनशा  न िशकले या, या भा यांनींच यु  शोधली! आ ण 
जेव्हां बापूराव ख  यांना ती कळली तेव्हां गु ं नीं िशंयाची पाठच थोपटली (भाटे यां या ःमिृत 
: पुढे पहा)! खु  सावरकरांनींह  लंडनम ये इं डया हाऊसम ये हे ूयोग ःवत: के याचे 
यां या च रऽांत नमूद आहेच. आ ण एकदां तर यांचे ूाण िधंमांनींच वांचवले होते. हेमचंि 
दासांनीं बंगालम ये हे ःफोटकांचे काम चालू ंकेलेच होते. बॅ. िमझा अ बास यांनी माऽ ते सु  
के याच कोठे ऐ कवांत नाह . पण वलायतेहनू  हेमचंि दास, सेनापित बापट व बॅ. अ बास या 
ितघा कचांनीं ह  व ा जी हंदःथानांतु  आणली ितला उपयु  ठकाणीं असा बहर येऊं लागला 
होता. आ ण या अ ाचा पुरवठा कर यांत कव यांचा गट व आम या अिभनव भारताचा गट 
यांच संपूण सहकाय होते.  

हे सहकाय चालूं असतांह  आ ह  एकमेकां या गु तेब ल श य तेवढ  द ता घेतच 
होतो. इतक  क , मुंबईस मा या खोलीत प बक तयार कर यास अवँय असलेले सामान - 
उपकरणे वगैरे - घेऊन आमचे कोठूरचे ौीधरपंत बव हे २-३ दवस राह ले होते. पण यां या 
सामानांत काय आहे, हे यांनी शेवट पयत मलाह  कळंू दले नाह . वाःत वक ते एक मोठ 
साहसच होते. बाबा मा या खोलीत पकडले गे याने मा यावर पोिलसांची टेहाळणी होतीच. 
काह तर  िनिम  काढून हे आगंतुक र क आम या खोलीवर मधून मधून पहारा क न जात. 
पण ते कधी फारसे आम या वाटेत आड आले नाह त. जातांना बव्य नी मला हे यांचे रहःय 
सांिगतले. तेव्हां मी यां या गु ते या द तेमुळ आनंदाने आ यच कतच झालो. पण ह  
साहसे कर यासाठ च आ ह  ब प रकर झालो होतो. असे ूसंग यावयाचेच अशी खूणगांठ 
आ ह ं मनाशी बांधली अस याने यांत वशेष काह  वाटत नव्हते. 

असेच
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देखरेखह  कर त. पण हे रसायनी गु  कोण, कोठले, यांचे नांव, धंदा काय यांब ल बरेच 
दवस

हती िमळेल िततक  एक ऽत क न पुःतक पान ह लीं या 
अंधौ ाळ

तेथेच मला ूथम मा हती 
समज

 भा यांनींह  यांना कधी वचारले नाह , व बाबुरावांनींह  यांना कळंू दले नाह . गु तेचे 
िनयम आ ह  कती कसोशीने पाळत होतो, याचा वसईचा आमचा ूचंड कारखाना हे ूतीक 
होते. याब लची हक कत अितशय उ बोधक व मनोरंजक आहे. आम या गौ यर णा या 
ःवयंशािसत काय ा या या कडक अंमलबजावणीने, आम यावर ल नािशक या या सन 
खुना या व दस  याु  सश  बांती या अशा दो ह  सबंध खट यांत, आमचे अिभनव भारताचे 
शेकड  हजार  सभासद, श ा  यांचा व या कारखा याचा मागमूसह  आ ह ं पोिलसांना लागू ं
दला नाह . तो आ ह  कसा टाळला हे पुढे ओघाने येईलच. ती सव हक कत आमचे या 
कारखा याचे चालक रामभाऊ भाटे यांना मी वनंती के याव न यांनीच ती सुरसतेने िलहनू  
पाठ वली आहे. याब ल मी यांना शतश: ध यवाद देतो आ ण तीत फ  ःप ीकरणापुर याच 
ट पा देऊन ती जशी या तशीच येथे देत  :- 

७.४ बॉ ं बकत रामभाऊ भा यां या ःमिृत 

ÔÔःवातं यूा ीसाठ ं महारा ान काय ूय  केले ते अलीकड ल त णांस मुळ च माह त 
नाह त. यामुळ नव्या पढ या त डनू  महारा  हणजे कतृ वशू य, पराबमह न व नादान 
अशा लोकांचा मुलुख आहे, असे वारंवार काढलेले उ गार ऐकंू येतात. हा समज ढ कर यांत 
महारा ाचे परूांतांतील े े हातभार लावतात, व ितखट-मीठ लावून ते आप या ूांतांतील 
लोकां या पराबमाच वणन करतात; व ते ऐकून आमची ह लीची Ôचहािचवडा चमनचाटÕ त ण 
पढ  अिधकच अंधौ ाळू, बेिशःत आ ण Ôमवाली ह लडवालेु Õ बनत चालली आहे. 

ÔÔहे अ ान नाह स कर याक रतां पूव चा इितहास िलहावा असे पुंकळ िमऽ-मंडळ ंनीं दे. 
डॉ. भाऊराव भट यांना वनंती के यामुळ यांनीं हे काम अंगावर घेतले आहे. ू येक किांतील 
चालक व्य  व कायकत आज हयात आहेत असे नाह . अस यास फारच थोडे लोक हयात 
आहेत. अशा वप ींत सव मा हती संगतवार िमळण फार कठ ण काम आहे.  

ÔÔतथा प जतक  मा
ू त णां या हातीं देऊन यांना यां या पवू या पढ च स य ःव प दाख वण 

अग याच आहे. डॉ. भट यांनी सांिगत यामुळच मी मा या किाची हक गत आज िलह त आहे. 
ह  वाचून पुंकळांना आ याचा ध का बसेल यांत संशय नाह . परंतु ते काह  असो, ÔÔमहा मा 
गांधीक  जयÕ असे हणणार  ह लींची पढ  तर ह  क पत कथा अगर कादंबर  िलह ली आहे 
असे समजेल. असो.   

ÔÔमाझे बरेचसे सहा यायी व मी नािशक हायःकूलमधील अ यासबम यशःवी र तीन पार 
पाडनू  पुढ ल िश णाक रतां १९0६ त मुंबईस गेल . कोणी ए फःटन कॉलेजांत, कोणी 
वुइ सनम ये, तर कोणी इतर ठकाणीं, िशकत होते. मी एकटाच सर, जे. जे. ःकूल ऑफ 
आटम ये िशकत होतो. दसरेु  २-३ नािशकचे व ाथ  तेथे होते; परंतु ते आम या मंडळ ंपैक  
नव्हते. नािशक या मंडळ ं या भेट  Ôरा मत कचेर ंतÕ होत असत. 

ली क , आमचे मंडळ ंची खास बैठक दर र ववार  शा ी हॉलम ये भरत असते. (कधी 
मांट रोडला िचखलवाड ंत, कधी टो पवा यां या चाळ त, कधी माधवाौमांतह  बैठक  होत.) 
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यानंतर मी िनयिमतपणे तेथे जाऊ लागलो. तेथे खालील मंडळ  बहतेकु  िनयमाने हजर 
असत. १. दे. ता याराव सावरकर, २. भाऊराव भट, ३. (आतां सॉिलिसटर) हर भाऊ थ े,  
४. िशवरामपंत अ यंकर (आतां वक ल, नािशक), ५. कै. डॉ. गोखले (सरकार  नोकर होते), 
६. Ô वहार Õचे संपादक भाःकरराव फडके वगैरे. बाक यांचीं नांव आतां आठवत नाह त. 

ÔÔमुंबईस असतांना मी (िगरगांव) कांदेवाड त केशवजी नायका या ३ नं. या चाळ त 
पह या मा यावर रहात असे. मा या शेजार या खोलीत रा. बाळकृंण रामचंि गोरे व यांचे 
दोघे बंधु राहत असत. बाळकृंण व मी लहानपणापासून सहा यायी अस यामुळे आमचा घरोबा 
फार होता. गो  हे यांचे मेव्हणे (आतां कै.) गोपाळ कृंण पाटणकर हे ४-५ खो या टाकून 
पलीकड या खोलीत राहत असत. सदरहू गहृःथ शर राने िध पाड व बळकट, बाबांत 
दस  याु वर छाप टाकणारे, िन:ःपहृ व कळकळ चे देशभ  असे आढळ यांत आ यामुळे मी 
यांना मुंबई शाखेम ये आणून दाखल केले. यां या अंग या अलौ कक शौयाने व धडाड ने ते 

े 

७.५ 

मेव्हणे रा. 
गो वंद

ची शाखा येथे 
काढाव

गंाधर मोरे र गोखले वगैरे.  

आम या वसई येथील शाखेच सूऽधार बनले. 

वसईची शाखा 
ÔÔमाझा ःकूल ऑफ आटमधील अ यास पुरा झा यामुळे मी १९0८ साली नोकर या 

शोधांत होतो. वसईजवळ पापड  हणून एक गांव आहे. तेथील भःती िमशन या इंमजी 
शाळत साइंग माःतर पा हजे, हणून वतमानपऽांत नोट स आलेली वाचली. शाळेचे मॅनेजर 
मुंबईस राहत होते. यांचे नांव थॉमस बॅप टःटा. यांना जाऊन भेटलो. यांनी माझी नेमणूक 
ताबडतोब केली व मी वसईस जाऊन शाळेत कामावर जू झालो. रा. गो  हे यांचे 

राव गोखले यांनी खु  वसईस एक जुना पेशवाई वाडा खरेद  केला होता व तेथे ते राहत 
असत. मी गोरे यां याकडनू  पऽ घेऊन वसईस आलो व गोखले यां याच वा यात राहूं लागलो. 
हा वाडा ह च पुढे आमची कमभूिम झाली. 

ÔÔयेथे आ यानंतर काह  दवसांनी नािशक या Ôअिभनव भारत मंडळाÕ 
ी, असे मला वाटूं लागले व याक रता मी ूय ास लागलो. गांवांतील काह  मंडळ ंना 

माझी क पना फार आवडली व यांनी साहा य कर याचे कबूल केले. या मंडळ ंची नांवे 
खाली देतो.  

ÔÔ१. कै. डॉ. िशवराम िभकाजी प ळेकर, २. रा. नथु अ पा मराठे, ३. रा. िसधूकाका 
मराठे, ४. रा. बापूराव वाघ, ५. रा. ठाकूर वक ल, ६. रा. मुकंूदराव देसाई, ७ रा. गोपाळ 
मोरे र गोखले, ८. रा. ग

(बर ंचशीं नांव वःमतृींत गे यामुळ यांना नामिनदश करणे अश य झाले आहे. तर  
यांनी मला मा करावी.) 

ÔÔवर ल मंडळ ं या सहकायाने व ूो साहनाने शाखा ःथापन केली व देशभ  त णांचा 
संमह कर यास सु वात केली. शाळेतील मुलांचीह  पारख क न िनवडक मुले या संःथेने 
िनवडनू  िनवडनू  घेतली. शिनवार  दपारु  बैठक भरे, व र ववार  सं याकाळ  शार रक व्यायाम, 
लाठ  वगैरेच िश ण दे यांत येत असे. सदरहू मुले मोठ  होऊन यांना मुले, नातवंडह  झाली 
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असतील. यांचीं नांव जी आठवलीं तीं खालीं देत . मी यांचीं नांवे वसरल . परंतु ते माऽ 
माझ नांव वसरल नसतील याब ल खाऽी वाटते. कारण यांना एकाच व्य च नांव यानांत 
ठेवावयाच व मला अनेकांचीं नांव ःमरणांत ठेवावयाचीं. तसेच या गो ीस आज ४0 वष झालीं! 
व वृ ापकाळामुळ माझीह  ःमरणश  ीण झाली आहे. तर  यांचीं नांव मी िलहूं शकलो 
नाह  

योजना  
ची शाखा वाढ स लागली असतां एक दवस कै. गोपाळराव पाटणकर 
रतां आले. यांनी आप या बरोबर काह  हःतिल खते व काह  

टाइपर

 व गु पणा राख यांत फार प क  असली 
पा हज

ी एकऽ बसून वचार विनमय केला. सवानुमते खालील गो ी ठर या.  

ावांनी करावयाची.  

न कर यासाठ ं एखा ा त ाची मदत पा हजे होती. तो त  
गोपाळ

असा व ा यानीं राग मानूं नये.  

७.६ व ा याचीं नांव :- 

१. गोपीनाथ गु े, २. ूधान, ३. बिे, ४. वालावलकर, ५. कव, ६. ौीधर साने, ७. 
नेपोिलयन रा ड- स, ८. राजाराम िशपंी, ९. गुजराथी. नुसतीं आडनांव अनेक ःमरतात तीं 
दे यांत ःवारःय काय असा ूदन पडतो, हणून याद  येथेच पुर  करतो. 

७.७ बॉ ं ब तयार कर याचा िन य व 

ÔÔअशा र तीन आम
वसईस मला भेट याक

ायटरवर िलह लेले कागद आणले होते. सदरहू कागदपऽे बंगाली बांितकारक देशभ ांनी 
िलहनू  इकडे पाठ वली होती. (हे कागदपऽ हणजेच वलायतेहनू  आले या बॉ ं ब या पु ःतकेची 
न कल होती. आ ण ती बाबा सावरकरांकडनू  पुंकळ ठकाणी न कळत पाठ वली गेली होती.) 
यांत बॉ ं बगोळे तयार कर याची कृित तपशीलवार दली होती. बॉ ं बगोळे तयार कर यास 
प बक ऍिसड व फ मनेट ह  दोन िव्ये तयार करावी लागतात. यानंतर कवच (shell) 
तयार क न यांत प बक वतळवून ओतावे लागते. तर  पूव तयार  हणून या दोन वःतूंचा 
भरपूर साठा तयार क न ठेवावा व नंतर पुढची योजना करावी, असे ठरले. हे काम बरेच 
जोखमीचे होते; व ते करणार  माणसे धाडसी

ेत. आ मूौढ  व ूित ा सांगणारे असता कामा नये, फ  ूौढ व ःवतंऽ असले या, व 
गु पणा खाऽीने राखतील अशा मंडळ ंचा या कामी उपयोग क न यावा असे ठरले. दस  याु  
दवशी मा या सहका  यांपैक  िनवडक मंडळ  एकऽ जमवून यांची गोपाळरावांशी ओळख क न 
दली व सवान

ÔÔ१. मुंबईहनू  उपकरणे व साह य आणावयाचे. यासाठ ं डॉ. प ळेकर व मी दोघांनी 
मुंबईस जाऊन गोपाळरावां या स याूमाणे खरेद  करावयाची. 

२. या कामी लागणा  या खयाची व्यवःथा गोपाळर
३. पुढची व्यवःथा वसई या मंडळ ंनीं सव करावी.  
४. या कामी मागदश
रावांनी ूयोगा या पह या दवशीं बरोबर घेऊन वसईस यावयाच.  
ÔÔयाूमाण सव बेत ठर यानंतर ठरले या दवशी आ ह  दोघे वसईहनू  िनघून मुंबईस 

गेलो व गोपाळरावांस भेटल . सामानसुमान व उपकरणे िमळ व या या कामी बराच ऽास 
पडला. (बंगालम ये बॉ ं ब पडूं लागले होते हणून) केिमःट लोक आम याकडे साशकं मुिेने 
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पाहात व आ ह  कोण? कोठे राहतो? काय उ ोग करतो? हे सामान कशाक रतां पा हजे? वगैरे 
चांभारचौकशा क रत. आ ह  यांना काह  तर  समपक उ रे देऊन यांचा संशय घाल व याचा 
ूय  कर त असू. आ ह  साबूचे कारखानदार आहो. मो या ूमाणावर धंदा कर याचा वचार 
आहे. जॉइंट ःटॉक कंपनी काढावयाची आहे. आमचे एक िमऽ वलायतेत जाऊन या धं ाच 
पूण िश ण घेऊन आले आहेत, वगैरे थापा देऊन वेळ िनभावून ने याचे आमचे आंगवळणी 
पडनू  गेले.  

७.८ 

 खरे) बरोबर घेऊन 
आले. आमची वसईची िनवडक मंडळ  जमली व पह ली प बक ऍिसड तयार कर याचा ूयोग 

तो व हा धूर ासनिलकत गेला तर 
ासन

 उघ या 
अंगाव

इसम कोण? कती िशकलेले 
आहेत हती व बोल या-
चाल  हे ॄा ण असावेत. बी.एःसी. 
अगर 

७.९ 

बॉ ं ब कर याचे ूयोग 

ÔÔज र पुरते सामान व उपकरणीं बरोबर घेऊन आ ह  दोघे वसईस येऊन दाखल झालो. 
दसरेु  दवशी गोपाळराव पाटणकर हे एक त  (रा. कृंणाजी गोपाळ

सु  झाला!! हा ूयोग करतेवेळ  धूर (इ से) फार िनघ
िलकांना सूज येते व ह ट  खोकला जडतो. प बक तयार कर याची तपशीलवार मा हती 

सांग याचे हे ःथळ नव्हे, हणून ज र तेवढ च मा हती दली आहे. प बक तयार कर यांत 
धुरािशवाय (इ से) दसराु  कसलाह  धोका नाह . जवास धोका हो याचा संभव बलकुल नाह . 
परंतु प बकचा कारखाना गु  र तीने चाल वणे िततकेच कठ ण आहे. हाताला पवळे डाग 
पडतात ते ८-१0 दवस जात नाह त. कापसा या कप यावर हा रंग  बलकुल टकत नाह . 
धुत याबरोबर साफ िनघून जातो. परंतु लोकर या कप यावर अगर कात यावर तो वळलेप 
बसतो. कपडा अगर कातड फाटनू  झजून गेले तर  रंग जात नाह  हे वशेष आहे.  

ÔÔदस  याु  दवशी तयार झालेले प बक बरणीत भ न ठेवले. याचा रंग फारच तेजःवी 
व मनोहर Ôकेशर  पवळाÕ, सुरते या केशर  बफ ूमाण, दसतो. प बकच नांव न घेतां Ôकेशर  
बफ Õ  हणावयाचे असे सवानुमते ठरले. नंतर दसराु  ूयोग फ मनेट तयार कर याचा झाला. 
याला पारा, नाय शक व स यू रक ऍिसडची गरज लागते. हा ूयोग प बकसारखा 
िनधाःतपणे करता येत नाह . जरा जाःत ूमाणात िमौण टाकले गे यास धुराचा (fumes) 
लोळ उठतो. व लाःकमधील िव्याचे आजूबाजूस थब उडतात व यामुळे भ वताली बसले या 
लोकां या कप यांस भ के पडनू  कातड पयत चटका जाऊन पोहोचतो. त डावर व

र उडाले या ठप यांमुळ त डावर देवीसारखे पण उठतात व ते बरेच दवस राहतात. या 
ूयोगांत कांचेचा चंबू (flask) फुटनू  याचे छरह  उड याचा संभव असतो. सदरहू दोन धडे 
िशकवून आमचे त  गु जी परत मुंबईस गेले. परंत ुसदरह ू

? यांचे आंडनांव काय? वगैरेची मा हती कोणी वचारावयाची नव्
यांतह  ितचा थांगप ा त ान लागूं दला नाह ! फ
एम.्एःसी. असावेत असा आमचा तक होता.  

ूाणसंकट 

ÔÔपुढे कारखाना सु  झाला. ूथम ूथम मंडळ ंचा उ साह दांडगा होता व कामह  
क पनातीत झपा याने उरकंू लागल. ÔÔअितप रयात अव ाÕ या हणीूमाण सवाना यांत 
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काह च बाऊ वाटेनासा झाला व ÔÔआज मी आप या हाताने ूयोग करणारÕ असे हणून 
पुंकळजण पुढे सरसावूं लागले. शेवट  एक ूसंग असा आला क , यावेळ  सवाना व प-
दशन घडल! यू सन (फ मने या धुरान) खोली इतक  भ न गेली क , माणसास माणसू 
दसेना! लाःकमधील िव्याचे मोठमोठे थब अंगावर उडूं लागले व िभंतीपयत लांब जात होते. 
ठर याूमाणे दरवाजास बाहे न कुलूप घालून आमचा मनुंय बाहेर िनघून गेला होता. अशा 
ूसंगी आतां ःफोट होणार अशी भीती वाटूं लागली. ूयोगाचे लाःक पा यान अधवट 
भरले या ं द त डा या भां यांत ठेवलेले होते. यांचे र ण करावयाचे असते यांना ई र बु  

कत जवळ गेलो व लाःकची मान हाताने पकडनू  आतील 
िव्य 

 क न 
दाख व

  

ÔÔसव सामान िमळा या या आनंदांतच आ ह  सवजण वसईस आलो. प बक 
डमी उंणता (ह ट) लागले. यासाठ  ःटोव्हवर मोठे पातेले ठेऊन यांत 

३-४ 

देतो. मी खाली बसून सरकत सर
पा यांत ओतून दले. अशा र तीन आलेला ूसंग िनभावला. या गो ीचा एक अिन  

प रणाम झाला. तो असा क , जो तो मागे मागे घेऊं लागला व पुढे कामास हजर राह नासा 
झाला. डॉ. प ळेकर व मुकंूदराव देसाई हे माऽ डरले नाह त; व पुढे आम या ितघांवरच 
कारखा या या कामाचा बोजा पडूं लागला. बाक ची मंडळ  धोका नसलेली इतर कामे खुषीन 
क न आम याब ल आदर व सहानुभूित दाखवीत असत. 

७.१० जमन कंप यांची सहानुभूित 

ÔÔनंतर फ मनेटला लागणा  या सव सामानाची िस ता केली. फ मनेट तयार 
कर या या कृतींत थोडासा बदल क न पाहतां या ूयोगांतील धोका जवळ जवळ नाह साच 
झाला. ह  बातमी गोपाळरावां या माफत त ास (बाबूराव ख  यांस) िमळाली. तेव्हां हा 
चम कार काय आहे, तो पाह यास ते मु ाम वसणीस आले. यांना सव ूयोग ू य

ला. तेव्हा यांनीं फारच आ य व्य  क न ÔÔमहारा ांत क पक व संशोधक लोकांची 
वाण आहे असे हणणारे खरोखरच गाढ अ ानांत आहेतÕ असे उ ार काढले! या दवसापासून 
त ांचा आम यावर ल व ास फारच ढ झाला. यापुढ ल ूयोगांत आमच सहकाय घे याचे 
यांनी ठर वले. पुढचा ूयोग हणजे आतां ू य  बॉ ं बगोळे तयार कर याचा होता. ते 
सामान इतर करकोळ केिमःटांकडे िमळणे श य नव्हते. हणून मुंब त असले या जमन 
फ सची मा हती िमळवून यां याकडे संधान लावले. दोघांितघां गहृःथांनी आ हांस सव ूकारे 
साहा य कर याचे आ ासन दले. आ ह  यां यावर पूण व ास टाकावा व खु या दलाने 
सव खर  खर  हक गत यांना सांगावी, असा यांचा बोल याचा भावाथ असे. व आ ह  यांना 
डरतो, हणून मनमोकळ बोलत नाह , असे पाहनू  ते एकमेकांकडे पाहनू  गालांत या गालांत 
हसत. तथा प यांनी आ हांस लागणारे सव सामान दले व पुढेह  लागेल ते, व लागेल तेवढे, 
सामान दे याचे आ ासन दले. 

७.११ पह ला बॉ ं ब उडव याचा फसलेला ूयोग

वतळ व यास ३00 
शेर तेल टाकले. तेल कढत झा यावर यांत थमािमटर व प बक ऍिसड घातलेले 

लाःक ठेवले. उंणतामान ३00 डमीवर येतांच पातेले खाली उत न घेतले. प बकह  
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वतळत आलेच होते. ते त ांनी आणले या एका कवचाम ये (शेलम ये) ओतले. (ह  शे स 
तयार कर याचे काम रा. व्यं. प. नागपूरकर व मु. पां. मोघे कर त). दस  याु  दवशी थंडगार 
झा यावर यावर फ मनेट घालून वर सुर ततेचा बंदोबःत केलेलं ऍपरेटस ् हणजे ःूंग, 
रॉड व हडल हे बस वले, व अशा र तीने आमचा पह ला बॉ ं बगोळा तयार झाला. दांडा ध न 
गोळा लांब फेकला असता तो गु वाकषणा या िनयमाने दां यावर पडावयाचा व या 
ध याने ःूंगने दाबून धरलेला लोखडं  गज िनसटनू  जोराने फ मनेटवर आदळून सवाचा 
ःफोट व्हावयाचा अशी योजना केलेली होती. ःफोट कसा होतो? याने कती लांबीपयत मारा 
होऊ शकतो? वगैरे गो ींचा अंदाज पाहणे ज र चे होते. हणून हा पह ला बॉ ं ब उडवून 
पाह याचे ठरले. 

ÔÔया कामी सवाचीच ज ासा जागतृ झाली व ू येकाला हा ूयोग श य ितत या 
लवकर व्हावा असे वाटूं लागले. दस  याु  दवशी सं याकाळ  समिुकांठ  फरावयास सव मंडळ  
िनघाली. जकडे ितकडे सामसूम होईपयत वाट पाहणे भाग पडल. कारण वसईचा रमेद  हा 
भाग समुिापासून जवळ येतो व तेथे आवाज ऐकंू गे यास रहःयःफोट व्हावयाचा. पुळणीवर 

 झाली. परंतु जवळपास कठ ण जागा नस यामुळे 
याचा ःफोट झाला नाह . काह  वेळ वाट पाहनू  मग 

जवळ र

! िनघून जावे तर  पंचाइतीची! अशा ःथतीत आणखी १0-१५ 
े न  होती. पु हा रंजुक ला ब ी देऊन 

झाला. आता जवळ जा यांत काह च 
धोका .

ःफोट होईलं क  नाह  याब लं शकंा उ प न
शेवट  पुळणीवरच गोळा फेकला. परंतु 

 जा याचा ह या केला. ःूंगला पु ेसा झटका न िमळा यामुळ रॉड िनसटूं शकला नाह . 
सव मंडळ ंचा ह रमोड झाला. त  आप याबरोबर हे सव लचांड घेऊन मुंबईस गेले. ते 
लौकरच सव बंदोबःत क न पु हा परत यावयाचे होते.  

७.१२ यशःवी ूयोग 

ÔÔम यंतर ं या कालांत आम या मंडळ ंस तीो ख ख लाग यामुळे ःवःथ बसवेना. 
आ ह  अनेक उ ोग केले. शेल या ऐवजी आ ह ं नारळाचे कवच घेतले. या या डो यास 
भोके पाहनू  यातून पाणी, खोबरे वगैरे को न काढले; आंत पबक वतळवून िशरः याूमाणे 
ओतले. वरच ऍपरेटस ् आम यापाशी नव्हते. याब ल रंजूक लाऊन फटा याूमाणे बार 
उड व याचे ठरले. डो या या भ कावर पतळे या डबीच झांकण प के बस वले होते. यो य 
संधी पाहनू  डॉ. प ळेकर व मी असे दोघेच वसई या झुल या पुलाव न अरबी समुिा या 
काठावर गेल . गांवांत सामसूम होईपयत थांबून नंतर रंजूक पेटवून लांब पळाल . डॉ टर दरचू  
बसले होते. बार हो याची वाट पाहूं लागल . परंतु बार होईना. मधून मधून रंजुकेची ठणगी 
पडत अस याच दसत होते. १0-१५ िमिनट थांबूनह  बार होईना!! आतां माऽ मोठ  पंचाइतीची 
वेळ आली. जवळ जावे तर धोका
िमिनट गेली. ंतर जवळ जाऊन पाहतो तो रंजूक वझली
दोघेह  पळालो. कानठ या बसतील येवढा मोठा आवाज 

नव्हता  आ ह  श य ितत या वरेने जवळ गेलो. वाळंूत थोडा ख डा झाला होता. तो 
पाहत असतांच डबीच वर उडालेले पतळ  झाकण आम यापासून थो या अंतरावर पडनू  याचा 
आवाज झाला. इतका वेळ ते झांकण व न खाली येत होते हे उघड आहे.  
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ÔÔअशा र तीन तयार झालेला माल पाटणकर दोन वेळा शंकेत भ न मुंबईस घेऊन गेले. 
पण पुढे काह  यांनी याचा काय उपयोग केला? तो कोठ नेला? या गो ींची चौकशी आ हांस 
कर यास संःथे या िनयमाूमाणे परवानगी नव्हती व आ ह ंह  केली नाह . एका खेपेचे हे 
सामान पु यास रा. कुलक या या माफत बाबूराव खरे पाठवणार होते. 

ÔÔदस  याु  खेपेस अ णा कव यां या मंडळ ंकडे तो माल गेला होता. रा. गोपाळराव यांचा 
संबंध ब  याच इतर शाखांशी होता, व महारा ाबाहेरह  यांचा पुंकळ लोकांशी घिन  संबंध 
असे. खचास लागणारे पैसे ते कोठून व कसे आणीत याची आ हांस क पना नव्हती, व अ ाप 
पयत मला तर  या गो ींचा उलगडा झालेला नाह . याचा उ लेख मागे केलाच आहे.  

७.१३

आम या मागच लचांड सुटले. परंतु 
 बराच गैरसमज उ प न झाला. या गैरसमजाचा डॉ. प ळेकरां या 
ोतो क  काय अशी भीती उ प न झाली. मी अ ववाह त त ण 

अस य

ो होतो ती कुडाळ 
देसकर मंडळ  होती. यांनी आमची व्यवःथा फारच उ म ठेवली होती. सुमारे ७-८ दवस 

 मामकंटकां या चांभारचौकशा 
ÔÔआमचा कारखाना चालूंच होता. सामान आण याक रतां आम या वरचेवर मुंबईस खेपा 

होऊं लाग या व गोपाळराव व त  गु जी हे वरचेवर वसईस येऊं लागले. यामुळे वसई या 
मंडळ स हे काय गूढ आहे हे कळेना. रकामटेक या मामकंटकांची ज ासा वाढ स लागली. 
काह  मंडळ ंनीं आम यावर द नु  पाळत ठेवली व ते आम या मागोमाग मुंबईस आले व 
आमची पाठ सोड नात! ह  गो  आम या यानांत आली; व यांना हलकावणीु  दे याक रतां 
आ ह , आमच काम लांबणीवर टाकून मट रोडवर ल िथएटरम ये Ôसफेद खूनÕ हा खेळ 
पाहावयास गेल ; व मध या सुट ंत भ वताल या ह न वःतींतून फेरफटका क न पुन: 
िथएटरम ये आल . या यु चा इ  प रणाम झाला, व 
लोकांम ये आम याब ल
ूॅ सटवरह  प रणाम ह

ामुळे मला याची वशेष फक र वाटली नाह  व ह  एक इ ाप ीच आहे असे मला 
वाटले. मी रहात होतो या गोखले यां याकडे िशवराम या नांवाचा कोकणचा एक ॄा ण 
शागीद असे. भाटे माःतरकडे डॉ टर वरचेवर कां येतात? २-२, ३-३ तास यांचे काय चालते? 
वगैरे गो ींचा याला उलगडा होईना. तेव्हां यांनीं इतर मंडळ ंजवळ गुपचूप चौकशी चाल वली 
व शेवट ं िनंकष काढला क , हे लोक चैनी, बाहेर याली अस यामुळे काह तर  गु  रोगाने 
पछाडले असावेत. Ôकर ल तो भर लÕ, Ôकु ा जाने चमडा जानेÕ आपणांस या गो ीशी काय 
कतव्य आहे? असे जाणून तो ःवःथ राह ला.  

ÔÔसामानाचा वःतार व कामाचा व्याप वाढत चाल यामुळे कारखा याक रतां एखाद  
िनवध व सोयीची जागा शोधणे भाग पडले. मुकंूदराव देसाई यांनी सूचना केली क , येथून 
जवळच पाणजू नांवाचे खेडेगांव आहे. तेथे कारखाना ने यास राह याची, जेवणाची व कामाला 
लागणा  या िनवध जागेची मी सोय करतो; व गु ता राख याची सव जोखीम मी आप या 
िशरावर घेतो. ह  क पना सवाना पसंत पडली. शाळेला मे मह याची सुट  अस यामुळे मीह  
जाऊ शकलो. वसई या क या या ध याव न होड ंत बसून आ ह  तीन-चारजण पाणजूकडे 
जा यास िनघाल . वसई या पुलाखालून २-३ मैल वर गे यावर एका खोचींत होड  वळली व 
तेथून आ ह  नव्या ठकाणी पायी चालत गेलो. यां याकडे आ ह  उतरल
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आ ह

ाळराव 
पाटणकर पाहणी कर यास आले व यांनी समाधान व्य  केले. येथे वेळूसंग आ यास 

 अवँय पा हजे, अशी आ ह ं मागणी के यामुळे 
गोपाळ

वळ चा थांगप ा बहधाु  कोणाला नसे; परंत ु
ां या

 तेथे होतो. परंतु लौकर खेडेगांव या राहणीस कंटाळून आ ह  परत आलो. काम माऽ 
मनासारखे झाले नाह .  

७.१४ वसईकरांची मदत 

ÔÔवसईतच दसरु  जागा शोधूं लागल . या कामी रा. बापूराव वाघ यांची फार मदत झाली. 
यांनी ःमशाना या पलीकडे असले या आप या बागत जागेची सोय केली. एक मोठा मंडप 
घातला होता व यांतच एक खोली सामानाक रतां व दसरु  ूयोगांक रतां काढली होती. बाहेर 
बु बळाचे व प यांचे डाव चालत व आंत ूयोग चालूं असत. या ठकाणी असताना गोप

आ मसंर णाचे काह  तर  साधन आ हांस
रावांनी ऍटोमॅ टक सातबार  दोन पःतुले (सावरकरांकडनू  वलायतेहनू  आ यांपैक ) 

मा या ःवाधीन केली व ३0-४0 काडतुसेह  दली. ई रकृपेने पःतुलांचा उपयोग कर याची 
वेळ आम यावर आली नाह ; व पावसाळा सु  हो याचे दवस जवळ आ यामुळे सव कारभार 
आवरता घेऊन आ ह  परत आपाप या उ ोगास लागलो. पुढे गोपाळरावांनी एक पःतुल परत 
नेले व एक मजपाशी अखेरपयत होते. शेवट  गोपाळरावां या इ छेमुळे मला ते कसे परत ावे 
लागले याब लची मनोरंजक हक गत पुढे येईलच. 

दे. बापरूाव वाघ यां याब ल मा हती सांगणे ज र वाटते, हणून यां याब ल थोडेसे 
िलह तो. ते कुडाळे देशःथ ॄा ण. यावेळ  प नाशी या पुढे यांचे वय होते. आम या मानान 
ते बरेच मोठे, हणजे आ हांस व डलांसारखे, वाटत. शर राने पळदार, ूकृतीने खणखणीत व 
दस यांत भारदःत असे हे गहृःथ होते. यांचा गांवांत फार दरारा असे. यां यापे ा धैयवान ्
माणूस वस त सांपडणार नाह  असे लोक हणत. या सनचा अकःमात खून झा यामुळे, व 
लवकरच दे. पाटणकर यांना अटक झा यामुळे, आमची जी धांवपळ व तारांबळ झाली यावेळ  
बापूराव वाघांनीं जी बाजू सांभाळली व सव मालमु ा नाह सा क न पु हा ÔÔअरे, अबी डर तो 
पछे रह Õ असे सांगून सव लोकांस धीर दला, याब ल यांचे जतके ध यवाद गावे िततके 
थोडेच आहेत! 

ÔÔतसेच दे. काकासाहेब पाट ल या नांवाचे एक सुखवःतु वक ल वसईस राहात असत. हे 
मोठा राजकारणी व मु स  होते. ां या चळ

 ओळखी फार असत व हःते परहःते देशकायास ांची नेहमी मदत होत असे. अशा 
कायात ांचा हात सढळ असे. ांची आमची ूथम भेट झाली यावेळेस ांना आम या ब ल 
इ थंभूत मा हती (कळ याच कारण देशभ  गंगाधरराव देशपांडे यां यामाफत या काकांची, 
लआमणराव छऽे यांची व माझी आ ण गोपाळरावांची ओळख झाली होती हे) अस याचे पाहनू  
आ हांस फारच आ य वाटल! यानंतर आमची यां याशी दाट ओळख झाली व आ हांस 
अड अडचणीं या वेळ  ांचा स ला व मागदशन िमळत असे.  
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७.१५ गु  अंक-िलपी  
ÔÔ ा कामांतील पऽव्यवहारासाठ ं आ ह  एक (कोड) िलपी बस वली होती व या 

 आक यांची होती. दशनीं शाईन सुवा य िलह ले या पऽा या 
गदा यावर) खरे पऽ उदाहरणासारख पे सलीने िलह लेले असे. 

हणज

िलपींतून पऽव्यवहार चाले. िलपी
मागील बाजूस (पाठकोरे का

े इतर कोणासह  पाठको  या कागदावर पऽ िलह ले आहे असा भास व्हावा व पे सलीने 
उदाहरण सोड वले या प तीन िलह ले या मु य पऽाकडे कानाडोळा व्हावा. शाईने िलह ले या 
मजकुरातसु ां पाठ मागे िलह या मजकुरांचा बोध हो यास सुलभ जावे हणून सांकेितक 
भाषेत, हणजे विश  वःतूस विश  नाव देऊन, आमच हणण कळवीत असूं; जस नारायण 
हणजे नाय शक ऍिसड, सदािशव हणजे स यु रक ऍिसड, वगैरे. िच. नारायण बराच कृश 
झाला आहे हे वा य नाय शक ऍिसड संपु ांत आले आहे ा अथान िलह ले जात असे. Ôिच. 
सदािशव ाची त बेत ठ क असून, अ यास चांगला करतो आहे. याची काळजी नसावी.Õ 
ाव न स यु रक ऍिसड पुरेस असून चांगल काम देत आहे, याबाबत काळजी क ं  नये 

असा बोध होत असे. तसेच सुरती बफ च पासल माग वल आहे, ते दोन-चार दवसांत येईल. 
या सुमारास तु ह  आ यास तुमचा वांटा तु हांस िमळेल. ाव न प बक ऍिसड दोन-चार 
दवसांत बरेचस तयार होईल, तु ह  याव, कारण ते वेळेवर हल वल पा हजे, असा अथबोध 
होत असे. 

ÔÔहोतां होईत  पऽव्यवहार कर याचे आ ह  टाळ त असू. परंतु वशेष ज र  लाग यास 
पऽव्यवहार कर याचे काह  तर  गु  साधन असावे हणून आ ह ं ह  गु  (कोड) िलपी 
बस वली होती. पऽ इंमजीत अगर मराठ ंत कोण याह  भाषत िलहाव. मराठ ंत पऽ िलह ले 
अस यास यांचे ूथम रोमन मराठ ंत पांतर करावे लागे. नंतर ू येक अ राची सं ा या 
ठकाणीं िलहावयाची. सं ा खालीलूमाण हो या.  

सं ा  
A B C D E F G H I J K L 

११ १३ १५ १७ १९ ३१ ३३ ३५ ३७ ३९ ५१ ५३
M N O P Q R S T U V W X 

५५ ५७ ५९ ६१ ७१ ७३ ७५ ७७ ७९ ९१ ९३ ९५
Y Z . ? ! 

९७ ९९ २२ ४४ ६६ 
Sign of Exclamation 

श द वेगवेगळे ल ांत यावे हणून अिधक, उण, गु णल, भािगल या सं ांचा फार 
उपयोग होत असे. 

ÔÔसाधे मामलुी खुशालीचे पऽ शाईने िलहावयाचे व या या पाठ वर प सलीने 
कोडिलपीत खरे पऽ िलह त असू. पे सलीने िलह ले या आक य

े
ांना व्यवहार  अपूणाकाचे अगर 

दशांश अपूणाकांत िलह ले या उदाहरणाचे प आणावयाचे. हणजे पऽ िलह यास पाठकोरा 
कागद घेत याचा भास व्हावा. ा यु मुळे आमची फार सोय झाली. इकडनू  ितकडे व 
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ितकडनू  इकडे व्यवःथेशीर र तीन कालाचा व पैशाचा अपव्यय न होतां सदेंश जाऊं येऊं 
लागल

 होता. दे. भाःकरराव फडके यां याकडेच मोरोपंताचा जानोसा होता. डॉ. गो. बा. 
गोखल

यां या वचारे मी ताबडतोब वसईस जावे व 
सव ि व क न बंदोबःताने राहावे असे ठरले; व मी राऽी या गाड ने िनघून मुंबईस 
आलो.  नायका या चाळ त जाणे धो याचे वाटले हणून द नु  द नु  तपास केला. 
परंतु  ंगप ा लागना. लोका  कडक नजर होती क , खाणावळ ंत 
यांना ेवणखाण  स ः ी पाहनू  मी ताबडतोब 
वसईच ः स ल वस य ंड ना व ग स त या सन या खुनाशीं 
आम ं  ंध ह प द ा ा ावरकरांनीं पाठ वले या 
वीस ुल क क क ं एकमेकांस ओळख सु ां असूं नये, ा 
सुर े िनयमामुळे या सन या खुनाशीं संबंध नव्हता असे या मंडळ स व 
आ हा

ी होती. आतां सुतान ःवगास जाणारे पोलीस आपला माग काढ त आज ना 
उघां 

े. पऽ हातीं पड याबरोबर ूथम २२, ४४ व ६६ या सम आक यांब ल यांची िच हे 
क न हे आंकडे खोडनू  टाकावयाचे. कोडिलपीत कोणतेह  इतर सम आक यांचा समावेश नाह . 
हणून कोड उलगडनू  पाह याचा कोणी ूय  के यास याची पूण दशाभूल कर याक रतां 
पा हजे िततके सम आंकडे पऽांत िलह यास पूण मोकळ क िमळे. वराम िच ह मुबर 
के यानंतर दसरु  अग याच काम हणजे सव सम आंकडे खोडनू  टाकण. नंतर उरले या वषम 
आंक यांव न पऽांचा अथ ता पुरते कोड ःमरणान कागदावर िलहनू  काढनू  लावण. नंतर ते 
पऽ व िलह लेले कोड यांचा ताबडतोब नाश करणे. 

परशराम पारा नथू नॅ थलीन वगैरे अशी प रभाषा असे. असो.  

७.१६ या सनचा वध व िनरवािनरव  

ÔÔकामाचा व्याप वाढ यामुळे यापुढे मी शाळे या नोकर त गुंतून राहूं नये, असे सवानुमते 
ठर यामुळे मी नोकर चा राजीनामा दला व मोकळा झालो. काह  दवस गोपाळरावांनी मला 
मुंबईस बोलावून घेतले होते. तेथून पु यास गोपाळरावांबरोबर गेलो. रा. मोरोपंत गोरे यांचे 
ल न ठरत होते. आ ह ं दोघेह  यां या व  हाड  मंडळ ंत सामील झालो. ल न ठरले. मुहतु  ४-
५ दवसांवर

ेह  ल नाक रतां आले होते. (यां याच हाफक न इ ःट यूममध या ब  हाड  अ णा कव 
व मी खलबत कर त असू.) ल न होईपयत आ ह ं पु यासच राहावे असा सवाचा आमह 
पड यामुळे आ ह ं तेथेच राह लो. असे २-३ दवस गेले, आ ण अचानक या सन या खुनाची 
बातमी आम यापयत येऊन थडकली. गोपाळराव ताबडतोब मुंबईस िनघून गेले. आतां पुढे काय 
करावयाचे हा ू  पडला. दे. फडके व डॉ. गोखले 

नरवािनर
केशवजी
काह था  े नाशीक या ंवर इतक   
 ज  सु ां िमळण अश य झाले होते! दहू प र थत
ा र ता ुधार ा. ई ा म ळ ं स हक त ांिग ली. 
या मडळ ंचा अथाअथ काह  संब  नव् ता. रंतु े. त यार व स
पःत ांपै  ए (ए मेका या गटांत या लोकांची 
तपणासाठ ं केल या 
ं सवास सहजच वाटल.) आम याकडे होते. सदरहू पःतुल गोपाळरावां या माफत वाटली 

गेली होती व यांपैक  ४ पःतुल दे. का हेरे, कव वगैरे मंडळ ंपाशी नािशकलाच िमळाली तीं 
पोिलसांनी ज  केल

येतील, असा जबरदःत संभव होता. मुंबईस दतू पाठवून दररोज प र ःथतीत होणारे 
फेरबदल डो यांत तेल घालून पाहणे भाग होते. २-३ दवसांनी गोपाळरावांना अटक झा याची 
बातमी आली. आतां माऽ ःवःथ राहणे धो याचे वाटूं लागले. राऽी दे. बापू वाघ यां या बागेत 
सवानी जमून वचार विनमय केला. जे. बापूंची हंमत दांडगी. यांना हजारबाराशे पयांचा 
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माल नाश क न टाकणे पटेना. हणून यांनी सव माल जिमनीत गाडनू  टाक याचा बेत 
ठर वला. इतर मंडळ ंना Ôसव माल समुिाःतृ युतुÕ केला असे सांगनू आ ह  चौघांनीं तो माल 
राऽी, ५-६ तास काम क न, जिमनींत गाडनू  टाकला! पःतुल डॉ टरांनी बंदोबःतांत ठे वले 
होते. व इतर सव िलखाणा या व ा वगैरे दे. ठाकूर वक ल यांनी जवापलीकडे जतन करतो, 
असे आ ासन द यामुळ यां या ःवाधीन के या.  

ÔÔअशा ूकार सव व्यवःथा क न मी भाइंदरास गोखले यां याकडे जाऊन राह लो. कै. 
मोरो नारायण गोखले हे मला पुऽाूमाणे मानीत असत. यामुळे मला गोखले यां या घर  
मुळ च परकेपणा वाटत नसे. मुंबईस घडणा  या सव घटनांचा कानोसा रा. गोपाळ मोरे र, व 
गंगाध  वरचेवर मुंबईस खेपा 
होत. गोखले मंडळ ंनीं या वेळ  मला जे सहा य केले याब ल मी यांचा कायमचा ॠणी 

ह  
ग न ह व र  
स

र मोरे र, हे दोघे गोखले बंधु घेत असत. यां या व्यापारािनिम

आहे. 
ÔÔदे. गोपाळरावां या मागे पोलीसांचा लकडा लाग यामुळ काह  गो ी यांना अखेर कबूल 

कराव्या लाग या. यांना पकडल या वेळ  यां या हातावर (अंगावर व कप यावरह ) प बक 
ऍिसडचे डाग होते. परंतु पोिलसां या यानांत ह  भानगड काय आहे ते आले नाह . पोलीसां या 
त कालीन बॉ ं बब ल या अ ानाचा हा ू य च पुरावा होता. २0 पःतुलांचा प ा लावून ा 
हणजे आ ह  तु हांला ऽास देणार नाह , असे पोिलसांनी आमहाचे बोलणे लावले व Ôसव नाशे 
समु प ने अध यजित पं डत:Õ या यायाने, व अंगावर असलेला प बक ऍिसडचा पुरावा 
गुलदःतांत ठेव या या उ ेशान, यांनीं हणजे गोपाळरावांनी पोलीसच हणणे कबूल केले व 
यांना घेऊन ते पेणेस गेले.  

ÔÔपेण येथेह  वसईसारखे एक कि होते. याचे व्यवःथापक मराठे - वर उ ले खलेले रा. 
यंबक गंगाधर मराठे - हणून होते. ते मराठ  शे ड िश क असून पेण या सरकार  शाळेत 
नोकर  कर त होते. सदरहू मराठे व कोठूरचे दे. वामन ौीधर बरवे हे, आम याकडे येऊन सव 
व ा िशकून, आप या गांवी गेले अस यामुळे आमचा यांचा ढ प रचय होता. पेण येथे 
गोपाळरावांचा एक आतेभाऊ ( वठोबा मराठे) रहात असे. तो २-३ मह यांपूव  मयत झाला 
होता. लपवून ठेव याक रतां या याजवळ पःतुल दलीं होती, असा गोपाळरावांनी बहाणा 
केला. परंतु या ८ पःतुलांपैक  दोन पःतुल या याकडनू  या याकडे व या याकडनू  आणखी 
ितस  याकडे अशी फरत गेली होती. िशदें व सदावत असे दोघे पोलीस अिधकार  
गोपाळरावां या बरोबर पेणला आले ोते. िम. िशदें यांनी या दोन पःतुलांक रतां ८ त णांना
ु हेगार हणून गोवले. यांत मराठे माःतर, व ायक को टकर, शकंर भट गै े मंडळ
ांपडली गेली. शकंर भटाची तर, िशं ांनी एक थोबाड ंत देतांच, इतक  गाळण उडाली क  
याने हात जोडनू  ÔÔमा या पाशीं दोन आहेत ती देतोÕ असे सांिगतले. िशदें हणाले माणसू 
मागतो एक डोळा तर देव देतो दोन. वाहवा रे शरू ॄा णा !!! 

ÔÔअशा र तीने या सन खुना या केस या तपासाला उम ःव प येत चालले. गोखले 
यां या घर  मी पकडला गेलो तर गोखले यांना फार ऽास होईल, व यां याकडनू  भरमसाठ 
पैसे उकळ याचा पोलीस ूय  करतील, अशी साधार भीती वाटू लागली. यामुळे मी पहाटेस 
उठून, फराळाचा डबा व पाणी प याक रता भांडे घेऊन, आजूबाजू या िनजन ूदेशांत अगर 
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रानावनांत सव दवस काढ त असे व राऽी दहाची शेवटची मुंबईची गाड  येऊन गे यावर काह  
वेळाने घर  येऊन झोपत असे. परंतु अशा त  हेन भटकणे जाःत धो याचे वाट यामुळे मी 
पु हां वसईस येऊन राह लो. 

ÔÔमह ना द ड मह ना लोटला. आमचा थांग प ा अ ाप पोिलसांना लागला नव्हता. 
(आम या गु  कारःथानां या प रपूणतेचा हा वजय होता.) परंतु केव्हा धाड येईल याचाह  
नेम न

ने यास तयार नव्हता. तो मला मुंबईस आणून दे, असे हणूं लागला. यामुळे मला 
यांत 

जकूर खालीलूमाण होता :- कोण याह  त  हेचा अ वचार न 
करतां

ृ ी

ी नायका या चाळ त गेलो. 
बाळक

व्हता. पेणेस आले या अनुभवाने गोपाळराव सावध झाले व यांनी आ हांस ध का न 
लागता पःतुल काढनू  घे याची मसलत िम. सदावत यां या सहा याने रचली. (ह  आ ह  
नाशकास तु ं गांत असतांच कशी रचली ती हक कत पुढे येईल.) एके दवशी दपारु  १२ या 
गाड ने रा. बाळकृंण गोरे वसईस मा याकडे आला. याने सव हक कत सांिगतली व 
पःतुलाची मागणी केली. पःतुल दे याचे मी कबूल केले. परंतु (िभऽेपणाने) बाळकृंणा ते 
ःवत: 

काह तर  दगा आहे असा संशय वाटूं लागला. हणून मी मुंबईस पःतूल बरोबर घेऊन 
जा याचे साफ नाकारले. बाळकृंणाने माझी समजूत घाल याचा पुंकळ ूय  केला. पण मग 
तूं ते घेऊन कां जात नाह स, याचे समपक उ र यास देतां येईना. अखेर हताश होऊन याने 
गोपाळरावांचे ःवदःतुरच पऽ मला दले. गोपाळरावांना अशी काह तर  भानगड उप ःथत होईल 
असे वाट यामुळे हे पऽ यांनी दले होते. अगद  नाइलाज होईपयत पऽ दाखवूं नको, 
पऽािशवाय काम झाले तर पहा, असे बजावले होते. परंतु ज नस िमळा याखेर ज तेथून हालू ं
नको, अशी ह  ता कद दली होती. सदरहू पऽ मी वाचले व डॉ. प ळेकरां या हाती वाचून 
पाह यासाठ  दले. पऽांतील म

 वःतु ( पःतुल) आम याकडे परत करावी. यांतच सवाचे क याण आहे. याःत लांबण 
लाव यास, या गो ी ूकट होणे इ  नाह  या ूकट होतील, व वसई किाची पेणसारखी 
धुळधाण उडेल. मी योजलेली मसलत उ म व बनधो याची आहे; तर  ितचा फायदा यावा व 
ःवत:चे- व सवाचे - र ण करावे. तु ह ं तसे न के यास अनथ होईल. मी पूण वचारपूवक 
ह  योजना केली आहे. यापे ा याःत िलह ता येत नाह . ÔÔतर  तु ह ं अनमान क ं  नये, 
तु हांला माझी शपथ आहे.ÕÕ 

पऽ वाचून आ ह  बरेच घोटा यांत पडल . काह  वेळ डॉ टरशीं एक कडे वचार विनमय 
क न बाळकंणास सांिगतले क , आतां आमच  समजूत पटली. मी चार या गाड न वःतु 
घेऊन येतो. तूं खुशाल मुंबईस परत जा व ÔÔमी येत  काळजी क ं  नयेÕÕ असे गोपाळरावांना 
सांग.  

ÔÔचार या गाड ने जा या या ऐवजी मी सव्वादोन या गाड न वःतु ( पःतुल) घेऊन 
िनघाल ; व वां यास या गाड ंतून उत न दसरु  फाःट गाड  तयार होती ित यात बसलो व 
चन रोडपयत न जातां मटरोडला उत न पायीपायी केशवज

ृ ंण एकटाच गॅलर ंत सिचंत बसला होता. मला आलेला पाहनू  याला हायसे वाटले. 
गोपाळरावांना बरोबर घेऊन सदावत (पोलीस इ सपे टर) कोठे तर  गेले आहेत, असे 
बाळकृंणाने मला सांिगतले. यांनी दाख वले या ठकाणी वःतु ( पःतुल) ठेवून दली व 
या या कानांत सांिगतले क , ÔÔ पःतुलांत सात बार भरलेले आहेत. ज र पड यास याचा 
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उपयोग करावाÕ, असे गोपाळरावांना एक कडे घेऊन सांग. यानंतर चहा घेऊन तेथून पाय 
काढला तो राऽीं ८।। ला भाइंदरास आल . गोखले मंडळ स सव हक कत सांगून सावध 
राह याचा इशारा दला व पुढ या गाड ने वसईस येऊन दाखल झालो. 

 िमळाली, टकली व आज ते सरकार  नोकर ंतून सेवािनवृ  
झाल

 

े

७.१७ समिाःतृ यंतु । 
ÔÔमुंबईस जा यास िनघ यापूव  मु य मु य मंडळ स बोलावून पुढची व्यवःथा ठर वली. 

यापुढे कोणतीह  जोखम जवळ ठेवावयाची नाह  असे िन त केले. यांना यांना हणून या 
कारखा याची मा हती होती ते सव लोक वेठ ला ध न यां या हःते सव माल राऽीं समुिकांठ ं 
वाहनू  यावयाचा व यां या सम  सव या सव वःतूंचा नायनाट क न टाकावयाचा, लोभ 
बलकुल धरावयाचा नाह , असे ठरवून हे काम डॉ टरकडे सोप वले. यांनी ठर याूमाण सव 
काम व्यव ःथत केले. अखेर स अशा त  हेने प बक ऍिसड या १५-१६ बर या, कॅरबािलक या 
३0-४0 बाट या, मोठ  मोठ  लाःकस,् थरमॉमीटर, पारा वगैरे सव वःतु खरोखर च 
Ôसमुिाःतृ यंतुÕ झा या.  

ÔÔमी वसईस आ याबरोबर दे. बापू वाघ यां याकडे गेल . सवजण समुिावर गेले 
अस याचे समजले हणून समुिावर गेलो. मंडळ  रका या बर यांच काय करावे या वचारांत 
होती. सबंध बर या पा यांत बुड व यास या उघडक स ये याची भीती होती. समुिकांठ ं 
बर या फोड यास दगडह  िमळ यासारखा नव्हता. तेव्हां बरणीवर बरणी आपटनू  यांचे तुकडे 
तुकडे केले व समुिांत ठक  यांचा खेळ क न फेकून दले. नंतर सवजण वेगवेग या रः याने 
घरोघर चालते झाले ! 

७.१८ बॉ ं बचे कारखानदार सरकार  नोकर झाले! 

ÔÔआतां यापुढेकाय करावयाच असा वचार पडला. नािशकहनू  व डलांची (व डलांनाच काय 
पण आम यािशवाय कोणालाह  रामभाऊ भाटे हे बॉ ं ब या कारखा याचे चालक होते हे माह त 
नव्हते. हणूनच यांना ह  नोकर

े आहेत.) पऽ नािसकला ये याब ल येत होती. माच १९१0 अखेर वड ल पे शनम ये 
िनघ याचे िन त ठरले होते. हणून मी नोकर क रता डायरे टरसाहेबांकडे ताबडतोब अज 
करावा, व पु यास जाऊन खटपट करावी, असे व डलांचे आमहाचे पऽ आले. मीह  द मूढ 
झालो अस यामुळे व डलांची आ ा मा य क न पु यास वड ल बंधूंकडे गेलो व पुढे तेथेच 
राह लो. 

ÔÔकमधमसंयोगान मे. डायरे टरसाहेब - िम. शाप - हे नािशकला जातीन आले. ा 
भेट चा संबंध या सन मडर केसशीं होता. ते काम उरकून ते नािशक हायःकुलांत आले. 
जा या या पूव  यांनी पे शनम ये जाणा  या लोकांना भेट याक रतां बोला वल. Ôतुला काह  
सांगावयाच आहे कायÕ, असे यांनीं व डलांना वचारल. तेव्हां व डलांनीं सांिगतले क , साहेब, 
मी अ ापपयत नोकर क रतां अगर ूमोशनक रतां अज केलेला नाह !!! हा माझा पह ला व 
शेवटचाच अज आहे. मा या एका मुलाला नािशकची माझी जागा िमळावी व मला अखेरपयत 
नािशक ऽी राहता यावे, हणून मी मा या मुलाला ःकूल ऑफ आटम ये ठेवून या जागेला 
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पूणपणे लायक ( वािलफाइड) क न ठेवला आहे. यास मा या जागेवर नेमून मला उपकृत 
करावे असा अज करतो. ा बोल याचा शापसाहेबांवर फार इ  प रणाम झाला. यांनी आप या 
डायर ंत सव मा हती टपून घेतली व व डलांना आ ासन देऊन साहेब पु यास परत गेले. 
दलेले आ ासन यांनीं अ रश: पाळल व आलेले १00-२00 अज बाजूस सा न माझी १ 

क हायःकूलम ये सॉइंग माःतर हणून नेमणूक झाली.ÕÕ (भाटे 
यां या

े वसई किाब ल मा हती असणा  या आम यापैक  कोणीह  
आरो प

ं या बाबतीत. कारण पाटणकर पकडले गेले या णापूव  यां या घर  
प बक ऍिसड, फ मनेट वगैरे बरेच होते. पेणला ते ते पाठवणार होते. याचे नीट बोचके 

(आह ता न राजवा यांचे िचटणीस) 
घराबाहेर िनघालेह  होते. केशवजी 

नायक य  
ज ग व 
का या य ु ा ी ! ू
उतर या या

या क न थेट बंदरावरच गेले आ ण बोट चा रःता धरला. समुिावर बोट ंत 
चढ य

ए ूल १९१0 पासून नािश
 ःमिृत समा )  

७.१९ दैवान खैर केली 
वसई किाची, हणजे आम या अिभनव भारता या ूचंड बॉ ं ब या कारखा याची, अशी 

शेवट  व हेवाट लागली! यांत भा य इतकेच क , ा भयंकर गु ाब ल - इंमज सरकार या 
काय ाूमाणे बॉ ं ब तयार करणे हा यावेळ  अ यंत भीषण असा गु हा मानला गेला होता - 
या वसई किांत या कोणाह  सभासदास य कंिचतह  तोशीस लागली नाह ! याची कारणे अनेक 
आहेत. यांपैक  पह ले हणज

तान एक अवा रह  काढले नाह . अिभनव भारता या मूळ शाखेपैक  आ ह  जे पकडलो 
गेलो होतो, यांनी कोणीच कबुिलजबाब दले नाह त. गोपाळराव पाटणकर, अ णा कव, 
बाबुराव खरे, यंबकराव मराठे, व्यंकटराव नागपूरकर, मुकंूदराव मोघे यांनी व इतर काह नीं, 
नाइलाजाने पोलीस-छळामुळे, कबुलीजबाब दले होते. पण यांत ूा  संकट थोड यांत 
वार याइतक च मा हती यांनी सांिगतली होती. खरा धोका होता तो पाटणकर व कुळकण  
(राजसा ी, ऍूूव्हर) या

बांधून ते यांनी (आतां कैलासवासी) गणपतराव काळे 
यां याबरोबर दले होते. गणपतराव काळे ते घेऊन 

ां या चाळ ला उतरावयाचे जने दोन. नेहमी फ  मो या दरवा या या ज ाने
ा याये याची वह वाट असे. णपतरा का यां या व आम या सवा या निशबाने हणा, 

ंना नेहमी ा ज याने उतर याची ब  झ ल नाह  ते दस  याु  बाज या ज याने 
 उ ेशाने उलट बाजूस िनघाले! आ ण नेहमी या ज याने नेमके, याच णी, 

गोपाळरावांना अटक कर यास पोिलस अिधकार  वर येत होते! ते अिधकार  वर आले आ ण 
काळे उलट बाजूने खाली गेले. पण पोिलसास पाहताच चाळ त व खाली कुजबूज सु  झालीच 
होती. ती पाहतांच ते बॉ ं बचे बोचके घेऊन काळे जे िनघाले ते तडक एकदम िमळाली ती 
व्ह टो र

ानंतर, व बरेच पुढे गे यावर, यो य संधी साधून, तोल गे यासारखे स ग क न, ते 
बोचके समुिांत यांनी टाकून दले. अशा सुयोगान ते ःवत: तर वाचलेच पण आ ह ह  या 
संकटांतून अचानक वांचलो. आतां कै. रा. का यांनींच ह  सव हक कत मी सुटनू  आ यावर 
मला सांिगतली. एक-दोन िमिनटांचाच उशीर होऊन काळे सांपडते तर आम या खट याच 
ःव प भयंकर होऊन, आ ह  बहतेकु  जण िनदान ज मठेप हणा, कंवा ८-१0 वष काळेपाणी 
हणा, भोग यास अंदमानांत तर  खास गेलो असतो. पण ते २-४ ण का यां या व आम या 
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आयुंयांतले अमोल ठरले! खु  गणपतराव का यांनी मला जेव्हां ह  गो  सांिगतली तेव्हां ते व 
मी आ यच कत होऊन ई र  कृपेमुळे गंह वरलोच. काळे या संकटांतून अ जबातच बचावले.  

७.२० िनयमच भ वला  
पण गणपतराव का यांना बॉ ं बची िशदोर  बांधून देतांना गोपाळरावांच अंग व कपडे 

प बक ऍिसडन पवळे झाले होते. गोपाळरावां या पुढे तेव यांत पोिलस येऊन उभे राह ले, 
 खुनासंबंधान तु हांला अटक कर यास आ ह  आलो आहो, 

ोपाळराव एकदम द मूढच झाले! येथेह  मागे उपकारक ठरलेला 
आम

आ ण नािसक या या सन या
असे यांना सांिगतले. ग

या गु ता व सुर ततेचा िनयमच आ हांस भोवला. अ णा कव यां या गटापैक  
अनंतराव का हेरे यांनी २१ डसबरला (१९0९) या सनचा बळ  घेतला होता. िनयमाूमाण 
आ हांला फ  कव्याची ओळख होती. अनंताची नव्हती. यामुळे या सन या खुनाशी आपला 
काह  कोठे संबंध येईल, ह  क पनाह  गोपाळरावांना, व मलाह  १ जानेवार  १९१0 पयत, 
नव्हती. वृ पऽांत तोवर फ  का हे  यांचे नांव आले होते. कव्याचे नव्हते. िशवाय मा या व 
अ णा कव्या या ऑ टोबर १९0९ या गु  बैठक त ठर याूमाणे एकमेकांना कळ व यािशवाय 
खुनासारखे काह  कृ य करावयाचे नाह , असे शपथा घेऊन ठरले होते. यामुळे या खुनांत 
अ णा कव्याचे अंग असेल, अशी आ हांला व गोपाळरावांना क पनाह  नव्हती. कारण खुनाची 
बातमी ूिस  झा याबरोबर पेणचे यंबकराव मराठे तडक मुंबईस येऊन गोपाळरावांना जेव्हां 
भेटले तेव्हां ÔÔया खुनाशीं आपला काह  संबंध नाह ÕÕ असे पाटणकर ःप  हणा याचे मराठेच 
सांगत आहेत (मराठे यां या आठवणी). वंणुशा ी केळकर तर नािशकचे राहणारे. यांनाह  
कव्याच अंग यांत असेल अशी क पना नव्हती, असे ते आप या लेखांत हणतात. हणून 
अ णा कव्यावर या पूण व ासामुळ गोपाळराव व आ ह  सावध पण िन ंतच होतो. पण 
ददवु  असे क , ह  आमची क पना अनाठायी ठरली! आ ण गोपाळरावांचे नांव अ णा कव्यानाच 
ूथम, पोिलसास, पःतुल यां याकडनू  घेतली हणून, सांगावे लागले. या अनुरोधाने 
गोपाळरावांना अटक झाली. अ णांनी पाटणकरांच नांव कां सांिगतले ते पुढ या ूकरणांत 
येईल. येथे फ  बॉ ं ब या ूकरणापुरतेच ववेचन अस याने ते सूऽच पुढे चालवूं. 

७.२१ पाटणकरांना पडलेला भयंकर पेचूसंग 

अटक झा यावर गोपाळराव पाटणकरांना नाशकास आणले. यावेळ  पोिलसांकडनू  
पकडले या लोकांनी कबुलीजबाब देऊन पोिलसांचे काम सुलभ करावे हणून सव त  हे या 
सामदामदंडभेदा या अघोर कारवाया चालूं हो या. गु हा कबूल न करणा  यांना पोलीस अिधकार  
अ यंत िनदयतेन मार त, छळ त. या मार या या तंऽासाठ ं अ लीखान या नांवाचा 
चोर दरवडेखोर साठ ं ७ वष िश ा भोगून आलेला एक बदमाष माणूस Ôसबई ःपे टरÕ हणून 
नेमलेला होता. या हरामखोराला सह िशवाय िलह तांह  नीट येत नव्हते. छळ करणे एवढच 
याचे काम. तो आरोपींना बेदम मार . आम या खट याचा सूऽचालक गायडर हा डे युट  
इ ःपे टर जनरल ऑफ पोिलस (सी.आय.ड .)  होता. याने या अ लखानाला आरोपींना हवे 
िततके छळ याची मुभा दली होती. आम या वंणुशा ी केळकरांना तर याने, ते कबुलीजबाब 

 

अिभनव भारत - सावरकरांची बांितकारक गु  संःथा                            ७६ 



    

देत नव्हते हणून, इतके मारले होते क , याला काह  सीमाच नव्हती. यांपैक  कोणी आरोपी 
या छळाने मेला तर कॉले  यान मेला हणून जाह र क ं , असेह  गायडर हणाला होता. 
यामुळे बहतेकु  आरोपींनी या छळाला ऽासूनच कबुलीजबाब दले होते. एवढे माऽ खरे क , 

ची खाऽी झाली होती, पण तो कबूल होत नव्हता, यासच तो 
अ ली

ावरकर, पुणे 
 खट यांतून सहज वांचलो असतो. पण, 
म या व  होती! अ णा कव्या या 

सार

 . त

या या गु ाब ल गायडर
खान या ता यांत Ôसीधा कर याक रतांÕ देई. इतरांना तो फारसा ऽास देत नसे. असो. 

गोपाळरावांना पकडनू  आण यानंतर यांनीं हा सव ूकार पाह ला. गायडरन यांना कव्या या 
समोर नेल. तेथे कव्यानीं Ôयां याजवळून पःतुल घेतलींÕ असे गायडरला सांिगतले. गोपाळराव 
हा सव देखावा पाहनू  णभर सदच झाले! या कव्या यावर अलोट व ास, यांनींच 
आप यासमोर असे हणाव, हे श य यां या जव्हार  लागले. पण या प र ःथतीत करणार 
काय? कबूल न करावे तर छळ होणार. आ ण छळाला सु वात झाली हणजे पःतुलांचे लचांड 
तर ग यांत पडणारच, पण आप या अंगावरचे प बकचे डाग, आ ण यानेच रंगलेला आंतला 
शट, उघडक स येऊन सव वसई या बॉ ं ब या कारखा याचे ूकरण अंगावर शेकणार! अशा 
शृगंाप ींत वसई वाचवावयाचीच असा त णींच िनकाल ठरवून पाटणकरांनीं पःतुलांची सव 
मा हती सांग याचे कबूल केले. Ôसवनाशे समु प ने अध यजित पं डत:Õ या यायाने यांनीं 
केले तेच यो य केले, यांत शकंा नाह . पण यांनीह  या बावरले या ःथतीत, पःतुलासाठ ं 
माझे व चतुभजुचे नांव सांिगतले. कारण चतुभुजने वलायतेहनू  आणलेली पःतुल मा यासाठ  
पाटणकरांनींच आणून पेणला पाठवली होती. यावेळ  पाटणकरांनीह  ठरा वक यु  योजली 
असती तर पुढ ल अनथ टळला. असा काह  ूसंग आला हणजे कोणातर  नुक याच २-३ 
मह यांपूव  मेले या ःने ाच नांव म ये घालून या याकडनू  ह  पःतुल वगैरे सामान घेतले 
असे सांगावे, असे मी यांना क येक मह ने अगाऊच िन ून बजावून सांिगतले होते. अशा 
यु ने सांखळ  तुटते, व पुढ या सव माणसांचा बचाव होतो. पण पाटणकर ग धळ यामुळे 
हणा, कंवा यां या उपजत वसराळूपणाने हणा, ह  यु  योज याचे ते नेमके यावेळ  
वसरले. ती यु  यांनी पेणला पःतुल ठेवली होती तेथे अधवटपणाने योजली. याचा 
उ लेख भा यां या वर या लेखांत आलाच आहे. पण तीह  वायां गेली. असो. या यु चा 
उपयोग केला असता तर कदािचत ् पुढची सगळ च सांखळ  तुटली असती, आ ण 
पाटणकरांपयतच सव ूकरण थांबले असते. हणजे मी, थ े, चतुभुज, ता या स
गटातले खरे व इतर मंडळ ं, पेणची सव मंडळ ं, या
बीडकरमहाराजांनी हट याूमाणे, भ वतव्यताच आ

या धुरंधर पुढा  याला आप या सहका  यांची नांवे सांगावी लाग याने सवाचाच धीर खचला 
होता. ह  सव पःतुले न सांपडली तर िनदान २0 अिधका  यांचे खून होतील अशी धाःती 
गायडरला होती. हणून यांनी हवे ते क न ह  वलायतेतून आलेली २0 पःतुल ूथम हडकाु  
व ता यांत या, अशी स  आ ा खाल या अिधका  यांस केली होती  यामुळ वाटेल ो छळ 
कर यास पोलीसह  मागेपढेु पहात नव्हते. या कारणाने पकडलेली मंडळ  अगद  अगितक 
झाली होती. छळ तर इतका होत होता क , आंबेडकरासार या क व या १६ वषा या मुला या 
दो ह  पायांत पोिलसांनीं हातांतली हातकड  घालून याला दवसभर जेरबंद क न टाक यासह  
मागे-पुढे पाह ले नाह ! पण तर ह  याने कबुलीजबाब दला नव्हता. याव न पोिलसांचा जुलूम 
कोठ या थराला चालला होता याची क पना येईल. या जाचामुळे व वश होऊन काह जण Ôतलुा 
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सोडनू  देऊं, माफ  देऊंÕ या फुसलावणीला बळ  पडनू  गु हा कबूल क न जबाब देत होते. पण 
अशाह  भेसूर प र ःथतीत, अवँय तेवढ च मा हती सांगून, श य तेवढे इतरांस वांच व यास 
सवच झटत होते. खु  हायकोटा या ःपेशल शाय यूनलनह  आप या िनवा यात आरोपी व 
साधे सा ीदारच काय, पण माफ चे सा ीदारह  सव मा हती सांगत नाह त, असा शेरा मारला 
आहे! असो. गोपाळराव पाटणकर या पेचात सापडनू  ग धळून गेले होते. वसईचे ूकरण 
वांच व यासाठ  यांनी पःतुलांचे ूकरण कबलू क न छळातून आपली सुटका क न घेतली. 
राऽी झोपेचे स ग क न, डो याव न पांघ ण घेऊन, आपला प बकने पवळा झालेला शट 
उंदराूमाण दाताने कुरतडनू  यांनी या या िचं या के या, आ ण या लपवून दसरेु  दवशी 
सकाळ  शौचास गे यावर शौचकुपात टाकून द या. याूमाणे एक पुरावा यांनीं बेमालमू 
नाह सा केला. अंगावरचे डाग धुवून पुसून टाकले.  

७.२२ पाटणकरांनी मला ग वले  

पण पःतुलांच ूकरण कबूल करतांना यांनी माझे व चतुभुजचे नांव सांिगतले होते. 
यामुळे आ हां दोघांना अटक झाली. आ ण या िमळाले या व चतुभुज या पुराव्यावर 
वलायतेस सावरकरांवरह  पकडवारंट सुटले, आ ण तेह , िनंकारण ृा सहनू  परत आ यामुळे, 
अटकले गेले. यांना हंदःथानांतु  आणावयास बराच वेळ लागला. मला पकडनू  नेले तेव्हांच, 
कव्यानीं सांिगत याव न, बॉ ं बचे कवच करणारे हणून, व्यंकटराव नागपूरकरांनाह  पकडनू  
आणले होते. नािशकास ने यावर मला गायडरने या बाबतीतला माझा संबंध कबूल कर यास 
दटावले. मला तो हणाला, ÔÔभट, मी तु हांला बरेच दवसापासून पाहत  आहे. तु ह  या 
फंदांत असाल असा माझा तक होता. पण तु ह  तो नाकबूल कर त होतां. (याची हक कत 
अशी :- बाबांना मा या घर ं मुंबईस पकडले तेव्हां मलाच यां या खट याब लची सव 
व्यवःथा करावी लागली होती. कारण सावरकरांचे मा यािशवाय कोणीह  नातलग ती कर यास 
तयार नव्हते. यामुळे मजवरचा पोिलसांचा संशय ढ झाला होता. एके दवशी गायडर 
नाशकास मा या शरुांकडे आला. ते सेवािनवृ  डे युट  कले टर होते. यामुळे, यांचे वजन 
मजवर पडेल अशा समजुतीने, याने मला यां याकडे बोलावून घेतले. आ ण ÔÔसावरकरां या 
कटांत राहूं नका. यामुळे तु ह  सकंटांत पडाल. यां याबरोबर काय काय कर त होतां ते 
आ हांला सव सांगा. आ ह  तुमचा बचाव क ं . तु ह  एल.एल.बी., एम.बी.बी.एस. होणार 
अस याने तुमचे भावी आयुंय अ यंत सुखांत, सरकार या कृपेत, जाईल. हणून तु ह  या 
भानगड त पडूं नका. हा मह वाचा स ला मा याूमाणेच तुमचे शरूह  देतील. तर  काय ते 
मला सांगा.ÕÕ असा उपदेश यान चाल वला. तेव्हां मी सव गो ी साफ नाकबूल के या हो या. 
सावरकरांचे व माझे नाते आहे. िशवाय आ ह  एकाच कॉलेजचे व गांवचे. यामुळे मला 
यां या संकटात मदत करणे भाग होते, हणून मी बाबांना मदत केली, इतके सांगून मी ती 
वेळ मा न नेली होती.) पण आता मा या हातात प के सापडला आहात. आतां सव कबूल 
के यािशवाय तुमची सुटका नाह . पाटणकरांनी व चतुभुजने सव कबूल केले आहे. तर  तु ह ह  
कबूल करा. या मूखा या नाद ं लागून आप या आयुंयाचे मातेरे क  नका, असे मी तु हाला 
तुम या सास  यां या घर ंच बजावल होते. तु ह  ऐकल नाह . आतां तर  कबूल करा हणजे मी 
तु हांला यांत ग वणार नाह Õ असे हणून मा या उ राची अपे ा तो कर त बसला.  
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मी याला सांिगतले क , ÔÔहे सव खोट आहे. पाटणकर चतुभुज हे मा या फारशा 
ओळखीचे नाह त. तेव्हां यांनीं काह  जर  सांिगतले असले तर  मला ते खरे वाटत नाह , 
आ ण कबूल तर नाह च नाह .ÕÕ माझे उ र ऐकून याने पाटणकरांना बोलावून आणले. 
गोपाळरावांनी मला ःप च सांिगतले क , ÔÔभाऊ, आतां लपव यांत काह  अथ नाह . मी सव 
सांगून टाकले आहे.ÕÕ हे पाटणकरांचे श द ऐकतांच मी थंडच झालो! पण अिधक काह च 
बोललो नाह . गायडरने मला सदावत इ ःपे टर यां या ता यांत दले, व सव कबूल क न 
या हणून यांना आ ा क न तो िनघून गेला. हा सव ूसंग राऽी घडला होता.  

राऽभर मला झ प आली नाह . पाटणकरांसारखा जवाला जीव देणारा ःनेह  सव काह  
कबूल करतो, आ ण मलाह  कबूल करावयास सांगतो, हे पाहनू  मी ःतिमतच होऊन गेलो 
होतो. पण इलाज काय? यांतूनह  श य िततके िनभावून गेलेच पा हजे, असे वचार डो यांत 

होत  यांत अस याने एकमेकांशी बोल याचीह  चोर  होती. पण 
या घेत असता, आ ह  हळंुहळंु कुजबुजतच होतो. या 

कुजबु

चालले े. आ ह  सव पोलीस पहा
पोिलसांची नजर फरतांच, कंवा ते डलु

जीतच मला छळाचा भयंकर ूकार कळला. तेव्हां Ôआलीया भोगासी असाव सादरÕ 
यािशवाय पाटणकरांस गित नव्हती, असे मला कळून आले.  

७.२३ पोलीस इ ःपे टर सदावत यांची सहानुभूित व मदत  

सकाळ  शौचमुखमाजन झा यावर गायडर या आ ेूमाणे मला इ ःपे टर सदावत यांनी 
बोलावून घेतले. बदमाष अ लीखान यां या हाताखालीं छळ याच काम कर त होता. सदावत 
यांनी आरंभापासूनच सलगी दाख व यास सु वात केली. ूथम मला यांनी आप याबरोबर चहा 
घे यास आमह केला. मीह  तो घेतला. मला ूथम वाटले क , ह  सलगी हणजे अःवला या 
गुदगु या आहेत. हणून मीह  सावधच होतो. पण यांनीं ूथम ÔÔरामभाऊ दातारांना तु ह  
ओळखतां कायÕÕ असे मला वचारल. रामभाऊ हणजे आम या िमऽमे याचे सभासद व 
मा या परमःने ांपैक  वामनशा यांचे वड ल बंधु. तेव्हां मी यांना चांगलेच ओळखतो असे 
सदाव याना सांिगतले. माझा व यांचा व पु याचे गणपतराव फडके यांचा अ यंत िनकट ःनेह 
आहे, असेह  सदावत हणाले. मीह  जरा ह या क न यांना हणाल  क , ÔÔअसे जर आहे 
तर तु ह  आ हांस मदत केली पा हजे.ÕÕ ÔÔकोणती मदत हवीÕÕ असे यांनी वचारतांच 
ÔÔपाटणकरांची व माझी गांठ एकएकट  घालून ाÕÕ असे मी यांना हणाल . ÔÔआतांच ती 
संधी देत ÕÕ असे हणून यांनी पाटणकरांना बोलावणे पाठ वले. पाटणकरांना व मला एकऽ 
ठेवून हळूच सदावत हणाले, ÔÔतु ह  दोघांनी िमळून काय जबाब ावयाचे ते ठरवा. आ हांला 
पःतुले हवी आहेत. यांचा छडा लागत चालला आहे. ती न िमळाली तर िनदान २0 टोपडे 
तर  मारले जातील, ह  गायडरला भीती आहे. हणून याचीं पःतुल िमळ व याची इतक  
धडपड आहे. ती िमळाली हणजे मी तुम या इतर सव भानगड  उघडक स येऊं देणार नाह ; 
आ ण या बाबतीत हवी ती मदत तु हांस कर न. रामभाऊ दातारांचा मी ःनेह . हणजे 
तुमचाह  मी ःनेह च आहे, असे समजा. आ ण पूण भरंवसा मजवर टाका. मजवरचा भरंवसा 
टाकलात तरच बरे. इतर हणजे पुढे सेवािनवृ  झालेले, समथ भ  हणून गाजलेले, 
आ ेाहून सुटका या मंथाचे कत बाबासाहेब देशपांडे व पागे, कामटे वगैरे कोणीह  तु हांस 
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मदत 

ते घर व 
सदाव

ंना थोडासा बाहेर यालीपणाचाह  
नाद लागला होता. राजक य गु ांखेर ज इतर, हणजे खून, चोर , दरोडे इ याद , गु ांतील 

ां यावर फार व ास 
बसला

करणार नाह . यां याब ल सावध असा.ÕÕ असे सांगून सदावत िनघून गेले व मी व 
पाटणकर असे एकटेच तेथे राह लो.  

७.२४ सदावत यांची थोड  मा हती 
आमचा वसईचा बॉ ं बचा कारखाना व यांतले सहकार  हे केवळ या सदाव या या 

बनमोल साहा यामुळे आ ह  वांचव ूशकलो. यामुळे यां याब ल येथेच दोन गो ी सांगणे बरे. 
यांचे नांव िशवराम वंणु सदावत. लो. टळकां या वा या या मागेच यांचे राह

याचे राममं दर आहे. या एकाच अक पत सांिन याचा यांना मोठा अिभमान वाटे. 
देशभ चे वारे आम या घरावर नेहमीच वाहते, असे ते हणत. लो. टळकांना मंडालेहनू  
आण यासाठ ंह  ते पोलीस अिधकार  हणून गेले होते. यामुळेच यां या अंत:करणांत 
देशभ  जली होती; आ ण हणून अशी यांची वृ ी झाली होती. यांतह  यांचा व 
आम या अिभनव भारतांत या रामभाऊ दातारांचा अकृ ऽम ःनेह होता. यामुळेह  देशभ ची 
भावना दणावलीु  होती. यांचे िश ण वगैरे बेताचेच होते. नोकर  पोिलसांतली अस याने 
अनायसे व फुकट यांची चैनबाजी चालत असे. यामुळ या

आरोपींना ते मुळ ंच दयामाया दाखवीत नसत. यामुळे गायडरचा य
 होता; आ ण हणूनच या आम या खट यांतह  याने यांचीच नेमणूक केली होती. 

असो.  

७.२५ आमचे साहस व सदाव यावर व ास 

पाटणकर व मी एकऽ बस यावर यांना सव हक कत वचारली. यांनीह  ती 
मोकळेपणाने सांिगतली, वसईचा बॉ ं बचा कारखाना वाच व यासाठ ंच केवळ मी कबुलीजबाब 
दला, असे ते हणाले. मी अगाऊ सांिगतलेली - मतृमनुंय म ये घालून सांखळ  तोड याची - 
यु  कां योजली नाह त हणून मी यांना वचारले. ते हणाले क , ÔÔमी ग धळून गे यामुळे 
भल याच ठकाणी ती योजली व ती फसली. पण ती यो य त  हेन न उपयो ज याब ल यांना 
मनापासून वाईट वाटत होते. परंतु हातचा बाण सुटनू  गेला होता. नतंर याब ल खेद 
कर यात अथह  नव्हता. चतुभुजूमाणे यांनी रा. थ े यांचेह  नांव सांिगतले होते. यांनाह  
अटक क न आणले होते. पण यां या व  पुरावा फारसा नव्हताच. तेव्हा सव जबाबदार  
आ ह  दोघांनी यावी, व हर भाऊ थ यांना सुट याची संधी घावी, असे आ ह  ठर वले. पण मी 
मॅ जःशेटपुढे कबुलीजबाब देणार नाह , असेह  गोपाळरावांस सांिगतले. अ ाप बॉ ं ब या 
कारखा यांत भा यां याजवळ ठेवले या पःतुलाची हक कत पोिलसांस सांगावयाची होती. ती 
सांगताना आ ह  दोघांनी सदाव याना पूण व ासांत घे याचे धाडस प करावयाचे ठर वले. 
आ ण तेथलेह  पःतुल यां या हवाली करावयाच, व यांनी आमचा बॉ ं बचा कारखाना 
उघडक स आणावयाचा नाह , असा यां याशीं करार करावयाचा, असाह  बेत ठर वला. एवीतेवीं 
कोणते तर  साहस या वेळ  प करण भागच होते. सदाव याना व ासांत घेतले नसते तर 
तेथ या पःतुला या पायीं तो सव कारखाना, व तऽःथ शेकडो सहकार , उघडक स येऊन 
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यांची गळचेपी व्हावयाची, व आमचे संकट आभाळाएवढे सह गु णत व्हावयाचे. बर यांना 
व ासांत घेतले, आ ण यांनीं व ासघात केला, तर  अिधक ते काय होणार? असा वचार 
क न निशबाची पर ा पाह याचा आ ह  िनधार केला; आ ण सदाव यावर व ास टाकावयाच 

े यांनींह  आम यावर टाकला होता. या वेळ  गायडर पु यास गेला होता. 
आरोपाव न आरोपीला - यांनीं ःने ाूमाण सवःवी 

ाळरावांना हातबेड  कंवा काढणी घातली 
नव्हत

ठर वल.  
सदावत आ यावर आ ह  यांना आमचा बेत कळ वला. पाटणकरांनीं ह रभाऊ थ यांना 

बोला व यास यांना सांिगतले. थ े आ यावर आ ह  आमचा बेत यांना कळ वला. ÔÔतु ह  
सुट याचा संभव आहे. तेव्हां आ ह  दोघे तु हांस यांत गुंतवीत नाह . सव जबाबदार  
पःतुलां या बाबतींतली आ ह  घेत . तु ह  सुटलांत तर आम या दोघां या अनाथ कुटुंबां या 
च रताथाची सोय करा,ÕÕ असे थ यांना आ ह  सांगून यां याकडनू  याब लचे अिभवचन 
घेतले. थ यांनींह  ते दले. या अिभवचनाूमाणे, अपे ेूमाणे िनद ष सुट यावर, यांनी 
आम या कुटंबांचीु  चौकशीसु ा केली नाह , मग च रताथाची सोय करणे दरचू ! असो. याूमाणे 
खलबत क न आ ह  पाटणकरांना मॅ जःशेटसमोर काय सांगावयाचे, हे ठर वले. याला 
सदावत यांनीह  संमित दली. 

७.२६ बॉ ं बचे कारखानदार वांच वले  

दसरेु  दवशीं सदावत या बॉ ं ब या कारखा यांतल पःतुल हःतगत करावयासाठ ं 
गोपाळरावांना बरोबर घेऊन मुंबईस गेले. सदाव यावर आ ह  जसा व ास टाकला होता 
याूमाण
गोपाळरावांना - खुना या  पकडले या 
वाग वल. बरोबर एकह  पोलीस घेतला नव्हता. गोप

ी. ःनेह  याूमाणे गांवी जातात, याूमाणेच दोघे गेले. मुंबईस गे यावर 
गोपाळरावां या मेव्ह याकडे - रा. बाळकृंणपंत गोरे या याकडे - ते थेट गेले. तेथे 
गोपाळरावांनीह  थोड  सावधिगर  दाख वली. आपण ःवत: सदाव याना घेऊन, वसईस न जाता 
आप या मेव्ह यास - बाळकृंणपंत गो  यांस - यांनीं पऽ देऊन वसईस पःतुल आण यास 
पाठ वले. पुढची हक कत रामभाऊ भा यां या मनोरंजक वणनांत वर आलीच आहे. हणून 
ितची पुन  कर त नाह . पण याह पे ां मनोरंजक हक कत पुढेच आहे. ती हणजे 
सदाव याना पु यास आप या ूय पाऽांकडे जा याची आलेली ह कु . पःतुल सांपडले हणजे 
याचा पंचनामा करावाच लागतो. वसईस तर तो करावयाचा नव्हता. हणून दसरेु  गावच 
ठर वणे भाग होते. आ ण सदाव याना पु यास जा याची लहर आली होती. हणून ते पःतुल 
घेऊन सदावत व पाटणकर पु यास गेले; आ ण बॉ ं ब या कारखा याचा मागमूसह  
सदाव याखेर ज कोणासह  कळला नाह . अशा र तीने केवळ यां यावर या व ासामुळे 
वसईचा बॉ ं बचा कारखाना व सहकार  आ ह  वाच वले.  

७.२७ सदाव या या गमती 
पु यास सदावत व पाटणकर दोन दवस राह ले. ूय पाऽाबरोबर सदाव यानी आपली 

चैन क न घेतली. पःतुलाचा पंचनामा हवा तसा क न घेतला. यावेळ  गायडर पु यास 
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होता. िनयमाूमाणे सदाव याना यांची भेट घेणे भाग होते. याूमाणे ते गेले. पःतुलाब ल 
गायडरने वचारतां पःतुल एक-दोन दवसांत िमळेल, सुगावा लागला आहे, अशी लोणकढ  
थाप याला ठेवून दली. आ ण आपली चैनचमन क न पाटणकरांसह पु याहनू  नाशकास परत 
आले. इतका धाडसी, व ासू, देशभ  इ ः टे टर आ हांला वश झाला; व सव वसईचा 
बॉ ं बच

ॄा ण हणून आ हांला अिधक ख यांत टाक याची जी 
ेषबु ने छळणूक केली तशी इतर काह  ॄा ण व ॄा णेतर अिधका  यांनीह  केली नाह . 

त ्आचरण करतात, हे आ हांला या खट यांतह  
ू यय

चहा वगैरे या, आ ण मग तुमची 
झडती होऊं ा, तु ह  व मी येथेच आहोत.Õ असे हणून मी चहा सांगून येतो हणून उठले व 

स सांिगतले; आ ण चहा होईपयत प बक या बाट या 
माग

ा कारखाना व तेथले अिभनव भारताचे सव सहकार  या या मदतीने आ ह  वाचव ू
शकलो, हे परमे राचे उपकारच मानले पा हजेत. 

सदाव या याब ल आमची खाऽी झा यामुळे आ ह  आम या पकडनू  आ णले या 
सहका  यांना यां यावर व ास टाक यास सांिगतले; पण पोिलसासंबंधा या सवऽ पसरले या 
गैर व ासाने कोणी यांचा फारसा फायदा घेतला नाह . इतर पोलीस अिधका  यांनी इतर 
आरोपींना काह  मदत के याच ऐ कवात नाह . आतां कैलासवाद  झालेले बाबासाहेब देशपांडे हे 
अनेक लोकांना सांगत असत क , Ôमी नािसक केसमध या आरोपींना फार मदत केली. पण 
माझी मा हती या या अगद  उलट आहे. इतके माऽ खरे क , इतर काह  ॄा ण ें या पोलीस 
अिधका  यांनी, आ ह  केवळ 

जाित ेषान अंध झालेली माणस कसे पशवु
ास आले. उलट ॄा ण असूनह , आ ण चाफेकरांसार या देशभ ां या बरोबर िवीडां या 

खुनांत सामील अस यामुळे क येक वष तु ं गवासाची िश ा भोगून आलेले, पण पुढे पोलीसांत 
नोकर स लागलेले, साठे यांनी आम या बाबुराव ख  यांना लाथा मार यासह  कमी केले नाह ! 
असो. या सव ूकरणाची हक कत पुढे येईलच. 

७.२८ बॉ ं ब कर याचे अ य ूय   

बॉ ं ब या बाबतींत इतरऽ ूय  चालूचं होते. आतां अकालींच कैलासवासी झालेले 
पु षो मपंत दांडेकर, व फाशी गेलेले वनायकराव देशपांडे, हे बाबुराव ख  यां या जवळ ह  व ा 
िशकून नािशकास प बक ऍिसड व फ मनेट कर त होते. कोठु  यासह  वामन ौीधर बव या 
उ ोगांत होते. मुंबईसह  आम याखेर ज इतर लोक हे य  कर त होते असे दसते. कारण मट 
मे डकल कॉलेजमधली प बकची बाटली बेप ा झाली होती. पु यासह  काह  ूयोग झाले होते. 
यापैक  एका ूय ाची हक कत मनोरंजक आहे. पु या या गटातले (आतां कैलासवासी) आमचे 
शकंर पांडरंगु  महाजन हे या ूय ांत होते. यां या घर ं प बक या व इतर ऍिसडां या काह  
बाट या हो या. या घरांत असतांनाच, यांना यां या ब  याच दाट ओळखीचे पोलीस 
अिधकार  अचानक अटक करावयास व झडती यावयास आले. शंकरराव णभर बुचक यांतच 
पडले. पण यांनींह  आप या सुपीक मदंतूंनू  एक श कल लढवली. या अिधका  यांची ओळख 
अस याने शकंररावांनी सलगी दाखवून हटले, ÔÔबसाहो, 

घरांत या मंडळ ंना चहा ठेव या
या संडासांत ओतून यांचा नायनाट करा, असे सांगून परत बैठक त येऊन बसले. 

इकड या ितकड या यां या ग पा चाल या हो या, त  त  आत बॉ ं बचा मु ेमाल नाह सा होत 
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होता! ते मु य काम उरक यावर मगच चहाचा िनरोप आला. तोपयत तो चहा होतच नव्हता! 
चहाची वद  आतून आ यावर शकंरराव साळसूदपणान आत जाऊन, सव िनरवािनरव झाली 
याची खाऽी झा यावर मगच, चहाचे कप घेऊन बाहेर आले. चहा, वड  वगैरे झा यावर मग 
झडती झाली. यांत मग काय सांपडणार?  

अशा ूकार बॉ ं ब या ूकरणाचीं ह  उपा यान संपली. येथे मला ू य  यांची मा हती 
होती तेवढ च दली आहे. ददवानेु  आज पु षो मपंत दांडेकर व वनायकराव देशपांडे हयात 
नाह त

 Ð ५ Ð ८ - ३।। वष अशा िश ा - झा या 
ांतच खुडला गेला. (डॉ. आठ ये यां या आठवणी). 

७.३०

. ते असते तर यापे ा अिधक व सनीय मा हती मी पुरवूं शकलो असतो. पण ÔÔसव 
यःय वशादगा ःमिृतपथं कालाय तःमै नम:Õ हणत, औधंच ूकरण सांगून, हे ूकरण पुर 
करतो.  

७.२९ औधंचा ूय  व साता  याचा अिभयोग  

अिभनव भारता या सभासदांवर सश  रा यबांती या कटाचा खटला चालूं असतांनाह , 
१९0१ या मे मह याम ये, आम याशीं संल न असले या औधं या गु  मंडळ ंपैक  आ टःट 
रा. म. रा. हंगे यांनी औधंास ःवदेशी प तीने बॉ ं ब तयार कर याच काम चालूं ठेवले होते. 
आ ण वसई या मंडळ ंूमाण यांनीं तो उडवूनह  पाह ला. या आनंदा या भरात यांनी यांचे 
सहकार  मेहदळे यांना ती सव कृती सांिगतली. पण ददवु  असे क , मेहदळे हे क या दलाचे 
िनघा यामुळे यांनी ती बातमी पोिलसास कळ वली; आ ण यामुळ डॉ. वा. व. आठ ये 
(सातारा), हंगे, मेहेदळे व इंगळे यां यावर साता  यास सेशन कोटात खटला होऊन यांत 
पह या ितघांना आम याूमाणेच भयंकर िश ा
आ ण हा रा यबांतीचा अ पसा ूय  मुळ

 आम या व वंस मतेच गमक 

वर दले या बॉ ं ब या सामाना या नासधुसीव न वाचकांना आ ह  केवढा ूचंड उ ोग 
चाल वला होता, व कती ठकाणी बॉ ं बचे कारखाने चालूं केले होते, आ ण योजनेूमाणे जर 
बॉ ं बचे धूमधडाके उडव याचे ठरवले असते तर ॄ टश सरकारला ठक ठकाणी कसे हादरवले 
असते, याची थोड  तर  क पना येईल. आम याखेर ज देशांत इतर गु  मंड यांचेह  हे उ ोग 
चालूच होते. याच वष  व्हाइसरॉय लॉड िमंटोवर अहमदाबादेस फेकलेला बॉ ं बच याची सा  
देत आहे. आम या या सव खटपट  एकदम अचानक, कोणाह  सहका  यास अगाऊ न कळवतां, 
जो या सन-वध झाला यामुळे, वाया गे या याचेच आ हांला अ यंत वाईट वाटले. शऽू या 
शेकडो हजारो लोकांना गारद कंवा ज माचे जायबंद  कर याची आमची तयार  होती. पण 
एकाच अिधका  या या वधासाठ  एवढे आिथक, आ ण शेकडो कुटंबांचेु  ज माचे, नुकसान झाले, 
कैकांना तु ं गवास व देहदंड सोसावे लागले, ह  ददवाचीु  शथ झाली. िनयोजनपूवक काय 
करावयाचे ठरले असूनह , तशा आणाभाका झा या असतांना, केवळ मोहवशतेने, असा 
सवःवाचा घात झाला, आ ण शऽूला हादरा बस याऐवजी आ हांला व आम या चळवळ लाच 
उलट हादरा बसला, याब लचा खेद होतो. पण रा ा या द घकालीन जग व्याळ यु ांत या 
चकमक म ये असे अपघात व्हावयाचेच, हे जाणूनच आ ह  आमच समाधान क न घेत होतो. 
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८ सरकारचे अिभनव भारतावर ल ह ले 
रा ऽगिमंयितभ वंयित सुूभातम ्। 
भाःवानुदेंयित हिसंयाित पंकजौी: ।। 
इ थं विचंतयित कोषगते रेफे । 
हा हंत ! हंत ! निलनीं गजमु जहार ।। 
ÔÔराऽ जाईल, सुूभात होईल, सूय उजाडेल आ ण कमल उमलून ते आप या शोभेने हसू 

लागेल, असा कमलांत अडकलेला मधकुर वचार कर त होता. तोच हायरे दैवा ! ह ीने ते 
कमलच उपटनू  टाकलÕÕ या सुंदर क वतेत जी कमळात या मधूचा उपभोग घे यासाठ  यांतच 

शीच आमचीह  होती. इंमज सरकार या 
रा या
गुंगून अडकले या मधुकराची र य क पना होती त

व , एकदम, अनेक ूांतांत, सश  बांतीची उठावणी क न ते उधळून टाकावयाचे, 
असे क पनातरंग व योजना हंदःथानात याु  शेकडो बांितकारकां या मनांत थैमान घालीत 
हो या. या उ ेशाने गु पणे लोकसंमह व श ा  संमहह  ठक ठकाणी चाल ूहोते. या भीषण 
संमामाची क पना इंमज सरकारलाह  आलेली होती. बांतीसाठ  जो वृ पऽांतून, सभांतून, 
उ सवांतून, मंथांतून उघड ूचार चाल ू होता याव न हे वादळ लवकरच माजणार, अशी 
क पना बंगाल, महारा , पंजाब या ूांतांत या सुभेदारांना (गव्हनरांना) तर  न क च डांचत 
होती, असे Ôराजिोहकिमट चे इितवृ Õ हणते. पण हा ूचारह  रबूट भरतीसाठ  आ हांला 
करणेच भाग होते. यांतला धोकाह  आ ह  जाणून होतो. पण तो प क नह  आ हांला ते 
दव्य करणे अगितकतेने अवँयच होते. 

८.१ वंदे मातरमच्ा खटला 
हे ूकट काय कर याचा अपे त प रणाम हणजे पोिलसांची नजर व पुढा  यांची 

उचलबांगड , हा झालाच. १९0६ म ये २७ स टबरला दस  या या वा षक िमरवणुक या वेळ  
एका पोिलसाने Ôवंदे मातरमÕ् या जयघोषाला बंद  केली व बाबा सावरकरां या अंगावर हात 
टाकला. यासरशी याला बाबांनी लोळवले व ितंबले. ह  हक कत समजताच दंगल झाली. 
आ ण पुढे िमऽमे या या ११ आरोपींवर खटला झाला. करकोळ मारामार चा खटला. यांतह  
एका दा  यायले या िशपायाने माज वलेला, पण पोलीस हणजे ॄ टश साॆा या या 
र काचा ूितिनिध! लगेच सव ॄ टश स ािधकार  या यामागे उभे राह ले; आ ण दस  याु  
दवशी ११ जणांना पकडनू  जािमनावर मोकळे केले. याब लची हक कत रा. गोखले यां या 
Ôबांितवीर बाबाराव सावरकरां याÕ च रऽांत तपिशलासह दली आहे. या िनिम ाने स ाधा  यांनीं 
आप या स ेचे ूदशन २00 पोलीस आणून गावात िमरवून केले. नंतर खटला भरला गेला; व 
तो वषभर, मॅ जःशेट या मज ूमाणे मु काम कर त कर त, ज हाभर नाचला व गाजला. 
अिभनव भारता या सदःयांना ती इ ाप ीच झाली. या िनिम ाने यांनी मॅ जःशेट या 
मु कामा या ठकाणी, व खेडोपाड  आ ण जागोजागी, राऽी सभा भरवून वंगभगंा या चळवळ त 
ःवरा य, ःवदेशी बह ंकाराद  उपायांवर उ ेजनाह शेकडो भाषणे केली. शेवट  हा खट याचा 
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ड गर १२ मह ने पोख न मॅ जःशेटने १0/२0 दंडा या
बोळवण केली! पण या अिभयोगामुळे ÔिमऽमेळाÕ व य

.  करकोळ िश ेचा उंद र काढनू  याची 
ाचे पुढार  पोिलसां या का या याद त 

गुंतले ोक करतात, यांची गु  संःथा आहे, आ ण ती 
बांितकारक ेच होते. पण ू य  कृ य सरकारा व  काह  
घडले पोिलसांस हात घालावयास जागा सांपडली. 
ÔÔिमऽ त होताÕÕ, असे आप या सा ीत आम या खट यांत 
डे युट . 

ा पोलीस सुप रंटेडंट गायडरने यासाठ  बाबांना अटक 
केली. बाबांचे नाव याला कळले नसते, कंवा बाबांनीं खोटे नाव सांिगतले असते, तर कदािचत 

 ते. कंवा जािमनावर यांची मु ता तर  केली असती. पण 
Ôसावर

गेले. राजिोहा मक चळवळ  हे ल
 आहे, हे पोिलसांना अगोदर कळल

नव्हते. ते या मारामार ने घडले; 
मे यापासून पोिलसांस फार ऽास हो
 सुप रंटेडंट मा तीराव तोडरमल हणालेह

८.२ १९0८ मधला बाबांवरचा दसराु  खटला 
महारा ात या बांितूचारकात सावरकर बंधूंचीं नावे पोिलसांनी १९0६ नंतर गोवून ठेवली 

होती, असे आम यावर ल खट यांत या पोलीस अिधका  याने आप या जबानीत सांिगतलेले 
आढळते. आ ण यामुळे अशा बांितवीरांना संकटांत घाल यास सरकार टपलेलेच होते. 
परःपरच यां यावर संकटे आली तर सरकारला गुदगुद या होतच असत. लो. टळकांना 
हणूनच ताईमहाराज-ूकरणांत पेचात आण याचा बेशरम ूय  क येक वष चालू होता. पण 
परःपर अशा वीरांचा काटा असा न िनघाला तर, जी संधी येईल ती साधून, अशा चळव या 
लोकाना तु ं गात डांब याचा खटाटोप कर यात येई. तशी संधी १९0८ म ये बाबां यावर, 
यां या अधीरतेने, पु हां आली. या वेळ  देशभ  अ णासाहेब परांज यां यावर राजिोहाचा 
अिभयोग मुंबईस सु  होता. बाबा तेव यासाठ  लोकमा यां या आमहाव न मुंबईस गेले होते. 
परांज यां या खट या या वेळ  मॅ जःशेट या आवाराभोवती खूप गद  यांना पाह यास जमली 
होती व रेटारेट  चालू होती. रेटारेट त एक

यांने बाबांना सोडनहू  दले अस
कर' या नावाची इंगळ  डसतांच याने हे सावज प केच पकडले. वाःत वक हा बेकायदा 

जमावाचा साधा गु हा. तोह  मुंबईत घडलेला. या िनिम ाने नाशकास यां या घराची Ôझडती' 
घे याचे काह च कारण नव्हते. पण पोलीस िनिम ालाच टपलेले होते. आ ण मॅ जःशेटह  यांचे 
गुलाम झाले होते. यांनी यासाठ  नाशकास बाबां या घराची झडती दस  याु  दवशी घेतली. 
नारायणराव सावरकर नीं दरदश पणानेू , हे भावी संकट हे न, व नाथराव केळकरांना राऽीच 
नाशकास पाठवून, झडतीत काह  सापडू नये अशी व्यवःथा केली होती. यांनी व घरात या 
मंडळ ंनी श य ते कागदपऽ रातोरात जाळले. तर ह  ब  याच मा झनी या ूती, बांितकारकाची, 
गु  सःंथांचीं, लंकर  िश णाची काह  पुःतके व इतर ूकाशने, काह  पऽे पोिलसांस 
िमळालीच. यांचा उपयोग या Ôबेकायदा जमावा याÕ गु ा या खट यांत काह च झाला नाह . 
पण पुढ या १९0९ मध या सश  रा यबांतीची तयार  व िचथावणी या १२१ कलमाखाल या 
आरोपावर ल यां या व आम यावर ल, खट यांत पूणपणे झाला. बेकायदा जमावा या 
गु ाब ल बाबांना १ मह याचीच िश ा झाली.  
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८.३ सरकारचे मावळांशी कारःथान 

बंगालम ये १९0८ म ये मुजफरपूर या बॉ ं बूकरणामुळे, बांितकारक लो. टळक व 
अ णासाहेब परांजपे यांना राजिोहा या आरोपांव न अनुबमे ६ वष व १९ मह ने, अशा जबर 
िश ा देऊन सरकारने आपाप यापर  महारा ात Ôिनव रं उव तलंÕ क न ठेवले होते. पण या 
सुमारास व त पूव ह  इं लंडम ये वनायकराव सावरकर, बापट यांनी राजिोह  भाषणे व 
ूकाशने यांचा सपाटा चाल वलेला होता. यामुळे सावरकर व बापट हे अिधका  यां या डो यांत 
अगोदरपासूनच सलू ंलागले होते. यातच बंगालम ये बांितकारकांनी ःफोटक अ ांचा उपयोग 

 झाले होते. टळक, परांजपे, 
सरकारचे रा य सश  बांतीने उलथून 

टाक

े.  
नंतर मो यांना आ ह  इतर काह  तारा िमळतात का पहा, असे सांिगतले. पण या 

बाबतीत सरकारचा बंदोबःत कडेकोट होता. राऽपाळ या कामावर एकजात भःती व 

चाल वला होता. यांत बापटांचे नाव येऊन ते अ ातवासीह
सावरकर, बापट इ याद कांचा, महारा ात इंमज 

याचा बंगालूमाणेच एक अवाढव्य कट आहे, अशी सरकार  अिधका  यांची समजूत 
झालेली होती. याला काह  आधार चांग या व ासू मवाळांकडनू  िमळतो क  काय, याची 
खटपट चालली होती. टळकांवर या खट या या वेळ  यांचे िशंय व िमऽप रवार - हणजे 
ता यासाहेब केळकर, दादासाहेब करंद कर, दादासाहेब खापड वगैरे - यांनी सरदारगहृांत तळ 
दला होता. या संधीस आ हांस सरकार या या अंतःथ कारवाईचा पुरावा बनतोड िमळाला. 
ती हक कत मोठ  मनोरंजक व बाबांवर या पुढ या १९0९ मध या अिभयोगा या ीने, सूचक 
व बोधूद आहे. ती अशी - 

८.४ आमचे हेर मोघे 

लो. टळकांवर १९0८ म ये जो राजिोहाचा खटला झाला, याला यां या देशभर 
चालले या राजिोह  चळवळ  हेच ूमुख कारण होते. १९0७ पासून वंग देशांत बॉ ं बचा उपयोग 
बांितकारक क  लागले होते. महारा ातह  याचा पडसाद उठणार याची सरकारला चुणूक 
कळली होती. या सवा या बुडाशी टळक, परांजपे, सावरकर हेच आहेत, हेह  सरकारला ठाऊक 
होते. पण याब ल सरकार या गु  मसलती, कोणाकोणाशी, कशा काय चाल या आहेत ते 
जाण याची आमची उ कंठा होती. हणून आ ह  या पातळ वर होतो. वलायतेहनू  हंदःथानु  
सरकारास राऽी तारा येत. यांत याचा सुगावा लागेल अशी आमची अटकळ होती. आ ण 
अपे ेूमाणे ते खरेह  ठरले. आ हांलासु ा ह  अटकळ बांध यास टळकावर ल खट या या 
वेळ  यायाधीश डावर याने व्हाइसरॉय या तारेला उ र हणून केलेली उघड तार यात होती 
Defence grore, depending jury अशी ह  तार होती. ॄ टश रा यांत याय-खाते, िनदान 
हायकोट, ह  ःवतंऽ मानलीं जात. पण असा दबळाु  यायाधीश (व्हाइसरॉयला) राजूितिनधीला 
तार पाठवतो, व कदािचत या या इ छेूमाणे अगद च वागत नसला तर , या या 
गोड गुलाबीत राहू इ छतो अशी वःतु ःथित या तारेव न दसते. असो. यावेळ  रा. मोघे या 
नावाचे आमचे एक अिभनव भारतीय सदःय मुंबई या मो या तारखा यात नोकर होते. यांनी 
डावरची तारेची न कल आम याकडे सरदारगहृांत पोच वली. आ हांला वःमय वाटला आ ण 
टळकांना डावर िश ा देणार, हे ठर यासारखेच होत
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अँ लोइं डयन लोक असावयाचे, असा िनयमच होता. िशवाय वलायते या तारा आकडे-िलपीत 
(कोडव

मजकूर होता. आ ह  ती तार टळकां या प रवारांत या िनवडक 
मंडळ ंनाह  दाख वली. यावेळ  ना. गोपाळ कृंण गोखले (जी.के.) हे वलायतेत होते. मोल 

 Ôजी.के.Õ हणजे नामदार गोखलेच होत, यांत शकंा नव्हती. 
गोख

ेपणाचा सबळ पुरावा आहे. बाबां या 
चळवळ

ड) असावया या. यामुळे आ ह  व मोघे बुचक यांत पडलो. पण मो यांना यां या 
भःती व अँ लो-इं डयन दोःतांची खोड माह त होती. राऽपाळ या वेळ  हे लोक कामावर 
असले क , यांची ूीितपाऽेह  आवतीभोवती असत. आ ण पाळ पाळ ने हे कामगार यां याशी 
िधंगाणा घालीत असत. मो यांनी यांपैक  यां या एका दोःताला ÔÔराऽपाळ चे काम मी करतो 
तूं तु या छेलछबेलीशी खुशाल गुंगत रहाÕÕ असे आिमष दाख वले. तो कबूल झाला आ ण 
मो यांनी अंकिलपीतली (कोडवड) एक तार नकळत आम याकडे पाठवली. पण ह  अंक-िलपी 
कशी उलगडावयाची हे कोडे आ हांला पडले. परंतु मोघे हे यामुळे िनराश झाले नाह त. यांनी 
सेबेटर एटमध या यां या एका दोःताशी संधान बांधले. आ ण याक रतां कोड जेथे ठेवतात 
या कपाटाचे तावदान, ऑ फस संप यावर, सं याकाळ  फोडनू  कोडच आ हांला आणून दले! 
या क लीने आ ह  - मी व माझे सहकार  ह र अनंत थ े यांनी - ती सव तार उलगडली.  

८.५ ना. गोख यांची भेट व मो याचीं कारःथाने 

ःटेट सेबेटर  लॉड मोल यांनी व्हाइसरॉयला ती तार केली होती. यांत जी. के. 
हणतात, ÔÔ टळकांचा सावरकर व बापट यां याशी घिन  संबंध आहे. तर  तु ह  सावरकरांवर 
स  नजर असू ाÕÕ असा 

यां या भेट गाठ  ते घेत. याव न
यांनीं हे बु पुर:सर कदािचत ्मो याना सांिगतले नसेल. यां या भोळसटपणाचा फायदा 

मो यानी घेतला असेल, पण पु याचा मवाळकंपू हा टळकाना पा यांत पहात होता हेह  
िततकेच खरे आहे. त कालीन मवाळ हे सरकारचे ÔिमऽÕ बगलब चे होते हे उघडच होते. 
टळकांना िश ा झाली या दवशी या कंपूने पेढे वाटले असाह  लोकूवाद होता. या कंपूचे 
गोखले हे परा पर गु  होते. टळकांब ल यांना फारसा आदर नव्हता, हेह  पुंकळांना माह त 
होते. यामुळे गोख यांब ल आदर नसणा  यांना, व टळकांब ल िन ा असणा  यांना, गोख यांचे 
हे मोलशी झालेले संभाषण देशिोह पणाची चुगली (?) वाटली अस यास नवल नाह . आ ण 
तशी ती वाटली हणूनच पु यांत या एका गु  संःथतील ॄ िगर बुवा, पाळंदे, परांजपे, िशधये 
या बांितकारकांनी गोख यांना या चुगलखोर ब ल ूाय  ावयाचे ठर वले होते. 
आम यावर ल १९१0 म ये सश  रा यबांती या आरोपाव न झाले या खट यांत या आरोपींनी 
ह  गोख यां या खुना या ूय ाची हक कत कबूल केली होती. पण या खुनशीपणाचे बीज या 
गोख यां या चुगलखोर त (?) होते. असो.  

८.६ गोख यांचे कारःथान व बाबांवर स  पहारा 
या तारेत या आ ेूमाणे सरकार  चबे फ न लागलीच बाबा सावरकरांवर २४ तास 

पोिलसांचा पहारा बसला, ह  एकच गो  या तारे या खर
 यामुळे अथातच रोखणे, बंद करणे, भाग पडले. तर ह  ते या घरातून या घरात उड  

मा न जाऊन, पहारेक  यांस, कधी मह वा या ूसंगी, गुंगा  या देऊन ८-८ दवसह  घरातून 
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नाह से होत. पोलीस यामुळे अितशय िचडत. पण करणार काय? बाबा यांचे काह  गुलाम 
नव्हते. पण या बाबां या गु  हो या या ह कमतीमुळे, बाबांना हवे तेव्हा पकडता यावे हणून, 
यांचे पकडवॉरंट तारखेिशवाय ज यत तयार ठेवलेले होते. आ ण १९0९ म ये फेॄुवार  
मह यांत ते असेच पोिलसांस गुंगा  या देऊन मुंबईस मजकडे येऊन राह ले असतां यांना 
मा याच खोलीत पकड यांत आले. वलायतेहनू  चतुभुज हा याच सुमारास पःतुले घेऊन 
येणार होता, ह  बातमी कदािचत यांना ता यां या पऽांतून सांकेितक श दांनीं कळली असावी, 
आ ण हणूनच ते मुंबईस आले असावेत असा एक तक आ ह  बांधला होता. 

८.७ बाबांना ज मठेपेची िश ा 
असो. गोख यां या कारःथानाचे हे थोडेसे आगंतुक ूकरण सोडनू  आपण बाबां या ूकट 

कायामुळे यां यावर ओढवले या संकटांची गो  पुर  क . सरकारने यावेळ  यां यावर जे 
आरोप ठेवले होते ते ÔÔलघु अिभनवभारत-मालेÕÕत या 
यांनी ÔÔराजा व  सश  यु  कर याचा ूय  केला, व

पदांनीं, व मा झनी या ूकाशनाने, 
 अशा यु ास उ ेजन दलेÕÕ असे 

होते. 

 

या हातून एक मोठ  चूक झाली ितचा उ लेख 
थ  

८.८ 

१२१, १२१अ, १२२, १२४अ वगैरे विधिनबधांतली (इं डयन पनल कोड) कलमे यां यावर 
लागू ं केली होती. ूकट ूकाशनांचाच हा प रणाम होता. यातह  ÔÔरणावीण ःवातं य कोणा 
िमळेनाÕÕ या गो वंद कवी या उघड उघड सश  बंड कर याचा उपदेश करणा  या पदांवर 
सरकारचा फार कटा  होता. पनल कोडूमाणे तो बरोबर लागूं पडत होता. मागे िन द  
के याूमाणे १९0८ मध या यां या घर या झडतीत सांपडलेले बॉ ं बचे चोपड, कागदपऽे, 
लंकर  िश णाची व युरोपांत या गु  संःथांचीं पुःतके, हा पुरावाह  सरकारला फार उपयोगी 
पडला. ूकाशनां या, व या उघड पुराव्या या आधारावर बाबांना या कलमाखाली ज मठेप व 
इःटेटज ी ह  अघोर कठोर िश ा फमाव यांत आली! बाबां या हातून यु ाचे असे ू य  कृ य 
कोणतेच घडलेले नव्हते. यामुळे आपण देतो ह  िश ा रा यबांती या, केवळ उपदेशा या 
ःव पा या, गु ाला फारच जबर िनदयपणाची आहे हे बी. सी. केनड  या इंमज 
यायािधशालाह  वाटले होते. पण फाशी कंवा ज मठेप यांिशवाय काय ात या गु ाला 
दसरु  िश ाच सांिगतली नस याने ÔÔनाइलाजाने मला ती ावी लागत आहे, सरकारने ती 
वाट यास कमी करावी,ÕÕ असे या यायािधशाने िनवा यात ःप  हटले होते. पण सरकार या 
जवावर उठले या बाबांना खुनशी सरकार दया कशी दाख वणार? यांना यांनी अंदमानांत 
झजून झजून मर या या हेतूने पाठ वले, व यांचा कती अमानुष छळ केला, हे बाबां या 
च रऽांत आलेच आहे.  

या खट या या वेळेस बाबा सावरकरां
ये ेच केलेला बरा. 

बाबांची घातक  इितहास-लोलुपता 
कै. बाबांना, अिभनव भारता या भावी इितहासाला उपयोगी पडतील अशी, कागदपऽे 

जपून ठेव याची फार हौस होती. यां या या इितहासूेमाचा धोका यांना कळत नव्हता, असे 
नाह . पण इतर धो या या गो ी आपण करतोच आहोत, मग यानेच काय जाःत होणार, असा 
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यांचा वचार असे. आ ह  सवजण यांची कानउघाडणी याबाबत कर त होतो. पण मग ते 
आ हांला न कळत या लेखी पुराव्याची गु  व्यवःथा कर त. यांना मुंबईस १९0८ म ये 
पकड यानंतर रातोरात िच. बाळ सावरकरां या मसलतीूमाणे (आता कै. अँडव्होकेट) बाबूराव 
केळकर नाशकास आले, व ते व दातारशा ी यांनी राऽीं घर ची झडती घेतली तेव्हा, 
वनायकराव सावरकरांची लंडन या गु  चळवळ ची क येक पऽे यांना िमळालीं! ती यांनी 
सव जाळली. हणून दस  याु  दवशी अपे त पोलीस झडतीत ती सरकार या हाती लागली 
नाह त! ती सांपडली असती तर बाबासु ा आम या सवा या व  भ क पुरावा तेव्हाच 
िमळता; व यांत िन द  केले या इतर कैक सभासदांची व यां या हालचालीची इ थंभूत 

ती. यानंतर यांना जेव्हा माधवाौमात १९0९ या 
फेॄुवा

ारच नामी होती. पण ती बाबांनी घालवली. कौलार त या कागदपऽांची 
हक क

यांचे अ न घेऊन गेला तेव्हा, ÔÔकौलार त ५ पयांची नोट ठेवली आहे ती 
िनयमाूमाणे मॅ जःशेट जोशी हजर होते. या 
करणा  या, नोकराला संशय आला व यांनी 

वाटेतच

मा हती १९0८ म येच पोिलसांस िमळ
र ंत मा या खोलीत पकडले तेव्हाह  मी यां या जामीनक  वगैरे व्यवःथेसाठ  

यां याबरोबर नाशकास गेलो होतो. िशवाय, मी व माझे िमऽ यांनी ठरव याूमाणे मा या 
बरोबर आमचे दसरेु  अिभनवभारतीय सदःय (ह ली जु नरला व कली कर त असलेले) रा. 
गणपतराव जोगळेकर हे िनरा या ड यांतून बसून नाशकास आले. जािमनक ची खटपट व्यथ 
गे यावर खा या प याची व्यवःथा राऽी तु ं गांत मी केली. आ ण नंतर मी, गो वंद क व, 
दातारशा ी आ ण येसू वह नी यांनी पु हा घराची राऽभर झडती घेतली. तेव्हाह  आ हाला 
बर च वलायतची ता यांची पऽे व इतर कागदपऽ िमळाले. आ ह  ते जाळले. यािशवाय मी 
व्यायामपटू रा. कृंणराव महाबलांना व गणपतराव मगर यांना रातोरात भगूरला पटाळून तेथे 
असलेले सव कागदपऽ - दैनं द यासु ां - जाळ याची व्यवःथा केली. िमऽवय जोगळेकरांना, 
बरोबर सोबत देऊन, कोठुर येथे तसेच राऽी पटाळले, व तेथे असले या बॉ ं ब या सा ह याची 
वासलात लावली. या द तेमुळे बराचसा पुरावा व मु ेमाल पोिलसां या दस  याु  दवशी या 
संक पत झडतीत सांपडला नाह . तर पण आ हांला, व सौ. येसू वह नींनाह , नकळत बाबांनीं 
असे बरेचसे कागदपऽ, सभासदांचे प े, बॉ ं ब या कृतीची पु ःतका वगैरे घरा या छपराखाली 
कौलार त लपवून ठेवलेच होते! 

बाबांची ह  कागदपऽ ठेव याची खोड आ हांला माह त अस याने, मी यां याशी, 
मुंबईहनू  रे वत बोलतांना, यांनी कोठ कागदपऽ ठेवले अस यास मला आतां सांगा, हणजे 
मी यांचा नाश करतो, असे खोदखोदनू वचारले. पण यांनी यावेळ  मला Ôकाह  नाह Õ 
असेच उ र दले! पोलीस इ ःपे टर रामभाऊ ब लाळ यां या सहानुभूतीने बाबा, मी व २ 
अडाणी सश  पोलीस एवढेच एका ड यांत होतो. आ ह  इंमजीत बोलत होतो. पोिलसांस ते 
येत नव्हते. ती संधी फ

त मला तेव्हा कळती तर पुढ या झडतीत ते सांपडले नसते. पण बाबां या या चुक मुळे 
घोर अनथ झाला. मला न सांगता ती गो  यांनी, पुढे काह  दवसांनीं, यांचे धाकटे बंधु बाळ 
सावरकर याला, तो 
घेÕ अशा श दांनी सुचवली. यावेळ  सरकार  
इंमजांशी एकिन  राहणा  या, पण देशाशी िोह 

 पोिलसाकरवी बाळाला थांबवले; व झडतीचे वॉरंंट घेऊन या याबरोबर घर  जाऊन, 
सुचवले या ठकाणची झडती घेतली. यांत अनेक कागदपऽ, प े, बॉ ं ब या कृतीचे पऽक 
सांपडले! तर  िच. बाळने तेव यांत, नजर चुकवून, एक द र हातोहात उडवलेच!  
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बाबां या या कागदपऽ ठेव या या खोड मुळे सरकारला यां या, व नंतर १९१0 म ये 
आम या सवा या व , बराचसा पुरावा िमळाला. प यां या सुगाव्याने पोिलसांनी व सरकारने 
शेकडो लोकाना सतावले. बडतफ केले ते वेगळेच. आ ह  जे कागदपऽ जाळले िततके जर 
सरकार या हाती पडते तर शेकडो लोकांची आम याबरोबरच अंदमान कंवा तु ं ग यांत 
द घकाल भरती झाली असती. 

असो. गु  संःथांचा खरा इितहास कसा व का िमळणे श य नसते, याची कारणे वर 
दलीच आहेत. आम याह  अिभनव भारत संःथे या गु  चळवळ ंचा इितहास, हणूनच, 
सव या सव देणे या कारणामुळेच अश य आहे. ःमिृतपटावर, वयोमानाूमाणे पुसत पुसत, जो 
अविश  राह ला आहे तेवढाच येथे देत आहे. बाक  कमयोगा या फल यागा या िस ांतानुसार 
परमे रापणच झाला आहे. असो.  

८.९ वाळवे यांना िश ा 
यानंतर पु हा कथानुसंधानाकडे वळंू. बाबां यािशवाय, उघड ूकाशनाचे काय कर याब ल, 

आमचे सदःय धाना पा िसिामा पा वाळवे यांनाह  ६ मह यांची िश ा, टळक व परांजपे 
यांचीं व्या याने ूिस  के याब ल, झाली होती. हे गहृःथ िचव याचे व्यापार  होते व एकिन  
होते. पण पोिलसां या गर यांत ते या ूकाशना या िनिम ाने सांपडले. यांना झाले या 
िश ेचे वशेष मह व नव्हते. पण या जोरावर यांना पोिलसांनीं हडकूनु , १९१0 म ये महान ्
िश ेचा धाक दाखवून, आ हां अिभनव भारता या सदःयां व  सा  दे यास लावले. यांनी 
ती नाइलाजाने दली; पण पुंकळच छपवून बाक ची फारच थोड  मा हती सांिगतली.  

८.१० ौीधर वामन बव यांना िश ा 
यां यानंतर वलायतेहनू  १९0७ म ये ता या सावरकर नीं काह  तािमळ भाषेतली पऽक 

मिास ूांतात वाट याचे काम बाबांवर सोपवले होते. बाबांनी ते काम कोठूरचे अिभनव भारतीय 
सदःय वामन ौीधर बव यांजवर टाकले. हेतू हा क , कोठ  यासार या खे यांतून ती पाठवली 
गेली तर यां याब ल फारसा संशय कोणी घेणार नाह . आ ण मिासी लोकांना कोठून ती 
आली याचा उलगडा होणार नाह . हेच बव बॉ ं बची व ा िशकून ते तयार कर या या 
कारवाईत होते. ता या बव यांनी ह  पऽके वाट याचे काम चोख बजावले. पण मिास 
इला यांत ती सरकार या हाती पडली. आ ण सुताने ःवगास जाणा  या पोिलसांनी पोःटा या 
िश याव न कोठूरचा छडा लावला, व ता या बव्याना पकडले. पण बव्याना तािमळ भाषा 
येते हे पोिलसांना िस  न करता आ याने, बव्याना केवळ राजिोहाचे टपाली काम के याब ल 
६ मह यांची िश ा या सनसाहेबाने दली. 

सोलापूरचे आमचे कायकत व Ôःवरा यÕ पऽाचे संपादक बळवंत शकंर िलमये यांनाह  
१९0८ म ये राजिोहा या आरोपाव न तु ं गवासांत अडकवून टाकले. यांचा व होतीलाल वमा 
यांचा घिन  संबंध होता. यांचे वतनह  सरकारने खालसा केले. 
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८.११

याचां उ लेख येऊन गेलेला वाचकास आठवत असेलच. सरकार 
आम

या िश ासऽांत नािशकचे सुूिस  वक ल कै. वामन सखाराम उफ बाबासाहेब खरे यांची, 
ाची संवय अस याब ल, मुःकटदाबी कर यात आली; आ ण 
 आरोपाव न यांचा मोकासाह  ज  केला. बाबासाहेब ख  यांनीं 

अिभन

ना काह  
  ेथून ते सुटनू  आले पण मनाने व शर राने कायमचे 

ेली आ ण सरकारने मोकाशाचे उ प नह  बुडवले! 
यामुळ

ाचा उ लेख मागे आलाच आहे.   

ोणी राजिोह  वाटेल यास या 
िश ासऽा या वणव्यांत टाकून, होरपळून, भाजून काढ याचा यांनी चंगच बांधला होता. आ ण 

 गाडगीळ व जोशी यांना िश ा 
अिभनव भारता या आप या सवंग यांपैक  वा हेरहनू  पःतुल आण या या आरोपाव न 

रा. व ठल बाळकृंण जोशी व महादेव बळवंत गाडगीळ यांना ६ मह यांची िश ा ह यार या 
काय ाखाली या सनसाहेबाने द याचे मागे सांिगतलेच आहे. तदनुरोधानेच वा हेर या 
रा यबांतीकारक कटा या खट

या व  हात धुवून पाठ स लागलेले होते. आ ह ह  या प रणामांना श य त  त ड देतच 
होतो. गाडिगळांनी िश ा भोगली, पण सरकारला फसवून पःतुल माऽ जाऊं दले नाह .  

८.१२ ख  यांचा मोकासा ज  व राजिोह न कर याब ल जामीन 

यांना राजिोह  भाषणे कर य
या सनसाहेबांनी राजिोहा या

व भारतासाठ  सव त  हेचे क  सोसले होते. िव्याची मदतह  ते केव्हां केव्हां कर त 
असत. बाबांवर यांचा अितशय लोभ होता. इतका क , काह  खासगी व अ यंत नाजूक कामांत 
बाबां या अिभूायावर यांनी आपली मदार ठेवली होती. ते अ यंत भावनावश असत. १९0६ व 
७ सालीं ते मा याबरोबर कलक ा व सुरत येथे कॉमेंस या अिधवेशना या िनिम ाने, पण 
बंगाल या बांितकारका या भेट गांठ साठ , आले होते. यांनी पदह  केली होती. आ ण 
कोणतीह  सभा कंवा संमेलन असो, यांत ते ती ःवत: मो या आ वभावाने हणत असत. या 
भावनावशतेमुळे, व खाजगी व सरकार  आप ीमुळे, यांना पुढे वेडह  लागले होते. यां
दवस सरकारने धारवाडास ठेवले होते. त
खंगून आले. वेड लाग याने व कलीह  ग

े ूितमासी २-३ हजार पये व कलींत सहज िमळवणा  या या अ यंत भावनाूधान 
देशभ ाला अखेर स दा र यांत, हालअपे ांत, झजून झजून मराव लागले!  

८.१३ नारायणराव क हईकरांना िश ा 
इंमज सरकारने राजिोह  चळवळ  जाळूण टाक यासाठ  पेटवले या खा त रा. नारायण 

तुकाराम क हईकर या गहृःथांसह  ह यार या काय ाचा चांगलाच चटका दला. खु दराम 
बोसूमाणे आपणह  काह  दव्य करावे असा नारायणरावांचा बेत होता, असे यां या व  एका 
सा ीदाराने सांिगतले होते. १८ मह ने स मजुर ची िश ा या गु ासाठ  यांना दे यांत आली. 
Ô वहार Õ पऽांत राजिोह  लेख ूिस  के याब ल आमचे अिभनव भारतचे सदःय भाःकरराव 
फडके व रामभाऊ मंडलीक यांना िश ा झा य

याूमाणे १९0७ पासून तो आम या १९१0 मध या खट यापयत महारा ातली राजिोह  व 
रा यबांितकारक चळवळ दाबून टाक याचा सरकारचा खुनशी व घातक उ ोग चालूच होता. 
लो. टळकापासून त  अगद  सामा य माणसापयत जो जो क
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यांस या रा सी कामांत आम यांतलेच काह  िनमकहराम अिधकार ह  मदत कर त होते. या 
यां य

लेच 

८.१४

ार  कंवा यांचे 
बगलब चे यांची, हंसा करावी लागते ती, त वत: यायत: पाह ले तर, मूळ हंसा नसून 

ृ यांची ूित बया - ूित हंसा - कंवा अ हंसाच 
यदेवता ह  तर , आरोपी या हंसक कृ याची 

ूित ब

आ ण याच 
दोषाह

ा मदतीब ल इंमज सरकारने कोणाला जहािग  या, कोणाला जिमनी, बढ या व इतर 
सुखसोयी बहाल के या हो या. यावेळ या कोणकोण या देशिो ांनी अशी ब से सरकारकडनू  
िमळवली यांची, नाविनशीवार याद  काढनू , स या या रा ीय सरकारने या सव जहािग  या, 
जिमनी व इतर सवलती ज  करणे अगद  ध य व उिचत ठरेल. १९४२ या चळवळ ंब ल 
सरकारने जर हे धोरण ःवीकारले आहे, तर माग या चळवळ ंत या हरामखोर ब लह  असलेच 
धोरण प करणे ज र आहे. िनमकहरामी ह  जर  काह  द ांनाु , फतु  यांना, ता पुरती फायदेशीर 
वाटली, तर  प रणामी, पुढ या प यांनासु ां ती घातक ठरते, असे फतुर  लोकांना कळ
पा हजे.  

 जुलुमाची ूित बया ूित हंसा ह  अ हंसाच आहे 

या सव सरकार या दडपशाह ची ूित बया जुलमी इंमज अिधका  यां या खुनां या 
ःव पाने हंदःथाु नांत व वलायतेतह  दसून यावयास लागली. सरकारच दडपशाह  करते असे 
नव्हे. यां या व  शीर हातावर घेऊन उठलेले आ ण देशभ ने नखिशखांत मुसमुसणारे 
देशभ ह  सरकार  अिधका  यांना जमीनदोःत क  शकतात, आ ण ूसंगी यांना कंठःनानह  
घालतात, हे बांितवीरह  दाखवूं शकले. बंगाल, पंजाब, महारा , मिास ूांतांनीं या बाबतीत 
ःपहृणीय कामिगर  क न दाखवली आहे. अथात ् सरकारचे साम य ूचंड. यामुळे यांची 
दडपशाह ह  वःततृ ूमाणावर होऊ शकली ह  गो  खर . पण यां या व  खवळून उठलेले 
देशभ  थोडे असले, आ ण यांचे साम य थोडे असले, तर  जशाला तसा भेटतो, टो याला 
टोला बसतो, िनध या छातीचे वीर अ ापह  भारतभू ूसवूं शकते हे दाखव यापुरती चमक या 
ूसंगी अिभनव भारता या वीरांनी वलायतेत व नाशकात दाखवली. कझन वायलीचा िधंमांनी 
वलायतेत एक बळ  घेतला आ ण का हे  यांनी नाशकास या सनला उडवला. 

बांितकारकांना जुलमी रा यस े व  अ पःव प अशी जी, स ाध

रा यक यानीं केले या जुलमी व हंसा मक क
असते. खुनी माणसाला फाशी देणार  या

या हणूनच याला फाशी दे यांत होणार  हंसा ह  या य मानते. नररा सांिशवाय 
उगाच कोणी हंसेस सहसा ूवृ  होत नाह . जुलूम, अ याय, आ मर ण यांसाठ , अगद  सव 
सामोपचाराचे उपाय संप यावरच, कोणीह  सू  हंसेस उघु  होतो. पण ह  हंसाह  ूित हंसा 
असते, मूळ हंसा नव्हे. मूळ हंसा, खर  हंसा, ह  ःवाथाने अंध आ ण उ म  झालेला प , 
यां या हातून ूथम होते. देहदंड, मनोदंड, िव्यदंडापासून देहा तापयत या सव हंसा या ःवाथ 
कंवा प ांध झाले यां या हातून होतात. या सव हंसा ख  या व मळू हंसा होत. 

 आहेत. यांची ूित बया हणून केलेली ूित हंसा ह  दोषाह कोणी मानीत नाह . 
यायत: होणार  ूित हंसा ह  जर सदोष असती तर सव दंडांची वा फाशीची िश ा देणे हेह  
अ याय ठरले असते. या अिधकृत िश ांना कोणी सदोष मानीत नाह त. इतकेच नव्हे, तर 
ूितह ंसेला धमःमतृीम ये मु ाम ध य व या य असेच मानतात. तसेच आ मर णासाठ , 
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कंवा दस  याु या र णाथ, केलेली ूित हंसा ह  सु ां ध य व या य असेच सव देशांतले 
कायदे मानतात. ह  यायध य ूित हंसा या ीने अ प हंसा व हणून खर  अ हंसाच आहे. 
व्यवहाय अ हंसा इतक च.  

हाच िनयम बांितकारका या ूित हंसेलाह  लागू ंअसतो; नव्हे असला पा हजे. बांित ह च 
मुळ  जुलूम कंवा अ याय यांची ूित बया असते. कारणािशवाय जसे काय नाह  याूमाणेच 
जुलुमािशवाय बांित नाह . जुलुमी रा यक याना हे समजत नाह  असे नाह . पण यांची 
स ालोलुपता, ःवाथ, हा यांना याय-अ यायाची चाड बाळगूं देत नाह , आ ण हा अ याय, हा 
जुलूम सतत होत राह ला, या स ेखालीं राबणा  यां या सहनशीलते या मयादाह  ओलांडू 
लागला, हणजेच या या व  मग ूित बया होऊ लागते. आ ण स ाधा  यांनीं केले या 
ंस ाची  बाळगणा  या स णुी िन:ःवाथ  

ासांत या ूित हंसा झाले या 
आहेत

या सनचा वध 
करणा

ह े या व  ूित हंसा करणे हे, याय  व स याची चाड
नरवीर चे, पु य अ हंसक कतव्यच होऊन बसते. आजपयत इितह

 यां या मूलहेतूनुसार या सव अशाच या य आ ण ध य अ हंसाच आहेत. 
भगव  गीतेतह  ौीकृंणांनीं याच यायाला अनुस न अजुनाला ध ययु , ध य हंसा, करावयाला 
ूवृ  केले. ूित हंसेला याूमाणे सव व्यवहाय धमात व यायालयांत अवँय ते अ हंसेचे, 
मानाचे, व ूित ेचे ःथान आहे. 

तेच मानाचे ःथान बांितकारका या स ेतुमूलक केले या अ प-ःव प ूित हंसेलाह  
िमळाले पा हजे. स ािधका  यांना धाक बसावा हणून यां या जुलुमा व च बांितकारक 
यां या जवावर उठतात, आ ण कोठ एखाद-दसरु  ूितह ंसेचे कृ य करतात.  तसे अगद ं 
याया या तराजूनेच मोजून पाह ले तर जुलमी स ािधका  यांनीं केले या हंसे या मानाने 
ूित हंसेचे पारड जड भरतच नाह . यां या हंसे या मानाने ूित हंसेचे ूमाण कमीच भरते. 
पण ती ूित हंसा अवँय असते, आ ण हणूनच अ हंसा ठरते. हणूनच  यांडचा वध 
करणा  या चाफेकरांना, कझन वायलीचा वध करणा  या िधंमांना, आ ण 

 या अनंता का हे  यांना martyrs ÔधमवीरÕ असे देशभ ांनीं संबोधले आहे. िधंमांनीं 
आप या समथनांत याच वचारसरणीला अनुस न पुढ ल व व्य केले होते. 

Terrories the officials, English and Indian, and the collapse of the whole 
machinery of oppression is not very far. The persistent execution of this policy, that 
has been so gloriously inaugurated by Khudiram Basu, Kanayalal Dutt and other 
martyrs, will soon cripple the British Govt. in India. This campaign of separate 
assassinations is the best conceivable method of paralyzing the bureaucracy and of 
arousing the people. The initial stage of the revolution is marked by the policy of 
separate assassinations. 

BANDE MATARAM.  
(सावरकरांनीं वलायतेत छापले या एका पऽकातील हा उतारा आहे.) - ÔÔइंमज व हंद  

अिधका  यांना खुनांची जरब बसवा क , सव जुलमाचे यंऽ लौकरच कोलमडनू  पडेल. खु दराम 
बसू, कन यालाल द  व इतर महाभागांनीं जे हे धोरण इत या यश ःवतेने तेज ःवतेने सु  
केले आहे, यामुळे हंदःथानांतीलु  ॄ टश रा य लौकर खळ खळे होईल. लोकांम ये जागिृत 
उ प न कर यास, अिधका  यांस गभगिळत कर यास, िनरिनरा या ठकाणी अिधका  यां या 
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वधांची मोह म सु  करणे ह च सव कृ  यु  आहे. रा यबां यां या ूारंभी असे व वध 
ठकाणी वध झालेले आढळून येतात. वंदे मातरम ्।।Õ 

८.१५

ेशःवातं या या कायात जे बु मान लोक, आप या ूाणांचीच 
काय, 

, बांितकारकांना 
िशव्य

अगद ं उ चतम बंदपयतू  ठेवणे हे तर बांितकारकांचे कतव्यच 
असते. 

अ युतराव पटवधन, अ णा असफअ ली, साने गु जी वगैरे देशसेवकांना - या लोकां या गु  

 बांितपूव ूित हंसेची आवँयकता 
हेच ऐितहािसक बांितपूव धोरण हंदःथानांतहु  अनुसरले जावे अशी बांितकारकाची इ छा 

होती. दस  याु ह  एका मु ाने हे हंसा मक समथन होऊं शकते. ते असे. सश  बांतीची 
उठावणी कर यापूव  ू येक देशांत जनमताकषक असे काह  ठळक भडक ूसंग बांितकारकांनी 
मधून मधून मु ाम घडवून आणले आहेत. जुलमी सरकार  अिधका  यांना चांगलीच जरब व 
दहशत बसावी, ूाणांची भीती वाटावी, आ ण लोकांनाह  बांितकारकाचीं ूचंड पण गु  
कारःथाने चालू आहेत हे सोदाहरण पटाव, हणून ू येक परतंऽ देशाने, बांतीचा वणवा 
भडकव यापूव , असली, दहशतवादाची काह  कृ ये मु ाम केलेली आढळतात. सरकारचे नैितक 
धैय (morale) कमी व्हाव, आ ण लोकाचे ते वाढावे, हा यांत एक उ ेश असतो. या 
कृ यांब ल काह  बांितकारकांना फाशी द याने जशी बांित थांबत नाह , तसेच या अस या 
ह यांनी, कंवा जुलमी अिधका  यां या काह  वधांनी, रा यबांित पुर  होईल ह  
बांितकारकांचीह  अपे ा नसते. द

पण सवःवाचीह  कदर न करतां, तनमनधनाने पडलेले असतात यांना या अस या 
णक, तुरळक, दहशती चढाई या य ांनीं ःवातं य िमळणार नाह , हे कळ याइतक  अ कल 

खास असते. आ ण तर ह  ते ती उपयु  हेतूकरतां करतात. ह  असली हंसक कृ ये एखादे 
वेळ  फसली तर याचा प रणाम क याना तर भोगावा लागतोच, पण कधी कधी यां या 
संःथांनाह  घातक ठरतो, आ ण इतरांनाह  जाणवतो. या सरकारा व  असली हंसा मक 
खुनी कंवा वनाशक कृ ये होतात ते पसाळते, आ ण सूडबु ने क यावर, यां या संःथावर, 
व देशावर आणखी जुलूम कर यास ूवृ  होते. बांितकारकां या ीने ह  इ ाप ीच असते. 
यामुळे लोकह  अिधक चवताळतात. सुखासीन लोका या ीने बांितकारकांचीं ह  कृ य 
अपघाती वाटतात; आ ण हे लोकह , सरकारूमाणेच, पण जरा खाल या सुरात

ा देतात, कंवा Ôउ छंृखल, माथे फ , देशघातक Õ अशी नावे ठेवतात. सतीचे वाण 
घेतले या देशभ ांना हे सव समजून-उमजूनच सोसावे, करावे, लागते. तसे केले नाह , जुलमी 
अिधका  यांना यां या जुलमाचे ूाय  हणून जर देहा त शासन घडले नाह , तर 
Ôबांितकारक भागूबाई बनले, सरकारपुढे नमले, यायले, पळालेÕ अशा व गना, िशव्याशाप, 
उ चारावयालाह  हेच लोक तयार असतात. सामा य लोकांचे नैितक धैय अशाने खचते, आ ण 
अस या िनयो जत हंसेने ते 

नैितकारण लोकाचे हे क धैयच ूसंगोपात बांितकारकाना उपकारक ठरते. १९४२ या 
ÔचलेजावÕ या आंदोलनांत काका कालेलकर व मौवूाला यां यासार या म. गांधीं या भ ांनीं 
हेच धोरण प करले होते. यामुळे गु संचार , भूिमगत, देशभ ांना लोकां या या नैितक 
मनोधैयामुळेच िम हनोमह ने गु  आौय िमळाला, आ ण यां या सव सोयी पुरव या गे या. 
महारा , बंगाल, पंजाब, यु  ूांत, बहार वगैरे ूांतांत या माजी व आजी बांितकारकांना - 
चंिशेखर आझाद, राजगु  पंगळे, जयूकाश नारायण, सुभाषचंि बोस, सरदार अ जतिसंग, 
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सहानुभूतीवरच क येक मह ने, वषह , जगतां आले, गु पणाने देश याग करतां आला, 
तु ं गांतूनह  गु पणाने सटुका क न घेतां आली! हजार पयां या ब सां या सरकार  
आिमषास लोक बळ  पडेल नाह त! यांना यांना गु  र तीने देशभर फरणा  या या देशभ ांचा 

 राजिोह केला नाह ! हे कशाचे फळ आहे? 
लोकां

 . च

ठाव ठकाणा माह त होता यांनी व ासघात व
या वाढ या मनोधैयाचेच हे फळ आहे. हे मनोधैय कशाने वाढेल? देशभ ां या िन पम 

यागाने! तु ं गवास, फांस वगैरे िश ांची भीती न बाळगतां सरकार  जुलमाचा ूितकार 
के याने, हंसक मागह  प क न, आगगा या पाडनू , सरकार  मालम ेची जाळपोळ क न, 
सरकार  अिधका  यांवर ह ले चढवून, बांितकारकांनी हे मनोधैय कायम राखले, वाढवले, देशाला 
उपकारक केले. आ ण याच ूमाणांत उलट प ाचे, सरकारचे, मनोधैय बरबाद केले. या 
आता या, कंवा १९0५ ते २५ पयत या, बंगाल व इतर ूांतांत या बांितकारकांनी हे सव 
जाणूनबुजून केले, ा कृ यांचे झाले तर सुप रणाम, नाह तर ता पुरते दंप रणामु  होतील, हे 
या सव देशभ ांना पूण माह त होते. पण काळच असा होता क , असली हंसक ूाणघातक  
वनाशक कृ य हे मनोधैय टकव यासाठ  करणे भागच होते.  

अस या कृ यांत काह िनरपराधी माणसे मरतात हे खरे  पण असे व्हावया ेच. इतक  
िनरपराधी माणसांचीह  कंमत बांितसाठ  दलीच पा हजे. देशासाठ  व्य वषयक नुकसान हे 
होणारच. लढा त नाह  का काह  िनरपराधी माणसे मरत? वाळ याबरोबर काह  ओलेह  
जळतेच. याला इलाज नाह . हणून इतक  ःवत: या ूाणांची, सवःवाची, विचत ्संःथांची, 
विचत ् िनरपराध माणसांची, हानी झाली तर  परवडली. पण देशाचे लोकांचे मनोधैय, 
ःवातं यूेम, हे चढते, वाढते, उसळते ठेवलेच पा हजे. सवच देशांत या सवच जाण या 
बांितकारकानी हाच माग चोखाळला आहे. यांत यांचे एितहािसक िस ांतांचे, मानसशा ाचे, 
ानच व्य  होते. सश  बांित करावयाची ठरव यावर मग बांितपूव हे असले वधाचे ूकार 
घडवून आण यािशवाय (ÔÔन िनिशर ्च्ताथा रम त धीरा:Õ) ा गंभीर वीर पु षांना वराम 
कुठला? एक पढ च काय, पण कैक प यांचीं ःवातं ययु  अस या वीर या या मनोवृ ीनेच 
चालतात, आ ण बां या यशःवी होतात, असा इितहासाचा िनंकष आहे.  

८.१६ अ हंसेचा व्यवहार ूितप सापे  असतो 
 ूित हंसा हणजे व्यवहाय अ हंसा होय हे ज वर हटले याला महा मा गांधींनीं मुरड 

घातली असे सकृ शनीं वाटते. पण खु  महा माजींनाह  संपूण अ हंसाोताचे पालन करणे 
पुंकळ वेळां अश य झा याचे यांनी ःवत:च कबूल केले होते, हेह  वसरतां कामा नये. 
यांतह  या या व  अ हंसा काह  अंशांनी यशःवी झाली यां या संःकृतीचाह  वचार करणे 
अग याचे ठरते. द ण आ ृकेतले जनरल ःम सचे् सरकार, कंवा इं लंडचे मजूर सरकार, हे 
संःकृती या काह  तर  उ च पातळ वरचे त विन , याय ूय, समाजाचे अमणी होते व आहेत. 
आ ण यां या या सुसंःकृततेलाच महा माजीं या अ हंसक आ म लेशी चळवळ ने िव आला, 
हे मु यत: यानांत ठेवले पा हजे. उलट, पसाळले या माकडांना ठार मारा, यांत हंसा नाह , 
हेह  महा माजींनीच हटले आहे. आ ण मनुंयसमाजांतह  पसाळले या लोका व  - 
उदाहरणाथ पा कःतानांतले अ याचार  - महा माजींची अ हंसा िन पयोगी ठरली, हेह  आपणच 
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पा हले आहे. Ôअ हंसा परम धम:Õ हे त व उ च म आहे हे कबूल. पण याचा व्यवहार 
ूितप सापे  असतो. आ ण हणूनच अ हंसा ह  अंशत:च आ ण तीह  काह  वेळां, आ ण 
काह  सुसंःकृत ूितप ा व च, उपयु  ठरते. हंद-ुमुसलमानां या दं यांत महा माजींचे 
अनुयायी असले या मं यांनासु ां अ हंसा पाळणे अश य झाले होते. आ ण 
क युिन ांसार यां या व वंसक चळवळ व ह  अवँय िततक  अ प हंसा करणे आज 
आप या ःवतंऽ भारतांत या अ हंसापती मं यांनाह  करणे भागच पडत आहे. समाजसंर णाथ 
अवँय तेथे, आ ण अवँय िततक च, ूित हंसा करणे, हे कोण याह  सुसंःकृत रा यक याना 
टाळता येत नाह . आ ण ूित बयाथ, सवसामोपचाराचे उपाय थक यावर, सश  यु ापासून तो 
अ पःव प हंसेपयतचे सव ूकार या Ôध ययु ांÕत येतात. ल ावधी मनुंयूा यांची हंसा 
यांत होते असे यु  हे सु ां जर Ôध यÕयु  ठरते तर समाजर णाथ, अवँय तेव्हा व अवँय 
िततक  हंसा, अह ंसेचे सव माग िन पयोगी ठर यावर, करणे ह  ूित हंसा हणजे अ हंसाच 
होय.  

रा यक याना तर काह  ूसगंी, अ यायी ूितप ाकडनू  हंसा मक समाजघातक कृ य 
हो या

देस हता माु  का हेरे 
ू वै ाची जेव्हा ूथम भेट झाली तेव्हा 

 सूड का घेत नाह  हणून याने 
गणूस

ड

पूव  केवळ यां या हेतूसाठ च, ूित हंसा हणजे अटक करणे अग याचे असते. ूितप ी 
हंसा कर ल तेव्हा तर ूित हंसा अवँयच असते. पण याची हंसा टाळ यासाठ  याला 
बं दवासांत टाकणे ह  हंसा असली तर ह  ती अप रहायच असते. आ ण ांत याला दहशत 
दरारा बसवणे हाच हेतू असतो. रा यर णाथ एवढाले ूचंड खच क न मोठमोठालीं सै य 
ठेवणे हे जसे ूितप ाला ठेच याचे, तसेच याला दरारा बसव याचेह , साधन असते. आ ण 
आ ह  महा माजींचे अनुयायी असल  तर  सै य ठेवीतच आह त. अ हंसेचेच र ण यामुळे 
होत आहे, असो. हा हंसा-अह ंसेचा वाद सोडनू  आपण मूळ वषयाकडे वळंू. 

८.१७ मदनलाल िधंमा 
या िनंकषाूमाणे इंमजी अमलांत या जुलुमांमुळे जी मने अगोदरच पेटलीं होती ती 

बाबांना झाले या रा सी िश े या िनिम ामुळे अिधकच भडकली. औरंगाबा
हाह  यामुळेच तळमळत होता. आ ण याची व गण
तु ह  बाबां या अमानुष िश ेब ल अिधका  यांचा वध क न

 वचारलेह  होते. आ ण कोणी वध कर यास तयार नसतील तर मी ःवत: या 
अिधका  याचा खून कर यास तयार आहे, असे याने तेव्हास गणूस सांिगतलेह  होते. अशीच 
सूडाची मनोवृ ी, पृ वी या दस  याु  ट काकडे, ६000 मैलांवर वलायतेत असले या हता माु  
मदनलाल िधंमा याला चैन पडूं देत नव्हती. याने बाबांसु ां हंद  देशभ ांवर झाले या या 
अघोर अ यायाब ल सूड उगव याचे ठरवले, आ ण ता या सावरकरांजवळ ती गो  काढली. 
करंद करां या Ôसावरकर-च रऽांतÕ (प.ृ २५३-३00) या िधंमा-ूकरणाचा वःतारश: उ लेख 
आला आहे. वाचकांना तेथे तो पूण सा ंत वाचावयास िमळेल. हणून येथे याचे वःततृ 
वणन मी कर त नाह . पण पृ वी या दोन ट कावर असले या या दोन देशभ ां या, 
हता यां याु , अंत:करणांत सू ाची एकच वीरवृ ी कसे थैमान घालीत होती, हे ँय पाहणे 
खरोखरच दयंगम व रोमांचकार  आहे. या दोघांनीं जे इंमज अिधका  यांचे वध केले यांतले 
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सा य पुढे या सन-ूकरणी येईलच. पण िधंमाचे अंत:करण कसे जवळ होते हे याने 
खशांत ठेवले या, पण कोटाने दडवले या, यां या व व्याव न कळून येते. पोलीस व इतर 
अिधका  यांनी जर  ते दडवले, तर  सावरकरांनी ते सा  या जगांत या मु य मु य वृ पऽांतनू, 
िधंमा फाश  जा यापूव ूिस  केले. ता माु  क हे  यां य  खशांतल व व्य Ôखुनास खूनÕ 
असे होते. तेह  Ô यायालयÕ हणून िमर वणा  या हायकोटात आले नाह . पण या दोघां 
हता यां याु  वचारसरणींत वृ ी ूमाणेच सा य असणार. िधंमांनी आप या व व्यांत हटले 
होते क , Ôपरवा एका इंमजाचे (सर वुइ यम ्कझन वायलीचे) र  सांड याचा मी ूय  केला 
ह  गो  मला मा य आहे. देशािभमानी ह ंद  त णांना िनदयपणे फांसावर लटक व यांत आले, 
व िनवािसत कर यात आले, याब लचा अ पसा सूड हणून मी हे कृ य केले... परक  
श ा ां या साहा याने दाःयांत जखडनू  टाकलेले रा  हे िनरंतरच यु यमान रा  असते. 
िन:श  जातीला उघड उघड रणांगणांत उत न सामना देणे अश य होत अस यामुळे, मी दबा 
ध न ह ला

ी , ह ा ा े   

 चढवला. मला तोफा वाप ं  दे यांत आ या नाह त हणून मी माझ पःतुल 
काढल

त ् वःताराने देत 
आहे! 

े व झाडले... हंद ु हणून माझी अशी भावना आहे क , मा या देशाचा अपमान हा 
परमे राचाच अपमान होय. याची ूकृित धडधाकट नाह , आ ण याची बु ह  सामा यच 
आहे, अशा मजसार या भारतपुऽाजवळ मायदेशाूी यथ देतां येईल असे काह  असलेच तर ते 
ःवत:चे र च होय. ते र  मी मातभृूमी या वेद वर अ पले आहे,Õ इ याद . िधंमाला पुढ 
फाशीची िश ा झाली; आ ण १७-८-१९0९ रोजी हा हता माु , अिभनव भारताचा एक देद यमान 
हरा, शांत िच ाने फांसावर चढला!  

िधंमा या या रोमहषक ूकरणानंतर आपण अखेर या या सन या वधाकडे वळंू. या 
या सन-वधाने अिभनव भारताचा अंतच झाला अस याने ते ूकरण कंिच
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९ या सन-वध 
िधंमाने याूमाणे इं लंडम ये कझन वायलीचा वध केला याूमाणे, ६000 मैलांवर 

इकडे नाशकास, अनंत लआमण का हेरे याने या सन कले टरचा वध केला. याची हक कत 
थोड यांत दे यापूव  एक गो  ूामु याने सांिगतली पा हजे. आ ण ती हणजे या (ःपेशल 
शाय यूनल) विश  यायासनासमोर चालले या या सन-वधा या खट यांत ब  यांच सुिश त 
आरोपी देशभ ांनी जी मा हती, पोिलसां या भयंकर छळामुळे, सांिगतली ती सवःवी खर  व 
पूण नाह . सव आरोपी िशकलेले अस याने, यांनी आप या साथीदार स श य िततका 
बचाव याचा य  केला; आ ण ूसंगापुरतीच, अवँय तेवढ च, आ ण क येक वेळां तीह  मुरड 
घालून ठरवलेली, ह ककत कबुिलजबाबांत सांिगतली. यामुळे आ ह  गमावले यापे ां 
वांचवलेच पुंकळ. आरोपींनींच हे केले असे नाह , तर ÔÔसरकारतफचे सा ीदार आ ण माफ  
दलेले सा ीदार (approvers) यांनीह  सव अंत:करण खुले क न सांिगतले नाह ,Õ असे खु  
ःपेशल शाय यूनलचे यायाधीशच आप या िनकालपऽकात हणतात; आ ण तेच बरोबर आहे. 
बॉ ं ब-ूकरणांत आ ह , इ ःपे टर सदावत यांना व ासांत घेऊन, ते सबंध बॉ ं ब-ूकरण कसे 
दडवून ठेवले, यांची हक कत दलीच आहे. तशाच अनेक कारवाया, हकमती, जर  
आम याइत या मो या ूमाणावर, या वधा या िनरा या खट यांत इतरांनी के या नाह त, तर  
श य तेवढे आपले, व आप या कटांत या साथीदारांचे, नुकसान होऊ नये हणून सवानीच 
मनोभावे ूय  केले. हणून खु  यायदरबारात या या गो ी उघडक स आ या या 
सवःव

अडचण उप ःथत झाली आहे. या कटातील मु य ३ देशभ  - अनंतराव का हेरे, 
कृंणराव कव आ ण वनायकराव देशपांडे - हे या सन-वधासाठ  फाशी गेले. ज मठेप िश ा 
झाले या आरो पतांपैक  शकंर रामचंदर सोमण येरव यासच ११ डसेबर १९११ म ये वारले. 
या सन-वधाब ल ज मठेप िश ा झा यावर, सुट या या आशाने, पुढे आम या व  माफ चा 
सा ीदार झालेला गण ूवै  हाह  म न गेला. आ ण मा या ददवाचीु  कहाणी अशी क , पुढे 
प ा ाप होऊन, केवळ लो. टळकां व  िचरोल-केसम ये याने िचरोलला अनुकूल सा  दली 
नाह , या एकुल या एकच स कायासाठ , आम या घरादाराव न नांगर फरवणारा हा सरकार  
सा ीदार जो मला िचकटला तो शेवट , लेगने तडकाफडक  पु यास मे यावर, गावात याला 
उचलावयाला पुरेशी माणसे नव्हती हणून, मा याच खां ावर गेला!! मा या आ ण टळकां या 
दैवा या या गफलतीत गणू माऽ असा मा यावर मात क न गेला ह  गो  खर ! असो. या 
या सन-वधा या मु य आरो पतांपैक  फ  वामनराव नारायण जोशी एवढेच िश लक आहेत. 
यांना मी याचवेळची सव हक कत कळवा हणून पऽे िल हली. पण अ ाप यां याकडनू  
मला काह च समजले नाह . यामळेु मला जी मा हती िमळाली याव नच मी थोड यांत या 
घडामोड ंची मा हती येथे देत आहे.  

ी व सनीय व ख  या आहेत असा कोणीह  गैरसमज क न घेऊ नये.  
पण याबरोबरच खर  हक कत िमळव या या बाबतीत बरेचसे देशभ  दवंगत झाले ह  

दसरु  
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९. कव्याची गु  श
अिभनव भारता या

१ ाखा  
 मु य शाखेपासून कृंणाजी गोपाळ कव हे मतभेदामुळे फुटनू  

िनघा

ी

कै  गणू वै  व 
कव 

े रे हाह  येव यास आला होता. येव यास टोण यांनीं 
अनंतरावाला व गंगारामाला अिभनव भारताचे शपथब  सभासद क न घेतले. बव हे गणूचें 
वड ल बंधु शंकरराव वै  यांचे मेहणेु . हणून धारप गटांपैक  अंबेडकराने ह यारांसाठ  चोरलेली 

यावर यांनी आपली एक ःवतंऽ गु  संःथा काढली. ूथमत: ते Ôिमऽ-समाजÕ या 
संःथेचे सभासद होते. हा Ôिमऽ-समाजÕ ह  त कालीन हायःकुलांतील २00 व ा याची 
अिभनव भारताची एक शाखा होती. कव उ च िश णासाठ  मुंबईस ए फ ःटन कॉलेजांत गेले 
होते. हे अितशय हशारु , उ साह , धाडसी, यागी व कळकळ चे कायकत होते. यांचे सहकार  
रा. गोपाळराव धारप िलह तात क , ÔÔ व ाथ  असतांना यांनी नािशक या मंथालयांतील 
इितहास व राजकारणावरचीं सव पुःतक वाचून काढली होती. िशवाय िमऽ-समाजाचे यांचे 
सहकार  जे दांडप टा, नेमबाजी, तरवार चे हात वगैरे िश ण नाशकास ड गरउता  यावर घेत 
होते यांत यांनीह  हे शार रक व लंकर  बा याचे िश ण घेतले होते.Õ ÔÔरा यबांतीचे काम 
गु पणे झाले पा हजे... आ ण अशा गु  कायाशी सावजिनक ूिस  झाले या लोकांचा 
कोण याह  ूकारे काह ह  संबंध ठेवावयाचा नाह , ह  यां या गु  संघटनेची पह ली अट होती.Õ 
कव्या या या संःथत रा. वनायकराव नारायण देशपांडे, वामन नारायण जोशी, शकंर रामचंि 
सोमण, हे ूारंभी सभासद होते. यानंतर आम या अिभनव भारतापकै  दामोदर महादेव चंदाऽे, 
गायधन , व वंणु गणेश केळकरशा ी हेह  यांत ओढले. शकंरराव सोमणांनीं गोपाळराव 
धारपांना या संःथे या दस  याु  गटांत शपथब  क न घेतले. आ ण धारपांनीं नंतर गणू वै , 
पु षो म लआमण दांडेकर, सदािशव ौीधर दांडेकर, रामचंि आबाजी काथे, रघुनाथ िचंतामण 
अंबेडकर, वनायक वासुदेव मनोहर, बा. ज. मराठे, ना. कृ. जोशी यांची एक गु  संःथा 
ःथापन केली. सवाचे उ ेश अिभनव भारताूमाणेच होते. पण या धारप गटाप

गटांत फार खोल िशरला; आ ण श ा , पैसे वगैरेचा पुढे कोठ वालाह  तोच होता. 
कव्या या या गटांनीं आम याकडनू  व इतरांकडनू  पःतुले जमवली होती, व नेमबाजीचे 
िश णह  ते घेत. बॉ ं बची कृतीह  यांपैक  काह  िशकले होते हे मागे आलेच आहे. या गु  
संःथांतून सा ाह क बैठक  कंवा वाद ववाद, ववेचन, पठण, अ यास वगैरे काह  होत नसे. 
यामुळे अड अडचणींतून कसे पार पडाव, इतर देशांचे बांितकारक या ूसंगी कसे वागत, या 
ाना या, बु या, संःकारात ह  मंडळ ं अगद  कोर  करकर त व नवखीं होती. आ ण ह  या 

गटांनीं मना या बु या तयार ची, ानाची, केलेली हेळसांड ह च यांना, व यां यामुळे 
शेकडो लोकाना, फार भ वली. याब लचे ववेचन पुढे ओघाने येईलच. असो.  

९.२ अनंतराव का हेरे अिभनव भारताचे सभासद 

आम या अिभनव भारतापैक  येव याचे माजी सावकार व वतनदार देशमुख, वनायक 
सदािशव बव, यांना मी शपथ दली होती. यांनी येव यास जी शाखा काढली ित यांत 
कािशनाथ दाजी टोणपे हे एक होते. यांपैक  बव व टोणपे यांचा सराफ चा व्यवहार असे. या 
व्यवहारात औरंगाबादचा गंगाराम पचंि याचे काह  देणेघेणे टोण यांकडे असे, आ ण यामुळे 
तो व या याबरोबर एकदां अनंत का ह
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एक सर  शकंररावांनी, नाशकास संशय येऊं नये हणून, येव यास आणून वकली. गणू वै ह  
येव य

काह च माह त 
नव्हते, आ ण यांना न कळतच उतावळेपणाने या सव कारवाया होत हो या. शेवट  मु ाम 

व हक कत मांडली, तेव्हा कव्यानीं 
ÔÔतु ह

ास या ना यामुळे आला होता; आ ण येव याहनू  औरंगाबादेस गंगारामकडे, धारपांचे पऽ 
घेऊन, श ा  वकत िमळतात का हे पाह यास गेला. तेथे श ा ां या ऐवजी अनंता का हेरे 
याची व याची ओळख गंगाराममाफत झाली. अनंता गंगारामा याच घर ं राहत असे. यांची 
अ यंत दाट मैऽी होती. गजूला अनंताने टोमणा मारला क , Ôनािशकला येवढा जुलूम चालला 
असता तु ह  गु  संःथेचे श धार  लोक अिधका  यांचे वध क न याचा सूड, वचपा, का घेत 
नाह ?Õ Ôआमचे लोक तयार नाह तं.Õ अशी गजूने कबुली दली. अनंता हणाला, Ôतु ह  तयार 
नस यास मी यांचा वध कर यास तयार आहे.Õ औरंगाबादेसह  असेच एक गु  संःथेचे जाळे 
गोपाळराव धारपांनी वणले होते. यांतच अनंताचे सहा यायी व ःनेह  कािशनाथ हर  
अंकुशकर व द ाऽय पांडरंगु  जोशी आ ण इतर सभासद होते.  

९.३ अनंताची वधाची तयार  व गणूची भंबेर  

गणूने ह  अनंताची वध कर याची इ छा व िस ता कव्या या गटापैक  देशपांडे, सोमण 
व जोशी यांना कळवली. कव तेव्हा तेथे नव्हते. या ितघांनी अनंताला नाशकास बोलावून 
याला छेड याचे ठरवले. अनंता आ यावर याने आपली तयार  दशवली, आ ण जोशां या 
बरोबर या सन या कचेर ंत जाऊन, याचा चेहरा यानांत ठेवून, कोठून याला मारतां येईल 
हेह  पाहनू  ठेवले. पण Ôज वर  न पाह ले पंचानना । त वर  जंबुक कर  गजनाÕ अशी गणूची 
ःथती येथपासूनच होऊं लागली. याला हे वधाचे कृ य नकोच होते. तो ःवभावत:च भेकड 
होता. याने अनंताला ःव छच सांिगतले क , तूं या वधा या भानगड ंत पडूं नको. कारण यांत 
जर मी सांपडलो, आ ण पोिलसांनीं मला (गणूला ःवत:ला) मारले तर मी सव सांगनू देईनÕ 
(अनंतराव का हे  याचा अखेरचा जबाब). या भेकड वृ ी मुळे, हा वधाचा बेत टाळ यासाठ  
याने अनंताला २-३ अट  या लोकां यापुढे मांड असे बजावले. या हणजे, ÔÔ२ पःतुले मला 
हवींत व नेमबाजीचे िश ण दले पा हजे, आ ण कोणी तर  तुम यापैक  जोड दार पा हजे.ÕÕ 
गणूची अशी क पना होती क , यांपैक  कोणीह  जोड दार अनंताला िमळणार नाह  आ ण हा 
बेत फसकटेल. आ ण या अट ंचीं माऽा बरोबर लागू ंपडली. यानंतर ब  याच वाटाघाट  झा या, 
आ ण Ôहा बेत शेवट  या गटाचे ूमुख अ णा ऊफ कृंणराव कव यां या संमतीिशवाय पार 
पाडावयाचा नाह ,Õ असा कोलदांडा गणूने घातला. येथपयत कव्याना यांपैक  

कव्याना मुंबईहनू  बोलावून आणले, आ ण यां यापुढे ह  स
 जर कोणी अनंताला जोड दार होत नाह  तर याचा जीव का धो यांत घालतां ?ÕÕ असे 

या आप या साथीदार ना शरमावून तो वधाचा बेत ता पुरता मोडनू  काढला. गणूला आपण 
जंकली याचा आनंद झाला व याचा जीव भां यांत पडला, आ ण अनंता परत औरंगाबादेस 
गेला. जा यापूव  याची कव्या यावर फार ौ ा जडली होती, आ ण मरणापूव  आपले फोटो 
असावेत हणून याने तेह  काढनू  घेतले होते.  
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९.४ अनंतरावांची तळमळ 

पण गणू या नाद ं लागून आपण आप या येयापासून युत झालो असे अनंताला वाटूं 
लागले. याला चैन पडेना. मदनलाल िधंमा हा याचा आदश वीर होता. तेव्हा काह  तर  
िधंमासारख अलौ कक, इंमजा या वधाचे काय केले हणजे आपण कृतकृ य होऊं अशी याची 
क पना होती. यामुळे याने रा. वामनराव जोशांना कळवले क , ÔÔजोड दारावांचून मी एकटाच 
वध कर यास तयार आहे.ÕÕ  हे पऽ िमळतांच या ऽयीने पु हा, पण या खेपेस भेकड गणूला न 
कळंू देतां, या वधाचा व्यूह रचला. या वेळेस माऽ कव तेथे नाशकासच होते; आ ण यां या 
संमतीनेच देशपांडे हे अनंतास आण यास औरंगाबादेस गेले आ ण अनंता २१ डसेबर १९0९ ला 
सं याकाळ ंच नाशकास आला. 

इकडे गणू या मनोरा यांत जे बेत चालले होते यांपैक  एक हणजे या औरंगाबाद या 
तयार कर याचे िशकवावे हा. यासाठ  

े 

 नीट कोटापुढे कंवा या जःशेटपुढे सांगतां 
येणार नाह , हणून Ôखुनास खूनÕ या मथ याचे एक पऽकह  अनंतास कव्यानीं िलहनू  पाठवले 
होते. ह  सव योजना अ यंत दर ीनेू  व पूण िनद ष अशी रचली होती. आ ण ती यांनी 
इतक  कसोशीने पाळली होती क , कव यांत आहेत हे अनंतालाह , तो नाटकगहृांत वध 

साथीदारांना पेण या बॉ ं ब कारखा यांत प बक ऍिसड 
यान अंकुशकरला ÔÔएकदा केव्हां तर  नाशकास ये हणजे तुला पैसे देऊन तेथे रवाना 
कर न,ÕÕ असे िनमंऽण देऊन ठेवले होते. अनेक कारणांने अंकुशकर अगोदर जाऊं शकला 
नव्हता. अनंता आप या भावी येयिस या नादांत गक होता. याने आपला हा वधाचा बेत 
या अंकुशकर व द. पां. जोशी या िमऽांना अगाऊ सांगनूह  टाकला होता! देशपांडे जेव्हा याला 
यावयास आले तेव्हा हे दोघे ःनेह ह  या याच बरोबर यावयास िनघाले. अनंता इत यांतच 
वध कर ल अशी माऽ या दोघांचीह  क पना नव्हती. जोशी हा कल ःकर कंपनीची नाटके 
पाह यास, आ ण अंकुशकर ती पाहनू  तेथून पेणला जा यास हणून आले होते, असे दसते. 
या दोघांनी नािशक पा हले नस याने, ते येणार हे गणूला अगाऊ कळ व याने, यांना ने यास 
गणू ःटेशनवर गेला होता. पण अनंताला गणूंस टाळावयाचे होते. हणून अनंता दरू मागे 
गाड ंत बसला होता; आ ण ःटेशनव न गणू, जोशी व अंकुशकर िनघून गे यावरच अनंता 
नाशकास आला. 

९.५ कव्याची वधाची योजनां 
अनंतास ावयास दोन ॄाउिनंगचीं भरलेलीं पःतुले कव्यानीं गणूकडनू  मागवली; पण 

मुंबईस पाठव या या उ ेशाने ती मागवली आहेत, असे गणूस भासवले. तसेच अनंताबरोबर 
आपणच सश  जोड दार राहावयाचे असेह  यांनी, पण अनंताला न कळवतां योजले होते. 
आ ण तेव यासाठ  सोमणांना सं याकाळ  गणूकडे पाठवून ितसरह  पःतुल यांनी गणूकडनू , 
पण गणूला खुना या बेताचा कसलाह  सुगावा लागूं न देतां, आणवले. वध झा यावर मन 
डळमळंू लागले तर, आ मह या कर यासाठ  हणून, अनंताजवळ कव्यानीं सोमलाची पुड ह  
सोमणां या माफत दली होती. तसेच ज र तर दस  याु  पःतुलाने यानेह  आ मह या करावी, 
असे अनंताला देशपा यां या माफत सांगून ठेवले होते. ÔÔवध का केलाÕÕ हे, - अनंता लहान 
अस याने - सोळाच वषाचा तो होता - याला
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कर यास जाईपयत, कळले नव्हते. ते या या ीसह  त वर पडले नव्हते. िशवाय आपले खरे 
नाव-ग

साठ  याला सरकारकडनू  तंबीह  िमळाली होती. पण सरकार  
धोरण

से अनंता या उ ारांव न हणाव लागते. Ôएका चांग या माणसास मारले 
खु  अनंतानेच आप या शेवट या १-२-१0 या जबाबांत 
यायबु  यांवर याचा पूण भरवंसा होता व हणूनच तो 

या

ांव न सांगतां पुरभ याचे, रामूसाद ितवार सारख, खोटे नाव व यू.पी. मधले काशीसारख 
गांवाचे नाव सांग अशीह  स  ताक द दली होती.  

दहशतवादा या त वाूमाणे कोण या इंमजी अिधका  याचा वध करावा याब ल कव्यानीं, 
ज. डावर या वधाचा य  फस यावर या सनच वधाह ठरवला. ःवत: या सन हा मोठा 
संःकृत  व व ान होता आ ण ःवभावानेह  नरम होता. तो या रा यप ती या चौकट ंत 
होता ती प तच अशी होती क , ःवत:ची इ छा नसली तर , वर या हकुमाूमाणेु  याला काम 
करणे भागच होते. पण मनाने तो बरा होता. दा बंद सार या िनंपाप चळवळ ला तो 
अनुकूलह  होता; आ ण तेव या

ाूमाणे यालाच काय पण ू येक ज ांत या इंमज व देशी अिधका  यांना वागणे भाग 
होते. नाशकास इंमजां व  अिभनव भारताने ूचंड बांितकारक चळवळ चाल वली होती. 
बंगालम ये १९0८ म ये, बॉ ं बचा उपयोग क न, इंमज अिधका  यां या वधांचे ूय  होऊ 
लाग याने, महारा ात इंमज सरकारने ह  राजिोह  चळवळ ठेचून टाक याचे ठर वले; आ ण 
याूमाणे टळक, परांजपे, सावरकर वगैरे राजिोह  मंडळ स तु ं गांतह  क डले. या व र  
सरकार या धोरणाचा या सन हा बंदा गुलाम होता. या धोरणाूमाणे याने सभाबंद चे 
हकूमु , बाबा सावरकरांना पकडणे व यां यावर खटला भरणे, आ ण बाबासाहेब खरे व कलांचा 
जामीन घेणे व मोकास ज  करणे, ह  जुलमी कृ ये केली होती. एका गा डवानाला जवे 
मार याब ल व्युइ यम ् या इं जिनअरला याने, पुराव्या या अभावी, अ जबात सोडनू  दले 
होते. हे याचे वतन प पातीपणाचे दस यासारखे खासच होते. पण या बाबतीत तो व र  
सरकारची आ ाच मानीत होता. आ ण या या या कृ याकडे या ीने पाह ले तर तो वशेष 
जुलमी होता असे लोकह  मानीत नसत. पण कव गटाची समजूत, वर ल कारणांमुळे, िनराळ  
झाली होती आ ण हणून यांनी तोच वधाह ठरवला. या बाबतीत नंतर अनंताचा व यांचा 
मतभेद झाला, अ
याब ल मला वाईट वाटतेÕ, असे 
हटले आहे. पण कव्याची व ा व 

सनला मार यास कबूल झाला. आ ण याने २१-१२-१९0९ या दवशी, एका पानसुपार या 
समारंभा या वेळ , वजयानंद नाटकगहृांत, या सनसाहेबासाठ  मु ाम ठरवलेले ÔशारदाÕ नाटक 
पाह यास ते आले असतां दाराशीच गो या घालून याचा वध केला. आ हां अिभनव 
भारता या सदःयांना, कंवा कव्याशी संल न असले या मुंबई-पु या या यां या सभासदांना, हे 
मा हतह  नव्हते.  

९.६ िधंमा व का हेरे यां यांतले सा य  

अनंता का हेरे व मदनलाल िधंमा या एकमेकापासून ६000 मैल दरू असले या व 
प रिचतह  नसले या, पण देशःवातं याब ल राऽं दवस तळमळणा  या देशभ  व यागमूत या 
या बाबतीत या मनोवृ ीब ल वल ण आ यजनक सा य दसून येते. यां या सूडबु ब लचे 
साध य वर सांिगतलेच आहे. दोघेह  सवःवाची िचता पेटवून ित यावर आ ढ हो यास 
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वचारपूवक तयार झाले होते. दोघांनींह  आप या राजक य गु जानांची संमित घेतली होती. 
दोघांनीह  आप या मनोधैयाची व सहनश ची सारखीच पर ा दली होती. वःतवावर ३00 
अंशावर उकळत असले या ऍिसडा या काचे या बरणीची मान ध न, ितने हात होरपळून 
भाजून

कोणीह  यांत सहकार  नाह त, हेह  यांनी सांगून टाकले. यामुळे 
वलायतेत या पोिलसांनी पुढे फारशी चौकशी केली नाह . आ ण एक या िधंमां यावर खटला 

  झाला; आ ण यांत सावरकरांसकट कैक 
लोक 

 र ाळत होते तर  ती उत न, मदनलालने, हूं क  चूं न करतां, सावरकरांचा ूाण 
वाचवला होता. अनंतानेह  अगद ं अशीच पेटले या दव्याची िचमणी हातांत ध न, हात पोळत 
भाजत होते तर , न कुरकुरतां आप या मनोधैयाची पर ा दली होती. वधा या अगोदर 
दोघांनीह  आपले लआय नीट हे न एकदां यावर ह ला कर याचा मनसुबाह  रचला होता. 
ूय  शभंर नंबर  यशःवी व्हावा हणून दोघांनीह  पःतुलांची ूॅ टस क न आपली नेमबाजी 
अचूक ठरवून घेतली होती. मदनलालजीनीं आपला ूय  हकलाु  तर तो पार पाड याक रतां बॅ. 
यानचंद वमा व इं जिनअर कोरगांवकर यांना सश  तयार ठेवले होते. तसेच अनंता या 
साहा यासह  कृंणाजी गोपाळ कव व वनायक नारायण देशपांडे हे सश  हजर होते. 
दोघांनींह  ज र पड यास आ मह येची तयार  क न ठेवली होती. दोघां या जबा याह  
ठरले या हो या आ ण दोघांनींह  - एकाने जुलत व दस  याु ने डसेबर त (१९0९) - आपापले 
बळ  बनचूक घेतले.  

९.७ ह यारांचे वषम कायदे  

कझन वायलीला मार याचा कट जसा फार वचारपूवक रच यांत आला होता तसा माऽ 
येथे नव्हता. वलायतेत या कटांत सावरकरांचे अंग होते हे िधंमाने कोटापुढे जे व व्य ूिस  
कर याचे हणून योजले होते ते (challenge) खु  सावरकर नीं िलहनू  दले होते, या एकाच 
गो ीव न ठरते. आ ण इंमज सरकारने जेव्हा ते कोटापुढेह  येऊ न दे याचे कारःथान केले 
तेव्हा याची जी एक ूत सावरकरांपाशी होती ितला बॅ. यानचंद वमामाफत सव जगभर 
ूिस  दे याचे ूितकारःथान सावरकरांनीच केले. ह  गो ह  सावरकरां या पूण स यानेच हा 
वध ठरला गेला होता हे िस  करते. पण िधंमाने या खुनाशी ःवत:िशवाय दस  याु  कोणाचाह  
संबंध नाह  असे सांगून आप या सहका  यांस पूणपणे सुर त ठेवले. अनंताने जर  ःवत: तोच 
क ा िगर वला तर  या याबरोबर आले या २ मुलांनीं, समयसूचकते या अभावी, सव 
सहका  यांचा सवःवी घात केला. वलायतेत पःतुले सहज िमळत होती, हणून िधंमांनी ती 
राजरोस वकत घेतली होती. नेमबाजीह  ूिस  शाळेत ते िशकले. ते या गो ी उघडपणे तेथे 
क  शकले. यामुळे पोिलसांना ह यारां या बाबतीत काह  करतां येत नव्हते. राजक य 
कारणासाठ  खून मी केला हेह  यांनी अगाऊच मा य केले होते. याब लची सव जबाबदार  
माझी आहे, इतर 

होऊन हे ूकरण संपले. येथे माऽ सवच उलट ूकार
सरकार या ता यांत सांपडले. 
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९.८ ह यारांचा कायदा भ वला 
िधंमां या बाबतीत जी गो  सहज सुलभ होती तीच नेमक  हंदःथानांतु  नव्हती. ती 

हणजे सुलभ श ूाि . िधंमांना पःतुल सहज वकत घेतां आले. याची नेमबाजीह  
राजरोसपणे उघड उघड एका गु जवळ िशकतां आली. हंदःथानांतु  नेम या याच गो ी 
ह यारां या काय ामुळे दलभु  हो या. हणूनच सावरकरांना गु पणे पःतुले इकडे पाठवावीं 
लागली; आम या अिभनव भारता या व आम याशी संल न असले या सभासदांना ती गु पणे 
ठेवावी लागली, व वारंवार गु पणेच पाठवावी लागली. नेमबाजीह  गु पणेच करणे भाग पडले. 
ह  गु तेची आवँयकताच आ हांस या सन-वधानंतर फार नडली. आ ण कटाचा सुगावा 
लाग यानंतर, पोिलसां या भयंकर छळामुळे, आ ण समयसूचकते या अभावी, बराचसा ग धळ 
आ ण यामुळे बर च माणसे या गौ यासाठ च उघडक स येऊन तु ं गांत आली. वलायतेत 
पोःटा या ित कटांूमाणे पःतुले िमळ याची कायदेशीर सुलभता, व हंदःथानांतु , या या 
अगद ं उलट काय ामुळे, ती िमळ याची आ ण िमळा यानंतर यां या र णाची दंकरताु , या 
गो ी िधंमा व का हेरे यां या खट यांची व कारवायांची तुलना करतांना यानांत ठेवणे ज र 
आहे. या गो ी वलायतेत कायदेशीर अस याने तेथ या पोिलसांना याब ल चौकशी करणे 

 गो ीला ूचंड मह व आले. आ ण यासाठ च येथ या 
ाचार आरो पतांवर क न यां याकडनू  पःतुलां या 

ठाव ठ

खु  कव भरलेले पःतुल घेऊन नाटकगहृांत हजर होते. 
याचूमाणे देशपांडेह  हजर होते. अनंताने या सनचा वध के याबरोबर आपले नाव-गांव 
खोटे सांगाव, आ ण Ôखुनास खूनÕ हे खशांत ठेवलेले पऽक दाखवावे, दस  याु  कोणास गुंतवू ं
नये, अशीह  याला सूचना कव्यानीं देशपांडे, जोशी यां यामाफत दली होती. पण िधंमाूमाणे 

ज रच नव्हते. हंदःथानांतु  याच
हंदःथान याु  पोिलसांनीं हवे ते अ य

काणाब ल मा हती िमळवली, आ ण ती पःतलेु गु पणे ठेव याब ल शेकडो लोकांना 
छळले, आ ण तु ं गांत कैक वष डांबून ठेवले. हंदःथानात याु  श ा ां या काय ामुळे, 
आम याूमाणे सवच ूांतांत, हजार  बांितकारक तु ं गांत पचत पडले. 

९.९ या सन-वधाचा गौ यःफोट 

ह  श ा ांची दिमळताु  आ ण यां याब लची गु तेची आवँयकता, या गो ी यानांत 
ध न, मग हे या सन-ूकरण कसे उघडक स आले हे यानांत येणे सुलभ होईल. या सन-
वधाची हक कत सांगतांना वाचका या ःमरणांत असेल क , अनंतराव का हे  यांबरोबर, गणूने 
िनरा याच कारणाक रतां बोलावली होती हणून, द ाऽय पांडरंगु  जोशी व कािशनाथ हर  
अंकुशकर ह  दोन त ण मलेु नाशकास औरंगाबादहनू  ूथमच आली होती. वाःत वक अनंताने 
यांना बरोबर आणणे धो याचे होते. आ ण सव ओंफस ्झा यावर यालाह  ती आपली चूक 
कळून आली, हे या या जबानीव नच दसते. पण आपला कट फुटणार आहे ह  याला तेव्हा 
क पना तर  कशी येणार? हणून यांना याने येऊं दले असाव. असो. गणू अितशय िभऽा 
आ ण वधा या व  होता, हणून याला अनंता या राऽींच वध करणार आहे ह  बातमी 
कव गटाने कळंू दली नव्हती. पण अनंताबरोबर ह  औरंगाबादची २ मुले आली आहेत, असे 
वनायकराव देशपांडे यांस माह त होते. या सनचा वध कर या या वेळ  अनंताचा डाव हकलाु  
तर वधाचे काम पुर पाड यासाठ  

 

अिभनव भारत - सावरकरांची बांितकारक गु  संःथा                            १०४ 



    

मी व व्य करणार आहे हणून आ मह या याने नाकारली. या सनचा वध के याबरोबर 
पळश

 

ीकर या जःशेटने अनंताचा हात धरला तेव्हा, Ôतूं केवळ हंद  आहेस हणून मी तुला 
जीवदान देत Õ, असे हणून अनंताने यां यावर ह ला क न यांचा ूाण घेतला नाह . आ ण 
हात धरला गे यामुळे याला ःवत:चाह  घात क न घेतां आला नाह . अनंताला पुढे पोलीसने 
पकडले; आ ण तूं कोण, कुठला राहणारा असे वचारतां याने आपले खरे नाव, आ ण 
औरंगाबादचा राहणारा अशी मा हती दली. आ ण इंमजां या जुलुमांचा सूड उगव यासाठ  मी हे 
कृ य लोकिश णासाठ  केले, यांत दसराु  कोणी साथीदार नाह , असे या राऽी १२ वाजतां 
मॅ जःशेटसमोर जबानीतून सांगूनह  टाकले. पःतुलेह  मी औरंगाबादेस एका अरबाकडनू  घेतलीं, 
याचा प ा माह त नाह , असे सांगून कोणालाह  न गुंतवतां तो मोकळा झाला होता. पण 
याने ÔऔरंगाबादÕ हे गांवाचे सांिगतलेले नावच पुढे भ वले. आ ण ते याने सांगूं नये हणून 
याला अगाऊ सूचना दली असतांह  याने ते सांिगतले, ह  याची बेिशःत वागणूकच भयंकर 
घातक  ठरली. आपण ज देशभ चे, पराबमाचे, िनवाणीचे स कृ य केले आहे याब ल आपले 
खरे नाव, गांव, िधंमाूमाणे ूिस  व्हावे, या ता यसुलभ आ ण हणून काह शा य, अशा 
क ितलालसेने याला मोह पडला. या क ितलालसेनेच आपले फोटो ूिस  व्हावे या हेतूसाठ , 
याने आपले १0-१२ फोटोह  अगाऊ, तो पूव  नाशकास आला होतो तेव्हाच, काढनू  घेतले होते. 
पण आपण सहज सांिगतले या आप या ख  या नावगांवामुळे, व पुढे गणू या भेकड आ ण 
धांदरटपणामुळे, काय भीषण ूसंग ओढवणार आहे, याची १६ वषा या या सा याभो या िनलप 
मनाला क पना व दरू ी नव्हती. कव्याना माऽ ती होती, आ ण हणूनच यांनी खरे 
नावगांव सांगूं नको, यु  ूांतांतले नाव व गांव सांग, अशी याला यो य ताक द दली होती. 
पण तो चुकला.  

९.१० औरंगाबाद नाव भ वले 

वध झा यावर पोिलसांची व कव गटांत या लोकाची धांदल सु  झाली. कव व देशपांडे हे 
नाटकगहृांतून परत आ यावर कव्यानीं ःवत:जवळचे पःतुल देशपां यांजवळ दले; आ ण 
आप या सव गटांतील लोकांना, पोिलसां या झड यांत काह  सांपडूं नये हणून, ह यार बॉ ं बचे 
सामान वगैरे सव गो ींची िनरवािनरव कर यास कळवले. याच वेळेस वनायकराव देशपां यांनीं 
अनंताबरोबर आले या दोन मुलांचे काय करावयाचे याब ल यांना वचारले. यांना माणसू 
देऊन मुंबईस ूथम पाठवनू ा आ ण तेथून, औरंगाबादेचे सरळ ित कट न काढता, जवळ या 
ता र ःटेशनचे ित कट काढनू  दे याची व्यवःथा कर यास गणूस कळवा, असे कव्यानीं 
देशपां यांस सांिगतले. याूमाणे देशपांडे गणूस कळ व यास राऽीचे गेले. आ ण या सनचा 
वध झाला आहे, तूं औरंगाबादेहनु  आले या मुलांना, मुंबईची यांना मा हती नाह  हणून, 
माणूस बरोबर देऊन, मुंबईस ूथम रवाना कर व तेथून यांना ता रला प च व याची व्यवःथा 
कर, आ ण ह यारे कागदपऽ वगैरे सव सामानाची िनरवािनरव कर, असे गणूस यांनी 
सांिगतले. गणूने हे सव कर यास पैसे नाह त असे देशपां यांना कळ वले, आ ण बाक ची 
व्यवःथा करतो, असे सांिगत यावर देशपांडे परत गेले. गणूची पैशाची वाण यांनी कव्याना 
कळ वली. हे होईपयत राऽह  फार झाली होती.  
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या सन या वधाची बातमी केशवराव परांजपे यां याकडनचू  ूथम गणूस कळली होती. 
यानंतर तो Ôकापत कापतचÕ वर आला असे यांचे पाहणेु  ःनेह  अंकुशकर व जोशी आप या 
जबाबांत हणतातं! तो इतका घाबरला क , घर त या ह यारांचे व या पाह याु  मुलांचे काय 
करावयाचे हे यास उमजेना. या ितघांनीं गणू या वड ल भावास कळव याचे ठरवले. वड ल 
भावाला या कटाची कसलीच मा हती नव्हती. यामुळे गणूने हे कळ वतांच Ôतूं मा या 
ग याला फांस लावलासÕ असे शकंरराव वै  िचडनू  रागाऊन हणाले. पण यां या िचड या-
रागव याने काय होणार होते? देशपांडे इत यांत येऊन यांनी कव्याचा िनरोप गणूस 
कळ वला. याूमाणे शेवट  पःतुले वगैरेचे गांठोड क न शेजार या कौलार त यांनी दडवून 
ठेवले, कागदपऽे जाळली, आ ण पहाटे या सुमाराला गणूने पःतुले आप या ःने ाकडे 
(नारायण कृंण जोशी) नेऊन ठेवली, आ ण कव्याकडनू  १0 पये आण यास शकंरराव वै  
ःवत: गेले. वाःत वक अशा आणीबाणी या वेळ , शकंररावांनीं ÔकंजूषपणाÕ न करतां, १0-१२ 
पये ःवत: देऊन गणूस मुलांची ठर याूमाणे व्यवःथा कर यास सांगावयास हवे होते. पण 
शकंररावांचा उपजत कंजूषपणा रा घातक  ठरला व ते पैसे आणावयास कव्याकडे गेले. 
कव्यानी तर  लौकर उठून पैसे पोचवावयास हवे होते. तेह  यांना जमले नाह . कव्यानीच 
नंतर फार उिशरा गणूस १0 . दले. या सव धांदलींत मुंबईस या मुलांबरोबर पाठव यास 
कोणी खाऽीचा माणूसह  िमळाला नाह . यामुळे गणचूीह  ऽेधाच उडाली. बरे अशा वेळ , इतका 
उशीर झाला होता तर, बरोबर जाणता माणूस न देतां, या परक  अनोळखी क या बु या 
मुलांना पाठवावयाचे तर  नव्हते. पण तीह  बु  भेदरले या शकंररावास व गणूस सुचली नाह . 
मुलांस ठेवून घेतले तर शकंरराव व कदािचत ्कव रागावतील अशीह  याला भीती वाटली 
असावी. हणून कसेह  क न या मुलांस, लेग या उंदराूमाणे, दरदरू ू  टाक याचे याने ठरवले. 
आ ण येथेच या घाबरट, भेकड, धांिट गणूने सवाचा ख डा खणला. खरे हटले हणजे ह  

या घाईने परत पाठवणे हेच धो याचे होते. आ ण यांतह  
गणूस

स आलेली मुले. यानी आप याबरोबर काह  
वशेष सामानह  आणले नव्हते. बरे काह  अचानक ूसगं आ यास कसे वागावे, कशी बतावणी 

अगद ंच क चीं अनोळखी मुले इत
ार या िभ या माणसावर एवढ  जबाबदार  कव्यानी टाकणेह  यो य नव्हते. पण यांनाह  

ते काम दस  याु  माणसावर सोपव याचे यावेळ  सुचले नाह . यांत काह  वशेष कठ ण नव्हते 
हेह  खरे. पण ते गणूस जमले नाह . आ ण याने या अनोळखी पर या मुलांना, कव्याकडनू  
उिशरा पैसे आले होते व गाड  चुकणार हे न क  होते तर , ते पैसे देऊन, मुंबईस जा यासाठ  
तां यात बसवून ःटेशनवर पाठवले. 

९.११ अनंता या औरंगाबाद  ःने ांची कुतरओढ 

पोिलसांनीं सवऽ नाकेबंद  केली होती. अनंताने औरंगाबादचे नाव सांिगत यामुळे 
औरंगाबादचा कोणीह  माणूस सांपड यास यांस अटक करा, असा अिधका  यांनी ःटेशन-
पोिलसांस हकुमु  दला होता. यामुळे ःटेशनवर ते पाळत ठेवूनच होते. सकाळ या ए सूेसला 
ह  मुले मुंबईला जावयाची होती. पण शकंररावांचा कंजूषपणा आ ण गणूचा कमालीचा 
भेदरटपणा व धांिटपणा यामुळे या मुलांना गांवांतून िनघ यासच उशीर झाला होता. हणून 
यांची ती गाड  चुकली. आ ण ते तसेच ःटेशनवर घ टाळत १ तासानंतर येणा  या दस  याु  
गाड ची वाट पाहात ित त बसले. नाटक पाह या
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करावी

यामुळे गणूने जसे सकाळ ं पःतुल जोशांस दले तसेच 
ःतुल व ऍिसडां या बाट या, गणू या 
ा या बछा याखाली पःतूल छपवून 

ठेवले 

, हेह  यांना कोणी सांिगतले नव्हते. दो ह ह  १६-१७ वषाचे त ण. यामुळे यांना 
ःटेशनवर ल पोिलसांनीं सहज हटकतांच ते बावरले. पोिलसांना संशय आला; आ ण यांनी 
यांना कोण, कोठून आला, कोठ राऽीं उतरला होता याची चौकशी चालवली. एकाने काशीहनू  
आल  असे सांिगतले. दस  याु ने हैदराबादेहनू  आ याची बतावणी केली. एकमेकांची ओळख आहे 
काय वचारतां एकाने होय, तर दस  याु ने नाह , हणून सांिगतले. उ रात असा फरक 
आ यावर पोिलसांचा संशय दणावलाु . जवळ सामान नाह  तर राऽ कोठे काढली, हणून 
वचार यावर दोघांनीं गंगेवर धमशाळेत होतो असे सांिगतले असते तर  चालले असते. पण 
तेह  यांना सुचले नाह . गण ू वै ा या घर  खाणावळ आहे तेथे राऽी उतरलो होतो असे 
सांिगतले. अचानक पोिलसां या तडा यांत सांपड यामुळे ह  मुले अगोदरच भयभी झाली होती. 
संशयामुळे यांना पोिलसांनीं नाशकास आणले, आ ण गणू वै ाचे घर दाखवा हणून 
यां यामागे लकडा लावला. पोिलसांचा ससेिमरा मागे लागतांच आ ह  औरंगाबादेहनू  आलो 
असे या दो ह  मुलांनी कबूल केले. यामुळे तर न क च िशकार सांपडली असे पोलीस 
अिधका  यांस वाटले. मुलांनी गणूचे घर दाखवतांच, सं याकाळ होत आली होती हणून, सव 
माणसे बाहेर काढनू  देऊन, गणू या घराला मोहोर क न, दस  याु  दवशी झडती घे याचे 
पोिलसांनी ठरवले व गणूस अटक केली. दसरु  मुंबईची गाड  पकड या या आंत, एकाच 
तासात, ह  भावी ूचंड अनथावह घटना घडली! आ ण पोिलसांनीं सहज टाकले या फाशाने, 
पांडवांूमाणे, आ हांस देशोधड स लावले. 

९.१२ योजने या अभावीं घात 

ःटेशनवर व पोलीस कचेर ंत हे २२-१२-१९0९ ला ूकरण िशजत होते, याची कोणासच 
क पना नव्हती. या दवसभर कव गटांतलीं सव मंडळ  आपापली पःतुले, बॉ ं बचे सामान, 
कागदपऽ यांची िनरवािनरव कर त होती. पण यावेळ  या िनरवािनरवींत काह  सूऽब  व्यवःथा, 
योजना मुळ ंच नव्हती. एकाने आपले सामान दस  याु जवळ ाव, ह  िनरवािनरव हणतां येत 
नाह . असे जोखमीचे एक सामान न  तर  क न टाकावयाचे, कंवा जेथे कोणी इतर माणसू 
गुंतणार नाह , असा िनजन ठकाणी तर  ते गु  ठेवावयाचे, याला िनरवािनरव हणणे शोभते. 
तसे या गणू या गटांत या सभासदांनी कोणी फारसे केले नाह . यांना तसे कोणी, कधी, 
आगाऊ िशक वले, पढ वलेच नव्हते. 
सदािशव दांडेकराने, घाब न या याजवळचे ॄाउिनंग प
घर  दपारु  आण या; आ ण तो घर  नव्हता हणून, य

व बाट या कोना यात ठेव या. गणूस याची क पनाह  नव्हती. तो घर ह  नव्हता. 
यामुळे तो िन चंत होता. पण यानेच बोलावलेले याचे पाहणेु  हे या या ददवाचाु  घडा 
पोलीस कचेर ंत भर त होते. आ ण यांनी जेव्हा गणूचे घर दाखवले, आ ण पोिलसांनी गणसू 
अटक क न घरावर मोहोर केली, तेव्हा गणूह  सिचंत झाला. राऽ कशी तर  या ितघांनी 
पोलीस पहा  यांत काढली. आप या घर  काह च सांपडणार नाह  याची गणूला खाऽी होती. पण 
सकाळ  घराची झडती पोलीस घेतांना खु  गणू या बछा याखालीच ॄाउिनंग पःतुल िनघाले! 
का हे  यांनीं या सनला या पःतुलाने मारले तसेच ॄाउिनंग पःतुल ते होते. कोना यात 
ऍिसडा या बाट याह  सांपड या!!! हा अक पत आघात पाहतांच अगोदरच भेकड असलेला गणू 
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पुराच भांबावून गेला! सु न होऊन काळा ठ कर पडला व याला दरद न घामच फुटला. 
िन त योजने या आ ण ूसंगावधानते या अभावी, आ ण आम या ददवानेु , या यासार या 
अगद ंच क या माणसांवर भयंकर कहरच गुदरला. 

याूमाणे इंमज सरकार या सुदैवाने यांना, अगद ं यां या जब यांत, गणू या 
भेकडपणामुळे ढकललेली औरंगाबाद या २ त णांची िशकार आयती, वधा या दस  याु च दवशी, 
िमळाली. मु ेमाल कसा बेमालुम लपवावा या या िन त योजने या अभावी, याला नकळत, 
सद ूदांडेकराने या याच घर त ठेवलेले पःतुल आ ण बॉ ं बचे सामानह  पोिलसांना िमळाले. 
या दोन मुलांना Ôमी खून करणार आहेÕ असे अनंताने मागे सांिगतलेच होते. गणूची व 
अनंताची भेट पूव  झालीच होती. खुनाचे बेतह  चालले गणूला माह त होते. या कटात 
कोणकोण होते याचीह  याला मा हती होती. याची शर रूकृतीह  यी माणसासारखी 
जेमतेमच होती. यामुळे पोिलसांनी याला व या दोन मुलांना चौदावे र  दाख वताच यांची 
गाळण उडाली. बरे अशा संकटांत कसे वागावे, याची, मानिसक व बौ क, पूवतयार  काह च 
नव्हती. पःतुले आ ण बॉ ं बचे सामान नेहमी हाताळ याचे गणूने या दोन मुलांना मो या 
दमाखाने पूव  सांिगतले होते. इतकेच नव्हे तर अंकुशकरला पेणला बॉ ं ब कारखा यांत 
िशक यास पाठव याचे याने अिभवचनह  दले होते. हणूनच अंकुशकर नाशकास आला 
होता. कव गटाचा गणू हा कारभार च होता. आ ण या क या दलाचा हा ग टा, एकदम, 
अचानक अनपे त मु ेमालासह पोिलसांस सांपडला. आ ण, मागे याने हट याूमाणे, 

बसता  सांग ूलागला, सांपडलेली पःतुले व बॉ ं बचे सामान व 
हणून याब ल याने कव्याचे नाव ूथम सांिगतले. 

याव

पोिलसांचा ह सका ंच तो भराभर
व ा याला कव्यानीं दली होती. 

न कव्याना अटक झाली. जी ःथित गणूची तीच कव्याचीह  पोिलसा या भयंकर 
छळामुळे झाली असावी. यांनीह  नाइलाजाने पाटणकरांकडनू  पःतुले घेत याचे सांिगतले. 
हणून पाटणकरांना मुंबईस अटक झाली. पाटणकरांची बॉ ं बचा वसईचा कारखाना वांचव याची 
धडपड होती. या कारखा यांतून नुकतेच ते वसईहनू  आले होते हणून यां या 
अंगाकप यांवर प बक ऍिसडचे डाग होते. छळ करतांना पोिलसांस ते दसूं नयेत हणून 
यांनी चतुभुजकूडन पःतुले आण याचे एकदम कबूल क न, ती वेळ कशी िनभावली, या 
यां या अडचणीचे वणन मागे आलेच आहे. चतुभुजवर पोिलसांची जून १९0९ पासूनच नजर 
होती, असे मुंबईचे पोलीस किमशनर व्ह सेट, व सी.आय.ड . खा याचे ूमखु गायडर, यांनी 
आप या सा ींतच सांिगतले आहे. तोवर यांना चतुभुजने दाद दली नव्हती. पण पाटणकरांनी 
याचे नाव सांिगत यामुळे याला जेव्हा पकडले तेव्हाच तो बथरला. आपला व ासघात 
पाटणकराने केला, अशी याची समजूत झाली. यामुळे यानेह , पोिलसां या छळास िभऊन, 
सावरकरांकडनू  पःतुले आणली, व सावरकरांनी सांिगत याूमाणे भट व थ े यांजकडे जाऊन, 
भटांनीं सांिगत याव न, पाटणकरांना दलीं, असे सांगून तो माफ चा सा ीदार हो यास कबूल 
झाला! यामुळे या सन-वधाचां धागा अनंता का हे  यांपासनू थेट वलायतेस सावरकरांपयत 
पोचला. सावरकर या वेळ  या रसला होते. आ ण तेथे, यां या िमऽां या आ ण आम या 
सूचना-स याूमाणे, राहते तर यांना अटकह  झाली नसती. ते तेथे सुर त िनवािसतांूमाणे 
आजपयतह  राहूं शकते. पण यांना दबुु  होऊन ते वलायतेत आले, आ ण अचानक इंमज 
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सरकार या हातांत सांपडले. इकडचे वॉरंट तेथे तयार होतेच. पाटणकर व चतुभुजने माझे व 
थ यांचे नाव सांिगत याव न मला व रा. थ े यांनाह  पकड यांत आले.  

कव्यानीं घेतलेलीं पःतुले व बॉ ं बचे सामान आ ण उपकरणे नाशकास, गणू या माफत, 
िनरिन

. ा ह  आ

िमळ या तर, आम यापैक  काह  जण तर , सावध होऊन अ ातवासांत जाऊं शकलो असतो. 

रा या सभासदां या हातांत जातच होती. यामुळे यांचा छडा लावता लावतां अनेक 
माणसे अडकली गेली. कव्या या माफत काह  पःतुले पु यास रा. कृंणाजी गोपाळ खरे 
(आमचे बॉ ं बचे गु ) यां याकडनू  यांचे िमऽ ॄ िगर बुवा यां या हातांत गेली. तीह  अशीच 
िनरिनरा या माणसां या हातात गे यामुळे तेवढ ं माणसे अडकवली गेली. एवंच, पःतुलांचा व 
बॉ ं ब या सामानाचा मागोवा काढतां काढतां अनेक माणसे, पूविनयोजना या व 
समयसूचकते या अभावामळेु, पोिलसांस सांपडलीं. 

पःतुले, श  व बॉ ं ब कशासाठ  गोळा कर त होतां या पोिलसां या ूदनास उ र देणे 
अवँयच होते. तो हेतू अथातच सरकार  अिधकार  व यांचे बगलब चे यां या वधाचा होता, 
हेह  सांगणे आले. अशा हेतूंसाठ  जे जे या रा यबांती या कटांत आले होते, व यांचा थोडासा 
तर  संबंध पःतुले, बॉ ं ब, श  यां याशी आला, यांनाह  पोिलसांनी आप या जा यांत 
खचले. पोिलसां या भयंकर छळामुळे, अगद  अवँय तेवढ च जर  मा हती आरो पतांनी 
सांिगतली तर , खूना या खट यांत ७, रा यबांती या खट यांत ३५, आ ण करकोळ 
ह यारां या काय ाखाल या आरोपांव न ५-६ असे सुमार ५0 जण आ ह  या चबांत सांपडल ; 
व फाशी, ज मठेप, व १५ वष स मजुर पासून तो काह  मह यां या िश ा आ हांस 
िमळा या.  

९.१३ दोषचब म येच का तुटले नाह  ? 

हे दोषचब तांतड ने मधेच कुठे का तोडले गेले नाह  अशी वाचकास शकंा येणे 
साह जकच आहे  याचे उ र आम य  घटने या िनयमांत आ े. या िनयमांूमाणे म या 
गटांचे पुढार च काय ते एकमेकास प रिचत असत, सभासद नसत. यामुळे औरंगाबाद या 
अनंताचा व आमचा कुठे संबंध येऊ शकेल अशी आ हां कोणास क पनाह  नव्हती. िशवाय 
पकडले या लोकांची नावेह  वृ पऽांत उिशराच पोलीसकडनू  िमळत. या उिशरामुळेह  आ ह  हे 
ूकरण आ हांस िभडेपयत िनंकाळजी होतो. आ ण सवात मोठे कारण हणजे एकमेकांवरचा 
पूण व ास. आपला साथीदार पूण व ासपाऽ आहे आ ण पोिलस-छळामुळे, आप याला तो 
गुंतवील, अशी क पनाह  आ हांला िशवली नव्हती. याचे उ म उदाहरण हणजे कव्यानीं 
ख  याचे नाव सांिगत यावर, ख  यांचा मुंबईस पोलीस शोध कर त होत, व यां या प ात ्
यां या खोलीची पोिलसांनीं झडती घेतली होती, हे ख  यांना खरेच वाटले नाह . आ ण हणनू 
ते नेहमीूमाणे, पु याहनू  मुंबईस परत आले, आ ण पोलीस किमशनर या कचेर ंत या 
झडती या िन ेधाथ आपण होऊन हजर झाले! कव आपले नाव सांगतील व आपण यांत गुंतू 
ह , कव्या यावर ल ढ व ासामुळे, ख  यांना क पनाह  नव्हती. माझे ःवत:चेह  असेच झाले. 
१-१-१९१0 पयत वृ पऽांत पाटणकर व चतुभुज यांना पकड याची बातमी आलीच नव्हती. मी 
सकाळ च ती वाचली, आ ण १ तासा या आतच पकडलो गेलो. बात या कदािचत ् अगाऊ 
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पण या २0 पःतुलांनीं िनदान २0 खून तर  होतील ह  धाःती इंमज पोलीस अिधका  यांस 
अस याने, यांनी उिशरा बात या दे यांत पराका ेची दरंगाई, आ ण संशियतांना पकडनू  
ठेव य

यामुळे आ ह  कव्या यावर पूण व ासून 
होतो. 

ातवासांत जाणे श य होते. २२ व २३ डसबर हे २ दवस ते मोकळे होते. पण 
ार नाह , अशी यांनाह  खाऽी असावी. पण सवऽ 

ं कोणाला न कळवतां, खुनांत सामील 
हो या

ांत कमालीची घाई, चालवली होती. हणून बात या िमळ यापूव  अटकेनेच प हली खबर 
आ हांस िमळे. तसाच कव्या यावर पाटणकरांचा एवढा व ास होता क , खुनाची बातमी 
कळतांच, पेणहनू  मराठे मुंबईस पाटणकरां या भेट साठ  आले असतां पाटणकरांनीं आपला या 
खुनाशी काह  संबंध नाह , असे यांना सांगून परत कसे पाठवले, हे मागे बॉ ं ब-ूकरणांत 
दलेच आहे (मराठे यांची लेखी मा हती). िशवाय अ णा कव्यानी पाटणकरांना व मला 
ÔÔआम या दोघां या स यािशवाय काह  असे अपघाती कृ य करणार नाह ÕÕ असे, यां या 
परमपू य गु ची शपथ घेऊन, आ ासन दले होते. 

यांतह  वधापूव च १-२ दवस मी, आम या अिभनव भारतापैक  रा. व नाथराव गोरे 
यांना नाशकास पाठवून, सव पःतुले मुंबईस परत मागवली होती. ÔÔ१-२ दवसांत मीच मुंबईस 
येत आहे, येतांना ती घेऊन येईनÕ, असे कव्यानीं गो  यांना उ र देऊन मुंबईस परत पाठवले 
होते. यामुळे तर अ णा कव या ूकरणांत, आ हांस काह  न कळ वतां, भाग घेतील, हे 
आम या ःव नांतह  येणे श य नव्हते. हणून आ ह  अगद ंच िनधाःत होतो. अ णा 
कव्याकडनू  आ हांला व इतरांना दले या अिभवचनांचे, शपथपूवक आ ासनांचे, पालन पुरेपूर 
होईल अशी आ हांस पुर  खाऽी होती. कारण अशा रा यबांती या गु  कटां या कामांत सव 
मदार केवळ एकमेकांवर ल ढ व ासावरच असते. ती नसेल तर कोणतेह  सघं टत गु  काय 
होणेच अश य. हणून आ ह  कव्यासार या धुरंधर कायक यावर संपूण व ास टाकून होतो. 
कव्यानाह  अ
कदािचत गणू वै  आपला व ासघात करण
व ास- वपर तच गो ी घडत हो या! पण आ हा

चा कव्याना एकदम आक ःमक का मोह पडला, व यांत सामील झा यावरह , यांनी 
आ हांस ती गो  कळवून सावध का केले नाह , हे गूढ आ हां कोणासह  यांनी उकलून 
सांिगतले नाह . उलट, आप या हातून अनपे त गो ी घड या, व यामुळे सवच ओंफस ्
होऊन इतक  माणसे अडकली गेली, याब ल यांना मागून इतका प ा ाप झाला क , आपण 
यापुढे जवंत राहणे इ  नाह . हणूनच केवळ यांनी फाशीची िश ा आपणा ःवत:वर ओढनू  
घेतली. यां या पह या जबानीूमाणे ती यांना िमळाली नसती. हणून अगद ं शेवट या 
जबाबांत यांनी या जःशेटपुढे सांिगतले आहे क , पूव  सांिगतले या ÔÔहक कतीव न 
या सन या वधाब लची जबाबदार  इत या त  हेने मा याकडे आहे ितत या त  हेने ती या 
जबाबाव न पूणपणे दसून येत नाह . कारण जुलूम व अ यायाचा ूितकार कर याची क पना 
मी देशपांडे, सोमण व इतर मंडळ स सांिगतली होती व यांस श य तर या सनचा वध 
कर यास सांिगतले होते.Õ ÔÔमी लहान भरलेले पःतुल घेऊन िथएटरम ये गेलो होतो. उ ेश हा 
क , ज र लाग यासं अनंतास मदत कर याची!Õ या शेवट या कव्या या जबाबामुळेच यांना 
फाशीची िश ा झाली.  
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९.१४ वधाचा अचानक बेत  

उपयु  गूढाचा खुलाचा एकाच गो ीने होऊं शकतो. आ ण ती ह  क , ता. १९ पयत 
वधाची कव्यानाह  क पना नव्हती. १९ तारखेला वनायकराव देशपांडे यांना ÔÔऔरंगाबादेस 
ह यारांचा तपास क न ये, या सनचा वध कर याचा ूय  इत या लौकर होणार नाह ÕÕ 
असे यांनी ःप पणे सांिगतले होते. (कव, १ ला जबाब). पण देशपांडे यांनी सव हक कत 
अनंतास औरंगाबादेस सांिगत यावर, अनंता दस  याु च दवशी, पण वध कर या या उ ेशानेच, 
आला. आ ण तो येणार ह  बातमी कव्याना कळ यावर, २१ तारखेस सकाळ , वधाचा बेत 
न क  झाला. यां या गु ं या आ ेनुसार, ३ जानेवार  १९१0 ला या सनचा वध कर याचा 
कव्याचा बेत होता. अनंता आ याने, व या सनसाहेब २३-१२-0९ ला नाटकगहृांत सांपडणार 
अस याने, तो बेत २१ डसेबरला सं याकाळ ं िन त ठरला. आ ण हणून यांना आ हांस 
अगाऊ कळवतां आले नसावे. आ ण वध झा यावर ÔÔआ हांस मध या दोन दवसांत, मी 
वधांत सामील आहे, सावध राहा.ÕÕ अशी सूचना यांनी दली नाह , कारण ते गणूवर व ासून 
होते. असो. आ ह  गाफ ल का राह लो, परागंदा का झालो नाह , आ ण हे दोषचब मधेच का 
तुटले नाह ? याचे ःप ीकरण हे येणेूमाणे आहे. ह  सावधतेची सूचना कव्यानीं आ हांस दरू 
मुंबई-पु यास दली नाह  इतकच नव्हे, तर खु  नािशक शहर त वंणुशा ी केळकर यांनाह  
ती िमळाली नाह ! यामुळे तेह  िन तंच होते (केळकरांचा लेख). सूचनेचा अभाव, व ासपाऽ 
व धुरंधर ने यावर ल ढ व ास, आ ण गु तेक रतां केलेला आमचाच िनयम, आम या 
बोकांड  कसा बसला याची ह  शोकांितका अशी आहे. 

आम या इकडेच हा असा ग धळ झाला असे नाह . खु दराम बसनेू टाकले या बॉ ं बमुळे 
कं जफड या ऐवजी दोन केनेड  बायाच मे या. यामुळे जी Ôअिलपूर बॉ ं ब-केसÕ कलक यास 
झाली तीह  अशीच वध झा यावर दोनच दवसांत पोिलसांस उलगडली. या खट यात व 
आम या खट यांत हेच दोष झा याने यां याकडेह  कैक माणसे फाशी व तु ं गांत गेली. 
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१० इ 

आणले होते; आ ण आ हांला ठेव यास 
तु ं गां

हां 
आरोपींना जर यत ् कंिचतह  सवलत दली तर व र  अिधका  यांची मज  जाणार, या धाकाने ते 
तर  आ हांस कशाला कायदेशीर सवलती देतील? आ ह  सव सरकार या नरड चा घोट घे यास 
िनघालेले क टे राज े े, आ ण ते खु  एकिन  राजसेवक. तेव्हा आ ह  कायदेशीर यांचेह  
शऽूच. मग ते आ हांस का दया-माया दाखवतील? ती दाखवलीच तर कदािचत ्आम याच 
रांगेत यांनाह  पोलीस गुंतवावयाचे, कंवा बदलून सरकार या गैरमजित रहावयाचे, ह ह  भीती 
यांना होतीच. यामुळे आ ह  केवळ पोिलसां याच हातांत ७-८ मह ने खतपत होतो. 
पळशीकर पे ां खोपकर काह से उजवे. पण हे पाहनू  पोिलसांनीं यां याकडे थोडेच आरोपी 
कबुली-जबाबासाठ  पाठवले. 

१०.१ छळाला मु ार 
या जःशेटांची जेथे ह  मनोवृ  तेथे पोिलस अिधका  यांची मनोवृ  काय असेल, याची 

वाचकांना क पना येईलच. सरकारचे बांितकारकां व  पराका ेचे कडक धोरण १९0८ पासूनच 
जाह र झाले होते. या धोरणाची तळ  उचलून धरणे हेच अथपासून इतीपयत राजसेवकांचे 

ंमज सरकार व  सश  बंडाचा अिभयोग 
या सन-वधा या सबबीवर आ ह  सव पकडले गे यावर र तसर आम यावर खटले 

कर याची तयार  होऊं लागली. अपराधांचे भीषण ःव प पाहनू  सरकारने नवा जुलमी कादा 
( यू बिमनल लॉ अमडमेट ऍ ट १९0८) आम या खट यासाठ  लागू केला. या काय ाूमाणे 
या जःशेटसमोर चौकशी, नंतर सेशन किमट के यावर सेश स कोटात खटला, नंतर 
हायकोटात अपील, या मामुली नेहमी या लांबलचक ूकाराला गचांड  देऊन, या जःशेटने 
एकदम हायकोटात या यायािधशांपैक  ३ यायािधशां या (खास कोट) ःपेशल शाय यूनलकडेच 
खटला चालव यासाठ  धाडावयाचा, व या शाय यूनल या िनकालावर अपील नसावयाचे, अशी 
तडकाफडक  यायाची झटपट रंगार  प ती होती. या काय ाने या जःशेट या चौकशीत 
व कली स याचीह  परवानगी नव्हती. यामुळे आमचा कायदेशीर बचाव कर याचा ह कच 
नाह सा झाला होता. कारण व कलांना आ हांला भेट याची परवानगी असती तर आम या 
जबा या पुंकळच िनरा या झा या अस या. पण व कलांना भेट याची परवानगीच नस याने 
पोिलसां या कारवायांना मु ारच होते. खट याची पूव चौकशी कर यासाठ  ए. मॉटंगॉमेर  या 
फःट लास या जःशेटला िनयु  केले होते. आरोपी पकड यावर याला पोिलसां या ता यांत 
ठेवणे (पोलीस कःटड ), कंवा आप या ता यांत ठेवणे ( या जःशेटची कःटड ), हा अिधकार 
या या जःशेटकडे असे. पण या दो ह  ूकारांत फारसा भेदच नव्हता. आरोपी पुंकळ होते 
हणून यांना अडकून ठेव यास पोलीसह  पुंकळ 

त पुरेशी जागाह  नव्हती. हणून या दोन कःट यां (अटके) मधला भेद िनव्वळ 
नावापुरतांच खरोखर होता. आ ण आ ह  सदासवदा पोिलसां याच ता यांत होतो. यामुळे 
पोिलसां या छळाला हवा िततका वाव िमळाला. कबुलीजबाब घेणारे या जःशेट जे होते - 
पळशीकर व खोपकर - तेह  सरकारचे िमंधे. यांची बढती पोिलसां या या खट या या 
रपोटावर. हणून पोलीस सांगतील याूमाणे ते जवळ जवळ वागत. िशवाय आ
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काम ठरले होते. तेव्हा आम यासारखे सरकारचे परम शऽु हातात
िचतेवर पो या भाजून घे याची ह  आलेली संधी राजिन  

  सापडले असतांना, आम या 
पोलीस अिधकार  कशाला 

घालव

ह  अगोदरच सावध होतो. पण ह  सूचना िमळताच आणखीह  
सामान आ ह  दसर कडेु  हलवूं शकलो. तसेच, मला व रा. नागपूरकरांना पकडनू  जेव्हा मुंबईस 

ंत आणले, तेव्हा याने या या एका हाताखाल या अिधका  यांस 
आम

ुम या किमशनरला

तील? यांतह  या पोलीस अिधका  यांची या खट याक रतां खास नेमणूक झाली होती 
या गायडरने ÔÔआरोपी मेला तर  हरकत नाह , पण पःतुले व इतर मु ेमाल िमळालाच 
पा हजेÕ अशी स  ताक द, व सदर परवानगी, हाताखाल या अिधका  यांना दलेली. मग ते तर  
आम या जवाची कशाला पवा ठेवणार? आ ण या गु ाचे ःव प राजक य व भयंकर 
अस याने, व या या शा बतीवरच या अिधका  यांची बहाली बढती अस याने, या वाह या 
गंगत अनेक पोलीस अिधका  यांना आपले हात धुवून घे याची अमोल संधी िमळाली होती. 
अड अडचणीला यांना गण ूवै  होताच. बॅ. बॅ टःटांनीं तर याला पुराव्यातला Ômissing linkÕ 
Ôजुळता दवाु Õ हेच नाव ठेवले होते. कुठेह  पुराव्याची साखळ  तुटली क , तेथे गणूला पोलीस 
दडपीत, यामुळे यांनी , कोणतीह  अडचण न जुमानतां, आम यावर ल आरोपांची नाना ूकार 
क न तळ  भरली. पुराव्यासाठ  आमचाच काय, पण सा ीदारांचाह  छळ होई. िशवाय, नवीन 
काय ाूमाणे, कोठेह  व कलाला भेट याची संधी नस याने, बाहेर या लोकाना आम या छळाची 
मा हतीह  विचतच िमळे. आ ण िमळाली तर  आमचा वाली कोण होणार होते? 
काय ाूमाणेच ते अश य होते. बर एखादे वेळेस जर घर या माणसांची, पोिलसां या 
परवानगीनेच, आ ण यां या पहा  यांतच, गांठभेट झाली तर ; यांना या छळाची हक कत 
सांग याचीह  द पटु  चोर  होती. कारण पोिलसां या छळा व  कागाळ  केली तर पु हा 
भेट याची परवानगी िमळावयाची नाह  ह  भीती, आ ण आमचा छळ होत आहे हे सांिगतले तर 
आम या जवलगांना अिधक काळजी, द:ुख, वाटावयाचे ह  दसरु  भीती. यामळेु आमचा त ड 
दाबून प का द पटु  बु यांचा मार होत होता. आम या छळा व  कोठूनह  ओरड होणेच 
श य नव्हते. वतमानपऽांनाह  कोणी कळवले तर तो मजकूप छाप यासह  पऽकत भीत असत. 
असा सरकार  जुलमाचा वरवंटा आ हांला सगळ कडनू  रगड त होता. परमे रच आमचा 
पाठ राखा काय तो उरला होता.  

१०.२ काह  देशभ  पोलीस 

सव सामा य पोिलसांब ल हे वणन जर  लागू ंअसले तर  या भांगत काह  तुळशीह  
चुकून उगव या हो या. सदाव याचे उदाहरण बॉ ं ब-ूकरणी आलेच आहे. तशीच काह  तुरळक 
उदाहरणे होती. बाबा सावरकरां या घर ं इःटेट ज  कर यास जेव्हा दोन फौजदार यावयाचे 
होते, तेव्हा एकाने आ हांस अगाऊच िनरोप पाठवला क , ÔÔआ ह  ये यापूव  तु हांला काय 
लांबवावयाचे असेल ते लांबवा, घरात काह  फाटक  व  व फुटक  भांड  ठेवा, व बाक चे सव 
सामान दसर कडेु  हलवा.Õ आ

पोलीस किमशनर या कचेर
याकडनू  काह  कबुलीजबाब िनघतो का, हे पाह यास सांिगतले; आ ण ÔसीधाÕ 

कर याचीह  परवानगी दली. पण तो अिधकार  खरा देशभ  होता. याने आ हांस एकेका 
कोठड ंत नेऊन सांिगतले क , ÔÔतु ह  नुसते ओरडा. मी तुम या अंगाला हातह  लावणार नाह . 
पण त  आरो यांनीं या हरामखोरास (पोलीस ) कळेल क , मी तुमची 
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क णक ितंबत  आहे.ÕÕ याूमाणे आ ह  बतावणी केली. काह  तासांनंतर याने किमशनरला 
कळ वले क , ÔÔबेरड आहेत लेकाचे. कबूल होत नाह त.ÕÕ तेव्हा याने आमचा नाद सोडला. 
आ ह  बहतेकु  आरोपी ॄा ण अस याने आ हांला जेवूं खाऊं घालावयाला सरकारने एक 
सरकार  ःवतंऽ भोजनांलय उघडनू  यांवर सव ॄा ण पोलीसच ठेवले होते. तेच आमचे 
आचार  व वाढपी. यांत या एकाने वाढतांना मा याजवळ, हळंूच वेळ सांपडेल तेव्हा, 
कुजबुजून काह  मसलती कराव्या. या मसलतीमुळे मी आम या पंपळगांव या गिे या अिभनव 
भारता या सभासदास वाचवू शकलो होतो. १९0५ पासून सरकारने हंदःथानांतु  
देशभ ां या व  जी जुलुमाची मोह म सु  केली होती, व शेकडो देशभ ांस राजिोहासाठ  
तु ं गांत टाकून छळले होते, याचा प रणाम या अशा देशभ  पोलीस अिधका  यांवरह  होऊं 
लागला होता. १९0८ म ये लो. टळकांना जेव्हा अघोर  िश ा झाली तेव्हा तर पुंकळच देशी 
पोलीस अिधका  यांना वाईट वाट याचे मला माह त आहे. पण असे देशभ  अिधकार  या 
काळांत थोडेच होते. १९४२ पयत यांची सं या खूपच वाढत गेली; आ ण हणूनच अ युतराव 
पटवधन, जयूकाश नारायण, यांना क येक मह ने गु  राहनू  देशभर संचार करणे श य 
झाले. बाहेर या ूकट कायाचा, वृ पऽां या सरकार  जुलमा व  लेखांचा, सभा 
व्या याना दकांचा, प रणाम पोिलसांवरह  होई. काह  पोलीस तर हणत क , सरकार आ हांस 
जो पगार देते या या िन मे जर  तु ह  आ हांस दलांत तर  आ ह  या टोप यांची नौकर  
सोडनू  देऊं. अशी यां यापैक  काह ची वृ ी होऊं लागली होती. िशवाय आ ह ह  आमचे काह  
क टे देशभ  पोलीस, तु ं ग, वगैरे सरकार  खा यांत भरती कर त होतोच. यामुळेह  काह  
पोलीस अिधकार  आ हांस मदत क  शकत. 

१०.३ टळकांना गोव याची कारवाई 

येथेच पळशीकरांचे एक पु यकृ य सांगून टाकतो. को हापूर-ूकरणाूमाणे इंमज 
सरकारचा, या आम या रा याबांती या गु  चळवळ ंत टळकांना गुंतवावयाचा हेतू उघड होता. 

ांना टळकांची मदत असावी, असा सरकारचा संशय होताच. 
साहा य टळक कर तह  असत. यामुळे तेव्हापासून सरकार 

टळक

 यांडचा वध करणा  या चाफेकर
आ ण चाफेकरां या मुलांना िव्य

ांना रा यबांितकारक समजत होतेच. पण यांना अशा बांितकारकां या जा यांत 
अडकव याची संधी कधी िमळाली नव्हती. Ôरा यबांतीचाÕ महारा ातला हा प हलाच खटला. 
या या अगोदर १९0८ म ये यांना केसर ंत या लेखांब ल ६ वषाची िश ा सरकारने दावर 
ज ज माफत दलीच होती. पण याने फ  लेखांतला ÔराजिोहÕ ठरला; टळकांचा 
बांितकारकांशी संबंध जुळला नाह . हणून या खट यांत यांचे नाव कुठे तर  गोवावयाचे ह  
पोिलसांची खटपट होती. १९0६ म ये टळकांची व आमची गु  बैठक झाली होती. या 
खट यांत गणूने ते पोिलसांस सांिगतले होते. अनंतराव का हे  यांनीं Ôकेसर Õ, ÔकाळÕ वाचून 
इंमजी अिधका  यां व  आपले मत झा याचे, व या सनचा वध के याचे, कबूल केले होते. 
तेव्हां या खट यांत जर टळकांचे नाव गुंतवतां आले तर सरकारला हवे होते. गण ूहा हकमीु  
प ा सरकारजवळ होताच. या या जबाबांत यांनी टळकाचे नाव आणले. हा जबाब जेव्हा 
पळशीकरांसमोर गेला तेव्हा टळकांचे नाव यांत पाहतांच, गणूवर ते खेकसले; व  ÔÔगाढवा. 
या महा याचे का नाव घेतोस, शरम वाटत नाह  तुलाÕÕ असे हणून, टळकांचे नाव खोटेच 
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गुंतवले होते हे या याकडनू  कबूल क न घेऊन, ते याला खोडावयास लावले. आ ण अशा 
ूकारे टळकांचा संबंध या खट यांत आला नाह . पण सरकारचा हा डाव हकलाु  तर  पु हा 
िचरोलवर जो टळकानीं खटला केला होता यांतह  पु हा सरकारने िचरोलतफ गणूची सा  व 
मु ाब ल काढलीच होती. पण यावेळ  गणूने ते सांग याचे ःप  नाकारले. Ô टळकां या 
आठवणींÕत ती हक कत मी दलीच आहे. असो. आम यापक  ÔजुलुमानेÕ घेतलेले कबुलीजबाब 
पळशीकरांनी Ôआरोपींनीं ःवखुशीने दलेÕ असे हणून शेरे मारले; पण याच पळशीकरांनी 
टळकांब लचा जव्हाळा माऽ दाखवला! आम यावर ल खट यांत यांनी काय ु याई केली 
असली तर ती एवढ च. असो.  

१०.४ या सन-वधाब ल िश ा 
धाकदपटशा, छळ, आ ण भुलथापा यांनी सव सा ीपुरावा गोळा के यानंतर पोिलसांना 

कळून आले क , या सन-वधाशी संबंध सवाचा जोडतां येत नाह . हणून अनंतरराव का हेरे, 
कव, देशपांडे, सोमण, वामनराव जोशी, गणू, आ ण द. पां. जोशी या सातांवरच खुनाचा आरोप 
ठेवून तो खटला िनराळाच केला. आ ण त  अगोदरच उरकून ितघांना फाशी, ३ जणांना काळे 
पाणी, व जोशीना २ वष, अशा िश ा या ःपेशल शाय यूनलने द या. झा या एव या िश ा 
या आरोपींना पुरे, असे समजून सरकारने यां यावर, ते कटांत होते तर , पु हा इंमज 
सरकार व  सश  बंड कर याचा कटाचा खटला भरला नाह . पण याच खुनाशी व अधम 
इंमज सरकारने सावरकरां या बाबतीत तोह  ववेक दाखवला नाह . आम या कटा या 
खट यांत यांना ज मठेप का या पा याची िश ा

प

 एकतफ  द यावर - एकतफ  हण याचे 
यायासनासमोर यांचा खटला चालू अस याने, 
श यच नव्हते - पु हा सूडबु ने, यां यावर 

इंमजा Õ

कारण सावरकरांना, हेग या आंतररा ीय 
इंमजां या कोटात या कामांत भाग घेणे 

ं व  Ôयु ास उ ेजन  द याचा आरोप ठेवून, यांना पु हा एकतफ  िनकालावर ज मठेप 
व सवःवापहरणाची (इःटेट ज ीची) िश ा ठोठावलीच!! इंमज सरकार कती दु  आ ण अधम 
वृ ीचे झाले होते याची या सावरकरां या दस  याु  खट याव नच सा  पटते. असो. खुना या 
खट यांत अंकुशकरला, व आम या खट यांत तो व जोशी यांना, माफ चे सा ीदार केले होते. 
गणूला ज मठेपीची िश ा दली होती; पण, आम यावर ल कटा या खट यांत याचा राजसा ी 
हणून उपयोग करावयाचा अस याने, ती र  क न ३ वष साधी िश ा याची केली. आ ण 
याला आम या खट यांतला Ôअडला दवाु Õ क न ठक ठकाणी ज र पडेल तसा याचा उपयोग 
क न घेतला. 

१०.५ सश  बांतीची कट 

खुनाचा खटला संप यावर आम यावर ÔÔइंमज सरकार व  सश  यु  कर यासाठ  कट 
के याचाÕÕ १२१ ते १२३ या कलमांतले मु य आरोपी ठेवून, श ा ांचा कायदा, आ ण 
ःफोटकशा ांचा कायदा हेह  लावून, सरकार  कारवाई सु  केली. इंमज सरकार व  Ôयु Õ 
के याचा आरोप आम यावर लाद याचा प हला हेतू होता. पण मागाहनू  अ कल सुच यामुळे 
तो बेत र  केला. खास कोटानेह  १२१(अ) िशवाय बाक ची कलमे लागू ं पडत नाह त, असे 
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ठर वले. यामुळे कटाचा पुरावा सु  झाला. िमऽमेळा व अिभनव भारत यांचा मु य ूारंभींचा 
कट. पण सरकारला िमळालेले सा ीदारच असे होते क , यांना आम या संःथेचे आरंभवषह  
माह त नव्हते! वाःत वक िमऽमेळा १९00 म ये ःथापन झाला. १९0१ सालीं याने जाह र 
गणेशो सवह  केले होते. वृ पऽांतह  ते गाजले होते. पण सरकार या Ôगु Õ पोिलसांना हे 
Ôजाह रÕ उ सवह  माह त नव्हते! यांनी मा न-मुटकून बनवलेला िमऽमे याचा सभासद 
गोसावी यालाह  ते माह त नव्हते. गोसाव याने िमऽमेळा १९0३ म ये ःथापन झाला, आ ण 
याचा तो मूळ सभासद होता, असे सा ीत सांिगतले! आ ण सरकारनेह  तेच खरे धरले! दसराु  
खोटा सा ीदार अमरिसंग. हा मुळ ं पोलीसच होता. यानेह  ठोकून दले क , तो िमऽमे याचा 
सभासद होता; आ ण (बाळ) नारायणराव सावरकर हे िमऽमे याचे मूळ सभासदह  होते! 

 होता. तेव्हा तो मूळ सभासद असणे अश य होते. 
हे क

आम याूमाण ंचीह  गत झाली होती. ÔÔमी मास सला उड  टाकून पोहनू  
या ह त होतो. तेथ पकड याचा इंमज सरकारला अिधकारच 

नाह ÕÕ

वाःत वक बाळ तेव्हा १२-१३ वषाचा मुलगा
ोटालाह  पटले. बाळ सावरकराशी आपली जानी दोःती होती असे हणणा  या या 

सा ीदाराला बाळला ओळखतांह  आले नाह  ! तेव्हा सरकारतफची याची सा  र च ठरली. 
ितसरा सा ीदार धाना पा वाळवे. पण याने अगद च ऽोटक हक कत सांिगतली. एवंच, 
पुंकळसा आम या व  असलेला पुरावा असा बनावटच होता. पण आ हांला तो खोडनू  काढणे 
अश य होते.  

१०.६ आमचे अगितक व 

कारण आमचा गु  कट राजा व  बंड कर यासाठ  होता, हे ःप च सरकार हणत 
होते. आ ह  ते खोडनू  काढणे हणजे सरकार  सा ीदार खोटे आहेत हे ठरव यासाठ  आमचे 
सा ीदार बोलावणे. आ ण यांना बोलावयाचे हणजे यांनी आपण गु  कटांत होतो हे ूथम 
कबूल क न मग, सरकार  सा ीदार खोटे बोलतात, खर  वःतु ःथती अशी अशी आहे, हे 
शपथेवर सांगणे. गु  कटांची ती कबुली यां याच व  ूथम जाऊन तेच आम या बरोबर, 
कंवा नंतर, आरोपी हणून यावयाचे, अशी तेव्हा धाःती होती. मग हे दव्य कोण करणार? 
आ ण क न तर  उपयोग काय होणार ते दसतच होते. हणून आ हांला सरकार  सा ीदार 
खोटे आहेत, हे िस  करणे अश यच होते. सरकारतफ आले या गु  कटां या या २ मानीव 
सभासदांना सरकारने माफ  देणे, हे यां या हातचे होते. पण आम यातफ आले या 
सभासदांना आ ह  थोडेच माफ  देऊं शकत होतो? उलट यांना सरकार या जब यांत 
लोट यासारखे आमचे काम झाले असते. हणून आ हांला सरकार  सा ीदारांचे वाभाडे काढणे 
अश यच होते. 

ेच सावरकरा
कना  यावर लाग यावर ृा स

, असे याचे हणणे होते. आ ण आंतररा ीय काय ाचा हा ू  अस यामुळे तो हेग या 
आंतररा ीय यायालयापुढे इं लंड व ृा स यांनी मांडला होता. या ू ाचा जर सावरकरांना 
अनुकूल िनकाल लागता तर इंमज सरकारला यांना मु  क न ृा स या हवाली करणे ूा  
होते. आ ण हणून सावरकरांनीं ॄ टश कोटाचा, अिधकार न मानणे, हेच कायदेशीर होते. 
कारण तो मानला तर हेगचा सवच खटाटोप व्यथ जात होता. हणून कोटात या कामांत, या 
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प र ःथतीमुळे, ÔÔमला हेगचा िनकाल लागेपयत, भाग घेणे श य नाह ÕÕ, असे यांनी कोटाला 
ःप च सांिगतले. पण यांना िचरड यासाठ  सरकार टपलेच होते. ते आप या हातांत 
सांपडलेली िशकार कशी जाऊं देणार? अगद  काटेकोर यायाूमाणे हटले तर यां यावरचा 
खटला हेग या िनणयापयत ःथिगत करणे हेच या खास Ô यायÕकोटाला शोभले असते. पण 
यायाधीश झाले तर  ती माणसेच. कोटातले दोन यायाधीश क टे इंमज व यांचे त ड ं 
लावणे ितसरे चंदावरकर. ते इरसाल मवाळ व सरकारजमा झालेले. ते कसे इतका याय 
सावरकरां यासार या इंमजां या कडव्या शऽूला दाखवतील? यांनी पळवाट काढनू  सावरकरांचा 
मु ा मा य केला नाह , आ ण सावरकरांवर ल काम पुढे चाल वले! यामुळे सावरकरांना 
दो ह ह  खट यांत अगद ं मु ध बसाव लागले. आ ण िनल जपणे या खास Ô यायÕ कोटाने 
यां या व  एकतफ  िनकाल व Ô यायÕ दला ! 

िशवाय काय ात या एका कलमांूमाणे, जेव्हा अनेकां व  खटला चाल ूअसतो तेव्हा, 
यां यापैक  एकाने पुरावा दला, आ ण बाक यांनीं न दला, तर  सवा या व  
आरोपीतफ या व कलां या भाषणाला सरकार  व कलाला पु हा उऋर दे याचा ह क असतो. 
कोणाह  आरोपींनीं पुरावा दलाच नाह  तर हा ह क सरकार  व कलाला नसतो. आम यातफ 
पुरावा दे या या अडचणी वर सांिगत याच आहेत. पण मला मा यावरचा चतुभुजचा आरोप 

कारण यावेळ  याने माझी गांठ घेतली, व पःतुलांब ल याचे 
हणत होता, या नेम या तासाला व तारखेला, मी मुळ  मांट 

मे डक

े

 िमळून मी दोषमु  झालो असत , कंवा िनदान िश ा तर  कमी झाली 
असती

चांगला खोडतां आला असता. 
माझे बोलणे झाले, असे तो 

ल कॉलेजम ये हजर होतो. आ ण हजर पटावर माझी हजेर  न दलेलीह  होती. मी तो 
हजर पटाचा परुावा दाखवूं इ छत होतो. पण या एका गो ीसाठ , बाक यांनी कोणीह  पुरावा 
दलेला नस याने, आम या बचावातफ जी मु ेसूद भाषणे आमचे बॅ रःटर करणार होते, यांना 
उ र देऊन, ती खोड याचा ह क सरकार  व कलाला िमळाला असता. आ ण यामुळे कोटा या 
मनावर आम या बॅ रःटर या मु ेसूद भाषणाचा जो काह  इ  प रणाम हो याचा संभव होता 
याला खो बसता. हणून मला मा या िमऽांनी व वक ल-बॅ रःटरांनीं गळ घातली क , तो 
पुरावा देऊं नये. आ ण मला यांचे हण याला, नाइलाजाने, मान तुकवावी लागली. मना व  
िनकाल देतांना, या पःतुला या मु ावर, भटांतफ पुरावा आला नाह , असे िनकाल-पऽकातह  
कोटाने हटले आहे. आ ण चतुभुजचे हणणे खर ध न या मु ावर मा या व  िनकाल 
दला आहे. मला अ ापह  वाटते क , हा मु य मु ाच जर मा या हण याूमाणे मला 
अनुकूल ठरता, आ ण चतुभुज खोटा ठरता, तर कदािचत मला ह रभाऊ थ े यां याूमाणे 
संशयाचा फायदा

. पण मला बहतमाचेु  ऐकावे लागले. आ ण याचा भूदड ५ वष िश ा भोगावी लागली? 
Ôकायदा गाढव असतोÕ अशी जी इंमजीत हण आहे, ितचा पुरा अनुभव सावरकर ना व मला 
असा आला. असो.  

१०.७ बॅ. बॅ टःटांचे उपकार  
आम यासाठ  बॅ. बॅ टःटा यांनी जे आपुलक ने, िन:ःवाथाने, कळकळ ने आ ण अितशय 

हषार नेु  कोटात काम केले याब ल यांना आम या कृत तेची पुंपांजली वाहणे माझे कतव्य 
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आहे. आम यापैक  पुंकळसे अगद  गर ब, िनंकांचन, होते. पण एक पैह  न घेतां, अशा 
द र यांचे काम यांनी मनोभावाने केले. ÔÔवक लपऽावर फ  सह , आ ण असेल ती मा हती, 
ा आ ण मा यावर व ास टाकून िनधाःत असाÕÕ, असे यांनी आम यापैक  पुंकळांना 
आ ासन दले, आ ण यांचे कामह  केले. या यां या िनरपे  सेवेब ल आ हां सवा याच 
मनांत अ यंत आदर वसत होता. बॅ. सावरकरांचे सव काम यांनी असेच पूण िनरपे तेने 
केले. यावेळ  आम यातफ कोटात उभ राह यासह  वक ल-बॅ रःटर भीत होते. अशा वेळ  या 
वृ  यागी देशभ ाने पुढे येऊन आमचा व इतर वक ल-बॅ रःटरांचा माग सुकर केला, याब ल 
यांना ध यवाद ावे िततके थोडेच. इतरह  बॅ रःटर-व कलांनीं यांचे धाडस पाहनू  आमचीं 
व कलपऽे घेतली. पण ट के मोजून घेत यावर! बॅ टःटाकाका व इतरेजन यांम ये हा फरक 
होता.  

१०.८ यायाची विचऽता व घाई 

आम या खट या या िनकाल-पऽकात पुंकळसा भर आरोपीं या कबुलीजबाबांवरच 
दलेला आहे. इतर ःवतंऽ पुराव्याने आरोपीं या कबुलीजबाबाची शा बती झाली तरच 
कबुलीजबाब व ासाह मानावे, असा पुराव्या या काय ात सवमा य संकेत आहे. आ ण तोह  
हंदःथानांतलेु  पोलीस आरोपींना छळून कबुलीजबाब घेतात, हे िनदशनाला आ याव न ढ 
झालेला आहे. पण आम या खट यांत परःपरां या कबुलीजबाबांनीं कबुलीजबाब िस  मानून 
आरोप िस  झाले, असा कोटाने िनंकष काढला होता. पुढे क येक वषानीं, मी १९१५ त सुटनू  
आ यावर, हायकोटात एका खट यांत कबुलीजबाबां या शा बतीचा ू  िनघाला होता. आ ण 
व कलांनीं, आम या खास कोटाने दले या िनकालाचा आधार घेऊन, ःवतंऽ पुराव्याने 
कबुलीजबाब िस  न झाले तर  ते व ासाह मानावे, असा मु ा यावेळचे यायमूित शहा 
यां यापुढे मांडला. यायमूित शहांनीं यावेळ  उ ार काढलेले ूिस  आहे क , ÔÔ१९१0 चा खास 
कोटाचा िनकाल विश  प र ःथतीत दला अस याने मी तो मुळ ंच मानीत नाह !Õ या ःवतंऽ 
बा या या यायमूित शहां या शालजोड ंत या अहेराव न आमचा खास कोटा या िनणयाची 
कंमत पुढ या कालांत या ःवतंऽ वृ ी या यायमूत नी कती मानली होती, याची वाचकांना 
क पना येईल. यांतह  आरोपींचा छळ झा यामुळेच हे कबुलीजबाब दले आहेत, असे याच 
आम या कोटाला, काह  बाबतीत तर , वाटले होते, हे यां याच एका िनणयाव न दसते 
(करंद करकृत सावरकर-च रऽ, पान ४३२). आ ण या कोटानेच पळशीकर-खोपकर या 
या जःशेटांना या कबुलीजबाब घे या या प तीब ल कसे तासले होते, हेह  या मंथांतच (प.ृ 
४३३-३४) दले आहे. असे असूनह  या कबुलीजबाबांवरच कोटाने व ास ठेवला तर  कसा, 
याचेच आ य वाटते. याब ल पुढे प रिश ांत अिधक वणन दले आहे. 

या खास Ô यायÕ कोटाची िनकाल जाह र कर याची घाईह  अशील वल ण होती. २१-
होऊन पकडापकड ला सु वात झाली. आ ण तेव्हांपासून 
होईत  या खट याचे काम चालले होते. १५-९-१९१0 ला या 

खास 

१२-१९0९ ला या सनचा वध 
आ हांला पकडनू  त बल १ वष पुरे 

कोटात आम या कामाला ूारंभ झाला, आ ण आम यातफ या बॅ रःटरांची भाषणे २२-
१२-१९१0 ला संपली. १२ मह ने चालले या, व ३५ आरोपी असले या, या अिभयोगाब ल पूण 
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वचार क न िनणय दे याला कोण याह  कोटाला िनदान ८-१५ दवस तर  सहज लागले 
असते. पण २२-१२-१९१0 ला, आम या बॅ रःटरांची भाषणे संपली न संपली तोच, २४-१२-१९१0 
ला, आम यावर ल सव ूचंड पुराव्याचे मंथन क न, या कोटाने आपला िनकालह  जाह र 
केला! एका चोवीस तासां या ूचंड व ूद घ कालावधींत या यायमूत नी, आम या व  
असले या पुराव्या या सागराचे मंथन क न, चुटक सरशी आपला िनणय कसा दला, ह  गो  
लोकाना वःमयाःपद तर वाटलीच, पण कोटा या Ô यायाÕब ल शकंाःपदह  झाली. आ ण 
यामुळे या खट याचा िनणय अगाऊच ठरला होता, असे लोकूवादह  ऐकू येऊ लागले. या 
तडकाफडक  दले या िनणयाने लोकाचे इंमजी यायप तीब ल वाईट मत झाले असले तर 
यांत लोकांचा दोष काय? 

१०.९ इंमज व हंद  पोलीस 

ले या खट याब ल िलहावे िततके थोडेच. सरकार  
जुलुम

असो; या आम यावर ल चाल
ाचा कोळसा कतीह  उगाळला तर  तो काळाच ठरणार. हणून हे ूकरण येथेच आटपते 

घेतो. पण एका गो ीब ल माऽ उ लेख के यािशवाय राहवत नाह . ती हणजे इं लंडमधील 
पोिलसांची आरोपींशी वागणूक आ ण आम या पोिलसांची वागणूक यांतला फरक. जेव्हा 
हता माु  िधंमाला कझन वायलीचा खुनी हणून पकडले तेव्हा याचा इंमज पोिलसांनी 
कोणताह  छळ केला नाह . इतकेच नाह , तर उलट तेथ या पोिलसांनीं यांना बजावले क , -
Õजी जी गो  तु ह , खुषीने का होईना पण, आम याजवळ सांगाल ती आ ह  तुम या व  
उपयोगांत आणूं. काय सांगावयाचे कंवा न सांगावयाचे याब ल तुम यावर स  नाह !Õ कोठे 
ह  इंमज पोिलसांची भलाई व सुजनता आ ण कोठे आमचा अन वत छळ क न पुरावा गोळा 
क  पाहणा  या आम या पोिलसांची बूरता व अधमपणा? तसेच ःकॉटलंडयाडचा सावरकरां व  
आणलेला सा ीदार पाकर यांनेह , सावरकरांना अिधक गुंतव यासाठ , खोटे बोल याचे साफ 
नाकारले, आ ण ःप  सांिगतले क , चतुभुजने आणलेली पःतुले सावरकरांनी वकत घेतली 
नव्हती! या या सवःवीं उलट आम या पोलीस अिधका  यांचे वतन होते. या या सा ीत 
ख  याखो याचा विधिनशेधच नव्हता! ह लीचे पोलीस अिधकार  पूव पे ां सुधारले आहेत, पण 
ते अिधक स य व यायिन  झाले तर ःवतंऽ हंदःथानलाु  ते भूषणच होतील. 

१०.१० बंड के याब ल झाले या िश ा  
या खट यांत सरकार व  उठले या बंडखोरांना Ô यायÕमूत नी दले या िश ा व 

आरोपींचीं नावे येणे ूमाणे :- 
१. बॅ. वनायक दामोदर सावरकर (५0 वष काळे पाणी), २. केशव ौीपती चांदवडकर 

(५ वष), ३. यंबक गंगाधर मराठे (१0 वष), ४. कृंणाजी गोपाळ खरे (१0 वष), ५. गोपाळ 
कृंण पाटणकर (१0 वष), ६. व्यंकटेश परशराम नागपूरकर (७ वष), ७. वंणु महादेव भट 
(५ वष), ८. सखाराम दादाजी गो  हे (५ वष), ९. दामोदर महादेव चंिाऽे (५ वष), १0. 
पु षो म लआमण दांडेकर (५ वष), ११. गोपाळ गो वंद धारप (५ वष), १२. ौीधर वासदेुव 
िशधये (४ वष), १३. वामन कािशनाथ पाळंदे (४ वष), १४. दामोदर िचंतामण परांजपे (४ 
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वष), १५. रघुनाथ व ाधर भावे (४ वष) , १६. वंणु गणेश केळकर (३ वष), १७. कािशनाथ 
दाजी टोणपे (३ वष), १८. अनंत वंणु कोनकर (३ वष), १९. व ास बळवंत डावरे (३ वष), 
२0. पु षो म वामन गोखले (३ वष), २१. वनायक गो वंद ितखे (२ वष), २२. बळवंत 
रामचंि बव (२ वष), २३. सखाराम रघुनाथ काशीकर (२ वष), २४. वनायक वासुदेव मनोहर 
(६ मह ने), २५. गंगाराम पचंद (६ मह ने), २६. रघुनाथ िचंतामण अंबेडकर (६ मह ने), २७. 
नारायण दामोदर सावरकर (६ मह ने). एकूण ३८ आरोपींपैक  ११ दोषमु  हणून सोडनू  दले. 

१०.११ सा या चुक चे घनघोर प रणाम 

ॄ टश सरकार व  आ ह  बंड उभारले होते, तेव्हा केव्हां तर  हा ूसंग आम यावर 
न पडत होते हणून मी डॉ टर चा अ यास प करला होता, हे 

ंग, आम या योजनेूमाणे सव होऊन, सरकारला चांगलाच 
हात 

े  यांनीं, सहज 
क ितलोलुपतेमुळे, सांिगतले या नावगांवाव न इतक  घातक  ठरेल? अनंताला तर  काय 

ा थो याशा चुक ने, एवढा क लोळ उठेल? 
अनंत

. पोिलसांना तर  ह  िशकार अगद ं अक पत सहजासहजी 
सांपड

कोसळणारच होता. मला हे ःव
मागे सांिगतलेच आहे. पण तो ूस

दाखव यावर झाला असता तर आ हांला याचे वाईटह  वाटले नसते. आ ह  आप या 
ूाणांची अंजली घेऊन ःवातं यलआमीला अपायला िस  होतो पण आम या ूाणांची, आम या 
सवःवाची, होळ  होत असतां शऽूचाह  पुरा वचपा घेत याचे ौये आ हांस हवे होते. आ ण 
आ हांला सव देशभर िनदान देशांत पुंकळ ठकाणी, एकदम उठावणी क न, इंमज सरकारला 
हाद न भेद न टाक याची योजना, बंगाली बांितकारकाशी हातिमळवणी क न, अमलांत 
आणावयाची होती. ित यासाठ  आ ह  बरचसे साह य - श ा  - जमवले होते व जमवीतह  
होतो. याचा व्याप कती होता हे मागे आलेच आहे. तो आणखी वाढव याची, ठक ठकाणी 
याचे साठे कर याची, आमची तयार  वाढत चालली होती. आ ण पुरेसा साठा होईपयत, आ ण 
बंगाली बांितकारकाचे सहकाय िमळून सव िस ता पुर  होईपयत, आ ह  दबा ध न बसलो 
होतो. पण आमचे भ वतव्य िनराळे होते. आम या धुरंधर कव्या या आ ासनावर आ ह  
वसंबून असतां, यांना असा एकदम अपघाती मोह होईल, अशी आ हांस क पना नव्हती. 
अकािलक आ ण वैय क उठावणी ह  आ हांला, आम या योजनेला, यावेळ  तर , घातक 
होती. पण कव्याना ती कर याचा मोह झाला आ ण यांनी या सनचा वध घड वला. हा 
अचानक झाला हे खरेच. पण यांना तर  काय क पना क , पूण दर ीनेू  यांनी जी या 
वधाची योजना, श य ितत या कसोशीने, ठर वली ती अनंतराव का ह

क पना क , कव्या या इशा  या व  घडले य
ाबरोबर आलेलीं दोन मुले जर ःटेशनवर न जातां गांवांतच ७-८ दवस राहती तर काह च 

घडले नसते. बर या दवशी सकाळ या गाड ने शेकडो लोक मुंबईस गेले होते. कोणाह ब ल 
पोिलसांना शंका आली नव्हती

ली. पोिलसांचा कावळा बसावयाला आ ण आम या दैवाची फांद  मोडावयाला एक गांठ 
पडली. आम या सवा या ददवाचाु  तो एक भयानक सहज एका तासांतला खेळा होता. सा या 
चुक चे, पण अ यंत भयंकर प रणामकार , असे ूाय  आ हांस िमळेल अशी क पनाच 
कोणाची नव्हती. यामुळे पुंकळसा आम या ददवानेचु  हा आमचा छळ आरंभला होता असेच 
हणाव लागते. या ददवाु चे खेळ पुढ या ूकरणांत वःताराने येतील. पण करकोळ 
िशःतभंगा या मामुली चुक चे इतके घनघोर प रणाम होतील हे कोणा याच ःव नांतह  नव्हते. 
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ते प रणाम ीस पड यावर कव्यानीं आपणांवर फाशीची िश ा ओढवून घेतली. एका 
घुंग टाला मार यामुळे आम या सवःवाचा नाश झाला, हे यांना सारखे बोचत होते. 

१०.१२ अिभनव भारताची योजना 
अिभनव भारताचे राजक य धोरणं, योजना, काय होती याचे खु  सावरकरांनीच आप या 

आ मवृ ात वणन केले आहे. ते हणतात, ÔÔ या सश  बांतीची योजना तर  कोणती?... जी 
मा झनी, आयलड, आ ण रिशयांतील बांितकारक
बांतीयु ांत भारताने आच न दाख वली. या 

 ... आचर त होते, आ ण १८५७ या 
योजनां या आधारे तेच गिनमाकाव्यांचे धोरण... 

सै यां

अ

त आ ण पोिलसांत बांतीचा ूसार आ ण गु  बांितकारकांची भरती करणे, ... पररा ांशी 
संधान बांधणे, इंमजी स े या किावर आ ण ूितिनधींवर वैय क छापे येतां जातां घालणे, 
संःथानांतून आ ण सरसीमेपलीकडे श ा ांचे सांठे क न, मधून मधून श य होतांच, लहान-
मो या उठव या आ ण बंड कर त राहणे, यायोगे देशांत बांतीचे िश ण, मरणाचे बाळकडूं, 
मरणाची यता ूद वीत शऽूस रा यशकट हाकणे अिधकािधक धो याचे आ ण दघटु  कर त 
जाणे, आ ण शेवट  एखा ा महायु ात इं लंडचे बळ ... ीण होत असता भारतांतह  िनकराचे 
बांितयु  पुका न मु  होणे, ... पु हा फस यास पु हा तशीच उठावणी घेणे, ह  यावेळ या 
आम या सश  उठावणींची परेखा होती. इंमजांचे १0-१५ लोक मारले क  ते पळतील अशी 
दधखुळु  समजूत आ ह  केव्हांह  क न घेतली नव्हती. पण आमची िन ा अशी क , तीस 
को ट लोकाचे हे रा . यांतील ... २ ल  वीर जर  अशा छा याने ... वकृयु  लढूं िनघतील तर 
आपले ःवातं य संपादन क  शकतीलच शकतीलÕÕ (प.ृ २३0) 

वर ल उता  याव न Ôवैय क छापेÕ, ÔÔलहानमो या उठाव या आ ण बंडÕ मधून मधून 
कर त राहणे हे या योजनेत समा व  होतेच. बांतीचे िश ण, मरणाचे बाळकडू, शऽूस 
रा यशकट हाकणे धो याचे आ ण दघटु  कर त राहणे, आ ण शेवट , एखा ा महायु ांत 
इं लंडचे बळ ीण झाले असतां, भारतांत बांितयु  पुका न मु  होणे याच गो ी अनुबम 
आ ह  क  इ छत होतो. आ ण बंगाली कर ितकारकह  याच र तीने काय कर त होते. यांत 
फस याचा संभव होताच. पण योजनाब ता असून ते फसणे िनराळे, आ ण योजना न करतां 
एकदम चानकपणे शऽू या ूितिनधीवर वैय क छापा घालणे िनराळे. योजनाब तेत आपले 
साथीदार सावध असतात आ ण हणून शऽू या हातांत सांपडत नाह त. योजना नस यास ते 
सांपडतात. आ ण हता माु  कव्यानीं अचानकपणे योजले या या छा यांत आ ह  कोणीच, 
नािशकचे केळकरशा ीसु ां, सावध नस याने सांपडल  आ ण सव खटाटोप वाया गेला. 
आम या ःवाथ यागाब ल पुर  कंमत आ हांस िमळाली असती, शऽूची आम या इतक च 
नुकसानी झाली असती, तर आ हांस कृताथता वाटली असती. पण यु ांत, आ ण 
रा यबांितसार या द घकालीन यु ांत, अशी केव्हां केव्हां फसगत होतेच. आ ण या 
फसगतीमुळे भलतेच नुकसानह  सोसाव लागते. आमचे दभा यु  होते ते. पण आमची सेवा 
वाया गेली नाह . अंशत: तर  ती मातचृरणी जू झालीच आहे. कारण बायरन कवीने 
हट याूमाणे 

Freedom’s battle once begun, 
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Bequeathed by bleeding sire to son 

Though baffled off is ever won. 
ÔÔःवातं याचे यु  एकदां सु  झाले क , ते र बंबाळ प याने पुऽांस शेवटची ठेव हणून 

य झाले तर  शेवट  या यु ांत वजय िमळतोच 
िमळत

ून भारत ःवतंऽ न झाला तर  
आज 

दले जाते, आ ण यांत कतीह  पराज
ो.Õ 

१०.१३ ितचे अंितम साफ य 

आम या र बंबाळ पढ ने पुढ या प यांस तो ःवातं ययु ाचा ठेवा दला; आ ण 
महा माजीं या आ ण सुभाषचंिां या धु रणतेखालीं, १९२0 ते १९४७ पयत तो पुढ या प यांनीं, 
पण आम या योजनेूमाणेच वतून, यांत जय िमळवला आहे. आ हांला यांतच समाधान 
आहे. काह से िन:श  ूितकाराने, स यामहाने, आ ण काह से उठावणी, बंड, क न, सै य 
फतवून, सुभाषचंि बोस यांनी, इंमजांस रा याशकट हांकणे दरापाःतु  केले. आ ण दस  याु  
महायु ांत इं लंडचे बळ ीण होत असतां, १९४२ त ÔचलेजावचीÕ हणजे महा माजीनीं Do or 

Die ची बांतीची, चळवळ उठवून इंमजांस जेर स आणले, आ ण सुभाषबाबूंनी सश  सै यच 
आसाम या सरह वर आणून इंमजांस ऽाह  भगवान ्क न सोडले. आमचा बेत न फसता, 
आ ण आ हांला ४/५ वष दबा ध न चढाईची तयार  करतां आली असती, तर अशीच १९१४ ते 
१९१८ ची प ह या महायु ाची संधी अनायसे ूा  झाली असता, आ ह ह  सश  बांती या 
यु ाची उठावणी क  शकलो असतो. पण ते भा य आमचे नव्हते. ई राची इ छाच तेव्हा 
भारत ःवतंऽ व्हावा अशी नव्हती. पण जर  तेव्हा आम या हात

तो झाल आहे, हेच आम या अ पशा ूय ांचे ब ीस आहे. आ ण यांतच आमचा संतोष 
आहे. इंमज सरकारनेह  आम या व  बंडाचाच आरोप क न आमचे उ  काय होते याची 
वाह  दली आहे. आ ण हे उ  याच योजनेने, थोड शी कालमानाूमाणे िनराळ  साधने 
वाप न, महा माजी व नेताजी यांनी सा य केले आहे. 
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११ अ

ंत रोगी मे यावरह , श य असेल तर, याचे ूेत फाडनू  आपले रोगिनदान 
याचा ूघात आम या िश णबमांतच समा व  असतो. 
भासदांची बौ क तयार , गु  मंड यां या अ ःत वाला व 

सात

यपूव गु  संघटना यांब लचीं पारायणे 
आम या काह  सा ा हक सभांतून होत. समथ रामदासःवामींनी मठःथापना कशी केली, व गु  
संघ कसे ूःथा पत केले, याचे दासबोधपठनह  वारंवार आ ह  कर त होतो. यामुळे अिभनव 
भारताचे बरेचसे सदःय समय  व हजरजबाबी (Resourceful) होत असत. पण या कटांत 
समा व  केले या इतर गु  शाखांत हे िश ण दे याचा फारसा ूघात नव्हता. उलट, 
व्या यानबाजी हणून यांची हेटाळणी होत असे. यामुळे ददवानेु , भयंकर ूसंग अचानक 
येऊन ठेप यावर, हे सभासद गांग न जाऊन कंकतव्यतामूढ झा यास नवल नव्हते. अगद  
पूविनयोजना क न दली असली तर ह  क येकजण ूसंगी भांबावून जातात. मग यांना 
िनयोजन फारसे माह त नव्हते, आ ण गु  कटांत या व्यवहाराचा अनुभव नव्हता, असे 
वशी या आंतले त ण, अशा िश णाभावीं, गांग न गेले नसते तरच नवल. यावेळेस पःतुले 
वलायतेहनू  आली, व यांस मी ती आणावयास सांिगतलीं, या गोपाळराव पाटणकरांना मी 
यावेळ च बजावले होते क , केव्हांह , केवळ अपघाताने, वा ददवानेु , तुम या हाती श  
सांपडेल, यावेळ  ते श  कोणाकडनू  आणले असा पोिलसांनी ूदन वचार यास कोणी तर  
नुक याच मेले या आप या एका िमऽाचे नाव सांगून, याने ती दली असे हणून, मोकळे 
व्हावे, हणजे तेथेच सांखळ  तुटते, आ ण बाक ची श े व माणसे बचावतात. पण हे 

पयशाची कारणमीमांसा 
असो. झा या या अिन  गो ी होऊन गे या. यांचे भयंकर प रणामह  भोगले. 

क येका या संसाराची राखरांगोळ ह  झाली. क येक धारातीथ  पतनह  झाले. पण आम या 
डॉ टर  वै शा ा
बरोबर होते क  नाह , हे पाह
याूमाणे पाह ले तर आम या स

याला जतक  अवँय असते यापे ां, पुंकळच कमी ठरली असे हणणे भाग येते. याचे 
कारण इतकेच क  यांनी, दर आठव यास कंवा इतर वेळ ह , गु  संःथां या कारवायांचे 
िश णच घेतले नव्हते. अिभनव भारता या काह  गु  बैठक तून हे िश ण कटा ाने दे यांत 
येत असे. Ôबु यःय बलं तःयÕ हा आमचा व ास होता. यु शाळेम ये याूमाणे ह याचे 
(offensive) आ ण बचावाचे (Defensive) िश ण घोळून घोटनू  दे यांत येते, व इतर देशां या 
लढायांतील उदाहरणे देऊन सैिनकाचे ूसंगावधान व समयसूचकता वाढव याची िशकवण दली 
जाते, तसेच गु  संःथांमध या सैिनकांनाह  दले पा हजे. हणजेच संभाव्य अडचणीं या वेळ  
कसे वागावे, संकटांत कोण या यु या-ूयु या योजाव्या, हे सैिनकांस, वशेषत: सेनामणींस, 
चटकन समजते. ूचिलत स े व  उठावणी क न बांित करणा  या गु  संःथा हणजे 
गिनमीकाव्या या सै यांतले लहान लहान गटच होत. यांना या अस या िश णाची तर 
अितशय आवँयकता असते. आ ह  हे आम या काह  सभासदांना िशकवीत होतो. बाबा 
सावरकरां या झडतीत पा ा य गु  संःथा व यु शा ावर ल जी पुःतके सांपडली ती या 
उ ेशाक रतांच संमहांत ठे वली होती. आमचे सरकार  िनवृ वेतनी िमऽ रा. ह रभाऊ रसवूड 
हणतात क , कै. अ णासाहेब परांजपेच ह  पुःतक बाबांना देत असत. मा झनी, या रबा ड , 
यां या Ôकारबोनार Õ, Ôत ण इटलीÕ या गु  संःथांची मा हती व ृच रा यबांित, आय रश गु  
संःथा, डचांची ःवरा यःथापना, अमे रकेत या ःवातं
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सांग  झाले असतांह  पाटणकरा
भल याच ठकाणी सांिगतले! आ ण याम

ूनसव न  ंनीं यांचे मतृ िमऽ व ठलराव मरा यांचे नाव 
ुळे या यु चा काह च उपयोग झाला नाह . बॉ ं बचा 

कारखाना कसा वाचवावा या वचाराने ते अगद ं भांबावून गेले होते. हणून ते ह  यु  
वसरले. यां यापे ां मग आम या माधवराव गाडगीळांनीं आपली समय ता चांगलीच 
गाजवली. वा हेरहनू  आणलेले पःतुल गोदावर या डोहांत फेकून दले, अशी थाप मा न 
यांनी पोिलसांना तर चकवलेच, पण पःतूलह  सुर त ठेवले. कै. शकंर पांडरंगु  महाजनांनीं 
असेच समय तेचे उ कृ  दशन पोिलसांस चकवून घडवले होते. याचे वणन मागे आलेच 
आहे. अनंतराव का हे  यांनींह  औरंगाबादेस आपण अरबाकडनू  पःतुले घेतली, अशी थाप देऊन 
चांगलेच ूसंगावधान दाखवले होते. अशी समयसूचकता इतरांनी दाखवली नाह . याब लची 
यांनी बौ क तयार च केली नव्हती. आ ण अंत:ःफूत ह  काह ंची दसून आली नाह . या 
बौ क तयार या आ ण समयसूचकते या अभावी बरेच जण गांग न गेले. आ ण पोिलसां या 
यु या-ूयु या व छळांनीं बळ  पडनू  कबुलीजबाब देऊन, पोिलसां या जा यांत पडले. 

११.१ पोिलसांचा अमानुष छळ 

याूमाणे ब  याच सभासदांची बौ क तयार  नस याने ॄ िगर  व बव यां यासार या 
काह  भो या सभासदांनीं, राजसा ीं या थापांना बळ  पडनू  कबुलीजबाबह  दले! पोिलसां या 
अमानुष छळाला बळ  पडनू , केवळ नाईलाजाने, कबुलीजबाब यां यापुढे क येकवेळ  ावा 
लागतो. ते एकप ीं य हणतां येईल. आ ण आम यापक  पुंकळांचा असा भयंकर छळ 
पोिलसांनीं केलाह  (बाबा सावरकरांना तर वजेचे ूाणांितक ध केह  दले असे यां या 
च रऽांतच वणन आहे). तसेच आम यापैक  आज नाशकास ूिस  असलेले वै र  वंणशुा ी 
केळकर यांचाह  अमानुष छळ केला. यांची ःवत:ची हक कत यां याच श दांत येथे देत .  

ता. २५-१२-१९0९ रोजी राऽी पकडले. सरकारवा याम ये चणे-मुरमुरे भ ा देऊन 
बस वले. अंग-झडती उघड क न घेतली. हातांत बे या कायम ठेवून ऐन थंड ंत बसवून ठेवले 
होते. म यराऽीनंतर अ लीखान, झारापकर, सादवत, देशपांडे, िनरिनराळे येऊन हरत  हेचे 
साधक-बाधक ूदन, िशवीगाळ, ला या-बु या, वगैरे त  हेचे यांचे चौकशीचे ूकार होते. 

झ प तर घेऊं ावयाची नाह . हातांत या बे यांना दोर  बांधून वरती खुंट ला अडकवून 
ठेवायची, पाणीसु ां िमळायचे नाह .  

ता. २६ ला दवसा गायडर, क णक, आठवले यांची चौकशी िनरा याच ूकारची, पण 
मारहाण नाह .  

ता. २६ ला राऽीं पु हा आध या दवशीचाच ूकार. वशेष हणजे बसवून डोक 
जिमनीला टेकायचे व पाठ वर कॉ ःटेबलला बसावावयाचे. मानेला कळ लागली हणजे रडायला 
यायचे. वरती पु हा थपडा, लाथा, असा ूकार चालूच. 

ता. २७ ला पु हा तसाच ूकार. घर  झडती वारंवार चालूच.  
ता. २७ ला राऽी आणखी नवीन ूकार. 
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दो ह  पाय दो ह  बाजूला फाकून ठेवायचे व यावर मनुंय बसवून कबुली काढायची. 
जी काय थोड  मा हती िमळेल यावर पु हा दवसभर चौकशी व्हायची. राऽी पु हा झोप 
नाह च. खुंट ला टांगून ठेवायचे. बस या बस या वौांती यायची. ल वीलासु ां यां या 
मेहेरबानीने जायला िमळाले हणजे आनंद मानायचा. या चार दवसांत परसाकडेसु ां व्हायची 
नाह .  

ता. २८ ला मजजवळ ल पःतुल यांना िमळाले. नंतर मारहाणीचा ूकार कमी झाला, 
पण यानंतर या जःशेटपुढे कबुलीजबाब दे याचा ऽास सु  झाला. आपण न केलेली गो सु ां 
कबूल कर यास लावून पळशीकरांपुढे वारंवार यायचे. अमका मनुंय तुमचे नाव सांगतो तेव्हा 
तु ह  का नाकबूल करतां वगैरे धाकधपटशा. या ऽासांतून मु  हो याक रतां पळशीकर 
यां याकडे कबुलीजबाब झाला व ऽास कमी झाला (केळकरांचा लेख). 

हातपाय पस न यावर का या ठेवून यां या दोन टोकावर २ पोलीस बसवून मां यावर 
अस  भार टाक या या छळाला रा. केळकरांसारखे मोठमोठे तालीमबाजह  शेवट  नमले. 

े). पण या छळापुढे ते अगद ं गाय झाले. यांतह  ८-८ 
ा जामणाने माणसास मरण प करले पण हा छळ नको, 

असे 

चे 
आहेत

. 
यािशव

र हणजे ८-८ दवस बलकूल णभरह  झ प येऊं न 
देणे ह

११ २
ीजबाब, मारहाण क न घेत यास, 

या ज ा कायदा राहतो. िशवाय 
आरोप  नव्हते. आम या वेळचे 
देशिो हांजी हांजी करणारे, या जःशेट असले हणजे 
ते मुळ ं या पोलीसापुढ या कबुलीजबाबावरच सह  घेत. आ ण आरोपीने हा ÔःवखुशीनेÕ दलेला 

( वंणुशा ी हे अ टल तालीमबाज होत
दवस स ने जामण पाडावयाचे. य

होई. यिशवाय एका मारवाड  गहृःथा या मल ार त िमर याची पूड घाल याचा अमानुष 
ूकारह  झालाच. गु  भागांवर या केसांना काड  लावून पेटवून तेथे भाज याचा छळह  झाला. 
फाशी गेलेले देशपांडे हायकोटात हणाले, ÔÔअ लीखानाने हात मालाचा फांस लावनू माझे वषृण 
दाबले. खुच ूमाणे पण िनराधार ःथतीत मला बसव यांत आले. पाय पस न, मागे हात 
बांधून दोन इसम दोन पायांवर उभे राहात.Õ रा. धारप व चंिाऽे यांनीह  या सन-वधा या 
खट यांत या सा ींत हायकोटात आप या छळां या हक कती सांिगत या. पण इतक सांगूनह  
पु हा यावेळ या Ô यायÕ कोटात या ःपेशल ज जांनीं या सवाचे कबुलीजबाब आपखु ी 

, पोलीस-छळामुळे दलेले नाह त, असे गहृ त धरलेच ! त कालीन यायमूित - बेिसल 
ःकॉट, चंदावरकर व ह टन - कती यायी होते हे याव न दसलेच. असो.  

आम या चौकशीसाठ  नेमले या काह  पोिलस अिधका  यांचीं तर आरोपींस उलटे वह र ंत 
टांगून ठेव याब लह  याित होती. हा छळाचा ूकार माऽ आम या वेळ  झाला नाह

ाय अंगावर कोण याह  खुणा न दसतील अशाह  छळा या यु या पोिलसांनीं शोधून 
काढ या हो या. यांपैक  अस  ूका

ा होय. आमचे सॉिलसीटर थ े या छळाने गोगलगाय झाले. या अशा भयंकर अस  
छळामुळे पुंकळांना कबुलीजबाब देणे भागच पडले.  

.  काय ाचे थोतांड 

कायदेशा ाूमाणे पोिलसांपुढे दलेला कबुल
ःशेटसमोर परत घेतां येतो. पण काय ा या पुःतकातच ह
ीलाह  हे त व माह त हवे. तेह  आम यांपैक  पुंकळांना माह त
ह  पळशीकरांसारखे, बढतीसाठ  सरकारची 
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कबुल

जबाबाूमाणे काह  खोटे सा ीदार, काह  खराखोटा मु ेमाल, इतर आरोपींचे पुंकळसे 
सारख

ांची न द क न ठेवणार. 
पोिलस

भलुथापांनीं बरच 
फसव

ार चा बराच अभाव होता आ ण याचा 
प रणामह  अ यंत भयंकर झाला.  

११.३  

ीजबाब आहे, या या अंगावर मारहाणी या खुणा नाह त, असा सपशेल खोटा शेरा 
याखालीं ठोकून देत (खु  या जःशेटां या त डनू  हायकोटात हा सगळा ूकार बाहेर आला 
होता. तर ह  हायकोटाने ते जबाब गहृ त धरलेच! करंद करकृत सावरकरच रऽ). पढु या कोटात 
हे कबुलीजबाब मागे घेता येतात. पण, यावेळ  यांचा फारसा उपयोग होत नाह . कारण, 
मूळ या 

े दसणारे कबुलीजबाब, हे सव पुराव्याचे बःतान तोपयत पोलीस बेमालुम बसवून 
ठेवतात. यामुळे आरोपींना यांतून सुटणे अश यूाय होते.  

जी गो  या जःशेटांची तीच सरकार  डॉ टरांची. नोकर  टकवणे, बढती िमळवणे, या 
ःवाथासाठ  तेह  पोिलस अिधका  यांना वश असत. यांतून यां या कानापयत आरोपी या 
मारहाणीची तबार पोचेल व या या अंगावर खुणा दसतील तर ते य

ां या अटकेत आरोपी असतांना पोलीस आपण होऊन कशाला याला डॉ टरकडे नेतील? 
आ ण यदाकदािचत ् नेलाच तर  इंमज सरकारचा िमंधा डॉ टर या यावर थोड च दया 
दाखवणार आहे? आ ण यांतह  इंमज सरकार वरोधी रा यबांती या आरोपींना दया दाखवली 
तर इंमज सरकारने डॉ टरलाच आरोपी हणूनह  खेचले असते, अशी तेव्हा भीती होती! मग 
डॉ टर या तपासणीची आशाच कशाला? या आप ी मुळे डॉ टर  तपासणीची क पना व्यथच 
होती. पण, आरोपी भयंकरच आजार  झाला तरच याला सरकार  दवाखा यांत, पण कैद  
हणून, पाठवीत. मला असेच पाठवले होते. 

पोलीस-छळाने जबरदःतीने दले या कबुलीजबाबांब ल हे झाले. पण सरकारने गु ांची 
माफ  दले या राजसा ीं या (Approvers) जबाबाब ल काय हणणार? आ ण पोिलसां या 
थापांना भुलून दले या कबुलीजबाबाचे समथन कसे करणार? बौ क तयार त अशा 
कोण याह  आिमषाला बळ  पडूं नये, असे िश ण ठाकून ठोकून दले जाते. यांना ते िमळाले 
होते यांना या अिमषाने एकदांह  मोह पाडला नांह ! 

आम या भो याभाब या ॄ िगर बुवा चांदवडकरांना तर पोिलसांनी 
ले! आ ण यांतह  यां या व  माफ चे सा ीदार झालेले (आता कै.) वासुदेव रामचंि 

कुळकण  (हे बी.ए., एलएल.बी. गहृःथ ८-१५ दवस कु ं दवाडचे या जःशेट झालेले.) यांनी 
केवळ ःवाथासाठ , बुवांना, व बुवांची आ ा िशरसावं  मानणा  या व मुलांूमाणे वाढवले या 
रा. पाळंदे, परांजपे, िशधये या गहृःथांनाह , बुवांमाफत हातोहात फसवले! या यां या ग  
वतनाब ल यांना गु  कटांतली कोणतीह  िश ा कमीच ठरती. असो. सांग याचा मु ा 
इतकाच क , आम यापैक  ब  याच जणांत बौ क तय

 कळकळ हणजे कतबगार नव्हे 

पुंकळशा संःथांत सभासदांची येयिन ा, कळकळ, ह च बौ क साम याचे गमक 
समजली जाते. पण या गो ी अगद ं परःपरिभ न आहेत. एक असली हणजे दसरु  असतेच 
असे नाह . एकावाचूनह  दसरु  असू शकते. यातह  शौय, धैय, मनुंयःवभावाचे ान, 
ूसंगावधान, हजरजबाबीपणा या अवँय गुणांचा समु चयह  संःथा-चालकांना अवँय असतो. 
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सै यांत हे नेतृ वाचे गुण अंगी बाण यासाठ  फारच खबरदार  घे यांत येते. सैिनकांना, व 
वशेषत: अिधका  यांना, या गुणांचा प रपोष होईल असे िश ण सतत चाल ूअसते. रा यबांित 
हणजे ूितरा याची तयार . हणून बांितकारकांनाह  असेच िश ण देणे अवँय असते. 
आ ह  ते देत होतो. पण इतर काह  सःंथांत याचा प ा नव्हता. यामुळे गणू वै सार या 
अ यंत भेकड व नादान माणसास, केवळ देशःवातं या या कळकळ या एका मु य गुणावर, 
या या संःथत जबाबदार ची कामे हणजे सभासद िमळवणे, ह यारे जमवणे, ठेवणे, बॉ ं ब 
तयार करणे वगैरे दे यांत आली होती. औरंगाबादेस गणूनेह  आप यासारखेच दसरेु  नालायक 
सभास

 ित यांत या क या दव्यावरु  अवलंबून 
असते

ा असा सवतोपर  नडला. 

 
 आला होता हणून वपर त बु  झाली यािशवाय दसरेु  

ाठ च ३-१-१९१0 ह  १९0९ साल उलटनू  गे याची 
१ डसबरला अनंतरावच येऊन ठेप यावर, आ ण 

वधाह

द क न घेतले होते. अनंतराव का हेरे याने आप या अखेर या जबाबांत नेमके यावरच 
बोट ठेवून सांिगतले आहे क , ÔÔगणू वै ाने औरंगाबादेहून बोलावलेली व हणून या या 
(अनंता या) बरोबर आलेलीं अंकुशकर व जोशी ह , गणूइतक च क ची िभऽी व नादान, मुले 
मजबरोबर आली नसती, व गणू वै  आम या कटात नसता, तर ूाण गेला असता तर  मी 
काह  सांिगतले नसते.ÕÕ ÔÔमला जर कोणी पोिलसांनीं मारले तर मी सव सांगनू देईन,ÕÕ असे 
गणूच मजजवळ हणा याचे अनंतरावाने आप या जबानींत सांिगतले आहे! आ ण 
या सन या वधाची बातमी जेव्हा राऽींच गणूला कळली तेव्हा हे ितघेह  शदाड िशपाई Ôफार 
घाबरलेÕ आ ण गणू तर Ôकापत कापतच वर आलाÕ असे अंकुशकर व जोशीच आप या 
जबानींत हणतात! आ ण यांतह  सवात मोठा यां या नालायक चा पुरावा हणजे नेमके हेच 
ितघे माफ चे सा ीदार झाले! सांखळ चे साम य

Õ, अशी इंमजी हण आहे. ितचे बरोबर ू यंतर या यां या गु  संघटने आले! यांनी 
बु म ा व शरू वाखेर ज इतर गुणां या बाबतीत चांगली काळजी घेतली होती. िनरिनरा या 
गटां या सभासदांना एकमेकाची नावेह  कळू नयेत, अशी गु  व्यवःथा यांनी केली होती. पण 
नेतृ वा या गुणांकडे पूण दलु  झाले होते; आ ण या मुळेच गणूसार या भेकडालाह  गु  
संःथत राहतां आले; आ ण, या या भी वाची हळंूहळंू ूचीित येत असतानाह , या यावर 
मह वाची कामे सोपवली. Ôअपाऽी व ासÕ हा आ हांल

११.४ ददैवाचाु  कहर 
पण हे सव दोषा वंकरण के यावरह  आम या रहःयःफोटाचे बरेचसे माप केवळ 

ददवावरु  टाकावेच लागते. Ô वनाशकाले वपर त बु Õ हणतात तेह , काह  अंशी तर , खरे 
मानणे भाग पडते. यािशवाय माननीय व धुरंधर कव्या या हातून अशा चुका घड या नस या. 
कव्याना यां या परमपू य व दव्य  गु जीनीं (कै. बडकरमहाराज) सांिगतले, बजावले 
होते क , १९0९ सालीं याने कोणतेह  असे साहसाचे काम क  नये. ह  यांची आ ा यांनी 
का मानली नाह , याला वनाशकाल

 

उ र नाह . कदािचत ् यांनी या आ ापालनास
तार ख ठरवली होती, अशी शकंा येते. पण २

 या सन हा २३ तारखेनंतर जाणार हणून, देशपांडे, सोमण ूभतृीनीं घाई क न तोच 
दवस वधाचा मुकर केला. या ूसंगी यांनी अनंताला दलेली ताक द व तयार  ह  कव्या या 
दर ीचेू  उ म ोतक आहे. पण क ितलोभामुळे अनंतरावने ती िशःत मोडली, याब ल 
कव्याना दोष देतां येत नाह . पण नंतर नाशकाहनू  अ यऽ अ ातवास कव्यानीं केला असता 
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तर  भागले असते. पण तीह  बु  यांना झाली नाह . अनंतरावांबरोबर औरंगाबादेहनू  आलेलीं 
२ मुले घाईघाईने परत न पाठवतां, काह  दवस नाशकासच आप याकडे कंवा इतरऽ ठेवून 
घेऊन, मग इतर लहान ःटेशनव न यांची रवानगी कर याचे ठरवले असते, तर हा सव 
घोटाळाच टळता. पण तीह  बु  यां यासार या चतुरॐ माणसास सुचली नाह . पण यांनी 
गणू वै ाला यांची रवानगी क न दे याची जी योजना कळवली होती ती उ म व िनद ष 
होती. गणू या हातून, व या या भावा या कंजूषपणामुळे, ती लौकर पार पाडली नाह  हा दोष 
कव्याचा नव्हे. आ ण १ तासानंतर येणा  या गाड ंत ह  मुले बस यापूव च पोिलसां या तावड ंत 
ती सांपडतील ह  गणूलाह  क पना नसावी. असो. वध हो यापूव  कव्यानीं अगाऊ आमचा 
स ला घेणे, वधाचा बेत काह  तासांत ठर याने, श य नव्हते हे खरे. पण वध झा यावर 
आ हांस सावधिगर ची सूचना देणे श य होते, ती यांनी दली नाह . अगद  सा या गो ींतह  
बारकाव्याला जपणा  या या व ान, चतरु, धाडसी गहृःथाला यांपैक  या ूसंगी, एकह  स बु  
सुचूं नये, याचे राहनू  राहनू  सखेदा य वाटते. आ ण Ôदैवेनोपहतःय बु रथवा सवा 
वपयःयितÕ या संःकृत सुभा षत या स याचा ू यय येतो.  

गणू याह  बाबतीत ददवाचाु  आघात चांगलाच ूचीतीस येतो. अंकुशकर व जोशी या 
सोब यांना पाठव या या वेळ  यो य माणूस व १0 . या याजवळ असते तर हे सव 
बनबोभाट काम हो याचा संभव होता. शेकडो लोक सकाळ या ए सूेसने गेलेह  होते. पण 
शेकडो पये कधीं कधीं जवळ असणा  या गणूपाशी याच दवशी १0 पयेह  नव्हते! बर राऽीं 
या पाह यांसहु  आप या घराची सव झडती आपण घेऊन, आप या घर  संशयाःपद एकह  
वःतु नाह  अशी खाऽी याने क न घेतली होती; आ ण तो दपारु  रा. केशवराव परांजपे या 
िमऽा या घर  जाऊन िनजला होता. याच वेळ  सदािशव दांडेकराला Ô या याचÕ घर ं जाऊन, 
तो तेथे नसतां, या या बछा याखालीं ॄाउिनंग पःतुल व कोना यांत ऍिसड ठेव याची दबुु  
का व्हावी? यांतला िनयोजनाचा अभाव अंशत: जर  जबाबदार धरला तर , काह  अंशी तर  
याला गणू या ददवािशवायु  काय उ र आहे? हा मु ेमाल कदािचत ्घर  झडत

ां

ीत न सांपडतां 
 भ  नसता. िनदान या बेकायदा वःतूचे ःप ीकरण कर याचे तर  टळले 

र  धीर ध ं  शकला असता. पण भयंकर मु ेमाल अचानक घरात 
सापड यावर

तर गणू इतका ेदरलाह
असते; व तो काह  त

 याची बोबड  वळली तर यांत नवल नाह . ददवाचाु  ूभाव, काह  अंशी तर , 
यांत ःप  दसतो, हे हणणे भाग आहे. 

आम या गोपाळराव पाटणकरां याह  बाबतीत ददवाचाु  पुंकळांशी फांसा पडला होता असे 
हणणे भाग पडते. अंगावर प बकचे डाग असतांच ते का पडकले जावे, याला कारण यां या 
ददवािशवायु  सांगतां येत नाह . बर, यांना मी अगाऊ कळवलेली यु  - यांना यावेळ  
आठवली नाह , हेह  यां या दभा याचेचु  िच ह नव्हे तर काय? यांतह  याच वेळ  दैव कसे 
उलटसुलट खेळ खेळत होते याचे ू यंतर आमचे गणपतराव काळे यां या उदाहरणांत आहे. ते 
हातांत बॉ ं बचे सामान असतां, स बु  होऊन, याच केशवजी नायका या चाळ या दस  याु  
ज याने उतरत असतां, प ह या ज याने पाटणकरांस पकड यास पोलीस वर आले! केवढ  
दैवाची एकावर खैर तर दस  याु वर भयंकर फैर! एकाच णीं, एकाच ःथानीं, एक सहज 
दैवा या लीलेने तरतो तर दसराु  या या खा त पडतो! याला दैवािशवाय काय उ र देणार? 
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तसेच ८ वष िश ा भोगनू सुट या या आधीं १0 मह नेच ते येरव यास इ यूऐंझाने वारले, 
आ ण मला यांचे ूेतच ओंकारे रावर याव लागले! याला तर  ददवु  नाह  तर काय 
हणावयाचे? 

उलट सवात दैवाची मेहेरनजर झाली असेल तर आम या वसई या बॉ ं ब-कारखा यांतील 
रामभाऊ भाटे व यांचे सव साथीदार यां यावर. ते कसे आम या व सदाव या या कारवाईने 
िनसटले ते मागे आलेच आहे. ते जर आम यांत सांपडले असते तर ज मठेपेची िश ा यांना 
िन तच िमळती. ती तर टळलीच; पण उलट यां या सुदैवाने यांना ज मभर सरकार  
नोकर  व आज पे शनह  लाभले! या सरकारवर ितलांजिल घेऊन ते उठले होते, या 
सरकारचा बारावा ते घालणार होते, याच सरकारने यांचे सरकार  नोकर हणून बारसे केले! 
हा वल ण दैवयोगच नव्हे काय? 

ता या सावरकरां या बाबतीतह  ददवानेु  यांना ृा सहनू  इं लंडला ये याची अशीच 
दबुु  दली. नंतर मासिलसला दैवाचा असाच उलटा डाव पडला. अगोदर ठर याूमाणे यांना 
सोडव यास आलेले यांचे ःनेह  जरा उिशरा येऊन प चले! भर समुिांत एव या साहसाने उड  
टाकून

स पकडल  गेलो, याच दवशी नाशकास आम या 
दाराशी

, पोिलसांचा डोळा चुकवून, मैलभर पोहनू , तीराला प चलेले सावरकर, थो या िमिनटां या 
अवधीसाठ , २ ज मठेपीं या िश ेस पाऽ व्हाव. हा केवढा भयंकर ददवाचाु  कहर हटला 
पा हजे? कोठे ती काह  िमिनटे, आ ण कोठे हा १४ वष हालअपे ांचा अखंड भ डमार! बाबां या 
ददवालाु  तर सीमाच नव्हती. दैवाचा आ ण यांचा ज मभर उभा दावाच होता. यां या 
च रऽांतले यांचे वणन कोणाह  स दय माणसाला पाझर फोड ल. अंदमानांत या खोली या बंद 
लोखंड  दाराला हातकड  घालून यांना उभ लटकवले आहे, अंगांत ताप फणफणत आहे, आ ण 
आमांशामुळे उ या उ याच खालीं रेच होत आहेत, हा यांचा देखावा मन ूपुढे उभा राह ला 
क  जवंत नरकवास काय असतो, याचे िचऽ क पनेत येऊं शकते. काय हा अघोर छळ? केवढे 
भीषण ददवु ? तसेच यांचे धाकडे बंधु डॉ. नारायणराव सावरकरह  लहानपणी ददवानेु  थबथबून 
िनघाले होते. भगूरला या लहान मुलाला लेग झालेला; गावाबाहेर देवळांत हे सव बंधु 
वनवासांत राह लेले; हा मुलगा बेशु  होऊन झाडाखाली टाकलेला आ ण याला मुंगळे लागलेले! 
हे भीषण ँय मनासमोर आले क , पोटांत अ ापह  कालवाकालव होते. 

ददवा याु  खेळा या आणखी मा या वषयीं या काह  गमती सांगून हा आमचा दैवाचा 
फासा पुरा क . मी या दवशी मुंबई

 एक कुऽ, आपण होऊन चालत येऊन, अचानक मेले अशी गो  आमची मंडळ  
सांगतात! यां या व आई या मनांत चर झाले, आ ण दस  याु च दवशी मा या अटकेची 
बातमी यांना कळली. इतरां या बरोबर दैव मलाह  फरफरा ओढ त होतेच. पण मी याची 
फारशी ित बाळगली नाह . परंतु आम या व  सव पापे क न आ हांला कोणाला फाशी, 
ज मठेप, व इतर िश ा दे यास मदत क न, गण ूवै , मे यावर, याचे ूेत यावयास कोणी 
नव्हते हणून, तो मा या खां ावर गेला याचे मला अ ापह  राहनू  राहनू  आ य वाटते. 
अगद  याच कोट तली गो  हणजे आ हांला कठोर अघोर िश ा फमा वणा  या यायमूित 
चंदावरकरां याब लची. यां याब ल आ हांला कोणताह  आदर अस याचे कारण नव्हते. उलट 
पणू सळसळणारा ितरःकारच होता. पण ददवाचीु  गो  अशी क , माझ नाशकास वसंत-
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व्या यानमालेत या दवशी व्या यान होते याच दवशी ते वारले; आ ण आमचे अ य , 
भाऊसाहेब पाटणकर वक ल, यांनी मला अगद ं आय या वेळ  गळच घातली, नव्हे एकदम 
जा हरह  केले क , ठरले या वषयावर भट न बोलतां आज Ôचंदावरकरां या चा र यावरचÕ 
बोलत

यंकर नडली. भगव तेत Ôदैवं चैवाऽ पंचममÕ् हणून 
कमिस

ा ीने अिन  होते. 
पुढ य

ील! मी अगद ं अचानक यां या तावड त सांपडलो. न बोलावे तर  पंचाईत, बोलावे तर  
पंचाईत. बोलावे तर मनांत धुमसत असलेला अनादर व्य  व्हावयाची भीती, आ ण न बोलावे 
तर सौज याची हानी. अशा आड- वह र ंत मी सांपडलो. पण शेवट  सौज याचीच सरशी झाली. 
आ ण आ हांस भयंकर िश ा ठोठावणा  या चंदावरकरांब ल मला स यपणाने बोलणे भाग 
पडले! मे यावर गण ूखां ावर गेला. चंदावरकर गळ ं उतरले! दैवाची लीला काय वणावी! 

असो. सांग याचा मु ा एवढाच क , आम यांत या काह  जणां या चुकां या बरोबर 
दैवाची ूितकूलताह  आ हांला भ

चा दैव हा पांचवा घटक मानला आहे. हणजे िनदान १/५ तर  यशापयशाचा भाग 
या या आधीन आहे, असे हणावच लागते. Ô विध रह बलीया नतु नर:Õ हा अनुभव 
पूवापारचा आहे. 

११.५ अिभनव भारताची अखेर 
िधंमा या अिभयोगाने वलायतेतील अिभनव भारताचे अिध ान जसे उठवाव लागले 

तसेच आम यावर ल बंडा या व इतर खट यांनीं महारा ातलेह  अिभनव भारताचे अ ःत व 
संपले. आम यांतले बरेच कत सभासद तु ं गांत या अंधारकोठड ंत खतपत पडले. जे सुदैवाने 
उरले होते यांनाह  सरकार या टेहळणीमुळे आपापले कायबम आवरते यावे लागले. आ ण 
अिभनव भारताचा असा शोका त शेवट झाला. यांतून काह  हालचाल करणारे जे होते यांनी 
१९१३-१४ म ये हातपाय हाल व यास सु वात केली त  प हले महायु  आले; आ ण १९१४ ते 
१९१८ पयत सरकार या राजक य चळवळ व  असले या धोरणाला तीआण धारच चढली. 
आम यापैक  जे सुटनू  आले यां यावर क येक वष रोज २४ तास गु  पोिलसांची स  नजर 
होती. मी १९१५ म ये सटु यावर मजवरह  २४ तास खडा पहारा काह  मह ने होता. अशा 
ःथतीत आ ह  पुन: गु  चळवळ चे राजकारण क  लागणे देश हता य

ा पढ नेच ते अंगावर घेणे यु  होते. तसे काह  लोक आ हांस भेटत. पण १९२0 पासून 
महा मा गांधींनी नवीनच ूयोग सु  केले; आ ण या नवीन ूयोगांकडे नव्या पढ ने मो या 
कुतूहलाने धांव घेतली. पण बांितकारकां या चळवळ  वायां गे या नाह त. यामुळे १९0५ 
पासून इंमज सरकार खडबडनू  जाग झाले. या चळवळ चा प हला प रणाम हणजे १९0८-१९0९ 
या मोल-िमंटो सुधारणा या होत. यानंतर या चळवळ या सात याने मॉटंफड सुधारणांचे 
१९१७ म ये आ ासन िमळून १९१९ म ये या पदरात पड या. महा माजीं या नवीन िन:श  
चळवळ ंचा प रणाम १९३५ या घटना काय ात झाला. आ ण शेवट  १९४२ ची चलेजावची 
िनकराची चळवळ, नेताजी सुभाषचंिांची ूितःवरा याची सै यािध त तयार , आ ण वलायतेत 
यामुळे झालेली मजूर सरकारची मन:बांित, यामुळेच आज हंदःथानु  ःवतंऽ झाला आहे. 
१८५७ या ःवातं ययु ापासून त  तहत १९४७ पयत देशांत या बांितवीर नीं जी बंडे केली ती, 
ता पुरती जर  दडपशाह ने शमलीं, तर  यां यामुळे उ प न झालेला मन: ोभ धुमसतच 
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रा हला. हंदःथान याु  खवळले या बांितसागरात ॄ टश साॆा याचे ता ं  बुडणार हे ठरलेलेच 
होते. Ôकेव्हांÕ एवढाच काय तो कालवाचक ूदन होता. या खवळले या दयात अिभनव भारताने 
आप या ूचंड लाटेचा एकतर  ूचंड ध का या साॆा या या नौकेला दला होता, एवढे तर  
इितहास नमूद कर ल असे वाटते. आ ण एव यांतच आमचे समाधान आहे. गीतेत या 
कमफल यागा या िशकवणीूमाणे आ ह , आमचे सवःव पणाला लावून, ॄ टश साॆा या या 
व , इतर ूांतीय बांितकारकांसह, गिनमीकाव्याचे छु पे ह ले कर यास स ज होतो. काह  
ह ले साधले, काह  फसले. जयापजय हे द घकालीन यु ांत यावयाचेच. कंबहनाु  बांितयु ांत 
जय हा अखेर स िमळतो. यापूव  सव पराजयच सोसावे लागतात. जयापजया या हेलकाव्यांत 
आम

, इितहासांत ःथान, कसे िमळणार? तशी यांची, िनदान पुंकळांची, 
अपे ाह  नव्हती. गु तेमुळे आ ह  कोण हे जसे आ ह  ूिस  कर त नव्हतो, एकमेक आमचे 

े आमची बांितकृ ये जनतेस कळंू नयेत हणून इंमज 
आम यावर ल खट यांचे िनवाडेह  हायकोटाने ूिस  होऊं 

दले 

यापैक  जे धारातीिथ पडले यांचीं ँय ःमारक होणार नाह त. यांचीं नावेह  वसरलीं 
जातील. ९0 वषा या या ूद घ यु ांत ३ प या तर  कमीत कमी गारद झा या. कोणाकोणाची 
ःमिृत इितहास ठेवणार? यांतह  गु  संःथांनी माज वले या या लढाया. यांत मु ामच गु ता 
ठेवावी लागते. नावे कळंू नयेत, बेत कळंू नयेत, हणून िच ठ चपाट  ठेवणेह  वज. मग या 
गु  वीरांना ूिस

आ हांलाह  माह त नव्हते, याूमाण
सरकारह  द  होते. लॉ- रपोटसम् ये 

नाह त! अशा ूिस व मुख वीरांचीं, अ ात यो ांचीं, ःमारक कशी होणार? आ ण कोण 
व कती करणार? भारताचे आजचे ःवातं य आ ण याचा डौलाने फडकत असलेला ितरंगी 
वजय वज हेच आम या अ पःव प ूय ाचे िचरकालीन ःमारक आहे. यांत आ ह ं सव 
समा व  आहोत. बांितकारकां या ूाणां या, आ ण ःवातं यूेमा या, आडव्या उ या असं य 
तंतूंनीं वणलेला आजचा भारताचा हा वजय वज आहे. या तंतूंना नावे नाह त. या 
वजय वजाला फ  Ôभारतीय ःवातं यÕ हे भव्य दव्य नाव आहे. यांतच आम यापैक  जवंत 
वा मतृ आ यांना समाधान आहे, आनंद आहे, कृताथतेची मन:शांित आहे. जय हंद ! जय 
भारत !! जय ःवातं यलआमी !!! 

 
 
 

समा  
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१२ प रिश  पह ले - तु ं गांत आ ण मु तेनंतरचा छळ 
२१ डसबर १९0९ ला या सनचा वध झाला आ ण या वधा या िनिम ाने आ हांला 

ूथम पकडले. पण आम यावर खुनाचा आरोप िस  होणे श य नव्हते. हणून आम यावर 
इंमज सरकार व  सश  बांित कर याचा बंडखोर चा आरोप ठेवला. आ ण याचा िनवाडा २४ 
डसबर १९१0 ला हणजे पु  या १ वषानंतर, झाला! या १ वषा या क या कैदेचा आ हांला 
िश ा देतांना कोटाने फारसा वचारह  केला नाह ! कारण याचा यां या िनवा यांत विचतच 
उ लेख आहे! हणजे िश त हे १ वष अिधकच गेले. माऽ खट या या वाफे या ळाखालीं 
इंमज सरकारने, रा याचा माग िनवध कर यासाठ , आम यासारखे जे उंच अडथळे होते ते 
साफ क न यांचा माग िनंकंटक क न टाकला. क या कैदत याूमाणे १ वषभर आ ह  
होतो. आगामी तु ं गवासाची ती पूवतयार च होती. सवच एक येयाने ूे रत झालेले होते. या 
संकटाचा वळाघात केव्हां तर  आप यावर कोसळणार याची सवानाच क पना होती, आ ण सव 
याला तयारह  होते. यामुळे, आ ण खट या या द घसूऽीपणामुळे, ह  क ची कैद इतक  
आंगवळणी पडली होती क , हंस या-खेळ यांत, ग पाट पांत, आमचे दवस सहज िनघून जात. 

आम यापक  काह  जणांनीं काय ाचा अ यास केला अस यामुळे, आ ण आम या व  
गोळा केले या पुराव्या या तारत यामुळे, आम यापैक  कोणाकोणाला कती िश ा होणार, 
याचाह  अंदाज आ ह  बांधून ठेवला होता. मला ५ वष िश ा होणार, हे मी मा या मात:ुौीला 
व प ीला ५/६ मह यांपूविच सांगून टाकले होते. याूमाणे माझा अंदाज अगद ं तंतोतंत 
बरोबर ठरला. आ ण या िन ततेमुळे मी िश े या आद या राऽीसु ां इतका िन तं होतो क , 
मला अगद ं गाढ झ प लागली होती. 

खास कोटात िश ांचे Ôपु यहवाचनÕ झा यावर आ ह  भर कोटात ÔÔःवातं यलआमी क  
जयÕ हणून जयजयकार क न आम या दद यतेचीु  सा  तेथेच इंमज सरकारास पटवली. 
हायकोटातले सव यायाधीश, वक ल, बॅ रःटर, इतर पोलीस अिधकार  आम याकडे 
आ य कत मुिेने पाहूं लागले. पोिलस, वशेषत: इंमज अिधकार , चवताळले, पण करणार 
काय? झाले यापे ां ते आमचे अिधक काय वांकड करणार होते? हणून ते पुंकळ जर  
गुरगुर तर  आ ह  थोडेच यांना िभणार होतो? आ ह  ूस न मुखाने एकमेकांचा िनरोप 
घेतला  तु ं गांत ू व  झालो. 

१२.१ माझा अपमृ यूचा छळ 

प या कैदेचे वणन कर यापूव  क या कैदत मा या ःवत:ब ल घडले या काह  
उव रत गो ी, व ासराव सावरकरां या आमहामुळे, येथेच सांगणे इ  आहे. आम या 
चौकशी या वेळ  पोिलसांनीं आम यापैक  पुंकळांना भयंकर छळले हणून मागे सांिगतलेच 
आहे. दस  याु  द घ छळासाठ च जणुं काय, पण या पोिलस-छळांतून मी माऽ अ जबात 
िनसटलो. याचे पह ले कारण हणजे सदाव याची अनुकूलता आ ण दसरेु  हणजे मला तेथले 
घाणेरडे क चे अ न न मानव यामुळे झालेला आमांशाचा भयंकर वकार! यामुळे मी इतका 
आस नमरण झालो क , मला सरकार  णालयांत (हॉ ःपटलम ये) पाठवणे कठोर 

च

ले 
 आ ण
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पोिलसांससु ा भागच पडल हा कदािचत खरोखर येथेच मरेल अशी यांना
होती. हणून माझी याद यांनी णालयांत टाकली. आ ण पोिलसांऐव

े.  भीती वाटूं लागली 
जी यमरा या या 

वाटेवर

१२.२

रामरावने, मला यो य ते औषधोपचार केले. मा या 
णकर, व मा या व  उभा केलेला राजसा ी चतुभुज हाह  
ावांकडनू  मला ह  हक कत कळली. यामुळे चतुभुजला जर 

फतव

 मी लागल . तेथे माऽ मा या सुदैवाने माझा वगबंधु डॉ. रामराव िशदें, (पण पोिलसांस 
माह त नसलेला,) द यमु  डॉ टर अस याने मी वाचलो. नाह  तर माझा अपमृ यूच मला 
दसत होता. याचा छळ माऽ मला सोसावा लागला. असो. औषधोपचार चालू असतांच मा या 
भयंकर आजाराची मा हती या यामाफतच बाहेर ब  याच लोकास कळली. आ ण हणून धाडस 
क न आमचे अिभनव भारताचे तेव्हाचे सदःय रा. दादासाहेब गिे, वक ल, हे मला भेटावयास 
णालयांत आले. इतर कोणीह  आले नाह त, कंवा यांना पोिलसांनी परवानगीह  दली 

नसेल. दादासाहेबांचे बंधु काकासाहेब गिे आ ण मी अगद  बरोबर चे. इंमजी शाळेतह  वगबंधु. 
शाळेत या व कॉलेजमध या मा या प ह या व दस  याु  नंबरामुळे दादांचे मा यावर 
काकांूमाणेच ूेम असे. आ ण मी आस नमरण झालो असे कळतांच ते भेटावयास आले. मी 
तेव्हा सुधा ं  लागलो होतो. रामरावांनी मला तेथे णालयांत बरेच दवस, मा या 
हण याःतव, ठेवून घेतले. आ ण हणूनच मी पोिलसां या छळांतून स हसलामत वांचलो. 
रामराव नसता तर कदािचत ् यमसदनासह  तेव्हाच प चलो असतो. पोिलसां या छळाऐवजी 
दा ण रोगाचा छळ सोसला हाच काय तो मा या बाबतीत बदल झाला होता. या म ह या 
द ड म ह या या आजारात क येक दवस, अंगाची व व ांची ःव छता नस यामुळे,  सग या 
कप यांत व अंगावर उवा झा या हो या. हणून दादासाहेब गिे यां यामाफत घरातून कपडे 
मागवले, व या छळांतून सुटलो. णालयांतून परत आलो तेव्हा पोिलसां या अटकेतून 
(कःटड ) या जःशेट या अटकेत (कःटड त) सवच गेले होते, आ ण छळाचा काळह  संपला 
होता. कारण पोिलसांनी पुराव्याची सव सांखळ  जुळवून टाकली होती.  

 चतुभुजला फोड याचा ूय  

मी मांट मे डकल कॉलेजम ये ितस  या एम.्बी.बी.एस.् या वगात असतांना मला 
ÔÔऔषिध व ानÕ (मट रयामे डका) िशकवणारा जो अ यापक होता (कॅ टन बेटस,् 
आय.एम.्एस.्) तोच यावेळ  नािशकला िस व्हल सजन हणून बदलून आला होता. या 
बे याने मला ओळखले असलेच पा हजे. पण याने तसे कधींच दाखवले नाह . या या 
हाताखालीं डॉ. रामराव िशंदे होते, नािशक हायःकूलम ये मी िशकत असतां रामराव माझा 
वगबंधु होता. बेटसने्, व वशेषत: 
शेजार या खोलीतच सावरकर, पाट
आजार  हणून ठेवला होता. रामर

तां आले तर पाहाव, हणून मी रामरावामाफत २-३ वेळां य  केले. पण तो प का 
बलंदर होता. याने मा या व रामरावां या ूय ांना दाद दली नाह . सुदैव एवढेच क , याने 
चुगली क न रामरावाला ख यांत टाकले नाह . रामरावह  हा धोका जाणूनच होता. पण याने 
मा यासाठ  तेवढे धाडस केले, याब ल आतां याचे ूिस पणे आभार मानावयास हरकत 
नाह .  
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१२.३ तु ं गांत या छळाची सु वात  

आमची प क  कैद भायख या या तु ं गांत सु  झाली. घर या कप यांऐवजी तु ं गाचा 
पोशाख व तेथलीं टनचीं दोन भांड ं एवढाच काय तो आम यांत फरक झाला. तेव्हा 
आतांूमाणे, राजबं ाचे कंवा ूित त कै ाचे अ व ब वग नस याने, आ ह  सव इतर 
कै ाूमाणे Ôसब घोडे बारा ट केÕ या क वगातच होतो. पण यां यापे ां काह  बाबतीत 
आमची अिधकच कुचंबणा होती. आ ह  इतर कै ात राजिोह पसरवूं या भीतीने यांनी 
आ हांस यां यापासून ःवतंऽ ठेवले होते. आ ण खुनशी सरकारचे हकूमु  असे होते क , श य 
तर आ हांस एकेकटेच ठेवाव. एकप ीं ते बरेच होते. कारण या घाणेर या व हलकट लोकांत 
राहणे संकटच झाले असते. पण यामुळे आम यापैक  पुंकळांस, या बनकायदेशीर 
एकांतवासामळेु, फारच ऽास झाला. याचे वणन पुढे येईलच; परंतु सरकारजवळ तु ं गांत 
आ हांस सतत एकेकटे ठेव यास पुरेशा खो याच नव्ह या. यामुळे आ हांस काह  वेळां तर  
एकऽ ठेवणे यांना भाग होते. 

भायख याहनू  काह  दवसांनीं िनरिनरा या तु ं गांत आमची रवानगी होऊं लागली. 
पाटणकर व मी माऽ माच १९११ पयत तेथेच होतो. सावरकरांवर नंतर जो एकतफ  Ôराजा व  
लढाईला उ ेजनÕ द याचा आरोप ठेवून नवा खटला चाल ूकेला होता यांत पाटणकरांना, व 
मला, श य तर आरोपी हणून गोवावे, असा वचार घाटत होता. पण हायकोटाने ते मानले 
नाह , हणून यांतून आ ह  िनसटलो. पुढे सावरकरां व  आ ह  सा  ावी हणून आ हांस 
िश ेतून मु  कर याची लालूच दाखव यांत आली. पण याला आ ह  ठोस नकार दला. 
इतकेच नव्हे तर गायडरची याब ल िनभ सनाह  केली. परंतु, आम या वरोधाला न 
जुमानता, जर सा ी या पंज  यात आ हांस उभे केलेच तर शपथ नाकारावयाची, आ ण 

ढवून घेऊन या संकटांतून मु  व्हावयाचे, असेह  
द

ं गच तो. सव त  हेचीं िनयंऽणे तेथे असणार आ ण तशी होतीच. यांपैक  काह  थोड ंच 

यासाठ  ६ मह यांची िश ा अिधक ओ
आ ह अर व ठरवले. ंद घोषां व  बाबू ब पनचंि पाल यांनी सा  े याचे नाकार याऐवजी 
ह च यु  ःवीकारली होती. पाटणकरांनीं याूमाणे, सा ी या पंज  यांत उभे के यावर, शपथ 
घे याचेच नाकारले. हे पाहनू  यांनी मला सा ीला बोलावलेच नाह . सावरकरांना या 
आरोपाव न पु हा दसरु  ज मठेपेची िश ा दली; आ ण १९६0 सालीं, पु  या ५0 वषानीं, 
यां या मु तेचा काल याय ूय इंमज सरकारने ठरवला! 

गायडरची त डावर िनभ सना के यामुळे क  काय, मला माचम ये एकदम िसंध-
हैदराबाद या तु ं गांत पाठव यांत आले. मा या अगोदर तेथे आम यापैक  ५-६ जण जाऊन 
पोहोचलेच होते.  

१२.४ ३ आठव यांत २१ प ड वजन घटले 

तु ं गांत या क वगा या कै ा या हालअपे ांचे वःततृ वणन कर यात ःवारःय ते काय 
असणार? सावरकरांनीं Ôमाझी ज मठेपÕ या मंथांत, व बाबां या च रऽांत, यांचे वणन आलेलेच 
आहे. तु
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येथे सांगत . हणजे ह लीं या अ व ब वगात राहनू  आले या खुशालचंद राजबंद ंना, आ ण 
नवीन

ांत आले. यांतह  येरवडा, साबरमती, वगैरे तु ं गांत ३0-३५ 
प डच

येणेूमाणे काम कधींच पुर झाले 
नाह . 

े. पण एव या काळांत या ौमाने माझ २१ प ड वजन कमी झाले! आ ण 
काम होईच ना, तेव्हा मी सुप रंटेडंटला ह  हक कत सांिगतली. तो हणाला, Ôतुला कठ ण काम 

 याला मला कोणी तपासलेच नाह , हे 
सांिगत

 पढ ला, आम या छळाची काह शी क पना येईल. 
कैद  तु ं गांत ू व  झाला हणजे या या शर रूकृतीची डॉ टरांकडनू  तपासणी 

कर यात येते. आ ण याची ूकृित व वयाूमाणे याला कठ ण, म यम, व हल या ौमांची 
कामे ावीत, अशी याला न द करावी लागते. तु ं गांत आमची तपासणीह  भायख या या 
तु ं गांत या डॉ टरने केली नाह . तो वाःत वक मा याबरोबरच मे डकल कॉलेजम ये िशकणारा 
िमिलटर  िशंय (M.M.P. िमिलटर  मे डकल यू पल हणून तव्हा एक वग असे) होता. पण 
अँ लो इं डयन अस याने याला साहेबापे ां ताठा अिधक. याने कोणालाह  न तपासतांच 
सग यांना कठ ण (Hard) ौमाचीं काम ावीत, असे आम या ित कटांवर िलहनहू  टाकले! 
आ हांला तर  तेव्हा काय माह त क , असली तपासणी असते, आ ण ित यावर ौम वभाग 
असतो? यामुळे हैिाबादला गे यावर मला कठ णतम ौमाचे काम - च क  पसणे - उभे 
राहनू  हाताने दळणे - हे दे य

 धा य अगद ं धडधाकट कै ाला दळावयास देत. हैदराबाद तु ं गांत पंजाबी मुसलमान व 
पठाण कैद  येत अस याने, तेथे ३५ या ऐवजी ४५ प ड धा याचा ठेका ठरला होता. आ ण हे 
पहाड  लोक ४५ च काय पण, वड  तंबाकू द यास, ९0 प डह  धा य सहज दळ त! आ हांला 
माऽ ते अितशय ऽासदायक होते. मा या सुदैवाने यावेळ  हैदराबादला मला (कै.) वामन 
म हार जोशी, (कै.) पु षो मपंत दांडेकर, ौीधर वासुदेव िशधये यां याच कोठड ंत ठेवले होते. 
यांची दळ या या कामाची पाळ  होऊन गेली होती, हणून बर झाले. ते बचारे, मी थकल  
हणजे, मला दळ यास मदत कर त. पण माझ दयच अश  अस याने यां या मदतीनेह  
माझा ठेका कधींच पुरा होत नसे. आ ण मी तर  काय करणार? मला दया या धडधड चा 
(Tachycardia) तेव्हा वकार होता. यामुळे मला िन मह  काम करवत नव्हते. या ितघांनी 
आपापली कामे संभाळून मला मदत केली तर  २५-३0 प डापे ा माझी मजल जात नव्हती. 
सुदैवाने यावेळ  तु ं गांतला मु य जमादार पाःकल हणून एक क कणातला भःती मराठा 
होता. तो मराठ  बोलत असे. आ ह  महारा ीय हणून याला आम याब ल आदर होता. 
यामुळे तो माझ काम कमी झाले तर कागाळ  कर त नसे. पह ले काह  दवस हातांनीं 
दळतांना हाताला टरा न फोड आले. यामुळे काम पुर झाले नाह . या सबबीवर ४-५ दवस 
मी वेळ मा न नेली. काह  दवस इतर सबबी सांिगत या. 

िशवाय दळ या या या भयंकर ौमाने भूक फार लागे. आ ण वेळ  ३ भाकर  खा या 
तर  भूक भागत नसे. हणून मग दळलेले कोरड पीठच खाव लागे. अशा ःथतीत ३ आठवडे 
कसेबसे मी काढल

ावे हे कोण या शहा याने िलह ले?Õ तेव्हा मी
ले. तो आ यच कत झाला, आ ण याने ता काळ जेलरला मला दसरेु  म यम ौमाचे 

काम ा हणून हकूमु  फमावला, व मी या कठ ण ौमांतून कायमचा मु  झालो. 
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१२.५ तु ं गांत माणुसक लाह  म जाव  

ा सुप रंटेडंटला (कॅ. ृेजर आय.्एम.्एस.्) थोड  माणुसक  होती हणून मी िोगांतून 
तेव्हा 

 काढलेस 
तर मी एक वेडा तर  होईन कंवा आ मह या तर  कर न.ÕÕ याला ते पटले व यांतून माझी 
मु ता झाली! कारण कै ा या आरो यासाठ  याला यो य दसेल ती िच क सा कर याचा 
याला अिधकार होता. मा याूमाणेच अगद ं वेडापयत माझे सहकार  िमऽ दामोदर महादेव 

बचावल . पुढे मी या याजवळ आ हांला वाचावयाला काह  पुःतक ा हणून वनंती 
केली. तु ं गांत आ हांला यो य अशी वाचावयास पःुतक कोठून असणार? तेथले कैद  हणजे 
बहतेकु  सगळेच अ रशऽु. तेव्हा यां या यो य असे मोठे मंथ हणजे अंकिलपी, 
अ रओळखीची पुःतक, काह  ४-५ य ेपयतचीं बिमक पुःतक, आ ण फार फार हणजे 
गो ीवे हाळ मंथ! यांत तेथली भाषा िसंधी कंवा उद.ू आ हांला हे मोठमोठे अंकिलपीचे मंथ 
काय होय! यांतह  भाषेची मोठ च अडचण. कॅ. ृेजरला आम या तबार  पट या; आ ण, 
तु ं गांत या िनयमांना न जुमानतां, तो आप या घर या इंमजी कादंब  यांचीं पुःतक आ हांला 
देऊं लागला. मी पा ा य वै काचा व ाथ  हणून मला तो या याकडे येणारे British 

Medical Journal ह िनयतकािलक देत असे. यामुळे बौ क भूक काह  काल थोड शी शमली 
होती. पण सव तु ं गांचे मु यािधकार  I.G.P. एकदा आले. आ ण या उंटावर या शहा याने 
कादंब  यांची सवलत बंद केली! आ ण आम या पुःतकाची मागणी जी धुडकावली ती आ ह  
सुटावया या वष  - ४ वषानीं - पुर  केली! 

१२.६ एकांतवास आ ण आ मह येचा संक प 

पुढे काह  दवसांनीं आमची पांगापांग झाली. आ ण सरकार  हकुमाूमाणेु  ू येकाला 
िनरिनरा या खो यांतून ठेवले. आ हांला कायदेशीर एकांतवासाची िश ा नव्हती. पण ती अशी 
आम यावर लादली होती. यांत मा या वा याला जी खोली आली होती ती एका मो या 
याडम ये होती. मा यावर जो वॉडर नेमला होता तो एक हातारा पठाण होता. याला फ  
पठाणी पुंतु भाषा माह त होती. उद ूव हंदःथानीु  काह  श द तेवढे तो तेथेच िशकला होता. 
यामुळे या मो या भयाण जागत सारा दवस तो आ ण मी अशी दोनच माणसे. जेवण 
घेऊन येणारा फ  २ वेळां येई. भाषाभेदामुळे एकमेकां या त डाला कुलूप लागले होते. फ  
करप लवी चाले. ३-४ मह ने याूमाणे मी अगद ं िनजन एकांतवासांत काढले. तु ं गािधका  यास 
Ôमला िनदान माणूस Ô दसेलÕ अशा ठकाणी तर  ठेवा, हणून वनं या के या. तो हणे Ôमी 
सरकार  हकुमाचाु  बंदा. ते मला करतां येत नाह .Õ यामुळे एकांतवास अगद ं अस  झाला, 
आ ण मी आ मह या कर याचे ठरवले. मा या कामासाठ  एक मोठा सुवा रोज मा या 
कामाबरोबर येई व जाई. एक दवस मी तो सुवा आ मह येसाठ  लपवून ठेवला. शार रशा ाचे 
ान अस याने ग यांत या ( यारो टड) मो या शु  र वाह नींत नेमका तो खुपसून 

आ मह या कर याचा माझा संक प होता. पण पु हा ूय  क न पाहावा, हणून मी राऽीं तो 
र  केला. सुदैवाने नेमक याच वेळ  या वै क य िनयतकािलकात Melancholia Ôनैराँयज य 
मानिसक रोगÕ या वषयावर लेख आले होते. मी सुप रंटेडंटला सांिगतले क , ÔÔअगद ं या 
वणनाूमाणे माझी मन: ःथती झाली आहे - आ ण तूं जर या एकांतवासांतून मला न
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चंिाऽे यांची अशा एकांतवासामुळे पाळ  आली होती. पण आ ह , तु ं गाचे सव िनयम 
झुगार

खा ली असेल. कारण ती न खा ली तर भाकर  
खावयाची कशाशी? िशवाय Ôकुठला तर  बेचव पाला ÔभाजीÕ हणून खा याची संवयच होती. 

ेलीच. सं याकाळचे ते जेवण झा यावर 
सव क

याचे धाडस प क न, चंिा यांना दवसा सोबत कर त होतो, आ ण हणूनच ते या 
संकाटांतून िनभावले.  

१२.७ कदा न व वषार  अ नाचा कहर 
तु ं गांतला कायमचा मोठा छळ हणजे तेथले कदा न. आ हांला कोणालाह  ते खा याची 

ज मांत संवय नव्हती. यामुळे मी तर वजनांत ३५ प ड कमी झालो होतो. एखादे वेळेस तर 
भाकर  इत या कडू येत क , आ ह च काय पण आम या सोबितणी िचम याह  या खात 
नसत! यांनी अ न खा ले नाह  हणजे ते वाईट असलेच पा हजे, हा आमचा अडाखा होता. 
पण ते खा ले नाह  तर दसरु  थोडच िमळणार होते? मग उपासमार होई.  

तु ं गांत या अिधका  यां या हलगज पणामुळे एक दवस मोठाच हाहा:कार झाला. भाजी 
या भां यांत भ न कै ास प चवावयाची या मो या भां यांत कसले तर  वषार  तेल होते. ते 
भांड ःव छ न करतां यांतच भाजी ओतली आ ण ती नेहमीूमाणे कै ास वाटली. मी १-२ 
घासच खा ले असतील. इतर नीं थोड फार 

हणून ू येक कै ा या पोटांत थोड  फार तर  ती ग
ै द  बंद झाले. आ ण राऽी या वषार  भाजीने आपला ूभाव दाखव यास सु वात केली. 

कॉल  याूमाणे सव कैद  रेच आ ण वां या यांनी अगद  हैराण झाले. माझी तर फारच ितर पट 
झाली. सग या तु ं गभर हा ूकार घडला. सुप रंटेडंट, जेलर, सव धावून आले.  पण करणार 
काय? अितशय आजार  होते यांना औषधपाणी दले. सुदैवाने या राऽी कोणी दगावले नाह . 
आ ण सवात आ याची गो  हणजे या सा  या क लोळांत २७ वष तु ं गांतच काढले या एका 
कै ाने हे हलाहलह  पचवले होते! याला काह च झाले नाह !Õ 

१२.८ द:ुसह शीतोंणता व यामुळे मृ यु 
िसंध ूदेश हणजे भयंकर उंण. यांत एका वष  तर बा  हवेतले तपमान (टपरेचर) 

१२४ अंशापयत गेले होते. सामा यत: ११८ ते असे. अशा बा  उंणतेत आ ह  होरपळून िनघत 
होतो. राऽीं १0 वाजतांसु ां िभंतीना टेकवत नसे इत या या तापत. मग मनुंयाची कथाच 
काय? अशा उंणतेत झ प कशी येणार? काह  राऽी तर जामणच पडे. यांतून गार पाणीह  
िमळ याची अश यता. यामुळे तेथला उ हाळा अस  होई. एके दवशी तर अशा (Sun-heat 

stroke) भयंकर उंणतेने ९ माणसे तु ं गांत मेली! यांना िसंधू या वाळंूत काम करावे लागे. 
व उंणतामान १२४, खालीं वाळूह  भयंकर चटके बसतील अशी तापलेली! गार पा याचा 
ःपशह  नाह ! अशा उंणतेने ९ कैद  उ हाची ÔझळÕ लागून पटापट तरफडनू  मेले. पण ल  
कोण देतो? आ ह  राजक य कैद  हणून आ हांस बाहेर नेणेच श य नव्हते. या िनयमामुळे 
आ ह  जवंत राह लो. पण दरसाल होरपळत होतोच. 

उ हा याूमाणे िसंधमधला हवाळाह  कडक. तेथे वषाॠतूंत पाऊस नाह च हणाना. 
वषातून ५-६ इंच सारा पाऊस. यामुळे दरसाल कडक ूखर उ हाळा, आ ण िततकाच कठ ण 
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हवाळा. हवा याला उबदार कपडे जाडेभरडे देत. पण तेच तत. पण तसेच अंग आंखडनू , 
एका अवयवाची ऊब दस  याु ला देत, या बोचणा  या जा या-भर या तरटावर अंग टाकून, 
कोप  याचा आसरा घेऊन, राऽ काढणे भाग पडे. यांतह  एखादे वष  भयंकर थंड ची लाट 
(Cold wave) आली हणजे दवसा ऊनह  गार वाटे, मग राऽीचे हाल कशाला वचारावे! 

१२.९

न आ हांला तेव्हा 
झाले!

तक दलीं. यांत मौज ह  होती 
क , या शहा याने आ हांला the Dutch Republic हा मंथ दला! आ ह  

जे डच लोकानी रा यबांित क न ःवातं य 
कसे 

 तर ितसर ंतच घुटमळलेले. यामुळे 
इंमजी

 तु ं गांत या काह  ूित त चो  या 
हालांबरोबर काह  गमतीह  होत. िसंध ूांतांतले माजी कॉमेंस किमट चे अ य  डॉ. 

चोइतराम िगडवानी हे या वेळ  तु ं गांत सरकार  नोकर ंत द यमु  डॉ टर होते. आ हांला 
बौ क उपासमार होत आहे हे यांना पाहावेना. हणून यांनी रवींिनाथांचे ÔसाधनाÕ हे पुःतक 
एक दवस आ हांला आणून Ôचो नÕ दले. ूथमच रवींिनाथां या मंथांचे दश

 आ ह  तु ं गा या सवािधका  याला वारंवार वनवफ त होतो क , सरकार  खचाने तर  
आ हांस मंथ ा, कंवा आम या खचाने, पण हवीं तर सरकारने पसंत केलेली, पुःतक तर  
आ हांस आणूं ा. पण २-३ वष या कनल या सन नावा या ढन नुसती टोलवाटोलवी 
चाल वली. आ हांला याचीं उ र येत क , ÔÔसरकारजवळ बजेटांत पैसा नाह  हणून पुःतक 
सरकार  खचाने देतां येत नाह त; आ ण खासगी खचाने देतां येत नाह त कारण तसा िनयम 
नाह !Õ वाःत वक िनयम करणारा हाच अिधकार . पण तसा िनयम कर याची याची इ छाच 
नव्हती. कारण आमचे होतील िततके हाल पाह यांत याला गमंत वाटे! या अ यायामुळे डॉ. 
चोइतराम िचडले आ ण यांनी अशा वाममगाने आ हांला पुःतक दली! 

१२.१० मंुगी नाह  पण ह ी गेला! 
पुढे एकदाचे ३-४ वषानीं हे तु ं गाचे मु यािधकार  ूस न झाले आ ण आ हांला 

शे स पअर, ाने र , आ ण काह  इतर थोड  अशी ४।५ पुः
Motley’s Raise of 

जाणूनबुजून राजिोह  बांितकारक. हा मंथ हण
लढनू  िमळवले याब लचा. तो माग यास आ ह च धजल  नसत . पण खु  

तु ं गािधका  यांकडनचू  आम याकडे तो आला! या शहा या या अकलेतून ूथम मुंगी जात 
नव्हती तेथून हा सबंध ह ी  बाहेर आला! असो. ाने र  आ याने माऽ मनाची तळमळ शांत 
झाली. मी तु ं गांत ितचे ५ वेळा पारायण केले. ह  ५ पुःतक िमळावयास सनदशील प तीने 
४-५ वष लागली.  

१२.११ इंमजी भाषेचे आ ह  दोन अिधकार  

तु ं गांतली आणखी मौज हणजे तेथ या ढची. सा  या तु ं गांत इंमजी चांगले जाणणारे व 
िलहूं शकणारे काय ते आ ह  दोन. एक मु य अिधकार  आ ण याखालीं एकदम मीच. आमचे 
जेलर इंमजी ५वी य ा िशकलेले, आ ण डे युट  जेलर

 िल ह यासमज याची यांना पूण अडचण. सुप रंटेडंट हा आय.्एम.्एस.् पैक  कॅ. भाटेना 
हणून पाश  गहृःथ होता. जेलर या अकटो वकट ानामुळे याला या या कचेर चे काम 
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करणे कठ ण पडे. हमून याने मला मग ऑ फसम येच घेतले. मला कामाची मा हती 
झा यावर याची काम भराभर उरकंू लागली. पण मला ऑ फसम ये घे याची Ôचोर चÕ होती. 
कोणी मोठा अिधकार  आला हणजे तो मला मा या कोठड ंत पाठवी, आ ण तो गेला हणजे 
पु हा बोलावून घेई. जेलर, डे युट  जेलरना जी काम करतां येत नव्हती ती मी क  लाग याने 
तु ं गांत या इतर कै ाना मी हणजे एक मोठा अिधकार च वाटूं लागल . याचा फायदा असा 

ाची मोकळ क िमळाली आ ण तु ं गाचा कारभार 
सव म

 हणजे १९११ ला जो 
यावेळ  सव इतर कै ा या िश ा कमी झा या. पण 
या नाह त! इतर कै ांनाह  याब ल मोठे आ य वाटले. 

आ हा

 

चून मग नाशकास या, असा यो य व साधा आमह धरला. पण सरकार  
म हणज ं  िनयमांत आधार नाह  हणून ती 

ाला प चवावयाचा असा िनयम हणून 
पु यास

झाला क , सा  या तु ं गभर मला हवे तेथे जा य
ाह त झाला.  

१२.१२ सरकारचा खुनशीपणा 
पह ले महायु  (१९१४-१९१८) आ ह  तु ं गांत असतांच सु  झाले. यामुळे 

तु ं गखा यांतले सव आय.्एम.्एस. अिधकार  लढाईवर गेले. तु ं गखा यांत मग नव्या 
अिधका  यांची भरती झाली, आ ण डॉ टर हणून काह  लोकांना या जागा िमळा या. यामुळे 
हैदराबाद तु ं गावर माझे एक समव्यवसायीच सुप रंटेडंट हणून आला. वजन कमी झाले या 
कै ाना डॉ टरने हवे ते औषध व अ न ाव, असा याला अिधकार आहे. या मा या 
समव्यवसाियकाने माझ वजन ३५ प ड कमी झालेले पाहनू  मला दधू, पोळ  वगैरे अ न 
दे याचा हकुमु  दला. यामुळे िश े या शेवट या वषातच बौ क व शार रक भुकेचे तुटपुंजे 
समाधान झाले. त पयत आमचे हाल खुनशीपणाने चालूच होते. 

 आम या व  इंमज सरकार या खुनशीपणाचे आणखी एक गमक
रा यरोहणाचा द ली-दरबार झाला 
आम या माऽ एक दवसानेह  कमी के

ंलाह  याब ल फारशी आशा नव्हतीच. यामुळे आ हांला िन य िनयमाूमाणे ठरा वक 
दवसांची सूट िमळून आ ह  आम या िश ा भोगूनच बाहेर पडल . 

१२.१३ सोडतांनाह  लेगांत ढकलले 

इंमज सरकार या आशा दु  व मूखपणाचे ूदशन मा या सुटके या वेळ ह  झालेच. मी 
नािशकचा राहणारा हणून तु ं गा या िनयमाूमाणे मला नाशकास आणून सोडावयाचा िशरःता 
खरा. पण यावेळ  नािशकला लेगची साथ होती. मा या घरातच मालकाचीं २ माणसे लेगने 
मेली होती. हणून मी मला पु यास मा या शरुगहृ  नेऊन सोडा, कंवा मला अगोदर 
लेगूितबंध लस ट

 

हकूु  े हकूमु . लेगूितबध लस ट चून सोड याचा
ट चली नाह ! आ ण कैद  जेथे राहणारा तेथेच य

 पाठवतां येत नाह , असा सुप रंटेडंटने हकूमु  दला! मी याला वचारले क , सुटले या 
कै ाचे आयुंय अिधक मोलाचे का तुमचा िनयम? तो िन र झाला पण हकूमु  बदलूं शकला 
नाह ! इंमजां या नोकरशाह ची अ कल अशी तेव्हा वाहात होती.  

असो. शेवट  सरकार  िनयमाूमाणे मा याबरोबर एक जमादार देऊन मला नाशकास थेट 
लेग या खा त आणून टाकले! जमादार बचारा हंद ुहोता. याला नािशकची याऽा करावयाची 
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होती. हणून मा या सुटके या वेळ  मु ाम याने आपलीच योजना मजबरोबर ये याची क न 
घेतली होती. मी याला लेगची लस टोचून घे यास अगोदर बजावले होते, व याूमाणे याने 
ती ट चून घेतली होती. मी सुट यावर याने मला आप या घर ं नेऊन जेवण दले व मग 
आ ह  िनघाल . मा यामुळे याला नािशक-पंचवट  याऽा घडणार यामुळे तो आनंदांत व कृत  
होता; आ ण आ ह  दोघांनीं एकमेकाची सोय पाहनू  ूवास केला. नाशकास आ यावर 
हकुमाूमाणेु  याने पोलीसकडे वद  दली व मी घर  आल .  

१२.१४ दा र याची सीमा  
जे इतर कै ाना मोठे आशेचे व आनंदाचे. माझे माऽ तसे 

नव्हत अ न
म

े Ôपुढे कायÕ हा ू  सुटकेपूव  
मला 

ा आपण होऊन जी मदत 
केली ती बनमोल होती. मुंबईस येतांच (आतां कै.) ूा. द ोपंत केतकर यांनी एकदम १00 . 

ला बराच धीर आला. पुढे पुढे १0 मह ने मी केवळ 
िमऽा

-मरा याचा द यमु  संपादक 
हणून

सुटकेचे अगोदरचे दवस हण
े. मा या दा र याला तेव्हा सीमा नव्हती. रश: ि ंकांचन ःथतीत मी होतो. माझे 

मेहणेु  (आता कै.) अनंतराव लेले हे मा या िश े या दवसांत दर हा १0 . मा या प ीस, 
यां या बह णीस पाठवीत. यांतच माझी आई व प ी यांनी दवस कंठले. इतर ःने ांनीं, 
वशेषत: (आता सव कै.) वामनशा ी दातार, वामन ौीधर बव, व नाथराव केळकर, गो वंद 
क व यांनी अड अडचणींत थोड फार मदत करावी. पण खरा आधार फ  या १0 पयांचा. 
आमचा खटला चालू असतां घर त जी काय चार-पाचशची पुंजी होती ह  सव मा या आईने व 
प ीने व कलां या खशांत, मी नको नको हणत असतां, घातली. यामुळे घरात िश लक 
शू यच होती. अशा भयंकर दा र यात मी सुटणार होतो. यामुळ

सारखा भंडावीत होता. इंमज सरकार हात धुवून पाठ स लागलेले. ते रोजगारधंदा थोडाच 
सुखासमाधानाने क  देणार? यामुळे मन ख नच होते.  

१२.१५ लो. टळकाचा एकमेव आधार 
पण पुढची माझी ःथती ओळखून मा या काह  िमऽांनीं मल

ची नोट मा या हातांत ठेवली. यामुळे म
या उसनवार वर व मदतीवर काढले. मा या कयासाूमाणे, इंमज सरकार या 

हकुमाव नु , मजवर २४ तास सारखा पहारा होता. यामुळे कुठ नोकर  पहावयाला जाव तर 
मालक हणे तुम या मागचे हे शु लका  आ हांला जाचणार. मग आ ह  उगाच ह  याद 
तुम याबरोबर आम या का मागे लावून या? १९१५ सालीं लोकाची मनाची तयार ह  
आम यासार या रोजिोह  लोकाना जवळ कर याची नव्हती. जो तो आ हांला टाळ . यामुळे 
हे १0 मह ने फारच जाचांत काढले. शुरां या घर ं तर  कती म हने रहावयाचे? शेवट  मनाचा 
अखेरचा ह या क न मी लो. टळकांना भेटावयाचे ठरवले. इतर पुढा  यांनीं आ हांला पाठच 
दाखवली होती. हणून शेवटचा आसरा टळक हेच होते. १९१५ या डसबरात मी यांना 
भेटलो व सव कहाणी यांना सांिगतली. Ôलो. टळकां या आठवणीÕ या मंथांत मी ती, व 
यानंतर या महा याने मला कसे जवळ केले, आ ण केसर

 नोकर ंत घेतले, ह  हक कत आलीच आहे. हणून पुन  येथे न करतां या 
मंथाकडेच वाचकांचे ल  वेधतो. टळकां या आधारावरच पुढचा माझा संसार मी रेटला. इतकच 
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नव्हे तर पु हा मे डकल कॉलेजम येह , यां याच आौयामुळे, मी ू व  होऊन डॉ टर होऊं 
शकल . यांचे उपकार मी ज मोज म वसरणार नाह .  

१२.१६ सरकारचे टळकां व  कारःथान मी मोडले 

केसर ंत यावेळ  मा याूमाणेच राजकारणांत पोळलेले असे दोन गहृःथ टळकानीं 
मा या अगोदरच घेतलो होते. ते हणजे सेनापित बापट आ ण कै. वामन म हार जोशी. 

तीचा संबंध आला होता. हणून ते क येक वष अ ातवासांत 
इंमजांनीं यां यावर खटला भरला नाह . कारण यां या व  

सा  

स लागतांच या या वड ल बंधूंना 
घेऊन राऽी तो मजकडे आला. याचा वड ल भाऊ व तो, मी राहात होतो याच ग लींत, 

ा या पायावरच डोके ठेवले. या सन-वधा या 
खट य

अिलपूर बॉ ं बकेसम ये सेनाप
होते. पुढे ते बाहेर आ यावर 

देणा  या राजसा ीदाराला, नरिनाथ गोःवामी याला, तु ं गांतच क हयालाल द ाने गोळ  
घालून ठार केले होते! यामुळे यां या व  पुरावाच नव्हता. पण वैर  हणून सरकार यांस 
समजेच. वामनराव जोशी तर राजिोह  ठ न िश ा भोगून आले होते. पण राजक य बांतीशी 
या दोघांचा संबंध ःप  िस  नव्हता. टळक हे १८९७ त चाफेकरांनीं केले या  यांड या खुनाला 
उ ेजन देणारे, आ ण बांितकारक मताचे होते, आ ण यां या केसर ंतले लेख वाचून अनंतराव 
का हे  यांनीं नाशकास या सनचा वध केला, असे इंमज सरकारास ठरवावयाचे होते. आम या 
Ôअिभनव भारताÕशी यांचा दाट संबंध होता, असे गणू वै ा या त डनू  आम या खट यांत 
वदव याचा सरकारने भगीरथ ूय  केला. पण तोह  मागे सांिगत याूमाणे, पळशीकरां या 
टळकांब ल या आदराने, फसला होता. हणून, ती चूक सावर याक रतां पु हा 
िचरोलकेसम ये, गणूला सा ीला बोलावून, टळकांचा Ôअिभनव भारताÕशी, व या सन-वधाशी, 
संबंध जोड याचा सरकारचा डाव होता. गणूला िचरोलचे सम

पु यास राहात होते. आ यावर याने म
ांत याला झालेली २५ वष ज मठेपेची िश ा, आम या खट यांत तो राजसा ी 

झा यामुळे, कमी क न ३ वषाची साधी कैद केली होती, व आम या कटा या खट यांत 
याला माफ  दली होती. पुढे तो सुट यावर पोिलसांनी याला युरो पयन जमखा यांत भर 
२५ . पगाराची नोकर ह  दली होती. गणूवर हे उपकार सरकारने केले अस याने तो आपला 
िमंधा आहे, असे सरकारास वाटत होते. आ ण हणून टळक हे राजक य कटांना व खुनांना 
उ ेजन देत असत, असे गणू या त डनू  वदवून घे यासाठ , िचरोल-केस या िनिम ाने, 
िचरोलतफ सा  दे यास गणूस सम स लागले होते. 

१२.१७ गणूचा प ा ाप व पाप ालन 

ते घेऊन तो मजकडे आला. मी यावेळ  केसर ंत द यमु  संपादक होतो. गणू मला 
हणाला क , ÔÔआजवर मा या हातून झालीं ती पाप झालीं. या याब ल मला प ा ाप 
होतोच आहे. पण टळकांसार या महा या व  सा  दे यास िचरोलने जी गळ घातली आहे 
ित यांतून मला वाचवा. टळकां या व  ूाण गेला तर  मी सा  देणार नाह . माऽ यांतून 
सुटावयाचे कसे ते मला सांगा.ÕÕ गणवूर व ास ठेवणे कठ णच होते. पण Saints have a 

past and sinners have a future - साधूंनीं पूवायुंयांत काह  पाप केलेलीं असतात; आ ण 
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पापीह  उ रायुंयांत पु यवान ् होऊ शकतात - या इंमजी हणीूमाणे गणू या प ा ापयु  
वचनावर व ास ठेवा, अशी या या वड ल भावाने मला वाह  दली. पण यावर व ास 
ठेवा हणजे मारेक  यावर व ास ठेवणेच होते. पण टळकांसाठ  तेह  धाडस मी केले. 

ली. यांनी मला सांिगतले क , 
ÔÔगणू

क  

ार कसे छळ त होते याचे िशधयां या 
आम या खट यांत ४ वषाची िश ा झाली होती. 
तणा  यांना कोठ तर  नोकर  करणे भागच होते. 

यांनी

मी ह  गो  दसरेु  दवशी लोकमा यां या कानावर घात
ने मला ( टळकांना) अनुकूल सा  दली तर याची नोकर  जाईल. पण ती गेली तर मी 

याला दसुर  ३५ . पयतची नोकर  देईन. िशवाय मी Ôअिभनव भारताÕ या सदःयांना सबूर 
करा, उतावीळपणाने भलतेच क  नका,ÕÕ हणून थोपवूनच धरले होते ह  खर  गो  आहे. तीच 
याने सांगावी हणजे झाले. हा िनरोप गणूला कळवा, आ ण तो कबूल अस यास, व तुमची 
याब ल खाऽी झा यास, याला मा याकडे भेट यास घेऊन या.ÕÕ मी गणूला हे कळवले. तो 
आनं दत होऊन मजबरोबर टळकांकडे आला. याने यांना सा ांग नमःकार घातला, आ ण 
कृतापराधांची मा करा हणून हटले. टळकांनी याला आ ासन देऊन ठर याूमाणे 
वागणारना, हणून वचारले. याने होकार दला, आ ण आनंदाने तो घर ं गेला. ठर यांूमाणे 
याने याह  ूसंगी सरकारला चीत पाडले, आ ण सरकारचा टळका व  रचलेला हाह  डाव मी 
हकवलाु .  

पण तो हकलाु  हणूनच िचरोलचा वक ल कासन याने टळकांना ÔÔतु ह  रा य-
बांितकारक हणून कोटाने िश ा दले या भटांना (मला) आप या नोकर ंत ठेवले आहेना?Õ हा 
ूदन वचारला ( े ळकरकृत टळकच रऽ, खंड ३, भाग ४ पहा). आ ण टळकानींह  याला 
बेडरपणाने होय, राजकारणांत िश ा झालेले लोक रा ाचे ूधानह  होतात, असे सणसणीत उ र 
दले! टळकां या गोटांत मा यािशवाय Ôकोटात िस  झालेला बांितकारकÕ कोणीच नव्हता. 
हणून माझ नाव मु ाम घेऊन टळकाचा बांितकारकाशी संबध होता, इतकच नव्हे तर तो 
यांनी िचरोल-केसपयतह  चालू ठेवला आहे, हे ठरव याचा कासनचा मु ा होता. गणूला आ ह  
फतव यावर तो संबंध िस  कर यास एवढा एकच परुाव्याचा आशातंतु िचरोलला होता. आ ण 
याचा याने उपयोग क न घेतला. या एक लहानशा मु ावरच टळकां व  िनकाल दला 
असे नव्हे. कारण गोर ण, हंद-ुमुसलमानांचे दंगे, वगैरे अनेक साधे मु े यांत होते. पण 
सरकारचे टळकां व  ूय  कोठवर चालत असत याचे हे एक िनदशक आहे.  

१२.१८ मु तेनंतरह  छळ  

िश ा भोगून सुटले या आ हां लोकांना सरक
बाबतीत पुर ू यंतर आले होते. िशधयांना 
सुटनू  आ यावर १८ व े दा र यांत खतप

 मह ूयासांनीं मुंबई या ःमालकॉज कोटात नोकर  िमळ वली. सरकारला हे कळतांच 
यांनी तेथ या यायिधशाला सांगून या बचा  या या मुलाबाळां या त डचा तेवढाह  घास 
काढनू  घेतला! पुढे िशधये थेट मिासपयत नोकर ूी यथ गेले. पण तेथूनह  यांना पोिलसांनीं 
हसकलेु  आ ण यांची अ नानगत क न सोडली. शेवट  बचा  याने िभ ा मागून आपला 
च रताथ कसाबसा चाल वला होता. एक दवस ते भट या िभ ुकाूमाणे अक पत मा या घर ं 
येव यास आले, आ ण एक मंऽ हणून िभ ां देह  हणून हटले. यांना मी ता काळ 
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ओळखले आ ण सव हक कत वचारली. यांनी यां यामागे पोलीसांसा ससेिमरा कसा लागला 
होता हे सव सांगून, शेवट  अ रश: यांना िभकेला कसे लावले, याची दयिावक हक कत 
सांिगतली. मी यांना ःवत: व हःतेपरहःते मदत िमळवून देऊन यांची रवानगी केली ह  
गो  

ंसाराची घड  थोड फार बस यावर, या दोहोपैक  एक, कंवा श यतर दो ह , 
पदव्या

च र  क न 
आम या पदव्या परत पुन जी वत के या. या गो ीव न चंदावरकर ची मनोवृ ी 

च झाले. तो ठराव र  कर यात डॉ. डगन व डॉ. सव्हअर या 
दोन प

िनराळ . पण िश ा भोगून सुट यावरह  सरकारचा छळ कोठपयत चाले याचे हे भडक 
उदाहरण आहे. 

१२.१९ माझा व व ालयांत छळ 

बांितकारकांना कोठह  श य िततक छळावयाचे, यांचे संसार मोडावयाचे, हे धोरण 
सरकार  नोकरशाह  इमानाने चालवीत होती. इतकच नव्हे तर यांनी पाळलेलीं कुऽींह  
आ हांला कशी अडवीत याचीं २-३ उदाहरणे सांगून हे छळपुराण आटपते घेत . तु ं गांत 
जा यापूव  माझी काय ापैक  पह ली एलएल.बी.ची, व डॉ टर पैक  दसरु  एम.बी.बी.एस.ची, 
अशी दोन िश णबमांत या पर ा पास झा या हो या. दो ह ह  शाखांपैक  शेवट याच पर ा 
राह या हो या. दस  याु  एलएल.बी. या ट सह  भ न झा या हो या. सुट यावर टळकां या 
आौयाने स

ं या पर ा देऊन कोणता तर  व कलीचा कंवा डॉ टर चा धंदा चालव याची सोय क न 
ठेवावी, या उ ेशाने मी खटपट चालवली होती. व कली या धं ाची एलएल.बी.ची पर ा घर ं 
अ यास क नह  पास होणे श य होते. पण याला बी.ए.ची पदवी तेव्हा अवँय असे. आ ण 
सरकार या लांगूलचालनी कु यांचे बहमतु  असले या मुंबई व व ालया या तेव्हा या सेनेटने 
सावरकर, मी व खरे या आ हां ितघां बांितकारका या बी.ए. या पदव्या काढनू  घेत या हो या. 
ती पदवी पु हा िमळवणे भाग होते. हणून मी मुंबई व व ालयाकडे अज केला होता. मुंबई 
व व ालयाचे लॉ-िसं डक व उपकुलगु , आ ण आम या खट यांतले एक यायाधीश, 
चंदावरकर यांना घर ं जाऊन यासाठ  भेटलोह . पण पदवी देतांच येत नाह , असे या 
शहा या या कां ाने मला सांिगतले! कारण काय तर हणे तशी काय ात सोय नाह ! ह  या 
सरकार  बगलब चांची आम याब लची सहानुभूित! पुढे सर िचमणलाल सेटलवाड उपकुलगु  
झा यावर, यांनी या सेनेट या ठरावाने आम या पदव्या र  के या तो ठराव

आम याब ल कशी होती हे उघड
ारशी गहृःथांनीं िनरपे  मदत केली. या उदारमनःक पारशी गहृःथांनीं, यावेळ  माझी 

व यांची ओळख नसतांह , जी सहानुभूती दाखवली ित याशी आम या चंदावरकरांचे वतन 
वाचकानीं पाहाव; हणजे  सरकार या छळाला हेह  ÔममÕ हणून कसे हात लावीत हे यां या 
यानांत येईल. असो. एलएल.बी.ला यामुळे मला बसतां येईना. 

एम.बी.बी.एस. या पर ेसाठ  माझा २ वषाचा अ यासबमच पुरा व्हावयाचा होता. तेव्हा 
सा  या मुंबई इला यांत मांट मे डकल हे एकच मे डकल कॉलेज. आ ण ते सरकारचे. मग 
तेथ या मु य अिधका  याने मा यासार या बांितकारकाला िशंय हणनू प करणे हणजे 
मुसळाला अंकुर फुट याइतक अश य होते. कनल ःश ट हणून एक प या हाडाचा 
साॆा यवाद  तेथला मु या यापक. याने मला कॉलेजम ये घे याचेच नाकारले. आ ण 

 

अिभनव भारत - सावरकरांची बांितकारक गु  संःथा                            १४३ 



    

सरकार  छळवादाची पुर  ूचीित १९२0 पयत, सुटनू  आ यावर ५ वषापयत, आणून दली. पुढे 
मॉटंफड सुधारणानंतर ब. बॅ टःटां या मदतीने मी मे डकल कॉलेजम ये जाऊन डॉ टर ची 
पर ा देऊं शकल . 

एवंच, तु ं गांत आ ण सुटनू  आ यावरह , सरकार आमचा छळ कसा कर त होते याची ह , 
नमु यासाठ  हणून. मा यापुरती थोड शी मा हती दली आहे. इतरांचीह  याची आवृ च 

.   ती येथेच आंखडती घेतो. या छळांत माझे 
ऽ यी होऊन आ हांला टाकून यमसदनास गेले! 

आनंद

असणार हणून पुन  न करतां वःतारभयाःतव
िमऽ रा. सखाराम दादाजी गो  हे हे मा

ाची व अिभमानाची गो  एवढ च क , या छळाने नामोहरम होऊन सरकारास कोणीह  
शरण जाऊन माफ  मािगतली नाह . आमचे स व व ःव व आ ह  पूण राखले. 
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१३ प रिश  दसरेु  - खास कोटाचा खासा याय   
या सन-वधा या सबबीवर ५0 जण पकडले, पण या वधा या खट यांत फ  ७ च 

आरोप

पटÕ चौकशी 
कर याक रतां, मुंबई सरकारने नेमले होते. या कोटाने वधा या खट यांत जो िनकाल दला तो 
आम या कटा या व सावरकरांवर या २  या खट यांत दाखल झाला होता. खुना या आ ण 
आम यावर ल सश  बांती या खट यांतील िनवाडेह , मा या समजुतीूमाणे, कोण याह  
काय ा या छापील मािसकात या खास कोटाने ूिस  होऊं दले नव्हते. मग पुराव्याचीं पुःतक 
ूिस  होणे अश यच होते. पण मला या खट यांचे खास कोटापुढे दाखल केलेले काह  
दःतऐवज व इतर कागदपऽे माझे िमऽ रा. द ाऽय ध डदेव पुराणीक, येथील मॉडन 
हायःकुलांतले, व माजी टळक व ालयाचे िश क, यां याकडनू  िमळाले. ते नाशकास 
असतांना, एक दवस युिनिसपािलट या केरा या कंूड वर टाकलेलीं काह शी ४ फाटक  पुःतक 
यांना दसलीं. एवढ ं मोठालीं पुःतक केर त कशी टाकलीं, आ ण ती आहेत तर  कशाचीं, 
हणून सहज पाहतां यांना कळून आले क , ती नािशक या या दोन ूिस  खट यांतील 
पुराव्यांचीं आहेत. यांनी ती उचलून आणून बांधून काढलीं, आ ण जपून ठेवली. माझे िमऽ रा. 
द. न. गोखले व िश. ल. करंद कर, यांनी Ôबाबा, आ ण ता या सावरकरांचीं च रऽÕ िलह तांना 
यांतील मजकुराचीं टपणे क न नेलीं होती. पण, इंमज अंमल तेव्हा थोडा फार तर  होता 
हणून, यांनी या पुराव्याचा जाह र उ लेख केला नव्हता. मीह  या पुःतकाचा या मंथासाठ  
उपयोग क न घेतला आहे. यांतह  बर ंच पाने गहाळ झाली आहेत. पण याला इलाज नाह . 
रा. पुरा णक यांनी हा पुरावा आःथेवाइकपणाने जो जतन क न घेतला याब ल यांचे आता 
जाह र आभार मानत . खास कोटाने जेथे िनवाडेह  ूिस  होऊं दले नाह त, तेथे पुरावा ते 
आम या हाती कसा लागूं देणार? पण स या या खुनाला वाचा फुटते ती अशी. असो. 

१३.१ खास यायाची खास प ती 
या खास कोटाने ३ खट यांत जो खासा याय दला, या या वल ण प तीत या काह  

ढोबळ चुका व गंमती येथे देत . 
या सन-वधा या खट यांत पुराव्याची सव मदार आरोपीं या कबुलीजबाबांवरच होती. 

खास कोटानेह  हे ःप  हटले आहे. ते हणते -    
ÔÔIt is from these statements ‘mainly’ that knowledge of the facts, which 

preceded the murder, is derived. If they are relevant, it is essential to take them into 
consideration, analyse and value them. It is argued that they are not relevant and 

ी कोटापुढे ठेवले - (१) अनंत लआमण का हेरे, (२) कृंणाजी गोपाळ कव, (३) वनायक 
नारायण देशपांडे, (४) शकंर रामचंि सोमण, (५) वामन नारायण जोशी, (६) गणेश बळवंत 
वै , (७) द ाऽय पांडरंगु  जोशी. यांपैक  पह या ितघांना फाशी, दस  याु  ितघांना ज मठेप 
काळेपाणी, आ ण जोशी यांना फ  २ वष, अशा िश ा खास कोटाने ठोठाव या. बेिसल ःकॉट, 
ह टन व चंदावरकर या तीन हायकोटात या यायािधशांचे खास कोट या वधा या, आम या, व 
सावरकरांवर ल आणखी एका खट यासाठ  १९0८ या काय ासाठ  Ôझट
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they are not true.ÕÕ कबुलीजबाब कायदेशीर लाग ू नाह त
आरोपीं या बॅ रःटर चे हणणे होते. या कोटापुढे गणू वै  व द

हे  आ ण खरेह  नाह त असे 
ाऽय पांडरंगु  जोशी यांनी हे 

कबुल

ा खास 
कोटाला सरकारला, बांितकारकांपासून वाचवावयाचे होते हणून, काय ातली उणीव याने 

, आ ण, सरकारवर उपकार क न, आमचा काटा 
सरका

ोपींनीं बर च मा हती खोट  सांिगतली होती. आप या इतर 
देशबां

मनावर प रणाम (Political influence) 
झाला 

ीजबाब मागे घेतले नाह त, या गो ीचा कोटाने मो या दमाखाने उ लेख केला आहे. पण 
यांना, यानंतर या आम या खट यांत, राजसा ी - माफ  देऊन केलेली सरकार  सा ीदर - 
करावयाचे होते, हे कदािचत या वेळ  या कोटाला माह त नसेल; कंवा मु ाम ह  गो  
कोटा या िनदशनास फयाद  प ाने - सरकारने - आणली नसेल. पण वःतु ःथित तशी होती, 
हे पुढे िस च झाले. आ ण गणूची ज मठेप का या पा याची िश ा ३ वष सा या कैदेवर 
आणली, आ ण द ु जोशी यास माफ चे सा ीदार केले, हाच पुरावा याब ल आहे. तेव्हा हे २ 
कबुलीजबाब सरकारनेच, सरळ आ ण उघडच, Inducement (लालूच) दाखवून घेतले होते, 
आ ण हणूनच ते सपशेल बेकायदेशीर व गैरलाग ू होते. बाक या आरोपींनी ते बळजबर ने 
घतले होते हणून परत घेतलेच होते. आ ण आम या रा यबांती या खट यांत पळशीकर-
खोपकर या या जःशेटांना, कबुलीजबाब घे या या प तीब ल, याच कोटाने खरपूस चापले 
होते, हे मागे सांिगतलेच आहे. तेव्हा आरोपीं या बॅ रःटरांनीं हे कबुलीजबाब जबरदःतीने, 
जुलमाने, कंवा लालूच दाखवून घेतले, आ ण हणून या य, हा मु ा जो मांडला होता, तोच 
खरा होता. पण तर ह  या खास कोटाने ते मा  हणून दाखल क न घेतलेच! 

१३.२ सरकारवरच उपकार  
आरोपींतफ बॅ रःटरांचा दसराु  मु ा असा होता क , ÔÔ या (१९0८ चा यू बिमनल ला◌ॅ 

ऍमडमट ऍ ट) काय ाखाली हा खटला चालला आहे या या ३  या कलमाूमाणे या जःशेटला 
आरोपीं या जबाबांव न, यांचा ःवत:चा आरोप िस  होईल असे, ूदन वचार याचा अिधकार 
नाह . आरोपीने ःवखुशीने दलेला जबाब असेल तरच तो याने दाखल क न यावा.Õ हे कलम 
ा कोटाला इतके नडले क , Ôते अव्या  आहेÕ (not an exhaustive enactment) अशी ा 

कोटाला म लनाथी करावी लागली! आ ण याचा अथ करतांना या यायािधशांनीं जे अकलेचे 
तारे तोडले आहेत ते पाहनू  ह लींचा कोणताह  ःवतंऽ बु चा यायाधीश हसेलच. परवाच 
मुंबई हायकोटाने, सरकार  व कलाला, अस याच एका काय ा या Ôअव्या  कंवा अपुतÕपणा या 
मु ावर, सरळ सांिगतले क , ÔÔसरकारने कायदा Ôपुरता व्यापकÕ क न यावा. आ ह , 
सरकारवर उपकार क न, तो पुरता व्यापक कर यास बांधलेल  नाह !Õ पण आम य

Ôअव्या ी याÕ मु ावर भ न काढली
र या पायांतून काढला! 
मागे सांिगत याूमाणे आर
धवांना वाचव यासाठ  यांना हे करावे लागले होते. यामुळे पोिलसांनी कोटापुढे जी 

मा हती सांिगतली होती याव न कोटाने ठरवले क , हा ÔÔगु  कट १९0८ म ये अ ःत वांत 
आला! ता कालीन राजक य वातावरणाचा त णां या 

होता. या गु  मंडळाने ह यारे जमवली, ःफोटक पदाथ (बॉ ं बसाठ ) तयार केले, आ ण 
राजक य हेतूसाठ  ा खुनाचा बेत रचलाÕÕ वगैरे वगैरे. मु य मु ा याब ल सव िनवा यांत 
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एवढ ंच वा य आहेत. बाक चे भा ड काय ाची कसरत, व वेळ  पूत ह , क न आरोपींवर गु हा 
िस  कसा होतो हे दाखव यांत खच झाले आहे. यांत या २ गमती वर द या आहेत. 
बाक या आम या खट यांत या घड या यांतील काह  देत .  

१३.३ सवाची एकच मोट बांधली 
वधाचा ७ जणांवरचा खटला चालू असतांच, पकडले या इतर ४0 आरोपींची चौकशी 

चालूच होती. यांपैक  रा. को हटकर अटकतच वारले, चौघांना नुस या ह यारां या 
काय ाखालीं िश ा झाली. बाक  आ ह  ३५ जण उरल , आ ण आ हांला Ô यायÕ दे यासाठ  
याच तीन यायािधशां या खास Ô यायÕ कोटात आ हांला पाठवून दले. या सन-वधाब ल 
७ देशभ ांना दले या िश ा मागे सांिगत याच आहेत. पुढे आम यानंतर पोिलसांनी कोठूरचे 
देशभ  बळवंत रामचंि बव व इगतपुर चे काशीकर यांना बरेच दवसांनी पकडले होते. तर  
यांनाह  आम यांतच, याय ÔझटपटÕ िमळावा हणून, ू व  केले होते.  

ःवातं यवीर सावरकरांनाह , आमची चौकशी सु  झा यानंतर हंदःथानांतु  आणले. पण 
यांनाह  आम याबरोबरच खास यायालयांत पाठवले. िनरिनरा या वेळ  जर  हे ितघे पकडले 
आ ण यांची चौकशी पुंकळ दवसानतंर सु  झाली, तर ह  आ हां आतां ३८ जणांना 

खा याक रता एकाच होड ंत ढकलले. वाःत वक काटेकोर 
 हणतां येत नाह . पण तर ह  आ हां ३८ जणांना एका 

दावणी

व याचे मा य केले! यायप तीचा हा मुळांतच खून होता.  

याया या सागरात गटंग या 
यायिनयमानुसार हे कायदेशीर

ंत गोवले खरे. आम या बॅ रःटरांनीं मागाहनू  आले या आरो पतां या आरोपांनीं सवाचेच 
आरोप प के होतात, आ ण हणून ा आरोपींचे खटले एकऽ चालवून नयेत, या मु ावर खूप 
आ ेप घेतले. पण यायािधशांनी ते उडवून लावले ! स ेपुढे शहाणपण असे लंगड ठरले!  

१३.४ शा  व यायनीित गुडंाळली  
यायनीतीला अनुस न या यायमूत नी आमचा व सावरकरांचा नंतरचा २रा खटला 

चालवणे यो य नव्हते. कारण या सन-वधाचा खटला याच ितघांपुढे चालला होता. आ ण 
यांत या आम यावर ल कटा या आरोपाचा उ लेख येऊन गेला होता. यामुळे या 
यायाधीशांचीं मने आम या व  कलु षत झाली असणे अगद  ःवाभा वकच होते. पण 
सरकारला कदािचत ् इतर यायािधशांब ल व ास नस यामुळे हणा, कंवा अ य कारणाने 
हणा, हेच यायाधीश Ô फ टÕ वाटले. आ ण याह  बहा रांनीं, सव मानसशा  व यायनीित 
गुंडाळून, आमचाह  खटला चाल

या अिभयोगाचे काम ६९ दवस चालले. आम यापैक  ितघांना - शकंर बळवंत वै , 
वनायक सादिशव बव आ ण वनायक कािशनाथ फुलंॄीकर यांना - वशेष पुरावा दसेना 
हणून, खटला सु  झा या दवसापासून ५व्याच दवशी, यायाधीशांनी सोडनू  दले. वाःत वक 
यां या व  पुरेसा पुरावा नव्हता, ह  गो , लाखो पयां या सरकार या चंद वर चरणा  या, 
सरकार  ऍडव्होकेट जनरल व वक ल हणवणा  या शहा यां या कां ांना कळावयास हवी होती. 
पण यायाचा फासच करावयाचा होता. आ ण इंमज सरकार या यायालयांत याय िमळतो, हे 
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दाखव यापुरताच, यां या व  फारसा पुरावा नव्हात तर , यांना वषभर क या कैदेचा ध का 
दला होता, हे यांना खास कोटाने ताबडतोब सोडले या गो ीव न ःप च होत आहे.  

१३.५ यायमूित का यायाची वभूित ? 

ंतररा ीय यायालयांत ू व  केली होती हणून, या 
अिभय

ा स

 िश ा सुनावलीच! 

१३.६ पुराव्या या मा ामा ते या मौजा 
दन काम कसे चालू होते हे रा. करं दकरांनी 

सावरक

 ह प

ेव 
रामचं

सावरकरांनीं, यांची फयाद आ
ोगांत कोणताह  भाग घे याचे नाकारले होते. तर ह  हे यायाधीश हणतातच क , बॅ. 

ब टःट ंनीं यांचे अू य पणे मथन चालवले होते! यांतह  वशेष वःमयाची गो  हणजे 
सावरकरांवर, आम या कटा या अिभयोगानंतर, जो आणखी Ôसरकार व  यु ास उ ेजन 
दे या याÕ आरोपाव न १९११ त खटला भरला, तोह  याच ितघांपुढे चालला! आ ण आम या २ 
खट यांत या कारवायांनी मने कलु षत होणे संभवनीय असतांह  यांनी तो चालवला! यांतह  
सावरकरांनीं भाग घेतला नव्हता. यावेळ  तर एकतफ  खटला चालू असतांह  या याया या 
Ô वभूतींनाÕ ह ह  सबब नव्हती. तर ह  यांनी सावरकरांना दसरु  ज मठेपेची

आमचा अिभयोग खास ÔझटपटÕ काय ाूमाणे ( यू बिमनल लॉ ऍमडमट ऍ ट १९0८) 
चालला होता हे मागे सांिगतले आहेच. ह  गो , व वरची यायािधशांब ल सांिगतलेली 
पूवमहद ताहु , यानांत घेतली हणजे आम यावर ल सरकार  खट यांचे कोळसे हेच ऽमूित 
यायाधीश कसे पुन: पु हा उगाळ त होते, हे वांचकां या यानांत येईल. या यायाधीशांची 
यायिन ा कतीह  स वळ  असली तर  ती माणसेच होती. आ ण मानसशा ा या सा या 
िनयमानुसार यांचीं मने िनलप राहणे श यच नव्हते. पण सरकार या या बं ा गुलामांनी 
मानसशा ाची, आ ण त न  यायनीतीची, पवा ठेवली नव्हती! 

या आम यावर ल अिभयोगाचे दैनं
रां या च रऽांत वणन केलेच आहे. हणून याब ल वशेष िलह त नाह . यायालयांत 

आले या ख  याखो या पुराव्यांत या मौजा, व खु  या ऽमूत ना आढळून आलेलीं व्यंग, ह  
थोड शी दाखवून, यांचा आजपयत कोठेह  न ूिस  ोऊ दलेला ूवमहदु  िनणय व 
तदनुसार आ हांला दले या िश ा एवढेच मी येथे थोड यांत दश वणार आहे. 

१. आम या व  पोिलसांकडनू  जो पुरावा मांडला गेला यापैक  १ ला हणजे 
राजसा ींचा पुरावा. राजसा ी हणजे सरकारला फतूर होऊन आम यावर उलटलेले आमचेच 
सभासद. हे पांच होते. १. गण ू वै , २. द ाऽय पांडरंगु  जोशी, ३. अंकुशकर, ४. वासुद

ि कुलकण , आ ण ५. चतुभुज अमीन. यां याब ल हे यायमूित हणतात, ÔÔयांचा 
पुरावा (substantially false) Ôफारसा खोटाÕ दसत नाह . यांनी यांना माह त असले या 
सवच गो ी सांिगत या नाह त. (वाःत वक या मु ावर यांची माफ  र  क न यां यावर 
पु हा खटले करणे कायदेशीर होते. पण यायािधशांनीं तसे सुचवलेह  नाह !) एकाने तर बरेच 
लपवलेले आहे. यां या पुराव्यांतली खर  अडचण हणजे यांनी इतरां व  फारसे खोटे 
सांिगतले, ह   नसून यांनी, ःवत:ची कातड  बचाव यासाठ , ब  याचशा ख  या व पु  या गो ी 
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सांिगत या नाह त ह  आहे. आ ण यामुळे आ हांला ू येक आरोपीचा गु हा ठरव यास दसराु  
पुरावा अवँय आहे.Õ 

खरे पाह ले तर या खु  याय वभूतीं
गु ापुरते तर , अ व सनीयच ठरले. मग जे 

याच श दांव न हे राजसा ी, यां या ःवत: या 
एका बाबतीत व ासाह नाह त यांचा पुरावा, 

आ ण

ते ह

पुढे हणते क , ÔÔराजसा ी 
व इतर सा ीदार हे ूारंभीं आरोपीच होते. आ ण हणून पुंकळ दवस Ôपोिलसां या 

 Ôपोिलसां या दडपणाखालींÕ होते. (And were 

as m

े पोरह  सांग ू
शकेल

याच गो ींवर व ास ठेव यास उ सुक असतो आ ण बाक या व  गो ींकडे कानाडोळा 

 तोह  सुट याची लालूच दाखवून िमळवलेला पुरावा, आ हां आरोपीं व  तर  का 
व सनीय मानावा? यां या पुराव्याची साथ करणारा इतर पुरावा होता हे मानले तर, तोह  
पुंकळसा, मागे व पुढे सांिगत याूमाणे, आरोपींना कंवा सा ीदारांना, जबरदःतीने मा न 
ठोकून, कंवा लालूच दाखवून, िमळवले या कबुिलजबाबांचा. हणजे तोह  िततकाच 
अ व सनीय. याचा अथ अके खो याला दस  याु  खो याचे पाठबळ. पण हेह  या याय वभूतीना 
Ôमा Õ वाटले! आज या व र  कोटात हे पचले नसते असे वाटते.  

२. पुराव्याचा दसराु  ूकार हणजे इतर आम याचपैक  बनमाफ या (unpardoned) 
सा ीदारांचा. याह  बाबतीत हेच कोट, राजसा ीूमाणेच, या सा ीदारांब ल अ व ास दाखवते. 

णते क , ÔÔया सा ीदारांपैक  एकाला तर ू य  पा हले या आ ण ऐकले या गो ीम ये 
ववेकच करतां आला नाह ! या सा ीदारांपैक  काह नीं सवच ात असलेली मा हती सांिगतली 
नाह . हणून या Ô बनमाफ याÕ (हा श द कोटाचाच आहे) सा ीदारां या पुराव्यांतह , 
राजसा ीं या पुराव्यांूमाणेच, क चे प के दोष (infirmities) आहेत. यांनी व यांनी काह  
बाबतीत, तपिशलांत ÔघोटाळाÕ केला असून (confused) Ô वपयासह Õ (distorted) केला आहे. 
पण इतर पुरावा पुंकळ अस याने आ हांला स य हडकूनु  काढतां आले.Õ 

या माफ या आ ण बनमाफ या सा ीदार ब ल हेच कोट 

दडपणाखालींÕ होते. आ ण हणून पुंकळ दवस
uch under the influence of the police.)ÕÕ 
यायमूत या या कबुलीजबाबांव न याह  सा ीदारांचा पुरावा बनतोड खोटा कंवा 

अ व ासनीय ठरतो. पुंकळ दवस पोिलसां या अटकत असलेले, पण पुढे सा ीदार व्हा 
हणजे तु हांला सोडननू  देऊं अशी लालूच दाखवून, कंवा मा न मुटकून धाक दाखवून, 
सा ीदार बनवलेले लोक पोिलसां या इ छेूमाणेच सांगणार, हे एखाद शबड

. या सा ीदारांनींह , ःवत:ला बचाव यासाठ , खोटे सांिगतले हेह  हे कोटच हणते. 
यांनी तपिशलांत ÔÔघोटाळाÕ केला व ÔÔ वपयासÕ केला, हेह  या कोटाचेच श द आहेत. तर पण 
इतर पुराव्याव न ( हणजे मागे सांिगतलेले आरोपीचे कबुलीजबाब) हा ÔखोटाÕ, Ôघोटा याचाÕ, 
Ô वपयःतÕ पुरावाह  कोटाने मा  व व सनीय धरला! आ ण आ हांला Ô यायÕ दला! 

३. पुराव्याचा ितसरा भाग हणजे झड या व यांत िमळालेला मु ेमाल. हा पुरावा 
ÔपुंकळसाÕ substantially खरा आहे अस कोट हणते, पण लगेच िल हते क , ÔÔयांत या 
सा ीदारां या जबाबांत तपिशलांत ÔपुंकळचÕ फरक आहे.ÕÕ (many differences in detail 

appear) पण या फरकांमुळे तो Ôमह वा या बाबतींतÕ खोटा आहे अस हण याला सबळ 
कारण नाह .ÕÕ एकदा कोणतीह  गो  मनाशी ठरली असली हणजे मनुंय ितला जुळतील 
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करतो. कोटाचे तसेच येथे झाले आहेसे दसते. कारण असे क , सा ीदार या श दाचा अथच 
असा क , याने या गो ी Ôू य Õ पा हले या हो या. मग तपिशलांत यां या पुराव्यांत 
Ôपुंक

ख

ानांत आले नाह ! यांपैक  
प हले

 पोलीस जमावावरच 
ह ले 

ासणींत 
ब  याच

ळसेÕ फरक कां यावे? ते आले, हे कोटच हणत आ ण तर ह हा पुरावा मा य! 
४. पोिलसां या पुराव्याब लह  या कोटाचा अनुकूल मह का तर यांनी ÔशपथेवरÕ 

सांिगतले हणून. आम या पोिलसांना, िनदान यावेळ या इंमज अमदानींत या पोिलसांना, 
ख  या-खो याची कती चाड असे, याब ल यावेळ या कैक हायकोटानीं ताशेरे झाडलेले लॉ-
रपोटात आढळतात. आ ण ई राची ÔशपथÕ घेऊन सांगणारा अमरिसंगासारखा पोलीस-सा ीदार 
सपशेल ोटा असे या कोटानेच ठरवले होते. तर ह  ÔशपथेवरÕ सांगणारे हणून इतर पोलीस-
सा ीदार खरेच बोलले, असे हे कोट हणाले! आ ण यायमूत नी यां या मतांची जी कारण 
दलीं आहेत ती उभयप ींह  लाग ूपडतात, हेह  या कोटा या य

 कारण काय तर हणे या Ôतातड नेÕ (rapidity) आरोपी व मु ेमाल सांपडला या 
वरेव न असे दसते क , पोिलसांना मा हती ÔÔसहज िमळाली, यांनी छळ केला हणून नव्हे 

Ð Information was easily obtained, and was not the result of ill-treatment or 

coercion. ÔÔजणुं बेदम मारामुळे आरोपींकडनू  मा हती वरेने िमळणे अश यच आहे? या 
अगडबंब ानाचे हे खंदक पुढे हणतात क , ÔÔआरोपी  पुंकळ होते, यांना इकडनू  ितकडे 
नेत होते, ते पुंकळसे एकऽच रहात होते, आ ण हणून पोलीस तपास उघडपणेच चालत 
होता.ÕÕ या कारणांमुळे Ôपोिलसांनीं जुलूम केला कंवा धाक दाखवलाÕ असे दसत नाह ! जणुं 
काह  अनेक लोकांना एकदम मारतां ठोकतां येत नाह ! गद  मोड यासाठ

करतात, ह  साधी गो ह  या यायमूत ना माह त नव्हती काय? आ ण यायमूत चे हे 
हणणे जर खरे मानले तर मग काय ाचा धाकच व्यथ ठरावयाचा. उलट, बहतेकु  लोक 
कायदा िनमूटपणे पाळतात, ह  गो च पुंकळांना एकाच वेळ  धाकात ठेवतां येते, हे ठरवते.Õ 
पण आमचे कोट या सा या गो ींव न ÔउलटÕ अनुमाने काढ त होते! कारण आ हांला 
भरडावयाचे होते ना? 

५. या सन वधा या खट याूमाणेच आरोपींचे कबुिलजबाब हा यानंतरचा मु य ौे  
पुरावा. याचे मह व, याह  खट यांत, कोटाला इतक वाटत होते क , Ô यांवाचून इतर 
पुराव्याला काह  कंमत नाह . (Without them (confessions) much of the testimony 
would be deficient in probative force for the purposes of the case. These statements 
therefore are of the first importance.)Õ असे हे कोटाच हणते. आ ण आरोपीं या 
व कलानीं हे जबाब खुशीने दले नसून मारहाणीमुळे, आिमषामुळे, धाकामुळे, जबरदःतीने 
पोिलसांनी घेतले, आ ण हणून ते पुराव्यांत मा  मानूं नयेत असे परोपर ने सांिगतले. या 
या जःशेटांनीं - पळशीकर व खोपकर - ते घेतले यां याब ल यां या उलट तप

 का याबे  या गो ी कोटापुढेच उघडक स आ या. मागे याब ल िलह लेले वाचकास 
आठवत असेलच. तर ह  हे ऽमूित हणतात क , ÔÔमॅ जःशेटांचे वतन संशयाःपद नव्हते आ ण 
हणून कबुलीजबाब पुराव्या या काय ाूमाणे (२४ कलम) मा  आहेत; आ ण पोिलसां या 
वतणुक ब ल आ ह  आमचे अनुकूल मत पूविच दश वले आहे !Õ आहे क  नाह  खासा याय?  
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१३.७ सवच बनावट पुरावा 
Ôबुड याला काड चा आधारÕ या हणीूमाणे ÔÔःवातं यलआमी क  जयÕ या पऽावर ल 

कंवा व ावर ल श दांतह  या यायमूत ना आम या सश  बांतीचा हेतू दसला! 
हाःया

 क न घेतला. आ ण अशा Ôदबारु  बनावटÕ पुराव्यावर Ôस याचाÕ 
िश क

मयांत, वशेषत: गो वंद कवी या Ôरणवीण ःवातं य कोणा िमळेनाÕ या पदाचा, मा झनी या 
ूःतावनेचा, आ ण Challenge, Oh Martyrs वगैरे वलायतेत ूिस  क न हंदःथानांतु  

ःपदतेची ह  शथ झाली! 
पुरावा पुंकळसा ÔबनावटÕ होता. याचीं मु य कारणे दोन. एकतर आ ह  सव सुिश त 

आरोपी होतो; आ ण हणून ब  याच गो ी आ ह  ःवत:च, मागे व ण याूमाणे, पोिलसांना 
Ôबनव यासाठ Õ वपयास क न सांिगत या व पुंकळशा छपव या. माफ या कंवा 
बनमाफ या सा ीदार नीं, ते आमचेच अस याने, पुंकळसे तेच केले. कारण आ हांला शेकडो 
लोकांना वांचवावयाचे होते. िशवाय आम या गु  मंड यां या िनयमाूमाणे ू येकाला सव 
गो ी माह तच नसत. कोटह  हणते क , ÔÔअिभनव भारताची गु ता इतक  प रपूण होती क , 
पोिलसांना संशय होता तर , १९0९ म ये घडले या या सनवधापयत पोिलस काह ह  या 
संःथे व  क  शकले नाह त.ÕÕ बाबा सावरकरां या झडतीत ज १७७६ ते १८७६ पयत 
Ôयुरोपांत या गु  मंड यां या इितहासाचे (ृॉःटकृत) पुःतक सांपडले होते यातह  
ÔÔयुरोपांत या बांितकारक गु  संःथांचे अलग अलग गट होते; आ ण ÔÔ या घटनेव न आ ह  
आम या गु  संःथांचे जाळे बनवले होते.ÕÕ असे कोटाने िलह ले आहे. सारांश, कोण याह  
सभासदांस सव गटांची सवच मा हती असणे अश यच होते आ ण हणून अिभनव भारताची व 
इतर गटांची इ थंभूत हक कत सांगणे कोणालाह  श य नव्हते. आम यापैक  काह  हता मेु  
फाशी, कंवा अंदमानांत का या पा यावर, गेले तर ह  यांनी, यांना माह त असलेली, सव 
हक कत कधींच सांिगतली नाह . जी सांिगतली तीह  पुंकळशी ÔबनावटÕ होती; आ ण आधीच 
आ ह  मु ाम ÔबनावटÕ केले या पुराव्याला सबळ कर यासाठ  पोिलसांनी आणखी ÔबनवलेलाÕ 
पुरावा आणला. ते तर  बचारे काय करणार? कोठून तर , कसा तर  पुरावा, यां या व र ां या 
हकमाूमाणेु , आम या व  आणण यांना भागच होते आिम तो कसा-बसा यांनी ÔबनवलाÕ 
आ ण एकमेकांशी जुळता

ा मा न, या खास कोटाने आ हांला Ôखासा यायÕ  देऊन िश ा ठोठाव या. यायाचा 
फास सरकारला करावयाचा होता, आ ण तेव यासाठ  या खास कोटा या यायाचा देखावा 
याला करणे भाग होते. आ ण यायकोटानह , वर सांिगत याूमाणे ÔÔखोटा, घोटा याचा, 
वपयःत, व बनावटÕÕ पुरावा खरा ध न इंमज सरकारवर, आ हांला िश ा ठोठावून, उपकार 
केले. Ô यायÕ आणखी तो काय असतो? असो.  

१३.८ खरा पुरावा 
अिभनव भारताची खर  मा हती मागेच सांिगतली अस याने, आ ण वपयःत सं  व 

बनावट ःव पांत थोड बहतु  तीच कोटापुढे आली अस याने, याचे पु हा येथे वणन कर त 
नाह . आम या व  खरा पुरावा हणजे अिभनव भारताने सश  बांती या पुरःकाराथ केलेलीं 
पद, पोवाडे व ूकाशने यांचा, आ ण तदनुरोधाने जमवले या श ा ांचा. ूिस  केले या वा
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पाठवले या पऽकांचा उ लेख कोटाने केला आहे. यांत इंमज सरकार व  सश बांतीच केली 
पा हज

त
ेला कझन वायली व लालकाका यांचे वध, आ ण नािशकास 

झालेल

आ स

या विश  यायासना या िनणयाला कोणतीच कंमत देतां येत नाह . 
यांत

े, अज वनं या िश ायांसार या शांत सनदशीर मागाने ते ःवरा य देणार नाह त, असे 
ःप  सांिगतले होते. आ ण श ा ांचा उपयोग व सांठा कशाक रतां असतो हे, या ूचारक  
वा मया या संदभाने, न सांगताच कळ यासारखे आहे. या दोन गो ी मु य ध न, व दनुसार 
वलायतेत हता माु  िधंमाने केल

ा या सनचा वध, या गो ींव न, सश  बांतीचा आरोप अिभनव भारता या सदःयांवर 
िस  होणे हे श यच होते. कोटाने याच मु य आधारावर िनणयाची िभःत ठेवून इतर बनावट 
पुरावा याला जुळता क न घे याचा य  केला हे. आ ह  इंमज सरकार व  श  
बांतीचा ूचार आ ण ूय  कर त होतो, आ ण आ हांला याब ल इंमज कोटाने िश ा द या, 
हे अपे ेूमाणे ठ कच झाले. बांतीचा ूय  तेव्हा यशःवी झाला असता, िनदान आम या 
योजनेूमाणे देशभर बांतीचा ड ब उसळला असता, आ ण मग आ हांला िश ा झा या 
अस या, तर आ हांला याचे वाईट वाटले नसते. पण इंमजांची स  १९१0 त संपली नव्हती 
हणून आम या ूय ांचा अकालींच गभपात झाला; आ ण इंमजांना ३७ वष, १९४७ पयत, 
जीवदान िमळाले. पण १९४७ या वजयाला या आम या य ांनी थोडा फार तर  हातभार 
आ ह  लावला यांतच आ हांला समाधान आहे. तसे पाह ले तर १८५७ त १0 मेला सु  केलेला 
ःवातं य-ूा ी या यु ाचा संक प १९४७ त पूण झाला. या दर यानचे सवच ूय , 
आम याूमाणेच, अपुरे पडले. पण याची सांगता आतां झाली आहे. यांतच कृतकायाचा 
आनंद आहे, शांित आहे.  

मागे सांिगत याूमाणे आ ह  २७ जणांनी, यां या व  पुरावा कमी होता यांना 
वाच व यासाठ , आम यावर ब  याच गो ी ओढवून घेत या. हणून पूव  सांिगतलेले ३ आ ण 
खट याचे शेवट  ८ असे ११ जण दोषमु  ठरवून यायकोटाने सोडनू  दले. सुटले या ८ 
जणांचीं नावे : १. वनायक कािशनाथ गायधनी, २. रामचंि बाबाजी काथे, ३. गो वंद सदािशव 
बापट, ५. ह र अनंत थ े, ५. शकंर पांडरंगु  महाजन, ६. मुकंूद पांडरंगु  मोघे (हे मोघे मागे 
व णलेले तारमाःतर मोघे नव्हेत. हे कव्या या गटापैक  बाँबस चे शे स करणारे होते् . 
तारमाःतर मो यांना ददवाने दबु  होऊन लॅिमं टन रोड केसम ये ते राजसा ी ु ु झाले!), ७. 
केशव गणेश परांजपे, आ ण ८. यंबक वनायक जोग. बाक  आ हां २७ जणांना 
ज मठेपीपासून तो ६ म हने िश ेपयत या िश ा झा याचे मागे सांिगतलेच आहे.  

१३.९ यायाची िघसाडघाई 

इतर ीनेह  
ह  वशेष यानांत ठेव यासारखी व संशयाःपद गो  हणजे या एव या ३५ आरोपीं या 

व , ६९ दवस चालले या, खट याचा िनणय, आम या बॅ रःटर ची आम या बचावाची 
भाषणे संप यानंतर, २ दवसांतच िघसाडघाईने दे यांत आला! पुढे नाताळची सुट  होती 
हणून, इतक  तांतड  क न, हे कोट आमची याद वा न, मु  झाले. ७९ टाइप केले या 
पृ ांचा एव या मो या खट याचा िनणय इत या वरेने या अथ  दे यांत आला या अथ  या 
कोटाने आम या वक ल-बॅ रःटरांचे हणणे कतपत यानांत घेऊन यावर वचार केला असेल 
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याची क पना व शकंा वाचकाना सहजच येईल. मागे वणन के याूमाणे मानसशा  कोळून 
यायले या या यायमूत या पूवमद तेचाु , ह  िनणय दे यांतली िघसाडघाई, हा एक उ कृ  
पुरावाच नाह  काय? यां या िनणयावर या झटपट काय ामुळे अपील होऊं शकत नव्हते, या 
गो ीचा तर  यांनी वचार करावयास हवा होता!  

१३.१० अःसल इंमजांचे ःवातं यूेम 

या शकंाःपद िघसाडघाईमुळे या तीन यायमूत या िनणयाला कै. यायमूित शहा 
सार यांनी काय कंमत दली होती, याचा उ लेख मागे आलाच आहे. या वल ण तांतड मुळे 
हणा, कंवा सरकारचीच पुंगी वाजवावया या ःवभावामुळे हणा, या िनणयांत 
आम यासार या फांसावर चढ यासह  तयार झाले या त णां या उदा  ःवरा यका ी मनोवृ ी 
ब ल, आम या येया या पा व याब ल, एक चकार श दह  नाह ! उलट, अिलपूर बॉ ं ब केसचा 
िनणय देणा  या बीचबॉ ट या अःसल इंमज यायािधशाला, ःवातं याचे येय ीपुढे ठेवून 
फांसावरह  जा यास हसत तयार असणा  या त णां या स हेतूब ल, अनुकूल उ ार 
काढ यावांचून राहवले नाह . तो हणाला क , ÔÔःवातं याचे येय ीपुढे ठेव याब ल 
कोणताह  अःसल इंमज आ ेप घेऊं शकणार नाह !ÕÕ बंगाली त णांनीं व आ ह  योजले या 
साधनांब ल मतभेद असूं शकेल, पण सा याब ल तर तो अस याचे कारण नाह . पण 
आम या एका काळ ं देशभ  मान या गेले या चंदावरकर यायमूत ला हेह  िनणयांत 
िल ह याचे धैय झाले नाह . ःवातं याब लचे मुसमसुणार ूेम ज बीचबॉ ट इंमज दाखवूं 
शकतो

ी  
ू ना य ि  ी
य  : च ेु  ते

 ते या ऽमूत पैक  २ इंमज यायािधशांनी, व चंदावरकरासार या हंद  गहृःथानेह , 
दाखवले नाह ! याव न या यायािधशां या मनोवृ ीवर ल ख ूकाश पडतो. ःवातं या या 
येयाब लचे उदा  मनोधैय व्य  करणे हे तर राहंचू  ा, पण या िनणया या ूिस ने, 
कधीकाळ ं, पुढ या हंद  त णांना आम या देशभ ची क पना येईल, आ ण ते आ हांला 
कदािचत ध यवाद देतील, याची या यायिधशांना भीती व  काळजी वाटनू , यांन हा िनवाडा
िस ह  होऊं दला ह ! याव नच ां या मान सक दौब याची आ ण बौ क अध:पतनाच  
थाथ क पना येते. पण हे असे अध पातक ददवान आम या वां याला आले हो ! 
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१४ प रिश  ितसरे - को हापूर बॉ ं ब केस 
लेखक : ौी. नानासाहेब गोखले 

१४.१ लो. टळक व गंगाधरराव देशपांडे यांचे बांितकारकाशी संबंध 

 

छऽपतीनीं ःवरा यूा ीसाठ  जी ूाथिमक तयार  केली, तशी तयार  संःथे या 
सभासदांनी करावी असा ूचार सभासदांत सु  झाला, व याचे पयवसान डाके घाल यांत 
झाले. या ूकरणीं दामोदर जोशी, ूसादे, वामन आपटे, मणी, करंद कर वगैरे सभासदांना 
कारावास प करावा लागला. तर  पण संःथेचे काय बंद पडले नाह . यां या जागी नवे सभासद 
आले. यांनी केवळ उ सवाचे येय ीसमोर ठेवून छऽपतीचा उ सव सु  ठेवला. ह  मंडळ  
िच क सक, सु व , संयमी व कालमान ओळखून व काय ा या मयादा जाणून, वागणार  
अस याने उ सव-समारंभात व ने उ प न झाली नाह त. मया दत ःव पा या सा ा हक 
सभांमधून राजकारणाचे पाठ दे याची ूथाह  यांनी तशीच नेटाने चालू ठेवली. यावेळ  ौी. 
दा. व. गोखले, (केसर चे उपसंपादक), गंगाधर नेने, (पुढे डॉ. आतां कै.) गो. स. पळसुले, ौी. 
द. नागपूरकर, गो वंद गोखले वगैरे मंडळ ं या हाती संःथेची सूऽ काह  काळ होती. सुमारे दहा 
वषपयत ह  संःथा िनरिनरा या लोकानीं चाल वली. म यंतर  वंगभंगाची चळवळ आली व 
ःवदेशी-बह ंकाराची लाट उसळली. लोकमा यां या चतु:सूऽींचा उ चार व ाथ वगात होऊं 

महारा ात छऽपित ौीिशवाजी महाराज यांचा उ सव सु  कर याची क पना कै. 
लोकमा य टळक यांनी काढतांच ितचा पुरःकार क न ती को हापुरात ढ कर यासाठ  ौी. 
हणमंतराव कुलकण  मुरक भावीकर यांनी ौीिशवाजी लब या नावाची संःथा ःथापन केली, व 
काह  त ण सहका  यां या साहा याने को हापरुात प हला ौीिशवजयं यु सव साजरा केला. या 
समारंभाचे अपूव यश पाहनू  को हापुरातील ब  याच त णांना ःफूित िमळाली आ ण ते िशवाजी 
लबचे सभासद झाले. रा ीय व ऐितहािसक पुढा  यांचे उ सव वेळोवेळ  साजरे करणे, कथा-
क तन-ूवचन-पुराणां या साहा याने जनतेला रा ीय िश ण देणे, हे उ ेश संःथेने जाह र केले 
असले तर  पारतं यांतून मु  हो यासाठ  त णां या मनांत चेतना उ प न कर याचे काय 
लब या बैठक तून सदैव चालू असे. या सव चळवळ ंचे कतपण ौी. कुलकण  यां याकडे 
असून यांना ौी. झंुजारराव घाटगे, ौी. रं. व. व का. व. खान वलकर, अनंतराव लेले 
(गु जी), दामोदर जोशी, दामू सोनार, वामन आपटे, मणी करंद कर वगैरे लोकांचे साहा य 
होते. संःथेला काह तर  दैनं दन कायबम असावा, व यायोगे सभासदांत िशःत संघटना 
िनमाण व्हावी, हणून संःथेने िन यश: काठ , बोथाट , दांडप टा व कवायत इ याद ंचे िश ण 
सु  केले. संःथे या कायाची ूगती ौी. हणमंतराव कुलकण  वेळोवेळ  पु यास लोकमा यांना 
सम  कळवीत असत. वरचेवर जा या-ये यामुळे ौी. कुलकण  यां या अंगची तडफ 
लोकमा यांनी जाणली व यांचे बोलणेचालणे होऊन हणमंतरावांनीं संःथेची सूऽ आप या 
सहका  यां या हाती देऊन को हापूर सोडले. 

१४.२ सश  बांतीची पूवतयार  
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लागला. तशांत (आतां ौी. स. खं. अळतेकर, 
को हापुर त लोकूितिनिध-सभेची उठावणी केली. ॄा ण

कै.) दगवडेकर ूभिृत वक ल मंडळ ंनीं 
ॄा णेतर वादाचे मूळ वेदो  ूकरण 

मा यांना िश ा झाली. या सव गो ींचे पडसाद त ण तडफदार 
े.  

ाचाह  प रणाम 
को हाप े

म

कम ये कर याचे ठरले. को हापुरासह  याची शाखा 
काढनू  तेथेह  हळूहळू बॉ ं बचा कारखाना उघड याचे उ ोग सु  झाले. को हापुराहनू  पु यास 

 आले यां या अंत:करणांत बांतीची योत पेटव यांत 
ौी. न .

उ वले. यानंतर लौकरच लोक
व ा या या मनांत उमटत होत

बंगालमधील बांितकारकांनी मुझफरपूर येथे प हला बॉ ं ब उड वला य
ुर तील बांितकारक ूवृ ी वर झाला. िशवाजी लबमधून बाहर पडलेले ौी. दामोदर 

जोशी यांनी या ू ु ध वातावरणाचा फायदा घेऊन काह  व ा याना आपले मनोगत सांिगतले. 
दामोदर जोशी हे गहृःथ साहसी, कारःथानी व तडफदार वृ ीचे, पण अबोल कायकत होते. 
लोकमा यांनीं नेपाळांत ौी. कुलकण  मुरक भावीकर व कै. कृ. ू. खा डलकर यां यामाफत जे 
उ ोग सु  केले होते यांत दामुअ णा होते. ते बंगाल, बहार, उ र हंदःथानु  वगैरे ठकाणी 
हंडनू  आले होते. बंगाल या फाळणीची चळवळ जशी महारा ातील ने यांनी उचलून धरली, 
तशीच तेथील Ôअनुशीलन सिमतीÕचे दहशतवाद  धोरण महारा ातील त णांनी आ मसात 
करावे, यासाठ  घरादारांचीं, आते ांची, ूसंगी ूाणाचीह , पवा न करतां देशासाठ  बिलदान 
करावे, या उ ेशाने को हापूर व पुणे या ठकाणी संघटना िनमाण कराव्या हणून दामोदर 
जोशीने खूप खटपट केली व यांत यांना यशह  आले. या संघटनेतूनच को हापूरचा बॉ ं ब-
खटला िनमाण झाला.  

१४.३ घटनेचे सुसंघ टत काय 

पु यास रा. गो वंद पांडरंगु  बापट या नावाचे अितशय हशारु , धोरणी व दहशतवाद  
ूवृ ीचे एक व ाथ  होते. यांनी ह ूयासाने बॉ ं ब तयार कर याची व ा हःतगत केली 
होती. दामोदर जोशीची व यांची योगायोगाने गांठ पडली; व मो या ूमाणावर बॉ ं बची 
िनिमती क न यांचा ूसार महारा , कनाट

िनरिनरा या शाळा-कॉलेजांत जे व ाथ
ागपूरकर यांनी पुढाकार घेतला  लोकमा य टळकांना सरकारने सहा वष काळेपा याची 

िश ा द यामुळे बांितकारकाचा नुसता जळफळाट सु  होता. ह  सार  मंडळ  वेळोवेळ  
िनरिनरा या ठकाणी राऽी-बेराऽी एकऽ येत व आवेशयु  भाषणे कर त व बेलभंडार उचलून 
शपथा घेत असत. बंदकु व पःतुल कसे हाताळाव याचे िश णह  यांना हळूहळंू िमळंू लागले. 
पु यांतील सुूिस  कायकत ौी. भाऊसाहेब गोखले, कै. वासूकाका जोशी ूभिृत मंडळ  या 
संघटनेची आःथेने चौकशी कर त. एवढच नव्हे तर यांना अड या-पड यास िव्यसाहा यह  
देत असत. ौी. भाऊसाहेब गोखले हे तर अस या ूवृ ी या लोकांचे मोठ आौयःथान होते. 
ःवत: झीज सोसून, पोिलसा या वब ीची पवा न करता, भाऊसाहेब सवाना जेवूं-खावू ंघालीत, 
व यां या ूवासखचाची व्यवःथा कर त. लोकमा यांना िश ा हो यापूव , होतीलाल वमा 
नावा या एका ब या बांितकारकाची ओळख यांनी को हापूर-संघटने या सभासदांशी क न 
दली होती. पु यास चालू असले या पके टंग या कायात भाग घे यासाठ  या संघटनेतील 
व ाथ  यां याकडे गेले असतां यांनी ःव छ बजावले क , ÔÔयापे ां मोठ  कामे तु ह  
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िशरावर घेतली आहेत. ितकडेच सव ल  क ित करा. पके टंग हे ता पुरते असून यासाठ  
भरपूर मंडळ  िमळतील.ÕÕ हा ूो साहनपर आशीवाद समजून ौी. बापट यांनी बॉ ं बिनिमतीचे 
काय धडा याने सु  केले.  

१४.४

या तां यांत केले होते.  
ोत आहे, हे ऐकून को हापूर या काह  व ा यानीं, तेथील 
उपकरणे चो न, दामोदर जोशी या या ःवाधीन केली. पण 

दामोद

 पु याचा बॉ ं बचा कारखाना 
पु यास शनवार पेठत, आपटे घाटावर, आपटे यां या वा यांतील मागील बाजू या 

ितस  या मज यावर गंगाधर गोखले, वंणु काटदरे, राजोपा ये वगैरे व ाथ  रहात होते. हे 
सवजण साय स कॉलेजम ये इं जिनअ रंग िशकणारे होते. यांची एका बाजूची एका तवासाची 
खोली बापटांनी बॉ ं बगो या या िनिमतीसाठ  पसंत केली. याच पेठत राहणारे व यू 
ःकूलम ये िश काचे काम कर त असलेले ौी. नागपूरकर, हे बापटांना मधूनमधून साहा य 
कर त असत. यािशवाय गंगाधर गोखले यांचे ःनेह  ौी. ग. रा. वाशीकर (मे डकल ःकूल) हेह  
राऽी-बेराऽी येऊन मदत कर त. ौी. बापटांनी ूयोग करावेत व ौी. गोखले यांनी या 
ूयोगाूमाणे नायशो- लस रन, गन कॉटन वगैरे वालामाह  पदाथ सावधानतेने तयार करावे; 
नागपूरकर, गिे यांनी बॉ ं बची ूःफोटकता अजमावून पहावी; शेवट  ौी. बापट यांनी 
(इ नशन) वलनशील वात तयार क न बॉ ं ब िस  करावे. हे सारे बॉ ं ब नािशकला 
िमळणा  या पतळ  फरक

पु यास बॉ ं बची िनिमित ह
ूायव्हेट हायःकूलमधील रसायने व 

र जोशी यांना तेव या सामुमींत बॉ ं ब तयार करतां आले नाह त. हणून यांनी 
पु याहनू  को हापूरास बॉ ं ब पाठ व या वषयीं तातड चे िनरोप पाठ वले. तेव्हा गंगाधर गोखलेने 
एका शंकेत आठ-दहा बॉ ं ब घालून ती शंक रातोरात पु याहनू  को हापुरास नेली व ते बॉ ं ब व 
इ नश स दामोदर जोशी यां याकडे दले. को हापुरास एका समारंभािनिम  पुंकळ साहेब 
जमणार होते. यावेळ  या बॉ ं बचा उपयोग कर याचे दामोदर जोशीने यो जले होते. पण, का 
ते कोण जाणे, तो योग साधला नाह . दामोदर जोशी यांनी परशरुाम सुतार, पाडळकर, 
वडणगेकर, शेणोलीकर, अंबपकर, पा ये वगैरे मंडळ ंना बांतीची द ा दली होती. गंगाधर 
गोखले हा मधूनमधून को हापुरास जाऊन पु यांतील हालचालींची मा हती या मंडळ ंना देत 
असे. एके दवशी पु यास आपटे यां या वा यांत, गोखले यां या खोलीत, सं याकाळ ं 
वालामाह  पदाथाची पर ा चालू असतां, अकःमात जंगी ःफोट झाला व या धडा याने 
वळचणीचे छ पर ढासळले. सुदैव हे क , यामुळे कोणासह  इजा झाली नाह . पण थो याच 
वेळांत ितथे पोलीस आले. पोलीस येणार हे अगाऊ हे न बापट व गोखले ूभतृींनी दोनतीन 
भुईनळे टाकोटाक आणून, यावर जाड र जण ठेवून, ते पेटवले व र जणाचे तुकडे इतःतत: 
पस न ठेवले. भुइनळे उडव याची गंमत कर त असतां, र जण छपराला लागला व छपर पडले, 
अशी बतावणी पोलीसांपुढे सवानी केली, व ते ूकरण ितथेच जरलेसे वाटले. पण तेव्हापासून 
गु  पोिलसांचा पहारा या मंडळ ं या मागे सु  झाला. पोिलसांनीं छडा लावून को हापुरास दाम ू
जोशी यां यावरह  पाळत ठेवली व अखेर काह  तर  िनिम  ठेवून, ूथम दामू जोशी व नंतर 
यांचे सहकार , यांना अटक कर यात आली. ह  बातमी ताबडतोब पु यांतील मंडळ ंना 
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कळ व यांत आली. मुंबईस ौी. दा. व गोखले यांनाह  ह  वाता कळतांच ते पु यास आले. 
बापट, गोखले, गिे, नागपूरकर यां याशी खलबत क न बॉ ं ब तयार कर याचे सारे सा ह य 
नाह से केले, व पोिलसांना काह ह  मु ेमाल िमळू नये, अशी व्यवःथा क न ते लगेच मुंबईस 
गेले. दस  याु च दवशी गिे, गोखले व बापट यांना पु यास अटक झाली.  

१४.५

गोवावयाचे नाह , या िनधाराने गोखलेने 
कसल

 को हापुरास ूयाण 

याच राऽी फरासखा यांत फौजदार रामा पांडू, कामटे, सदावत, अळवणे वगैरे मंडळ ंनीं 
तीनह  आरोपींना खूप सतावले व मारहाण केली. दोन-तीन दवसांनी जबाबासाठ  या जःशेट 
कारव्हालो यां यासमोर उभे केले. पण काह च िनंप न होईना, हणून सवाना को हापरुास 
पोलीस बंदोबःतांत रवाना केले. तेथे गावाबाहेर काव यां या बंग यांत दामू जोशी ूभतृींना 
ठेवले होते. ितथेच, पण पथृकपणे, ऽवगाना क ड यांत आले. तेथेह  पुन: Ôपोलीस-तपासÕ सु  
झाला. ÔसमजुतीÕसाठ  एकेकाला नेऊन खूप समजूत दे यांत आली. पण जेवढे पोिलसांनीं धरले 
या व्यित र  इतरांचीं नावे सांगायचीं नाह त हे सवानीं ठर वले अस याने फ  दहा 
मंडळ ंिशवाय इतरांना कसलाच ऽास झाला नाह . या सव उ ोगासाठ  पु यास पैसा कुणी 
पुरवला, कुणी इतर साहा य केले, पुढार  मंडळ ंचा यांत कती हात होता वगैरे बाबत गोखले 
याला पोिलसांनी फारच छेडले. पण इतरांना यांत 

ाच थांगप ा लागू ं दला नाह . को हापूर-पोिलसां या मदतीला इंमजी पोलीस आले. 
यांनीह  बरेच उलटसुलट ूदन वचारलेच पण सवाचीं एक ठशाचीं उ रे आ यामुळे अखेर दहा 
जणांवरच खटले भर यांत आले. या कटाचे एकंदर तीन भाग कर यात येऊन तीन खटले 
कोटात सु  झाले. र तसर सा ीपुरावे होऊन तीनह  खटले सेशन किमट कर यात आले. हे 
खटले चाल व यासाठ  को हापूर-दरबारने इंमजीतील सेशनज ज सी. ए. कंकेड यांची नेमणूक 
केली. सरकारतफ बॅ. बिनंग व पु याचे देशमुख वक ल यांची िनवड झाली. आरोपीतफ बॅ. 
बॅ टःटा, काका पाट ल इ याद  वक ल मंडळ  आली. रासायिनक िव्यांची चोर , अनिधकृतपणे 
वालामाह  पदाथ व ह यार जवळ बाळगणे, व ूःफोटक बॉ ं ब तयार क न ते ठक ठकाणी 
पाठ वणे, वगैरे आरोप या मंडळ वर ठेव यांत आले. गो वंद पाटोळे नावाचा, पा ये व 
शेणोलीकर यांचा एक ःनेह , माफ चा सा ीदार हणून पुढे आण यांत आला. शेवट  सव 
खट याचा िनकाल होऊन ौी. बापट यांना सात वष, गोखले याला सहा वष व तीन मह ने, 
शेणोलीकर अंबपकर यांना पांच वष, पा ये व सुतार नऊ मह ने, पाडळकर, वडणगेकर यांना 
एक वष, अशा स  मजुर या िश ा दे यांत आ या. दामोदर जोशी व गिे यांना, भरपूर 
पुरावा या अभावी, मु  कर यात आले. दामोदर जोशी व गिे यांना पुन: पकड यासाठ  
पोिलसांची धांवाधांव सु  झाली. तेव यांत गिे िनसटला, व दामू जोशी सांपडला. दसराु  गु हा 
शोधून याला पुन: अटक कर यात आली.  

१४.६ टळकां व  छऽपतींचे कारःथान 

या सव मंडळ ंनीं काह  मह ने को हापूर सशल जेलम ये काढ यावर, बापट यांना 
साबरमती, गोखले यांना धुळे, शेणोलीकर व अंबपकर यांना येरवडा येथील तु ं गांत पाठव यांत 
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आले. को हापूर केसम ये उ ले खले या बॉ ं सची िनिमित पु यास झाली असतां, यांतील 
काह  व ाथ  को हापूरचे होते, येव यासाठ , कै. छऽपित शाहू महाराजांनीं हा खटला 
को हापुरास चालावा हणून इंमज सरकारकडे खूप गळ घातली. बरेचसे सव्यापसव्य ूयोग 
केले, आ ण खटला को हापुरात चाल व याची संमित िमळवली. पु याचे लो. टळक, कनाटकचे 
गंगाधरराव देशपांडे ूभतृी मंडळ ंचे, व यां या जहाल प ाचे, पाठबळ या बॉ ं ब ूकरणीं होते, 

ावयाची होती. ॄ टश सरकारचे रा य उलथनू पाड याचा कट 
मा य

 केले. को हापूरचे एक रहवासी व संःथानी नोकर 
लेले एक पुःतक महाराजांनीं दले. ते पुःतक 
, शािळमाम यांना बेळगांवास ौी. गंगाधरराव 

यां य

ह  गो  महाराजांना िस  कर
ा ूय ांने उघडक स आला, अशी फुशारक ह  िमरवावयाची होती. पण या कटातील 

लोकानीं, पोिलसां या नजरतून जे िनसटले यांचीं नावे तशीच गुलदःतांत ठेव याचे 
ठर व यामुळे महाराजांना भार च ख ख लागून राह ली. पुढार  मंडळ ंचीं नावे आरोपींनी 
यावींत हणून यांना मारहाण तर झालीच, पण शेवट  सुटकेचीं अिभवचने खु  महाराजांनी 
दली; नोकर चीं व ब सांचीह  आिमषे दाख वलीं; पण यांचा काह ह  उपयोग न झा यामुळे 
पुन: दामू जोशीवर खटला भ न यांत इतरांना पकडाव हा डाव रच यांत आला.  

१४.७ बॉ ं स कुठे गेले ? 

पु याहनू  जे बॉ ं स गोखले यांनी को हापुरास दामूकडे पोच वले याचे काय झाले याचा 
तपास पुढे पोिलसांना लागला. यांपैक  काह  बॉ ं स बेळगांवास ौी. गंगाधरराव देशपांडे 
यां याकडे गे याचे समज याव न यांनी देशपांडे यां यावर पाळत ठेवली. ौी. हणमंतराव 
देशपांडे यां याकडे ते पोच व याचे दामूकडनू  कळतांच ौी. हणमंतराव यांना पकड यांत आले, 
पण ू य  बॉ ं ब हाती आले नाह त. परंतु या पतळ  तां यांत बॉ ं ब केले जात असत, 
तसला एक तां या यां या घर  सापडला व तेव यावरच यां यावर खटला भर यांत आला; 
पण लहानशा दंडावरच यांची सुटका झाली. 

१४.८ गंगाधरराव मोकळेच राह ले! 

यां यासाठ  दामूला पु हां पकडले ते गंगाधरराव याह  खट यांत गुंतले गेले नाह त, 
हणून छऽपतींनीं एक नवीनच कारःथान आरंभले. को हापूरचे ौी. गणपतराव मोडक हे 
मुंबई या Ôरा मतÕ पऽांत काम कर त असत. ौी. गंगाधररावांचा व मोडकांचा ितथे प रचय 
झाला होता. (त पूव ह  को हापूर या पोिल टकल एजंटाला ठार मार यासाठ  दामूला मोडकांनीं 
ूो साहन दले, ह  गो  गंगाधररावांना माह त होती). को हापूर या छऽपतींनी मुंबईस 
मोडकांची भेट घेऊन यांनी को हापुरास यावे, यां या केसालाह  ध का लागणार नाह , असे 
अिभवचन दले. यावर वसंबून मोडक को हापूर ःटेशनवर उतरता णीच यांना अटक 
कर यात आली! यां या नावाचा उपयोग क न, ौी. गंगाधररावांना जा यांत ओढ याचे ूय  
महाराज व यांचे हःतक फना डस यांनी सु
ौी. शािळमाम यां याजवळ बॉ ं बची कृित छाप
मोडकांनीं पाठ वले अशी बतावणी कर यास सांगून

ाकडे धाड यांत आले. ौी. गंगाधरराव यांना गो यांत आण याचे असले  काह  य  सु  
झाले आहेत, ह  कुणकुण को हापुरास, फौजदार या हु यावर असले या, ौी. हैसकर यांना 
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लागली. यांनी गोडबोले नावा या माणसाहाती िनरोप पाठवून गंगाधररावांना सावध केले. 
ठर याूमाणे शािळमाम पुःतकासह गंगाधररावां याकडे आले, व, मोडकां या नावाचा उपयोग 
क न, पुःतक सुर त जागी ठेव यास सांिगतले. ÔÔउ ा या, मी यो य जागा शोधून ठेवतोÕ 
असे सांगून गंगाधररावांनीं याला वाटेला लावले, व घडलेली हक कत तेथील कले टर ॄडन 
यांना कळ वली. गंगाधररावां या सांग याची शहािनशा कर यासाठ , कले टरसाहेबांनी 
शािळमाम यांना अटक करतांच यांनी स य हक कत सांिगतली, व पुःतक परत पोःटाने 
महाराजांकडे पाठ व याचे कबूल केले. कले टरनी को हापूर पोःट माःतरला कळवून, पुःतकाचे 
पासल तसेच ठेव यास सांगून, दस  याु  दवशी ते पुःतक िमळ वले, व घडलेली हक कत मुंबई 
सरकारला कळवली. खु  छऽपतीच या या मुळाशी अस याने सरकारने ते ूकरण धसास 
लावले नाह .  

१४.९ पुन: गंडांतर  
याह  सांप यांतून 

कटांत, गंगाधररावांना पुन: 
गंगाधरराव िनसटले, हे पाहनू  छऽपतींनी, फे रसचा खून कर या या 
पकड याचा य  झाला. परंतु गंगाधररावांनीं गाडिगळां याच घर ं 

आपल

१४.१० कनल फे रस वांचले  

या गाड ने पु यास जाणार याची मा हती िमळवून 
दामू ज

ा हेर पाठवून याचा सव गु  पऽव्यवहार पळवून आणला, व तोह  कले टरपुढे ठेवला. 
यानंतर बडे पोिलस अंमलदार गायडर गंगाधररावांना भेटले व यांनी यांना सुर ततेची हमी 
देऊन िनभय केले. गंगाधररावांनी छऽपतीं या डावावर डाव कर यात यश िमळ वले, याचे 
पुंकळसे ौये यांचे ःनेह  व िशंय कै. गो वंदराव याळगी यांनाच आहे. ौी. याळगी हेह  
ःवभावत:च बांितकारक होते व यांचा को हापूर या बांितकारकांना आधार होता. पोिल टकल 
एजंट कनल फे रस यांना मार यासाठ  दामूने ज पःतूल वापरले ते बेळगांवांतनू नेले होते.  

को हापूरचे पोिल टकल एजंट कोण
ोशी या गाड ने पु यास गेला. आळंद  ते घोरपड  या दोन ःटेशनां या दर यान, दवस 

मावळून अंधार झा यावर, पःतुल झाडायचे असे ठरले होते. पण फे रस साहेबां या सुदैवाने 
ऐनवेळ  पःतूल उडाले नाह . या सव ूकरणां या चौकशीसाठ  खु  ःकॉटलंड याडचे हशाु र 
अिधकार  वॉिलंजर यांनी को हापुरास तळ दला; परंतु छऽपतींना हवे असलेले पुढार  व 
चळवळे यांना या कटांत गोवणे अश य झाले. उलट गायडर व वॉिलंजर यांनी छऽपतींनाच 
दोष दला, असे ऐ कवांत आहे.  

दामू जोशी व याचे १-२ सहकार  यांना या ठकाणी अटकेत ठेवले होते, या या 
न जकच को हापूर जनतेकडनू  काढनू  घेतलेलीं पःतुले व बंदकाु  हो या. या िमळ व यासाठ  
दामूने या इमारतीला आग लावून दली व याच आरोपाव न याला िश ा ठोठाव यांत 
आली. नंतर कारागहृातून दामू िशताफ ने िनसटला. व  हाडांत याने मोटार ंचा व्यापर सु  
केला; व शेवट  ७-८ वषानंतर तो पुन: पकडला वगैरे वृ ा त बराच रोमहषक असला तर , 
याचा को हापूर-कटाशी काह ह  संबंध नस याने, तो येथे िलह णे अूःतुत होईल.  
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१४.११ को हापूर-कटाचे धागेदोरे 
को हापूर-कटांत थोड च मंडळ  सामील असली तर  यांचे संबंध व  हाडपासून 

बेळगांवपयत होते. गंगाधरराव, वासूकाका जोशी, बाबूराव गोखले वगैरे मोठ  मंडळ  जर  
ू य  कटांत वावरत नव्हती तर  अडचणी या वेळ  यांचा स ला व साहा य घे यांत येत 
होते. पोिलसां या मारहाणीला िभऊन, कंवा आिमषांना लालचावून, कोणीह  अवा र काढायचे 
नाह , अशा शपथा कटवा यांनीं घेत या अस याने, या खट यांत दहापे ां अिधकांना गोवणे 
पोिलसांना अश य झाले. येवढेच नव्हे तर मा हती िमळून सु ां पुरावा उपल ध न झा याने 
पुंकळ मंडळ  तशीच सह सलामत राह ली. ौी. गिे हे या वेळ  जे िनसटले ते अ ाप सापडले 
नाह त; तर पण यांचा योग ेम ठ क चालला आहे. लो. टळक मंडालेहनू  परत आ यावर 
यांना जेव्हा ह  हक कत समजली यावेळ  यांनी सुटनू  आले या त णांची पाठ थोपटली. 

आशीवादावरच आज हयात असलेली मंडळ  समाधानांत आहेत, व 
ांशी एकिन  राह ली आहेत.  

यां या ूो साहनपर 
अ ापह  ती टळक-त व

 

 

*** 
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