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भनवेदन 
 
 एकि ेपंचवीस वर्षापूवी अपल्याकडे आंग्रजाचंा ऄंमल होता. अजच्या जळगाव-धुळे िजल््ासं त्या 
काळात खानदेि म्हणत. खानदेिाला लागनू वरच्या बाजूने सातपुडा डोंगराची रागं अहे. याला लागनू 
होळकराचंा पिरृम िनमाड अिण प्रिद्ाचंा पूवग िनमाड हे भाग होते. खानदेि, होळकरांचा पिरृम िनमाड 
अिण प्रिद्ाचंी पूवग िनमाडची हद्द जळगाव िजल््ातील पालजवळ िमळत होती. त्या भागात तंट्या िभल्लाचे 
गाव होते. माईंटऄबूपासून सुरू होणारा प्रवध्य, सातपुडा अिण बस्तरपयंतच्या डोंगराळ भागात 
अिदवासींची मोठी वस्ती अहे. यातच िभल्लाचंी मोठी संख्या अहे. 
 
 मराठेिाहीचा १८१८ साली ऄस्त झाला. परंतु त्या काळात सातपुडातील बहादुर िभल्लानंी ऄनेक 
वर्ष े गिनमी काव्यानं आंग्रजािंी झुंज िदली. सातपुडा, सातमाळा, ऄप्रजठ्याच्या डोंगरातंील ऄनेक िभल्ल 
नायकानंी आंग्रजािंी प्रखर लढा िदला. ्ात सातमाळातील भागोजी नाइक, सातपुडातील कजरप्रसग 
नाइक, िभमा नाइक अिण तंट्या िभल्लाचा संघर्षग भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील काही सोनेरी पाने अहेत. 
 
 भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या आितहासाप्रमाणेच या अिदवासी क्रािंतकारकाचंा आितहासही महत्त्वाचा 
अहे. बलाढ्य िििटि सते्तला ऄकरा वर्षग सळो की पळो करणारा तंट्या िभल्ल हा िििटिाचं्या दृििकोनातून 
एक दरोडेखोर होता. परंतु िभंर वर्षापूवी अिदवासी, ितेकऱयानंा सावकार, मालगुजार अिण जुलमी 
सरकारिवरुद्ध पेटून ईठण्याची पे्ररणा देणारा तंट्या िवलक्षण ऄसला पािहजे. अिदवासी-ितेकऱयाचं्या 
क्रातंीचा पिहला नायक तंट्या होता. त्याने सातपुडाच्या दोन्ही भागात- खानदेि व नमगदा खोऱयातील 
अिदवासी ितेकऱयातं राष्ट्रीयत्वाची भावना जागवली. ‘ज्या काळात पणु्यात महात्मा जोतीराव फुले समाज 
सुधारणेसाठी कायगरत होते, त्याच काळात हा िभल्ल नायक अिदवासी, िकसान ्ाचं्या पारतंत्र्याच्या बडे्या 
झुगारून देण्यासाठी एकाकी लढा देत होता,’ ऄसे तंट्यािवर्षयी रॅी. बाबा भाडं यानंी याच पुस्तकाच्या 
प्रास्तिवकात म्हटले अहे. 
 
 तंट्याच्या िोधाच्या िनिमत्ताने बाबा भाडं यानंी घेतलेले पिररॅम महत्त्वाचे अहेत. िििटिकालीन 
पोलीस दस्तावजे, न्यायालयाची कागदपते्र, होळकर दरबारातील कागदपते्र अिण पत्रव्यवहार त्यानंी 
िोधला. अतापयंत तंट्या हा अिदवासी नायक अख्याियका, दंतकथातूंन लोकमानसात िभंर वर्ष े
महाराष्ट्रात नाटक-गीतातूंन माहीत होता. त्या लोकिवलक्षण नायकाच्या चिरत्राचे हे लेखन म्हणजे 
आितहासाचे पनुलेखनच म्हणता येइल. 
 
 ‘जननायक तंट्या िभल्ल’ पुस्तकामुळे भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील एका महत्त्वाच्या अिदवासी 
नायकाचे साधार चिरत्र प्रकािित होत अहे. 
 
 रा. रं. बोराडे 
 ऄध्यक्ष 
 
मंुबइ 

महाराष्ट्र राज्य सािहत्य अिण संस्कृती मंडळ 

िदनाकं : २५ सप्टेंबर, २००२  
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तंट्याच्या ऋणातून म क्त 
 
 तंट्या िभल्ल हा गेल्या ितकातील एक अिदवासी नायक. तो साधा-भोळा होता. त्याची 
विडलोपार्जजत जमीन कजापोटी पाटलाने बळकावली. कजग फेडू आच्च्िणाऱया तंट्याला खोट्या गुन््ात 
ऄडकवले. जेलमध्ये पाठिवले. ििक्षा भोगनू अलेला तंट्या मोलमजुरी करू लागला. पुन्हा गावकऱयानंी 
पाटलाच्या मुलीच्या पे्रमसंबधंाचा अरोप ठेवनू हुसकावनू लावलं. दुसऱया वळेी पनु्हा खोटा अरोप ठेवनू 
जेलमध्ये डाबंले. 
 
 माणूस म्हणनू िातं जीवन जगण्याची धडपड करणाऱया तंट्याला जमीन हडप करणारे पाटील-
मालगुजार, त्यानंा साथ देणारे सावकार, पोिलस ऄन् सवगच िासन यतं्रणेने जगणे ऄस् केले. ऄन्यायाने 
िपचनू गेलेला तंट्या बदलत गेला. अपल्या व्यवस्थेिी अिण बलाढ्य िििटि राजसते्तिी लढा सुरू केला. 
 
 तंट्या मालगुजार-सावकारानंा लुटू लागला. पोिलस चौकयावंर हल्ला करू लागला. सत्ताधाऱयानंा 
डाकू वाटणारा तंट्या डाकू नव्हताच. सावकार-मालगुजारानंा लुटून तो गिरबानंा वाटून टाकी. दुष्ट्काळात 
सावकाराचंी अिण सरकारी धान्याची गोदामं फोडून गिरबानंा मोफत धान्य वाटू लागला. गरजंूना 
िबनव्याजी कजग देउ लागला. िियानंा तो पाठीराखा वाटत होता. 
 
 गिरबाचंा वाली, त्याचंा रक्षणकता, जंगलचा सावगभौम राजा ऄिी त्याची प्रितमा जनमाणसातं 
बनली होती. त्याच्या िजवतंपणीच खानदेि-नमगदा खोऱयात दंतकथा बनला होता. त्याच्या कथा अिण गीतं 
घराघरात पोहोचली होती. 
 
 ज्या काळात पुण्यात महात्मा जोतीराव फुले समाज सुधारणेसाठी कायगरत होते, त्याच काळात हा 
िभल्ल नायक अिदवासी-िकसान ्ाचं्या पारतंत्र्याच्या बडे्या झुगारून देण्याचा एकाकी लढा देत होता. 
 
 ज्या काळात होळकर, िनजाम, प्रिदे ऄन् आतर ससं्थािनक िििटि सते्तिी हुजरेिगरी करण्यात 
मश्गुल होते, त्या काळात हा लोकिवलक्षण नायक जनाधारावर झुंजत होता. ऄकरा वर्षग िििटि सते्तच्या 
तोंडचे पाणी तंट्याने पळिवले. त्याची एकाकी झुजं अिदवासी स्वातंत्र्यलढ्यातील एक सोनेरी पान अहे. 
 
 तंट्याला पकडण्यासाठी १०,५०० रुपये अिण पंचवीसि े एकर जिमनीचे बक्षीस िििटिानंी देउ 
केले. होळकरानंी वगेळे बक्षीस ठेवले. ‘तंट्या पोिलस’ नावाची स्वतंत्र फौज स्थापन केली. गावागावातं तंब ू
ईभे करून पोिलस चौकया ईभ्या केल्या. मालगुजारानंा मोफत ििे वाटली; तरीही हा वीर ऄकरा वर्षग 
पोिलसाचं्या हातावंर तुरी देउन डोंगरदऱयातं तळपत होता. 
 
 तंट्याचे जीवन मानवतेचा संदेि देणारे होते. त्याच्यात नेतृत्वाचे सगळे गुण होते. तो िनःस्वाथी 
होता. स्वतःसाठी त्याने काही ठेवले नाही. त्याची प्रचडं बुिद्धमत्ता, चपळाइ, प्रसगंावधान, दयाळूपणा, 
सभ्यपणा, न्यायीदृिी, ईदार दृििकोन - या गुणाबंद्दलच्या लोककथा - लोकगीते गावोगाव पसरली होती. 
हे सारे तत्कालीन िििटि ऄिधकाऱयानंी त्याचं्या पत्रव्यवहारात ऄहवालात नमूद करून ठेवले अहे. 
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 अिदवासी - ितेकऱयाचं्या क्रातंीचा पिहला नायक होता तंट्या. त्याने सातपडुाच्या दोन्ही 
भागातंील - खानदेि व नमगदा खोऱयातील अिदवासी ितेकऱयातं राष्ट्रीयत्वाची भावना जागवली. 
 
 दुदैवाने आितहासात तंट्याची नोंद एक डाकू व दरोडेखोर ऄिीच झाली अहे. आितहास 
िलिहणाऱयानंी गुन्हेगार जातीत जन्मलेल्या तंट्या िभल्लावर हा ऄन्याय केला होता. महाराष्ट्रातील 
लोककथा, लोकनाट्य, पोवाडे अिण लोकगीतातंही तंट्या लोकासंमोर येत होता; परंतु एक डाकू अिण 
दरोडेखोर हा कपाळावर डाग घेउनच. 
 
 एक दिक हा क्रािंतवीर बदेखल रािहला. तंट्याचा िोध घेत ऄसताना सेंरल प्रॉच्व्हन्स ऄ ॅण्ड 
बेरार, बॉम्बे प्रॉच्व्हन्सेस, आदंोर दरबारच्या परुातत्व खात्यात धंुडाळा घेतला. तंट्याबद्दलची मूळ पोिलस 
कागदपते्र, न्यायालयीन दस्तऐवज, ईपलब्ध लोकगीतं ्ातून तंट्याचं हे चिरत्र समोर अलं. या 
अिदवासी क्रािंतवीराची ओळख करून देताना तंट्याच्या ऊणातून मुक्त झाल्याचं वगेळं समाधान िमळालं 
अहे. नव्या िपढीला तंट्याचं जीवन या पसु्तकाच्या िनिमत्ताने देता अलं याचा अनंद अहे. 

- बाबा भांड 
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जंगलात राहणारे उघड्यावर आले 
 
 महाराष्ट्राच्या ईत्तरेला पूवग-पिरृम सातपुडा डोंगराची अडवी रागं पसरली अहे. रागेंच्या 
पायथ्यािी ऄलीकडं खानदेि अहे. पलीकडं िनमाड प्रातं अहे. अज हा खाडंवा-खरगोन िजल्हा अहे. 
याच्या वरच्या बाजूला प्रवध्य पवगत अहे अिण याच्याकडेनं नमगदा नदी वाहते अहे. बऱुहाणपूर खानदेिातून 
तापी नदी वाहते. तापी-नमगदाच्या खोऱयात सातपुडा-प्रवध्याच्या बेचकयात पूवी घनदाट जंगल पसरलं होतं. 
 
 दोनि ेवर्षांपूवी ्ा िनमाडात मराठेिाहीचा ऄंमल होता. िनमाडच्या ईत्तरेला होळकराचंा मुलूख 
होता. 
 
 पूवेला भोसल्याचंं राज्य होतं. 
 
 डोंगर अिण जंगलात अिदवासींची वसती होती. ्ात िभल्लं राहत होते. गोंड होते. पावरा, दुबळा, 
िभलोला धानका, कोकणी, वारली, डागंी, डंुगरी, मवाली, रावळ, वसावा, गारिसया या जमाती होत्या. 
िभल्ल जमातीच्या ्ा पोटजाती होत्या. 
 
 हे िभल्ल डोंगराळ भागात राहत. जंगलातील ईपलब्ध कंद-फळावंर अिण प्राण्याचं्या ििकारीवर 
त्याचंी ईपजीिवका चाले. जंगलातील िवपलु वनसंपत्ती अिण झोपडीवजा िनवारा एवढीच त्याचंी गरज 
होती. ऄनेक वर्ष ेजंगलातले हे अिदवासी सातपुडा प्रवध्याच्या पिरसरात अनंदाने राहत होते. 
 
 मराठेिाहीचा ऄस्त झाला. बुऱहाणपूरची मुसलमान राजवट संपली, िोट्या मोठ्या राजपूत 
सरदाराचं्या जहािगऱया संपल्या अिण िििटि राजवट सुरू झाली. ्ा सुमारास येथील बकेार सैिनकानंी 
िनमाड प्रातंात लूटमार सुरू केली. ्ा सैिनकाचं्या टोळयानंा पेंढारी म्हणत. िििटिानंी ्ा पेंढाऱयाच्या 
िवरुद्ध मोहीम ईघडली. हळूहळू त्याचंा ईपद्रव कमी झाला. 
 
 सातपुडा-प्रवध्यातील िभल्ल ईदरिनवाहासाठी अजूबाजूच्या गावात चोऱया करीत. लूटमार करीत. 
ऄिा ऄनेक टोळयानंा काबतू अणण्यासाठी कॅ प्टन औरम नावाच्या ऄिधकाऱयानं एक योजना अखली. ्ा 
िभल्लानंा त्याने नोकरी देउ केली. िभल्ल पलटण स्थापन केली. तनखा अिण नोकरीच्या अिमर्षानं काही 
िभल्ल यात सामील झाले. ्ा पलटणीचा ईपयोग ईपद्रवी िभल्लाचं्या टोळयाचंा बीमोड करण्यासाठी ईपयोग 
करावा, ऄिी कॅ प्टन औरमची योजना होती; परंतु काही िभल्ल स्वािभमानी होते. करारी होते. या िरू 
लढवय्या अिण जंगलात मुक्तपणे जगणाऱया िभल्ल नायकानंी नोकरीच्या िनिमत्ताने आंग्रजानंा िरण जाण्यास 
नाकारलं. जे नोकरीवर लागले, त्यानंी पुढे िरणागती िझडकारली. पुन्हा मुक्तपणे डोंगरदऱयात िफरू 
लागले. आंग्रज अिण िभल्ल टोळी नायकाचंा हा लपंडाव ऄनेक वरं्ष सातपुड्याच्या दिक्षणेकडील खानदेिात 
अिण ईत्तरेकडील िनमाडमध्ये सुरू होता. 
 
 काही काळ एखाद्ा भागात िातंता िनमाण झाली ऄसे भासे, ऄिधकारी गाफील होत, याच वळेी 
एखादा िभल्ल नायक जंगलातून डोकं वर काढी, जवळच्या पोलीस चौकीवर हल्ला करून पसार होइ. हा 
पाठििवणीचा खेळ ऄनेक वरं्ष सुरू होता. 
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 जंगलाच्या अजूबाजूला गाव ंहोती. गावातली माणसं ितेी करत होती. िकेडो वर्ष ेगावरहाटीच ं
जीवन सुरळीत चालू होतं. तापीच्या काठी त्या काळात घनदाट जंगल होतं. या काळात िििटिानंी 
जंगलतोड करून पडीक जमीन ितेकऱयानंा कसायला लावली. ितेीचा कर पैिाच्या रूपानं सरकारकडे 
भरला पािहजे, ऄसा जाचक कायदा सुरू केला. पडीक जिमनीचा सारा सरकार दरबारी भरण्याची सक्ती 
केली. ्ातून गावगाड्याचे संबंध हळूहळू बदलू लागले. 
 
 अजूबाजूचं जंगल तोडण्यासाठी मजुराचंी अवश्यकता होती. यासाठी अिदवासी ितेमजुरानंा 
कामाला लावलं. याचा पिरणाम गावाभोवतालची जंगलतोड मोठ्या प्रमाणात झाली. जंगलातले अिदवासी 
िभल्ल याचं्या नैसर्जगक जगण्याचा प्रश्न िनमाण झाला. ते ितेकऱयाकंडं गडी-मजूर म्हणून काम करू लागले 
अिण काही बाजूच्या डोंगरदऱयात िनवाऱयासाठी सरकले. 
 
 जंगल अिण डोंगर हे अिदवासी-िभल्लाचंं वर्षानुवर्ष े राहण्याचं के्षत्र होतं. जंगलावर त्याचंीच 
मालकी होती. आंग्रज सरकारनं जंगलचा कायदा केला. जंगल अिण डोंगरावर सरकारची मालकी झाली. 
जंगलातलं लाकूड तोडणं गुन्हा झाला. फळं-पानं तोडण्यास मनाइ झाली. जंगलात राहणारे अिदवासी-
िभल्ल बेघर झाले. िनराधार अिदवासींच्या जगण्याचा प्रश्न िनमाण झाला. पूवी अिदवासी लाकूडफाटा 
िजेारच्या गावी िवकीत. कंद-मुळं, प्रडक गोळा करीत, ्ातून थोडीफार गरज भागे. ्ा गोिींवर सरकारनं 
बंदी घातली. लाकूड तोडणं चोरी झाली. त्यासाठी कडक ििक्षा केली जाउ लागली. 
 
 येथील चागंल्या जिमनी गावातल्या रॅीमंत लोकानंी बळकावल्या होत्या. ही मंडळी सावकारी 
करीत. ्ाचं्या ितेावर गरीब मजूर सालदार म्हणनू राबत. ्ात अिदवासी-िभल्लंही ऄसत. ्ा मजुराचंी 
च्स्थती हलाखीची होती. मजुरीची रक्कम कमी ऄसे; सणासुदीला अिण लग्नकायाला पैसा ऄडका लागे. 
मालकाकडं कजग मागण्याििवाय दुसरा मागग नसे. ही कजाची रक्कम तो अयुष्ट्यभर फेडू िकत नसे. बरेचदा 
अजोबाचं कजग फेडण्यासाठी नातवालाही मालकाकडं राबाव ंलागत ऄसे. 
 
 मोठे ितेकरी स्वतः जमीन कसत नसत. जिमनीचा तुकडा गरजू माणसाला कसायला देत. याच्या 
मोबदल्यात ठरािवक रक्कम अकारली जाइ. ्ाला खंड म्हणत. खंडाची वसुली धान्याच्या रूपात खळयात 
जमा केली जाइ. जमीन कसणाऱयाला कुळ म्हणत. िते िपकलं नाही तरी कुळाची रक्कम चुकायची नाही. 
्ामुळं कुळ म्हणून राबणारे गरीब हलाखीचे िदवस जगत होते अिण हे रॅीमंत ितेकरी ्ा कसणाऱयाच ं
िोर्षण करत होते. मालक अिण सावकाराच्या दावणीला बाधंलेल्या भोळया ऄडाणी अिदवासी िभल्लाचं ं
जीवन होतं. 
 
 खानदेिात बुऱहाणपूरच्या पिरृमेला सातपुड्याच्या रागेंत पाल हे गाव अहे. पालचं जंगल घनदाट 
होतं. 
 
 पालवरून ईत्तरेकडं एक रस्ता गेला होता. हा रस्ता फार जुना होता. पाच-सहाि े वर्षांपासून 
वापरात होता. या काळात वाहतूक घोड्यावर चालायची. गाढवाच्या पाठीवर माल लादला जायचा. 
खानदेिातून ईत्तरेकडं जायला हाच रस्ता होता. रस्त्याच्या कडेनं घनदाट जंगल होतं. माणस ं
टोळीटोळीनं प्रवास करायचे. प्रवासाची फारिी साधनं नव्हती. रस्ते पके्क नव्हते. कचे्च रस्ते म्हणजे 
पाउलवाटच. सपाट रस्त्यावरून बलैगाड्या चालत. 



 अनुक्रमणिका 

 आंग्रजाचं राज्य देिभर परसलं होतं. काही प्रातंातं भारतीय राजाचंी अिण सरदाराचंी हुकूमत 
होती. ते राजे ससं्थािनक आगं्रजाचें माडंलीक होते. सातपुडा खालच्या खानदेिावर आंग्रजी ऄंमल होता. 
पलीकडं होळकर महाराजाचंं संस्थान होतं. पूवेकडं ऄचलपूरच्या नबाबाची जहागीर होती. िनमाड भागही 
आंग्रजाचं्या ताब्यात होता. खाडंवा हे िजल््ाचं मुख्य िठकाणी होतं. खाडंवापासून पस्तीस िकलोमीटर 
ऄंतरावर घाटाखेडी नावाचं िोटं संस्थान होतं. ठाकूर घराण्याच्या राजपूत राजाची आथं सत्ता होती. 
 
 पालच्या ईत्तरेला डोंगराची एक रागं गेली अहे. या डोंगरात सुक्ता नदीचं खोरं अहे. ही नदी 
घाटाखेडी संस्थानातून वाहत होती अिण जवळच िबरडा नावाचं गाव होतं. 
 
 िबरडा गावात भाउप्रसग राहत होता. तो िभल्ल होता. तो मूळचा पोखर गावचा राहणारा होता. 
पोखरगाव िबरडाच्या ईत्तरेला अठ-दहा िक. मी. वर होतं. गावी भाउप्रसगच्या विडलाचंी थोडी जमीन 
होती. 
 
 भाउप्रसगचे वडील गरीब होते. एके वर्षी त्यानंा ऄडचण पडली. पोखरच्या पाटलाकंडून कजग 
ईचलले. कजापोटी जमीन गहाण ठेवावी लागली. कजाच्या व्याजात बाप पाटलाकंडं राबत होता. मूळ 
कजग मात्र तसंच होतं. बाप मरून गेला. कजग अिण व्याजात पाटलानंी जमीन हडप केली. 
 
 जमीन गेली. भाउप्रसगनं पोखर गाव सोडलं. पोट भरण्यासाठी िबरडा गावी अला. मोलमजुरी 
करू लागला. सोबत त्याची पत्नी होती. िजवणी ितचं नाव होतं. 
 
 भाउप्रसग किाळू होता. खूप मेहनत करायचा. तो जनावराचंा पारखी होता. गुराचं्या अजाराचंा 
त्याचा ऄभ्यास होता. जंगलातल्या जडीबुटीचं और्षध द्ायचा. अजारी जनावरानंा अराम पडायचा. लोक 
म्हणत, त्याच्या हाताला गुण अहे. 
 
 भाउप्रसग अिण िजवणी, पाटलाची जमीन खंडानं करू लागले. पाटलाकडं खूप जमीन होती. 
जिमनीच्या मोबदल्यात ठरािवक रक्कम ठरिवली होती. ्ा रकमेची वसुली खळयावर धान्याच्या स्वरूपात 
वसूल केली जाइ. 
 
 भाउप्रसग पाटलाच्या ितेात राबू लागला. घाम गाळू लागला. खंडाच्या रकमेची तोंडिमळवणी 
करताना ओढाताण होत होती. कधी पाउस वळेेवर यायचा नाही. रान िपकायच ंनाही. धान्य कमी व्हायचं. 
मालक मात्र खळयावर धान्य भरून नेइ. 
 
 भाउप्रसगची तोंडिमळवणी होत नव्हती. 
 
 भाउप्रसग िजवणीला एक मुलगा होता. त्याचं नाव तात्या. तात्या चारचौघासंारखा होता. अइ-
बापामागं ितेात जाइ. जंगलात िफरे. गावातल्या पोरात खेळे. 
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 तात्यानं बाबंूंचा ितरकमटा केला होता. झुडपावंर बसलेली पाखरं तो बाणानं िटपायचा. झाडावर 
सरसर चढायचा. फळं तोडायचा. सोबत्याला द्ायचा. जवळच्या नदीत डोह होता, त्यात तो मनसोक्त 
पोहायचा. 
 
 भाउप्रसग काळया मातीत राबत होता. पण बरोबरी होत नव्हती. धान्य िपकलं नाही तरी मालक 
खंडात सूट देत नव्हता. दोन वळेेच्या खाण्यासाठी मालकाकडं हात पसराव ेलागत. 
 
 ऄिा पिरच्स्थतीनं भाउप्रसग जेरीस अला होता. 
  



 अनुक्रमणिका 

बापाची जमीन कजापोटी गेली 
 
 दोन-तीन वरं्ष पाउस पडत नाही. पडला तरी कमी पडतो. या वळेी ितेात धान्य नीट ईगवत 
नाही. जनावरानंा पुरेसं पाणी िमळत नाही. माणसं पाण्यासाठी पायपीट करतात. या च्स्थतीला अपण 
दुष्ट्काळ पडला म्हणतो. 
 
 भाउप्रसग पाटलाची जमीन खंडानं करीत होता. या काळात वारंवार दुष्ट्काळ पडू लागला. पाउस 
नसल्यानं िते िपकलं नाही, मालकाची खंडाची रककम देता अली नाही. मालक तगादा करू लागले. 
ििव्या देउ लागले. प्रसंगी मारहाण होउ लागली. 
 
 भाउप्रसग ऄधगपोटी राहत होता. जंगलातील कंदमुळं खात होता. त्याची बायको जंगलातून फळं 
अणायची. नवरा अिण पोराच्या दोन वळेची सोय करीत होती. जंगलातील ितची वणवण वाढली. ऄधगपोटी 
िजवणीची तब्येत िबघडत गेली. ितनं ऄंथरूण धरलं. भाउप्रसगनं झाडपाल्याचे ईपचार केले. भगत-
देवलािाला दाखवले. ती पनु्हा ईठलीच नाही. 
 
 डोळयादेखत बायको गेली. भकेुनं ितचा बळी घेतला. मालकाचा पैिाचा तगादा चालूच होता. 
धडधाकट भाउप्रसग पिरच्स्थतीनं खचून गेला. काळजीनं खंगू लागला होता. मनात झुरत होता. 
डोळयासमोर कोवळया वयाचा तात्या होता. मुलाच्या काळजीनं त्याच्या पोटात तुटू लागलं. 
 
 तात्या सगळं बघत होता. बापाची ईलघाल बघवत नव्हती. अइचं मरण डोळयासमोरून हलत 
नव्हतं. ईपासमारीनं अइ गेली. मालकाच्या तगाद्ानं बाप खचला. दुःख िवसरण्यासाठी िदवसभर दारू 
पीत होता. बायको गेल्याच ं दुःख, मालकाचा धाक व येता िदवस कसा जायचा? पुढचा रस्ता िदसत 
नव्हता. यातच भाउप्रसगची तब्येत िबघडत गेली. त्यानं ऄंथरूण धरलं. बापा झुरत गेला. 
 
 पोरवयाचा तात्या सावरला. पिरच्स्थतीनं त्याला िहाणं केलं. त्याच्यात जबाबदारीची भावना वाढत 
गेली. बापाला साभंाळलं पािहले. बापाचं कजग फेडलं पािहजे, या िवचारानं तो मालकाकडं अला. 
 
 ‘बापाचं कजग मी फेडतो’ म्हणून पाटलाच्या ितेावर राबू लागला. 
 
 तात्या भोळा होता. स्वभावानं सरळ होता कोणावरही चटकन िवरॄास ठेवायचा. िदसायलाही साधा 
होता. चारचौघात डोळयात भरण्यासारखा तो नव्हता. ईंची सवगसाधारण होती. पाच-सव्वापाच होती. 
हडकुळी ऄंगयिी होती. चेहरा बारीक अिण ईभार होता. कान चेहऱयाच्या मानानं मोठे वाटत. मान बारीक 
होती. थोडी ईंच होती. गाल ईतरलेले होते. हनुवटी दबलेली होती. नाक चपटे होते. भवुयावर थोडेच 
केस होते. िमिा भऱुया होत्या. डोळे बारीक होते. डोळयाचंा रंग मात्र घारा होता. पाणीदार डोळे ईठून 
िदसत होते. तोंड बारीक ऄसलं तरी ओठ मोठे होते. चेहऱयावर मोठाले कान िचकटल्यासारखे िदसत होते. 
 
 िकिोरवयाच्या तात्यात नायकाचे गुण िदसू लागले. त्याच्या वयाच्या मुलात तो खेळत होता. ्ात 
तोच पुढाकार घेइ. त्याचंा नायक बने. त्याचे िमत्र त्याला मान देत. िभल्ल मुलाबंरोबर आतरही मुलािंी त्याची 
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दोस्ती होती. जंगलात मुलाचंा खेळ रंगात येइ. िक्तीपेक्षा युक्तीत तात्या वरचढ होइ. िक्तीपेक्षा युक्तीने तो 
काम करी. 
 
 िभल्ल जंगलाचे रिहवासी. ितरकमठा हे त्याचंं िि. सोबत िोटी कुऱहाडही. त्याला तंग्या म्हणत. 
्ा पारंपिरक िवदे्त तात्या तरबेज झाला होता. ितरकमठा चालवी. तो ईत्तम भालाफेक करायचा. 
ितेाच्या कामात तो पारंगत झाला होता. िभल्लानंा नाचगाण्याचंा िौक होता. तात्याला नाचगाणं अवडायचं. 
 

तात्याची बहाद री 
 
 ऄसाच एक िदवस तात्या मालकाच्या ितेात होता. बलै बाधंाला चरत होते. नागंरट सुरू होती. 
तात्यानं बैल हाकून अणले. नागंराचे ििवलटे बलैाचं्या मानेभोवती ऄडकवले. हाक हाक करून बलैानंा 
हाकारले. बैल नागंर ओढू लागले. फाळाने माती िचरली जाउ लागली. जमीन गाभळुली होती. बैलानंा 
नेट पडत नव्हता. 
 
 न्याहारीची वळे झाली. तात्यानं झालेलं काम बिघतलं. पाटाभर रान नागंरून झालं होतं. नागंर 
सोडावा, ऄसा त्यानं िवचार केला. गावाच्या िदिनंे गलका ऐकू अला. िते गावापासून जवळ होतं. त्यानं 
अवाजाच्या िदिनंे पािहलं. न राहवनू तो अवाजाच्या रोखानं पळत गेला. 
 
 गावाच्या विेीजवळ माणसाचंी गदी होती. एक रेडा फुसफुसत ईधळत होता. माणसं घाबरून 
आकडं-ितकडं धावत होती. तात्यानं ऄंदाज घेतला. तो पढंु अला. 
 
 तात्यानं चटकन रेड्याची दोन्ही प्रिगं दोन्ही हातानंी पकडली. फुसफुसणारा रेडा सावध झाला. 
तात्या अिण रेड्याची झुजं सुरू झाली. गदीतून भीतींचे अवाज अले. 
 
 तात्यानं रेड्याला जखडून टाकलं. रेडा दमला होता. त्यानं ििताफीनं त्याची प्रिग िपळली. रेडा 
पालथा पडला. बाजूची माणसं धावली. रेड्यावर तुटून पडली. 
 
 तात्या बाजूला झाला. त्याची बहादुरी बघून सगळे थक्क झाले. तात्याची बहादुरी पाटलाचं्या 
कानावर गेली. गेले दोन वरं्ष पुरेसा पाउस नव्हता. ितेात पीक अले नव्हते. तात्याची खंडाची रक्कम देण ं
बाकी होती. पाटलानंी तात्याची खबर ऐकली. त्यानंा अनंद झाला नाही. मनातून राग ईफाळून अला. 
माणूस पाठवला. पैिाची मागणी केली. 
 
 भाउप्रसगची तब्येत अणखी िबघडत गेली. मालकाचंा तगादा चालूच होता. ितेात धान्य नव्हतं. 
ऄंथरूण धरलेला भाउप्रसग पोराला म्हणाला, ‘आथं काइ खरं नाय पोरा अपलं. िपराचं पोखर अपलं गाव. 
जिमनीचा तुकडा हाय. सद्ा ििवबा पाटील करतु.’ 
 
 अजारी भाउप्रसग खंगत गेला. तो पनु्हा ईभा राहू िकला नाही. 
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 अइ गेली. अइ मागून बापही गेला. तात्या पोरका झाला. अइ-बापाचं ित्र ईडून गेलं. िबरडा 
गावात मन रमेना. मालकाचा तगादा थाबंत नव्हता. 
 
 काय करायचं या गावात राहून? 
 
 बापानं सािंगतलं होतं. पोखरला थोडी जमीन अहे. त्या तुकड्यावर काम करता येइल. 

 
साधाभोळा तात्या ग न्हेगार ठरभवला 

 
 तात्या पोखरला अला. पोखर िबरडाच्या ईत्तरेकडं होतं. िेगाँव पोिलस स्टेिन जवळ होतं. यात 
अठ मलै ऄंतर होतं. तात्या पोखरला अला त्यावळेी तीस वर्षांचा होता. पोखरच्या िभकीिी त्याच ं
ऄगोदरच लग्न झालं होतं. िभकीचा बाप पोखरचाच होता. 
 
 तात्या ििवबा पाटलानंा भेटला. भाउप्रसग गेल्याचं पाटलानंा समजलं होतं. भाउप्रसगच्या दुःखाच ं
पाटलानं नाटक केलं. तात्याबद्दल सहानुभतूी दाखवली. 
 
 ििवबा पाटील गोड गोड बोलत होते. साध्या-भोळया तात्याला त्यानंी कामाला ठेवलं. तो 
पाटालाचं्या ितेावर काम करू लागला. बापाच्या मृत्यूचं दुःख ताजं होत. तात्यानं पाटलाकडं िवर्षय 
काढला. बापाची जमीन त्याला हवी होती. पाटलानंी ईडवा-ईडवीची ईत्तरं िदली. 
 
 ििवबा पाटील म्हणाले, “तात्या तुझ्या बापाची जमीन अहे; परंतु तुझ्या अजोबानंी कजग घेतलं. 
त्यातली एक दमडी फेडली नाही.” 

 

 “मी फेडतो बापाचं रीन.” तात्या म्हणाला. 
 
 “ठीक अहे” हसून पाटील म्हणाले. 
 
 तात्याच्या लवकर लक्षात अलं. पाटलानंी त्याची जमीन बळकावली अहे. 
 
 तात्या गोंधळला. त्याच्या मनात वादळ सुरू झालं. मेहनत करावी ऄिी आच्िा होती. काळया अइत 
राबाव ं वाटत होतं. बापाच ं कजग फेडायची त्याची तयारी होती. पाटलाचंा आरादा मात्र वगेळाच िदसू 
लागला. 
 
 पोखरला तात्याच्या अणखी ओळखी झाल्या. नवीन िमत्र झाले. एकानं तात्यास भरीस घातलं. 
तुझी जमीन अहे. पाटलाचंा बेत चागंला नाही. पाटलािवरुद्ध तालुकयाला ऄजग कर. सरकार तुझ्या ऄजाचा 
िवचार करील. 
 
 तात्या भोळा होता. त्यानं िमत्राचं ऐकलं. त्याच्या सोबत खाडंव्याला गेला. ऄजग केला. पढंु 
तात्याच्या िवरुद्ध िनकाल लागला. 
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 वातले पाटील तात्याच्या िवरुद्ध होते. पटवाऱयाचंी पाटलानंा साथ होती. खाडंव्याचे मायबाप 
सरकारही पाटलाचं्या बाजूला गेले. 
 
 साध्या सरळ तात्याच्या मनात गोंधळ ईडाला. 
 
 काय कराव ंअता? कोणाकडं मदत मागावी ? 
 प्रामािणकपणे साधं जीवन जगाव,ं ऄसं त्याला वाटत होतं. 
 
 अपल्या ितेावर मजूर म्हणनू राबाव,ं ऄिी त्याची आच्िा होती. अजोबाचं कजग फेडाव,ं त्याला 
वाटतं होतं. 
 
 पाटलानं हे रस्ते बंद केले होते. वरच्या सरकारनं पाटलालाच मदत केली होती. 
 
 रात्रभर तात्याला झोप अली नाही. अपल्यावर पाटलानं ऄन्याय केला. सरकारनं पाटलानंा मदत 
केली. गिरबाचा जगण्याचा हक्क नाकारला त्यानंी. 
 
 पहाटे तात्या ईठला. त्यानं मनाचा िनरृय केला होता. हाती दंडूक घेतलं. ितेात अला. ितेावर 
पाटलाचंा गडी काम करीत होता. तात्यानं त्या माणसाला बदडून काढलं. अपल्या ितेातून पळवनू 
लावलं. 
 
 तात्याच्या वागण्यानं पाटील हुिार झाले. तात्याला वळेीच धडा ििकवण्याचं त्यानंी ठरिवलं. 
पोखरजवळ भइुफळ गाव होतं. प्रहमत पाटील मालगुजार होते. प्रहमत अिण ििवबा पाटलाचं नात होतं. 
प्रहमत पाटलाचंी पोिलसात उठबस होती. ििवबा पाटलानंी तात्यािवरुद्ध तक्रार नोंदवली. पोलीस अले. 
तात्याला पकडून घेउन गेले. कोटात प्रहमत पाटलानंी साक्ष िदली. तक्रार खोटी होती. साक्षही खोटी 
होती. कोटानं िनकाल िदला. 
 
 तात्याला दोन वर्षांची सक्तमजुरीची ििक्षा झाली. तात्याचे िमत्र मदतीस अले. वरच्या कोटात 
तात्यासाठी ऄपील केलं. ििवबा पाटलानं चोरी व ईचलेिगरीचे अरोप केले होते. सत्र न्यायाधीिानंी 
खालच्या कोटाची ििक्षा रद्द केली. 
 
 िनकाल ऐकून पाटलानंा समाधान झाले नाही. प्रहमत पाटलानंी पुन्हा कुभाडं रचले. तात्यािवरुद्ध 
पाटलानंी अणखी तक्रार पोिलसात केली. पोलीस अले. तात्याला ऄटक केली. साक्षी पुराव्याचे नाटक 
झाले. या वळेी ही प्रहमत पाटील पढंु होते. 
 
 वाइट वतगणकू अिण चोरीचे अरोप ठेवले होते. िनरपराध तात्याला गुन्हेगार ठरवलं. 
साक्षीपरुाव्याने अरोप िसद्ध झाले. एक वर्षाची सरॅम कारावासाची ििक्षा ठोठावली. तात्याला नागपूरच्या 
तुरंुगात रवाना केलं. 
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 तात्याचा काळ दीडि ेवर्षांपूवीचा होता. त्या काळी राजे भारतीयच होते; पण ते आगं्रजाचें माडंिलक 
होते. सवगत्र आंग्रजाचंं राज्य होतं. आंग्रज त्यानंा मदत करणाऱयाचें िहत पाहत. रॅीमंत सावकार हुिार होते. 
गावातले पाटील-मालगुजार साहेबाचें िहत पाहत. गरीब ऄडाण्याला ऄडवणकू करीत होते. पोलीस 
मालगुजार-पाटलाचें हस्तक होते. ते सागंत तसे ऄिधकारी करत. ऄिा कोंडीत तात्या सापडला. 
कायद्ानं गुन्हेगार ठरला.  
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पाटलाची यशोदा आभण तात्यावर आळ 
 
 तात्याला ििक्षा झाली. नागपूर जेलमध्ये होता. तेथे तो एकच िवचार करत होता. माझं काय 
चुकलं? चुकी झाली तर सरकार ििक्षा करते. चोरी केली, पोलीस डाबंून ठेवतात, फटके मारतात हे 
माहीत होतं. तो ऐकून होता. गुन्हेगारानंा ििक्षा करणं सायेबाचं कामच होतं. 
 
 अपला काय गुन्हा अहे? ििवबा पाटील गोड बोलत होते. ितेावर काम कर म्हणाले. मग जमीन 
का देत नाहीत? वकील साहेब म्हणाले, माझं वागण ंवाइट अहे. मी चोरी केली. प्रहमत पाटलानं हे कोटात 
सािंगतलं. 
 
 ििक्षा भोगून झाली. तात्या जेलबाहेर अला. पोखरच्या काळयाअइची ओढ होती. बायको-पोराची 
अठवण येत होती. या वर्षात त्याचें हाल झाले ऄसतील. बायकोला भाउ होता. त्यानं मदत केली होती. 
 
 तात्या पनु्हा पोखरला अला. 
 
पोखर गावात एक पीर होता. त्याला नवगजा पीर म्हणत. गावाच्या ईत्तर भागात हे िठकाण होतं. बाजूला 
मोठं प्रचचेचं झाड होतं. त्याच्या बाजूला बेलाचं झाड होतं. 
 
 नवगजाबाबा सुफी सतं होते. बाबाची मजार लाबं अकाराची होती. नउ गज लाबंीमुळं त्यानंा 
नवगजा म्हणत. बाबाची पोखर गावावर कृपा होती, ऄिी लोकाचंी रॅद्धा होती. ऄडचणीच्यावळेी ते बाबा 
मदत करतात, या भागाचं रक्षण करतात, संकटकाळी धावनू येतात ऄसं सगळे मानत होते. 
 
 बाबाची मजार कच्ची होती. पाढंऱया मातीची बाधंली होती. त्यावर भक्त चादर चढवत. काम व्हाव ं
म्हणून नवस करत. काम सफल झालं की मग ते मजारवर नवी चादर चढवत. हा कपडा न मोजता अणत. 
दुकानदारास बाबाची चादर मागत. दुकानदार कपडा न मोजता देत ऄसे. न मोजलेला कपडा मजारीवर 
पुरायचा, ऄिी लोकाचंी रॅद्धा होती. 
 
 मजारीच्या मागच्या बाजूला बेलाचं झाडं होतं. त्याच्या बगलेत पाढंरी कन्हेर होती. मजारीसमोर 
रस्ता होता. तो गावात जात होता. 
 
 तात्या नवगजा बाबाजवळ राहू लागला. गावातले काहीजण िमत्र झाले होते. त्यात नहाल होता. 
नहालला िलिहता वाचता येत होतं. तात्यावर ऄन्याय झाला. नहालला तात्याची सहानुभतूी वाटत होती. 
खाडंव्याला तात्यानं ऄजग केला होता. यावळेी नहाल सोबत होता. 
 
 तात्यानं नवगजा बाबाजवळ नवस केला. माझी काळीअइ मला परत िमळू दे. 
 
 तात्या पुन्हा ििवबा पाटलाकडं गेला. त्यानं ितेीचा िवर्षय काढला. अजोबाच ं कजग फेडतो 
म्हणाला. पाटील हुिार होते. कावबेाज होते. त्यानंी तात्याला संमती िदली. भाबडा तात्या पाटलाचं्या 
ितेावर पुन्हा राबू लागला. 
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 पाटील तात्यािी गोड बोलत होते. ितेावर राबवनू घेत होते. तात्याला नवा हुरूप अला होता. तो 
मनािी स्वप्न पाहू लागला. त्यानं िते नागंरलं. औत धरलं. पावसानं वळेीच माया दाखवली. पीक तरारून 
अलं. धान्याची मोठ्ठी रास तयार झाली. मालकाला खळयावर धान्य भरून िदलं. पाटलाच्या कजातून मुक्त 
झाला होता. 
 
 तात्या स्वप्न रंगवीत होता. घाम गाळीत होता. 
 
 ििवबा पाटलानंा एक मुलगी होती. ितचं नाव यिोदा. बालपणीच ितचं लग्न झालं होतं. दुदैवानं 
ती बालिवधवा बनली होती. यिोदा स्वभावानं सरळ होती. तात्याची बायको िभकीिी ितची ओळख होती. 
दोघी बालपणीच्या मिैत्रणी होत्या. यिोदा तात्यापेक्षा अठ-दहा वर्षांनी लहान होती. 
 
 यिोदेला विडलाचें डावपेच माहीत होते. तात्यावर वडील ऄन्याय करतात, त्याला खोटं सागंतात, 
त्याची फसवणकू करतात, हे ितला कळत होतं. ितला तात्याबद्दल सहानुभतूी वाटू लागली. ती तात्याला 
भाकरी द्ायची. जमेल तेवढी मदत करायची. 
 
 विडलाचंं कारस्थान ितनं तात्याला सािंगतलं. तात्या व यिोदाचे सबंंध अहेत ऄिी गावात चचा 
सुरू झाली. माणसं कुजबजूु लागली. यिोदा पाटलाची पोरगी होती. तात्या िभल्ल जातीचा होता. िभल्लाला 
गुन्हेगार जातीचे समजले जाइ. गुन्हेगार जातीच्या पोरानं ऄिी िहम्मत करावी? या पे्रमसंबधंाचे वादळ 
ईठले. गावाच्या प्रितष्ठेचा प्रश्न िनमाण झाला. 
 
 गावकऱयानंी िनणगय घेतला. यिोदेच्या विडलानंी जातीबाहेर टाकलं. गावाची आज्जत गेली, ऄस ं
माणसं म्हणू लागली. गावात काही तरुण पोरं होती. त्या पोराचंा यिोदेवर राग होताच. त्यानंा ही सधंी 
िमळाली. तात्याला धडा ििकवावा. मारहाण करावी. पोराचंी कुणकुण यिोदेनं ऐकली. ितनं तात्याला 
सावध केलं. 
 
 तात्यानं गावकीला त्रास िदला नव्हता. यिोदेच्या संबधंाचा त्याच्यावर अळ घेतला होता. हा 
ऄन्यायच होता. तात्याला या लोकाचंा राग येउ लागला. यिोदेच्या ित्रूला धडा ििकिवण्याचं त्यानं 
ठरिवलं. त्याचं्या म्हिीचे कान कापले, िवरोधकानंा भेट िदले. 
 
 पाटलानंा गावकऱयानंी जातीबाहेर टाकलं होतं. त्या लोकाचं्या दारी तात्या अला. यापुढं नीट 
वागा, नाहीतर घरं पेटवनू देइल. त्यानं सवांना धमकावलं. 
 
 यिोदेचे िवरोधक नरमले. त्यानंी नमतं घेतलं. ििवबा पाटलानंी िभंर रुपये दंड भरावा, गावकी 
त्यानंा माफ करील ऄसा तोडगा पुढं अला. पाटलानंी दंड भरला.  
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द सऱयादंा त रंगवास 
 

 पोखर गावात राहणं कटकटीच ंहोतं. तात्यानं नहालिी चचा केली. पढुचा त्रास त्यालाही नको 
वाटत होता. त्याने िनणगय घेतला. पोखर सोडायचं. बाजूला िहरापूर गाव होतं. ते होळकर मुलुखात होतं. 
पोखर खाडंव्यात होतं. आथं गोऱया साहेबाचं राज्य होतं. 
 
 तात्या िहरापूरला अला. मोलमजुरी करू लागला. बायको-पोरासंोबत राहू लागला. साधं जीवन 
जगण्याची धडपड करीत होता. 
 
 िहरापूरला तात्याला एक िमत्र िमळाला. त्याचंी ओळख झाली. दोघाचंी लवकरच गट्टी जमली. तो 
िमत्र ईंचा-पुरा होता. काळया पहाडासारखा िधप्पाड होता. त्याचं नाव िबजिनया. जवळच खजुरी गाव 
होतं. िबजिनया ितथला राहणारा होता. 
 
 िहरापूरजवळ बारी गाव ं होतं. त्या गावात चोरी झाली. पोिलस चोरीचा तपास करत होते. 
पोिलसानंा तात्या-िबजिनयाचा संिय अला. ऄटक करायला पोिलस अले. बेगुनाह िबजिनयानं 
पोिलसावंर हल्ला केला. िजेारी तात्या होता. पोिलसानंी दोघानंा पकडले. खाडंव्याला घेउन अले. 
कोटात केस सुरू झाली. बोरी गावच्या चोरीचा अरोप लावला. त्याचा पुरावा िमळाला नाही. चोरीचा गुन्हा 
िसद्ध झाला नाही. पोिलसावंर दोघानंी हल्ला केला. हा गुन्हा िसद्ध झाला. दोघानंा तीन-तीन मिहन्याचंी 
ििक्षा झाली. िबजिनयाला जबलपूरला पाठिवलं. तात्याला खाडंवा तुरंुगात पाठिवलं. 
 
 दुसऱयादंा ििक्षा भोगनू तात्या बाहेर अला. 
 
 दोन्ही वळेेस खोटे अरोप होते. खोट्या साक्षी झाल्या होत्या. सरकारनं त्याला गुन्हेगार ठरिवलं 
होतं. प्रत्यक्ष त्याचा काही गुन्हा नव्हता. 
 
 मी गुन्हेगार नाही. माझी काही चूक नाही. तात्या सागंत होता. कोणी ऐकतं नव्हतं. 
 
 अता कुठं जायच?ं 
 
 आंग्रज पोिलसानंी त्याला दोनदा ऄडकवलं. ििवबा पाटील अिण प्रहमत पाटलानंी तक्रार केली 
होती. जिमनीचा िवचार सोडून द्ावा, ऄसं त्याला वाटू लागलं. 
 
 दूर जायचं त्यानं ठरिवलं. ितथं पोिलस येणार नाहीत. पाटलाचंा संबधं येणार नाही. या िवचारानं 
तो िसअरो गावी अला. ते गाव होळकर राज्यात होतं. चारचौघासंारखं जगण्याची तात्याची धडपड 
चालली होती. 
 
 तात्या ितेात काम करी. बायको िभकी मजुरी करी. पोरगा िकसन दुडुदुडु अइमागं पळू लागला. 
तात्याला अणखी एक िमत्र िमळाला. त्याचं नाव दौल्या होतं. िबजिनया ऄधूनमधून भेटायला येइ. ितघाचं्या 
गप्पा होत ऄसत. 
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 िसअरो गावात तात्या रमू लागला होता. एके िदविी पोखरचा जुना िमत्र अला. िमत्रानं खबर 
अणली होती. बाजूच्या गावात चोरी झाली होती. ज्याची चोरी झाली तो िभल्ल होता. सुभान त्याचं नाव 
होतं. सुभाननं पोिलस ठाण्यावर तक्रार केली. चोरीच्या वस्तू जेलीमकडे सापडल्या. तो िजेारच्या गावात 
राहत होता. 
 
 प्रहमत पाटलानंा ही गोि कळली. ते जेलीमला भेटले. 
 
 “पोिलस तुला अत टाकतील. चोरीच्या वस्तू तुझ्याकडं सापडल्या. तुला मी वाचवतो. ्ा वस्तू 
तात्यानं िदल्या, ऄसं पोिलसानंा सागं.” प्रहमत पाटील जेलीमला म्हणाले. 
 
 प्रहमत पाटलाला तात्याची भीती वाटत होती. त्याला पुन्हा अत टाकाव ं म्हणून त्यानंी डोकं 
चालिवलं. तात्याला यात ऄडकवाव.ं मग जोखीम राहणार नव्हती. जेलीमला योजना पसंत पडली. 
 
 जेलीमनं पोिलसात बयान िदलं, त्या वस्तू तात्यानं अणून िदल्या होत्या. पोिलस तात्याकडं येत 
अहेत, ही खबर पोखरच्या िमत्रानं ऄगोदरच िदली. 
 
 दोन वळेा तात्या तुरंुगात गेला होता. खडतर ििके्षचा ऄनुभव घेतला होता. अता पुन्हा पोिलसानंी 
पकडलं तर! 
 
 तात्या हुिार झाला. पोिलसाचं्या भीतीनं गाव सोडलं. बाजूला सातपुड्याच्या रागंा होत्या. घनदाट 
जंगल होतं. त्यानं जंगलं-दऱयाचंा अरॅय घेतला. 
 
 पोिलस त्याच्या मागावर होते. त्याचंा ससेिमरा चकुिवण्यासाठी तो िफरत होता. एका िठकाणाहून 
दुसऱया जागी भटकंती सुरू झाली. बरोबर िबजिनया होता. दौल्या होता. अणखी दोन-तीन िमत्र होते. 
 
 रानोमाळ ते िफरत होते. िजेारच्या गावातून भाकरी मागून अणायचे. एखादा िदवस ईपवास 
घडायचा. खायला िमळायचं नाही. पोटात अग भडकायची. खाण्यासाठी िोटी मोठी चोरी करू लागले. 
 
 पाटलामुळं ही वणवण सुरू झाली होती. पाटलानंा मालगुजार प्रहमत पाटील मदत करत होते. 
पोिलस त्याचंं ऐकत होते. या सवांनी त्याच्यावर ऄन्याय केला होता. 
 
 िकती िदवस हे सहन करायचं? तात्या िवचार करू लागला. त्याचे साथीदार भडक डोकयाचे होते. 
पाटलानंी अपल्यावर ऄन्याय केला, त्यानंा धडा ििकिवला पािहजे, त्याििवाय ते गप्प बसणार नाहीत. 
िबजिनया सागंायचा. 
 
 साध्या भोळया तात्याला पटू लागलं. तो दुसऱयावर िवरॄास टाकायचा. मागच्या दोन ऄनुभवानं तो 
थोडा बदलला होता. प्रत्येकाकडं तो संियानं पाहू लागला. 
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 तात्याचा स्वभाव मवाळ होता. त्याला चटकन राग येत नव्हता. अता तो हळूहळू कठोर बनू 
लागला. पोखरवाल्यानंी त्याला त्रास िदला होता, हे तो िवसरू िकला नाही. 
 
 तात्याचा मुक्काम सुक्ता नदीकाठी होता. नदीचं खोरं खोल होतं. बिीच्या अकाराच्या डोंगररागंा 
पसरल्या होत्या. मधून नदी वाहत होती. नदीकाठी ििवाबाचं मंिदर होतं. झाडाचं्या गदीत मंिदर झाकून 
गेलं होतं. 
 
 ििवाबाबा साधु पुरुर्ष होते. िभंर वर्षांपूवी ते होउन गेले होते. ते या भागात अले अिण आथंच 
त्यानंी समाधी घेतली होती. समाधी िजेारी जगदंबेचं मंिदर होतं. ििवाबाबानंा जगदंबा प्रसन्न होती. 
 
 िनमाडची माणसं ििवाबाबा दिगनास येत. 
 
 मनातली आच्िा ििवाबाबा परुी करतो, ऄिी लोकाचंी रॅद्धा होती. 
 
 तात्या ििवाबाबाच्या दरबारात अला. बाबाचं दिगन घेतलं. तात्या ििवाबाबा जवळच्या गुहेत राहू 
लागला. गुहेजवळ एक पाउलवाट होती. ती पोखर गावाकडं जात होती. 
 
 तात्या िवचार करीत बसला होता. पाउलवाटेनं एक माणूस येत होता. तात्यानं माणसाला 
ओळखलं. तो पोखरचा होता. िभका पाटलाचा भाउ काळू होता. 
 
 पोखरचा माणूस िदसताच तात्याचा राग ईफाळून अला. तात्यानं झडप घातली. काळू पाटलाला 
पकडलं. साथीदाराच्या हवाली केलं. साथीदारानंी काळूला जेरबंद केलं. 
 
 तात्यानं एका साथीदाराला पोखरला पाठिवलं. काळूला ताब्यात घेतलं. ही खबर गाववाल्यानंा 
कळिवली. 
 
 सहा िदवस काळू तात्याच्या ताब्यात होता. काळूचा भाउ तात्याच्या िमत्राकडं अला. नहाल 
तात्याचा चागंला िमत्र होता. तात्याकडं मध्यस्थी करायला पाठवलं. 
 
 िभका पाटलानं नहालला जंगलात पाठवलं. तात्यासाठी िभंर रुपये पाठिवले. नहालने तात्याची 
समजूत घातली. िभंर रुपयाच्या मोबदल्यात काळूची सुटका केली.  
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तंट्याचे जेलमधून पलायन 
 
 काळू पाटील पोखरला परत अला. तात्यानं पोखरच्या माणसानंा हात दाखवला होता. ििवबा 
पाटील सावध झाले. प्रहमत पाटलानंा काळजी वाटू लागली. तात्या मोकळा राहणं धोका अहे. तो अता 
गप्प बसणार नाही. त्याचा ईपद्रव वाढेल. 
 
 तात्या त्यानंा सकंट वाटू लागला. प्रहमत पाटील पाताळयंत्री होते. त्यानंी एक योजना अखली. 
ििवबापाटलानंा सािंगतली. 
 
 सरदार पाटील ििवबाचे भाउबंद होते. त्याचंा मुलगा मोहन होता. प्रहमत पाटलानं मोहनला 
जंगलात पाठवलं. तात्याचा िोध घेतला. 
 
 तात्या भेटताच मोहन रडू लागला. 
 

 “माझ्या घरचे माझ्यािी नीट वागत नाहीत. गावच्या लोकानंी तुझ्यावर ऄन्याय केला. त्यावळेी मी 
तुला सागंायला पािहजे होतं. माझी चकुी झाली. चकू दुरुस्त करण्यासाठी मी अलोय. अता तुझ्याबरोबर 
आथं राहणार” मोहन पनु्हा रडू लागला.  
 
 तात्यानं मोहनची व्यथा ऐकली. तो मूळचा साधाभोळा होता. मोहनचं बोलणं ऐकून त्याला वाइट 
वाटलं. त्यानं त्याच्यावर िवरॄास ठेवला. 
 
 मोहन तात्यासोबत जंगलात राहू लागला. थोडे िदवस लोटले. एके िदविी तात्या त्याला 
म्हणाला, 
 
 “तू पोखरला जा. माय-बापासंग राहा. अमच्या बरूबर ही वणवण किाला करतुस.” 

 

 “तू माझ्याबरोबर चल. माझ्या बापाची समजूत घाल. पनु्हा परत ये.” मोहन काकुळतीनं म्हणाला. 
 
 मोहन अग्रहानं बोलत होता. गोड भलूथापानंा तात्या भाळला. एका साथीदाराला बरोबर घेतलं. 
मोहनसोबत पोखरला अला. 
 
 मोहनला पाहून सरदार पाटील अनंदले. ते तात्यािी गोड बोलले. 
 
 “मी अिण ििवबा पाटलानंी ठरिवलं अहे. तुझ्या कटकटी संपवायच्या तुला अता कोटग कचेऱया 
नाहीत. पोिलसाचंा त्रास होणार नाही. ईद्ा काही कागदपत्रावंर स्ा कर. स्ा झाल्या की तू मोकळा 
होिील.” सरदार पाटील बोलले. त्याचं्या बोलण्यात सहानुभतूी िदसत होती. 
 
 तात्याचा िमत्र नहालही अला होता. त्याच्यासमोर सरदार बोलले होते. तात्यानं बोलण्यावर 
िवरॄास ठेवला. कोटग-कचेऱयाच्या कटकटी त्यालाही नको होत्या. पोिलसाचंा ससेिमरा संपणार होता. 
त्याची जमीन परत िमळणार होती. िवेटच्या गोिीनं तो तयार झाला. 
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 सरदार पाटलाचं्या घरी अला. दारात पाय ठेवला. अत पोिलस दबा धरून बसले होते. त्यानंी 
झडप घातली. तात्याचे हात-पाय बाधंले गेले. 
 
 मागच्या दारानं प्रहमत पाटील पुढं अले. त्यानंा अनंद झाला होता. त्यानंी मोहनचं ऄिभनंदन केलं. 
 
 तात्याला पोखरला ऄटक झाली. त्याच िदविी दौल्या-िबजिनयालाही पकडले. सवांना 
खाडंव्याला अणले. 
 
 पुन्हा तात्या फसला होता. मोहनवर त्यानं िवरॄास ठेवला. िमत्र म्हणिवणाऱयानं दगा िदला होता. 
प्रहमत पाटलाचा यात हात होता. 
 
 पोिलस कोठडीत तात्या िवचार करू लागला. 
 
 कोटात खटला ईभा रािहला. साक्षीपुराव्याचं नाटक सुरू झालं. भइुफळच्या प्रहमत पाटलानंी चोख 
काम केलं. 
 
 प्रहमत खोटं सागंत अहे हे बघून तात्या खवळला. 
 

 “प्रहमतदाजी, िकती खोटं सागंणार हायेस. म्या िभल्ल हाय जातीचा. अता पस्तुर म्या गय केली. 
अता मातर पुढं गाठ हाय ्ा तंट्याची. सुटून अलो की सोय बगीन तुजी.” तात्या गरजला. प्रहमत 
पाटलाचंा थरकाप ईडाला. तोंड लपवण्याचा त्यानंी प्रयत्न केला. 
 
 साक्षी, पुराव ेसंपले. तात्या अिण दोन सािथदारािवरुद्ध गुन्हा िािबत झाला. न्यायाधीि ईद्ा ििक्षा 
सुनावणार होते. गुन्हेगार दोर्षी ठरले होते. अरोपींना रात्रीसाठी खाडंवा जेलमध्ये पाठवलं. 
 
 तात्या, दौल्या अिण िबजिनयासाठी ती काळरात्र होती. तुरंुगाच्या भक्कम कोठडीत ते डाबंले होते. 
कोठडीच्या प्रभती भक्कम होत्या. बाहेर ईंच तटबंदी होती. हा तुरंुग बाधूंन पाचच वरं्ष झाली होती. 
 
 तात्याचे िवचार सुरू झाले. 
 
 अजची रात्र ही काळरात्र अहे. ईद्ा कोटग ििक्षा सुनावणार. कोणत्यातरी तुरंुगात रवानगी 
होणार. या ऄगोदर दोनदा हा ऄनुभव होता. अता ितसरी वळे समोर येउन ठेपली होती. 
 
 अता िवेटची सधंी अहे. त्यानं िवचार केला. अजूबाजूच्या बराकीचं िनरीक्षण केलं. मागच्या 
प्रभतीला एक िखडकी होती. दोन पुरुर्ष ईंच होती ती. 
 
 तात्यानं मनात योजना अखली. 
 
 बराकीतले आतर कैदी झोपी गेले होते. 
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 त्यानं िबजिनया, दौल्याला आिारा केला. काम सुरू केलं. तात्या प्रभतीिी वाकला. त्याच्या पाठीवर 
िबजिनया चढला. त्याच्या खादं्ावर दौल्या चढला. िखडकीजवळचा चुना नखानं टोकरू लागला. एक 
दगड मोकळा झाला. िखडकी ओढून बाहेर काढली. एकाच्या खादं्ावर दुसरा ईभा रािहला. िखडकीच्या 
बोगद्ातून पलीकडं ईतरले. 
 
 बाजूच्या बराकीचे कुलूप तोडले. पाच कैद्ानंा बाहेर काढलं. तुरंुगाच्या बाहेरच्या तटबंदीजवळ 
अले. 
 
 धोतराचंा दोर बनिवला. साथीदारानंी माणसाची ििडी केली. एकजण तटावर चढला. दोराच्या 
साहाय्यानं सगळे तटावर अले. एकेक पलीकडं ईतरला. िवेटी तात्या रािहला होता. 
 
 तात्यानं ओरडून पोिलसानंा अव्हान िदलं.  
 
 “्ो तंट्या चालला हाय. जो कोनी माइचं दूद पेलाला असन, त्येंनं मले पकडून दाकवाव.ं” 
 
 तात्याचा अता तंट्या झाला होता.  
 
 तंट्यानं गजगना केली. तटावरून खाली ईडी मारली. त्याच्या साथीदारानं त्याला ऄलगद झेललं. 
बाहेर ऄंधार होता. ऄधंाराचा फायदा घेउन ते पसार झाले.  
 
 खाडंवा जेलची धोकयाची घंटा वाजू लागली. पोिलसाचंी पळापळ सुरू झाली. पोिलसाचें धाब े
दणाणले. सवग पोिलस ठाण्यानंा तारा गेल्या.  
 
 ईजेडण्यापूवी तंट्या दूरच्या जंगलात पोहोचला होता. 
 
 एका रात्रीत तंट्यात बदल झाला होता. त्याच्या जीवनाला कलाटणी िमळाली. अतापयंत त्यानं 
सगळयावंर िवरॄास दाखवला होता. पण सवांनी त्याला फसवलं होतं. तो खरं बोलत होता. समोरचे खोटं 
बोलत होते.  
 
 किी ही जगाची रीत? माझं तर चुकत नाही ना! तंट्या सारखा िवचार करू लागला.  
 
 िबजिनया म्हणायचा, हे लोक बदमाि अहे. सावकार अपल्याला लुटायलेत. मालगुजार 
िपळायलेत. पोिलस त्यानंा साथ देत अहेत.  
 
 िबजिनयाचं सागंणं पटत नव्हतं. वाटायचं, पाटील-मालगुजार मायबाप अपले. तेच मदत 
करतात. ऄडीऄडचणीला धाउन येतात. त्याचं्या बद्दल ऄसा राग धरायचा? 
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 िबजिनयाचं बोलणं पटू लागलं तंट्याला. काळी अइ भाकरीचा तुकडा होता. तोंडातला तुकडा 
पाटलानं िहसकावनू घेतला. खोटा अरोप केला. जेलमध्ये तीन वळेेस डाबंलं. हा ऄन्याय अहे. अता गप्प 
बसलो तर तो पनु्हा ऄडकवील.  
 
 त्यानंा धडा ििकवला पािहजे. 
 
 धडा ििकवायचा म्हणजे काय करायच?ं ती मोठी माणस.ं त्याचं्याकडं पैसा अहे. पोिलस त्याचं्या 
ओळखीचे. गावातली माणसं त्याचं्याबरोबर. अपण सात-अठजण काय करणार?  
 
 तंट्या सारखा िवचार करू लागला. साथीदारािंी बोलू लागला. 
 
 तंट्या एका गावातून दुसऱया गावात िफरत होता. तरुण साथीदार वाढू लागले. अता संख्या वीस 
झाली होती. जुने साथीदार येउन िमळाले होते. 
 
 टोळी जंगलात िफरत होती. जवळच्या गावातून भाकरी मागून अणत होती. अटा मागत होते. 
जंगलातली फळं खात होती.  
 
 तंट्याचा जंगलात मुक्काम होता. एकदा भाकरी िमळाल्या नाहीत. अटा संपला होता. दोन 
िदवसाचंा ईपवास घडला होता. पोटात अग ईसळली. भकू गप्प बसू देइना. दौल्या बाजूच्या गावात गेला. 
बंद घराचा कोंडा तोडला. अटा-धान्य घेउन अला. नाआलाजानं चोरी करावी लागली.  
 
 सातपुड्याच्या पायथ्यािी तंट्याचा मुक्काम होता. जवळच सामपरुा गाव होतं. दौल्या गावात अला. 
नामा चाभंाराचं घर लागलं. नामानं एक तलवार िदली. चाकू िदला. काही पायताने िदली. 
 
 बाजूला ििवना गाव होतं. हे होळकराचं्या हद्दीत होतं. तंट्या ििवनाच्या ििवारात मुक्कामाला होता. 
खाडंव्याला डेप्युटी किमिनर होते. त्यानंा अव्हान देणारा िनरोप तंट्यानं पाठिवला. पोिलसाचंा ऄवमान 
करणारा हा िनरोप होता.  
 
 “मी पोिलसाची अज्ञा पाळणार नाही. तंट्यािी तुमची गाठ अहे.” ऄसा बेगुमानपणाचा संदेि 
होता. 
 
 पोिलसाचंा ऄपमान करणारा तो िनरोप होता. 
 
 पोिलस प्रमुखाला तंट्यानं अव्हान िदलं होतं. त्याच्या बंडाची ती सुरुवात होती. 
 
 तंट्याची टोळी सातपडु्यात िफरू लागली. िचरवलेीच्या सोनाराला लुटलं. त्यानं भाकरी िदल्या 
नव्हत्या. सुंदरेलचा पाटील तंट्याला ओळखत होता. िबजिनया त्याला माहीत होता. पाटलाचं नाव 
होळकर मुलखात होतं. तंट्या सुंदरेला अला. पाटलानं तंट्याला सोळा रुपयाचंी मदत केली. 
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हरवसंपरुला जेसू पाटील होते. पाटलानं तंट्याला ितेात अरॅय िदला. एक अठवडा ते ितथं होते. 
िनघताना पाटलानं काही पसेै िदले. 
 
 तंट्या केळवणला अला. ितथं नबी बकि िमिी राहात होता. तो बंदूक व आतर िि िवकायचा. 
त्याच्याकडून तंट्यानं एक बदूंक घेतली. एकोणावीस रुपये िदले.  
 
 खाडंवा जेलमधून तंट्या पळाला होता. ही बातमी िनमाडभर पसरली होती. पोिलस त्याला 
पकडण्यासाठी प्रयत्न करत होते. तंट्याच्या नावाचा सगळीकडं बोलबाला झाला होता. तरुणानंा त्याच ं
अकर्षगण वाटू लागलं होतं. 
 
 त्या िदविी खाडंव्याचा बाजार होता. तंट्या बाजारात अला. खादं्ाला बंदूक होती. सोबत 
साथीदार होते. तंट्या अल्याची बातमी बाजारात पसरली. बाजारातले िभल्ल-अिदवासी तरुण धाव ू
लागले. त्यानंा बहादूर तंट्याला पाहायचं होतं. 
 
 तंट्या बाजारात ईजळ माथ्यानं िफरू लागला. माणसं त्याच्याकडं कौतुकानं पाहू लागली. तरुण 
पोरानंा त्याच्याबद्दल अदर वाटत होता. 
 
 तंट्या बाजारात अला. पोिलसानंा ईििरा खबर लागली. ते जागे झाले. धावपळ सुरू केली. 
लवाजमा बाजारात पोहोचला. तोपयंत तंट्या फरार झाला होता. पोिलस तपासाचा वगे वाढला.  
 
 तंट्याला मदत करणाऱयाला ििक्षा होइल. फमान िनघालं.  
 

तात्याचा तंट्या झाला 
 
 एिप्रलचा मिहना होता. ईन्हाळयाचे िदवस. मिहना सुरू होउन नउ िदवस झाले होते. तंट्याचा 
मुक्काम खाडंव्याजवळच होता. गावाच्या दिक्षण बाजूला बुटकया टेकड्या होत्या. टेकड्यामधून 
बऱहाणपरुाकडे रस्ता जात होता. रस्त्यात पन्हाळी नाला अडवा लागतो. नाल्याकाठी जंगल होतं. तंट्या 
साथीदारासह ्ा नाल्यात लपला होता.  
 
 काही िदवसापूंवी खाडंवा बाजारात तो िदसला होता. पोिलसानंी तपासाचा वगे वाढिवला होता. 
अजूबाजूच्या गावात दवडंी िदली होती. यामुळं तंट्या व साथीदार लपून बसले होते. िजेारी गावातून 
भाकरी अणता अल्या नाहीत. जंगलातल्या फळांवर गुजारा चालू होता. प्राण्याच्या ििकारीवर भागवाव ं
लागत होतं. 
 
 दोन-तीन िदवस पोटभर भाकर िमळाली नाही. ईद्ा काहीतरी सोय केली पािहजे. तंट्या िवचार 
करत होता. रात्र झाली होती. ती चादंणी रात्र होती. घंुगराचा अवाज ऐकू येउ लागला. तंट्यानं 
अवाजाच्या िदिनंे पािहलं. दूरवरून बलैगाडी येताना िदसली. बैलाचं्या गळयातल्या घंुगराचा अवाज 
जवळ येउ लागला.  
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 गाडी जवळ अली. सामानानं गाडी भरलेली होती.  
 
 “कोनच्या गावाचं हाव पाव्हनं?” तंट्यानं गाडीवानास िवचारलं.  
 
 “सोनखेडीच्या धनू सावकाराची हाय. पोरीचं लगीन हाय. त्येचं सामान िघउन चाललो” गड्यानं 
सािंगतलं.  
 
 सावकाराची गाडी? 
 
 तंट्याच्या मनात काहूर ईठलं. अतापयंत तंट्याची फरफट झाली होती. ्ात सावकाराचा मोठा 
वाटा होता. अजोबा सावकाराच्या जाळयात ऄडकले. सोन्यासारखी जमीन गेली. जमीन मागायला तो 
गेला. खोटे अरोप िचकटवले. जेलची हवा खावी लागली.  
 
 ्ा त्रासाला सावकारच जबाबदार अहे अिण सगळे सावकार सारखेच अहेत. त्यानंी मला 
लुटलं. माझ्या भावानंा ते लुबाडीत अहेत. गिरबानंा नागवीत अहेत. स्वतः मात्र रॅीमंत होत अहेत.  
 
 सावकाराच्या पोरीचं लग्न अहे. ते अता मौज करणार. अमच्या िजवावर त्याचंी मदार सारी.  
 
 पोटात पनु्हा भकेुचा डोंब ईठला. समोर सामानानं भरलेली गाडी चालली होती.  
 
 तंट्याचा सगळा राग ईफाळून अला. त्यानं िनणगय घेतला. तीन साथीदारानंा आिारा केला. एकानं 
गाडी ऄडिवली. दुसऱयानं गाडीवानाला व त्याच्या साथीदाराला फटके िदले. गाडीतलं सामान बाहेर 
काढलं.  
 
 “सागं मालकाले, तंट्या होता म्हनाव.ं” तंट्या गाडीवानास म्हणाला.  
 
 सावाकारािवरुद्ध तंट्याची ही सुरुवात होती. 
 
 िेगाँव पोिलस स्टेिनमध्ये सामसूम होती. फौजदार साहेब िजेारच्या भइुफळला गेले होते. ते तीन 
मलैावर होतं. गाव िोटं होतं. जेमतेम १८३ घराचंी वसती होती. प्रहमत पाटील मालगुजार होते.  
 
 प्रहमत पाटलानंी फौजदार साहेबानंा खाना ठेवला होता. जेवताना साहेबािंी बोलता येइल, 
तंट्याला पनु्हा पकडण्यासाठी काय कराव,ं िवचारता येइल ऄसा पाटलाचंा बते होता.  
 
 तीन वळेेस पोिलसानंी तंट्याला ऄडकवलं होतं. या कामात प्रहमतची मदत झाली होती. त्यानंी 
कोटात साक्ष िदली होती. ििवबा पाटील त्याचें नातेवाइक होते. तंट्याची त्यानंा ऄडचण वाटू लागली 
होती. यिोदेच्या िनिमत्तानं बदनामी झाली होती.  
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 तो तंट्या अता पळाला होता. तो बाहेर होता. त्याचा धोका वाटू लागला. फौजदारािंी प्रहमतचे 
संबंध होते. त्यातून पाटीचा बेत अखला होता.  
 
 िेगाँव माखन गाव खाडंवाहून पंधरा मलैावर होतं. खाडंवा आंदूर रस्त्यावर पोिलस चौकी होती. 
भइुफळ-पोखर ही गाव ंत्याचं्याकडं होती.  
 
 तंट्याच्या नावाची सगळीकडं चचा सुरू झाली होती. िभल्ल-अिदवासी तरुण त्याच्या भोवती जम ू
लागले. ितेकरी-मजुरानंा त्याच्याबद्दल अदर वाटू लागला होता.  
 
 तंट्या धीट बनत होता. साथीदाराचंी साथ िमळू लागली. त्याचं धैयग वाढू लागलं. खाण्या-
िपण्यासाठी चोरी करीत होता. िोटी-मोठी लूटमारी करीत होता. या काळात त्यानं कुठंही मारहाण केली 
नाही. खून खराबी घडली नाही. ििया-मुलानंा त्याच्या टोळीनं त्रास िदला नाही.  
 
 तो सहकाऱयाचंी काळजी घेत होता. गरजूला िकय ती मदत करीत होता. ितेकरी-अिदवासींना 
तो जवळचा वाटू लागला होता.  
 
 यातून तंट्याचा अत्मिवरॄास वाढत होता.  
 
 एिप्रल मिहन्याची पचंवीस तारीख होती. फौजदारसाहेब प्रहमत पाटलाचं्या वाड्यात बसले होते. 
रात्री जेवणाचा बेत रंगात अला होता. आकडं तंट्यानं साथीदार बरोबर घेतले. सगळे िमळून ते सतराजण 
होते. त्याचं्या बरोबर बंदूक होती, तलवार-धनुष्ट्यबाण होते, कुऱहाडी-लाठ्या होत्या.  
 
 भइुफळ गावाबाहेर प्रचचेचं मोठं झाड होतं. झाडाखाली टोळीनं मुक्काम केला. भल्या पहाटे तंट्या 
ईठला. साथीदारासंह गावात ििरला. प्रहमत पाटलाचं समोरचं दार बंद होतं. तंट्यानं हाक मारली.  
 
 “प्रहमत दाजी, बायेर जा. तंट्या तुमाला भेटाया अला हाय.” 
 
 प्रहमत पाटलानं दरवाजा ईघडला. समोर हत्यारबंद टोळी होती. पाटलानं चटकन दार बंद केलं. 
घरात लपण्याचा प्रयत्न केला. दौल्या-िबजिनयानं दार तोडलं. प्रहमत अिण त्याचा मुलगा गोप्रवदला बाहेर 
खेचलं.  
 
 टोळीतल्या साथीदारानंी दोघानंा बदडून काढलं.  
 
 “प्रहमतदाजी, ्ो तंट्या िबूदाचा पक्का हाय, म्या तुमाले सागंलं व्हतं. अपली गाठ व्हइल पुना. 
कुठं िठवलं सरकारनं देलेलं डबूलं?” 
 
 प्रहमत गयावया करू लागला. सुटकेसाठी धडपडू लागला. प्रहमत हातातून िनसटला. पळण्याचा 
प्रयत्न करताच िबजिनयानं गोळी झाडली. जायबंदी प्रहमत कोसळले. त्यांची अरडाओरड सुरू झाली. 
गावातली माणसं धावली.  
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 तंट्या त्याच्याकडं वळत म्हणाला, 
 
  “तुमच्या संग अमचा झगडा नाय. तुमी किाला मदे पडता. नसती खूनखराबी वाढेल. ्ो तंट्या 
तुम्हावानीच हाय.”  
 
 धावनू अलेली माणसं मागं सरकली. 
 
 तंट्याच्या साथीदारानं प्रहमतचं घर लुटलं अिण टोळी जंगलात िनघून गेली.  
 
 जायबंदी प्रहमतला गाडीत घातलं. खाडंवाला अणलं. दुसऱया िदविी ते जग सोडून गेले. 
 
 तंट्यावर प्रहमतनं ऄन्याय केला होता. प्रहमतला धडा ििकवण्यासाठी तो भइुफळला अला होता. 
प्रहमतला लुटाव,ं मारहाण करून दम द्ावा, ऄसा तात्याचा बेत होता. 
 
 भइुफळावर चाल करून येण्याची तंट्यानं योजना अखली होती. पाटलाचंा खून करावा, ऄस ं
त्याच्या मनात नव्हतं. पाटलानंा दम द्ावा. दंड म्हणून पसेै लुटावते. सरकारनं प्रहमतला बक्षीस िदलं होतं. 
ती रक्कम परत मागावी. ऄसा त्याचा बते होता. 
 
 प्रहमतचा खून करणे त्याचा कट ऄसता तर त्यानं लागलीच गोळी घालण्याचा हुकूम िदला ऄसता. 
तंट्याची माणसं प्रहमत व गोप्रवदला मारहाण करीत होती, त्यावळेी तंट्या त्यानंा सबुरीनं घ्या म्हणाला. 
तंट्यानं प्रहमतला लपवनू ठेवलेला पसैा ऄडका मािगतला. सरकारी बिक्षसाची रक्कम परत मािगतली. 
प्रहमतनं धन देण्याची तयारी दाखिवली नाही. ईलट जीव वाचिवण्यासाठी तो पळू लागला. 
 
 हातची ििकार पळून जाते काय? ्ा गोंधळलेल्या ऄवस्थेत िबजिनयानं बार केला. तंट्यानं गोळी 
झाडण्याचा हुकूमही केला नव्हता. 
 
 प्रहमत पाटलाचा खून झाला. सरकारी यंत्रणेपुढे एक अव्हानं ईभ ंरािहलं.  
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तंट्यानं सावकार-माल ग जारांना भहसका दाखवला 
 
 गुन्हेगार धीट झाले होते. िििटि सरकारला याची काळजी वाटू लागली. िभल्ल-अिदवासी नेहमी 
चोऱया करतात. लूटमार करतात. तो त्याचंा िपढीजात धंदा समजला जाइ. ही चोरी पोटासाठी ऄसायची.  
 
 पोलीस ऄिा िभल्लानंा पकडून अणीत. दम देउन सोडून देत. काही वळेेस ते ििक्षा करीत. 
गुन्हेगार पुन्हा पाटलाचं्या अरॅयाला येत. 
 
 पोिलसाचंा सवांना धाक होता. पोलीस मारझोड करीत. चौकीवर डाबंून ठेवीत. म्हणून भाडंण ं
गावातच िमटली जायची. मोठा गुन्हा घडला तर पोिलसानंा कळिवले जाइ. 
 
 तंट्यानं भइुफळवर हल्ला केला. बरोबर पंधरा-वीस माणसं होती. बरोबर हत्यारं होती. त्यानं प्रहमत 
पाटलाचं घर लुटलं. यापूवी त्यानंा मारहाण केली. त्याचं्या मुलाला झोडपलं. एवढ्यावरच दरोडेखोर 
थाबंले नाहीत. प्रहमत पाटलावर गोळी झाडून खून केला.  
 
 भइुफळचे फौजदार या बातमीनं हादरले. खाडंवा येथे खबर पोहोचली. वरचे ऄिधकारी धावत 
अले. सगळया पोलीस ठाण्याला तारा केल्या. पोलीस पाटलानंा िनरोप पाठिवले. 
 
 पोिलसानंी जोरात मोहीम सुरू केली. 
 
 तंट्या-िबजिनया बाजूच्या जंगलात लपले होते. पोिलसाचंी धावपळ काही िदवसात मंदावली. 
गुन्हेगाराचंा ठाविठकाणा लागत नव्हता.  
 
 तंट्यानं काही िदवस जंगलात िवरॅातंी घेतली. पागंलेले साथीदार एकत्र अले होते. 
 
 िचचखेडा गाव िििटि हद्दीत होतं. मालगुजार अटा देत नाही म्हणाला.तंट्यानं मालगुजाराचं घर 
लुटलं. त्याला पकडलं. दोरखंडानं बाधंलं. जंगलात घेउन गेले.  
 
 िचचखेडीच्या मालगुजारास तंट्या पकडून घेउन गेला ही खबर सगळीकडं पसरली. 
मालगुजारास पकडण्याचा त्याचा ईदे्दि होता. यामुळं आतर मालगुजारानंा दहित बसणार होती. ते तंट्या 
िवरुद्ध पोिलसानंा मदत करणार नाहीत. मालगुजाराची सुटका करताना जबर प्रकमत वसूल करण्याचा 
आरादा होता. 
 
 टोळीचा मुक्काम बागमारच्या जंगलात होता. िचचखेडीचे मालगुजार तंट्याच्या ताब्यात होते. पसेै 
पाठवण्याचा िनरोप गेला होता. एके िदविी मालगुजार िहकमतीनं िनसटले. गावी परत अले. पोिलसानंा 
खबर िदली. त्या िदिनंे पोिलसानंी तपास केला. माग काही सापडला नाही. 
 
 िेगाँव पोलीस स्टेिनचे हवालदार बसले होते. समोर डे बुक होतं. हवालदारानं रिजस्टरचं पान 
ईघडलं. १८ जानेवारी १८८० तारीख िलिहली, रिजस्टर बंद केलं.  
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 िेगाँव पोलीस स्टेिनपासून मलैावर हसवरा गाव होतं. सकाळची वळे. गावात सामसूम होती. 
हसवरा गावाच्या विेीत पोलीस पथक अले होते. पोलीस पथकाच्या प्रमुखानं पोलीस पाटलानंा बोलावले. 
पाटील हजर झाले.  
 
 “पाटील अम्ही सरकारकडून अलोय. येथल्या बिनयाच्या तक्रारी अल्यात. तो गिरबानंा लुटतो. 
त्रास देतो. तुम्ही अिण मालगुजार त्याला साथ देता.” मोठ्या साहेबानंी पोलीस पाटलानंा दरडावलं.  
 
 पाटलानंी घाबरून हात जोडले. मालगुजारास बोलावनू घेतलं. पोलीस पथक बिनयाच्या दारी 
अले. बिनयाला अवाज िदला. तो बाहेर अला. पोिलसाचं्या ऄंगावर काळे कोट होते. डोकयावर लाल 
पगडी होती. पोलीस बघून त्याची बोबडी वळली. 
 
 “सावकार गिरबानंा लुटणं कम करो बिनयाजी” पोलीस ऄिधकाऱयानं तंबी िदली. साथीदाराकडं 
वळून म्हणाले, “याच्या घराची झडती घ्या.” 
 
 पोलीस बिनयाच्या घरात घुसले. घर धुउन काढलं. पसैा-ऄडका लुटला. सामान बाधूंन घेतलं. 
पोलीस िनघनू गेले.  
 
 हसवरा गावचा कोतवाल पळू लागला. त्याला दम लागला होता. धापा टाकत िेगाव पोलीस 
स्टेिनात ििरला. हसवरा गावची खबर िदली. 
 
 हसवरा गाव हे िेगाँव पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत होतं. येथे न कळवता वरचे पोलीस ऄिधकारी कसे 
अले? 
 
 िेगाँवचे फौजदार गोंधळले. हसवरा गावी दाखल झाले. तंट्या पोिलसाच्या विेात येइल, ऄसा 
त्यानंी िवचारच केला नव्हता.  
 
 यानंतर तंट्या मालगुजार-सावकारानंा लुटू लागला. एका मिहन्यात ऄठरा घटना घडल्या. 
पोलीस यंत्रणा चक्रावली.  
 
 नमगदा तापीच्या खोऱयात तंट्या िफरत होता. त्याच्या कारवायानंी पोिलसाचंी झोप ईडाली होती. 
तो गावोगावच्या सावकारानंा धडा ििकवीत होता. मालगुजारानंा लुटत होता. िमळालेली लूट साथीदारात 
वाटीत होता. 
 
 तंट्या गिरबानंा मदत करीत होता. सावकाराकडं ऄडलेल्यानंा सोडवीत होता. साथीदाराचंी 
काळजी घेत होता. ऄडचणीतली माणसं त्याच्याकडं येत होती. तंट्याचंा त्यानंा अधार वाटत होता. 
 
 एका वर्षात तंट्याचं नाव िनमाडच्या गावागावात पसरलं होतं. त्यानं डेप्युटी किमिनरानंा अव्हान 
िदलं होतं. एक ऄडाणी िभल्ल पोिलसानंा सरळ अव्हान देतो, मालगुजार-सावकारानंा धडा ििकिवतो, 
लुटीची रक्कम गरजंूना वाटतो, ्ा गोिी िनमाडमध्ये पसरू लागल्या. 
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 अिदवासी-िभल्ल-ितेकरी अिण मजुरानंा तंट्या अपला वाटू लागला. तंट्याच्या कारवायानंी 
त्याचंी प्रहमत वाढू लागली. 
 
 यापूवी िनमाडवर सावकार-मालगुजार अिण पोलीस पाटलाचंी पकड होती. ते ितेकरी-
अिदवासींना िपळत होते. लुबाडीत होते. ििक्षा करत होते. त्याचंा सवांवर वचक होता. दहित होती. 
यािवरुद्ध जनता तोंड ईघडीत नव्हती. 
 
 या सते्तिवरुद्ध तंट्या ईभा रािहला होता. तो त्यानंा लुटू लागला. ििक्षा करू लागला. सावकार-
मालगुजाराचं्या जुलमातून सोडिवण्यासाठी तंट्या अला अहे, ऄसं त्यानंा वाटू लागलं. 
 
 अिदवासींची तंट्याला साथ िमळू लागली. ितेकरी त्याला मदत करीत होते. अतापयंत िभल्ल, 
सावकार-मालगुजाराचंी त्यानंा भीती वाटायची. ते दबून वागत होते. अता तंट्याचा त्यानंा अधार वाटू 
लागला. ते स्वतःला स्वतंत्र समजू लागले. त्याचंं गावातलं वागणं बदललं होतं. ते धीटाइनं वागू लागले. 
कोणी त्यानंा दटावलं, घालून-पाडून बोललं तर पूवी ते ऐकून घेत, अता मात्र ते भाडंखोरासारखे वाग ू
लागले. 
 
 पूवी ते पोिलसानंा भीत होते. गावात पोलीस अला की लपून बसायचे. पादंीनं जंगलात पळून 
जात. अता त्याचं्या या वागण्यात बदल िदसू लागला. पोिलसासंमोर ते येउ लागले. पोिलसानंी मारलं, 
तरी सहन करीत होते. तंट्याचं अम्हाला काही माहीत नाही, ऄसं सांगत होते. ते अता कोणालाच 
जुमानेनासे झाले होते.  
 
 परकया सरकारबद्दल लोकानंा चीड वाटू लागली होती. त्याचं्या ऄसहकारातून ती िदसत होती. 
िििटि सरकार अपलं नाही. ते बाहेरून अले अहेत. होळकर अपले अहेत. घाटाखेडीचा राजा आथला 
अहे हा फरक जनतेला जाणव ूलागला होता. 
 
 तंट्यामुळं लोकातं राष्ट्रीय भावनेची जाणीव वाढीस लागली होती. सावकाराचा जुलूम फेकून 
द्ावा. मालगुजाराचा ऄन्याय संपावा. हे गुलामिगरीचं जोखड अहे, ते झुगारून द्ाव,ं ऄिी भार्षा ते करू 
लागले होते. 
 
 जनतेच्या सहानुभतूी तंट्याला िमळू लागली अिण त्याची ताकद ऄनेक पटींनी वाढली होती. 
तंट्या गावात अला की लोक त्याचं स्वागत करीत होते. राजासारखी वागणूक देत होते. त्याचा सन्मान 
करीत होते.  
 
 लोक त्याला जंगलचा राजा म्हणू लागले. त्याचे साथीदार जणू सरदार होते. तंट्याचं वागण ं
ईदारपणाचं होतं. लोक त्याच्याकडं तक्रारी घेउन येत. तो न्यायी होता. ऄन्याय झाला त्याला ताबडतोब 
मदत करी. ऄन्याय करणाऱयाला ििक्षा करी. 
 
 तो ऄडी-ऄडचणीत त्यानंा मदत करी. सवांना त्याचा अधार वाटू लागला.कोणालाही खाली हात 
परत पाठवीत नसे. 
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 तंट्याचं साथीदारावंर िजवापाड पे्रम होतं. तो त्याचंी काळजी घेत होता. त्याचं्या बायका-मुलासंाठी 
िनयिमत पसैा देत होता. तंट्याचं एक िविरे्ष होतं. त्यानं अपल्या साथीदारानंा ताकीद िदली होती. 
मालगुजार-सावकारानंा ते लुटायचे, त्यावळेी घरातल्या िियानंा हात लावायचा नाही. त्याचं्या ऄंगावरचे 
दािगने ओरबाडायचे नाही. लहान पोराचंी काळजी घ्यायची. 
 
 सावकार-मालगुजाराचंी लूट तंट्याची िमळकत होती. ्ा िमळकतीत सवग साथीदाराचंा वाटा 
ऄसे. त्यामुळं िमळकतीची वाटणी समान करायचा. 
 
 गिरबाबद्दल त्याला कणव वाटत होती. ऄिानंा तो सढळ हातानं मदत करीत होता. गावात पाडें-
पटवारी होते. ते िाह्मण होते. िाह्मणाबद्दल त्याला अदर होता. त्यानंाही तो मदत करायचा. 
 
 पोिलसानंा तंट्याच्या रूपानं संकट ईभ ंरािहलं होतं. ते नवनवीन योजना अखीत होते. त्यानंा यि 
िमळत नव्हतं. तंट्याचा ठाविठकाणा िमळत नव्हता. तंट्यािवरुद्धच्या कारवाइत जनतेची साथ िमळावी ऄस ं
सरकारला वाटत होतं. या किरता सरकारनं तंट्याला पकडण्यासाठी बक्षीस जाहीर केलं. जिमनीची 
मालगुजारी देउ केली. 
 
 तंट्या मालगुजारानंा लुटीत होता. सावकारानंा धडा ििकवीत होता. गावात घटना घडली की 
पोिलस येत. तपासाचं काम करत. ज्याचं्या घरी घटना घडली ते गप्प बसत. गावातली माणसं माहीत नाही 
सागंत. जनतेची पोिलसानंा साथ िमळत नव्हती. लोक गप्प बसत होते. याचा ऄथग त्याचंा पोिलसानंा िुपा 
िवरोध होता. 
 
 पोिलसाचं्या हालचाली तंट्याला कळत होत्या. गावागावातून खबरे होते. ते तंट्याला मािहती 
पुरवीत होते. ऄिा लोकानंा तंट्या मदत करी. तंट्याचे हे हेर जलद हालचाल करायचे. अिदवासी काटक 
होते. चपळ होते. िनरोप द्ावयाचे. िनरोप पाठिवण्याची त्याचंी चागंली पद्धत होती. कमी वळेात िनरोप 
दूरपयंत पोहोचला जाइ. याचा फायदा तंट्याला होत होता. पोिलसाचं्या बातम्या त्याला मािहती होत अिण 
तंट्या त्यािवरुद्ध चाल खेळत होता. त्याची ही यतं्रणा दूरपयंत पसरली होती. 
 
 एखादा मालगुजार तंट्यािवरुद्ध पोिलसानंा मदत करतोय. सावकार तंट्याला िवरोध करीत अहे, 
ही खबर तंट्याला खबऱयाकडून कळायची. 
 
 तंट्या त्या मालगुजार-सावकारास िनरोप पाठवी. त्यात नीट वागा, ऄिी धमकी ऄसायची. आिारा 
देउनही त्यानं ऐकलं नाही; पोिलसानंा मदत चालूच ठेवली तर ऄिा गद्दारानंा तंट्याचे साथीदार लुटून 
ििक्षा करीत.  
 
 याचा चागंला पिरणाम िदसू लागला. तंट्यािवरुद्ध मािहती पोिलसानंा कोणी देइना. अजूबाजूला 
तंट्याचे हेर अहेत, तंट्याला कळलं तर तो सोडणार नाही ही भीती वाटत होती. त्याला िवरोध करण्याच ं
धाडस कोणी करत नव्हतं. 
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इन्स्पेक्टर बेग तंट्याच्या नातेवाईकांना पकडतात 
 
 आन्स्पेकटर आिाहीम बेग नावाचे पोलीस ऄिधकारी होते, बगे होिगंाबादला होते. त्या भागात त्यानंी 
गुन्हेगारािंवरुद्ध दहित िनमाण केली होती. बेगचं नाव घेतलं की अरोपी थरथर कापायचे, ऄसा त्याचंा 
याचंा दरारा होता. 
 
 बेगची बदली खाडंवा येथे झाली. दरोडेखोर तंट्या िवरुद्धच्या मोिहमेचे प्रमुख म्हणून त्यानंा नेमलं. 
ते खाडंवा येथे अले. त्यानंी विरष्ठािंी चचा केली. अतापयंत कारवाइचा अढावा घेतला. 
 
 तंट्या सापडत नाही. गावातली माणसं त्याच्या बद्दल बोलत नाहीत. त्याचे नातेवाइक कानावर 
हात ठेवतात. ऄिानं तपास कसा लागायचा? 
 
 आन्स्पेकटर बेगनी एक योजना अखली. तंट्याच्या नातेवाइकाचंी यादी केली. वगेवगेळया गावी 
पोिलस गेले. तंट्याच्या नातेवाइकानंा पकडून खाडंव्याला अणलं. पोिलस कायालयात डाबंलं. धाक-
दडपिाही केली. काहींना मारहाण केली. तुरंुगात टाकू, ऄिी भीती दाखवली. 
 
 तुरंुगाच्या भीतीनं काहीजण तयार झाले. तंट्याचा ठाविठकाणा िोधायला मदत करतो म्हणाले. 
ऄसे वीस िभल्ल िनवडले. ही तुकडी पोिलसाबंरोबर िनघाली. जंगल तुडव ूलागली. तंट्याचा माग घेणं सुरू 
झालं.  
 
 तंट्याला ही पोिलसाची कारवाइ समजली होती. यावळेी तंट्याचा मुक्काम सुक्ताकाठी होता. िबरडा 
गावाच्या बाजूला डोंगरात गुहा होती. खालच्या बाजूला ििवाबाबाची समाधी होती. सुक्ता नदीच्या खोऱयात 
घनदाट जंगल होतं. ितथ ं गंभीरपरुा िोटं गाव होतं. दरवर्षी आथल्या अमराइत यात्रा भरायची. 
अजूबाजूच्या गावाहून माणसं येत. ििवाबाबाला नवस बोलत. ििवाबाबा बजंारा संत होते. तंट्याची 
ििवाबाबावंर भक्ती होती.  
 
 तंट्याचा मुक्काम वरच्या गुहेत होता. सोबत िबजन्या, दौल्या, महादा हे िजवाभावाचे साथीदार होते. 
िदवसभर टोळी आथं राहायची. रात्र झाली की मोिहमेवर िनघायची. ठरलेल्या गावी सावकार ऄथवा 
मालगुजाराचं्या घरावर धाड टाकायचे. परत येउन अनंदात मेजवानी घेत. या वळेी गाणं होइ. नाच होइ. 
तंट्या तऱहेतऱहेचे सोंग काढी. अपल्या रागंड्या साथीदारापुढं तंट्या तलवारीचा नाच करी. एकदा त्याला 
तलवारीमुळं आजा झाली होती. 
 
 बेगनं नातेवाइकानंा पकडून नेलं. पोलीस आकडं येतील. त्यापूवी तंट्यानं मुक्कामाचं िठकाण 
बदललं. िनमाडच्या पूवेला कालीभीतचं जंगल होतं. जंगलात िोट्या मोठ्या ऄनेक टेकड्या होत्या. 
बाजूला तापी नदीचं खोरं होतं. या िठकाणी तंट्यानं अरॅय घेतला. 
 
 तंट्या कालीभीतमध्ये अला होता. त्याचे आतर साथीदार मात्र वगेवगेळया िठकाणी पागंले होते. ते 
तंट्याच्या नावानं कारवाइ करतच होते. ही िठकाणं एक दुसऱयापासून दूर दूर होती. सवग िठकाणी तंट्या 
कसा पोहोचतो? पोिलसानंा कोडं सुटत नव्हतं. 
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 तंट्याची एक पद्धत ठरून गेली होती. ज्याचं्या िवरुद्ध तो येइ, त्यानंा ऄगोदर िनरोप पाठवी. 
गावात प्रविे करताना स्वतःचं नाव जाहीर करी. काम अटोपून िनघून जाइ. गावातल्या आतरानंा तो त्रास 
देत नसे.  
 
 सावकार-मालगुजार लुटला गेला, ही खबर पोलीस पाटील ईििरा पोलीस चौकीला कळवी. 
पोलीसही घटनास्थळी ईििरा पोहोचत. ज्यानंा तंट्यानं लुटलं, ते पोिलसासंमोर तोंड ईघडायचे नाहीत. 
 
 ईलट तो मालगुजार सागें, ‘साहेब अमचं काही नुकसान झालं नाही. अमची कोणाबद्दल तक्रार 
नाही.’ 
 
 एखादा मालगुजार लुटला गेला हे कबलू करी. यावर पोलीस िवचारत,  
 
 “तंट्या होता का?” तंट्याच्या भीतीनं त्याचं नाव घ्यायला कोणीही पढंु येत नव्हतं. 
 
 १८८० चा मे मिहना होता. मध्यरात्र ईलटून गेली होती. जबलपूर िहरा बाहेरच्या सेंरल जेलची 
घंटा वाजू लागली. धोकयाची घंटा ऐकून धावपळ सुरू झाली. सात बहादूर िभल्लानंी पलायन केलं होतं. 
गेल्या वर्षी त्यानंा तुरंुगात डाबंलं होतं. तंट्याला मदत करतात, हा अरोप त्याचं्यावर होता. ते सातजण 
जेलमध्ये ििक्षा भोगत होते. 
 
 तंट्याच्या या साथीदारानंी जेलची तटबंदी तोडली. ऄभेद् प्रभतीवरून पलायन केलं. रक्षकाचं्या 
हातावर तुरी ठेवल्या. ्ा घटनेनं पोिलसाचंी सगळीकडं नाचक्की झाली. 
 
 या सातपैकी ितघे िभल्ल तंट्याला येउन िमळाले. तंट्याच्या साथीनं त्यानंी मालगुजारावंर हल्ले सुरू 
केले. 
 
 तेवीस जूनचा िदवस होता. पिहला पाउस पडून गेला होता. ितेकरी ितेीवाडीच्या कामात गंुतले 
होते. िेगाँव पोलीस स्टेिनपासून तीन मलैावरच्या बरूर गावात सामसूम होती.  
 
 तंट्या-िबजिनया बरूरमध्ये अले. बरोबर अणखी तीन साथीदार होते. गावच्या पारावर दोनचार 
म्हातारे बसले होते. 
 
 “म्या तंट्या अन् ्ो िबजन्या. िहतला मालगुजार अमची खबर सरकारला देतुया. त्येचा समाचार 
बगाया म्या अलोया.” तंट्यानं जाहीर केलं. मालगुजाराचं घर कोणत्या बाजूला अहे, हे िवचारलं.  
 
 पारावरच्या एकानं मालगुजाराच्या घराकडं हात दाखिवला. बरूर गावात बारािचे्या असपास घरं 
होती अिण िेगाँव पोिलस स्टेिनही हाकेच्या ऄंतरावर होतं. तंट्यासोबत चारच माणसं होती. 
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 गावकऱयानंी ठरिवलं ऄसतं तर ते तंट्याचा प्रितकार करू िकले ऄसते. त्याला पकडू िकले 
ऄसते. तंट्याचा राग मालगुजाराबद्दल अहे, हे गावकऱयानंा माहीत होतं अिण गावकऱयानंा 
मालगुजाराबद्दल थोडीही सहानुभतूी नव्हती.  
 
 तंट्या मालगुजाराचं्या घरी अला. त्याचं्या माणसानंा घराबाहेर काढलं. घराला अग लावली 
अिण िनघनू गेला.  
 
 पोलीस पाटील गावातच होते. तंट्या अल्याची खबर त्यानंा पोहोचली. भीतीनं ते बाहेर अले 
नाहीत. तंट्या दूर गेल्यानंतर ते बाहेर अले. ईििरा कोतवालाला बोलावलं. िेगाँव पोिलस स्टेिनला 
खबर िदली.  
 
 घटना घडून बारा तास झाले होते. खाडंवा िजल्हा पोलीस प्रमुख बरूर गावी अले. मालगुजारानंा 
चावडीवर बोलावलं.  
 
 “काय पाटील, घटना घडली. ईििरा खबर का िदली?” मोठ्या साहेबानंी िवचारले. पोलीस 
पाटील बोलत नव्हते.  
 
 मालगुजाराचं घर जाळलं होतं. 
 
 त्यानंा साहेबानंी िवचारलं, 
 
 “कोण अलं होतं काल?” 
 
 “कोनी नाय अलं मायबाप, बायकुच्या हातून िचमणी पडली अन् घरानं भडका घेतला. अमच्या 
नििबात होतं ते साब.” मालगुजार म्हणाले. 
 
 “तंट्या-िबजन्या अले नव्हते?” साहेबानंी रोखून िवचारलं.  
 
 “नाय नाय सरकार, त्येंचं किाला नाव घेता. अमची कुनाबद्दल तक्रार नाय.” 
 
 मालगुजाराचें जबाब ऐकून साहेब चक्रावले. 
 
 काय कराव ंतंट्याच्या भीतीला? 
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भबजभनयाला फाशी 
 
 आिाहीम बेगनं खाजगी खबऱयानंा नोकरीस नेमलं. त्यानंा पगार िमळू लागला. तंट्याची हालचाल 
पोिलसानंा कळवायची, एवढचं काम त्याचं्यावर होतं. 
 
 बरूरला तंट्यानं िदवसा घरं पेटिवली. गावाबाहेर पडला. बरूरच्या पिरृमेला हल्लखेोर िनघून गेले 
होते. खबऱयानंी पोिलसानंा कळिवलं. 
 
 पिरृमेला खरगोन िजल्हा होता. हा होळकर महाराजाचंा मुलूख होता. हल्लखेोर आकडून अले होते 
अिण त्याच िदिनंे िनघून गेले होते. याचा ऄथग तंट्या होळकर मुलखात गेला. बगेनं सरहद्दीवर िविरे्ष 
पोिलस नेमले. 
 
 ििवना गावी तंट्या येत ऄसतो. येथील पाटलािंी त्याची दोस्ती अहे. ििवनाहून खजुरी जवळ 
अहे. िबजिनयाचं हे गाव होतं. ्ा दोन्ही गावाचं्या रस्त्यावर पहारा वाढिवला. 
 
 ऄिा व्यवस्थेत मिहना होत अला. बरूरच्या घटनेने पोलीस ऄस्वस्थ होते. आन्स्पेकटर बेग प्रयत्न 
करीत होते. तपासात प्रगती होत नव्हती.  
 
 होळकर हद्दीबाहेर कंुदवाड गाव होतं. गावाबाहेर ििववेर िविरे्ष पोिलसाचंी चौकी होती. 
कंुदवाडच्या मालगुजारचा तंट्याला संिय होता. एकदोन वळेेस त्याला िनरोप पाठिवला होता. 
मालगुजाराच्या वागण्यात फरक झाला नाही.  
 
 तंट्या कंुदवाडला हजर झाला. तंट्याला बघताच मालगुजाराची बोबडी वळली. गयावया करू  
लागला. त्याच्याकडून नउि ेरुपयाचा दंड वसूल केला. अला तसा परत गेला. 
 
 तंट्या िनघून गेला. तीन तासानंी पोलीस जागे झाले. दहा ििधारी िविरे्ष पोलीस हाकेच्या 
ऄंतरावर होते. िेगाँव पोलीस स्टेिन चार मलैावर होतं.  
 
 तंट्या दूर िनघून जावा, ऄिीच काळजी जणू पोलीस घेत होते. मग तंट्या कसा हाती येणार? 
 
 प्रत्येक मिहन्यात कायगक्रम ठरवनू तंट्या धाडी घालीत होता. एकाच िदविी वगेवगेळया िदिानंा 
लूटमार होत होती. एकच तंट्या सगळीकडं कारवाइ करीत होता. त्याच्या हुिारीनं पोिलसाचंा गोंधळ 
वाढत होता. 
 
 या वर्षी पाउस कमी झाला. िपकं चागंली अली नाहीत. जनावरानंा चारापाणी िमळेना. गिरबानंा 
खायला धान्य कमी पडू लागलं. सावकार चढ्या भावानं धान्य िवकू लागले. दुष्ट्काळ त्याचं्यासाठी वरदान 
ठरला होता. बाजारात धान्य िमळेनासं झालं.  
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 तंट्या हे सगळं पाहत होता. गिरबाचें हाल त्याला बघवत नव्हते. माणसाची ईपासमार बघून तो 
बेचैन झाला.  
 
 खबऱयानं िनरोप अणला होता. खाडंव्याचा सावकाराचा रक िनघणार होता. रकमध्ये धान्य होतं. 
 
 तंट्यानं दौल्यावर कामिगरी सोपिवली. अजूबाजूच्या गावात िनरोप िदला. धान्य घेउन जाणारा 
रक अडरानी ऄडिवला. धान्याची पोती रकबाहेर टाकली. अजूबाजूच्या गावच्या बलैगाड्या हजरच 
होत्या. गाड्यात धान्याची पोती भरली.  
 
 गावोगाव मोफत धान्य वाटून टाकलं. 
 
 िनमाडमध्ये तंट्याला अता तंट्या मामा म्हणू लागले. मामा म्हणजे अइचा भाउ. मामाचा 
सगळयानंा अधार वाटेना. ऄडचण ऄसली की मामा धावनू येतो. संकटसमयी पाठीमागं ईभा राहतो. तो 
बिहणीचा रक्षणकता ऄसतो. ऄबलाचंा पाठीराखा ऄसतो. 
 
 गावात लग्न िनघायचं. या लग्नात तंट्या मामाचा अहेर यायचा. मामाच्या अहेराला मामेजा 
म्हणत. तंट्या मामाचा मामेजा अला, याचं गिरबाला भरू्षण वाटत होतं. त्याहीपेक्षा मामा पाठीिी अहे. 
लग्न ऄडचण न येता पार पडेल, हा मोठा अधार वाटत होता. 
 
 ितेकऱयाचा बैल बसला, ितेीची कामं ऄडली, पेरणी जवळ अली, बी-िबयाणासाठी ऄडचण 
अली, गाडीचं चाक बसलं, कोणाची पोरगी ऄडली, सावकारानं िळ सुरू केला, की माणसं तंट्याकडं येत 
होती. ऄडचण सागंत होती. त्यानंा खात्री होती, सगळया गोिींवर तंट्या मामाकडं तोडगा अहे. 
कोणालाही तो िरकाम्या हातानं परत पाठवीत नव्हता.  
 
 ही कामे तंट्या करीत होता. सगळयानंा तो िहतकता वाटू लागला. 
 
 आन्स्पेकटर बेगची बदली झाली. त्याचं्या जागी िरे ऄली अले. नव्या िरेऄलीनं कामाचा अढावा 
घेतला. िनमाड दुष्ट्काळानं होरपळून िनघाला होता.  
 
 ितेकरी-किकरी हवालिदल झाले होते. जनावराचंी हाडं िदसू लागली होती.  
 
 सरकार लोकासंाठी काही करत नव्हते. सावकारानंी जनतेची लूट सुरू ठेवलीच होती. मालगुजार 
त्यानंा मदत करीत होते. मात्र तंट्या जनतेला जमेल तेवढी मदत करीत होता. जनतेला तो पोर्षणकता 
वाटू लागला होता.  
 
 ऄिा काळात िरेऄली अले होते. दोन वर्षाच्या खंडानंतर पाउस सुरू झाला. भयानक पाउस पडू 
लागला. नदी नाले एक झाले. सगळं जनजीवन िवस्कळीत झालं.  
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 पाउस सुरू झाल्यामुळे पोिलसाचं्या हालचाली मंदावल्या. पाउस सपेंपयंत वाट पाहावी लागणार 
होती. िरेऄलीनं  फौजदाराचंी बैठक घेतली. खाजगी खबरे मदत करतील. या कामी अणखी माणसाचंी 
नेमणूक करावी. या कामाचा मोबदला वाढवनू िमळेल, ऄसं अिमर्ष दाखवाव,ं ऄसं ठरलं. 
 
 आन्स्पेकटर िरेऄलीला या कामात लवकर यि अलं. िेगाँव पोलीस हद्दीत संगवारा गाव होतं. 
एका खबऱयानं बातमी अणली, संगवारा नदीकाठी करवदंाची जाळी होती. जाळीत काही माणसं लपली 
होती.  
 
 हत्यारबंद ििपायासंह िरेऄली धावले. करवदंाच्या जाळीला वढेा िदला. बेसावध िबजिनयानं 
पािहलं. अजूबाजूला ििपाइ होते. िबजिनयासोबत एकच साथीदार होता. 
 
 िबजिनया चवताळून जाळीबाहेर अला. पोिलसावर तुटून पडला. एकदोन ििपायानंा जायबंदी 
केलं. त्याचा एकट्याचा िनभाव लागला नाही. पोिलसानंी त्याचे हात पाय बाधंले. गाडीत टाकून 
खाडंव्याला अणले.  
 
 पोिलसानंी त्याला नाव िवचारलं, 
 
 ‘म्या तंट्या हाय. आतकया लवकर वळक आसरली काय?’ तो म्हणाला. 
 
 पोिलसानंा अनंद झाला. खऱया तंट्याला ऄलीकडं कोणी पािहलं नव्हतं. तंट्या पकडल्याची 
बातमी दूरवर पसरली. िरेऄलीवर ऄिभनंदनाचा वर्षाव होउ लागला.  
 
 सकाळी तंट्याला पाहायला माणसं येउ लागली. त्यात एक पोलीस ऄिधकारी होते. ‘हा तंट्या 
नाही. तंट्याचा हा डाव िदसतो.’ ते ऄिधकारी म्हणाले. पोिलसात अणखी गोंधळ ईडाला. पोखरला 
माणसं पाठिवली. तंट्याला ओळखणारी माणसं अणली.  
 
 िबजिनया होता तो. पोिलसाचंी थोडी िनरािा झाली. तंट्या सापडला नव्हता. त्याचा ईजवा हात 
ऄसलेला िबजिनया हाती अला होता. १३ सप्टेंबर १८८० चा िदवस होता तो. या घटनेनं पोलीस गोटात 
ऄनंद झाला होता.  
 
 खाडंवा कोटात खटला ईभा रािहला. प्रहमत पाटलाचंं घर लुटणं, त्याचंा खून करणं हे दोन अरोप 
िबजिनयावर ठेवण्यात अले. साक्षी परुाव ेझाले. िबजिनयाला दोर्षी ठरिवण्यात अले. न्यायाधीिानंी त्याला 
फािीची ििक्षा सुनावली. 
 
 िबजिनयानं भइुफळ गावी दरोडा घातला होता. त्या गावी त्याला फािी द्ावी, ऄसा िनणगय झाला. 
 
 िबजिनयाच्या फािीची बातमी दऱयाखोऱयात पसरली. 
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 २८ फेिुवारी १८८१ फािीचा िदवस ठरला होता. सकाळ झाली. चहूकडून िभल्ल-अिदवासी 
भइुफळ गावाकडं येउ लागलं. मोठा जमाव विेीबाहेर जमा झाला होता.  
 
 अपल्या बहाद्दर सरदाराचं िवेटचं दिगन घ्याव,ं त्याला पाहाव,ं म्हणनू माणसं येत होती. ऐनवळेेस 
बंदोबस्तासाठी पोलीस कुमक मागिवली. पिरच्स्थती स्फोटक बनली होती. पोलीस ऄिधकाऱयाचें 
पिरच्स्थतीवर लक्ष होते. 
 
 विेीजवळच्या झाडाला फास लावला होता. पोलीस िबजिनयाला घेउन अले. िभल्लं-अिदवासी 
त्याच्या नावानं गजगना करू लागले. िबजिनयाच्या गळयाभोवती फास ऄडकला गेला, ईघड्यावर त्याला 
जाहीर फािी िदली.  
 
 जमाव बसून होता. पिरच्स्थती तापू लागली. पोिलसानंी जमावाला हुसकावलं. बदुंकीचा धाक 
दाखिवला. ईघडी-बोडकी माणसं िजवाच्या भीतीनं सैरावैरा धाव ूलागली. 
 
 दोन िदवस िबजिनयाचं पे्रत झाडावर लटकत होतं. पोिलसानंी पे्रत ताब्यात िदलं नाही. लोकातं 
दहित बसावी म्हणून तसंच ईघड्यावर ठेवलं.  
 
 िबजिनयाला फािी झाली, ्ा घटनेनं तंट्याला खूप दुःख झालं. िबजिनया त्याचा ईजवा हात 
होता. बहादूर साथी होता. सरकारनं िबजिनयाला ईघड्यावर फािी िदली.  
 
 ्ा घटनेचा तंट्यावर खूप पिरणाम झाला. तो पेटून ईठला. खाडंवा पोिलस चौकीवर चालून 
जाण्याचा िवचार करू लागला. त्याच्या साथीदारानं त्याला अवरलं. ऄसा सरळ हल्ला करणं बरोबर नाही. 
तंट्याची समजूत काढली. 
 
 काही िदवस तंट्या दुःखानं वडेा झाला होता. 
 
 िबजिनयाला फािी झाली. त्या िदवसाला ईद्ा एक मिहना होणार होता. िबजिनयाची अठवण 
त्याला ऄस्वस्थ करत होती. तंट्या िनघाला, बरोबर िनवडक साथीदारानंा घेतलं.  
 
 संगवारा गावच्या खबऱयानं गद्दारी केली होती. पोिलसानंा िबजिनयाची खबर िदली होती. त्या 
गावाला धडा ििकवायला तंट्या िनघाला.  
 
 दुपारची वळे होती. गजगना करत तंट्या गावात ििरला. प्रत्येक घर पेटव ूलागला. 
 
 पाटील-पटवारी धावत अले.  
 
 “तंट्या मामा, एकानं िणे खाल्लं. त्याची ििक्षा सगळयाला नको करू.” पाटील िवनवणी करू 
लागले. 
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 “पाटील, ्ा तंट्यानं तुमच्या काडीला हात लावला नाय. वाघासारख्या िबजिनयाला पकडून देलं 
तुमच्या माणसानं.”   
 
 “ज्यानं ् ेकाम केलं त्याला भर चौकात गोळी घाल. सगळया गावाला ििक्षा करू नको.” पटवारी 
कळवळून म्हणू लागले. 
 
 “त्यो मानूस पढंु येनार नाय पाडेंजी. ऄसा मानूस ्ा गावचा हाय, त्ये गावाला म्या मोकळं सोडत 
नाय.” 
 
 तंट्यानं घरातली माणसं बाहेर काढली. सामान रस्त्यावर काढलं. एक एक घर पेटू लागलं. 
माणसं धडधडणाऱया घराकंडं पाहात होती.  
 
 तंट्या िनघून गेला. 
 
 रात्रभर त्याला झोप अली नाही. डोळयासमोर संगवाराची माणसं िदसत होती. पेटलेल्या घराकडं 
बघून ओरडत होती. 
 
 एकानं चकुी केली होती. अपण सगळया गावाला ििक्षा केली. त्याला परृाताप होउ लागला. 
सगळयाचंा ऄपराध नव्हता. सगळयानंा ििक्षा करणं चकुलं अपलं. त्याचं मन त्याला खाउ लागलं होतं. 

 
तंट्याचा बदला 

 
 आन्स्पेकटर िरेऄली ईत्साहात होते. िबजिनया पकडला. फािी झाली. तंट्याचा महत्त्वाचा 
साथीदार गेला. त्याच्या नावाचा दरारा होता. या कामिगरीनं पोिलसातं हुरूप अला होता. 
 
 खाडंवा िवरॅामगृहात िरेऄली थाबंले होते. चौकीदार झाडलोट करीत होता. काठी टेकवीत एक 
मुल्ला अले. ते कमरेत वाकले होते. दाढी पाढंरी फेक झाली होती. 
 
  “आन्स्पेकटर साबसे िमलना चाहता हँू! थोडा काम है! दूर से अया हँू!” चाचा चौकीदाराला 
म्हणाले. चौकीदार अत गेला. िरेऄलींना सािंगतलं. एक म्हातारा भेटायला अला अहे. 
 
 चौकीदार चाचानंा घेउन अत अले. 
 
 “अपको दुवा देने के िलए अयाँ हँू, हुजूर!” 
 
 िरेऄलीनं चाचाकडं पािहलं. किासाठी हा दुवा देत ऄसेल. ते िवचार करू लागले. 
 
 “वो सैतान था. हजारो को बरबाद िकया ईसने....” 
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 “अप कहासें अये हो?”  
 
 “म ैखजुरीसे अया हँू, सरकार.” 
 
 “खजुरी!” िरेऄली पटकन म्हणाले, “वो िबजिनया का गाव?” 
 
 “हाँ हुजूर! अपने ईसे सजाए मौत िदलाइ. मेरा घर बबाद िकया था ये सैतान ने. मेरे जैसे बहुत 
लोग दुवा दे रहे है अपको.” चाचा. थोडं थाबंले. साहेबाचं्या चेहऱयाचा ऄंदाज घेतला. “और एक बताने 
अया सरकार. दुसरा सैतान तंट्या पकडा नही जाता, तब तक मुझे चैन से प्रनद नहीं अयेगी मािलक... 
यदी अप ये गरीब पर भरोसा रखेंगे तो म ैईसके ऄडे्डका पता बताता हँू!” 
 
 िरेऄली सावध झाले.      
 
 “तंट्या का ऄड्डा!” आन्स्पेकटर िरेऄलींना चाचा ऄल्लानं पाठिवला वाटला.   
 
 “कल सुबह िनकलें गे चाचा. अप जो बता रहे, सच िनकला तो सरकार अप को...” 
 
 “अप कल ही बता देना हुजूर..” चाचा चटकन म्हणाले. 
 
 िरेऄलीनं िनवडक ििपाइ बरोबर घेतले. सकाळी सकाळी ते िनघाले. पंधाना पोिलस स्टेिन माग ं
पडलं. समोर डोंगराच्या रागंा िदसत होत्या.  
 
 चागंला रस्ता सपंला. घोडागाडी ितथंच सोडावी लागली. िरेऄली घोड्यावर बसले. गावाच्या 
बरगाडीनं दरी सुरू झाली. घोड्यावर बसलेले साहेब खाली ईतरले. चाचाबरोबर चालू लागले.  
 
 दुपार झाली. डोंगर तापला होता. एका दरीतून दुसऱया दरीत ते चालले होते. चाचाच्या ऄंगात 
तरुणाचा जोम चढला होता. चालण्यात तडफ होती. िरेऄली थकले होते बरोबरचे पोिलस मागं रेगाळंले 
होते.  
 
 “िकतना दूर हैं ऄड्डा चाचा?” िरेऄलीनं वैतागून िवचारलं.   
 
  “बस वो चट्टान है ना! ईस खाइ में है हुजूर!” 
 
 िरेऄली जड पावलानं चालत होते. दरीच्या कडेला चाचा थाबंले. 
 
 “सायेब एक आचारु?” म्हाताऱयाचा अवाज बदलला. िरेऄलीनं चमकून त्याच्याकडं पािहलं. 
‘अता तंट्या दरीतून वर अला तर काय कराल?’ 
 
 िरेऄली नुसते बघू लागले. 
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 चाचानं त्याचं िपस्तूल िहसकावनू घेतलं.  
 
 “म्या तंट्या हाय. काय करनार िरेऄली साब? काय बकसीस देउ तुमाले? ्ा दरीत फेकू! कुते्र-
लाडंगे फाडून खातेल. ्ो तंट्या तसं काइ करनार नाय.”  
 
 “हात वर करा. जीव प्यारा असलं तर कपडे काडा. मागं न बगता पळा.” 

 

 िरेऄलीनं मागं वळून पािहलं. दूर झाडाखाली ििपाइ बसले होते. त्याचं्यावर हल्ला झाला होता. 
ििपाइ वाट िमळेल ितकडं पळू लागले. 
 
 त्यानंी कपडे काढले. तंट्यासमोर टाकले. मागं न पाहता ऄनवाणी पायानंी पळू लागले. ते 
पंधानाला पोहोचले. त्याचंा स्वतःवर िवरॄास बसत नव्हता. तंट्यानं त्यानंा िजवतं कसं पाठवलं. सगळयानंा 
्ा प्रश्नाचा ईलगडा होत नव्हता.  
 
 तंट्याचा वावर िनमाडभर होता. सातपुडाचे डोंगर त्याचं घर-ऄंगण झालं होतं. जंगलाच्या 
पायवाटा त्याला माहीत होत्या. तो कुठंही ऄसला तरी पोखरची अठवण येत होती. दोन गोिींचं त्याला 
अकर्षगण होतं.  
 
 पोखरला नवगजाबाबा होते. बाबाची त्याच्यावर कृपा अहे, ऄसं त्याला वाटायचं. बाबा त्याच्या 
स्वप्नात यायचे. त्याला दृिातं द्ायचे. बाबानंी त्याला सािंगतलं होतं. तू िनमाडवर दहा वर्ष ेराज्य करिील. 
मी तुझ्या पाठीिी अहे. तू किाची काळजी करू नको. ित्रू तुझ्या केसाला धक्का लावणार नाहीत. 
 
 नवगजाबाबाचे ताइत तंट्याच्या गळयात होते. दंडात कडं होतं. ताइत अिण कडं बाबाची 
कवचकंुडले होती. ती ऄंगावर अहेत, तोपयंत त्याला भीती नव्हती.  
 
 तंट्याला बाबाचंी अठवण यायची. अठवण अली की तो पोखरला येइ. दिगन घेइ. बाबाचं्या 
दरबारात त्याला िातं वाटे.  
 
 पोखरला यिोदा होती. ितच्या संबधंाचा त्याच्यावर अरोप केला होता. तंट्यानं िचडून त्या 
माणसानंा दम िदला. धाक िदला. त्याचं्या म्हिीचे रागानं कान कापले होते.  
 
 त्यानं पुढं पोखर सोडलं. गाव सोडताना त्याच्यावर अरोप करणाऱयानंा बजावलं, ‘यापढंु यिोदा 
अिण ितच्या बापाला त्रास देउ नका, नाही तर माझ्यािी गाठ अहे.’ 
 
 त्यानं ते गाव सोडलं; परंतु तो यिोदेला िवसरला नाही. ितच्याबद्दल त्याला काळजी वाटत होती. 
यिोदा सरळ स्वभावाची होती. वडील तंट्यावर ऄन्याय करीत अहेत, ऄस ंितला वाटत होतं. त्यामुळं ितनं 
विडलाचंा बेत त्याला सािंगतला होता. धोका पत्करून ितनं तंट्याला हे सािंगतलं होतं.  
 
 हे तंट्या िवसरला नाही. 
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 यिोदेच्या विडलाबद्दल त्याचा राग संपला होता. गावकऱयानंी त्यानंा जाती बाहेर टाकलं होतं. 
गावात नामुष्ट्की झाली होती. याला अपणच जबाबदार अहोत, ऄसं त्याला वाटायचं. यातून तो यिोदेला 
मदत करू लागला. साथीदारासंोबत पैसे पाठव ूलागला.  
 
 ऄधूनमधून तंट्या पोखरला येइ. नवगजाबाबाचं दिगन घेइ. यिोदेची ओझरती भेट होइ. ितच्या 
अइ-बाबाचंी खुिाली िवचारी अिण िनघून जाइ. 
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तंट्या जनतेचा वाली आभण सरकारची डोकेद खी 
 
 िनमाडची माणसं ऄनेक वरं्ष ऄन्याय सहन करीत होते. अठि ेवर्षांचा आितहास ऄसाच होता या 
काळात ऄनेक राज्ये ईदयास अली. यात ईत्तरेकडून राजपूत अले. त्याचं्या मागाहून मुसलमान सरदार 
अले. त्या ऄगोदरचे स्थािनक प्रहदू राजे होते. 
 
 रयतेची काळजी कोणीच घेतली नाही. दोन राज्यात लढाया होत. या काळात सैिनक जनतेला 
लुटायचे. यानंतर सावकार मालगुजारानंी जनतेला िपळलं होतं.  
 
 सुरुवातीला िनमाडवर राजपूत-मुसलमान सरदाराचंा ऄंमल होता. नंतर मराठ्यानंी हा मुलूख 
प्रजकला. मराठ्यात प्रिदे अिण होळकर सरदार होते. त्याचं्यात सते्तसाठी भाडंण ंहोती. वैर होतं. याचा 
नेमका फायदा आंग्रजानंी ईचलला. त्यानंी पूवग अिण पिरृम िनमाड ऄिी िवभागणी केली. पिरृम िनमाड 
म्हणजे खरगोन. हा टापू आंदूरच्या होळकरानंा िदला. पूवग िवभाग खाडंवा िजल्हा होता. हा भाग 
होळकराकंडं होता, होळकरानंी हा भाग िििटिानंा अंदण िदला. त्याच्या ईत्पन्नातून िििटि सैन्याचा खचग 
केला जाइ.  
 
 यामुळं पूवग िनमाडवर िििटि ऄंमल होता. पिरृम िनमाडवर होळकराची हुकमत होती. दोन्ही 
भागात गावपातळीवर पाटील-मालगुजार प्रमुख होते.  
 
 ितेसारा वसुलीचं काम मालगुजार करीत, त्याचंी गावावर पकड होती. गावात काही रॅीमंत होते, 
ते सावकारी करीत. पाटील, मालगुजार अिण सावकाराचा गावावर वचक होता. हे सत्ताधारी वगांिी 
चागंले संबधं ठेवनू होते अिण सत्ताधारी रयतेपेक्षा ्ा सधन वगाचं िहत बघत होते.  
 
 ितेकरी गरीब होते. अिदवासी-िभल्लं रॅीमंत मालकाकडं सालदारी करीत होते. मालक ्ानंा 
जनावरासंारखं राबवनू घेत होते. वठेिबगाराचं जीवन जगत होते. 
 
 जनता गरीब होती. रॅीमंत वगाच्या ऄत्याचारापुढं भरडली जात होती. कोणाकडं तक्रार करता येत 
नव्हती. त्यानंा कळत होतं, पण तोंडातून िब्द काढायची प्रहमत नव्हती. त्याचं्या मनात या वगाबद्दल राग 
खदखदत होता. 
 
 तंट्या अला. त्याचं नाव सगळीकडं झालं. अतापयंत पाटलािवरुद्ध कोणी बोलत नव्हतं. 
मालगुजाराचा सगळयानंा धाक होता. सावकाराच्या हाती गावाच्या अर्जथक नाड्या होत्या. 
 
 तंट्या मालगुजारानंा धडा ििकवीत होता. सावकारानंा ििक्षा करीत होता. िपचलेली माणसं हे 
बघत होती. त्याचं्यासाठीच तंट्या हे करीत अहे, ऄसं त्यानंा वाटू लागलं होतं. 
 
 जनता गाजंली होती. ऄन्याय कराणारािवरुद्ध चीड िनमाण होत होती. मात्र हे ईघड दाखव ूिकत 
नव्हते. तंट्याच्या कारवाइचं त्यानंा कौतुक वाटत होतं. तो अपला राखणदार अहे, अपलं िहत 
बघण्यासाठी अला अहे, त्याला मदत केली पािहजे. साथ िदली पािहजे.  
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 प्रत्येकाला मनापासून ऄसं वाटू लागलं. 
 
 यामुळं गावागावतून तरुण पुढं येत होते. तंट्याला मदत करीत होते. त्याच्यासाठी धोका 
पत्करण्यात त्यानंा अनंद होत होता. 
 
 पोिलसानंा तंट्या िवरुद्ध यि येत नव्हतं. सुरुवातीला तंट्या िनमाडमध्ये कारवाया करीत होता. 
अता बेतूल, होिगंाबादपयंत तो धुमाकूळ घालू लागला होता. दोनि ेमलैाचंा हा पट्टा होता.  
 
 सेंरल प्रॉच्व्हन्स अिण वऱहाडचं मुख्य कायालय नागपूर होतं. या प्रातंाचे प्रमुख चीफ किमिनर 
होतो. या प्रातंाच्या कारभाराची जबाबदारी त्याचं्यावर होती. 
 
 कायदा अिण व्यवस्था पाहणं पोिलसाचंं काम होतं. आन्स्पेकटर जनलर ऑफ पोिलस हे त्याचें 
प्रमुख होते. ्ानंा अयजीपी म्हणत. त्याचंं कायालय ही नागपूरला होतं.     
 
 तंट्याचा ईपद्रव वाढला होता. चीफ किमिनरानंा याची काळजी वाटत होती. पोिलसाच्या 
कामाबद्दल त्यानंी नाराजी व्यक्त केली. अयजीपींना पत्र िलिहले. पत्रातली भार्षा कडक होती.  
 
 तंट्यािवरुद्ध कडक कारवाइ केली पािहजे, ऄसे चीफ किमिनरानंी अदेि िदले. डेप्युटी 
आन्स्पेकटर जनरल ऑफ पोिलस हे स्वतंत्र पद िनमाण केलं. तंट्याचे दरोडे व लूटमारीचा बंदोबस्त करणे, 
गावपातळीवरच्या यंत्रणेची मदत घेणे, हा ईदे्दि समोर ठेवनू ही नवीन नेमणूक केली. खाडंवा हे मुख्यालय 
केलं.  
 
 हॅिमल्टन यानंी नव ंकाम स्वीकारलं. नव्या साहेबानंी िजल्हा पोलीस प्रमुखाचंी 
 
 बैठक घेतली. खाडंवा, बेतूल, होिगंाबादचे ऄिधकारी हजर होते. बाजूच्या खरगोनला 
होळकराचंा मुलूख होता. होळकर महाराजानंा िवनंती केली. त्याचें ऄिधकारी बठैकीला अले होते.  
 
 हॅिमल्टन साहेबानंी सहकाऱयानंा कामाला लावले.  
 
 प्रत्येक गाव एक घटक अहे. या गावाचं रक्षण गावकऱयानंी कराव.ं बाहेरून दरोडेखोर अले. चोर 
अले. या पथकानं िवरोध केला पािहजे. प्रितकार केला पािहजे.  
 
 या ग्रामरक्षक पथकात गावातल्या तरुण मुलाचंी िनवड केली. एका पथकात वीस-पंचवीस मुलं 
होती. एकाला पथक प्रमुख नेमलं. गावातले पाटील ऄथवा मालगुजारावर प्रमुखाची जबाबदारी टाकली. 
पथकातील सभासदानंा मोफत िि िदले. त्यात बंदुका होत्या. तलवारी अिण लाठ्या होत्या. ही हत्यारं 
किी वापरावी, हे ििकिवलं. 
 
 काही सावकार-मालगुजारावंर पोिलसाचंा िवरॄास होता. त्यानंा ऑनररी आन्स्पेकटर नेमलं. चार-
पाच गावाच्या रक्षणाचं काम त्याचं्यावर िदलं. ग्रामरक्षक पथकावर या आन्स्पेकटराचंं लक्ष होतं. तंट्या ऄथवा 
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त्याची माणसं अली ऄथवा िदसली की ग्रामरक्षक पथकानं जवळच्या पोलीस ठाण्याला खबर द्ायची. 
पोिलसानंी लाल कागदाची तबकडी तयार केली. दरोडेखोर अले. ही खबर अजूबाजूच्या गावानंा 
पाठवायची. लाल तबकडीवर िनरोपाचा मजकूर िलहायचा. लाल तबकडी पािहली की माणसं सावध 
होतील. पोलीस धावत येतील.  
 
 ग्रामरक्षक पथकानं दरोडेखोरावर हल्ला केला. बंदुकीची गोळी झाडली. यात दरोडेखोर जखमी 
झाला, ऄथवा मारला गेला तरी ज्या व्यक्तीकडून हे घडलं, त्याला बक्षीस िमळेल. खुनाबद्दल माफी िदली 
जाइल.  
 
 हॅिमल्टन साहेबाचंी योजना सुरू झाली. थोड्या िदवसात चागंला पिरणाम िदसू लागला. पोलीस 
ऄिधकाऱयाचंा ईत्साह वाढला. ग्रामरक्षक पथकाचे सभासद जोमाने कामाला लागले होते. 
 
 हॅिमल्टन साहेबाचंी मीप्रटग झाली. तंट्याला पोलीस ििपायानं खबर िदली. नव्या साहेबानं बरीच 
तयारी केली. साहेबाला अल्या अल्या सलामी िदली पािहजे. तंट्या मनािी म्हणाला, चटकन िवचार 
केला. अता ईिीर नको. 
 
 हॅिमल्टन साहेब खाडंव्याच्या गेस्ट हाउसमध्ये मुक्कामाला होते. तंट्या िवरुद्ध कारवाइ सुरू 
केल्याचं समाधान झालं होतं. योजनेचा चागंला पिरणाम िदसू लागेल, ऄिी साहेबानंा खात्री होती.  
 
 तंट्याचा मुक्काम िोटा तवा नदीकाठी होता. 
 
 खबऱया येउन गेला, तंट्यानं चौदाजणानंा बरोबर घेतलं. 
 
 मालगावाकडं कूच केलं. खाडंवा येथून दहा मलैावर होता. 
 
 गाव जवळ येताच तंट्या थाबंला. तुकडीचे दोन भाग केले. एक तुकडी गोप्रवद तेल्याच्या घराकडं 
िनघाली, दुसरी गावाच्या धमगिाळेकडं अली.  
 
 गावाच्या कडेला धमगिाळा होती. धमगिाळेत लिमन पाटील बसले होते. त्याचं्या बरोबर एक 
पोलीस ििपाइ होता. तो सायंकाळचं जेवण तयार करीत होता.  
 
 तंट्या धमगिाळेपुढं ईभा रािहला. पाटील अिण पोिलसानंा याची कल्पना नव्हती.  
 
 “कोन हाय अत?” तंट्यानं अवाज िदला. 
 
 लिमन पाटलानं बाहेर बिघतलं. तंट्या िदसताच ते चटकन ईभे रािहले. 
 
 “राम राम तंट्या मामा”, पाटील गडबडीत म्हणाले. 
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 “अनकी कोन हाय बरुबर?” 
 
 लिमन पाटलानं स्वयपंाक करणाऱया ििपायाकडं बिघतलं. हळू अवाजात, पोलीस अहे, ऄस ं
म्हणाले.  
 
 तंट्या बरोबरच्या साथीदारानं बंदूक रोखली. चाप ओढला, पोलीस ििपाइ पुन्हा ईठला नाही.  
 
 तंट्याच्या सलामीनं हॅिमल्टन साहेब सावध झाले. 
 
 हॅिमल्टन साहेबाचें ग्रामपथकाचे काम सुरू झाले. लाल तबकडीवर आिारा गेला. पोलीस पथक 
धावले. घटनास्थळी पोहोचले. तो पयंत खुनी पसार झाले होते. गाववाले कोण अलं, हे सागंत नव्हते.  
 
 एका िदविी पोिलसानंा खबर अली. तंट्या येत अहे. पोलीस त्या गावी धावत अले. यावळेी 
तंट्यानं िजेारचं गाव लुटलं. मालगुजाराची बंदूक िहसकावनू नेली.  
 
 एकाच िदविी ऄठरा चौकयावंर लाल तबकड्या पोहोचल्या होत्या. पोिलसाचंी भागदौड झाली. 
तंट्याच्या नावानं त्याचवळेी दुसरं गाव लुटलं होतं. लुटली गेलेली गाव ंदूरदूर होती. मात्र हल्ल्याची वळे 
एकच होती. लाल तबकडीनं िनरोप िदला होता. त्या गावावर तंट्या चालून येत अहे. ग्रामरक्षक पथक 
तयार झाले. पोलीस दबा धरून बसतो. नेमका यावळेी तंट्यानं दुसऱया िठकाणी झटका िदला होता.  
 
 लाल तबकडीनं सगळीकडं गोंधळ माजिवला. खरं-खोटं कळेना. तंट्यानं पोिलसाचंा डाव 
त्याचं्यावर ईलटिवला. भागदौडीनं दमिवल होतं. साहेबानंी लाल तबकडीची योजना बंद केली. 

 
बापू मांगाची तंट्याभवरद्धची मोहीम 

 
 बापू मागं पोलीस हवालदार होता. पथकाला िि चालिवणं बापूनं िटकिवलं होतं. ही बातमी 
तंट्याला ग्रामरक्षकाकडून कळली होती. त्या बापूला धडा ििकवायचा, तंट्यानं िनणगय घेतला. 
 
 तंट्याचे खबरे बापूच्या मागावर होते. बापू सुलगाव बजंाराला होता. तंट्यानं साथीदार बरोबर 
घेतले. वीस जणाचंी टोळी झाली होती. ्ात बोंदऱया होता, िबजिनयाला फािी झाली होती अिण त्याची 
जागा बोंदऱयानं घेतली होती.  
 
 ती एकवीस माचगची सायंकाळ होती. 
 
 सुलगाव बंजारा गावात तंट्या अला. देवथरा नावाचा मालगुजार पोिलसानंा मदत करीत होता 
अिण बापू मागंाची त्याला पूणग साथ होती, हे तंट्याला पक्क समजलं होतं.  
 
 देवथराच्या घरासमोर बापू मागं बसला होता. बोंदऱयानं त्याला बाजूच्या झाडाला बाधंलं.  
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 “बापू मानसाले हत्यार चालवाया ििकवतुया. लइ साथ देतुया, बापूले कोनचं बक्तीस द्ायचं?” 
तंट्यानं बोंदऱयाला िवचारलं. 
 
 “त्येला वर पाठून देवा. लइ चागंला काम कतोय त्यो,” बदूंक रोखीत बोंदऱया म्हणाला.  
 
 “नाय तंट्या दादा, मारु नाय बाप्याला. त्येचं नाक िाटून सोडून देवा. म्हंजे त्येच्या सायबाले 
जाइल नकटे नाक दाकवाले.” दुसऱयानं सुचिवलं. 
 
 िवेटची सूचना तंट्याला अवडली. बापू मागंाचं नाक िाटलं. दोन फटके मारले. पळवनू लावलं. 
त्यानंतर तंट्या मालगुजाराकडं वळला. त्याचा समाचार घेतला, त्याला दंड म्हणनू बाराि ेरुपये घेतले. 
दािगने घेतले. दम देउन टोळी िनघून गेली. 
 
 तंट्याला अपली हालचाल किी कळते? 
 
 पोलीस ऄिधकारी गोंधळात पडले होते. अपलीच माणसं तंट्याला मदत करतात. पोिलसाचं्या 
हालचालीची खबर पोहोचवतात, ऄिी पोिलसाचंी खात्री झाली होती. 
 
 तंट्याचे खबरे पोिलसापेंक्षा हुिार होते. पोलीस पथक िनघालं. एखादा मालगुजार गद्दारी करतो. 
सावकार पोिलसाचंी सरबराइ करतो, यावर तंट्याचे गुप्तहेर लक्ष ठेवनू होते.  
 
 पोलीस नवी योजना अखीत होते. तंट्या त्याचं्यावर डाव ईलटवनू चढाइ करीत होता. पोिलसानंा 
ऄपयि येत होतं.  
 
 आन्स्पेकटर जनरल ऑफ पोलीस यामुळे नाराज होते. चीफ किमिनर त्यानंा पोिलसाचं्या 
ऄपयिाबद्दल ऄसमाधान व्यक्त करीत होते. खाडंवा जेलमधून तंट्या पळाला होता, ्ा घटनेला सात वरं्ष 
होत अली. ्ा कालावधीत पोिलस त्याच्या मागावर होते. ्ाचं्या दोन तीन साथीदारानंा पकडले होते. 
याििवाय पोलीस काही करू िकले नव्हते.  
 
 १८८० ला दौत्याला ऄटक झाली होती. खटला भरला होता. जन्मठेपेची ििक्षा झाली. १८८१ ला 
िबजिनयाला फािी झाली. यानंतर पोिलसानंा काही यि अलं नव्हतं. 
 
 ईलट तंट्याचा दरारा वाढला होता. पोलीस यंत्रणेवर नामुष्ट्कीची वळे अली होती. 
 
 तंट्या सापडत नव्हता. त्याच्या हालचाली थाबंत नव्हत्या. तो मालगुजारानंा लुटत होता. 
सावकारानंा दंड करीत होता. गिरबानंा मदत करीत होता अिण पोलीस मात्र धावपळ करीत होते.  
 
 ऄसं का व्हाव?ं 
 
 खरंच तंट्या अहे काय? की त्याच्या नावानं ऄनेक डाकू फायदा ईठवीत अहेत? 
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 आन्स्पेकटर जनरल ऑफ पोलीस याचंं कोडं सुटत नव्हतं. त्यानंी एक िनणगय घेतला. दोन हुिार 
आन्स्पेकटरानंा बोलावलं.  
 
 “तुमच्यावर एक िविरे्ष कामिगरी सोपवीत अहोत. तुम्ही व्यापाऱयाच्या विेात िनघायच.ं 
होिगंाबाद, बेतूल, खाडंवा, खरगोनहून आंदूरपयंत जायचं. हा सगळा तंट्याचा मुलूख अहे. तुम्ही या 
भागात लोकानंा भेटा. ितेकरी अिदवासींिी बोला. पोिलसाची मािहती काढा. परत येउन िरपोटग करा.” 
 
 ते दोघे आन्स्पेकटर नागपूरहून िनघाले. व्यापाऱयाचं विेातंर केलं. सुरिक्षतता म्हणून सोबत िपस्तोल 
व तलवार घेतली. त्याचंा प्रवास सुरू झाला.  
 
 वरील भागातून ते आंदूरपयंत गेले. परत नागपूरला अले.  
 
 आन्स्पेकटर जनरल ऑफ पोलीस यानंा अपला ऄहवाल सादर केला. ऄहवालात त्यानंी िलिहलं 
होतं,  
 
 सातपुडा-प्रवध्याच्या पट्ट्ट्यात अम्ही िफरलो. तंट्याची या भागावर पकड अहे. ितेकरी, 
अिदवासीतील िभल्ल-कोरकू-बंजारावर त्याच्या ऄलौिकक िक्तीचा खूप मोठा प्रभाव (सुपर नॅचरल पॉवर) 
अहे. येथली माणसं त्याला देवासारखे समजतात. ्ामुळं ती पोिलसानंा मदत करत नाही. तंट्यासाठी 
जीवावर ईदार झालेले ऄनेक तरुण अहेत. 
 
 या आन्स्पेकटराचंी मोहीम यिस्वी झाली होती. त्याचं्या गरैहजेरीबद्दल साथीदारानंी काही िवचारलं 
नाही. विेातंरात पोिलसानंी त्यानंा ओळखलं नाही. चौकिी केली नाही. संिय दाखिवला नाही.  

 
 यात पोलीस यंत्रणेचा हलगजीपणा िदसून अला होता. कामाबद्दल ऄनास्था िदसत होती. जण ू
पोिलसानंा तंट्याला पकडण्यात रस नव्हता अिण होळकर पोिलसाचें िबलकूल सहकायग िमळत नव्हते.  
 
 खाडंवा तेथे पोलीस ऄधीक्षक नेलर अले. त्यानंी पिरच्स्थतीचा अढावा घेतला, ऄस्वस्थ होउन 
चीफ किमिनरानंा ऄहवाल पाठिवला.  
 
 अपले पोलीस कुचकामी अहेत. मला िकंा येते. ते तंट्यासाठीच जणू काम करतात. पोिलसाचंी 
िोटी हालचाल तंट्याला कळते. याचा ऄथग तंट्याचे गुप्तहेर अपल्यापेक्षा कायगक्षम अहेत. या प्रकारानं 
लोकाचंा पोिलसावंर िवरॄास रािहला नाही. ते तंट्यालाच साथ देत अहेत. आतकी वरं्ष झाली. तंट्या ऄथवा 
त्याचा साथीदार िदसत नाही. सापडणं तर दूरच राहीलं. अता तंट्या िवरुद्ध कारवाइ करण्यासाठी िििटि 
आन्स्पेकटरािंिवाय दुसरा पयाय नाही.  
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जंगलचा राजा तंट्या 
 
 चीफ किमिनरासमोर पोलीस ऄहवाल होता. त्यात मोठा भाग तंट्याबद्दलच होता. एका िभल्लानं 
बलाढ्य सते्तला दमिवलं होतं. सात वर्ष ेझाली होती, तंट्याचा बंदोबस्त होउ िकला नव्हता.  
 
 चीफ किमिनर एका मजकुरापािी थाबंले. होिगंाबाद िजल््ाबद्दल ऄहवाल होता. आन्स्पेकटर 
जनरल ऑफ पोिलसानंी ऄहवालात िलिहलं होतं,  
 
 होिगंाबाद िजल््ात तंट्याचं वचगस्व अहे. िनमाडमध्ये तर त्याचीच ऄिधसत्ता अहे. तो एखाद्ा 
गावात अला की गावकरी त्याचं स्वागत करतात. एखाद्ा राजासारखा मान देतात.  
 
 चीफ किमिनरानंी ऄहवाल बंद केला. ते िवचार करू लागले. तंट्याच्या रुपानं त्याचं्यासमोर 
संकट होतं. त्यानं अता गंभीर रूप धारण केलं होतं. तो एक सामान्य िभल्ल नव्हता. जनतेच्या गळयातला 
ताइत बनला होता. काळजी करण्यासारखी पिरच्स्थती होती.  
 
 मंुबइहून खास िििटि आन्स्पेकटरानंा िनमाडमध्ये पाठवायचं ठरिवलं. देिी आन्स्पेकटर गद्दारी 
करतात, यावर हा ईपाय काढला होता.  
 
 तंट्याला पकडायचं. िििटि आन्स्पेकटरानंी अव्हान स्वीकारलं. तो ऄिधकारी मंुबइहून रेल्वनंे 
िनघाला. आंदूरजवळ महूगाव अहे. जवळच पाताळपाणी रेल्व ेस्टेिन अहे. ितथं पोिलसाचंी िावणी होती. 
तंट्यािवरुद्धच्या कारवाइचं ते कें द्र होतं.  
 
 पाताळपाणी स्टेिन दोन मलै रािहलं होतं. रेल्व े रस्त्याला चढ होता. तसेच रस्त्याला बागंडी 
अकाराचं वळण होतं. ईरजड चढण होती. झुकझुक करत रेल्व े चालली होती. रेल्वचे्या प्रथमवगाच्या 
डब्यात ते आन्स्पेकटर बसले होते. गाडीचा वगे कमी होता. प्रथमवगामागच्या डब्यात दोघं हमाल चटकन 
चढले. चालत्या गाडीत चढण्याची त्यानंा सवय होती. 
 
 पाताळपाणी रेल्व े स्टेिन अलं. गाडीचा वगे कमी झाला होता. िििटि आन्स्पेकटरानंी बाहेर 
बिघतलं. स्टेिनच्या नावाची पाटी वाचली. सामान घेउन डब्या बाहेर अले.  
 
 आन्स्पेकटर आकडं ितकडं पाहू लागले. एक िकरकोळ िरीराचा हमाल पुढं अला. गोऱया साहेबानंा 
हात जोडले. लाल डगल्याचा हमाल म्हणाला, “रामराम सायेब, सामानाला हात लाव ू का? तुमाले 
िावनीकडं जायचं हाय ना? म्या दाकिवतो रस्ता. हमालीचं काय नाय. तुमच्या खुिीला जे येइल ते द्ा.” 
 
 बडबड्या हमालाकडं आन्स्पेकटर बघत होते. 
 
 साहेब हसले. हसणं ही परवानगी वाटली त्याला. सामान डोकयावर घेतलं. पोलीस िावणीकडं 
िनघाला. हमालानं बोलण ं सुरू केलं. बोलता बोलता हमालानं साहेबानंा सहज सािंगतलं. त्याच्या 
ओळखीचा एक ितेकरी अहे. त्या डोंगर करपाडीला राहतो. त्याच्याकडं ऄधून मधून तंट्या येत ऄसतो.  
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 आन्स्पेकटरनं चमकून हमालाकडं पािहलं. 
 
 “तुला माहीत अहे काय?” साहेबानंी िवचारलं. 
 
 “सरकारनं मोठ्ठ बक्षीस ठेवलं अहे. तू मला मदत केली तर....” 
 
 हमालानं घाबरायचं नाटक केलं. अढेवढेे घेतले. िवेटी साहेबाला मदत करायला तयार झाला. 
हमालानं एक ऄट घातली. बिक्षसाची ऄधी रक्कम ऄगोदर द्ा. त्यातला िहस्सा ितेकऱयास अज देउन 
येतो.  
 
 सायकंाळी साहेबानंी हमालाला रक्कम िदली. दुसऱया िदविी सकाळी िनघायचं ठरलं.  
 
 रात्रभर साहेबानंा नीट झोप अली नाही. पहाटे पहाटे डोळा लागला. त्यानंा स्वप्न पडत होतं. 
मोठी कामिगरी त्यानंी केली होती.  
 
 सकाळी हमाल परत अला. साहेब वाट पाहत होते. 
 
 पोलीस िावणीसमोर एक धबधबा होता. त्याचं नाव कालाकंुड होतं. साहेब धबधब्यािजेारी ईभे 
होते. दरीतून हमाल वर येत होता.  
 
 हमालानं साहेबाला रामराम केला. 
 
 “सायेब तुमी लइ नििबवान हायेत. अज ििकार जाळयात येइल बगा.” हमालानं मािहती पुरवली. 
“चला सायेब, िनगू अपून.” 
 
 धबधब्याच्या बाजूनं ते चालू लागले. हमाल पुढं चालत होता. साहेब त्याच्या मागून दरी ओलाडूंन 
झाली. समोरची डोंगराची रागं माग पडली. जंगल सुरू झालं. हमाल झरझर चालत होता. साहेब पाय 
ओढत चालत होते. 
 
 सूयग डोकयावर अला. जंगल ऄसूनही ईकाडा जाणवत होता. साहेबाचंी दमिाक झाली होती. 
तहान लागली होती. घसा कोरडा पडला. 
 
 थकलेल्या साहेबानंा हमाल म्हणाला, “म्याच हाय तंट्या, पकडा मले.” 
 
 साहेबाचं हत्यार तंट्यानं िहसकावनू घेतलं. साहेब त्याच्या मागं धाव ू लागला. झुडपा अड 
लपािपी सुरू झाली. साहेबानंा दमवनू तंट्या जंगलात पसार झाला. 
 
 साहेब कसेबसे परतले. त्याचंा स्वतःवर िवरॄास नव्हता. तंट्यानं त्यानंा िजवतं कसं सोडलं? हाच 
िवचार ते करू लागले. 
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 िनमाडमध्ये ऄनेक संस्थानं होती. त्यानंा िरयासत म्हणत. या िरयासतीकडं काही गावाची जहािगरी 
होती. संस्थािनक या गावाचा सारा वसूल करत. त्यातला काही िहस्सा िििटि सरकारकडं पाठवीत. या 
िरयासतीचा कारभार त्या त्या राजाकडं होता. जे राजे िििटिाचें माडंिलक होते, त्यापैकी घाटाखेडी एक 
िरयासत होती. खाडंव्याहून ते वीस मलैावर होतं. पधंाना पोलीस स्टेिन अठेक मलैावर होतं. ठाकूर 
तखतप्रसहजी घाटाखेडीचे राजा होते.  
 
 ठाकूरजीचे पूवगज राजस्थानात राहत होते. त्याचें अजोबा पाचि ेवर्षांपूवी आकडं अले. ते राजपूत 
होते. लढवय्ये होते. लढाया करून त्यानंी हुकमत वाढिवली. घाटाखेडी संस्थान स्थापन केलं. 
 
 अजोबाच्या काळात ससं्थान मोठं होतं. तीनि े सत्तर गाव ं होती. िििटिानंी जहािगऱया खालसा 
केल्या. गावाचंी संख्या कमी झाली. ठाकूर तखतप्रसहाच्या काळात तीस गाव ंईरली. 
 
 घाटाखेडीच्या पिरृमेला िबरडा गाव होतं. ते तंट्याचं गाव होतं. तंट्या आथं जन्मला. आथंच वाढला 
होता. त्याचे वडील मंजुरी करीत होते. मालकाचं िते कुळानं करीत होते. कुळाची रक्कम थकली. मालकानं 
िझडकारलं. चारचौघात मारलं. भीती अिण ईपासमारीनं ते वारले. िबरडा सोडून तंट्या पोखरला अला.  
 
 घाटाखेडी पंधाना पोलीस स्टेिनच्या हद्दीत होतं. पंधाना मात्र िििटि हद्दीत होतं. तंट्या 
िनमाडमध्ये धुमाकूळ घालू लागला. सवग पोलीस स्टेिनावंर कुमक पाठिवली होती.  
 
 ठाकूर तखतप्रसहाबद्दल िििटिानंा संिय येउ लागला. ठाकूरजी घाटाखेडीचे ससं्थािनक होते. 
िििटिाचें माडंिलक होते. ते तंट्याला मदत करतात. तंट्या त्याचं्याकडं येत ऄसतो. िमळालेली लूट 
ठाकूरजीकडं ठेवतो. ठाकूरजी िििटिािंी गद्दारी करतात, ऄसे ऄिधकाऱयानंा वाटत होते. पोलीस 
ठाकूरजींच्या हालचालीवर नजर ठेव ूलागले.  
 
 तरीही तंट्याच्या हालचाली कमी होत नव्हत्या. ठाकूरजी तंट्यािी गुप्तपणे मदत करीत होते. 
पोिलसानंा ही मािहती िमळत होती. 
 
 िवेटी पोलीस ऄधीक्षकानंी िनणगय घेतला. एका हवालदाराला घाटाखेडीला पाठिवलं. ठाकूरजींना 
पंधाना पोलीस ठाण्यावर घेउन अले. 
 
 “ठाकूरसाब, अपण तंट्याला मदत करता. मोठ्या साहेबानंी तुम्हाला आिारा द्ायला सािंगतलं, 
यासाठी तुम्हाला अज बोलािवलं अहे. आथून पुढं जपून राहा. नाही तर....” पंधाना ठाणेदार म्हणाले. 
 
 “अम्ही तर माय-बाप सरकारचे िहत पाहणारे. तंट्याला अम्ही कसे मदत करणार? त्याचं गाव 
अमच्या िरयासतीजवळ अहे, एवढाच अमचा त्याचा संबधं.” ठाकूर तखतप्रसगजी म्हणाले. 
 
  “ठाकूरजी, तुम्ही सफाइ करू नका. अमच्याकडं परुावा अहे. तंट्याचा वावर तुमच्या हवलेीपयंत 
अहे. याचा ऄथग काय लावायचा अम्ही?”  
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 ठाकूरजी गप्प झाले. 
 
 त्या िदविी ठाकूर तखतप्रसगजी घाटाखेडीला परत अले नव्हते. खाडंव्यालाही मोठ्या साहेबाकडे 
गेले नव्हते. महाराजानंा पोलीस ठाण्यावरच बसवनू ठेवलं होतं. ही खबर अजूबाजूच्या गावात पसरली. 
 
 घाटाखेडी ससं्थानातली माणसं पधंानाकडं येउ लागली. अपल्या राजाला गोऱया साहेबानंी 
ऄडकून ठेवलं. राजाला सोडिवलं पािहजे. चौकीभोवती गदी वाढू लागली. जनतेनं पोलीस ठाण्यास वढेा 
घातला. 
 
 दोन-तीन हजार माणसाचंा जमाव होता.  
 
 “अमच्या राजाला सोडा. राजाला सोडल्याििवाय अम्ही आथून हलणार नाही.” जमाव ओरडू 
लागला.  
 
 खाडंव्याला बातमी गेली. मोठ्या साहेबानंी माणूस पाठिवला. तखतप्रसगानंा समज देउन सोडलं. 
 
 ठाकूर तखतप्रसग पोलीस ठाण्याबाहेर अले. रयतेनं त्याचं्या नावाचा जयजयकार केला. अपल्या 
राजाला घाटाखेडीपयंत घेउन अले. 
 

शेतकरी-आभदवासींचा तारणहार 
 
 तंट्याला ऄनेक साथीदार येउन िमळाले होते. त्यात िभल्ल होते. बजंारा होते. कोरकू होते. राजपूत 
होते. परदेिी होते. कुणबी होते. सगळया जातींचे अिण जमातीचे साथीदार होते. 
 
 नारायण कुणबी तंट्याचा एक साथीदार होता. नारायण टाकळीचा राहणाराहोता. सावकारानं 
त्याच्यावर ऄन्याय केला होता. त्यामुळं सावकाराबद्दल त्याला राग होता.  
 
 तंट्यानं सावकारािवरुद्ध लढा सुरू केला होता. तो जुलमी सावकारानंा ििक्षा करीत होता. ्ा 
कारणानं नारायणला तंट्या जवळचा वाटू लागला. तंट्याला मदत करावी ऄसं त्याला वाटू लागलं. 
तंट्याला येउन तो िमळाला.  
 
 िनमाडमध्ये सावकार ितेकऱयानंा िपळतात. अिदवासींना कजात गंुतवनू ठेवतात. 
िपढ्यान् िपढ्याची गुलामिगरी संपत नाही. हे तंट्या अिण नारायण कुणबी पाहत होते.  
 
 सावकाराचा हा गिरबाचं्या गळयाभोवती पाि अहे. त्यातून ितेकरी-अिदवासींची सुटका केली 
पािहजे.  
 
 सुटका किी करायची? 
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 तंट्या अिण नारायणनं तोडगा काढला. गिरबानंा नड ऄसते. ऄडचण अली की त्यानंा 
सावकाराकडं जाव ं लागतं. मजबुरीनं हात पुढं पसराव े लागतात. ितेकरी-अिदवासींची ही ऄडचण 
सोडिवली पािहजे.  
 
 तंट्यानं गिरबानंा मदत सुरू केली. 
 
 अम्ही मदत करतो. िदलेल्या पैिावर व्याज अकारणार नाही. पण सावकाराकडं जाउ नका. 
तंट्याची माणसं गावोगाव मदत करू लागली. ही मदत ऄनेक प्रकारची होती. 
 
 लग्न समारंभासाठी ते पैसे देत. एखाद्ाकडं ितेीसाठी बैल नाही. बलै घेउन िदला. बैलगाड्या 
िदल्या. ितेात पेरायला बी-िबयाणं नाही. ती मदत केली गेली. 
 
 ितेकरी धान्य िवकायला दुकानदाराकडं जात. दुकानदार बिनयाचे होते. ते कमी भावानं धान्य 
खरेदी करायचे. धान्य मोजताना दाडंी मारायचे. मापाड्याचा िहस्सा ऄगोदर काढून घ्यायचे. ही दुहेरी 
िपळवणूक होती. कजाउ धान्य देताना जास्त भाव लावायचे. खळयावर िदलेल्या धान्याच्या दुप्पट वसूल 
करायचे.  
 
 हे थाबंलं पािहजे. बिनया ऐकणार नाहीत. त्याचंी साहेबापंयंत पत होती. ितेकरी-अिदवासींना ते 
जवळचे वाटत. ितेकऱयानंा तंट्याची माणसं भेटत होती. त्याचंं धान्य खरेदी करीत होती. बिनयापेक्षा 
जास्त भाव तंट्या देत होता. सावकार-बिनयानंा काळजी वाटू लागली. त्याचंा लोकांवरचा वचक कमी 
झाला होता.  
 
 ठाकूर तखतप्रसगाबद्दल तंट्याला अदर होता. ठाकूरजी त्याच्या भागाचे राजाच होते. 
लहानपणापासून राजा जवळचा वाटायचा. त्याचंा घाटाखेडीचा महाल भव्य होता.  
 
 तंट्याचं िबरडा गाव घाटाखेडीहून जवळ होतं. पूवी तंट्या घाटाखेडीला अला होता. दुरून 
राजवाडा पािहला होता. राजवाड्याचं मुख्य दार मोठं होतं. बाहेर राजाचे चौकीदार ऄसायचे. दसऱयाला 
ठाकूर तखतप्रसग रयतेला दिगन देत. तंट्यानं दूरवरून या राजाला पािहलं होतं. खूप वर्षग झालीत या 
गोिीला. 
 
 तंट्या िबरडाहून पोखरला अला. 
 
 तंट्याचं नाव िनमाडमध्ये गाजू लागलं. हे ठाकूर तखतप्रसग ऐकून होते. त्यानंा तंट्याबद्दल 
सहानुभतूी वाटत होती. अपण जे करू िकत नाही, ते तंट्या करतो. ्ा गोिीचं त्यानंा कौतुक होतं.  
 
 तंट्याला मदत केली पािहजे. ठाकूरजींना वाटू लागलं. ईघड मदत करता येत नव्हती. ते 
िििटिाचें माडंिलक होते. ठाकूरजींचा िििटि सते्तबद्दल रागही होता. कारण त्यानंी ठाकूरजींची 
िरयासतीची गाव ंकमी केली होती. पंख कापलेल्या पक्ष्यासारखे ते झाले होते. 
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 तंट्या सरकारिवरुद्ध काम करतो, ्ाचं त्यानंा समाधान वाटत होतं. त्यामुळं तंट्याला ते अतून 
मदत करू लागले. तंट्याच्या माणसानंा िरयासतीत मुक्त वावर होता, अिण तंट्याही या आलाख्यात त्रास 
देत नव्हता.  
 
 ठाकूर तखतप्रसगानंा पंधानाला एक िदवस डाबंनू ठेवले, ही खबर तंट्याला कळली होती. 
ठाकूरजी अपल्याला मदत करतात, हे गोऱया साहेबानंा देखवत नाही. पोिलसानंी राजाला पंधानाला 
बोलावले, हा त्याचंा ऄपमान होता. एक प्रकारे मानहानी होती.  
 
 पंधानाचे फौजदार अनंदात होते. ठाकूरजींना धडा ििकिवला. या कारवाइनं ते सुखावले होते. 
अठ िदवस झाले होते या घटनेला.  
 
 सकाळची वळे होती. फौजदार खोलीबाहेर बसले होते. खोली चौकीच्या बाजूला होती. नेहमीचा 
न्हावी ऄजून अला नव्हता. दाढी केल्याििवाय ईठता येत नाही. फौजदार साहेब त्याची वाट पाहत होते. 
 
 बगलेत धोपटी ऄडकवलेला न्हावी समोर अला. बुटकेला नवा न्हावी िदसला. साहेबानंं 
ििपायाकडं अरृयानं पािहलं. नेहमीचा न्हावी बाहेरगावी गेला. दुसरा िोधून अणला, यामुळं ईिीर झाला. 
ििपायानं खुलासा केला.  
 
 फौजदारासमोर न्हावी बसला. साहेबाचं्या दाढीला पाणी लावत िवचारलं, “सायेब, अज लइ 
गरबडीत िदसता?” 
 
 न्हावी बडबड्या होता. साहेबाचंी स्तुती करू लागला. फौजदार खुलले. ते 
 
 सहज म्हणाले, 
 
 “काय कराव,ं साला त्या तंट्यानं नाकात दम अणला. दररोज नव्या िठकाणी दणका देतोय.” 
 
 न्हाव्यानं फौजदाराकडं पािहलं. त्याचा दाढीवरचा हात थाबंला. हातातला वस्तरा तसाच होता. 
न्हाव्यानं साहेबाकडं रोखून पािहलं. त्याचा चेहरा रागानं लालबुंद झाला होता. 
 
 “तंट्याला साला म्हणता व्हय” म्हणत न्हाव्यानं चपळाइनं वस्तरा चालिवला. फौजदाराचंा नाकाचा 
िेंडा ईडवला गेला. न्हावी ईभा रािहला. “सायेब, अता सागंा लोकाले, तंट्यानं नाक कापलं.”   
 
 धोपटी सोडून न्हाव्यानं ईडी मारली. फौजदार ओरडू लागले. ऄरे पकडा तंट्याला. 
 
 पोिलसाचंी पळापळी सुरू झाली. तंट्या मात्र पसार झाला होता. 
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 पोिलसानंी तखतप्रसगाचंी मानहानी केली होती. याचा बदला तंट्यानं घेतला होता. त्याला 
अपल्या राजाबद्दल अदर होता. िििटिानंी राजाचा ऄपमान केला होता, ही गोि तंट्याच्या मनाला 
लागली होती. 
 
 िििटिाचं्या दृिीनं तंट्यानं कायदा हातात घेतला होता. त्यानं फार मोठा गुन्हा केला होता. तंट्यानं 
मात्र त्याचं कतगव्य केलं होतं, ऄसंच त्याला वाटत होतं. 
 
 िििटिाचं्या नजरेत तंट्या दरोडेखोर होता. पण तंट्या खरंच तसा होता का? त्याला भारतीय 
राजा अपला वाटायचा. घाटाखेडी ससं्थान अिण होळकराचंा त्याला अधार वाटायचा. 
 
 गिरबाबद्दल कणव वाटायची. साथीदाराबंद्दल पे्रम वाटायच.ं त्याचं्यावर तो िजवापाड माया 
करायचा. पण साथीदारानं चुकी केली की तो त्यानंा कठोर ििक्षा करायचा. सगळयानंा तो सारखा समजे. 
हा त्याचा न्याय होता. अजारी माणूस पािहला की तो दुःखी होइ. त्याला चटकन मदत करी. दुसऱयाची 
वदेना त्याला स्वतःची वाटे. ही त्याची माणुसकी होती.  
 
 फौजदाराच्या घटनेनं पोलीस िबथरले. तंट्या िवरुद्धची मोहीम जोरात सुरू झाली. अिण तंट्यानं 
कालीभीतच्या जंगलात मुक्काम हलवला.  
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कालीभीत जंगलात तंट्या 
 
 खाडंव्याच्या पूवेला कालीभीत जंगल होतं. सातपडु्याच्या रागंाचंा हा भाग होता. जंगलात एक 
टेकडी होती. टेकडीवर कािलयाबाबाचंं िठकाण होतं. हे िठकाण पिवत्र समजलं जाइ. सगळया रहाळातली 
माणसं कािलयाबाबाचं्या दिगनाला येत.  
 
 कालीभीत टेकडी भोवतीचं जंगल घनदाट होतं. नद्ा नाल्यानंी टेकडीला वढेा घातला होता. 
टेकडीवर मोठमोठे दगड होते. काळेिार दगड जणू कािलयाबाबाचें रक्षण करीत होते. दगडामुळं गुहा 
तयार झाल्या होत्या. आथं लपायला भरपूर जागा होती. टेकडीची जागा ईंचावर होती. अजूबाजूला 
टेहळणी करायला सोपी होती.  
 
 कालीभीत जंगलाला लागून मकडाइ संस्थान होतं. मकडाइच्या राजाची तंट्याला मदत होती. 
राजानं कालीभीत जंगलात झोपड्या बाधंल्या होत्या. त्या िनवाऱयाच्या जागी तंट्या थाबंायचा. राजानं 
झोपड्यात ऄन्नधान्य ठेवलं होतं.  
 
 मकडाइ संस्थान िोटं होतं. सगळा डोंगराळ भाग होता. जंगल होतं. जंगलात अिदवासी राहत 
होते. त्यात कोरकंूची सखं्या जास्त होती. ससं्थानाच्या चारही बाजंूना िििटिाचंा मुलूख होता. 
 
 तंट्या कोरकंूना मदत करत होता. त्यामुळं ते त्याला मामाच म्हणत होते. कोरकू तरुण 
त्याच्यासाठी काही करायला तयार होते. 
 
 तंट्या कालीभीत जंगलात मुक्कामाला होता. पोिलसानंा पक्की खबर िमळाली होती. कालीभीत 
जंगलातले रस्ते ऄवघड होते. पायवाटा धोकयाच्या होत्या. वाघाच्या गुहेत ििरण्याचा धोका होता. तंट्याला 
तो भाग पिरचयाचा होता. पोलीस मात्र जंगलात जायला धजत नव्हते. 
 
 पोलीस ऄिधकाऱयाचंी बठैक झाली. 
 
 तंट्या कालीभीत टेकड्यात लपला अहे. त्या टेकड्यानंा वढेा द्ायचा. त्याच्या मदतीची रसद बदं 
करायची. त्याची ईपासमार करायची. कोंडी झाली की तो बाहेर येइल. पोिलसाचंा ऄसा ऄंदाज होता. 
 
 नमगदा खोऱयाच्या डेप्युटी किमिनरानंी चीफ किमिनरानंा िवनंती केली. तंट्याला पकडण्यासाठी 
ही संधी अहे. यासाठी ऄिधक पोलीस बळाची गरज अहे. सेंरल पॉच्व्हन्स अिण वऱहाडच्या पोलीस 
तुकड्या िनमाडमध्ये पाठवा. त्यात घोडदलाचंा समाविे हवा. 
 
 चीफ किमिनरानंी परवानगी िदली. आतर िजल््ातलं ऄिधक पोलीसं दल पाठिवलं. िनमाड, 
होिगंाबाद, बेतूल िजल््ात ते तैनात केलं. प्रत्येक गावात तंबू ईभारला. तात्पुरती पोलीस चौकी ईभारली. 
बाहेरून अलेल्या पोिलसानंा ितथं नेमलं याचं्या मदतीला पोिलसाचं घोडदळ िदलं. घोडदळानं कालीभीत 
जंगलाला वढेा िदला. 
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 िििटि ऄिधकाऱयाचंा अिदवासींचा ऄभ्यास होता. अिदवासी चालीरीती त्यानंी समजून घेतल्या 
होत्या. त्याचं्या लोकजीवनात घोड्याबद्दल पिवत्र भावना होत्या. 
 
 अिदवासी घोड्याला पिवत्र मानतात. घोड्यावर बसलेली व्यक्ती देवासारखी ऄसते. देवाला मान 
िदला पािहजे, ऄिी त्याचंी रॅद्धा ऄसते. यामुळं घोड्यावर बसलेल्या माणसाला अिदवासी हात लावत 
नाही. त्रास देत नाहीत. हल्ला करत नाहीत. त्याचा अदर करतात. 
 
 घोडा ही िक्ती अहे. ्ा िक्तीला ते मान देतात. ्ा घोड्याला अिदवासी संस्कारात स्थान अहे. 
अिदवासी माणूस मरण पावतो, ऄंत्यसंस्कार केला जातो. त्या िठकाणावर एक दगडी िचरा ईभारतात. 
दगडी िचऱयावर घोड्यावर बसलेली अकृती कोरतात. घोड्यावर बसलेली व्यक्ती रॅदे्धचं प्रतीक बनतं. 
 
 अिदवासींच्या जीवनात हे घोड्याचं महत्त्व अहे.  
 
 सावकार-मालगुजारानंा हे माहीत होतं. त्यामुळं ते घोड्यावरून जंगलात प्रवास करू लागले. 
घोड्यावर बसलेल्या माणसावर अिदवासी हल्ला करीत नाहीत, हे सावकार-मालगुजार जाणून होते.  
 
 हीच गोि पोलीस ऄिधकाऱयानंी ओळखली होती. त्यासाठी त्यांनी पोलीस बोलावले. घोड्यावर 
बसलेल्या माणसावर हल्ला करू नये ऄसा अिदवासींचा संकेत अहे. तंट्याची माणसं पोिलसावंर हल्ला 
करणार नाहीत, ऄसं ऄिधकाऱयानंा कळत होतं.  
 
 िनमाड पोलीस ऄिधक्षकानंी अणखी एक तक्रार केली. स्थािनक आन्स्पेकटर भरविाचे नाहीत. 
सरकारिी िनष्ठा नाही, ऄस ं त्याचं वागणं िदसतं. याकिरता मंुबइहून िििटि आन्स्पेकटर पाठवा. त्याचं्या 
िनगराणीखाली कालीभीत जंगल तपासता येइल. 
 
 चीफ किमिनरानंी ही सूचना मान्य केली. मंुबइहून िििटि आन्स्पेकटरानंा या मोिहमेसाठी पाठिवलं. 
कालीभीत जंगलाभोवती पोिलसानंी वढेा िदला. जंगलं अिण दऱयाखोऱयात तपास केला. कालीभीत 
टेकडीवर कालीबाबाचंी गुहा होती. पोलीस तेथे पोहोचले.  
 
 एका टेकडीवर कािलयाबाबाचा तादंळा होता. अजूबाजूला प्रचंड अकाराचे मोठाले दगड होते. 
दगडाच्या अडोिामुळं गुहेसारखा भाग तयार झाला होता. या िठकाणी कोणी तरी राहात ऄसाव,ं ऄिा 
खुणा अढळून अल्या.  
 
 पोलीस या िठकाणी पोहोचण्यापूवी तंट्यानं तळ हलिवला होता. कालीभीतचं जंगल मकडाइच्या 
राजाच्या हद्दीत येत होतं. मकडाइ िोटं संस्थान होतं. सगळा भाग डोंगर अिण घनदाट जंगलानं 
व्यापलेला होता. जंगलात अिदवासीचीच वस्ती होती. 
 
 तंट्या वारंवार कालीभीत जंगलात येतो ऄिी पोिलसानंा पक्की खबर िमळली  होती. जंगलातली 
सगळी माणसं तंट्याला मदत करतात. पोिलसाचं्या हालचालीची खबर पोहोचिवतात. त्यामुळं पोलीस 
पोहोचण्यापूवी तंट्या राहण्याचं िठकाण बदलत होता.  
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 चीफ किमिनरानंी मकडाइच्या राजाकडं कडक िब्दात तक्रार केली. तंट्या िवरुद्धच्या मोिहमेत 
मकडाइचे पोलीस िढलाइ करीत अहेत.  
 
 मकडाइच्या राजानं चीफ किमिनरानंा हमी िदली. सवग प्रमुख रस्त्यावर पोलीस चौकया ईभारीत 
अहोत. जंगलात तंट्या येणार नाही, याची काळजी घेतो. पुन्हा तक्रारीची वळे येणार नाही.  
 
 िििटि ऄिधकारी संियी होते. मकडाइच्या राजाच्या या अरॄासनावर त्यानंी िवरॄास ठेवला नाही. 
होिगंाबादचे पोलीस ऄधीक्षक कॅ प्टन रतनप्रसग होते. आन्स्पेकटर जनरल ऑफ पोलीस रतनप्रसगाबंद्दलही 
संिय येउ लागले. रतनप्रसग भारतीय ऄिधकारी होते. त्यानंा अतून तंट्याबद्दल साहनुभतूी वाटत ऄसावी. 
त्यामुळं ते तंट्यािवरुद्ध कानाडोळा करत ऄसावते.  
 
 ही गोि रतनप्रसगाचं्या कानावर अली. ते एक कायगक्षम पोलीस ऄिधकारी होते. त्याचं्या सेवबेद्दल 
विरष्ठानंी ऄिी िकंा घेतली, ही गोि रतनप्रसगाचं्या मनाला लागली. 
 
 रतनप्रसगानंी कालीभीत जंगल अिण मकडाइ राजाच्या भागात स्वतः मोहीम सुरू केली. सगळं 
जंगल पुन्हा प्रपजून काढलं. जंगलात एक जागा अढळली. मोठा िनवारा बाधंलेला होता. ऄन्नधान्याचा 
साठा होता.  
 
 कोणीतरी आथं येउन राहात होतं. जागा अडवळणाची होती अिण बरेच िदवस पुरेल एवढा 
ऄन्नधान्याचा साठा होता. नक्की तंट्या आथं ऄसावा. त्याचे साथीदार येत ऄसावते. हा बंदोबस्त मकडाइच्या 
राजानेच केला होता. हा भाग त्याचं्याच संस्थानात येत होता.  
 
 रतनप्रसगानी मकडाइच्या पोलीस चौकयाचंी चौकिी केली. राजानं जंगलाच्या हद्दीवर चौकया 
ईभारल्या नव्हत्या. िििटि विरष्ठानंा मात्र खोटच कळिवलं होतं.  
 
 रतनप्रसगानं विरष्ठानंा हा ऄहवाल सादर केला.  
 
 चीफ किमिनरानंी मकडाइ संस्थानात िििटि पोलीस नेमण्याचे अदेि िदले. जंगलाभोवती 
नव्याने चौकया ईभारल्या. 
 
 मकडाइच्या राजाला िवेटचा िनवाणीचा आिारा िदला.  
 
 मूळ प्रश्न मात्र सुटत नव्हता. तंट्याचा ठाविठकाणा सापडत नव्हता. पोिलसाचं्या नव्या नव्या 
मोिहमातून हाती काही येत नव्हतं. 
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कननल वाडनची तंट्याभवरद्ध कारवाई 
 
 कनगल वॉडग याचंी नमगदा िवभागात नव्यानं नेमणूक झाली. ‘स्पेिल किमिनर तंट्या ऑपरेिन’ हे 
नव ंपद िनमाण करण्यात अलं. खाडंवा त्याचंं मुख्यालय होतं. खाडंवा, बेतूल, होिगंाबाद िजल््ाचंा यात 
समाविे होता.  
 
 कनगल वॉडग खाडंवा येथे हजर झाले. 
 
 िजल््ाचा मुख्य ऄिधकारी डेप्युटी किमिनर होते. त्याचं्यासह पोलीस यंत्रणेच्या प्रमुख पोलीस 
ऄधीक्षकाचंी बैठक बोलावली.  
 
 तंट्यािवरुद्धच्या कारवाइत पोिलसानंा यि येत नाही. ही गोि नामुष्ट्कीची अहे. तंट्याबद्दल 
अपणास दोन गोिी करावयाच्या अहेत. त्याच्या हालचाली कमी झाल्या पािहजेत. ऄसं झालं तरच जनता 
पोिलसानंा सहकायग करील. दुसरी मोहीम म्हणजे तंट्याची पूणग कोंडी करायची. त्याििवाय तो हाती येणार 
नाही. कनगल वॉडगनं सवांसमोर िवचार माडंले. 
 
 तंट्याची दमिाक करावयाची. त्याििवाय या मोिहमेत यि िमळणार नाही; हे कनगल वॉडग चागंले 
ओळखून होते. त्यानंी योजना सवांपढेु ठेवली.  
 
 नमगदा व्हॅलीत अिदवासींची मोठी वस्ती अहे. हे सगळेजण तंट्याच्या चढायानंी धीट झाले अहेत. 
त्याला सवग प्रकारची मदत करतात. त्याचं्यात धीटपणा वाढला अहे. ऄिावळेी या अिदवासींवर कडक 
बंधनं लादली पािहजेत. त्याचं्या िवरुद्ध िोटे मोठे गुन्हे नोंदिवले पािहजे. दंड केला पािहजे. पोलीस 
चौकयावर डाबंून ठेवलं पािहजे. बळाचा वापर केला तरी चालेल. ऄसं केल्यास त्याचं्या मनात पोिलसाबंद्दल 
भीती िनमाण होइल. 
 
 गावात पाड्यात िभल्ल, बजंारा, कोरकू राहतात. आतर अिदवासी अहेत. सूयग मावळला की 
ऄिदवासींनी घराबाहेर पडायचं नाही. रात्रीचं जेवण त्यानंी झोपडीबाहेर ईघड्यावर घ्यायचं. एखादा 
अिदवासी रात्री िफरताना अढळला तर त्याला ऄटक करायची. हे काम गावच्या पोलीस पाटील अिण 
पटवाऱयानं करायचं. जे पोलीस पाटील-पटवारी कामात कुचराइ करतील, त्याचें पद काढून घेतले 
जाइल. वर कडक ििक्षा ठोठावली जाइल.  
 
 बाहेरगावचा अिदवासी गावात अला तर त्यानं ऄगोदर पाटलानंा भेटलं पािहजे. नाव-गाव 
नोंदिवलं पािहजे. मुसािफराकडं लक्ष ठेवायचं काम कोतवालावर सोपिवलं.  
 
 वरील बाबींची तात्काळ ऄंमलबजावणी करायची. 
 
 कनगल वॉडगनं मुलकी अिण पोलीस ऄिधकाऱयासंमोर ही योजना ठेवली. 
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 डेप्युटी किमिनर-पोलीस ऄधीक्षक अपापल्या िजल््ात परतले. कनगल वॉडगच्या सूचनापं्रमाणे 
कायगवाही सुरू झाली. 
 
 कनगल वॉडंनी चीफ किमिनरानंा िवनंती केली. मध्यप्रातं अिण वऱहाडमधील ऄिधक पोिलसाचें 
बल आकडे पाठवाव.े त्यात घोडदलही ऄसाव.े सवग िजल््ातून पोिलसाचं्या तुकड्या रवाना झाल्या. 
खाडंवा, बतूेल, होिगंाबाद िजल््ात तैनात झाल्या.  
 
 ्ा ितन्ही िजल््ात प्रत्येक गावात तंबू ईभारला. हा तंबू म्हणजे पोिलसचौकी होती. बाहेरून 
अलेल्या पोिलसानंा या चौकीवर नेमलं. या पोिलसाचंी खाण्यािपण्याची व्यवस्था स्थािनक पोिलसावंर 
सोपिवली.  
 
 देिी आन्स्पेकटरच्या कामाबद्दल वॉडग समाधानी नव्हते. हे ऄिधकारी कतगव्यात कसूर करतात, ऄसा 
त्याचंा संिय होता. वॉडगनी चीप किमिनरानंा पनु्हा िवनंती केली. काही िदवसासंाठी िििटि आन्स्पेकटराचंी 
या भागात नेमणूक करावी. ऄसं केल्यास, मोहीम तीव्र करता येइल.  
 
 मंुबइहून िििटि आन्स्पेकटर खाडंवा येथे हजर झाले. त्याचं्या िनगराणीखाली मोठी मोहीम सुरू 
झाली. दोनि ेमलैाचा जंगल टापूत िोध सुरू झाला. कालीभीत जंगल पनु्हा तपासलं.  
 
 तंट्याचा माग सापडत नव्हता अिण त्याच्या कारवायाही थाबंत नव्हत्या. मालगुजार-सावकाराला 
तंट्या लुटत होता. ऄसहाय पोलीस यंत्रणा त्या गावच्या पोलीस पाटलािंवरुद्ध दंडात्मक कायगवाही करीत 
होती. मूळ प्रश्न तसाच राहत होता. तंट्या सापडत नव्हता. 
 
 अिण तंट्याचा प्रितहल्ला सुरूच होता.  
 
 कनगल वॉडग नवीन नवीन योजना अखीत होते. पण त्यानंा थोडंही यि िमळत नव्हतं. 
 
 कनगल वॉडगनी चीफ किमिनरानंा अणखी एक प्रस्ताव पाठिवला. तंट्या गावात येतो. सावकार-
मालगुजाराकंडून दंड वसूल करतो. हा दंड पैिाच्या स्वरूपात ऄसायचा. कधीकधी धान्य अिण वस्तूत 
ऄसायचा. बरेच सावकार-मालगुजार अता स्वतः होउन पुढं येत होते. तंट्याला मदत करीत होते. मदत 
करणाऱयाला तंट्या काही त्रास देत नव्हता. ऄिाचंी सखं्या वाढत चालली होती.  
 
 तंट्या येउन गेला ही खबर पोिलसानंा िदली नाही, ऄिा गावावर सामूिहक दंड अकारावा. 
दंडाची रक्कम वसूल करावी. त्यातून त्या गावात ऄिधक पोलीस दलाची नेमणूक करावी. या पोिलसाचं्या 
पगाराचा व जेवण-राहण्याचा खचग त्या गावावर लादावा.  
 
 कनगल वॉडगनं ऄसा प्रस्ताव पाठिवला. भइुफळ अिण िनमखेडी या दोन गावानंा सामूिहक दंड 
लावावा, ऄिी ििफारस केली. ऄसं केलं तरच आतर गावात धाक िनमाण होइल.  
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 चीफ किमिनरानंी ही योजना ताबडतोब मंजूर केली. तंट्याला मदत केली म्हणून दोन्ही गावावर 
सामूिहक दंड लावला. ही बाब गावोगाव दवडंी देउन कळिवली.  
 
 कनगल वॉडगनं भइुफळ गावावर दंड बसिवला. तंट्याला बातमी कळली. नव ेसाहेब तयारीत अहेत. 
नवीन नवीन गोिी करत अहेत. त्यानंा चुणूक दाखवली पािहजे.  
 
 तंट्यानं साथीदारािंी चचा केली. 
 
 पिरृमेला िबजासन गड ते पूवेला कालीभीत जंगलापयंत त्याचा वावर होता. ईत्तरेला नमगदा अिण 
दिक्षणेला तापी नदी ही हद्द होती. पूवग पिरृम दोनि ेमलै अिण दिक्षण-ईत्तर िभंर मलैाचंा हा पट्टा होता. 
चार-पाच िजल््ाचंा यात समाविे होता. 
 
 एका रात्री एका वळेेस वगेवगेळया गावी धाडी पडल्या. मालगुजार ऄथवा सावकाराचीच घरं 
लुटली होती. दुसऱया िदविी जवळच्या पोलीस स्टेिनला खबर पोहोचत होती. 
 
 कनगल वॉडगनं या गावाचंा अढावा घेतला. ही सगळी गाव ंदूरदूर होती. चार िजल््ात िवखुरलेली 
होती. हल्ल्याची वळे अिण पद्धत मात्र एक सारखी होती. यापूवीही ऄसं घडलेलं होतं.  
 
 हे काम तंट्याचचं होतं. कनगल वॉडगची खात्री झाली. ज्या गावी हल्ला झाला ते मात्र काही सांगायला 
तयार नव्हते. पोलीस िवचारायचे, दरोडेखोर कोण होते? 
 
 लुटले गेलेले एकच सागंायचे, “अम्ही त्यानंा ओळखत नाही. तंट्या मात्र नक्कीच नव्हता.” 
 
 ्ा ईत्तरानं पोलीस चक्रावनू गेले होते. कनगल वॉडगनी चीफ किमिनरानंा पुन्हा पत्र िलिहलं. 
िवनंती केली. हा सगळा नमगदा-तापीतला तंट्याचा भाग अहे. ्ा सगळया भागावर पोलीस कायदा कलम 
१५ खाली सामिूहक दंड लावावा. तसेच ऄिातं भाग म्हणून घोिर्षत करावा. या भागात िविरे्ष सैन्य तैनात 
केल्याििवाय तंट्याच्या हालचाली थाबंणार नाहीत.  
 
 चीफ किमिनरानंी कनगल वॉडगची सूचना स्वीकारली नाही. ऄसं करणं कायद्ात बसत नाही. 
ऄिानं जनमत अपल्या िवरुद्ध जाइल. ऄगोदरच सगळी माणसं तंट्याला मदत करतात. अपण सामूिहक 
दंड अकारला, जर जी माणसं तंट्याला मदत करत नाहीत, त्याचं्यावर ऄन्याय केल्यासारखा होइल. 
 
 तंट्याचा भाग लहान नव्हता. दोन हजार चौरस मलैाचंा हा टापू होता. दोन-तीनि ेगाव ंया भागात 
होती. िभल्ल-कोरकू आतर अिदवासींचे िकेडो िनवारे यात होते. या भागात तंट्याचा वावर होता. त्याचे 
साथीदार सगळीकडं िवखुरलेले होते. त्याला गावोगावातली माणस ं मदत करत होती. ही मदत ऄन्न-
धान्याच्या स्वरूपात ऄसे. गावाच्या ििवारात राहण्यासाठी मदत करीत होते. आतकेच काय, पोिलसाचं्या 
हालचाली कळवीत होते.  
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 हे सगळं खरं होतं; परंतु िविरे्ष गावानं तंट्याला मदत केली. त्याला असरा िदला. हे पुराव्यिनिी 
सागंायला कोणी पुढं येत नव्हतं. पुरावा नसल्यानं त्या गावािवरुद्ध कायगवाही करता येत नव्हती.  
 
 चीफ किमिनरानंी कनगल वॉडगला स्पि कळिवले. तंट्यािवरुद्ध पोिलसानंा ठोस पुरावा िमळत 
नाही, तोपयंत सामूिहक दंडाची कायगवाही करणं बरोबर नाही. 
 
 तंट्याच्या भागात आतर माणसं अहेत. ते तंट्याला मदत करीत नाहीत. काही रॅीमतं जमीनदार 
पोिलसानंा साथ देतात. ितेी व्यवसाय नसलेली आतर जनता अहे. अपण सगळयावंर दंड लावला, तर ्ा 
वगांवर ऄन्याय केल्यासारखं होइल. अज  
 
 ते तंट्याला मदत करीत नाहीत. ईद्ा मात्र त्यानंा अपल्यापेक्षा तंट्या जवळचा वाटू लागेल.  
 
 तंट्याला मदत करणाऱया माणसाचंा िोध घ्या. तो परुावा िमळवा अिण त्यािवरुद्ध कडक दंडात्मक 
कायगवाही करा. पोलीस यतं्रणा कायगक्षम झाल्याििवाय ्ा कामात प्रगती होणार नाही. 
 
 मधल्या काळात कनगल वॉडगला भोपाळहून बोलावणं अलं. गव्हगनर जनरलचे कायालय भोपाळला 
होते. गव्हगनर जनरलचे िविरे्ष प्रितिनधी सर लेपेल िग्रफीन नावाचे ऄिधकारी होते.  
 
 कनगल वॉडग भोपाळला अले. गव्हगनर जनरलच्या प्रितिनधींची भेट घेतली. सर िग्रफीन यानंी 
सािंगतलं; गव्हगनर जनरलानंी तंट्या िवरुद्धच्या कारवाइत लक्ष घालावयाचं ठरिवलं अहे. गेली काही वरं्ष 
तंट्यामुळं िििटि प्रिासनासमोर नामुष्ट्कीची वळे अली अहे. मध्य प्रातं अिण वऱहाडच्या पोिलसानंा यि 
िमळत नाही. या भागात पिरच्स्थती अणखी िबघडत गेली अहे. ही गोि मानहानीकारक अहे. यापुढं तंट्या 
िवरुद्धची मोिहमेची सूतं्र मी हाती घेत अहे. 
 
 सर लेपेल िग्रफीन नामािंकत िििटि मुत्सद्दी होते. त्यानंी ऄसा िनणगय घेतला, त्यावळेी विरष्ठ 
ऄिधकारी हजर होते.  
 
 सर िग्रफीन यानंी एक योजनाच तयार केली होती. 
 
 ‘तंट्या पोलीस’ नावाच्या स्वतंत्र सैन्यदलाची स्थापना केली. िरसालदार मेजर इरॄरी प्रसाद यानंा 
प्रमुख नेमलं. सैन्यदलात मध्य भारत सरकारच्या खास बटािलयनमधील पधंरा सैिनक, होळकर 
दरबाराच्या पायदळाचे साठ जवान, घोडदळाचे तेरा सवार अिण आंदोर दरबाराच्या राखीव घोडदळातील 
सात ऄिधकाऱयानंी नेमणकू केली. 
 
 कनगल वॉडग खाडंव्याला परत अले. त्याचं्या बदलीचे अदेि मागाहून अले. भोपाळच्या बेगमाचे 
मंत्री म्हणून त्यानंा नेमले गेले. 
 
 सर लेपेल िग्रफीन साहेबानंी अदेि काढला. िरसालदार मेजर इरॄरी प्रसादानंी नवी जबाबदारी 
स्वीकारली. सैन्याची जमवाजमव केली. खाडंव्याला अले. खाडंव्याच्या पोलीस ऄधीक्षकाचंी भेट घेतली. 
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 मेजर इरॄरी प्रसादाचंी नेमणकू गव्हगनर जनरलानंी केली होती. विरष्ठाचंा अदेि अहे ऄसे खाडंवा 
पोलीस समजत होते.  
 
 ही गोि आन्स्पेकटर जनरल ऑफ पोलीस अिण चीफ किमिनरानंा ईििरा कळली. मध्य प्रातंाच्या 
पोिलसाचं्या मदतीने इरॄरी प्रसाद काम करतील, ऄिी नागपूर कायालयाची कल्पना होती. परंतु इरॄरी 
प्रसादानंी नागपूर कायालयाला काही न कळिवता स्वतः मोहीम सुरू केली. या प्रकारानं खाडंव्याचे 
ऄिधकारी ऄचंब्यात पडले. विरष्ठाकडून त्यानंा याबद्दल काही अदेि नव्हते अिण इरॄरी प्रसादानंा सहकायग 
न कराव ेतर, गव्हगनर जनरलच्या अदेिािवरुद्ध काम केल्यासारखं होणार होतं. 
 
 सर िग्रफीनचा अदेि जणू विरष्ठाचंा हुकूम होता. या िवरुद्ध नाराजी व्यक्त करण्याचं कोणी धाडस 
करत नव्हते. 
 
 याचा थोडा पिरणाम पोलीस यंत्रणेवर झाला. खाडंवा, बेतूल, होिगंाबादचे ऄिधकारी अतापयंत 
तंट्यािवरुद्ध मन लावनू प्रयत्न करीत होते. इरॄरी प्रसादाचं्या नेमणुकीनं त्याचं्यात नाराजी अली. पूवीच्या 
कामात िििथलता अली. 
 
 मेजर इरॄरी प्रसादानंी िििटि व होळकर हद्दीवर सुरक्षा चौकया ईभारल्या. संिियताचंी धरपकड 
सुरू केली. तंट्या पोलीस या िविरे्ष सैन्य दलानं सगळा मुलूख प्रपजून काढला. 
 
 तंट्याची खबरबात िमळत नव्हती. मात्र त्याचे िुपे हल्ले थाबंले नव्हते. 
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भारतीय राजे-ससं्थाभनक तंट्याला मदत करतात, भिभटशांचा आरोप 
 
 भारतीय माडंिलक राजे अिण संस्थािनकाचंी िनष्ठा दुहेरी अहे ऄसा िििटि ऄिधकाऱयाचंा अरोप 
होता. होळकर, प्रिदे हे राजे होते. घाटाखेडी, मकडाइ, ऄचलपूरसारखे ससं्थािनक कडक कारवाइ करत 
नाहीत. िििटि पोिलसानंा तंट्यािवरुद्ध मदत करत नाहीत. ईलट तंट्याला लपण्यासाठी िुपे संरक्षण देत 
अहेत, -ऄसे अरोप होत होते. 
 
 या संदभात पोलीस ऄिधकाऱयानंी चीफ किमिनरानंा वारंवार कळिवलं होतं. तंट्या िििटि 
मुलुखात राजरोस हल्ला करतो अिण होळकर हद्दीत पसार होतो. होळकराचें पोलीस काहीच सहकायग 
करत नाहीत.  
 
 चीफ किमिनरानंी होळकरािंवरुद्ध गव्हनगर जनरलानंा याबद्दल कळिवलं. होळकराचंं सहकायग 
िमळालं तर तंट्यािवरुद्धची मोहीम यिस्वी होउ िकेल. 
 
 सर लेपेल िग्रफीन यानंी यात लक्ष घातलं. होळकर सरकारला अदेि िदला.  
 
 होळकर दरबारानं कॅ प्टन मोहम्मद खान या ऄिधकाऱयास तंट्यािवरुद्ध कायगवाहीचं प्रमुख नेमलं. 
कॅ प्टन खान यानंी िििटि ऄिधकाऱयानंा मदत करावी, ऄिी ऄपेक्षा होती. 
 
 कॅ प्टन मोहम्मद खान यानंी मोिहमेची सूते्र हाती घेतली. खरगोन-खाडंवा िजल्हा होळकर अिण 
िििटि सरहद्द होती. या सरहद्दीवर पोिलसाचंी गस्त वाढिवली. जागोजागी टेहळणी चौकया ईभारल्या. 
तंट्याची हालचाल कळावी म्हणून खाजगी गुप्तहेराचं्या नेमणुका केल्या. गुप्तहेरातं िभल्ल कोरकंूची िनयुक्ती 
केली. त्यात काही तंट्याचे नातेवाइकही होते. 
 
 अतापयंत तंट्यािवरुद्धच्या मोिहमेची सूते्र िििटि ऄिधकाऱयाचं्या हाती होती. त्यामुळं कामात 
एकसूत्रता होती. याचा थोडा पिरणामही िदसून येत होता. 
 
 सर लेपेल िग्रफीन यानंी स्वतंत्र ‘तंट्या फौज’ स्थापन केली. मोिहमेची सूते्र स्वतःकडे घेतली. हे 
करताना िग्रफीन यानंी किमिनरानंा नागपूरला कळिवलं नाही. आन्स्पेकटर जनरल ऑफ पोिलसानंा 
िवरॄासात घेतलं नाही. 
 
 मेजर इरॄरी प्रसादानं सरळ मोहीम सुरू केली. यामुळं खाडंवा-होिगंाबाद अिण बेतूलचे िििटि 
ऄिधकारी गोंधळले. गव्हनगर जनरलचे प्रितिनधी तंट्यािवरुद्ध काम करू लागले. सरहद्दीवर होळकराचें 
कॅ प्टन मोहम्मद खान तयारीत होते. अिण मूळ मोहीम चालिवणाऱया िििटि पोिलसानंा मात्र या सवग 
मोिहमेची नीट कल्पना नव्हती. 
 
 ्ा तीन यंत्रणा काम करीत होत्या. ितन्ही यंत्रणातं परस्परात सुसंवाद नव्हता. सहकायाच्या 
भावनेचा लवलेिही नव्हता. अपसात नाराजी होती. ्ा बाबी धूतग तंट्याला कळल्या होत्या. त्याचा फायदा 
ईठिवण्याचं त्यानं ठरिवलं. 
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तंट्या-यशोदा संबंधाची गोष्ट 
 
 पोखरचे ििवबा पाटील पोलीस पाटील होते. त्यानंी तंट्याच्या विडलाचंी जमीन बळकावली होती. 
पाटलानंी तंट्याच्या अजोबाला कजग िदलं होतं. ते कजग त्याचे अजोबा फेडू िकले नाही. जमीन गहाण 
पडली. पुढं व्याज वाढत गेलं.  
 
 तंट्या अजोबाचं कजग फेडतो म्हणाला होता. कजाच्या बदल्यात पाटलाकंडं राबण्याची त्याची 
तयारी होती. अपल्या पूवगजाचंं कजग फेडाव.ं कजातून मुक्त झालो की जमीन परत िमळेल, ऄिी त्याची 
भाबडी अिा होती.  
 
 पाटील जमीन परत देत नाहीत. ती जमीन त्यानंी बळकावली. खोटी कागदपते्र केली. त्या 
जिमनीवर अपली मालकी ईरली नाही, हे तंट्याला कळलं. ्ामुळं तो िचडला. फसवलो गेल्याचं त्याला 
दुःख झालं. 
 
 तंट्या नवगजाबाबाच्या मजारीजवळ राहत होता. यिोदा भाकरी कुटका देत होती. या िनिमत्तानं 
त्याचंी भेट होत होती. 
 
 या भेटींचा पराचा कावळा केला गेला. 
 
 वास्तिवक, सव्वाि े वर्षांपूवीची ही घटना अहे. बालिवधवलेा बंधनं होती. सगळयाचंा दुःस्वास 
सहन करावा लागत होता. कुटंुबातले सगळे लक्ष ठेवनू ऄसत. ितच्या वागण्या-बोलण्याकडं सगळयाचं ं
लक्ष ऄसे. 
 
 ऄिा पिरच्स्थतीत ती तंट्याला जमेल ती मदत करत होती. या मागं ितची प्रहमत होती. तंट्यावर 
होणाऱया ऄन्यायाबद्दल कणव होती. यिोदा बंडखोर होती. बंडखोरपणात सयंम होता, ऄिा वागण्यामुळं 
गावातली तरुण पोरं ितला वचकून होती. 
 
 याईलट तंट्या एक िभल्ल. गुन्हेगार जातीचा प्रितिनधी होता. दोन-तीनदा त्याला ििक्षा झाली 
होती. तुरंुगात जाउन अला होता. ऄिा खालच्या जातीच्या गुन्हेगारािी पाटलाची मुलगी संबधं ठेवते, 
त्याच्यािी बोलते, ितचा बाप ज्याच्या िवरुद्ध अहे या पोराला भाकरी-कुटका देते, ही गोि त्याकाळच्या 
ग्रामजीवनाला पटत नव्हती. ते तंट्या-यिोदेचा संबधं पाप समजत होते. 
 
 तंट्या पोखरला अला, त्यावळेी तीस वर्षांचा होता. यिोदा बावीस-तेवीस वर्षांची होती, यावळेी 
तंट्याचं लग्न झालेलं होतं. त्याची बायको िभकी पोखरचीच होती. त्याचंी लहानपणाची ओळख होती. 
िभकीचा बाप पोखरचा होता. 
 
 िभकी यिोदा एकत्र खेळल्या होत्या. तंट्या बालपणीच्या मिैत्रणीचा नवरा होता. हे सगळं 
यिोदाला माहीत होतं. त्याच्यावर सगळे ऄन्याय करीत अहेत. त्याला फसवीत अहेत, हे हुिार यिोदेच्या 
लक्षात अलं. ितला तंट्याबद्दल सहानुभतूी वाटू लागली.  
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 यिोदा तरुण िवधवा होती. तंट्याच्या बंडखोर बहादुरीबद्दल ितला अकर्षगण वाटू लागलं ऄसेल. 
ितचं अकर्षगण फक्त िारीिरक नव्हतं.  
 
 तंट्या िभल्ल जमातीचा होता. िभल्ल िी-पुरुर्ष संबंधाबाबत फार संवदेनिील ऄसतात. िभल्ल साधे 
ऄसतात. त्याचंा स्वभाव सरळ ऄसतो. ते दुसऱयावर चटकन िवरॄास टाकतात. मात्र ते नवरा-बायकोच्या 
संबंधाबाबत हळव ेअिण सिंयी ऄसतात. त्यानंा एखाद्ाबद्दल संिय अला, काही िदसलं तर खूनखराबी 
करून टाकतात. 
 
 त्याचं्या स्वातंत्र्याच्या कल्पना स्पि होत्या. एखाद्ा िीला वाटलं, नवऱयाला सोडून द्ायच.ं 
दोघाचं्या संमतीनं ते वगेळे होउ िकत होते. नवरा बायकोच्या संियी लैं िगक संबधंाििवाय आतराचें संबधं 
िभल्लात खपवनू घेतले जात नव्हते.  
 
 ऄिावळेी तंट्या-यिोदा सबंधंाचा िोध कसा लावायचा? 
 
 एक गोि आथं स्पि होते. 
 
 यिोदा धाडसी होती. गावरहाटीच्या िवरोधाला ितनं जुमानलं नाही. ितची तंट्याबद्दलची 
सहानुभतूी वाढत गेली.  
 
 तंट्या िनमाडमध्ये गाजू लागला. 
 
 यिोदेनं त्याला ऄडचणीच्या काळात मदत केली होती. स्वतः मानहानी सहन केली होती, हे तंट्या 
जाणनू होता. तंट्या यिोदा अिण ितच्या कुटंुिबयानंा मदत करू लागला. ही मदत अर्जथक स्वरूपाची 
होती. मानिसक अधाराची सुद्धा होती. 
 
 तंट्या-यिोदा संबधंाची िििटि ऄिधकाऱयानंा मािहती होती. तंट्या यिोदाच्या कुटंुबाला मदत 
करीत होता हे सगळे जाणून होते. तंट्या ऄधून मधून पोखर गावी येत होता. गावात नवगजाबाबाची मजार 
होती. बाबावर त्याची रॅद्धा होती. त्याचंा अिीवाद होता, ऄस ंतो मानत होता. त्याचं्या दिगनासाठी तो येत 
होता. पोखरला येण्याचं दुसरं कारण यिोदा होती. ितची अिण ितच्या कुटंुिबयाचंी काळजी तो घेत होता.  
 
 अपल्यामुळं यिोदा अिण ितच्या विडलाला त्रास झाला. गावकऱयानंी जातीबाहेर टाकलं. 
भाउबंदानंी नाव ेठेवलीत याला अपणच जबाबदार अहोत, ही बोचणी त्याला वाटत होती. गावगंुडापंासून 
यिोदा अिण ितच्या कुटंुबाला सरंक्षण देणं त्याला कतगव्य वाटत होतं. ्ा भावनेतून तो सवग प्रकारची मदत 
करीत होता.  
 
 तंट्या पोखरला येत ऄसतो, ही मािहती पोलीस पाटील पोिलसानंा कळवीत नव्हतें, हे पोिलसानंा 
माहीत होतं. या कारणानंी पोखर गावात एक िविरे्ष पोलीस चौकी ईभारली होती. हत्यारधारी ििपाइ 
नेमले. त्याचं्या मदतीला ग्रामरक्षक पथकाचे तरुण होते. पटवाऱयास कडक सूचना िदल्या होत्या.  
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 ही खबर तंट्याला कळली होती. 
 
 हॅिमल्टनसाहेब नाकेबंदी करू पाहत होते. त्यानंा काही राजपूत-मराठी तरुणाचंी साथ िमळत 
होती.  
 
 मालेगावला गोप्रवद तेली होता. तो अिण त्याचा भाउ पोिलसाचंा खबऱया होत्या. गावचा 
मालगुजार मात्र तंट्याचा िमत्र होता. मालगुजारानं गोप्रवदची गद्दारी तंट्याला कळिवली होती. गोप्रवद 
बापूराम कॉन्स्टेबलिी संबधं ठेवनू होता.  
 
 ्ा सरकारी खबऱयास धडा ििकवला पािहजे. तंट्यानं िनरृय केला. ते ईन्हाळयाचे िदवस होते. 
ितेातली कामं सपंत अली होती. ितेकरी-ितेमजूर मोकळे होते.  
 
 २७ एिप्रल १८८५ ची सायकंाळची वळे होती. मालेगावात मोकळेपणाचं वातावरण होतं. गुरंढोरं 
गावात परतत होती. काही माणसं मंिदराचं्या ओट्यावर बसली होती. गाव ऄंधारात बडूु लागलं होतं. 
 
 खरगावच्या िदिनंे हत्यारबदं तुकडी गावात ििरली. ते चौदाजण होते. तुकडीतला एकजण 
ओरडून म्हणाला, “तंट्या अला अहे, गावातल्या गद्दाराला धडा ििकवायचा अहे.” 
 
 मालेगावात बातमी पसरली. तंट्या अला अहे.  
 
 गावचे मालगुजार चटकन पढंु अले. त्याच्या बरोबर त्याचा मुलगा होता. मुलाच्या हातात कंिदल 
होता. 
 
 “कुठं रहातु गोप्रवद सावकार?” तंट्यानं मालगुजारास िवचारलं, “गिरबाले लइ गाजंायला अन् 
सरकारी कुत्र्यानंा खबर द्ायलाय.” 
 
 मालगुजार पुढं चालू लागला.  
 
 गोप्रवद तेल्याच्या घरासमोर टोळी थाबंली. बठैकीत बापूराम कॉन्स्टेबल बसला होता. बापूरामनं 
तंट्याला पािहलं. भीतीनं तो ईठला. लपण्यासाठी अत जाउ लागला. 
 
 एकानं बंदुकीचा चाप ओढला. बापूराम जागीच कोसळला. गोप्रवद तेली अिण त्याच्या भावाला 
घराबाहेर काढलं. चागंला चोप िदला. पोिलसानंा कळिवलं तर बापूरामसारखी गत होइल ऄसा दम िदला. 
त्याच्याकडून पाचि ेरुपयाचंा दंड वसूल केला अिण तंट्या जायला िनघाला. 
 
 तंट्या अलाय, ही खबर गावात पसरली होती. त्याला पहायला, भेटायला माणस ं जमा झाली 
होती. तंट्या एका दगडावर ईभा रािहला अिण बोलू लागला,  
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 “म्या तंट्या हाय, गोइंद तेली अन् त्येचा भाउ लिमन गुजर मालगुजास्नी मान देत नाय. त्यें 
हलकया जातीचे हायेत. तरी बी त्ये लिमन मालगुजास्नी मान देत नाय. त्येंच अयकत नाय, त्येंनी 
वागन्यात सुदारना करावी. नाय तर बापूराम सारकी त्येंची गत झाल्यािबगर राहनार नाय.” 
 
 तंट्यानं बोलणं थाबंिवलं.  
 
 मालगुजारानंी तंट्याला अिण त्याच्या साथीदारानंा तंबाखू िदली. तंट्यानं रामराम करून 
मालगुजाराचा िनरोप घेतला.  
 
 टोळी गावापासून दूर गेली. 
 
 गावच्या पाटलानंी पोलीस ठाण्यावर खबर ईििरा कळिवली. पोलीस अले. लिमन 
मालगुजारानंी तंट्याला मदत केली होती हा गुन्हा होता. लिमन गुजरला ऄटक केली. खाडंव्याला घेउन 
अले.  
 
 तंट्यानं कायगवाही चालूच ठेवली होती. 
 
 बापूराम पोलीस मारला गेला होता. तंट्यािवरुद्धच्या कायगवाहीत तो कामी अला होता. आन्स्पेकटर 
जनरल ऑफ पोिलसानंी बापूच्या िवधवलेा ताबडतोब पेन्िन मंजूर केली. मागं तंट्यानं बापू मागं ्ा 
कॉन्स्टेबलचं नाक कापलं होतं. त्या बापूला प्रथम रॅणेीचा हेड कॉन्स्टेबल म्हणनू बढती िदली. िभंर 
रुपयाचे बक्षीसही िदले.  
 
 हॅिमल्टनसाहेबानंी पोिलसानंा मदत करणाऱया मालगुजाराचंी यादी केली. हे  
 
 मालगुजार िवरॄासू होते. त्याचं्या ऑनररी आन्स्पेकटर म्हणून पुन्हा नेमणुका केल्या. एकि े दहा 
बंदुका मोफत वाटल्या. 
 
 बिक्षसाची रक्कम वाढिवली. तंट्याला पकडणारास ही रोख रक्कम िमळणार होती. ििवाय नंदगाव व 
चारखेडा गावातल्या पचंवीसि ेएकराची मालगुजारी जाहीर केली. पोलीस नवीन नवीन अिमरं्ष पुढं करीत 
होते. तंट्या मात्र सापडत नव्हता. 
 
 पावसाळा सुरू झाला होता. डोंगराळ भागातल्या पाउलवाटा होत्या. नद्ा ओढे परुाच्या पाण्यानं 
भरून वाहू लागले. पोिलसाचं्या हालचाली मंदावल्या होत्या.  
 
 सातपुड्यात जंगल घनदाट होतं. डोंगरात काही गुहा होत्या. पावसाळयात तंट्या या गुहेत िवरॅातंी 
घेत ऄसतो, हे पोिलसानंा माहीत होतं. पावसात जंगलात पाय ठेवण्याची प्रहमत पोिलसानंा नव्हती. पाउस 
ईघडेपयंत वाट पाहणं एवढाच त्याचं्या समोर मागग होता. 
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 तंट्या जंगलात एका िठकाणी फार िदवस राहत नव्हता. त्याच्या लपण्याच्या जागा सारख्या 
बदलायच्या.  
 
 मधल्या काळात पावसाचा थोडा जोर कमी झाला. 
 
 पोिलसाचं्या खबऱयानं मािहती अणली. तंट्या गोंडवनात लपला अहे. खाडंवा ते पंचमढीमधील 
सातपुडा डोंगरास गोंडवन म्हणत. ्ातच बऱुहाणपूर पूवेकडचा चारवा जंगलाचा भाग होता. चारवा 
जंगलात सातपुड्याच्या ऄनेक टेकड्या होत्या. त्या जंगलानं झाकलेल्या होत्या. त्यातील एक 
कालीयाबाबाची टेकडी होती. कालीयाबाबाचं पिवत्रस्थान टेकडीवर होतं. आथं तंट्या राहत अहे. 
पोिलसानंा खबऱयानंी कळिवलं होतं.  
 
 डेप्युटी आन्स्पेकटर ऑफ जनरलानंी ऄिधक फौज मागिवली. खानदेिातून िभल्ल पलटणीतले 
जवान बोलावले. कालीभीत जंगलाभोवती फौज तैनात केली. टेकडी भोवतीचा वढेा घट्ट केला जाउ 
लागला. 
 
 िभल्ल पलटणीतले वाटाडे पढंु सरकत होते.  
 
 फौज कािलयाबाबाचं्या टेकडीवर चहूबाजंूनी चढली. कालीबाबाच्या स्थानािजेारी दगडाअड एक 
झोपडी होती. फौजेनं झोपडीवर िापा टाकला.  
 
 एक म्हातारा झोपडीत बसलेला होता. 
 
 पोिलसानंी त्याच्याकडं चौकिी केली. म्हातारा टकमक पोिलसाकंडं बघत होता. तो बोलत 
नव्हता. प्रितसाद देत नव्हता.  
 
 बिहरा अिण मुकया म्हाताऱयास ितथंच सोडून ते परतले. अणखी एक मोहीम फसली होती. तंट्या 
आथंही सापडला नव्हता. 
 
 तंट्या खाडंवा जेलमधून पळाला. या घटनेला सहा वर्षग झाली होती. पोलीस तंट्याच्या मागं धावत 
होते; पण तो सापडत नव्हता. तो जंगलात लपून बसला नव्हता. तो सावकारानंा लुटत होता. 
मालगुजाराकंडून खंडणी वसूल करीत होता. पोिलसाचं नाक कापत होता. 
 
 या ईलट लोकाचंी त्याला मदत िमळत होती. तंट्या ऄडचणीतल्या माणसाला मदत करीत होता. 
गिरबानंा मोफत धान्य वाटीत होता. 
 
 तंट्या गावात येइ. गावातील माणसं त्याचं स्वागत करीत होते. एखाद्ा राजासारखा त्याला मान 
िमळत होता. तो जंगलचा राजाच झाला होता. दोन हजार चौरस िकलोमीटर पट्ट्ट्यात त्याचंच राज्य होतं. 
या भागात त्याचीच हुकमत होती. अिण तोच आथला सावगभौम होता.  
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तंट्याला पकडण्यासाठी मोठं बक्षीस 
 
 तंट्या जेलमधून पळाला. त्यावळेी होळकर सरकारनं गॅझेिटयरमध्ये हे जाहीर केलं. जो कोणी 
तंट्याची ऄथवा त्याच्या साथीदाराची मािहती देइल, त्याला बक्षीस जाहीर केलं. सुरुवातीला बिक्षसाची 
रक्कम दोनि ेरुपयाचंी होती. ऄसंच बक्षीस िििटि सरकारनं जाहीर केलं होतं.  
 
 पुढं तंट्या सापडेना. त्याच्या चढाया वाढत गेल्या. सहा सहा मिहन्याचंी िििटि सरकार बिक्षसाची 
रक्कम वाढव ूलागले. होळकर सरकारवर दबाव अणू लागले. होळकर सरकारही नाआलाजानं बिक्षसाची 
रक्कम वाढवीत होते. 
 
 बिक्षसाची एकूण रक्कम फुगत गेली. तंट्याचा मागही सापडत नव्हता. त्याच्या चढाया मात्र चौफेर 
सुरूच होत्या.  
 
 मध्य प्रातंाचे मुख्य कायालय नागपूरला होते. चीफ किमिनर प्रिासन प्रमुख होते. तंट्याच्या 
कारवायानं त्यानंा प्रचता वाटू लागली. एका डाकूनं बलाढ्य सते्तपढंु अव्हान िनमाण केलं होतं.  
 
 ्ात िििटिाचंी नामुष्ट्की होती. तंट्या अता एकटा रािहला नव्हता. त्याची टोळी वाढत होती. 
नमगदा िवभागातील जनतेची त्याला साथ िमळत होती. हा िििटिाचं्या दृिीने धोका होता.  
 
 चीफ किमिनरानंी संकटाची चाहूल ओळखली. त्यानंी आन्स्पेकटर जनरल ऑफ पोिलसानंा 
बोलावनू घेतलं. तंट्याबद्दलचा जाहीरनामा ऄद्ाप सादर केला नाही. ्ा कामाकडं पोलीस गाभंीयानं 
पाहत नाहीत. चीफ किमिनरानंी तीव्र नापसंती व्यक्त केली. 
 
 तंट्या अिण त्याच्या साथीदारासंंबधंी जाहीर प्रगटनाचा मसुदा तयार करण्याचे चीफ किमिनरानंी 
अदेि िदले. 
 
 २३ नोव्हेंबर १८८५ रोजी पोिलसाकंडून जाहीर प्रगटनाचा मसुदा सादर करण्यात अला. त्याच 
िदविी चीफ किमिनरानंी तो मंजूर केला. त्याच्या प्रती िापण्यात अल्या. मध्य प्रातं, बॉम्बे प्रातं, िनजाम 
स्टेट, होळकर आलाखा सवगत्र तो पाठिवला गेला.  
 
 प्रत्येक गावात हा जाहीरनामा चावडीवर लावला गेला.  
 

तंट्या सरकारचा गुन्हेगार आहे. त्याला मदत करणे म्हणजे गुन्हेगारास मदत करणे. हे काम 
करणारास कडक शिक्षा होईल. या उलट, तंट्याला पकडण्यास पोशलसानंा मदत करावी. मदत 
करणारास मोठ्या रकमेचे बक्षीस होते.  
 

तंट्या अगर त्याच्या साथीदारानंा पकडताना कोणाकडून खून झाला तरी मायबाप सरकार त्या 
खुन्यास हे सरकारचेच काम समजून माफ करील.  
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 सगळीकडं ऄिी पत्रकं लागली. बाजारात पत्रकं वाटली गेली. होळकर गॅझेिटयर अिण िििटि 
सरकारच्या गॅझेिटयरमध्ये हे सगळं िापून अलं.  
 
 पोलीस तंट्या िवरुद्ध काम करीत होते. ्ा लढाइत दुदैवानं कोणी जखमी झाला ऄथवा कोणाच्या 
जीवाला धोका झाला, तर त्या व्यक्तीनं देिासाठी जोखमीच ं काम केलं, ऄसचं समजलं जाइल. त्या 
व्यक्तीच्या कुटंुिबयानंा तात्काळ पेन्िन मंजूर केली जाइल. त्या कुटंुबाची िविरे्ष काळजी सरकार घेइल, 
ऄसा फतवा चीफ किमिनरानंी काढला. 
 
 तंट्याला हे सगळं कळलं होतं. त्यावळेी त्याचा मुक्काम होिगंाबाद िजल््ात होती. चीफ किमिनर 
साहेबानंी तंट्या िवरुद्धच्या जाहीर प्रगटनावर सही केली. ्ा घटनेला एक मिहना सतरा िदवस झाले 
होते. गावोगाव पत्रकं पोहोचली होती. 
 
 तो ११ जानेवारी १८८६ चा िदवस होता. 
 
 नकवारा अिण िजजगाव िजेारी िजेारी वसलेली गाव ेहोती.  
 
 ितन्ही साजंाची वळे होती. साठजणाचंी तुकडी नकवारा गावात ििरली. तुकडी प्रमुखानं जाहीर 
केलं. तो तंट्या अहे. 
 
 नकवाराचा मालगुजार मकडाइच्या राजाबद्दल चुगली करीत होता. मकडाइचा राजा तंट्याला 
मदत करत होता. राजानं जंगलात िनवारा ईभारला होता. ितथं ऄन्न-धान्याचा साठा ठेवला होता. तंट्या 
प्रकवा त्याचे साथीदार ्ा जंगलात राहात होते. नकवाराच्या मालगुजारास ही गोि कळली होती. त्यानं 
पोिलसानंा ही खबर िदली होती. 
 
 हे तंट्याला समजलं होतं. या गद्दार मालगुजाराच्या भेटीस तंट्या अला होता. मालगुजारानं 
संकट ओळखलं. गयावया करू लागला. 
 
 तंट्यानं त्याला ििक्षा केली. ४३१ रुपयाचंी खंडणी वसूल केली. घरातले दािगने घेतले अिण 
िजेारच्या िजजगावाकडं वळला. िजजगावच्या मालगुजारानं २५३८ रुपये दंडापोटी िदले. दोन तलवार, 
एक बंदूक व एक िपस्तूल िदले.  
 
 दोन्ही गावातून खंडणी वसूल करून तंट्या बाहेर पडला. गावातल्या एकाही ितेकऱयास तंट्यानं 
त्रास िदला नाही.  
 
 पोलीस तपासासाठी अले. हल्लेखोर मकडाइ मुलखातून अले होते. त्याच िदिनंे िनघून गेले होते. 
बाकी गावकरी काही सागंत नव्हते. हल्लेखोर परत जाताना त्याचंी एक िपिवी मागं रािहली होती. 
पोिलसानंी िपिवीचा तपास घेतला. ती मकडाइच्या राजाची होती. पोिलसाचंा ऄनुमान बरोबर होता. 
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 होिगंाबाद िजल््ात तंट्यानं धुमाकूळ सुरू केला. सरकारनं तंट्या िवरुद्ध जो जाहीरनामा 
गावोगाव लावला अिण तंट्यानं िचडून प्रितहल्लाच सुरू केला. 
 
 तंट्यानं बैतूल िजल््ातही प्रविे केला. प्रचचपोकळी पोलीस स्टेिनमध्ये चनुाहजारी गाव होतं. 
नउ मलैाचंं ऄंतर होतं. बैतूल होिगंाबाद िजल््ाच्या सरहद्दीला लागनू होतं.  
 
 बावीस जानेवारीचा िदवस होता. नेहमीसारखी सायकंाळची वळे होती. तंट्या चनुाहजारी गावी 
अला. गावखोरी ितेावर काही जण काम करीत होते. यापैकी एकाला तंट्याच्या माणसानंी पकडून 
अणलं. 
 
 “रामचंद्र अिण कोहार गवळीचं घर दाखव” तंट्यानं त्याला दटावलं. त्या माणसानं मािहती िदली. 
तंट्यानं टोळीतल्या साथीदाराचें दोन गट केले. एक टोळी कोहारच्या घराकडं गेली. त्याच्याकडून नउि े
रुपये अिण दािगने हस्तगत केले. 
 
 तंट्या दुसऱया टोळीसह रामचंद्र गवळयाकडं अला. तंट्याचा एक साथीदार रामचदं्राला घराबाहेर 
ओढू लागला. रामचदं्राची सून अडवी अली. ितच्या ऄंगावर दािगने होते. दुसरा एक साथीदार ते दािगने 
घेण्यासाठी पढंु सरकला. 
 
 तंट्यानं अपल्या साथीदारास खडसावलं, 
 
 “अया-बिहणींच्या ऄंगाला हात लावायचा नाय िनयम ठाव नाय काय तुमाले?” तो साथीदार 
जागच्या जागी िथजून ईभा रािहला.  
 
 रामचदं्रला तंट्यानं ििक्षा केली. त्याच्याकडून दंड वसूल केला. तासभर तंट्या गावात होता. 
गावात एक हवालदार होता. त्याला बोलावनू घेतलं. तंट्यानं बोलावल्यानं तो हवालदार मनातून घाबरला 
होता. 
 
 गाव सोडताना तंट्या हवालदारास म्हणाला, “तू चल अमच्या बरुबर. नायतर अमी बायेर पडलो 
की प्रचचपोकळी पोलीस ठेसनाची वाट धरिील.” 
 
 हवालदारास बरोबर घेउन टोळी गावाबाहेर पडली. चारदोन नंबर ऄंतर चालून झालं. तंट्यानं 
िवचार केला. ्ा हवालदारास किाला ईगी ििक्षा? पोटासाठी नोकरी करतो. अपण गावात अलो. 
िबचारा पुढं सुद्धा अला नाही.  
 
 हवालदारास तंट्या म्हणाला, “तुज्यासंग अमचा तंटा नाय. तुमी जावा माघारी.” हवालदारास 
सोडून देण्यात अलं.  
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 चुना हजारी गावचा हा कोतवाल प्रचचपोकळी पोलीस स्टेिनला पोहोचला. रात्री दहा वाजता 
पोलीस चुना हजारीला पोहोचले. रात्री हल्लेखोराचंा माग काढणं िकय नव्हतं. दुसऱया िदविी अजूबाजूच्या 
टेकड्यात, जंगलात पोिलसानंी तपास केला. परंतु नेहमीप्रमाणे पोिलसाचं्या हाती काही लागलं नाही. 
 
 सरदार रतनप्रसह पोलीस ऄिधक्षक म्हणून होिगंाबादला अले. या पाठोपाठ तंट्याच्या चढायानंा 
जोरही अला. रतनप्रसहानंा तंट्याचं अव्हानच वाटू लागलं होतं.  
 
 चुना हजारी गावच्या घटनेनं रतनप्रसह अणखी सतकग  झाले. कािलभीत अिण चारवा जंगलात 
नव्यानं िोध मोहीम सुरू केली. प्रत्येक गावात चौकिी केली.  
 
 रतनप्रसहाची हालचाल तंट्याला कळली होती. चारवा जंगलातून त्यानं काढता पाय घेतला. 
रतनप्रसहानंी मिहनाभर डोंगर, दऱया, जंगलात कसून िोध घेतला. या काळात बुधंी गावचा मालगुजार 
पोिलसानंा मदत करीत होता. तुमला पाटील त्याचं नाव होतं. 
 
 तुमला पाटलानं व गावच्या सावकारानं मागं तंट्याला मदत करण्यास नकार िदला होता, हे 
तंट्याच्या लक्षात होतंच.  
 
 अता तर ते गाववाले ईघडपणे पोिलसानंा मदत करू लागले होते. 
 
 ही सगळी खबर तंट्याला िमळाली होती. पोलीस तपासही थंडावला होता. तंट्या पनु्हा कािलभीत 
जंगलात परतला. 
 
 चारवा जंगलात, चारवा पोलीस स्टेिन होते. ितथं राखीव पोिलसाचंी मोठी तुकडी होती. येथून 
ऄठरा मलैावंर बुंधी गाव होतं.  
 
 २७ माचगला िदवस सरत अला होता. सुगीचे िदवस होते. माणसं रानात कामात गंुतलेली होती. 
ऄिावळेी एक सिि तुकडी गावात अली. 
 
 मालगुजार तुमला पाटलाचं घर िवचारलं. घरासमोर तंट्याला बघून पाटील गयावया करू 
लागले. जे हव ंते देतो म्हणाले.  
 
 “पाटील, या ऄगुदर तुमी काइ द्ायला नाय म्हणत व्हता. पोिलसाले कळवीत व्हता. काइ द्ायची 
िवच्िा नाय तर गपतर बसायचं व्हतं. अता नकु मले काइ.” तंट्या म्हणाला.  
 
 तंट्याच्या साथीदारानंी पाटलाचं्या घरातलं सगळं धान्य बाहेर काढलं.  
 
 गावात पाटलाचं्या नात्यातली अणखी घरं होती. त्याचंी नाव ं तंट्यानं ऄगोदर िमळवली होती. 
पाटलाचं िरकामं घर पेटवनू िदलं. त्यानंतर नातेवाइकाचं्या घरानंा अगी लावल्या. एकूण सत्तावीस घर 
पेटवनू िदली.  
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 अतापयंत तंट्यानं मालगुजारानंा लुटलं होतं. सावकारानंा दंड केला होता. परंतु एका िठकाणी 
सत्तावीस घरं पेटवनू िदल्याची घटना पिहलीच होती.  
 
 तंट्या िचडला होता. पोिलसानंा मदत करणाऱयानंा धडा ििकवला पािहजे, ्ा भावनेतून त्यानं 
मालगुजार अिण त्याचं्या नातेवाइकाचंी घरं जाळली होती. एका गावात आतकी घरं जाळण्याची ही पिहली 
घटना होती.  
 
 सरदार रनतप्रसह या घटनेनं काळजीत पडले. दुसऱया िदविी स्वतः बुधंी गावी अले. ज्याचंी घरं 
जळाली, त्याचं्यािी बोलले. गावातल्या आतरािंी चचा केली. झाल्या घटनेबद्दल हळहळ व्यक्त करणे एवढच ं
झालं.  
 
 हतािपणे िविरे्ष किमिनरानंी विरष्ठानंा कळिवलं. तंट्याला कािलभीत जंगलातून बाहेर हाकललं 
पािहजे. त्याििवाय त्याचा बदंोबस्त होउ िकणार नाही. प्रत्येक गावात नव्यानं पोिलसगाडग तैनात करावते. 
या भागातील गवळी, बजंारा, कोरकू, िभल्ल वगैरे अिदवासींची नाकेबंदी केली पािहजे. कारण ही सगळी 
जमात तंट्याच्या पाठीिी ईभी अहे. 
 
 चीफ किमिनरानंी िविरे्ष किमिनराचं्या पत्राची तात्काळ दखल घेतली. अदेि काढले. 
कािलभीत जंगलाभोवतीच्या प्रत्येक पोलीस स्टेिनला वाढीव अठ ते बारा हत्यारबंद पोिलसाचंी तुकडी 
िदली. 
 
 ्ा नव्या योजनेची मािहती तंट्याला झाली होती. साहेबानंी नवी व्यवस्था वाढिवली. काही काळ 
तंट्यानं िातं राहायचं ठरिवलं. त्याच्या कारवाया थाबंल्या. 
 
 होिगंाबादचे पोलीस ऄधीक्षक सरदार रतनप्रसह अिण बैतूलचे हानिकन काही िदवसाचं्या रजेवर 
गेले. दोन िजल््ाचे पोलीस प्रमुख मुख्यालयात नाहीत, ही तंट्याला मािहती पोहोचली होती.  
 
 तंट्यानं दोन्ही िजल््ातली व दूरदूरची गाव ं िनवडली. सुरुवात राजाभोरारी जंगला काठच्या 
देवराबंदी गावापासून केली.  
 
 ऄकरा एिप्रलला देवराबंदी गावावर हमला केला. दुसऱया िदविी कािलभीत जंगलाभोवतालच्या 
गावातून खबर येउ लागली. तंट्यानं गावावर हमला केला अहे. पोलीस स्टेिनला खबर पोहोचताच 
पोिलसाचंी धावपळ सुरू झाली.  
 
 सरदार रतनप्रसह अिण हानिकन रजेवर अहेत, ्ा काळाचा तंट्यानं ऄचूक फायदा घेतला होता. 
 
 सगळीकडं गोंधळ िनमाण झाला. सरदार रतनप्रसह व हानिकन रजा रद्द करून परतले. 
घटनास्थळी हजर झाले. िनरोप अलेल्या िठकाणी पोिलस पोहोचत होते. तेथे पोहोचले की लक्षात अलं, 
ती ऄफवा होती. तंट्याच्या लोकानंी पोलीस यंत्रणेला दमवलं होतं.  
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तंट्याचं सोंग 
 
 तापीकाठी ईसकली गाव होतं. या गावाच्या ििवारात तंट्याचा मुक्काम होता. ऄंधार पडला. गावात 
हनुमान मिंदर होतं. मिंदरासमोर टेभें पेटले होते. बँड पथकाचा अवाज ऐकू येउ लागला.  
 
 तापी काठी तंट्या व साथीदार बसले होते. बाजूनं गावाकडं पाउलवाट जात होती. एक माणसू 
वाटेनं गावाकडं चालला होता. तंट्यानं त्या माणसाला हाटकलं.  
 
 “किाचा ईजेड हाय अन् अवाज बी येतु या?” 
 
 “माली पाटलाच्या पोराचं लगीन झालं काल. अज वरात हाय.” माणसानं मािहती िदली. 
 
 तंट्यानं सोबत्या बरोबर जेवण ईरकलं. दोघानंा बरोबर घेतलं. गावाकडं चालू लागला. तंट्या 
गावात पोहोचला. यावळेी वरात मधल्या चौकापयंत अली होती.  
 
 बैलगाडी सजवलेली होती. नवरा-नवरी नव्या कपड्यात बसले होते. समोर बँड पथक तल्लीन 
होउन वाजवीत होते. टेंभ्याचा िफक्कट प्रकािात माणसं बघत होती. मालीपाटील बाजूच्या ओट्यावर बसले 
होते. त्याचं्या िजेारी पोलीस पाटील होते. पटवारी होते.  
 
 चौकात रायरंदा नाचत होता. कमट्याचंा घोडा होता. घोड्यावर बसलेला माणसू बँड पथकाच्या 
ठेकयावर नाचत होता. मधल्या मोकळया जागेत घोड्यानं दोनतीन चकरा मारल्या. बँडचा अवाज थाबंला 
तसा घोडा काळोखात बाजूच्या गल्लीत िनघून गेला.  
 
 ऄंधारात माणसाचंा अरडा-ओरड ऐकू येउ लागला.  
 
 “साला, ऄब अया हाथ में, कहाँ भागे गा रे तूऽ” म्हणत काळया डगल्यातले दोन पोलीस पुढं अले. 
एका ईंच िधप्पाड माणसाच्या दंडाला साखळदंड बाधंले होते. पोिलसानंी त्या माणसाला ओढत चौकात 
अणलं.  
 
 िधप्पाड माणसाचे डोकयावरचे केस ऄस्ताव्यस्त पागंले होते. दाढी अिण िपरी िमिा प्रपजारलेल्या 
होत्या. डोळे लालबुंद िदसत होते. ऄंगार पेटल्यासारखे वाटत होते.  
 
 काळया डगल्यातल्या पोिलसानंी ्ा डाकू सोबत मदैानाला एक फेरी मारली. पोिलसाचं्या 
चेहऱयावर अनंद िदसत होता. चालण्यात ऐट होती. ते हसत िखदळत चालले होते. 
 
 डाकूनं दोन्ही हाताच्या साखळदंडाला एक झटका िदला. दोन्ही पोिलस धडपडत जिमनीवर 
अडव े झाले. डाकूने हातापायाचे साखळदंड मोकळे केले. पोिलसाचें दोन्ही पाय साखळदंडानंी बाधंले. 
त्याचं्या ऄंगावरचे कपडे काढून घेतले. 
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 “पुना कदी येताव पोिलसदादा, या तंट्याले पकडायले?” पोिलसानंा हसत िवचारून डाकू 
ऄंधारात पसार झाला.  
 
 तंट्याच्या सोंगानं गदीतून अरोळया ईठल्या. लहान मुलं तर अनंदानं नाचू लागली होती. 
तंट्यामामाचा पराक्रम बघून ती खूि झाली होती.  
 
 ऄंधारात अडोिाला ईभ ं राहून तंट्या हे सगळं पाहात होता. क्षणभर त्याला स्वप्न पाहात 
ऄसल्याचा भास झाला. अपलं सोंग अपणच कधी पाहू, यावर त्याचा िवरॄास नव्हता.  
 
 क्षणभर तंट्या िहारला. लोकाचं्या मनात अपला अदर अहे, तो तसाच राहू द्ावा या िवचारानं तो 
परत जायला िफरला.  
 
 तंट्याला सख्खी बहीण नव्हती. गावात लग्न होत ऄसे. प्रत्येक नवरी त्याला बिहणीसारखी वाटत 
होती. या बिहणीला सढळ हातानं ओवाळणी द्ावी, ऄसं त्याला वाटायचं. नवरीला ओवाळणी देउन तो 
अनंदी व्हायचा.  
 
 अजच्या वरातीतलं स्वतःच ं सोंग तंट्यानं पािहलं होतं. माणस ं त्याला मान देत होती. त्याच ं
कौतुक करत होती. त्याचं्या मनात तंट्याबद्दलचा अदर िदसत होता. ऄिावळेी अपण दूरच राहणं बरं 
अहे, या िवचारानं तो दोन पावले मागं सरकला.  
 
 बैलगाडीत बसलेली नवरी बिहणीसारखी होती. ितला लग्नाची भेट द्ावयाची होती. देण्यासाठी 
अणलेली भेट परत किी न्यायची? ्ा िवचारानं तो थाबंला. बरोबरच्या एका साथीदारास तो म्हणाला, 
“पाटलानंा खबर सागंा तंट्या अलाय.” 
 
 तंट्या अल्याच्या बातमीनं माली पाटील हादरले. वरातीत सन्नाटा पसरला. भीतीचं वातावरण 
सगळीकडं पसरलं. तंट्याला नाही कसं म्हणायच?ं 
 
 माली पाटील मनाच्या िनरृयाने ईठले. नवरा-नवरीजवळ अले. तंट्या अला, हे हळू अवाजात 
पुटपटुले.  
 
 नवरी धीटपणे खाली पाहात म्हणाली, “मामाजंी, त्या तंट्याला सागंा, मला त्याला तोंड 
दाखवायचं नाही. त्याचा अहेरपण नको मला?”   
 
 नवरीचं बाणेदार ईत्तर तंट्याला ऐकू गेलं. हळव्या मनाचा तंट्या चरकला. धीर करून तो 
म्हणाला, “तू मही भयीन हायेस.” 
 
 “तू मला बहीण समजतोस? मग अया बिहणींना त्रास देण्याचं काम तंट्यानं कसं सुरू केलं? ऄसा 
माणूस माझा भाउ कसा होउ िकतो?” तोंडासमोरचा घंुगट दूर न करता ती नवरी पुढं म्हणाली, “मामंजी, 
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्ा बहादारास िवचारा! अइ-बिहणींची कदर करणाऱया तंट्यानं जामलीच्या सावकाराच्या सुनेच्या ऄंगाला 
हात कसा लावला?” 
 
 सगळया गदीत भीतीनं सन्नाटा पसरला.  
 
 तंट्या ऄंगातली िक्ती िनघनू गेल्यासारखा मागं वळला. पुन्हा थाबंला. मागं वळून साथीदाराला 
िवचारलं, “जामलीला कोन गेलं व्हतं?” 
 
 तंट्याचा ितसरा साथीदार लिमन ऄंधारातून पुढं अला. तंट्यापढंु हात जोडून म्हणाला, “मामा, 
म्या व्हतु िततं.” 
 
 अतापयंत ऄपराधी भावनेनं तंट्याला वढेलं होतं. त्याचं्या साथीदारानं त्याला खाली पाहावयास 
लावलं होतं. अतापयंत िातं ऄसलेल्या तंट्याचा राग ईफाळून अला.    
 
 “लिमन, त्वा काळं लावलं महे तोंडाले, कोनच्या हातानं सावकारच्या सुनेला...” 
 
 लिमननं ईजवा हात पढंु केला. तंट्यानं कमरेचा तंग्या खसकन ओढला. फटकयात 
मनगटापासून हात ईडिवला. दुसऱया साथीदाराकडं वळून तंट्या म्हणाला, “लिमनला ििकिा झाली. 
अता गावातला िकडा घे अन् खाडंव्याला िघउन जा डागदार सदाििव भाउकडं.” 
 
 तंट्या नवरीजवळ अला. 
 
 “ताइ, ्ा तंट्याले माफ कर. त्येच्या गलतीबद्दल तंट्याचा न्याय सारका ऄसतु. ज्यानं गलती 
केली. त्येला माफ नाय करत अमी. येतु म्या.” किी मनानं तंट्या जायला िनघाला. 
 
 “तंट्या दादा, तू मला बहीण मानलंस ना! मग बिहणीचं तोंड न बघता तसाच परत जाणार 
अहेस?” नवरीचे िब्द त्यानं ऐकले. तो क्षणभर थाबंला.  
 
 कोपरीच्या िखिात हात घातला. मठूभर दािगने त्या बिहणीच्या ओटीत टाकले. जड ऄंतःकरणानं 
ऄंधारात िनघून गेला.  
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तंट्या झाला जननायक! 
 
 िभकनगाव तहसील खरगोन िजल््ात होती. पूवेकडं खाडंवा िजल््ाचा भाग होता. हा िििटिाचंा 
मुलूख होता, तर खरगोन होळकर राज्याचा भाग होता. 
 
 मेजर इरॄरी प्रसादानंी िभकनगाव तहसीलमधील ऄनेक िभल्लानंा गुप्तहेराच्या नोकऱया िदल्या 
होत्या. तंट्याच्या हालचालीवर लक्ष ठेवायचं. ती खबर पोिलसानंा द्ायची एवढंच काम त्याचं्यावर 
सोपिवलं होतं. काही िभल्लानंा िफरतीसाठी घोडे िदले होते.  
 
 यामुळं िभकनगाव तंट्यािवरुद्धच्या मोिहमेचं कें द्र झालं होतं. कॅ प्टन मोहंमदखान अिण लेफ्टनंट 
मुन्नाप्रसग होळकराचं्या वतीने तपास करीत होते. मेजर इरॄरी प्रसादाचंी मोहीम सुरूच होती. खाडंवा 
सरहद्दीवर िििटि पोिलसाचंी गस्त होती. परंतु त्याचं्यात थोडी ििथीलता अली होती.  
 
 िभकनगावला डागबंगला होता. सरकारी ऄिधकारी अले की या बंगल्यात मुक्कामाला थाबंत होते. 
िभकनगाव डाक बंगल्यात खानसामाची त्या िदविी धावपळ चालली होती. नवीन तहसीलदारसाहेब अले 
होते. त्याचं्या जेवणाची तयारी चालली होती.  
 
 भइुफळचे पाटील अिण तहसीलदाराचंी ओळख होती. पाटलानंी साहेबासंाठी खाना ठेवला होता. 
साहेब अतल्या खोलीत बसले होते. पाटलाचंी धावपळ सुरू होती. काही सामान अणायला ते गावात गेले 
होते.  
 
 एक झुलीची बग्गी डाक बंगल्यासमोर ईभी रािहली. बग्गीतून एक साहेब खाली ईतरले. त्यानंी 
चौकीदारास िवचारलं, “डाक बंगल्यात कोण थाबंलं अहे?” 
 
 “नव ेतहसीलदार अहेत.” चौकीदारानं सािंगतलं. 
 
 बग्गीतून अलेल्या सुटाबुटातल्या साहेबानं डोकयावरची साहेबी टोपी बगलेत मारली. रुबाबात 
चौकीदारास म्हणाले, “त्यानंा सागंा! होळकर सरकारचे फॉरेस्टचे बडेसाब अले अहेत.”  
 
 मोठे साहेब अले अहेत ऐकून तहसीलदारं लगबगीनं बाहेर अले. साहेबानंा अदबीनं अत घेउन 
गेले. 
 
 जेवणाची तयारी झाली होती. ताटं माडंली गेली. बड्या साहेबाबंरोबर तहसीलदार जेव ूलागले. 
थोड्या वळेापूवी बाहेर गेलेले पाटील परत अले होते.  
 
 तहसीलदारासोबत कोण बडे साहेब अहेत? पाटलानंी अत डोकावनू पािहलं. ते चटकन माग ं
सरकले. त्याचंी बोबडी वळली. ते ्ा पाहुण्या साहेबासमोर अलेच नाहीत.  
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 जेवण झाले. बडेसाहेब बग्गीत बसून िनघनू गेले. ते दूर गेल्यानंतर पाटील 
तहसीलदारसाहेबासंमोर अले. भीतीनं त्याचंा चेहरा पाढंरा पडला होता. 
 
 “साहेब, ते बडे पाहुणे ओळखले का तुम्ही? तो तंट्या होता.” घाबरलेल्या अवाजात पाटलानं 
सािंगतलं. 
 
 तहसीलदार साहेबाचंा चेहरा पाहण्यासारखा झाला होता. दूर िनघनू गेलेल्या तंट्याच्या नावानं 
हात चोळू लागला. 
 
 िनरिनराळी सोंगं तंट्या घेत होता. ित्रू पक्षाची फिजती करीत होता. तंट्या ििकलेला नव्हता. 
परंतु ईत्तम संघटक होता. नेतृत्वाचे सगळे गुण त्याच्यात होते. तो हुिार होता. धाडसी होता. गिनमी 
काव्यानं ित्रलूा नामोहरम करण्याची त्याची पद्धती होती. 
 
 बहुरूपीपणाला िवनोदाची झालर होती. यामुळं संकटावर तो सहज मात करीत होता. त्याचा 
गिनमीकावा ििवाजी महाराजाचंी अठवण करून देणारा होता. त्याचे साथीदार त्याच्यासाठी िजवावर 
ईदार झालेले मावळेच होते.  
 
 ििवाजी महाराजानंा एकच ित्रू होता. तंट्याला मात्र ऄनेक ित्रू होते. गिरबानंा लुबाडणारे 
सावकार एक. त्यानंा साथ देणारे मालगुजार दुसरे होते. िििटि िासन तर त्याच्या िजवावर ईठलं होतं.  
 
 या सगळयािंी तंट्या तोंड देत होता. त्याचे साथीदार हेच त्याचे सैिनक होते. पण त्याला खरा 
अधार होता सगळया रयतेचा. त्यात अिदवासी होते. िकसान होते. 
 
 तंट्या िभल्ल होता. िभल्ल म्हणजे गुन्हेगार जात. सगळे या जातीची ईपेक्षा करतात. ऄिा जातीतून 
तंट्या पुढं अला होता. जननायक म्हणून त्याची प्रितमा िनमाण होत होती.  
 
 ही गोि रॅीमंत सावकार-मालगुजारानंा अवडणारी नव्हती. वर्षानुवर्ष े्ा वगाची समाजावर पकड 
होती. हे सरंजामवगग आतरानंा िपळत होते. नागवीत होते. ऄिा वळेी एक तंट्या या व्यवस्थेिवरुद्ध पढंु 
अला, बंड करू लागला ही घटना क्रािंतकारक होती. त्यापेक्षा सत्ताधारी पक्षाला ते एक अव्हान होतं.  
 
 तंट्या स्वतःसाठी डाके घालत नव्हता. त्याचा लढा त्याच्या स्वाथासाठी नव्हता. त्याच्या टोळीच्या 
स्वाथासाठीही नव्हता. त्याचा राग लोकानंा िपळणाऱया मालगुजार सावकारािवरुद्ध होता. सरकार ्ानंा 
पाठीिी घालत होतं.  
 
 तंट्या अपल्यासाठी हे करतोय ऄसं गरीब ितेकरी-अिदवासींना वाटत होतं. किकरी-िपचलेला 
वगग गाजंलेला होता. सावकार-मालगुजाराबंद्दल त्याचंा राग होता. पण ्ा प्रबल वगाचा ते ईघड िवरोध 
करू िकत नव्हते.  
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 ्ा जुलमी वगाचा िवरोध तंट्या करू लागला. अपलंच काम तंट्या करतो अहे, ही भावना 
अिदवासी िकसानात पसरली होती. अिण ते तंट्याला मदत करू लागले होते. िििटि सते्तसाठी हीच 
मोठी डोकेदुखी ठरली होती.  
 
 होळकराचंा मोठा मुलूख खाडंव्याला लागून होता. तंट्या ्ा भागातून िििटि मुलखात येइ. 
लूटमार करी. अिण पनु्हा होळकर मुलखात पसार होइ. होळकर पोिलसाकंडून तंट्याला ऄटकाव होत 
नव्हता. ईलट एक प्रकारे फूसच िमळत होती.  
 
 चीफ किमिनरानंी गव्हनगर जनरलकडे िवनंती केली. होळकर सरकारला समज द्ावी. त्याचं्या 
भागात तंट्याला ऄटकाव करावा. गव्हनगर जनरलानंी होळकर सरकारवर दबाव अणला. 
 
 होळकर दरबारानं कॅ प्टन मोहम्मद खान अिण लेफ्टनंट मुन्नाप्रसग हे दोन काम करीत होते. 
 
 या खबऱयाने तंट्याच्या हालचालीची मािहती िििटि ऄिधकाऱयानंा परुिवली. िििटिानंा मदत 
केल्याबद्दल कॅ प्टन खान यानंी या लोकानंा ििक्षा केली. तंट्या िवरुद्ध पुढे काही हालचाली केल्यास कडक 
ििक्षा केली जाइल, ऄसा दमही भरला. 
 
 कॅ प्टन खानची ही कारवाइ िििटि सते्तिवरुद्ध होती अिण तंट्याला मदत करण्यासारखी होती. 
तंट्याच्या काही नातेवाइकानंा ऄटक झाली होती. तंट्याला पकडण्यासाठी मदत करतो, या ऄटीवर त्यानंा 
सोडून देण्यात अलं होतं. ऄिा िभल्लानंा कॅ प्टन खाननं होळकर दरबाराची नोकरी िदली.  
 
 हे िभल्ल सरकारकडून या कामासाठी पगार घेत होते. तंट्याला पकडण्यास मदत करतो, ऄसे 
नाटकही करीत होते. प्रत्यक्ष मात्र तंट्याला मदत करत होते.  
 
 ही गोि विरष्ठ िििटि ऄिधकाऱयाचं्या लक्षात अली. कॅ प्टन खानबरोबर लेफ्टनंट मुन्नाप्रसगही यात 
सामील होता. हे सगळं चीफ किमिनरानंी गव्हनगर जनरलना कळवलं.  
 
 गव्हनगर जनरलनी होळकर दरबाराला काय कळवलं ते माहीत नाही; परंतु आदूंरहून अदेि 
िनघाले. सहा तासाच्या अत आंदूरला या दोघानंी हजर व्हाव,े ऄसे दरबाराचे फमान िनघाले.  
 
 सगळीकडं ऄफवा पसरू लागल्या. तंट्यानं ऄमूक गावी हमला केला, या तमूक गावचा सावकार 
तंट्याला िरण अला, त्या मालगुजाराने खंडणी पोहोचती केली.  
 
 तंट्याच्या पराक्रमाच्या कथा पसरत होत्या. नव्या नव्या दंतकथा जन्म घेत होत्या.  
 
 तंट्या भेटला. प्रत्यक्ष त्याची गाठ पडली. त्याच्यािी चकमक झडली. समोरासमोर पोिलसािंी 
टक्कर झाली, ऄसं एकही ईदाहरण िदसत नव्हतं. त्याच्या कथा अिण ऄचाट िौयाच्या कथा मात्र 
घराघरात सािंगतल्या जात होत्या.  
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 धार, खानदेि अिण महादेवाच्या टेकड्यांत िोटा नाइक गाजत होता. मंडलेरॄराच्या महमूद 
खाननं िििटिानंा जेरीस अणलं होतं. या सगळयात भर म्हणून दोन हजार मलैाच्या नमगदा खोऱयात 
तंट्यानं धुमाकूळ घातला होता.  
  
 तंट्याचा मुक्काम ििवना गावी होता. हे गाव होळकर हद्दीत होतं. सातपडु्याची एक दरी होती. 
गावच्या पूवेला काही मलैावर िििटिाचंी हद्द होती. गावाच्या ितन्ही बाजंूना सातपुडा डोंगराची तटबंदी 
होती. पूवेकडं एक नदी वाहत होती. नदीच्या कडेनं खोऱयातून ििवना गावात वाट जात होती. 
 
 एखाद्ा िकल्लाच्या तटबंदीसारखा डोंगर होता. बेचकयात गाव होतं. गावाभोवती डोंगरात टेहळणी 
किरता जागा होत्या. डोंगरावर दाट झाडी होती. लपण्यासाठी नदीनाले होते. पसार होण्यासाठी ऄनेक 
पायवाटाही होत्या.  
 
 ििवनाचे पाटील तंट्याचे िमत्र होते. पाटलाचं्या मळयात तंट्याचा मुक्काम ऄसायचा. येथून 
सगळीकडं िनरोप जात होते. सूचना िमळत होत्या. तंट्याच्या साथीदाराचं ते कें द्रच झालं होतं. 
 
 तंट्याचा मुलगा िकसन लग्नाचा झाला होता. लग्न ठरले. लग्नाची सगळी व्यवस्था ििवनाचे 
पाटील पाहत होते. तंट्याच्या पोराचं लग्न ठरलं ही बातमी पोिलसानंा कळली होती. पोराच्या लग्नासाठी 
तंट्या येणार, पोलीस तयारीला लागले.  
 
 माधवराव पाटलाच्या मळयात लग्न होतं. तंट्याच्या पोराच्या लग्नासाठी दूरदूची माणस ं
ििवनाकडं येउ लागली. यात तंट्याचे चाहते होते. जुने साथीदार होते. त्याच्यावर पे्रम करणारे अिदवासी 
िकसान होते. 
 
 तंट्याला लग्नात पाहता येइल. त्याचं डोळयाला दिगन होइल, ऄसे िवचार करणारे तरुणही होते. 
ििवना गावच्या रस्त्यावर साध्या विेातले पोलीस वऱहाडी म्हणून िफरू लागलं. ििधारी पोलीस अड 
रस्त्याला दबा धरून बसले.  
 
 सायकंाळी लग्न होते. यावळेेस तंट्या येइल ऄसा पोिलसाचंा ऄंदाज होता. दुपारची वळे होती. 
एक बलैगाडी ििवना गावाच्या खाडंीत पोिलसानंी ऄडिवली. बैलगाडीत दोन बायका अिण गाडीवान बघून 
गाडी सोडून िदली.  
 
 गाडी ििवना गावात अली. गाडीतल्या दोघी ईतरल्या. गावामागच्या ओढ्यानं लग्नस्थळी 
पोहोचल्या. यिोदा अत्यानं, माधवराव पाटलानंी लग्नाची तयारी केली.  
 
 लग्न लागलं. गावाकडून पोलीस येताना िदसले. यिोदेसोबतच्या बुरख्यातल्या िीनं बरुखा 
काढून टाकला. साडी फेकून िदली. नवरा-नवरीला अिीवाद िदला. बाजूच्या ओढ्यात ईडी मारली. 
 
 िभकीच्या डोळयात अनंदानं असव ं जमा झाले होते. पोराच्या लग्नाला बाप हजर झाला याच ं
समाधान झालं ितला. 
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 पोलीस लग्नाच्या िठकाणी पोहोचले. त्यानंा कळलं, लग्न लागून गेलं होतं. अजही तंट्यानं त्यानंा 
गंुगारा िदला होता. 
 
 नमगदा िवभागाच्या किमिनरानंी चीफ किमिनरानंा एक प्रस्ताव पाठिवला. अतापयंत िविवध 
कारवाया अखल्या होत्या. तंट्यािवरुद्ध पोलीस यंत्रणा काम करीत होती. यात पोिलसानंा ऄपयिच येत 
होतं.  
 
 िवभागीय किमिनरानंी म्हटलं, अपली पोलीस यंत्रणा कायगक्षम नाही. स्थािनक पोलीस तर 
कुचकामी अहेत. ते तंट्याला मदत केल्यासारखे वागत ऄसतात. 
 
 ऄिा पिरच्स्थतीत ‘स्पेिल पोिलसाचंी’ िनयुक्ती करावी. या स्पेिल पोिलसाचंं स्वरूप 
सैिनकासंारखं ऄसाव.ं तंट्याचा वावर ऄसलेला ऄिातं भाग जाहीर करावा. या ऄिातं भागात ्ा नव्या 
यंत्रणेला ठेवाव.ं त्याचं्या िनयुक्तीमुळे लोकावर वचक िनमाण होइल. ते तंट्याला मदत करतात. ही मदत 
कमी होइल. 
 
 चीफ किमिनरानंी हा प्रस्ताव स्वीकारला नाही. पोिलसाचं्या ऄपयिावर सैिनकी पोिलसाचंी 
योजना होउ िकत नाही, ऄसं त्यानंी कळिवलं.  
 
 कनगल हॅमंड नमगदा खोऱयातील तंट्यािवरुद्धच्या मोिहमेचे प्रमुख झाले. अल्या अल्या त्यानंी 
अतापयंतच्या कामाचा अढावा घेतला.  
 
 नमगदा खोऱयात िििटि पोिलसाचंी दुहेरी तपास व्यवस्था होती. स्थािनक पोिलस होते. त्याििवाय 
बाहेर िजल््ातील ऄिधक पोलीसबल ्ा भागात बोलावलं होतं. बाहेरच्या पोिलसाचं्या व्यवस्थेचं काम 
स्थािनक पोिलसावर सोपिवलं होतं.  
 
 ्ा दुहेरी पोलीस यंत्रणेत मूळ काम बाजूला राहू लागलं. आतर कुरबरुी सुरू झाल्या.  
 
 कनगल हॅमंड यानंी बाहेर िजल््ातली फौज अिण ऄिधक पोलीसबल त्याचं्या मूळ िजल््ात परत 
पाठिवले. स्थािनक पोिलसाचंं अत्मबल वाढवाव ंम्हणून त्याचं्यावर तंट्या तपासाचं काम सोपिवलं.  
 
 िेगाँव पोलीस स्टेिनजवळ बरूर गाव होतं. 
 
 ३ नोव्हेंबर १८८६ चा िदवस होता. सायंकाळची वळे होती. बरूर गावात ललकारी करत तंट्यानं 
प्रविे केला. त्याच्या सोबत वीसजण होते. सगळया ं जवळ हत्यारं होती. पाटलाचं्या घरासमोर टोळी 
थाबंली. अवाज िदला. पाटलाचंा मुलगा बाहेर अला. 
 
 तंट्याच्या माणसानंी माधोला ताब्यात घेतलं.  
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 “पोरगा पा्जे असल तर एक हजार रुपयाचंा दंड भरा. एक घंटा थाबंतो अमी. नाहीतर पोराले 
िघउन जातो.” तंट्या म्हणाला. 
 
 एक तास झाला. पाटील हजार रुपयाचंी सोय करू िकले नाहीत. टोळीनं माधोला बरोबर घेतलं. 
टोळी पिरृमेकडं जंगलात िनघून गेली.  
 
 िेगाँव पोलीस स्टेिन जवळ होतं. स्टेिनला खबर पोहोचली. मुख्य कॉन्स्टेबल अिण चार ििपाइ 
धावत अले. टोळी गेली त्या िदिनंे पाठलाग केला. जंगलात एके िठकाणी टोळी थाबंलेली होती. 
पोिलसानंी बंदुकीच्या फैरी झाडल्या. टोळीतल्या एकाला गोळी लागली. टोळीनं पोिलसावंर प्रितहल्ला 
केला. जखमी साथीदाराला बरोबर घेउन ऄंधारात पसार झाले.  
 
 ही पिहली वळे होती पोलीस तंट्याच्याजवळ पोहोचले होते; परंतु त्याचं्या हाती अलेली संधी 
िनघून गेली होती.  
 
 तंट्यानं पकडून नेलेला माधो चौदाव्या िदविी रात्री परत अला. पोलीस धावत बरूरला अले. 
चौदा िदवस त्याला तंट्यानं िफरवलं होतं. तो कसा िनसटून अला? पोलीस िवचारीत होते.  
 
 माधोनं सािंगतलं. तंट्यानं त्याच्या डोळयावर कापडाची पट्टी बाधंली होती. त्याला घेउन तंट्या 
वगेवगेळया िठकाणी िफरला. पण माधो काही सागंू िकत नव्हता. एके िदविी टोळीची नजर चुकवनू तो 
िनसटला. अिण परत अला होता.  
 
 पोलीस ऄिधकाऱयानंा माधोच्या सागंण्यावर िवरॄास नव्हता. त्याची कसून चौकिी केली. माधो 
काही सागूं िकला नाही. तंट्याच्या भीतीनं तो तोंड ईघडत नसावा, ऄसं पोिलसानंा वाटलं.  
 
 तंट्या िवरुद्धच्या चकमकीत भाग घेतलेल्या पोिलसानंा सरकारनं बक्षीस िदलं. त्याचं्या प्रहमतीचा 
गौरव करण्यात अला.  
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मेजर ईश्वरी प्रसादने वीडा उचलला 
 
 मेच्या भर ईन्हाळयात मेजर इरॄरी प्रसाद िनमाडमध्ये दाखल झाले होते. िनवडक फौजेसह त्यानंी 
तपास सुरू केला. इरॄरी प्रसाद हे िििटि पोिलसाचं्या मदतीने ही मोहीम चालिवणार अहेत, ऄसा िििटि 
ऄिधकाऱयाचंा कयास होता. गव्हनगर जनरलच्या अदेिानं ते अले होते.  
 
 मेजर इरॄरी प्रसादानंी स्वतःच्या ऄिधकारात तपास सुरू केला. िनमाडच्या पोलीस ऄधीक्षकानंी 
चीफ किमिनरानंा याबद्दल कळिवलं. चीफ किमिनरानंा इरॄरी प्रसादाच्या परस्पर कारवाइचं अरृयग 
वाटलं. ते नाराजही झाले. गव्हनगर जनरलच्या या अदेिािवरुद्ध त्यानंा नाराजी व्यक्त करता येइना. 
िनमाडमधील िििटि पोलीस या प्रकारानं ऄस्वस्थ झाले होते.  
 
 मेजर इरॄरी प्रसादानंी सातपुड्याच्या पायथ्यािी घोडदळाची गस्त वाढिवली. होळकर-िििटि 
हद्दीवर चौकया ईभारल्या. ‘तंट्या फौजेनं’ सगळा डोंगराळ टापू प्रपजून काढला.  
 
 या काळात चीफ किमिनरानंी गव्हनगर जनरलच्या एजंटानंा पत्र िलिहले. पत्रात त्यानंी स्पि 
िलिहलं. “तंट्या हुिार डाकू अहे. गेली नउ वरं्ष पोलीस त्याचा तपास करीत अहेत. अतापयंतचा अमचा 
ऄनुभव ऄसा अहे. तंट्याला सरळ पकडणं जवळजवळ ऄिकय अहे. अता एकच मागग मला िदसतो, 
तंट्याच्या जवळच्या माणसाचा िोध घ्यावा लागेल. त्या माणसाला पैिाच्या लालचीनं अपलंस कराव ं
लागेल. त्याच्या मदतीनं, तंट्याला फसवनू- धोकयानं पकडता येउ िकेल.” 
 
 चीफ किमिनर अिण गव्हनगर जनरलाचें एजंट याचं्यात या संदभात बराच पत्रव्यवहार झाला. 
एजंटानंी एका पत्रात िकंा व्यक्त केली. पोलीस तंट्याचा दहा वर्षग िोध घेत अहेत. पण त्याला कोणी 
प्रत्यक्ष पािहलं, ऄिी एकही घटना नाही.  
 
 तंट्या अहे काय? खरं वास्तव काय अहे? तंट्या कल्पनेतला अिण दंतकथेच्या स्वरूपात तर 
नाही ना?  
 
 तंट्या िदसत नव्हता. पण त्याच्या कारवाया थाबंत नव्हत्या. पोिलसानंा अता पयंतच्या मोिहमेत 
थोडही यि िमळत नव्हतं. या सगळया कारणामुळं खरंच तंट्या अहे काय? ऄिी िकंा िनमाण होउ 
लागली. तंट्याच्या नावानं दुसरीच माणस ंलूटमार करीत ऄसावते, ऄसाही िवचार विरष्ठाचं्या मनात येउ 
लागला होता. 
 
 तीन-चार मिहने मेजर इरॄरी प्रसादानंी ‘तंट्या पोलीस’ फौजेच्या मदतीनं तपास चालू ठेवला. 
 
 दरवर्षी पाउस सुरू झाला की काही मिहने तंट्याच्या हालचाली थाबंत. पावसामुळं जंगलात 
िफरणं ऄवघड होइ. नदी-नाल्यानंा पूर येइ. वाहतुकीची कोंडी होइ. या काळात तंट्या अिण त्याचे 
साथीदार जंगलात िवरॅातंी घेत. हा पोिलसाचंा ऄनुभव होता. 
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 मेजर इरॄरी प्रसादानं ्ा मोिहमेत होळकर अिण िििटि ऄिधकाऱयानंा िवरॄासात घेतलं नव्हतं. या 
मोिहमेची सगळी जबाबदारी स्वतःवर घेतली. यामुळे िििटि ऄिधकारी व होळकराचं्या ऄिधकाऱयात 
नाराजी वाढत गेली. यातून त्याचं्या तपासात िििथलता येत गेली. 
 
 तंट्याला ही सगळी खबर कळत होती. सरकारनं नेमलेले काही गुप्तहेर तंट्याचे नातेवाइक होते. 
ते सरकारकडे नोकरी करीत होते. तंट्यािवरुद्ध काम करण्याचे ते नाटक करीत होते. अतून मात्र सगळं 
तंट्याला कळवीत होते. 
 
 इरॄरी प्रसादानं पावसाळयापूवी जोरात मोहीम  सुरू केली होती. यावेळी काही िदवस िातं राहायच ं
तंट्यानं ठरिवलं. ितू्र जोरात ऄसताना दोन पावलं मागं सरकण्यासारखं होतं ते. हा गिनमीकावा तो ऄनेक 
वर्षांच्या ऄनुभवानं ििकला होता. 
 
 इरॄरी प्रसादाच्या फौजेनं पावसापूवी सगळा मुलूख तपासला. खाजगी गुप्तहेरानंा कामाला लावलं. 
तंट्याला मदत करणाऱया मालगुजारानंा दम िदला. या काळात तंट्यानं कुठंही हल्ला केला नाही. लूटमार 
केली नाही. दोन्ही पक्ष एक दुसऱयाचंी िक्ती ऄजमावीत होते. 
 
 पाउस सुरू झाला. फौजेच्या हालचाली मंदावल्या. पाउस ईघडण्याची वाट पाहण्याििवाय मागग 
नव्हता. इरॄरी प्रसादानं मोठ्या ईमेदीनं ही मोहीम हाती घेतली होती. थोड्या काळात अपण तंट्याला 
पकडू, ऄसा त्याचंा िवरॄास होता. 
 
 चार मिहन्याच्या भागदौडीत त्याचं्या लक्षात अलं. तंट्याबद्दल लोक मािहती सागंत नाहीत. 
सावकार मालगुजारही तोंड ईघडत नाहीत. होळकराचें ऄिधकारीही ्ाकडं गंभीरपणे पाहत नाहीत. 
 
 ही एकूण पिरच्स्थती मेजर इरॄरी प्रसादाच्या लक्षात येउं लागली. त्याचंा सुरुवातीचा ईत्साहही 
कमी होउ लागला . फौजेपुढं अणखी एक प्रश्न िनमाण झाला. मलेिरयाच्या तापानं एक एक ििपाइ 
अजारी पजू लागला. ही साथ झपाट्यानं पसरत गेली. तंट्यािवरुद्ध लढायला ही फौज अली होती. पण 
दुसऱयाच ितू्रनं फौजेला जण ूप्रखडीत गाठलं होतं. 
 
 मलेिरयाचा ताप अटोकयात येत नव्हता. सगळी फौज तापानं बेजार होत होती. ऄिा पिरच्स्थतीत 
मोहीम चालू ठेवणं िकय नव्हतं. 
 
 ८ ऑकटोबर १८८८ ला मेजर इरॄरी प्रसादानं फौजेच्या प्रमुखाला बोलावलं. सैिनकाचंी चौकिी 
केली. ऄधे ििपाइ मलेिरयानं पिाडले होते. बाकीच्यातं ्ा भीतीनं हे काम पुढं चालू ठेवण्यात ईत्साह 
नव्हता.  
 
 मेजर इरॄरी प्रसादानंी परत िफरण्याचा िनणगय घेतला. होळकर दरबाराचे सैिनक आंदूरला पाठवनू 
िदले. भोपाळच्या सैन्याला ितकडं पाठिवलं अिण ते आंदूरला परत गेले.  
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   इरॄरी प्रसादानंी येताना कुणाला कल्पना िदली नव्हती. मोहीम सोडून जातानाही ते तसेच िनघून 
गेले होते.  

 
तंट्याचं वाढत वय 

 
 ही बातमी तंट्याला लागलीच समजली होती. तंट्या मुक्कामाच्या िठकाणाहून बाहेर अला होता. 
गेली दहा वर्ष े पोलीस अिण त्याचा लपंडाव सुरू होता. पोलीस एक योजना अखीत होते. तंट्या ती 
योजना ईधळून लावीत होता. 
 
 आतकी वरं्ष हा एकटा मठूभर साथीदारासह झुंजत होता. त्याच्या समोर बलाढ्य सत्ता होती. त्याचें 
साथीदार पोलीस होते. गव्हनगर जनरलच्या फौजेतल्या िनवडक सैिनकानंी मोहीम अखली होती. तरीही 
तंट्या त्यानंा सापडला नव्हता. 
 
 सातपुड्यातील डोंगर कपारीत तो ित्रलूा झुलवीत होता. झुकाडं्या देत होता. ्ा काळात िििटि 
पोलीस हताि झाले होते. ऄगदी सुरुवातीला, दहा वर्षांपूवी तंट्याच्या दोन साथीदारानंा ऄटक झाली 
होती. त्यानंतरच्या वर्षांत पोिलसाचं्या हाती काही लागलं नव्हतं. सगळीकडं पोलीस यतं्रणेची नामुष्ट्की होत 
होती. 
 
 तंट्या अता िनमाडचा वीर समजला जाउ लागला होता. तो गरीबाचंा कैवारी होता. 
ऄडचणीतल्यानंा तो देवासारखा वाटू लागला. िनमाडच्या िियानंा तो पाठीराखा भाउ वाटत होता. त्याच्या 
गौरवाची गाणी घराघरात पोहोचली होती.  
 
 अिदवासी-िकसानानंा तो अपला नायक वाटत होता. सगळी जनता त्याच्या मदतीसाठी अतूर 
होती िििटि जुलमामुळं तंट्याला ईघड मदत करण्यात ते घाबरत होते; परंतु अतून सगळया जनतेची 
सहानुभतूी तंट्याच्या बाजूनं होती. 
 
 अता तंट्या ४६ वर्षांचा झाला होता. गेली सोळा वरं्ष त्याच्या नििबी ही वणवण सुरू होती. एक 
िदवस िातंपणे झोप नव्हती. िनवातंपणा माहीत नव्हता. पोिलसाचंा त्याच्या मागं ससेिमरा होता. समोरचा 
ित्रू प्रबळ होता. त्याचं्याकडं वाहने होती. अडरस्त्यानं पाठलाग करायला घोडदळ मदतीला होतं. 
सैन्याकडं िि ंहोती.  
 
 तंट्याजवळ काय होतं? त्याचे अिण त्याच्या साथीदाराचें काटक पाय हेच त्याचं हालचालीच ं
साधन होतं. एका िदवसात तो पन्नास-साठ मलैाचे ऄंतर सहज पार करायचा. सातपुड्यातले चढईतार 
त्याच्या ऄंगवळणी पडले होते. त्याचे साथीदार मोजकेच होते. परंतु ते त्याच्यासाठी जीव द्ायलाही 
मागंपुढं पाहत नव्हते. नमगदा खोऱयातल्या जनतेची साथही तंट्याला िमळत होती.  
 
 तरीही तंट्याच्या या लढ्याला मयादाच होत्या.  
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 कडाकयाच्या थंडीत तो जंगलातील झोपडीत असरा घेत होता. ईन्हातून िफरताना कातडी 
करपत होती. ऄगोचर पावसात िहवतापाला तोंड देत होता. जंगलातला िनवारा कोणता? जाळीच्या 
अडोिाला राहात होता. िमळेल ती कंदमुळं खात होता. कधी कोरडी भाकरी िमळत होती. कधी ऄधगपोटी 
झऱयाचं पाणी िपउन गुजराण करीत होता.  

 
 वयाच्या मानानं िरीर पूवीसारखं साथ देत नव्हतं. मन अिण िरीरावर िविवध ताण होते याचा 
पिरणाम पूवीची ईमेद कमी होउ लागली होती.  
 
 जंगल त्याच ंघर ऄंगण होतं. डोकयावरच ंअकाि हे कृपाित्र वाटायचं. िनसगातल्या जगण्याचा 
ताण अता सहन करताना ऄगोदरचा जोि रािहला नव्हता.  
 
 सोळा वर्षांची भटकंती झाली होती. रानोमाळ तुडिवताना काटक पायानंाही मयादा होत्या. 
गुडघ्याच्या दुखण्यानं डोकं वर काढलं. नजर कमजोर झाल्यासारखी वाटू लागली. एका दमात पूवी तो 
पन्नास-साठ मलै न थकता पळायचा. चालत्या रेल्वचे्या मालगाडीवर चढायचा. धान्याची पोती डब्याबाहेर 
टाकीत ऄसे. पुन्हा गाडीवरून ईडी मारीत ऄसे.  
 
 अता हे करणं ऄवघड अहे, ऄिी जाणीव तंट्याला होउ लागली होती. थोडं पळालं तरी दम 
लागतो. िरीर साथ देत नाही. मनाची ईभारी कमी होउ लागली होती.  
 
 म्हातारपणाची चाहूल त्याला िदसू लागली.  
 
 अपण िकती वरं्ष ित्रूिी ऄसं लढायचं? अिण याचा िवेट काय अहे? हा  
 
 िवचार त्याच्या मनात येउ लागला. अजही कोणत्याही गावात त्याचं स्वागत होत होतं. तरुण 
त्याच्याकडं अदरानं पाहत होते. त्याचंी सहानुभतूी िमळत होती. ऄन्नधान्याची मदत िमळत होती; परंतु ते 
सगळे चोरून-लपून साहाय्य करत होते.  
 
 पोिलसाचंी लोकानंा भीती वाटतच होती अिण पोिलसाचं्या नजरेसमोर अपण एक गुन्हेगार 
अहोत. डाकू अहोत. रािहलेलं अयुष्ट्य एका िठकाणी राहाव.ं बायको-पोराबरोबर िातंपणे जीवन जगाव,ं 
ऄसा िवचार डोकयात येउ लागला. हा िवचार तो साथीदाराजंवळ बोलून दाखव ूलागला. 
 
 तंट्याला वाटत होतं. होळकर सरकार त्याला अतून मदत करीत अहेत. ऄसं वाटायला कारण 
होतं, होळकर सरकारच्या पोिलसानंी त्याला त्रास िदला नव्हता. ते त्याच्याकडे कानाडोळा करत होते. 
होळकर सरकार अपले अहे, गोरे सरकार अपले नाही ऄसा फरक त्याला िदसत होता. 
 
 होळकर सरकारबद्दल त्याला अदर वाटत होता. होळकर सरकारनं अपल्याला माफ केल्यास, 
त्याचं्या पदरी चाकरी करावी, ऄसं त्याला वाटू लागलं. गोऱया पोिलसाचं्या हाती पडण्यापेक्षा होळकर 
सरकारला िरण जाव,ं ऄसा िवचारही तो करू लागला. 
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 होळकर सरकारकडं कसं जायचं? अपली आच्िा महाराजापंयंत किी पोहोचवायची? 
 
 तंट्या ऄिा माणसाचा िोध घेउ लागला, जो माणसू महाराजाकंडं मध्यस्थी करू िकेल.  
 
 तंट्याचा मुक्काम पोखर जवळच्या जंगलात होता. पोखरला मोहन चौधरी राहत होता. मोहनने खूप 
वर्षांपूवी तंट्याला फसवनू ऄटक करवली होती. ्ा मागे प्रहमत पाटलाचा हात होता. प्रहमत पाटलाला 
त्यानं ऄद्दलही घडवली होती. तंट्या मोहनबद्दल िवसरला होता. 
 
 गजरी मोहनची अइ होती. ती यिोदेची जवळची नातेवाइकही होती. गजरी यिोदेला नेहमी 
घालून-पाडून बोलायची. तंट्याच्या नावानं नाव ं ठेवायची. एका िभल्लािी तू संबधं ठेवलास. तो गुन्हेगार 
अहे. पोलीस त्याच्या मागं अहेत. तुझ्या ऄिा वागण्यानं गावाची बदनामी होते. अपल्या जातीच्या िीला हे 
िोभत नाही. त्याच्याकडून मदत स्वीकारणं गैर अहे. 
 
 गजरी ऄिा प्रकारे यिोदेला टोचून बोलत होती. चारचौघात ऄपमान करीत होती. ऄलीकडं ितनं 
यिोदेला या संबधंात खूप बदनाम केलं होतं. 
 
 हे सगळं तंट्याला खबऱयाकडून समजलं होतं. यिोदा अिण ितच्या विडलानंा तंट्या मदत करत 
होता. ही मदत एक कतगव्य भावनेतून होती. तंट्यामुळं ििवबा पाटलानंा गावकऱयानंी मागं खूप त्रास िदला 
होता.  
 
 अपल्यामुळं पाटलानंा त्रास झाला. यिोदेची बदनामी झाली. याबद्दल तंट्याला ऄपराधी वाटत 
होतं. त्यानं गावकऱयानंा दम िदला. पाटलानंा त्रास िदल्यास, त्याच्यािी गाठ अहे ऄसं बजावलं अिण तो 
यिोदेच्या कुटंुबाला ईघड मदत करू लागला होता. 
 
 गजरीनं यिोदेला पनु्हा िळणं सुरू केलं, हे कळल्यानं तंट्या ऄस्वस्थ झाला. ऄलीकडं त्याच ं
मनःस्वास्थ्यही ठीक नव्हतं. मेजर इरॄरी प्रसाद मागं लागल्यापासून तंट्यानं बचावाचं धोरण स्वीकारलं 
होतं.  
 
 मेजर इरॄरी प्रसाद आंदूरला िनघून गेले. सगळी फौज परत पाठिवली. तंट्याला ही खबर िमळाली 
होती. लपलेल्या िठकाणाहून तंट्या बाहेर पडला.  
 

गजरीला धडा 
 
 तंट्या ऄलीकडं हळवा झाला होता. एखादी गोि मनासारखी झाली नाही की िचडिचड करायचा. 
त्याचं वागणं बदललं होतं. साथीदार हे ओळखू लागले होते. 
 
 आतकी वर्ष ेतंट्यानं ताण सहन केला होता. हा ताण िरीरावर पडला होता. मनावर पडला होता. 
दीघगकालीन पिरणामानं तो हळवा झाला होता. सगळेच अपल्या िवरुद्ध अहेत, ऄिी भावना त्याच्या मनात 
वाढू लागली होती. अपण एकले अहोत, ही बोचणी ऄस्वस्थ करीत होती. 
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 ऄिा वळेी यिोदेबद्दल त्याला कळलं होतं. गजरी यिोदेला िळू लागली होती. नाव ंठेव ूलागली 
होती. तंट्याच्या नावानं ितची िनभगत्सगना करीत होती. 
 
 हे ऐकून तंट्या बचेैन झाला. काही साथीदारानंा बरोबर घेतलं अिण पोखर गावाकडं चालू 
लागला. 
 
 सत्तावीस ऑकटोबरची सायकंाळची वळे होती. पाउस ईघडला होता. गावातली माणसं ितेावरून 
परतत होती. 
 
 तंट्या पोखरला अला. नवगजाबाबापुढं डोकं टेकिवलं. मोहन चौधरीच्या घरी अला. मोहनची 
बायको ऄंगणात चलुीवर भाकरी करीत होती. तंट्याला बघताच ती घाबरून अत पळाली. गजरी बाहेर 
अली. तंट्या िदसताच ती घरात लपण्याचा प्रयत्न करू लागली. एकानं ितला ओढून बाहेर अणलं.     
 
 “अतापस्तुर म्या तुमाले बोट लावले नाय. पर अता माजा आलाज रा्ला नाही. तुमी यिोदेला 
दंड लावला िभंर रुपयाचा. सरकारने तुमाले पाचिचें बकििस देले मले धरून देल्याचं. त्यो पैका अताच 
िठव माज्या समूर अन् यिोदेला िळनं बंद कर या म्होरं.” तंट्या िचडला होता. ऄनेक वर्षांचा त्याचा राग 
ईफाळून अला होता. 
 
 मोहन चौधरीनं तंट्याला मागं पकडून िदलं होतं. या कामाबद्दल सरकारनं पाचि ेरुपयाचं बक्षीस 
िदलं होतं. मोहनच्या विडलानंी सरदार पाटलानंी यिोदेच्या विडलानंा िभंर रुपये दंड केला होता. 
 
 ही रक्कम तंट्या परत मागत होता.        
 
 गजरी गयावया करू लागली. माझ्याकडं पैसे नाही म्हणाली. यिोदेला अता त्रास देणार नाही, 
ऄसंही कबूल केलं. 
 
 “यिोदेचा कामनू िळ लावलास?” तंट्यानं िचडून िवचारलं. तंट्याचा राग ऄनावर झाला. 
बंदुकीच्या दस्त्यानं गजरीला व ितच्या सुनेला फटके िदले. साथीदारास घरात िोध घेण्यास सािंगतले. 
घरात फक्त चौदा रुपये िमळाले.  
 
 गजरी अिण ितच्या सुनेला घराबाहेर काढले. ितचे दोन नातू रडू लागले. गजरी गावकऱयानंा 
मदतीसाठी बोलाव ूलागली. गावातला कोणीही मदतीसाठी पुढं अला नाही. ितच्या घराला टाळं लावलं. 
िनघतानंा घर पेटवनू िदलं. गजरी, ितची सून अिण दोन नातवडंानंा पुढं घातलं. गावािजेारच्या ितेाकडं 
चालू लागले.  
 
 गजरीच्या ितेािजेारी ऄसगर ऄलीच ंिते होतं. तो ितेात होता. िटपूर चादंण्यात तो बाधंावर ईभा 
रािहला. तंट्यानं त्याला अवाज िदला. ऄसगर ऄली अला. तंट्याला बघून तो घाबरला होता. पळताही 
येत नव्हतं. 
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 तंट्यानं साथीदारास हुकूम केला. गजरी, ितची सून अिण नातवाच्या ऄंगावरचे दािगने काढून 
घेतले. गजरीच्या सुनेच्या पायात पैंजण होते. पैंजण िनघत नव्हते. ऄकडा घट्ट बसलेला होता. 
 
 “पाय तोडून टाका.” रागानं धुसफुसणारा तंट्या म्हणाला. एकजण तलवार घेउन पुढं सरसावला. 
दुसऱया क्षणी तंट्यानं स्वतःला सावरलं. साथीदारास तसं काही करू नको, म्हणून सािंगतलं. 
 
 गजरीच्या एका नातवाच्या डोकयावर फेटा होता. तो फेटा काढून घेतला. फेट्यानं गजरीचे हात 
पाय बाधंले. ितला झुडपाअड ऄडोिाला नेलं. दोघानंी ितला घट्ट दाबनू धरलं. 
 
 जड ऄंतःकरणानं तंट्यानं ितचं नाक कापलं.  
 
  “यिोदेला तरास देल्याची ही ििकिा हाय.” तंट्या म्हणाला. परत साथीदाराकडं अला. बाजूला 
ऄसगर ऄली ईभे होते. त्यानंा तंट्या म्हणाला. 
 
 “गजरी ऄन् ितच्या सुनेला ििवा पाटला समरू िघवनू जावा तुमी. त्येंना म्हनाव,ं तंट्यान ििकिा 
केली हाय.”  
 
 तंट्या जंगलाकडं चालू लागला. अयुष्ट्यात पिहल्यादंा त्यानं एका िीला त्रास िदला होता. अपलं 
हे चुकलं, रागाच्या भरात ऄसं करायला नको होतं. परृात्तापानं तो घेरला गेला.  
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मेह ण्याने घात केला 
 
 खरगोन िजल््ात बाणेर नावाचं गाव होतं. खरगोनच्या दिक्षणेला दहाबारा मलैावर होतं. गावाच्या 
दिक्षणेला ईंदरी नदी वाहत होती. नदीकाठी प्रिदीचं बन होतं. गावाला लागून महादेवाचं ऄधगवट पडलेलं 
मंिदर होतं. त्याला लागून एका घरात गणपतप्रसह राजपूत नावाचा आसम राहत होता. गणपतची अिण 
तंट्याची ओळख होती. गणपतची बायको तंट्याची मानलेली बहीण होती. या बिहणीकडे तंट्या ऄधून 
मधून येत ऄसे.  
 
 बाणेरगाव मोठं होतं. गावात दोन-ऄडीचि ेघरं होती. गावात वाण्याचं दुकान होतं. तंट्या अिण 
त्याचे साथीदार दुकानातून खाण्या-िपण्याचं सामान नेत ऄसत.  
 
 बाणेरगावाच्या दिक्षणेला चारेक मलैावर सातपुड्याच्या रागंा होत्या. रागंातून ईंदरी नदी वाहत 
होती. नदीच्या दोन्ही तीरावंर घनदाट जंगल होतं.  
 
 सातपुड्याच्या ्ा रागेंत सबलगडचा जुना िकल्ला होता. बाणेरपासून तो ऄठरा-वीस मलै ऄंतरावर 
होता. सबलगडवर तंट्याचा मुक्काम होता. 
 
 एका भेटीत तंट्यानं गणपत प्रसहला सािंगतलं, ्ा वणवणीचा त्याला कंटाळा अला अहे. 
होळकर सरकारने त्याला माफ केल्यास, तो िरण जाण्यास तयार अहे.  
 
 गणपतप्रसह पैिाचा लोभी होता. त्याने तंट्याचा िवचार ऐकला. त्याच्या डोळयासमोर तंट्याला 
पकडण्यासाठी सरकारनं ठेवलेली मोठी रक्कम िदसू लागली. 
 
 तंट्या स्वतःच होळकर सरकारकडं िरण जाण्याची भार्षा करीत होता. ्ाचा फायदा ईठवण्याचा 
िवचार गणपत करू लागला. यापूवीही तंट्याला कपटानं ऄडकाव,ं हा िवचार त्याच्या मनात अला होता, 
परंतु त्याला तंट्याची भीती वाटत होती. कट फसला तर, तंट्यािी गाठ होती. या कारणानं त्यानं प्रहमत 
केली नव्हती.  
 
 अता तंट्याच होळकराकंडं जाण्याची भार्षा करू लागला होता. गणपतला याचा अनंद झाला. 
 
 “माझ्या ओळखीचे एक अहेत. त्याचं्या माफग त होळकर सरकारकडं िब्द टाकतो.” गणपतनं 
तंट्याला अरॄासन िदलं. 
 
 अपले दाजी अपल्याला मदत करीत अहेत. ऄसा िवचार करून तंट्या सबलगड डोंगराकडं 
परतला.  
 
 बाणेर जवळ वाताला पोलीस ठाणे होते. हे गाव िभकनगाव तहसीलमध्ये येत होतं. वातालाला 
मनिजत भगवतं नावाचे ठाणेदार होते. गणपतची त्याचं्यािी ओळख झाली होती. मनिजत भगवतंने 
िभकनगाव तहसीलमधील काही िभल्लानंा खाजगी गुप्तहेर म्हणून कामाला लावलं होतं. या िभल्लानंी 
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तंट्याच्या हालचाली पोिलसानंा कळवायच्या होत्या. ्ा गुप्तहेरापंकैी काहीजणाचंी गणपतिी ओळख 
झाली होती.  
 
 गणपत वातालाला अला. ठाणेदार मनिजत भगवतंला भेटला, “तंट्याला पकडण्यासाठी मी मदत 
करतो,” गणपत म्हणाला, “या कामापोटी मला व माझ्या सोबत्याला सरकारनं नोकरी द्ावी अिण बक्षीस 
द्ाव.ं” 
 
 गणपतने सािंगतलं. तंट्या त्याच्या बायकोला बहीण मानतो. दरवर्षी ितच्याकडं राखीपौर्जणमेला 
राखी बाधंायला येत ऄसतो. आतर वळेीही तो बाणेरला येत ऄसतो.  
 
 ठाणेदार मनिजत भगवतंला हे ऐकून अनंद झाला. ते ऄिाच माणसाच्या िोधात होते. ज्या 
माणसाची तंट्याची ओळख अहे, तंट्याची भेट होत ऄसते, तंट्याचा त्या माणसावर िवरॄास अहे. गणपत 
स्वतःच्या पायानं मनिजतकडं अला होता.  
 
 मनिजतनं गणपतला अरॄासन िदलं. मी सरकारकडं तुला नोकरी देण्यासाठी िब्द टाकतो. 
तंट्याला पकडल्यास बिक्षसाची रक्कम तुलाच िमळेल. पण यात दगा फटका झाल्यास ििक्षा होइल, ऄसंही 
बजावलं होतं.  
 
 गणपत बाणेरला परतला. 
 
 ठाणेदार मनिजत भगवतंनी विरष्ठानंा आंदूरला पत्र पाठिवलं. तंट्याला पकडण्याची संधी अहे. 
गणपत अिण त्याच्या साथीदारास नोकरीवर ठेवाव.ं ऄसं केल्यास तो मदत करण्यास तयार अहे.  
 
 मधल्या काळात मेजर इरॄरी प्रसादानंी तंट्या िवरुद्धची मोहीम सोडून िदली होती. होळकर 
दरबारानं इरॄरी प्रसादानंा बोलावलं. ठाणेदार मनिजत भगवतंचा प्रस्ताव त्याचं्यासमोर ठेवला. इरॄरी 
प्रसादाची ऄगोदरची मोहीम फसली होती. त्यानंा हा िनरोप अिादायी वाटू लागला. पनु्हा मोहीम सुरू 
करण्यासाठी भोपाळला गव्हनगर जनरलच्या एजंटानंा पत्र िलिहले.  
 
 भइुफळचा मालगुजार गोप्रवद प्रहमत पाटलाचंा मुलगा होता. प्रहमत पाटलानंी तंट्याला पकडून 
देण्यात पूवी भाग घेतला होता. पाटलाच्या मृत्यूनंतर गोप्रवद मालगुजारी झाला. तो खाजगी गुप्तहेरािंी 
संबंध ठेवीत होता.  
 
 हे सगळं तंट्याला कळत होतं. तंट्यानं गोप्रवदला िनरोप पाठवला. आिारा देउन पािहला. त्याच्या 
वागण्यात फरक होत नव्हता. गोप्रवद तंट्यािवरुद्ध काही मालगुजारानंा एकत्र करू पाहत होता.  
 
 तंट्यानं पोखरला गजरीचं नाक कापलं. ही घटना घडल्यापासून तंट्या मनानं खचला होता. 
परृात्तापाच्या भावनेनं त्याला घेरलं होतं. ऄिात गोप्रवदच्या हालचाली कानावर अल्या होत्या. पोखरची 
घटना घडून एक मिहना झाला नव्हता. मिहना पूणग होण्यास दोन िदवस बाकी होते.  
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 तंट्याच्या माणसानं गोप्रवद मालगुजाराबद्दल पुन्हा मािहती अणली. िवेटी तंट्याला राहवलं नाही. 
गोप्रवदला धडा ििकिवण्यासाठी तो िनघाला. बरोबर नउ साथीदार घेतले.  
 
 पंचवीस नोव्हेंबर १८८७ चा िदवस होता. ऄधंार पडताच तंट्या भइुफळ विेीपािी अला. आथच 
त्याचा बहादूर साथीदार-िबजिनयाला फािी िदली होती. ्ा दुःखद अठवणीनं तंट्या गलबलला. 
िबजिनया जणू वाघ होता. सरकारला त्याची धडकी भरली होती. िबजिनयाला धोकयानं पकडलं. फािीची 
ििक्षा सुनावली. िवेटी भइुफळ गावात या विेीसमोर ईघड्यावर फािी िदली. ्ा सगळया अठवणींनी 
तंट्या व्याकूळ झाला. 
 
 तंट्याच्या अयुष्ट्याची सगळी फरफट झाली होती. या मागं भइुफळच्या प्रहमत पाटीलच कारणीभतू 
होते अिण अता त्याचंा मुलगा गोप्रवद तेच काम करू लागला होता. 
 
 रात्रीचा अठचा सुमार होता. िहवाळयाचे िदवस होते. घरासमोर िकेोटी पेटलेली होती. 
िकेोटीभोवती काहीजण िकेत बसले होते. ्ात गोप्रवद पाटीलही होते. 
 
 तीन माणसं िकेोटीजवळ अले. गोप्रवद पाटलाचं घर िवचारलं. गोप्रवद पाटील म्हणाले, “मीच 
अहे गोप्रवद” ितघापंकैी एकानं ऄंधारात ईभ्या ऄसलेल्या साथीदारास अवाज िदला. 
 
 तंट्याच्या एका साथीदारानं गोप्रवदला पकडलं. ते गोप्रवदला मारू लागले. तंट्यानं अपल्या 
साथीदारास थाबंिवलं. तंट्या गोप्रवदजवळ अला. त्याला म्हणाला,  “गोप्रवद, िबजन्याला पकडल्याच ं
बक्षीस सरकारनं देलं. फुकट जेमीन देली.” त्ये बिक्षसाच पैसं अन् जेमीनीचा पैका वापस दे. नाय तर तुजी 
धडगत नाय.” 

 

 “माझ्याजवळ एवढा रोकड पैसा नाही.” गोप्रवद घाबरून म्हणाला. तंट्याबरोबरच्या साथीदारानं 
गोप्रवदला िनदगयीपणे मारायला सुरुवात केली. काहीजण गोप्रवदच्या घरात घुसले. त्याची अइ, पत्नी, मुलं 
अिण त्याच्या पुतण्याला बाहेर खेचलं. त्याचं्या ऄंगावरचे दािगने काढावयास सािंगतले. पेटीत जिमनीचे 
बाँडपेपसग होते. गोप्रवद सावकारी करीत होता. गिरबाचं्या जिमनी बाँडपेपसगवर िलहून घेत होता. पेटीतले ते 
कागद बाहेर अणले. ईघड्यावर त्याची होळी केली.  
 
 तंट्यानं काहीजणानंा गोप्रवदच्या भावाकडं पाठिवलं. त्याचं नाव लंुगी व रकरू होतं. ते बाजूलाच 
राहत होते. तंट्याच्या साथीदारानंी लंुगी अिण रकरूला झोडपलं. त्याचं्या घरातले बाँडपेपसग बाहेर 
काढले. ईघड्यावर पेटवनू िदले.  
 
 गोप्रवदकडून ३११ रुपये अिण लंुगीकडून १३२ रुपयाचंा दंड वसूल केला.  
 
 गोप्रवद मालगुजारास दम देउन तंट्या बाहेर पडला.  
 
 भइुफळहून िेगाँव पोिलस स्टेिन तीन मलैावंर होतं. तंट्या िनघनू गेल्यानंतर कोतवालानं 
पोिलसानंा खबर िदली. पोलीस अले. ऄधंारात मागं काढणं िकय नव्हतं. 
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 सकाळी काही मागं काढणारे बोलावले. तंट्या अिण त्याचे साथीदार पिरृमेकडील टेकडीकडं 
गेल्याचं वाटाड्यानंी सािंगतलं. पुढचा भाग डोंगराळ होता. पावलाचें ठसे व आतर काही माग सापडला 
नाही. 
 
 कनगल हॅमंड खाडंव्याचे पोलीस ऄधीक्षक होते. तंट्यानं भइुफळवर हमला केला, त्या िदविी ते 
िजल््ात दूरच्या टोकाला दौऱयावर होते. खाडंवा मुख्यालयाचे आन्स्पेकटर पसले त्याच िदविी पहाटे ४ वा. 
१५ िमिनटानंी भइुफळला पोहोचले होते. ईजेडण्यापयंत ते काही करू िकले नाहीत. तो पयंत तंट्या अिण 
त्याचे साथीदार होळकर मुलखात िनघनू गेले होते. 

 
तंट्याची अटक 

 
 गणपतप्रसह राजपूतला सरकारनं नोकरी िदली. त्याच्या काही साथीदारानंाही गुप्तहेर नेमलं. 
तंट्याची हालचाल कळवायचं काम त्याचं्यावर सोपिवण्यात अलं.  
 
 गणपतप्रसह मनिजत भगवतं यानंा भेटला. त्याचे साथीदार कामाला लागले. तंट्याचा मुक्काम 
यावळेी सबलगडवर होता. तो गणपतच्या िनरोपाची वाट पाहत होता. 
 
 “मी साहेबािंी बोललो. ते आंदूरला सरकारकडं बोलणार अहेत. सरकार तुझं काम करतील.” 
गणपतप्रसहनं तंट्याला सािंगतलं. हे ऐकून त्याला बरं वाटलं. अपला दाजी अपल्याला मदत करीत अहे. 
सरकार अपली कैिफयत मान्य करतील, ऄिी अिा वाटू लागली. 
 
 मेजर इरॄरी प्रसाद ज्या गोिीची वाट पाहत होते, ती संधी चालून अली होती. गणपतप्रसह 
राजपूतसारखा मासा गळाला लागला होता. तरीही ते सािकं होते. तंट्या कावबेाज होता. िरण येतो ऄसा 
िनरोप पाठिवण्याची त्याची खेळी ऄसू िकते. अतापयंत ऄनेकदा त्यानं पोिलसानंा हुलकावण्या िदल्या 
होत्या. गणपतप्रसहचा िनरोप हा तंट्याची बदमािी ऄसू िकते. 
 
 खात्री करण्यासाठी इरॄरी प्रसाद खरगोनला अले. गणपतप्रसहला खरगोनला बोलावनू घेतलं. 
गणपतप्रसह पोिलसानंा मदत करू आच्च्ितो, याची खात्री करून घेतली. 
 
 तंट्या ऄधून मधून बाणेरला येत ऄसतो. तंट्या येण्यापूवी कधी कधी िनरोप पाठवायचा. कधी 
ऄचानक यायचा. तंट्या अला की गणपतप्रसह माणसं पोिलसानंा खबर देतील. ऄिी योजना ठरली. 
 
 मेजर इरॄरी प्रसादानंी पुन्हा िनवडक फौजेची जमवाजमव केली. १५ मे १९८९ ला ते खरगोनला 
अले. खरगोनच्या िावणीत गणपतप्रसह खबर देणार होता. 
 
 वीस-बावीस िदवस गणपतप्रसहकडून काहीच खबर अली नाही. इरॄरी प्रसाद ऄस्वस्थ झाले. 
त्यानंी गणपतप्रसहला ९ जूनला खरगोनला बोलावनू घेतलं. 
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 तंट्याची भेट झाली. गणपतप्रसहने मािहती िदली. तंट्याचा मुक्काम जवळच्या सातपुडा डोंगरात 
अहे. ते सरकारच्या िनरोपाची वाट पाहत अहे. 
 
 इरॄरी प्रसादानंी गणपतला बजावलं. गद्दारी केली तर जबर ििक्षा केली जाइल, ऄसाही आिारा 
केला. 
 
 गणपतप्रसह परत बाणेरला अला. तंट्या येण्याची वाट पाहू लागला. गणपतचे साथीदार तंट्याच्या 
मागावर होते. खबऱयानं मािहती िदली. तंट्या सबलगडवर परत अला होता. 
 
 गणपतप्रसहाने २९ जूनला इरॄरी प्रसादची भेट घेतली. गणपतच्या गुप्तहेरानंी मािहती अणली 
होती. तंट्याच्या मुक्कामाचं िठकाण त्यानंा कळलं होतं. 
 
 बाणेरहून वीसेक मलैावर अग्नेय िदिलेा सबलगड होता. सातपुड्यातला एका रागेंतला एक भाग 
होता. तंट्या ितथं थाबंला होता.       
 
 मेजर इरॄरी प्रसादाचं्या अिा पल्लिवत झाल्या. त्यानंी फौज बरोबर घेतली. सबलगडजवळ 
कट्टीबोरी गाव होतं. इरॄरी प्रसाद या गावात थाबंले. बाकी फौज सबलगडच्या पायथ्यािी अली. 
 
 ३० जूनची सकाळ होती. अठ वाजले होते. सबलगडच्या पायथ्यािी नदी होती. पलीकडं इरॄरी 
प्रसादाची फौज थाबंली होती. समोर सबलगडच्या माथ्यावर तंट्या ईभा होता. 
 
 पायथ्यािी भगवतंप्रसग अिण त्याची फौज होती. 
 
 तंट्यानं ओरडून फौजेला सािंगतलं. 
 
 “इरॄरी प्रसादला सागंा मी त्येले भेटन.... एक-दोन िदसात. नायतर दोन मइन्यानंी.” 
 
 भगवतंप्रसग सोबत भोपाल बटािलयनचे बक्षीप्रसग व बजरंग प्रसग होते. तंट्या समोर िदसत होता. 
बंदुकीची गोळी त्याच्यापयंत पोहोचू िकणार नव्हती. ििकार टप्प्यात होती पण हाती येत नव्हती. 
 
 बक्षीप्रसग अिण बजरंगप्रसग फौजेसह सबलगडावर चढले. गडावर एक झोपडी होती. झोपडीच्या 
दारािी ताजी फुलं ठेवलेली होती. तंट्या मात्र िनसटला होता. 
 
 दहा वर्षात पिहल्यादंा तंट्या दूरवरून िदसला होता. परंतु हातची सधंी िनघून गेली होती. फौज 
हात चोळीत खरगोनला परतली. मेजर इरॄरी प्रसाद चरफडत पुन्हा वाट पाहू लागले. 
 
 इरॄरी प्रसादला गणपतप्रसगचा संिय येत होता. गणपत पोिलसानंा मािहती देत होता. तसेच तो 
तंट्यालाही पोिलसाच्या हालचाली कळवीत ऄसावा.  
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 इरॄरी प्रसादानं गणपतला िनवाणीचा आिारा िदला. गणपतने कबलू केलं. त्यानं तंट्याला 
पोिलसाबंद्दल सािंगतलं होतं. ऄसं सािंगतल्यामुळं तंट्याला गणपतबद्दल संिय येणार नव्हता. यापढंु 
सरकारला मदत करण्याचं त्यानं अरॄासन िदलं. 
 
 पुन्हा पाउस सुरू झाला. नदीनाले भरून वाहू लागले. गणपतला िनरोप अला होता. राखी 
पौर्जणमेला तंट्या बाणेरला गणपतच्या घरी येत अहे. गणपतच्या बायकोकडून तंट्या राखी बाधूंन घेत ऄसे.  
 
 सात ऑगस्टला गणपतप्रसगने इरॄरी प्रसादला ही मािहती िदली. दहा ऑगस्टला राखी पौर्जणमा 
अहे. या िदविी तंट्या येणार अहे. 

 
 मेजर इरॄरी प्रसाद तयारीला लागले. नउ ऑगस्टला भोपाळ बटािलयनचे दहा ििपाइ, मध्य 
भारत घोडदळाचे पाच तगड्या जवानाचंी िनवड केली. ्ात दफादार बक्षीप्रसग, नायक बजरंगप्रसग अिण 
लढवय्या नबीबकस होते.  
 
 खरगोनच्या दिक्षणेला जामली नावाचं गाव अहे. नउ ऑगस्टला रात्री तुकडी जामलीला थाबंली. 
दहा ऑगस्टला पहाटे लपत िपत बाणेरला पोहोचली. 
 
 गणपतच्या घरािजेारी एक झोपडी होती. झोपडीत फौजेला लपण्याची व्यवस्था केली.  
 
 गेले काही िदवस पाउस कोसळत होता. मुसळधार पावसानं सगळे हैराण झाले होते. गावािजेारी 
ईंद्री नदी दुथडी भरून वाहत होती. नदी पलीकडं दूरवर सबलगड होता. 
 
 राखी पौर्जणमेचा िदवस ऄसाच गेला. तंट्या त्या िदविी अलाच नाही. फौजेतले ऄिधकारी अिण 
ििपाइ २४ तास ऄन्न-पाण्याििवाय एका जागी बसून होते. वाट पाहून पाहून त्याचंी ऄिधरता वाढली होती. 
तंट्यानं नेहमीसारखा अजही गंुगारा िदला अहे. फौजेतल्या ऄिधकाऱयानंा ऄसं वाटू लागलं.  
 
 दुसरा िदवस ईजेडला. गणपतही मनातून घाबरला होता. तंट्या अला नाही तर इरॄरी प्रसाद 
त्याला ििक्षा केल्याििवाय राहणार नाहीत. 
 
 ऄकरा ऑगस्टचा िदवस मावळला. पाउस कमी होत नव्हता. रात्रीचे दहा वाजले होते. दुथडी 
नदी पोहून तंट्या अला. त्याच्याबरोबर हत्यारबंद सात साथीदारही होते.  
 
 गणपतच्या दारी तंट्या ईभा होता. क्षणभर गणपतचा त्याच्या डोळयावर िवरॄासच बसेना. त्याला 
वाटू लागलं होतं, तंट्या अता येणार नाही. ऄिा वळेी तंट्या अला होता.  
 
 “गणपतदाजी, माज्या कामाचं काय झालं?” तंट्यानं गणपतला िवचारलं. 
 
 “तुझं काम झालं अहे. होळकर महाराज माफी द्ायला तयार अहेत. परंतु ती कागदपतं्र ऄजून 
इरॄरी प्रसादाकडून अली नाहीत.” गणपतने सारवासारव केली.   
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 “म्या येतु म्हून तुमाले िबूद देला. ताइकडून राकी बादंायची व्हती. अन् सरकारचं कामाचं 
बगायचं व्हतं. बरं ताइ कुटं हाय?” 

 

 गणपतची बायको घरात नव्हती. 
 
 ज्या कामासाठी तंट्या अला होता, ती दोन्ही कामं झाली नव्हती. तो मनाने किी झाला अिण 
गावातल्या वाण्याकडं िनघून गेला. वाण्याकडून त्याला काही सामान घ्यायचं होतं.  
 
 मधल्या वळेात गणपतनं िजेारी लपलेल्या फौजेला तंट्या अल्याची खबर िदली. फौजेपैकी नाइक 
बजरंगप्रसग, बक्षीप्रसग, पंचमपरसाद, मीरदादा खान अिण नंदप्रसगला अपल्या घरात लपवलं. 

 
 तंट्या वाण्याकडून परत येण्याची गणपत वाट पाहू लागला. तंट्यानं वाण्याकडून सामान घेतलं. 
सामान घेउन पाच साथीदार परस्पर गेले. रघ्या कोरकू अिण नानकू या दोन साथीदारासंोबत तंट्या 
गणपतकडं परत अला.  
 
 गणपत वाट पाहत होता. गणपतच्या ईंबरठ्यावर तंट्या बसला. िचलीम पेटिवली.  
 
 “दाजी, बानेरचा पटवारी जवारी देनार व्हता. त्येनं अजून ते काम केलं नही.” तंट्यानं गणपतकडं 
गावच्या पटवाऱयाची तक्रार केली. 
 
  “रघू अिण नानकूला पाठव ूत्याच्या घराकडं” गणपत चटकन म्हणाला. 
 
 रघूला पटवाऱयाकडं पाठवलं. रघूसोबत गणपतचा आकी नावाचा माणसू िदला. पटवाऱयास 
अठवण देण्याचं काम रघू करणार होता. 
 
 तंट्या दारात बसून िातंपणे िचलीम ओढू लागला. तो राखी बाधंण्यासाठी अला होता. ती 
बहीणही घरी नव्हती. सरकारकडचं कामंही झालं नव्हतं. हा िवचार तंट्या करीत होता. बाजूला गणपत 
ऄस्वस्थपणे ईभा होता. 
 
 समोरून सभं्या िभल्ल हा गणपतचा साथीदार येत होता. त्याला तंट्या बसलेला िदसला. संभ्यानं 
ईतावीळपणे तंट्यावर झडप घातली. बाजूला तंट्याचा साथीदार नानकू ईभा होता. त्यानं सभं्यावर गोळी 
झाडली. अवाज ऐकून गणपतच्या घरातले पाचही ििपाइ बाहेर अले.  
 
 तंट्या अिण नानकूला जखडलं. बाजूच्या झोपडीतले ििपाइही बाहेर अले त्यानंी हवते बंदुकीच्या 
फैरी झाडल्या. पटवाऱयाकडं गेलेला रघू परत येत होता. गणपतच्या घराजवळची गडबड बघून रघूनं 
आकीवर गोळी झाडली. परंतु वार चुकला. फौज बघून रघू पळाला. गावाबाहेर तंट्याचे साथीदार थाबंले 
होते. त्यानंी गोळीबार केला; परंतु फौजेपुढं त्याचंा िनभाव लागला नाही. रघू अिण बाकी साथीदार पळाले.  
 
 िरीरानं अिण मनानं थकलेला तंट्या गणपतकडं बघत होता. 
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तंट्याला इदूंरला आणलं 
 
 तंट्याला पकडलं त्याच रात्री खरगोनला अणलं. गणपतप्रसह राजपूतनं बेआमानी केली. राखी 
पौर्जणमेसाठी अलेल्या तंट्याला धोकयानं ऄटक करवली होती.  
 
 तंट्या िरीरानं थकला होता. मनातली ईमेद संपत अली होती. ऄिा वळेी होळकर सरकारनं 
त्याला माफ कराव,ं ईवगिरत अयुष्ट्य सरकारच्या पदरी चाकरी करावी, ऄसं त्याला वाटत होतं. 
 
 गणपतप्रसह इरॄरी प्रसाद माफग त सरकारकडं प्रयत्न करीत अहे, ऄसं तंट्याला सािंगतलं होतं. 
ऄिा ििधा ऄवस्थेत गणपतने धोका िदला होता. 
 
 पकडला गेला हा तंट्याच अहे, याबद्दल इरॄरी प्रसादानंा खात्री नव्हती. कारण यापूवी दोनदा 
पोिलसानंी एकाला पकडलं होतं. ज्याला पकडलं तो मी तंट्या अहे, ऄस ंसागंत होता. नंतर कळलं की तो 
तंट्या नव्हता. एक त्याचा साथीदार दौल्या होता. दुसऱया वळेी दुसराच तंट्याचं नाव घेत होता. 
 
 यावळेी पकडला तो तंट्याच अहे, याची खात्री होइपयंत इरॄरी प्रसादानंी गुप्तता पाळली. तंट्या 
ििवना गावी ऄनेक वरं्ष रािहला होता. ििवबाचे रिहवासी त्याला ओळखू िकतात.  
 
 इरॄरी प्रसादानंी पोिलसानंा ििवनास पाठिवले. गावचे पटवारी अिण तंट्याच्या साडूला 
खरगोनला घेउन अले. 
 
 १६ ऑगस्टला न्यायाधीिासमोर तंट्याला ईभे केले. त्याच्या नातेवाइकानंा कोटात अणलं. 
ििवनाचे पटवारी अले. तंट्याची ओळख परेड झाली. सवांनी सािंगतलं, हा तंट्याच अहे. 
 
 इरॄरी प्रसादाचंी खात्री पटली. ऄटक केलेला तंट्याच होता. तंट्याच्या ऄटकेची बातमी आंदोर 
अिण खाडंव्याला पोहोचली. तंट्याला कुठं न्यायचं हा इरॄरी प्रसादासमोर प्रश्न ऄसावा. ते विरष्ठाचं्या 
अदेिाची वाट पाहू लागले. 
 
 १९ ऑगस्टला तंट्याला घेउन फौज िनघाली. सनावद मागे आंदूरला घेउन अले. आंदूरच्या दरबार 
जेलमध्ये तंट्याला ठेवले. दुसऱया सकाळी महाराज ििवाजीराव होळकरासंमोर त्याला ईभे करण्यात 
अले.     
 
 महाराज ििवाजीराव अिण तंट्याची भेट झाली. महाराजानंी तंट्याला काही प्रश्न िवचारले. तंट्या 
महाराजानंा काय म्हणाला, ्ाचा परुावा (रेकॉडग) ईपलब्ध नाही. तंट्याला महाराजाबंद्दल अदर होता. 
महाराज अपला राजा अहे. िििटि परके अहेत, हा फरक तंट्याला जाणवत होता. त्यामुळे तंट्यानं 
ऄकरा वर्षग िििटिाचं्या मुलखात हल्ले केले. मालगुजार सावकारानंा लुटलं. पोिलसानंा ििक्षा केली. 
 
 होळकर आलाख्यात त्यानं त्रास िदला नाही. लूटमार केली नाही. त्याला वाटायचं, होळकर 
सरकारची त्याला सहानुभतूी ऄसावी. या कारणानं होळकर पोलीस त्याला ऄडवीत नव्हते.  
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 कदािचत तंट्या महाराज ििवाजीरावानंा म्हणाला ऄसेल, मी तुम्हाला िरण येतो. मला माफ 
कराव.ं अपल्या चरणी सेवा करण्याची सधंी द्ावी.  
 
 यावर महाराज काय म्हणाले ऄसतील? त्यानंा तंट्याबद्दल सहानुभतूी वाटत ऄसेलही; परंतु 
िििटि सरकारचा तंट्यावर राग होता. तंट्यानं गेली ऄकरा वरं्ष िििटिाचंी ऄि ू धुळीस िमळवली होती. 
ऄिा गुन्हेगारास ते कसे सोडतील?  
 
 महाराजा होळकरासंमोरही मोठा प्रश्न िनमाण झाला होता.  
 
 गव्हनगर जनरलाचें फस्टग ऄिसस्टंट ए. टक्कर जातीनं आंदूरला हजर झाले होते. मेजर इरॄरी 
प्रसादानं गव्हनगर जनरलाचं्या अदेिाप्रमाणं तंट्या िवरुद्धची मोहीम हाती घेतली होती अिण त्यानंा या 
कामात िवरॄासघाताने का होइना यि अलं होतं.  
 
 एक िदवस तंट्या दरबार जेलमध्ये होता. िििटि न्यायाधीिासमोर त्याची ओळख परेड अिण 
जबाब नोंदवायचा होता. २० ऑगस्टला तंट्याला फस्टग मॅिजस्रटे समोर अणलं गेलं. पंचासमोर अरोपींची 
तपासणी सुरू झाली. 
 
 अरोपी खाडंवा जेलमधून पळाला होता. ऑगस्ट १८८३ ला सेंरल प्रॉच्व्हन्सच्या प्रिासनानं त्याचं 
वणगन प्रकािित केलं होतं. त्या अधारे अरोपीची काटेकोर तपासणी केली.  
 
 मॅिजस्रेटनी अरोपीचं वणगन पुढील प्रकारे केलं. 
 
 अरोपी अिण त्याच्या सबंधंीचं िारीिरक वणगन जुळणारं अहे. एक-दोन बाबीत मात्र बरोबर 
नाहीत. त्यात थोडा फरक अहे.  
 
 अरोपीचा रंग, अकार, चेहऱयावरील खुणा जुळतात. ईंची मात्र बरोबर नाही. अरोपीची ईंची पाच 
फूट साडेपाच आंच अहे. पूवीच्या वणगनात पाच फूट साडेतीन आंच अहे. गाल अिण हनुवटीच्या वणगनातही 
फरक अहे. िमिा तपिकरी नसून कुरळया अहेत. बबुुळ िनळे नसून तपिकरी रंगाचे अहेत. भवुया, 
डोळयाचं्या पापण्या, तोंड, ओठ, दात, कान, मान जुळणारे अहेत. िाती ३२ आचंी बरोबर अहे. पाठ, 
पोटाचं वणगनही जुळतं. िाती, ईजवा पाय अिण गुडघ्यावरची खूण बरोबर अहे. िातीवर मध्यभागी ठळक 
िदसणारा तीळ अहे. मूळ वणगनात याची नोंद नाही. चालताना अरोपीच्या पायाचंा अवाज ऐकू येत नाही. 
 
 जेलमध्ये नोंद केलेल्या वणगनाप्रमाणे हे अहे. ईंची अिण डोळयाचंा रंग ्ा दोन बाबीत फरक 
जाणवतो.  
 
 अरोपीचा जबाब, आतर साक्षीदाराचें जबाब बघता माझी खात्री झाली अहे. हा अरोपी म्हणजे 
कुिवख्यात तंट्याच अहे. अजच्या जबाबात अणखी एक गोि स्पि झाली अहे. तंट्या हा िििटिाचंा रयत 
(प्रजाजन) अहे. तो िििटि मुलखात जन्मला. वयाची ३०-३५ वर्षे तेथेच रािहला. तो िििटि जेलमधूनच 
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पळाला. त्याचे सगळे गुन्हे िििटि हद्दीतच घडलेले अहेत. त्यामुळेच िििटि कोटासमोर त्याचा खटला 
चालिवला जावा. सेंरल प्रॉच्व्हन्सच्या प्रिासनाकडून तिी मागणी अली अहे.  
 
 फस्टग मॅिजस्रटे एजंट टू िद गव्हनगर जनरल यानंी तंट्याची ओळख परेड पूणग केली. होळकर 
दरबारचे रॅी. कृष्ट्णराव मुळे, खाडंव्याचे पोलीस ऄधीक्षक िम. च्स्कप्टन अिण मेजर इरॄरी प्रसाद हे याप्रसंगी 
हजर होते. 
 
 अरोपी तंट्याचा न्यायाधीिासमोर जबाब नोंदिवला गेला. या जबाबात त्यानं अपलं पूवायुष्ट्य 
कथन केलं. ते पोिलसानंी जमिवलेल्या त्याच्या मािहतीिी जुळणारं होतं. महाराजा होळकरानंा िरण जाव,ं 
ऄसं त्याला वाटत होतं, हे त्यानं कबूल केलं. 
 
 मी सावकारानंा लुटलं. मालगुजारी ििक्षा केली. लक्ष्मणचं नाक कापलं. तो मला पकडण्याचा 
प्रयत्न करीत होता.  
 
 राजाराम नावाचे न्यायाधीि होते. तंट्यानं त्यानंा पैसे िदले होते. राजारामनं तंट्या अिण त्याच्या 
साथीदारास मदत केली होती, ऄसा पोिलसाचंा अरोप होता. िििटिानंी न्यायाधीि राजारामला पाच 
हजार रुपयाचा दंड अिण सात वर्षांच्या तुरंुगवासाची ििक्षा ठोठावली होती. 
 
 या राजारामबद्दल तंट्याला प्रश्न िवचारला गेला. तंट्यानं जबाब िदला. तो राजारामला ओळखत 
नव्हता. आथं तंट्याला हे कबलू करायचं नसाव.ं  
 
 यानंतर आतराचं्या जबाब नोंदिवल्या गेल्या. गणपतप्रसहची जबाब झाला. मेजर इरॄरी प्रसादाचंी 
साक्ष नोंदिवली गेली.  
 
 २० ऑगस्टचा तपास संपला. तंट्याला गव्हनगर जनरलच्या एजंटाच्या ताब्यात देण्यात अले. 
रेिसडेन्सी जेलमध्ये त्याला डाबंण्यात अले. जेलभोवती फौजेचा जादा पहारा बसिवला गेला.  
 

यशोदेची साक्ष 
 
 बावीस ऑगस्टला तंट्याला पुन्हा कोटात हजर केलं. 
 
 पोखरहून यिोदेला पोलीस घेउन अले होते. तंट्याच्या खटल्यात यिोदेचा जबाब पोिलसानंा 
महत्त्वाचा वाटत होता. यिोदा-तंट्या सबंंधाची पोिलसानंा ऄगोदर मािहती होतीच. 
 
 यिोदेचा जबाब घेतला जाउ लागला. 
 
 मी अरोपीला ओळखते. तो तंट्याच अहे. मी त्याला बारा वर्षात पािहलं नाही. भेटले नाही. 
त्यापूवी तो माझ्या गावात अठ वरं्ष राहात होता. माझ ं घर अिण त्याचं घर एकाच गावात होतं. माझ्या 



 अनुक्रमणिका 

गावच्या िभकीिी त्याचं लग्न झालं होतं. माझी िभकीिी ओळख अहे. अम्हा दोघींचा जन्म पोखरचा अहे. 
ितचा बाप पोखरलाच राहात होता, तो तडवी होता. मी त्याच्या घरी जात ऄसे. ते अमच्या घरी येत होते. 
 
 त्या काळात तो जवान (तरुण) होता. चागंला होता. (लाराअच्िा). माझी खात्री अहे. हा 
तंट्याच अहे.  
 
 मध्येच न्यायाधीिानंी तंट्याला िवचारलं, ‘ितनं जबाब िदला. यावर तुझं काय म्हणणं अहे.’ 
 
 तंट्या म्हणाला, ‘ितचा जबाब बरुबर हाय, माजं पोखरच्या िभकीिी लगीन झालं हाय. ती सागंत्ये 
तसं, माजं त्येंच्या घरी येनं जानं व्हतं.’ 
 
 यिोदेनं पढंु सािंगतलं. 
 
 खाडंव्याहून पोखर पाच कोसावर अहे. माझी तंट्यािी िविरे्ष मतै्री (No special friendship with 
accussed) नव्हती. 
 
 न्यायाधीिानंी जबाबाच्या िवेटी िरेा मारला. 
 
 ती तंट्याची घरधनीन(Mistress) म्हणून सवांना माहीत अहे. 
 
 यिोदेचा जबाब संपला. जबाबाच्या सुरुवातीस ितचं वय चाळीस ऄसल्याची नोंद अहे. तंट्याला 
पकडलं हे ितला कळलं, त्यावळेी ितची मानिसक ऄवस्था किी झाली ऄसेल? यिोदेला तंट्याबद्दल 
सहानुभतूी होती. हे ितच्या जबाबावरून स्पि िदसतं. तो जेव्हा तरुण होता, तेव्हा कोणीही पे्रम कराव ंऄसा 
अच्िा लारा होता, ऄसं ितनं कबूल केलं होतं. यावळेी ऄिधकाऱयानंी त्याचं्या संबधंाबद्दल ितला िेडलं 
होतं. यावर ितनं स्पि सािंगतलं, अमचे तसे संबधं नव्हते. तंट्या बारा वर्षात भेटला नाही, ऄसं ितनं 
जबाबात खोटं सािंगतलं. तंट्या यिोदा भेटत होते. तंट्या यिोदेला मदत करत होता, हे जगजाहीर होतं. 
पोिलसानंी हे नोंदवनू ठेवलेलं होतं.  
 
 यिोदेला माहीत होतं. तंट्याला अता पोलीस सोडत नाहीत. ऄिाप्रसंगी त्याचं्या सबंधंाची कबलुी 
ती किी देणार? या जबाबात ितनं तंट्याबद्दल कुठेही ऄपिब्द वापरला नाही. अमची ओळख नाही, 
ऄिीही पळवाट िोधली नाही. धीटपणे अिण धीरानं ितने जबाब िदला. 
 
 पोखरच्या गजरीचं तंट्यानं नाक कापलं होतं. ती यिोदेला िळते, म्हणून ितलाही ििक्षा केली 
होती.  
 
 पोलीस गजरीला आंदूरला घेउन अले. गजरीचा जबाब नोंदिवला.  
 
 साठ वर्षांच्या ्ा िीने सािंगतलं.  
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 मी अरोपीला ओळखते. तो तंट्या िभल्ल अहे. तो पोखरला राहात होता. बारा वर्षापूवी त्यानं पोखर 
सोडलं. तो पोखरमध्ये सुमारे २० वरं्ष रािहला. िभकीिी त्याचं लग्न झालं. त्यानंा दोन-तीन मुलं झालीत. 
मी त्याचं्या लग्नाला हजर नव्हते. पोखर सोडल्यानंतर तो ऄधूनमधून पोखरला येत होता.  
 
 सुमारे दोन वर्षांपूवी सायकंाळी तो माझ्या घरी अला. घरातलं सामान लुटलं. मला दूर जंगलात 
घेउन गेला. त्यानं मला मारहाण केली. सवग प्रकारचा िळ केला. दोन-चार माणसानंी मला पकडलं होतं, 
अिण त्यानंतर माझं नाक कापलं. तंट्याजवळ चाकू होता. प्रत्यक्ष माझं नाक कोणी कापलं हे सागंता येत 
नाही. माझ्या सोबत माझ्या मुलीलाही पकडून अणलं होतं.  
 
 अरोपीला गजरीच्या साक्षीबद्दल िवचारलं. तो म्हणाला, ती सागंते ते बरोबर अहे. ितचं नाक 
कापलं होतं.  
 
 गजरीचा जबाब सपंला होता. 
 
 तंट्याला ऄकरा ऑगस्टला ऄटक झाली होती. सोळा ऑगस्टपयंत खरगोनमध्ये तो कस्टडीत 
होता. खरगोन हा होळकर आलाख्याचा भाग होता. त्याचा खटला खरगोनला चालवावा की खाडंवा येथे 
चालवावा, ्ाबद्दल हा सरकारचा िनणगय होत नव्हता.  
 
 िवेटी त्याला एकोणीस तारखेला आंदूरला अणलं. तंट्याच्या ऄटकेची खबर चीफ किमिनरानंा 
कळिवली गेली होती. आन्स्पेकटर जनरल ऑफ पोलीस खाडंव्याला अले.  
 
 तंट्याला खाडंव्याला अणाव.े ितथल्या कोटात गुन्हा दाखल करावा, ऄसा पोिलसाचंा िवचार 
होता. चीफ किमिनराचं्या सेके्रटरींनी २६ तारखेला एक िटपणी तयार केली. 
 
 तंट्याची कायदेिीर ऄटक, त्याला गुन्हेगारीची कोणती कलमे लावायची, याची चचा िटप्पणीत 
होती. चीफ किमिनराचें सेके्रटरी एल. के लॉरी होते. त्यानंी मत माडंलं. अरोपीला जबलपूरच्या 
न्यायाधीिासंमोर ईभे कराव.े िक्रिमनल प्रोिसजर कोड-सेकिन ३४४ खाली त्याची पोलीस कोठडी घ्यावी 
अिण जबलपूर जेलमध्ये अरोपीला ठेवाव.ं  
 
 सेके्रटरीच्या िटपणीवर चीफ किमिनरानंी अदेि िलिहला. 
 
 सरकारी फौजेनं तंट्याला पकडलं अहे अिण सरकारच्या ताब्यात िदले. तपास अिण कोटापुढील 
कामकाजाच्या काळात अरोपीला सुरिक्षत कैदेत ठेवाव.े अरोपीवर िनमाडमधये खटला चालिवल्यास, तो 
न्याय्य रीतीने होइल, ऄसं मला वाटत नाही. म्हणून अरोपीला जबलपूरला ऄटक झाली ऄसं दाखवनू 
ितथंच खटला चालवावा. िनमाडच्या पोलीस ऄधीक्षकानंी अरोपी िवरुद्धचे पुराव े अिण साक्षीदार 
कोटासमोर अणण्यास मदत करावी. अरोपीला जबलपूरच्या जेलमध्ये ठेवाव.े तेथून तो सुटून जाण्याची 
संधी िमळणार नाही.  
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 आन्स्पेकटर जनरल ऑफ पोलीस कनगल हॅमंड खाडंव्याला थाबंले होते. चीफ किमिनराचं्या पुढील 
अदेिाची ते वाटच पाहात होते. चीफ किमिनराचं्या सेके्रटरीनं २६ ऑगस्टला खाडंव्याला तार केली. 
तारेत तंट्याबद्दल स्पि अदेि देण्यात अले होते.  
 
 चीफ किमिनराचंा अदेि ऄसा अहे, सेकिन ५४१ कलमाप्रमाणे तंट्याला सुरिक्षततेसाठी 
जबलपूर जेलमध्ये ठेवाव.े त्यानंतर चोवीस तासाच्या अत दंडािधकाऱयासंमोर ईभे कराव.े कलम ३४४ 
खाली ऄिधक चौकिीसाठी कोठडीत ठेवण्याचा अदेि घ्यावा. तंट्याची ऄटक जबलपूरलाच दाखवावी. 
सिवस्तर पत्र पाठवीत अहोत. आंदूरला अरोपी तुमच्या ताब्यात िमळताच तार करावी.  
 
 कनगल हॅमंडला वरील अदेिाची तार िमळाली. 
 
 २७ ऑगस्टला दुपारनंतर त्यानंी खाडंवा सोडले. बरोबर पोिलसाचंा ताफा घेतला. आदूंरला दाखल 
झाले. २८ ऑगस्टला सकाळी तंट्याला ताब्यात घेतलं.  
 
 खाडंवा मागे रेल्वनंे जबलपूरला िनघाले. 
 
 तंट्याला ऄटक झाली. ही बातमी सवगत्र पसरली होती. बातमीनं सरकार दरबारी अनंदाच ं
वातावरण िनमाण झालं होतं. अम जनतेला मात्र तंट्या पकडला जायला नको होता, ऄसं वाटत होतं.  
 
 प्रत्येक रेल्व ेस्टेिनवर जनसमुदाय थाबंलेला होता. ्ात अिदवासी होते, ितेकरी होते, तरुण 
मुलं होती. गाडी प्रत्येक रेल्व े स्टेिनवर थाबंत होती. िनमाडच्या वीराला बघण्यासाठी प्रचंड गदी होत 
होती. या बहादुराला पाहण्यासाठी सगळे धडपडत होते. त्याच्या नावानं ओरडत होते. 
 
 गाडी जबलपूर रेल्व ेस्टेिनात अली. रेल्व ेस्टेिन भोवती, प्लॅटफॉमगवर जनसागर लोटला होता. 
अरोपीला डब्यातून बाहेर काढणं ऄवघड झालं. पोलीस अिण फौजेला लोकानंा कसं अवराव,ं हा प्रश्न 
िनमाण झाला. पोलीस बळाचाही वापर करू िकत नव्हते. ऄसं काही केलं ऄसतं तर पिरच्स्थती हाताबाहेर 
गेली ऄसती.  
 
 अपल्या नायकाला बघण्यासाठी गदीतला प्रत्येकजण धडपडत होता. ्ात िभल्ल होते, कोरकू 
होते, ितेकरी होते. या अिदवासींकडं धनुष्ट्य-बाणासारखी त्याचंी िि होती. 

 
 त्याचं्या स्वप्नातल्या बहादुराचं दिगन घेण्यासाठी ते अतूर झाले होते.  
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जबलपूर जेलमध्ये तंट्या 
 
 आन्स्पेकटर जनरल ऑफ पोलीस कनगल हॅमंड तंट्याला जबलपूरला घेउन अले. तो २८ ऑगस्ट 
१८८९ चा िदवस होता. जबलपूरच्या सेंरल जेलमध्ये अरोपीला डाबंलं. दुसऱया िदविी दंडािधकाऱयासंमोर 
ईभ ंकेलं. पधंरा िदवसाचंी कस्टडी िमळाली. 
 
 कॅ प्टन हॅिमल्टन यावळेी जबलपूरचे पोलीस ऄधीक्षक होते. तंट्या िवरुद्धच्या खटल्याचं काम 
त्याचं्यावर सोपिवण्यात अलं. सरकारतफे प्रािसकयूटर म्हणून ते काम पाहणार होते. 
 
 कॅ प्टन हॅिमल्टन काही वर्षांपूवी नमगदा िवभागात तंट्यािवरुद्धच्या कारवाइचे प्रमुख होते. तंट्याच्या 
गुन््ाबद्दल त्यानंा मािहती होती. 
 
 तंट्याला जबलपूरला ऄटक केली, ऄसं समजून जबलपूरलाच खटला चालवावा, ऄसे चीफ 
किमिनराचें अदेि अले होते.  
 
 च्स्कप्टन खाडंव्याला पोलीस ऄधीक्षक होते. तंट्याचे महत्त्वाचे गुन्हे खाडंवा िजल््ात घडलेले 
होते. ती मािहती सादर करण्याचे काम च्स्कप्टनवर सोपिवलं गेलं. तसेच अरोपी िवरुद्धचे साक्षीदार कोटात 
वळेीच ईभे करणे, हे कामंही त्याचं्याकडं िदलं.  
 
 सरकारने हा खटला चालिवण्यासाठी िनष्ट्णात वकील बॅिरस्टर एच. जे. स्टेऑनची िनवड केली. 
ते एक नामािंकत िविधज्ञ होते.  
 
 तंट्याला जबलपूरला डाबंलं अिण नंतर कनगल हॅमंडला सुटल्यासारखं वाटू लागलं. आंदूर ते 
जबलपूरच्या प्रवासात कडेकोट बंदोबस्तात तंट्याला घेउन ते अले होते.  
 
 प्रवासात त्याचंी तंट्यािी बातचीत झाली होती. यात तंट्यानं अपल्या पूवायुष्ट्यातल्या काही घटना 
सािंगतल्या. त्या पोलीस िरपोटगिी जुळणाऱया होत्या.  
 
 जबलपूर-खाडंव्याच्या पोलीस ऄधीक्षकानंा कामाला लावनू कनगल हॅमंड नागपूरला परतले. २६ 
ऑगस्ट ते नागपूरला परतेपयंतच्या घटनाचें सिवस्तर पत्र चीफ किमिनराचं्या सेके्रटरींसाठी तयार केलं. ४ 
सप्टेंबरला हे पत्र सेके्रटरींना सादर केलं. 
 
 तंट्या खटल्याचे पोलीस प्रॉिसकयटूर हॅिमल्टन कामाला लागले. त्यानंी बॅिरस्टर स्टेऑनला पत्र 
िलिहलं. तंट्या िवरुद्ध जबलपूर कोटात गुन्हा दाखल करण्यासाठी कायदेिीर सल्ला िवचारला. 
 
 बॅिरस्टर एच. जे. स्टेऑन यानंी १४ सप्टेंबरला हॅिमल्टन यानंा सिवस्तर पत्र िलिहलं. पत्रात 
तंट्याची ऄटक, त्याच्या िवरुद्ध गुन्हा दाखल करणे या मुद्ावंर त्याचंं कायदेिीर मत कळिवलं. 
 
 त्याचं्या पत्रातील काही महत्त्वाचे मुदे्द पुढीलप्रमाणे होते. 



 अनुक्रमणिका 

 जबलपूरच्या दंडािधकाऱयासंमोर तंट्याचा खटला चालवावा, याबद्दल त्यानंा कायदेिीर ऄडचण 
वाटत होती. 
 
 तंट्याला होळकर मुलखात ऄटक झाली होती. होळकर सरकारनं त्याला पकडलं अिण नंतर 
सेंरल प्राच्व्हन्सच्या हवाली केलं. कनगल हॅमंडनं महूला त्याचा ताबा घेतला. खाडंवा मागे जबलपूरला 
अणलं होतं. 
 
 सरकारनं जबलपूरच्या दंडािधकाऱयानंा तंट्याचा खटला चालिवण्याची सूचना केली. 
 
 िक्रिमनल प्रोिसजर कोडप्रमाणे, गुन्हेगारानं ज्या िठकाणी गुन्हा केला, त्या िठकाणी त्यावर खटला 
चालवावा, ऄसे कायद्ात अहे. तंट्यानं खाडंव्याला गुन्हे केलेत. तेव्हा खाडंवा येथेच खटला चालवावा. 
 
 सरकार ज्या कलमाच्या अधारे जबलपूरचा खटला चालव ूआच्च्िते, ते बरोबर नाही. सरकारच्या 
हद्दीत कुठंही गुन्हा घडल्यास, कुठंही खटला चालवता येतो ऄसं म्हटल्यास, अरोपी िवरुद्ध लाहोर-
बंगलोर येथेही खटला चालवता येइल का? 
 
 डाका घालणे अिण खून करणे हे अरोपीिवरुद्ध अरोप अहेत. १८७२ च्या पोलीस कायद्ाप्रमाणे 
कलम ६८ प्रमाणे गुन्हा घडला त्या िठकाणी खटला चालवावा, ऄसे अहे. ऄिा वळेी जबलपूरचे 
दंडािधकारी िम. आस्मे याचं्या  ऄिधकारात तंट्याचा खटला चालवता येइल का ? ही कायदेिीर ऄडचण 
अपण चीफ किमिनराचं्या िनदिगनास अणून द्ावी. िम. गुथगवटेसारख्या सक्षम िविधज्ञाचंा या संदभात 
पुन्हा कायदेिीर सल्ला घ्यावा. 
 
 माझ्या मते कायद्ाच्या चौकटीत पुढील पयाय योग्य वाटतो. खाडंवा दंडािधकाऱयासमोर तंट्याचा 
खटला नोंदवावा. त्यानंतर ज्युिडिियल किमिनराचं्या परवानगीनं तो खटला जबलपूरला रान्स्फर करून 
घ्यावा. कारण िम. आस्मेनी अरोपीला पधंरा िदवसाची कस्टडी िदलीच अहे. 
 
 दुसरा पयाय ऄसा अहे. खाडंवा दंडािधकाऱयानं खटल्याचा तपास करावा. परंतु मला पिहला 
पयाय सयुिक्तक वाटतो. ऄसे केल्यास अरोपीला खाडंवा येथे नेण्याची गरज नाही. 
 
 मला ऄसं कळलं की तुम्ही अरोपीच्या कस्टडीची मुदत वाढिवण्यासाठी पनु्हा ऄजग करता अहात. 
दंडािधकारी मुदत वाढवनू देण्यास नकार देणार नाहीत. परंतु तुम्हाला अरोपीच्या गंभीर गुन््ाचे काही 
पुराव ेदाखल कराव ेलागतील. 
 
 बॅिरस्टर स्टेऑन यानंी कायदेिीर बाजू पोलीस प्रॉिसकयटूरना कळिवली. ते जन्मानं िििटि होते. 
तरीही त्यानंी कायदेिीर ऄडचणी सरकारपुढं माडंल्या होत्या. 
 
 यातून दोन गोिी सरकार करू पाहात होतं. सरकारला खाडंवा येथे तंट्यािवरुद्ध खटला 
चालवायचा नव्हता. खुद्द चीफ किमिनरानंी म्हटलं होतं. खाडंवा येथे खटला चालवल्यास, सरकारला 
योग्य न्याय िमळणार नाही, ऄिी त्यानंा िकंा होती. 
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 तंट्याला जबलपूरला डाबंनू कडक ििक्षा देण्याचा सरकारचा हेतू स्पि िदसत होता. कायदे 
सरकारनेच केले होते अिण कायद्ाची अपल्या सोइनं ऄंमलबजावणी तेच करत होते. 
 
 बॅिरस्टर स्टेऑन याचंं दीघग पत्र हॅिमल्टनं यानंी आन्स्पेकटर जनरल ऑफ पोलीस नागपूर याचेंकडं 
पाठवनू िदलं. 
 
 खटला जबलपूरलाच चालवायचा ऄसं सरकारचं ऄगोदरचं ठरत होतं. त्यामुळं बॅिरस्टर 
स्टेऑनच्या सल्ल्याकडं सरकारनं लक्ष िदलं नाही. 
 
 २६ सप्टेंबर १८८९ ला डेप्युटी किमिनर िम. आस्मे याचं्या समोर खटला सुरू झाला. ऄकरा वरं्ष 
बलाढ्य िििटि सते्तला या माणसानं जेरीस अणलं होतं. देिभर सरकारची नाचक्की झाली होती. सवग 
ईपाय करूनही पोिलसानंा सतत ऄपयि अलं होतं अिण या जननायकाबद्दलची सहानुभतूी वाढत होती. 
या पिरच्स्थतीची सरकारला कल्पना होती. 
 
 ऄसा हा वीर कपटानं पकडला गेला होता, त्याला कडक ििक्षा म्हणजे काय ऄसू िकते? याची 
सगळयानंा कल्पना अली होती. त्यामुळे खटल्याच्या िदविी कोटाच्या अवारात प्रचंड गदी ईसळली.          
 
 सरकारच्या दृिीनं तंट्या दरोडेखोराचंा नेता होता. परंतु जनतेच्या दृिीनं तो एक झुजंार लढवय्या 
होता. या वीराला पाहण्यासाठी कोटात गदी वाढू लागली. 
 
 डेप्युटी किमिनराचं्या कोटाची जागा लहान होती. ऐनवळेेस ही जागा बदलून सेिन्स कोटाच्या 
हॉलमध्ये खटला सुरू झाला. हॉल माणसानंी खच्चनू भरला होता. बाहेर अवारातही प्रचंड गदी होती. 
तंट्याला वकील देण्यास सागंण्यात अलं. वकील देण्यास त्यानं नकार िदला. 
 
 २९ सप्टेंबरला एका मागनू एक सवग साक्षीदार तपासले गेले. सरकारच्या बाजूने हॅिमल्टन यानंी 
पुराव ेसादर केले. 
 
 तंट्याच्या बाजूनं बोलण्यास कोणी नव्हतं. कोटानं तंट्याला त्याच्यावर ऄसलेल्या अरोपाबद्दल 
िवचारलं. 
 
 गजरीचं नाक कापल्याचं त्यानं कबूल केलं. ितचं घर लुटल्याचं मान्य केलं. 
 
 पोखर गावावर दरोडा घालणे अिण गजरीचे नाक कापणे, हे दोन अरोप तंट्यावर ठेवण्यात अले 
होते. आंिडयन िपनल कोड ३९५ व ३९७ ऄन्वये हे अरोप ठेवण्यात अहे. िम. आस्मे यानंी अरोपीला दोर्षी 
ठरिवले. त्याच िदविी खटला सेिन कोटाकडं वगग करण्यात अला. 
 
 ५ ऑकटोबर ला सुनावणी ठरली होती. हा िदवस दुगापूजेचा होता. न्यायाधीिानं सुनावणी पुढं 
ढकलली. ९ तारखेला कोटग सुरू झाले. दरोडा घालणे, नाक कापणे ्ा अरोपासाठी त्याला जन्मठेपेची 
ििक्षा सुनावली. 



 अनुक्रमणिका 

 तंट्याला फािी व्हावी ऄिी सरकारची आच्िा होती. न्यायाधीिानंी फक्त जन्मठेपेची ििक्षा िदली 
होती. ऄसं काही होइल ऄसं पोिलसानंा वाटलं नव्हतं. 
 
 ताबडतोब पुन्हा चक्र िफरली. त्याच िदविी तंट्यािवरुद्ध दुसरा दावा दाखल करण्यात अला. 
भइुफळच्या प्रहमत पाटलाचें घर लुटणे अिण त्याचंा खून करण्याचा अरोप नव्यानं ठेवण्यात अले. 

 
तंट्याची जन्मठेप : भिभटश असमाधानी 

 
 पिहल्या खटल्यात तंट्याला जन्मठेप झाली होती. या िनकालानं सरकारला समाधान झालं नव्हतं. 
यापेक्षा कडक ििक्षा त्यानंा ऄपेिक्षत होती. परंतु तसं झालं नव्हतं. 
 
 पोिलसानंी अणखी एक खटला दाखल करण्याची तत्परता दाखवली. १८७९ साली तंट्यानं 
भइुफळवर हल्ला केला होता. यावळेी िबजिनयाकडून प्रहमत पाटलानंा गोळी लागली होती. अिण त्यातच ते 
मरण पावले. पुढं िबजिनयाला ऄटक झाली. त्याच्यावर खटला चालवला गेला. या गुन््ाबद्दल त्याला 
१८८१ ला फािीची ििक्षा झाली होती. 
 
 हाच अरोप तंट्यािवरुद्ध पुन्हा ठेवण्यात अला होता. कोटग सुरू झालं. प्रचंड गदी झाली होती. 
सगळे डोळयात प्राण अणून प्रतीक्षा करत होते. 
 
 पोलीस तंट्याला घेउन अले. तंट्या थकलेला होता. पोिलसाचंा हेतू त्यानं परुता ओळखला 
होता. पोलीस अता अपल्याला सोडत नाहीत, हे ऄनुभवी तंट्यानं पक्क ओळखलं होतं. 
 
 कोटाभोवती गदी वाढत होती. ्ात दूरदूरवरून अलेले िभल्ल होते, कोरकू होते, गरीब ितेकरी 
होते, ितेमजूर होते, आंग्रज सते्तिवरुद्ध चीड ऄसणारे आतरही माणसे होती. 
 
 गळेजण िनमाडच्या वीराला पाहण्यासाठी धडधडत होते. पोलीस बंदोबस्त वाढला होता. कोटात 
भीतीदायक वातावरण िनमाण झालं होतं. 
 
 कोटानं प्रहमत पाटलाचंा मुलगा गोप्रवद, भाउ लंुगी हे साक्षीदार तपासले. डेप्युटी किमिनर िम. 
आस्मे यानंी िहम्मत पाटलाचंा खून केल्याचा अरोप तंट्यावर कायम केला अिण खटला सेिनकडं 
पाठिवला. तो िदवस होता ९ ऑकटोबर १८८९. 
 
 तंट्यानं िनकाल ऐकला. िम. आस्मेनं ठरल्याप्रमाणं चोख काम केलं होतं. सेिन्स जज प्रलडसे िनल 
याचं्या समोर ११ ऑकटोबरला दाखल केला. 
 
 िम. प्रलडसे िनल यानंी सेिन कं्र. ३२/१८८९ प्रमाणे तंट्याला जन्मठेप यापूवी सुनावली होती. 
त्याचं्याच समोर त्याच िदविी सेिन क्र. ३३/१८८९ हा नवा खटला सुरू झाला. 
 
 तंट्याला भइुफळच्या डाकयाबद्दल िवचारलं गेलं. 
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 भइुफळच्या दरोड्यात मी नव्हतो, ऄसं तंट्यानं सािंगतलं. सरकार अपल्याला या केसमध्ये गंुतवत 
अहेत हे त्यानं पक्क ओळखलं होतं. त्यामुळं तो खोटं बोलला होता. 
 
 सरकारच्या वतीनं पुराव ेिदले गेले. 
 
 सेिन जज प्रलडसे िनलच्या न्यायाचा िनणगय ऄगोदरच झाला होता. अरोपींना त्यानंी दोन 
िदवसापूवी जन्मठेप िदली होती. त्याच अरोपीवर खुनाचा अरोप अता सरकारनं ठेवला होता. 
 

तंट्याची फाशी : प न्हा भशक्षा 
 
 प्रलडसे िनल तंट्याचं जजमेंट सागंू लागले. कोटाचा लेखिनक िलहू लागला. 
 
 अरोपीनं भइुफळचे अरोप नाकारले अहेत. प्रहमत पाटलाचंा खून िबजिनयानं केला होता. 
याबद्दल त्याला फािीही झाली होती. हे अरोपीचं म्हणणं सयुिक्तक अहे. समोर जो पुरावा अहे, त्यावरून 
िबजिनयाने गोळी झाडली ऄसा िनष्ट्कर्षग काढता येत नाही. कदािचत तसं घडलं ऄसेलही. 
 
 समोर अलेला पुरावा याप्रमाणे अहे. टोळीबरोबर एकच बंदूक होती अिण ती िबजिनया जवळ 
होती. आंिडयन िपनल कोडच्या सेकिन ३९१ प्रमाणे-दरोड्याच्या गुन््ात एखाद्ा गुन्हेगाराकडून खून 
घडला. त्या खुनाबद्दल टोळीतील प्रत्येकास जबाबदार धरलं जातं.             
 
 तंट्याचा पूवेितहास या खटल्याच्या संदभात याप्रमाणे अहे. १८७१ साली तंट्याला ऄटक झाली 
होती. ऄिसस्टंट किमिनर िनमाड यानंी आिंडयन पीनल कोड ४११ ईचलेिगरीबद्दल ििक्षा केली. दोन वर्षग 
तो तुरंुगात होता. या घटनेत साक्षीदार अिण तक्रार करणाऱयात प्रहमत पाटील होते. परंतु या केसमध्ये 
तंट्या ऄपीलवर सुटला होता. १८७३ साली बदमािीच्या कारणाखाली एक वर्षाची ििक्षा झाली. आथंही 
प्रहमत पाटलाचीच प्रमुख भिूमका होती. १८७८ ला तंट्याला पोखरला ऄटक झाली. त्यावळेी प्रहमत पाटील 
ितथंच होता. त्यानं ऄटक करवणाऱया मोहनचं ऄिभनंदन केलं होतं. तंट्याला खाडंवा जेलमध्ये ठेवलं. 
तेथून िडसेंबर १८७८ ला तो पळाला. बरोबर िबजिनया व दौल्या होते. सरकारी गॅझेिटयरमध्ये १ फेिुवारी 
१८७९ ्ाबद्दल प्रगटन प्रकािित झालं. 
 
 २६ एिप्रल १८७९ ला भइुफळचा दरोडा पडला, जो या केसचा मुख्य िवर्षय अहे. त्यात प्रहमत 
पाटलाला गोळी लागली. दुसऱया िदविी त्यानंा मृत्यू अला. पुढं दौल्या व िबजिनयाला ऄटक झाली. केस 
क्र. ४६२/१८७९ खाली अरोप ठेवण्यात अले. नमगदा िवभागाच्या सेिन्सनी रायल क्र. ४/१८८० ने 
बाराजणानंा ििक्षा ठोठावल्या. दौल्याला जन्मठेपेची ििक्षा झाली. िबजिनयाला फािी झाली. 
 
 ऄनेक वर्षांच्या ऄतंरानं अता तंट्या पकडला गेला अहे. हा खटला काल सुरू झाला अिण अज 
पूणग होतोय. १८ साक्षीदाराचंा तपास केला अहे. सरकारनं कागदोपत्री परुावा दाखल केला अहे. हॅिमल्टन 
वगळता १७ साक्षीदार आतर अहोत. त्याचंी वगगवारी तीन प्रकारे अहे.  
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 १) अरोपीनं प्रहमत पाटलावंर हल्ला केला. त्याचंं घर जाळलं. ्ातच प्रहमत पाटलाचंा मृत्यू झाला, 
ऄसं सागंणारे साक्षीदार -  
 
 यात प्रहमत पाटलाचंा मुलगा गोप्रवद, भइुफळचा कोतवाल नारायण, प्रहमतचा भाउ लंुगी व रुकरी 
अिण पुतण्या गोपाल हे अहेत. 
 
 २) तंट्याच्या ऄिा वागण्याला एक कारण होतं. त्याचा बदला म्हणून तो ऄसा वागला. ऄसे 
सागंणाऱयात- 

 
 िभका, सरदार, यिोदा, गजरी अिण िसकदरचा समाविे अहे. 
 
 ३) भइुफळ दरोड्यात ज्यानंी भाग घेतला होता. अिण ज्यानंा ििक्षाही झाली होती. ऄसे 
साक्षीदार- 
 
 माइकूम, मदन, पोिसका अहेत. 
 
 वरील साक्षीदाराचंा िवचार करता, मला ऄसे वाटते. दुसऱया वगातला साक्षीदार म्हणतात तसा 
पुरावा समोर अहेच. प्रहमत पाटलानंी तंट्याला ऄटक करवण्यात सिक्रय भाग घेतला होता. पिहल्या 
वगातल्या साक्षीदाराबद्दल ऄिधक िचिकत्सेची अिण परुाव्याची गरज भासत नाही. 
 
 मला वाटतं, या खटल्याच्या मुख्य बाबी ऄिा अहेत. 
 
 १. दरोडेखोरानंी प्रहमतला घरातून ओढून बाहेर अणलं. 
 
 २. ते बाहेर येताच हल्ला केला अिण गोळी झाडली. 
 
 ३. पाटील अिण त्याचं्या भावाचंच घर लुटलं. अग लावली. गावातल्या कोणालाही त्रास िदला 
नाही. ्ावरून पाटला िवरुद्ध बदला घेण्याची भावना िदसते. 
 
 सवग साक्षीदाराचं्या अिण ईपलब्ध पुराव्यावरुन मी ऄिा िनष्ट्कर्षापयंत अलो अहे. 
 
 ऄ) प्रहमत पाटलाचंा बदला घेण्याचा तंट्याचा हेतू होता. 
 
 ब) २६ एिप्रल १८७९ ला भइुफळवर दरोडा पडला. दरोडेखोरानंी त्याचं्या कृतीतून दाखवनू िदलं. 
फक्त लूटमार करणे हा ईदे्दि नव्हता, तर प्रहमत पाटलाचंा बदला घेणे हाच मुख्य हेतू होता.       
 
 क) या दरोड्यात तंट्याच नायक (Leader) होता. 
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 ्ा िनकालाच्या सुरुवातीच्या भागात मी म्हटलेलं अहे. एखाद्ा दरोड्यात खून झाला तर त्याची 
जबाबदारी तो दरोडा घालणाऱया नायकावर अहे. अिण त्याला ििक्षा मतृ्यूदंडच अहे. आथं अरोपी हा 
दरोड्याचा प्रमुख होता. प्रहमत पाटलानंा जबर जखमी कराव ंऄथवा त्याचंा खून करावा, ऄसा त्याचंा स्पि 
हेतू होता. डाकू सोबत भरलेली बंदूक अिण तलवारी होत्या, यावरून हे स्पि होतं. 
 
 वरील बाबी बघता अरोपी तंट्याने 
 
 १.दरोडा घालण्याचा गुन्हा केला अहे. 
 
 २.दरोड्याच्या वळेी त्यानं प्रहमत पाटलाच्या खूनाचा गुन्हा केला अहे. ज्युिडिियल किमिनराच्या 
मान्यतेच्या ऄधीन राहून मी तंट्या िभल्लास दुसऱया गुन््ासाठी मरेपयंत फािीची ििक्षा करत अहे. 
 
 तंट्याला मािहती द्ावी, जर त्याला वरच्या कोटात ऄपील करावयाचे झाल्यास, सात िदवसाची 
मुदत अहे. 
 

सेिन्स जज प्रलडसे िनल यानंी िनकालपत्र संपवलं. सही केली. १९-१०-१८८९ तारीख िलिहली. 
 
 तंट्याला फािीची ििक्षा झाली. हे ऐकताच अिदवासी-ितेकरी अकातं करू लागले. तंट्याला 
फािी होउ नये, ऄसे वाटणारा वगग मोठा होता. तंट्याची ििक्षा ऐकून त्यानंा वाइट वाटू लागलं. 
 
 आंग्रजाचं्या दृिीनं तो दरोडेखोर होता. जनतेसाठी तो कैवारी होता. ऄिा नायकाला फािी जाहीर 
करतानंा न्यायाधीिानं सरकारला मदत केली होती. िििटि ऄिधकाऱयानंा अनंद झाला होता. ऄकरा वर्षग 
त्याचंी आभ्रत धुळीस िमळवलेल्या गुन्हेगारासाठी फािी हीच एकमेव ििक्षा, त्यांना वाटत होती. 
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तंट्यावर अन्याय, वभकलांचा सरकारकडे अजन 
 
 तंट्या सते्तचाळीस वर्षांचा झाला होता. तो मनानं अिण िरीरानं गेले काही िदवस खचला होता. 
आतकया कमी वयात म्हातारपण अल्यासारखी ऄवस्था झाली होती. िरीर थकलं होतं. मन दुबगल झालं 
होतं. जगण्याची ईमेद संपली होती. नेमकया ऄिा मनःच्स्थतीत गणपतप्रसहानं त्याला धोका िदला होता. 
 
 सरकार अपल्याला अता सोडत नाहीत, हे तंट्यानं पक्क ओळखलं होतं. सेिन्स जज्ज प्रलडसे िनल 
यानंी पोखरच्या डाकयाबद्दल अरोप कायम केले. गजरीचे नाक कापण्याचा मुख्य अरोप िसद्ध झाला होता. 
न्यायाधीिानंी जन्मठेपेची ििक्षा जाहीर केली.ििक्षा ऐकून तंट्याला क्षणभर िवरॄासच बसला नाही. 
 
 हे सरकार त्याला कडक ििक्षा करणार ऄसंच सगळे समजत होते. कडक ििक्षा म्हणजे फक्त 
मृत्युदंड प्रलडसे िनल यानंी ििक्षा जाहीर केली. सुटलो अपण ही भावना क्षणभरच िटकली. कारण सरकार 
त्याला कधी सोडील ऄिी अिा करणं वडेेपणा होता. 
 
 तंट्याचा खटला सुरू झाल्यापासून सगळया वतगमानपत्रातं तंट्याबद्दल िापून येउ लागलं. 
तंट्याला फािीची ििक्षा जाहीर झाली. ही बातमी िनमाडभर पसरली.  
 
 तंट्याला आतकी कडक ििक्षा व्हायला नको होती. ऄसं अम जनतेला वाटत होतं. जनतेची भावना 
सरकारपयंत किी पोहोचणार? ऄनेक वर्षग तंट्याला मदत करणारे अिदवासी, ितेकरी त्याचे साथीदार 
्ा िनकालानं गोंधळून गेले होते. 
 
 जबलपूर िहरात काही देिपे्रमी लोक होते. वकील होते. त्यानंा हा िनकाल म्हणजे तंट्यावर 
ऄन्याय वाटत होता. त्यानंी तंट्यातफे चीफ किमिनराचं्या नाव े ऄजग िलिहला. जबलपूरच्या सेंरल 
जेलमध्ये जाउन तंट्याची सही घेतली.  
 
 ऄजात स्पि िलिहलं होतं. 
 
 प्रहमत पाटलाचंा मृत्यू िबजिनयाच्या हातून गोळी लागून झाला, हे कोटानं मान्य केलं अहे. 
िबजिनयाला ऄटक झाली, त्याला फािी िदली अहे. ज्या अरोपीने जो गुन्हा केला होता, त्याला ििक्षाही 
झाली अहे. अता त्याच गुन््ासाठी मला का फािी देता? एका खुनासाठी दुसऱयास जबाबदार धरता? 
मेहेरबान सरकारनं मला जी फािी िदली, ती माफ करावी. ती बदलावी. ऄजगदार तंट्या िभल्ल. जबलपूर 
जेल, फािीची ििक्षा. िद. १९-११-१८८९. 
 
 ईपऄधीक्षक सेंरल जेल जे. प्राकटर याचं्या समोर तंट्यानं ऄजावर सही केली. प्राकटर यानंी 
ऄजावर िलिहलं, तंट्यानं माझ्या समक्ष सही केली. हा ऄजग ज्युिडिियल किमिनराकंडं अला. 
ज्युिडिियल किमिनर नेमके या काळात त्याचं्या कायालयात कायगरत नव्हते. त्याचंा कायगभाग सेिन्स ं
जज्ज प्रलडसे िनल याचं्याकडे होता. 
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 प्रभारी ज्युिडिियल किमिनर प्रलडसे िनल याचं्या समोर तंट्याचं ऄपील अलं. आथंही त्याचं दुदैव 
अड अलं. ज्या न्यायाधीिानंी त्याला खुनाच्या अरोपाखाली दोर्षी ठरवलं होतं, त्याचं्याच समोर ऄपील 
अलं होतं. 
 
 प्रभारी ज्युिडिियल किमिनरानंी तंट्याचं ऄपील फेटळलं. ऄपील फेटाळताना त्यानंी, सेिन्स 
जज्जानंी िदलेली ििक्षा कायद्ाप्रमाणं योग्य अहे, ऄसा िनणगय िदला. 
 
 ज्युिडिियल किमिनरानंी अपला ऄहवाल चीफ किमिनरानंा पाठवला. 
 
 सरकार तंट्यावर ऄन्याय करीत अहे ही भावना सामान्य जनतेत होती ऄसंच मान्यवर विकलानंा 
वाटत होतं. नागपूर हायकोटात विकलाचं्या बार कौच्न्सलमधे तंट्याबद्दल िवचार सुरू झाला. 
 
 बॅिरस्टर टी. डब्ल्यू. िधल्लन हे नागपूर बारचे सभासद होते त्यानंी गोपाल राव, बळवतं राव या 
नामवतं विकलाचं्या मदतीने एक ऄपील तयार केले. 
 
 चीफ किमिनराचें सेके्रटरी एल. के. लॉरी होते. त्याचं्याकडे चीफ किमिनरासाठी दीघग ऄजग 
दाखल केला.  
 
 ऄजात त्यानंी म्हटलं होतं.  
 
 अम्ही खाली स्ा करणारे नागपूर बारचे सभासद, अदरपूवगक चीफ किमिनरानंा महाराणी 
िवरुद्ध तंट्या या केसबद्दल िवनंती करत अहोत. 
 
 या केसमध्ये सेिन्स जज्ज यानंी अरोपीला आिंडयन पीनल कोड ३९६ खाली मृत्युदंडाची ििक्षा 
िदली अहे. अरोपीनं ज्युडीिियल किमिनराकंडं या ििके्षिवरुद्ध ऄपील केलं ते फेटळण्यात अलं. 
 
 अपल्याबद्दल पूणग अदर बाळगून अम्ही िवनंतीपूवगक िनवदेन करीत अहोत. अरोपीची या 
कलमाखालील ििक्षा कायदाच्या दृिीनं ऄन्याय करणारी अहे. तसेच नैसर्जगक न्यायाचा आथं िवचार झाला 
नाही. 
 
 मेहरबान चीफ किमिनरानंा अमची िवनंती अहे की, त्यानंी या खटल्यातली कागदपतं्र तपासली 
तर अम्ही करत ऄसलेली िवनंती योग्य अहे, ऄिी त्याचंी खात्री पटेल.  
 
 बॅिरस्टर िधल्लन यानंी भइुफळ हल्ल्यातील घटनाचंा तपिील ऄजात िदला. 
 
 अरोपीचा ईदे्दि प्रहमत पाटलाचंा खून करणे नव्हता. नाही तर त्याने ऄथवा त्याच्या साथीदारानंी 
प्रहमत पाटलानंा गोळी घातली ऄसती. अरोपीचे साथीदार िहम्मत पाटलानंा मारझोड करू लागले. 
त्यावळेी त्यानं ऄसं करू नका, ऄसं साथीदारानंा बजावलं. हे प्रहमतच्या मुलानं अिण भावानं कोटासमोर 
साक्षीत सािंगतलं अहे. याचा ऄथग अरोपीचा ईदे्दि प्रहमत पाटलानंा फक्त धडा ििकवावा - एवढाच िदसतो. 
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 प्रहमत पाटील घरातून बाहेर अले. त्यावळेी त्याचं्य सोबत एक साथीदार होता. साथीदाराचं्या 
हातात काठी होती. तंट्याच्या एका माणसानं ती काठी िहसकावनू घेतली. या गोिीला प्रहमत पाटलानं 
िवरोध करताच, अरोपीच्या माणसानंी त्यानंा मारहाण सुरू केली बचावासाठी प्रहमत पाटील पळण्याचा 
प्रयत्न करू लागले. डोळया समोरून ििकार िनसटून जात अहे. या भावनेतून िबजिनयानं गोळी झाडली 
ऄसावी.  
 
 प्रहमत पाटलाचंा मतृ्यू ही दुदैवी घटना होती. साथीदाराचें जबाब या िनवाड्याचा अधार अहेत. 
साक्षीदारानंी जे सािंगतलं, त्यातून प्रहमत पाटलाचंा खून करणे ही हल्ल्याची योजन नव्हती. 
 
 तंट्याजवळ तलवार होती. त्याने कुणािवरुद्ध ितचा वापर केला नाही. ितचा वापर करावा म्हणून 
कुणाला सािंगतलं नाही. प्रहमत पाटील पळू लागले. त्यावळेी त्याचं्यावर गोळी झाडावी ऄसा तंट्यानं हुकूम 
केला नाही. टोळीतल्या कोणालाही सािंगतलं नव्हतं. तंट्याचा ऄसा हेतू ऄसता तर प्रहमत पाटलानंा 
पकडताच, गोळी घातली ऄसती. 
 
 ही घटना घडली त्यावळेी काळोख होता. प्रहमत पाटील अिण मुलगा ऄंधाराचा फायदा घेउन 
पळून जाण्याचा प्रयत्न करीत होते. ऄिावळेी बेसावधपणे िबजिनयानं गोळी झाडली. पाटील जखमी झाले 
ऄसावते, ऄसे अरोपीला वाटले. त्यानंी प्रहमत अिण त्याच्या मुलाचा पाठलागही केला नाही.  
 
 प्रहमत पाटलाचें भाउ लंुगीची साक्ष ऄसाच परुावा अहे. 
 
 तंट्याचे साथीदार लंुगीला मारू लागले. तंट्यानं साथीदारास स्पि बजावले.  
 
 फक्त लूट करा, कुणालाही मारहाण करू नका. ही घटना बोलकी अहे. अरोपीचा एकूण हेतू फक्त 
डाका घालणे हाच ईदे्दि होता. कोणत्याही प्रकारची प्रहसा करावी ऄसा हेतू िदसत नाही. 
 
 अपला ऄजग फेटाळल्याचं तंट्याला कळलं. सरकार अता अपल्याला सोडत नाही, त्याची खात्री 
झाली होती. 
 
 किमिनर कोटानं ४ िडसेंबर १८८९ तंट्याच्या फािीचा िदवस नक्की केला. जबलपूर सेंरल 
जेलच्या ऄधीक्षकानंा हे पत्र िमळाले. तो िदवस २१ नोव्हेंबर १८८९ चा होता.  
 
 कनगल ए. एच. एच. हॅलेट जेलचे ऄधीक्षक होते. दुसऱया िदविी त्यानंी चीफ किमिनराचं्या 
सेके्रटरींना पत्र िलिहले.  
 
 खास दूतास पत्र घेउन नागपुरास पाठिवले. 
 
 २४ नोव्हेंबर. सेंरल जेलच्या भक्कम कोठडीत तंट्या बसला होता. अपला िवेट अता जवळ अला 
अहे. त्याला हे कळून चुकलं होतं. गेल्या ऄकरा वर्षांच्या घटना त्याच्या डोळयासंमोरून सरकू लागल्या. 
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 एका घटनेतून दुसरी घटना घडत गेली होती अिण एका चक्रव्यूहात तो ऄडकत गेला होता. माग ं
वळून पाहायला ईसंत िमळालीच नाही. स्वतःचा िवचार करायलाही फुरसत िमळाली नाही. उन, पाउस, 
कडाकयाची थंडी, ईपासमार किाची िफकीर केली नाही. 
 
 डोळयासमोर होते फक्त गिरबानंा लुबाडणारे सावकार मालगुजार अिण त्यानंा साथ देणारं 
सरकार. या काळात स्वतःच्या बायका-मुलाचंी कधी कालजी घेतली नाही. तब्येतीकडं लक्ष िदलं नाही. 
फक्त ऄन्यायाच्या िवरुद्ध झगडत रािहला. 
 
 बायको िभकी अिण पोरगा िकसनची तंट्याला तीव्रतेनं अठवण झाली. अयुष्ट्यभर मुकेपणानं 
िभकी त्याच्या मागंमागं खंबीरपणानं ईभी होती. ितनं कधी तक्रार केली नव्हती. ऄपेक्षा ठेवल्या नव्हत्या की 
यिोदेच्या नावानं संियानं बोटं मोडली नव्हती. 
 
 बायको पोराला भेटाव,ं तंट्याला अज वाटू लागलं. िवेटी िभकी अिण िकसन्याला डोळे भरून 
पाहाव ंया िवचारानं त्याचं मन सैरावैरा झालं. 
 
 जेलचे ऄधीक्षक कनगल हॅलेट यानंी तंट्याला कायालयात बोलावलं. 
 
  “४ िडसेंबरला फािीचा िदवस ठरला अहे. तुझी िवेटची आच्िा काय अहे?” कनगल हॅलेट यानंी 
त्याला िवचारले. 
 
 “कोनत्याच िवच्िा रा्ल्या नाय सरकार ्ा तंट्याच्या. पर रात पसून, बायडी अन् पोराची सय 
यायलीय. त्येंची गाठ पडली तर...” तंट्या कनगल हॅलेट कडं पाहात ऄधगवट बोलला. 
 
 तो २४ नोव्हेंबरचा िदवस होता. अठ िदवसात त्याची बायको-पोरं किी अणायची? ती कुठं 
ऄसतील? कनगल हॅलेटना प्रश्न पडला. 
 
 बघतो मी. ते म्हणाले.  
 
 कनगल हॅलेटनी चीफ किमिनरानंा ताबडतोब पत्र िलिहलं. 
 
 तंट्या बायको-मुलानंा भेटू आच्च्ितो. ४ िडसेंबर पूवी ते जबलपूरला पोहोचणं ऄिकय अहे. 
माननीय चीफ किमिनरानंा िवनंती अहे. तंट्याची बायको अिण मुलं येइपयंत त्याची फािी पढंु 
ढकलण्याची परवानगी देता येइल काय? सेिन्स जज्जकडून मला सागंण्यात अलं अहे. त्यानंी एकदा 
नक्की केलेली फािीची तारीख बदलण्याचे त्यानंा ऄिधकार नाहीत. कृपया या सदंभात तारेिारे अदेि 
िमळावते. 
 
 जबलपूर सेंरल जेलचा खास दूत पत्र घेउन नागपूरला अला. चीफ किमिनरानंा पत्र सादर 
केले. 
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 ३ िडसेंबर १८८९ चा िदवस ईजाडला. चीफ किमिनराचं्या कायालयात सकाळपासून धावपळ 
सुरू होती. चीफ किमिनराचें सेके्रटरी एल. के. लॉरी लवकरच दप्तरात अले होते. 
 
 चीफ किमिनरासंमोर नागपूर बारच्या विकलाचें ऄपील होते. तसेच अरोपी तंट्याचा दयेचा 
ऄजगही होता. त्याच्यावतीने त्याच्यावर पे्रम करणाऱया विकलानंी तो दाखल केला होता. 
 
 तंट्याच्या फािीचा िदवस एक िदवसावर येउन ठेपला होता. तंट्यानं फािीपूवी बायको-मुलानंा 
भेटायची िवेटची आच्िा व्यक्त केली होती. या संदभात सेंरल जेलच्या ऄधीक्षकाचें पत्रही चीफ 
किमिनराचं्या अदेिाची वाट पाहात होते. 
 
 बलाढ्य िििटि सते्तिी ऄकरा वरं्ष तंट्या झुंजला होता. िििटि पोिलस अिण फौजेची नामुष्ट्की 
झाली होती. िनमाडमध्ये तंट्यामुळं अिदवासी - ितेकऱयात ऄसंतोर्ष वाढू लागला होता. 
 
 ऄिा अरोपीचा दयेचा ऄजग चीफ किमिनरापंुढं होता. तंट्यावर चकुीचा अरोप ठेवनू फािीची 
ििक्षा िदली, हा ऄन्याय अहे. न्यायाला धरून हे िनकालपत्र नाही, ऄसं नामािंकत विकलानंी ऄजात 
िवनंती केली होती. 
 
 चीफ किमिनरानंी नागपूर बार कौिसलच्या सभासदाचें ऄपील फेटाळले. सेिन्स जज्जानंी िदलेली 
ििक्षा कायद्ाप्रमाणे बरोबर अहे, ऄसा िनणगय िदला.  
 
 जबलपूर सेंरल जेलच्या ऄधीक्षकानंा तारेनं कळिवलं गेलं. 
 
 तंट्याला सरकार सोडत नाही, हे सगळयानंा कळून चकुलं होतं. त्याच्या फािीचा िदवस सवांना 
माहीत होता. 
 
 फािीच्या अदल्या रात्री जबलपूर िहरात दूरदूरची माणसं येउ लागली होती. यात अिदवासी 
होते. ितेकरी होते. गरीब मजूर होते. तंट्याबद्दल ऄपार सहानुभतूी ऄसलेली दूरदूरची माणसं होती.  
 
 जबलपूर रेल्व ेस्टेिनवर रात्रभर माणसाचंा जनसागर लोटला होता. ्ात ईघडे-बोडके, हातात 
ितरकमटा घेतलेले, तंट्यावर पे्रम करणारे िभल्लही होते.  
 
 ऄनेक वर्षांच्या मध्य भारताच्या आितहासात आतकी लोकिप्रयता तंट्या सारख्या सामान्य वीरानं 
िमळवली होती. 
 
 तंट्या होता एक साधा-सरळ िभल्ल. जुलमी सत्ता अिण सरंजामिाहीचा तो बळी बनला होता. 
स्वतःच्या अिण अिदवासी बाधंवाचं्या ऄन्यायािवरुद्ध त्यानं प्रखर लढा िदला होता. 
 
 तंट्या डाकू नव्हताच मुळी. गिरबानंा लुटणाऱया सावकार, मालगुजार अिण जुलमी पोिलसाचंा तो 
कदगनकाळ होता. त्यामुळं तो सगळयानंा जणू रक्षणकताच वाटत होता. 
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 तंट्यात नेतृत्वाचे सवग गुण होते. तो िनःस्वाथी ऄसा नायक होता. त्यानं स्वतःसाठी काही कमाइ 
साठवली नाही. कुटंुबाचा िवचार केला नव्हता. सावकार-बिनयाचंी लुटलेली रक्कम तो सहकाऱयानंा तेथेच 
वाटून देत ऄसे. काही िहस्सा गरजू-गोरगिरबासंाठी बाजूला ठेवीत ऄसे. 
 
 न्याय अिण दया हे गुण तर त्याच्या जगण्यात पदोपदी िदसत होते. आतकेच काय, सत्य, धैयग, 
सहनिीलता, मतै्रीभाव अिण अदरभाव हे सवग गुण त्याच्यात एकवटलेले होते. 
 
 तंट्या प्रचंड बलाढ्य िििटि सते्तिवरुद्ध झगडत होता.  
 
 ऄकरा वर्षांचा कालखंड थोडा नाही. तंट्याच्या ्ा लढ्यात त्याच्याजवळ काय होतं? दुदगम्य 
आच्िािक्ती, प्रचंड साहस अिण जनसमूहाच ंपाठबळ. त्याचे दोन मजबूत पाय हेच मुख्य वाहतुकीचं साधन 
होतं चालण्यासाठी. त्याच्यासाठी िजवावर ईदार झालेले िनष्ठावान सवगंडी हे त्याचं सैन्य होतं. सातपुडा 
जंगलातल्या दऱया-खोऱयातल्या गुहा त्याचा िनवारा होता.  
 
 ऄिा पिरच्स्थतीत त्यानं ऄकरा वरं्ष िििटि सते्तच्या नाकात दम अणला होता. देिभर त्याचंी 
नामुष्ट्की झाली होती. 
 
 तंट्या मुळात गुन्हेगारी स्वभावाचा नव्हता. जुलमी सरंजामिाहीनं त्याला भिूमहीन केलं. तो िभल्ल 
या गुन्हेगार - रानटी जमातीत जन्मला हाच त्याचा गुन्हा होता. पाटलाच्या मुलीला त्याच्या बद्दल 
सहानुभतूी वाटत होती. हा सवांच्या नजरेत मोठा गुन्हा वाटत होता. लोखंडी जातीसंस्था हे कसं सहन 
करणार? 
 
 िून्यातून हा िभल्ल क्रािंतकारक ईभा रािहला होता. त्याच्या जीवनातल्या ऄद भतु घटना िजवतंपणी 
दंतकथाच बनल्या होत्या. त्याच्या गुणाचं्या लोककथा अिण लोकगीतं गावोगाव पसरले होते. त्यात 
तंट्याची ऄचाट बिुद्धमत्ता, चपळाइ, प्रसंगावधान, ईदार दृििकोन अिण सभ्यपणा अढळून येत होता.  
 
 तंट्याची प्रितमा बनली ती जननायक म्हणूनच. तो सगळयानंा िमत्र वाटत होता. ििया-मुलानंा 
रक्षणकता वाटायचा, तर अिदवासी-िकसान त्याला जंगलचा राजाच समजत होते. तो कोणत्याही गावात 
अला की, एखाद्ा राजासारखं त्याचं स्वागत होत ऄसे. त्याला अदर िमळत होता. तंट्या िनमाडमध्ये जण ू
सावगभौम होता.  
 
 तंट्या साधा भोळा होता. तो सुरुवातीस कुणावरही चटकन िवरॄास ठेवीत ऄसे. पुढं ऄनुभवानं तो 
हुिार बनला. ऄडचणीवर मात करण्यासाठी तो हरहुन्नरी वाटायचा. तो ईत्तम नकलाकार होता. िविवध 
प्रकारची सोंगं काढणं त्याला अवडायचं. 
 
 एक दिकापेक्षा जास्त काळ हा िनमाडचा प्रसह तापी-नमगदा खोऱयात गजगत होता. मध्य भारत 
अिण सेंरल प्रॉच्व्हन्सच्या ऄिधकाऱयाची त्यानं झोप ईडिवली होती.  
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 तंट्या िििटि पोिलसानंा सरळ सापडू िकत नाही, हे चीफ किमिनरानंा कळून चुकलं होतं. 
त्यामुळं त्यानंी तपास करणाऱया ऄिधकाऱयानंा कळिवलं होतं. तंट्याच्या जवळच्या माणसाला पैिाच्या 
मोहात ऄडकवा. त्याच्या नातेवाइकाला जाळयात पकडा. त्याचं्यातफे तंट्याला फसवनूच ऄटक करता 
येइल. 
 
 िवरॄासघात अिण भेदनीती ही िििटिाचंी जालीम ऄि ंहोती. भारतीय भखंूडावर राज्य करतानंा 
त्यानंी याच रणनीतीचा सरास ऄवलंब केला होता. 
 
 तंट्याच्या बाबतीत िििटिानंा िवेटी यि अलं होतं. मानलेल्या बिहणीचा नवरा िििटिाचं्या 
गळाला लागला होता. मनानं खचलेला तंट्या स्वतःच्या पायानं गणपतप्रसहाच्या घरी चालत गेला. मेजर 
इरॄरी प्रसादानं थकलेल्या तंट्याला ऄटक केली होती. 
 

ह तात्मा तंट्याचा भनरोप 
 
 ३ िडसेंबर १८८९ ची रात्र. जबलपूर िहरात माणसानंा पाय ठेवायला जागा ईरली नव्हती. चारही 
िदिानंी माणसं येत होती. ्ात ईघडेबोडके अिदवासी होते. त्याचं्या जवळ त्याचंा ितरकमटा अिण बाण 
होते. कोरकू होते. गोंड होते. ितेकरी होते. सवग थरातल्या तरुण-म्हाताऱया माणसाचंा जनसागर लोटला 
होता. 
 
 सेंरल जेलभोवती राखीव सैन्य अिण ििधारी पोिलसाचंा कडा पहारा होता. जबलपूर िहराला 
िावणीचं स्वरूप अलं होतं.  
 
 सगळी पिरच्स्थती स्फोटक बनली होती. कडक बंदोबस्त ऄसूनही अिदवासी-िकसान अपल्या 
लाडकया वीराच्या िवेटच्या िनरोपासाठी दुरून दुरून अले होते.  
 
 ४ िडसेंबरच्या पहाटे पूवेकडं लाली पसरू लागली. 
 
 तसतसा जमाव सेंरल जेलकडं चालू लागला. तंट्या मामाच्या नावाचा घोर्ष ऄधून मधून सुरू 
होता. गदीनं सेंरल जेलला परुतं वढेलं. त्याचं्या समोर फौजेतल्या ििधारी ििपायाचंी प्रभत होती. 
त्यापलीकडं जबलपूर सेंरल जेलची ऄभेद् तटबंदी होती.  
 
 सगळयाचें डोळे चार प्रभती पलीकडील तंट्यावीराकडं लागले होते. गेली ऄकरा वर्ष े तंट्यानं 
नमगदा-तापीत राज्य केलं होतं. ऄनिभज्ञ सम्राटचं होता तो िनमाडचा. बलाढ्य सते्तनं जंग जंग पिाडलं 
होतं. नाना तऱहेचे ईपाय करून पािहले. प्रचंड बिक्षसाचंं गाजर टागंतं ठेवलं. मोठी तंट्या फौज स्थापन 
केली होती. तरीही त्याचं्या पदरी नामुष्ट्कीच येत होती.  
 
 एक साधा माणूस त्याचं्यासाठी अव्हान ठरला होता. तो होता सामान्याच्या गळयातला ताइत. 
तरुणाचंा पे्ररणास्थान अिण सवांचा जणू पालनहारा. 
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 ऄिा वीराला मानाचा मुजरा करण्यासाठी दूरदूरची माणसं जबलपूरपयंत चालत अली होती.  
 
 सेंरल जेलभोवती पिरच्स्थती स्फोटक बनली होती. हजारो अिदवासी-िकसानाचंा जनसागर 
तंट्या मामाच्या नावानं घोर्षणा देउ लागले. सगळयाचें डोळे तंट्या वीराकडं लागले होते. 
 
 अपला लाडका तंट्या मामा चालला अहे. त्याला िवेटची सलामी देण्यासाठी सगळे अले होते. 
ऄधूनमधून तंट्या मामाच्या नावाचा गजर होत होता. 
 
 पूवेकडं अकािात ढग दाटून अले. सूयोदय झाला तरी सूयगप्रबब ढगाअड लपलं गेलं. सगळं 
वातावरण गूढ-ईदास भासत होतं अिण सगळा जमाव बदं प्रभतीकडं डोळे लावनू बसला होता. िकती वळे 
जमाव बसून होता. 
 
 तंट्याला अता फािी िदली. फौजेतल्या ििपायानंी ओरडून सागंायला सुरुवात केली. 
 
 तंट्या मामा गेला. िनमाडचा प्रसह लोकासंाठी लढता लढता कामी अला. गिरबाचंा वाली, जनाचंा 
नायक क्रािंतवीर तंट्या बिलवदेीवर चढला, हुतात्मा झाला. 
 
 तंट्या मामाची अठवण घेउन एक एक जण जड पावलानं परतू लागला. प्रत्येकाच्या हृदयात एका 
िठणगीनं पनु्हा जन्म घेतला होता. ती तेवत ठेवण्याचं काम तंट्यानं केलं होतं. 
 
 िििटिानंी एक तंट्या संपिवला होता. त्याचंा हा ऄसुरी अनंद फार काळ िटकला नाही. 
 
 देिभर तंट्याच्या फािीची खबर खळबळ ईठवनू गेली. तंट्यानं एका िठणगीचं काम केलं होतं. 
ऄनेक िठणग्यानंी वणवा भडकत रािहला. अज अपण स्वातंत्र्याची फळं चाखत अहोत. यात तंट्या अिण 
त्याच्या साथीदाराचंा खारीचा वाटा अहे.      
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जननायक तंट्या भभल्ल संदभन साभहत्य 
 
1. District Gazetteer; East Nimar, Govt. of Madhya Pradesh, Ibrahimpura, Bhopal, First 

Edition: 1975, page-325. 
 
2. तािंतया भील; कीती भानू राय, मालगुजार, िहरापूर, िनमाड-िनिाकर, १९२५.  
 
3. तंट्या िभल्ल; िवरॄनाथ सखाराम खोडे, बाणी खरगोन पित्रका, िनमाड ऄंक, खंड २, १९३०. 
 
4. चाँद के फाँसी, प्रकािन वर्षग १९८८. 
 
5. तंट्या िभल्ल; रामचंद्र िवनायक िटकेकर उफग  धनुधारी, अयगभरू्षण पे्रस, मंुबइ प. अ. १८९१, दुसरी 

अवृत्ती १९३०. यावळेीचे िीर्षगक : दरोडेखोर तंट्या.  
 
6. तंट्या िभल्ल; नाथ माधव, ग. म. वीरकर, मंुबइ-१९, प. अ. १९२८. 
 
7. तंट्या िभल्ल; (नाटक) िातंाराम गोपाळ गुपे्त, माझे प्रकािन पुणे, प. अ. १७३७, प्रकमत बारा अणे, 

दुसरी अवृत्ती १९५३, बलवतं पुस्तक भाडंार, मंुबइ. प्रकमत १ रुपया. 
 
8. तात्या उफग  तंट्या िभल्ल याचें चिरत्र (प्रहदी ऄनुवाद) प.ं मदन मोहन जोिी, भाव ेअिण मंडळी, 

वाइ १९०५. मूळ प्रहदी पुस्तक लक्ष्मी बुक डेपो मुरादाबाद यानंी प्रकािित केले.  
 
9. तंट्या िभल्लाचा पोवाडा, बाल मोहन पाठक, मंुबइ, १९०५, प्रकमत १ अणा. पोवाडा रचनाऱयाचे 

नाव िापलेले नाही. 
 
10. तािंतया मामा; राम कुमार   
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Documents from State Archives Bhopal 

 
 

1. Narrative of the Career of Tantya Bhil, Complied from the records in the Nimar Police Office. 

Published on 9
th
 February 1886, by H.P.K. Skipton, Assistant District Superintendent of 

Police, Khandwa. 

 

2. Holkar Sirkar Gazettee, Indore Durbar, Indore, 26
th
 November, 1888. Vol : XVI No. 25 

 

3. Hammond, H. A., Inspector General of Police’s letter to the Chief Commissioner, C. P. 

Nagpur date 4
th
 December, 1889. 

 

4. Proclamation approved by the Chief Commissioner, C. P. on 23.11.1885 and Published in 

Holkar Sirka Gazettee, Indore in Vol : XV No. 41 dated 12th March, 1888. 

 

5. The Police report submitted to the Chief Commissioner by A. C. Duff up to 1886. 

 

6. A Note on Tantya’s dacoity Continued-submitted by H. P. K. Skipton up to 1887. 

 

7. A Letter of the Chief Commissioner on Colonel Ward’s special note regarding. Tantya, date 

4.8.1886. 

 

8. Narrative of Tantya’s capture, report of Vinayak Kirtane, the Prime Minister, Holkar Durbar, 

Indore, submitted to the Chief Commissioner, dated 20.9.1889. 

 

9. The Chief Commissioner’s letter Mr. Mackenzir dated 6
th
 June, 1887. 

 

10. Mr. Hammond, H. A., Inspector General of Police’s letter to the Chief Commissioner, dated 

4.9.1889. 

 

11. Mr. Tucker. 1st Agent to the Governor General for Central India’s letter to the Secretary to 

the C. C. 4.9.1889. 

 

12. Identification Proceedings of Tantya Bhil, in the court of the Agent to the Governor General 

for Central India, dated 20.8.1889. 

 

13. Mr. L. K. Laurie, the Secretary to the Chief Commissioner’s note regarding remand of Tantya 

and the Chief Commissioner’s order of 26.8.1889. 

 

14. The telegraphic order of the Chief Commissioner for Inspector General of Police to bring 

Tantya to Jabalpur, dated 26.8.1889. 

 

15. An appeal by the members of Nagpur Bar Council to the Chief Commissioner regarding 

Tantya’s pardone.  

 

16. A letter of Superintendent, Central Jail, Jabalpur to the Chief Commissioner dated 

24.11.1889. 

 

17. The Chief Commissioner’s order on the appeal 3-12-1889. 

 

18. Jusoda’s witness of evidenve before 1
st
 Agent, Governor General for Central India on 

22.8.1889. 

 



 अनुक्रमणिका 

19. A special report of Heinous crime by Tantya in Nimar District, Number XV A. dated 29
th
 

November 1887. 

 

 

CORRESPONDENCE 
 

 

1. Lt. Col. J. A. Scott. Dy. Commissioner, Nerbudda Division’s letter 21.6.1884. 

 

2. Lt. Col. M. M. Bowie, Inspector General of Police and Prision, C. P.’s letter dated 3.7.1884. 

 

3. F. C. Anderson, the secretary to the Chief Commissioner’s letter dated 23.6.1887. 

 

4. A. H. L. Faraser, Offg. Secretary, Central Province’s letter dated 26.11.1887. 

 

5. F. L. Petre, 1
st
 Assistant Agent to the Governor General, Central India’s letter dated 

21.12.1887. 

 

6. Col. A. H. H. Hallet, Superintendent of Central Jail Jabalpur’s letter dated 22.11.1889. 

 

 

 

JUDICAL RECORDS 
 

 

1. Examination of accused, Tantya before Magistrate date-20
th
 August 1889. 

 

2. Evidence of witness : 1 : Ganpar Singh before Magistrate. 

 

3. Evidence of witness : 6 : Ishvari Prasad. 

 

4. Evidence of witness : 9 : Yashoda. 

 

5. Evidence of witness : 10 : Gajari 

 

6. Barristor A. J. Stanyon’s advice letter regarding Tantya’s Trial dated 13.9.1889. 

 

7. Copy of Judgement-regarding Tantya’s trial-passed by the court of session, Jabalpur Division, 

Session Trial No. 33 of 1889 dated 18.10.1889. 
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तंट्या भभल्लासबंंधी बाबा भांड 
यांची इतर प्रकाशने 

 
 
 तंट्या कादंबरी २००० 
 Jananayak Tantya Bhil,  

And The Reasant And Tribal Movement : Source Material, 2001 
 एका जननायकाच्या शोधाची कहाणी, २००२ 
 आभदवासी क्रांभतवीर तंट्या भभल्लाची गोष्ट, २००२ 
  



 अनुक्रमणिका 

महाराष्ट्र राज्य साभहत्य आभण संस्कृती मंडळ, म ंबई 
मंडळाची नवीन प्रकाशने 

 
 
१)  महाराष्ट्राचा इभतहास 

(प्रागिैतहािसक महाराष्ट्र खंड पिहला भाग १) 
लेखक-िा.ं भा देव 
पाषाणयुगापासून ते लोहयुगापययन्तचा महाराष्ट्राचा इशतहास िब्दबद्ध करणारा गं्रथ 
पृष्ठसंख्या : १८५    प्रकमत रु. १२७/- 

 
२)  महाराष्ट्राचा इभतहास 

(मध्ययुगीन कालखंड भाग-१) 
संपादक-गो. त्र्यं. कुलकणी 
इ. स. १२९६ ते १६३६ पयगन्तचा महाराष्ट्राचा इशतहास िब्दबद्ध करणारा गं्रथ 
पृष्ठसंख्या : १८८    प्रकमत रु. १४५/- 

 
३) एक होता गंधवन 

लेखक-डॉ. राम म्हैसाळकर 
बालगधंवांच्या आयुष्ट्यातील चढउतार िब्दबद्ध करणारी लशलतरम्य जीवनकथा 
पृष्ठसंख्या : ११२    प्रकमत रु. ९३/- 

 
४)  प्रासादमंडन 

लेखक-डॉ. र. पु. कुलकणी 
प्रासादाच्या (प्राचीन मंशदराच्या) वास्तुसबंंधी माशहती देणारा अनुवाशदत गं्रथ  
पृष्ठसंख्या : १५४    प्रकमत रु. ११४/- 

 
५)  समाजशास्त्रीय भवचारातील प्रम ख प्रवाह-भाग पभहला 

ऄनुवादक-हेमकातं बळकंुदी 
मूळ फ्रें च लेखक-रेमंड ऑरॉ 
इंग्रजी भाषातंर-रीचडय हॉवडय आशण हेलन रीव्हर 
पृष्ठसंख्या : २४४    प्रकमत रु. २९५/- 

 
६)  गजाआडच्या कभवता 

संपादक-रॅी. ईत्तम काबंळे 
महाराष्ट्रातील वगेवगेळ्या तुरंगात सध्या शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्ानंी शलशहलेल्या कशवताचंा 
संग्रह 
पृष्ठसंख्या : ४७    प्रकमत रु. ३०/- 
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७) महाराष्ट्राचे भशल्पकार या चिरत्रमाले ऄंतगगत प्रिसद्ध चिरत्रगं्रथ 
 

१) साने ग रजी-रॅी. राजा मंगळवढेेकर-पृष्ठसंख्या १०२ प्रकमत रु. ४०/- 
२)  दादा धमाभधकारी-रॅीमती तारा धमािधकारी-पृष्ठसंख्या १०० िकमंत रु. ४०/- 
३)  डॉ. भवठ्ठलराव भवखेपाटील-रॅी. ििवाजी सावतं-पृष्ठसंख्या ७८ प्रकमत रु. ३५/- 
४)  क्रांभतससह नाना पाटील-रॅी. भारत पाटणकर-पृष्ठसंख्या ९४ िकमंत रु.  ३५/- 
५)  एस. एम. जोशी-रॅी. ग. प्र. प्रधान-पृष्ठसंख्या ११० प्रकमत रु. ४०/- 
६)  शंकरराव भकलोस्कर-रॅीमती िातंा िकलोस्कर-पृष्ठसंख्या १०४ प्रकमत रु. ४०/- 

 
 
 
 

मंडळाची प्रकाशने भमळण्याची भठकाणे 
 

सवग िासकीय गं्रथ भाडंार 
मंुबइ/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद व 
महाराष्ट्रातील प्रमुख गं्रथिवके्रते 

 
 
 
 
 
 
 
 

अभधक माभहती/चौकशीसाठी 
 

सिचव, 
महाराष्ट्र राज्य सािहत्य अिण संस्कृती मंडळ, 

१७२, मंुबइ मराठी गं्रथसंग्रहालय आमारत, 
ितसरा मजला, दादर (पूवग), मंुबइ-१४. 

दूरध्वनी : ४१४४०२१, ४१४६००५ 
  



 अनुक्रमणिका 

 
बाबा भांड 

 
जन्म-२८-७-१९४९ ला एका सुदूर खेड्यात. 
 
भशक्षण-एम. ए. (आंग्रजी), अठवीत ऄसताना बालवीर चळवळीत राष्ट्रपती पदकाने सन्मािनत; प्रारंभीच्या 
महािवद्ालयीन जीवनात बालवीराच्या जागितक मेळाव्यात सहभाग व दहा देिाचंा प्रवास. तेव्हापासून 
सजगनिील लेखनास सुरुवात; १९७५ मध्ये पत्नी सौ. अिासोबत ‘धारा’ व नंतर ‘साकेत प्रकािन’ ची 
सुरुवात; या संस्थेकडून अतापयंत सुमारे ८०० हून ऄिधक पसु्तकाचें प्रकािन; राष्ट्रीय प्रौढििक्षणाच्या 
के्षत्रात िविरे्ष सहभाग; नवसाक्षरासंाठी ‘िब्दसंगत’ अिण लहान मुलासंाठी ‘साकेत सवगंडी’ या 
िनयतकािलकाचें दीघगकाळ संपादन, प्रकािन. 
 
बाबा भाडं याचं्या पाच कादंबऱया, एक कथासंग्रह, चार प्रवासवणगने, तीन सपंािदत पुस्तके, बारा िकिोर 
कादंबऱया, नउ बालकथासंग्रह, दोन एकािंकका, सत्तावीस नवसाक्षरासंाठी पुस्तके प्रकािित. त्यानंा 
महाराष्ट्र राज्य िासनाने सात, बालसािहत्याचा राष्ट्रीय स्तरावरील एक, महाराष्ट्र फाउंडेिनचा एक 
अिण आतर बारा ऄसे एकूण एकवीस परुस्कार िमळालेले अहेत. त्यानंी बालकुमार अिण युवक सािहत्य 
संमेलनाचे ऄध्यक्षपदही भरू्षिवलेले अहे.  
 


