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रनवेदन 
 
 मराठी भाषेला व साहहत्याला अध हनक ज्ञानहवज्ञानाच्या व अध हनक सासं्कृहतक मूलयाचं्या 
ऄहवष्ट्कारािे सामर्थयग प्राप्त ळहावे, अध हनक शासे्त्र, ज्ञानहवज्ञाने तंत्र अहण ऄहभयाहंत्रकी, त्यािप्रमाणे भारतीय 
प्रािीन संस्कृहत, आहतहास, कला आत्यादी हवषयात मराठी भाषेला हवद यापीठाच्या स्तरावर ज्ञानदान 
करण्यािे सामर्थयग प्राप्त ळहाव,े हवहवध हवद या व कलाबंाबत ईत्कृष्ट गं्रथािंी हनर्ममती करून मराठी भाषेला ईच्च 
स्थान हमळाव ेया ईद देशाने महाराष्ट्र राज्य साहहत्य-संस्कृहत मंडळाने बह हवध वाङ मयीन कायगक्रम अखला 
ऄसून तो ळयवस्स्थतपणे कायगवाहीत अणण्याकहरता हवश्वकोश सहमती, आहतहास सहमती, भाषातंर सहमती, 
मराठी वाङ मयकोश सहमती, लहलतकला सहमती, प्रकाशन सहमती अदी सहमत्या स्थापन केलया अहेत. 
 
 १. मराठी भाषेला हवद यापीठीय प्रगलभ स्वरूप व दर्जा येण्याकहरता मराठी हवज्ञान, तत्त्वज्ञान, 
सामाहर्जक शासे्त्र अहण तंत्रहवज्ञान या हवषयावंरील संशोधनात्मक व ऄद्यायावत्  माहहतीने य क्त ऄशा गं्रथािी 
रिना मोठ्या प्रमाणावर होण्यािी अवश्यकता अहे. 
 
 २. रॅन्ड साहेबािंा खून केलयाम ळे दामोदर हहर िापेकरानंा फाशीिी हशक्षा झाली ऄसता ऑक्टोबर, 
१८९७ मध्ये येरवडा कारागृहात त्यानंी अपली सवग हहककत मोडीत हलहून ठेहवली. श्री. हव. गो. खोबरेकर 
संिालक, प राहभलेख व प रातत्त्व हवभाग, महाराष्ट्र राज्य, म ंबइ यानंी सदर मोडी हस्तहलहखतािे 
बालबोधीकरण व संपादन करून ते प्रकाशनासाठी मडंळाच्या स्वाधीन केले. श्री. खोबरेकर यािें मंडळ 
अभारी अहे. 
 
 ३. हे मोडी बाड आतकी वषें येरवडा कारागृहात होते. ते प स्तकरूपाने प्रहसद्ध झालयास मराठी 
वािकास एका क्राहंतकारकाच्या मनािी तळमळ, त्यानंी अपलया साध्याकहरता केलेली साधना या सवािा 
पहरिय होइल व त्याम ळे क्राहतकारकावंरील वाङ मयात मोलािी भर पडेल, या ईदे्दशाने मंडळाने सदर 
ऐहतहाहसक हकीकत प्रकाहशत करण्यािे ठरहवले. सदर हकीकत “ह तात्मा दामोदर हहर िापेकर यािें 
अत्मवृत्त” या शीषगकाने प्रकाहशत करण्यास मंडळास अनंद होत अहे. 
 
वाइ : लक्ष्मिशास्त्री जोशी 
२९ नोळहेंबर, १९७४. ऄध्यक्ष. 
८ ऄग्रहायण, महाराष्ट्र राज्य साहहत्य-संस्कृहत मंडळ 
कार्मतक श क्ल १५, १८९६ सहिवालय, म ंबइ ३२. 
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प्रस्तावना 
 

 आ. स. १८९७ साली प ण्यात प्लेगच्या साथीने कहर केला होता. ह्या साथीिा बंदोबस्त 
करण्यासाठी आगं्रर्ज सरकारने हम. रॅन्ड, अय्, सी. एस्, अहण ले अयस्टग ऄशा दोन लष्ट्करी ऄहधकाऱयािंी 
नेमणूक केली. त्यानंी प णेकरािंा ऄनस्न्वत छळ केला. त्यािा बदला घेण्यािी सधंी महाराणीच्या हीरक 
महोत्सवी समारंभाने अणनू हदली. 
 
 दामोदर हहर िापेकर व बंधू बाळकृष्ट्ण या दोन ह तात्मयानंी परकीय हिहटश सते्तस हादरा देण्याच्या 
हेतूने, प णेकरावंर र्ज लूम र्जबरदस्ती करणाऱया, त्यािंी ऄि ूघेणाऱया दोन ईन्मत्त हिटीश ऄहधकाऱयािें २२ 
रू्जन १८९७ रोर्जी खून पाडले. त्या भयंकर कृत्याबद्दल दोन्ही भावांस फाशी देण्यातं अले. 
 
 ह्या वषीं स्ळहक्टोहरया राणीच्या राज्यकारभारािें ६० वें वषग होते महणून त्यािा हीरक महोत्सव 
हिटीश साम्राज्यातं ऄहतशय दणक्याने सार्जरा होत होता. प ण्यासही गणेशखखडीत रार्जभवनवर यथोहित 
समारंभ अयोहर्जत केला होता. त्या समारंभात आतर ऄहधकाऱयाबंरोबर रॅन्ड अहण अयस्टग यानंीही भाग 
घेतला होता. 
 
 हे दोघे ऄहधकारी समारंभाहून परत येत ऄसता दामोदर हहर िापेकर अहण त्यािें बधूं बाळकृष्ट्ण 
यानी त्यासं गोळ्या घालून ठार केले. वरील भीषण कृत्य करून िापेकर अहण बधूं हनहमषाधात नाहीसे 
झाले. त्यािंा तपास गणेश द्रहवड नांवाच्या ि गलखोराच्या सहाय्याने हिटीश पोलीस ऄहधकारी 
स पहरन्टेंन्डेन्ट िोस्ळहन याने लाहवला. िापेकर बंधू पकडले गेले. त्याचं्यावर हिटीश ऄहधकाऱयाचं्या ख नािा 
अरोप ठेवनू कोटांत खटला भरण्यातं अला. ८ ऑक्टोबर १८९७ रोर्जी दामोदर हहरकडून हा खून 
करण्यास तो का प्रवृत्त झाला. त्यासंबंधीिी हकीगत हलहून घेण्यांत अली त्यातूनि या अत्महकीगतीिा 
र्जन्म झाला. दामोदर हहर यानंा १८ एहप्रल १८९८ रोर्जी सकाळी येरवडा रे्जलमध्ये फाशंी देण्यातं अले. 
 
 दामोदर हहर यानंी हलहून ठेवलेली हकीगत मोडींत अहे. प्रत्येक बंद दोन्ही बारंू्जनी पाठपोट 
हलहहलेला अढळतो. ऄसे हकीगतीने भरलेले एकंदर ९६ बंद अहेत. त्यािें िोपडे व बाड रे्ज त्यावळेेपासून 
येरवड्याच्या रे्जलमध्ये होते ते सन १९५५ मध्यें त्यावळेच्या म ंबइ शासनाच्या स्वातंत्र्य संग्राम आहतहास लेखन 
सहमतीच्या ताबयातं अले. त्यातंील मर्जक रािें आंग्रर्जी भाषातंर त्यानंी प्रहसद्ध केलेलया ‘स्वातंत्र्य संग्राम 
आहतहासािी साधने,’ भाग २, या गं्रथातं पृष्ठे ९५५ ते १०१५ वर छापलेले अहे. ही अत्महकीगत बाळबोधीत 
तयार करून ती अमही क्रातंीवीर दामोदर हहर याचं्या शबदात मराठी वािकासं सादर करीत अहोत. 
 
 दामोदर हहर िापेकर यािें घराणे मूळिे कोंकणातले. पण त्यािे वडील त्याचं्या र्जन्माऄगोदर 
खििवडास येउन स्थाइक झाले. दामोदर िापेकरािंा र्जन्म खििवडास झाला. तदनंतर त्याचं्या वहडलानंी 
प ण्यास हबऱहाड केले. ते सवगर्जण प ण्यासि राहू लागले. रॅन्डच्या ख नाच्या वळेी दामोदर िापेकरािें वय २७ 
वषािे होते. त्यािें हशक्षण मरॅीकपयंत झालेले होते. त्यानंा अणखी दोन बधूं होते. त्याचं्या मागिा बाळकृष्ट्ण 
त्यािे वय २४ वषािे व धाकटा बधूं वास देव १८ वषािा होता. िापेकर स्वतः कीतगन करीत ऄसत व त्यािें 
दोन बधूं त्यानंा त्यासंबधंात साथ देत ऄसत. दामोदर अहण बाळकृष्ट्ण या दोघािंी लग्ने झालेली होती. 
रॅन्डच्या वधाच्या वळेी दामोदरानंा एक म लगा व बाळकृष्ट्णास एक म लगी होती. दामोदर लहानपणापासून 
हशपाइ बाण्यािे होते हतघेही बंधू तालीमबार्ज होते अपण लष्ट्करातं र्जाउन देशसेवा करावी महणनू अपली 
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लष्ट्करातं भरती होण्यासाठी दामोदरनी खूप प्रयत्न केले व पण ते सवग प्रयत्न ळयथग गेले. अपले काहीतरी 
वैहशष्ट्य दाखहवण्याकडे दामोदर हहर यािंा लहानपणापासून ओढा होता. भारताला परकीयाचं्या 
दास्यातून म क्त करावयािे ऄसेल तर प्रत्येक भारतीयाने खहसा, क्राहंत अहण शस्त्रास्त्रािंी नीहत अत्मसात 
करून घेतली पाहहरे्ज ऄशी त्यािंी हविारधारणा होती. हीि हशकवण त्यानंी अपलया भावास हदली होती. 
त्यािंा भाउ बाळकृष्ट्ण याने रॅन्डला ठार मारण्याच्या कृत्यातं त्यासं सहाय्य केले होते. 
 
 दामोदर िापेकरानंी हलहून ठेवलेली हकीगत वािलयावर रॅन्डसाहेब कोण होता, िापेकरना त्यािा 
खून करण्यािी पे्ररणा कशी झाली अहण त्यािा खून त्यानंी कसा केला, हे कळते. 
 
 स रवातीसि रॅन्डसाहेबाच्या ख नािी तपशीलवार हकीगत िापेकरानंी हदलेली अहे. रॅन्डसाहेबावर 
ज्या रात्री गोळ्या झाडलया त्या हदवशी सबधं हदवस हे कृत्य करण्यासाठी अपण कोणती तयारी केली, 
अपलया हेतूिा स गावा लोकासं लाग ूनये महणून कोणती काळर्जी घेतली अहण शवेटी अपण योहर्जलेलया 
स्त त्य  कृत्यास गर्जाननाने अपणास साहाय्य कराव े महणून त्या स खकत्यािी प्राथगना करून अपण हे 
सत् कृत्य करण्यास कसे हनघालो व हे कृत्य कसे केले याबद्दलिी साद्यतं हकीगत िापेकरानंी हदली अहे. 
 
 याप ढील हनवदेनातं िापेकरानी रॅंड साहेबािे ग णवणगन केलेले अढळते. 
 
 हशवाय त्याचं्या हलखाणातं प नरावृत्ती बऱयाि हठकाणी झालेली अढळते. प नरावृत्ती झालेलया 
मर्जक रािे शीषगक व मर्जक र ज्या पृष्ठावर मूळ बाडातं हलहहला अहे त्यािे पृष्ठाकं खाली हदले अहेत. 
 

१० भयंकर कृत्ये करण्यािा हविार ४, ७१ 

२० वहडलािंा ळयवसाय ६, ७१ 

३० बापूसाहेब क रंदवाडकरास पत्र ७, ७१ 

४० म लानंा हशक्षण ९, ७३ 

५० मारतीिी स्थापना १०, ७४ 

६० स धारकाच्या सपंादकावर हल्ला १८, ७४ 

७० भावािे नेपाळी गमन व अगमन ३२, ७६ 

८० प्रो. वलेणकरावर हल्ला करण्यािा बेत ३८, ७५ 

९० राणीच्या प तळ्यािी हवटंबना ४२, ७६ 

१०० परीके्षिा मंडळ र्जाळण्यािा बते ४८, ७७ 

११० भाव ेस्कूलच्या मास्तरावर मारहाण ४९, ७७ 

१२० य रोहपयन माणसािा खेळ ५२, ७७ 

 
 वरील हिरक्तीिा मर्जकूर सोडलयास दामोदर हरींनी अपलया वहडलास पाठहवलेली दोन पते्र, 
नातेवाइक मंडळीिी हकीगत, अपलया तपशीलवार क लवृत्तातं स्वतः र्जमहवलेलया हत्यारािंा तपशील, ही 
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माहहती या वृत्तातंात हदलेली ऄसून त्यावरून क्राहंतकारक अपलया साध्याकहरता कोणती तयारी करत ऄसे 
यािी कलपना येते. 
 
 िापेकर बंधंूच्या क मार ऄवस्थेतील हहकगती मनोरंर्जक अहेत. िापेकर बधूं हवद्याथींदशते ऄसता 
त्यानंी वहडलासंमवते कीतगनाच्या हनहमत्ताने प ष्ट्कळ प्रवास केला. रायपूरच्या हनहबड ऄरण्यात प्रवास करीत 
ऄसता ंत्याचं्या मनातं भयंकर कृत्ये करण्यािे हविार िालू होते. त्यावळेी दोघा बंधंूिे वय ऄन क्रमे १५ व १२ 
वषािे होते. या वयात त्यानंा आंग्रर्ज हे अपले कट टर शत्रू वाटू लागले. त्या बळकट शत्रूस अपलया घरातून 
महणरे्ज खहद स्थानातून हाकलून लावण्यास स्वतःस शरीरबळ व लोकािंी मदत ह्या दोन गोष्टींिी 
अवश्यकता त्यानंा वाटू लागली. महणनू िापेकर बधंूंनी सवगप्रथम शरीर कमहवण्याकडे लक्ष प रहवले. सूयग 
नमस्कारासं स रवात करून त्यानंी दरहदवशी १२०० पयंत नमस्कार घालून दीड तासांत ५॥ कोस महणरे्ज 
११ मलैािंी दौड करण्यास स रवात केली. ह्याम ळे त्यानंा वहडलािंा रोष पत्करावा लागला. वडील 
हरदासी ळयवसाय करणारे होते. पण हनमगळ मनािे होते. शरीर हशस्तबद्ध कमहवण्यासाठी दामोदर हरीनी 
बापूसाहेब क रंदवाडकर यानंा अपणास त्याचं्या तालीमखान्यातं ठेवण्यास हवनंती केली त्यानंी नकार 
हदला महणून कोलहापूरकरानंा अपलया सेविेा स्वीकार करण्यास हवनहवले. त्यांिेकडूनही हनराशा झाली. 
धार येथे वहडलाबंरोबर काहंह कामाहनहमत्त ते गेले ऄसता ं हतथे त्यानंी बंदूक नेमबार्जीिे हशक्षण घेतले. 
अपलयाला त रंगवास पत्करावा लागणारा हे लक्षातं ठेवनू त्यानंी खडतर र्जीवन र्जगण्यािी तालीम स रू 
केली. अपले आप्सीत साध्य करून घेण्यासाठी मोंगलाइ म लखातूंन हत्यारे र्जमहवण्यािा ईपक्रम िापेकर–
बंधंूनी स र केला. तसेि लोक र्जमहवण्यास स रवात केली. म ले र्जमावनू त्यासं हरतऱहेिे ळयायाम व 
कवायतीिे खेळ हशकहवण्यास स रवात केली. गोफण हशकहवली, त्याचं्यासाठी मारती दैवतािी स्थापना 
केली. हत्यारे िालहवण्यासंबंधीिी ळयाख्याने हदली. िापेकर र्ज न्यािे ऄहभमानी होते महणून त्यांनी 
स धारकावंर टीकास्त्र स र केलें . त्याच्या लग्न वरातीवर दगडफेक करहवली. र्ज न्या ऐहतहाहसक वस्तंूिा 
संग्रह करण्यास साथीदारासं साहंगतले. िापेकरानंा हक्रकेट हा परकीय खेळ महणून त्या खेळाहवषयी 
मनस्वी घृणा वाटत ऄसे. परंपरेिे र्जाज्वलय ऄहभमानी ऄसलयाम ळे त्यानंी नोळहेबर १८९५ साली  ठाक रिारी  
र्जी सामाहर्जक पहरषदेहवरद्ध सभा भरली होती तीत हहरीरीने भाग घेतला होता. राष्ट्रीय सभेिे ऄहधवशेन 
प ण्यास भरले होते त्यातील फ कट वािाळता ऐकून िापेकरािें मन हवटले ते महणतात,  “ 
स्वदेशहहताकहरता स्वप्राणािी पवा न कहरता कोयावधी प ण्यवान लोक समरागंणी  धारातीथांिे हठकाणी 
पतन पावतात तेळहा ं स्वदेशहहत होते, फ कट होत नाहीं. एवढी ऄक्कल या अध हनक हविानानंा नसावी 
मोठ्या द दैवािी गोष्ट होय ”  (पृष्ठ २१). एविं प ण्यासि राष्ट्रीय सभा झालयाम ळे हविानापंैकी 
स्वदेशाकहरता ंकोण दीघग प्रयत्न करत अहेत हे त्यास स्वतःच्या डोळ्यानंी पहावयास सापंडले. िापेकर 
अपलया अत्महकीगतीत हलहहतात की र्जर ह्या प ढारी लोकानंा परकीयािंा र्ज लमी प्रकार सहन होत 
नसेल तर त्यानंी र्जीव, धन, आष्टहमत्र, स त, कन्या यािंी माया सोडावी व मनगटािे र्जोरावर हक्क मागाव,े 
ळयथग बोलण्यातं अहण हलहहण्यातं आंग्रर्जावंर टीका करून सक्तमर्ज रीच्या हशके्षस पात्र होउ नये (पृष्ठ २३). 
पण ह्या ईपदेशािंा लोकावंर कांही पहरणाम झाला नाही. 
 
 राष्ट्रीय सभेिे ऄहधवशेन संपलयावर िापेकर बंधूनी य रोहपयन हमशनरी लोकािंा प ष्ट्कळ प्रकारानंी 
छळ केला. शस्त्र िालहवण्यािी माहहती अत्मसात ळहावी महणून िापेकर बंधंूनी पलटणीत नोकरीस 
रहाण्यािा प्रयत्न केला. य द्धकला हशकहवण्यासाठी बाळकृष्ट्ण नेपाळात र्जाण्यास हनघाला होता, पण 
नेपाळातंील वागण कीसंबधंी ऐकून तो ऄलाहाबादेहूनि परत अला. महाराष्ट्रातं र्जो हशवार्जी ईत्सव 
त्यावळेी स रू झाला होता, त्यावरही दामोदर िापेकरानंी टीका केलेली अढळते. त्या ईत्सवांत एक 
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प्रहतजे्ञिा श्लोक मोठ्याने महणून शवेट ऄसा केला. “ ऄरे माहरती वासरे अहण गाइ महाद ष्ट िंडाळ रै्जसे 
कसाइ । हरा क्लेश तीिे परा अंग्ल मारा । हरकामे नका राहू भमूीस मारा । ”  लो. हटळकाहवषयी अपले मत 
देताना िापेकर हलहहतात की “ हटळक धड स धारकही नाहीत अहण स्वधमगहनष्ठही नाहीत. ते महणतात, की 
“ खरे स्वधमगहनष्ठ अहेत त्यािंी अमही ग लाम अहोत, धमगहनष्ठ नाहीत त्यािें अमही कट टे शत्रू.” 
 

 स्वदेश सेवा हे एकि ध्येय ऄसलेलया िापेकरांना हशवर्जयंती ईत्सव अहण गणपहत ईत्सव यातंील 
ळयाख्यानबार्जी मंरू्जर नळहती. कोणत्याही बाष्ट्कळ सावगर्जहनक कृत्यातं न पडतां द्रळयप्राहप्तसाठी त्यानंी 
गणपतीिे मेळ्यािे ब क छापण्यास म ंबइच्या पे्रसमध्ये हदले ते पोहलसानंी र्जप्त केले व त्यानंा पोहलस 
ठाण्यावर नेउन ऄसे कृत्य न करण्यािीं तंबी हदली. या खटलयापासून िापेकरानंी बोध घेतला तो हा की 
प न: ऄसे पोहलसाचं्या डोळ्यासमोर येण्यासारखे काम करावयािे नाही. ह्यानंतर प्रोफेसर वलेणकर यानी 
धमांतर केले त्यािा राग येउन िापेकर व त्यािें हमत्र साठे यानंी त्यार्जवर मस्तक प्रदेशी पोलादी काबंीिा 
र्जबरदस्त तडाखा मारला अहण धूम ठोकली. ह्या प्रकरणी  पोलींस तपास िालू ऄसता नामी शक्कल योरू्जन 
ते त्या प्रकरणातूंन सहीसलामत स टले. या प्रकरणानंतर र्जय हमळणे न हमळणे हे प्रारबधावर अहे, त्यािा 
संबंध अपलया मोठेपणाशी हबलकूल नाही  ऄसे समरू्जन आंग्रर्जाशंी वैर करण्यास अपण कंबर बाधंली ऄसे 
िापेकर सागंतात. ऄसे रे्ज काहीतरी कृत्य कराव ेकी रे्ज केलयाने आगं्रर्जास ऄत्यंत वाइट वाटून रार्जद्रोहािा 
स्पष्ट हशक्का अपलयाला हमळाला पाहहरे्ज हा िापेकरािंा हविार. त्यासाठी त्यानंी म ंबइ कोटातील 
अंग्लराणीच्या प तळ्यास डाबंर फासून त्यािी हवटंबना करण्यािे ठरहवले. हे कृत्य कोणा द ष्ट प्रवृत्तीच्या 
ळयक्तीने केले ऄशी वृत्तपत्रातं खूप बोलवा झाली पण िापेकर बधूंिे नावं ह्याप्रकरणी घेतले गेले नाही. 
 
 यानंतर सन १८९५ मध्ये ग्राहंथक सन्नीपातािी साथ म ंबइस स रू झाली. म ंबइ सोडून लोक 
हनरहनराळ्या शहरी व अपअपलया गावंी पळून गेले. बाहेरगांविे लोक साथीला हभवनू येइनासे झाले. ऄशा 
संधीस मॅंहरक परीके्षिा समय अला. येथील परीके्षसाठी भळय मंडप क लाबयार्जवळ दरवषीप्रमाणे बाधंला 
होता. रोगािी साथ क्षणोक्षणी वाढत िालली होती. हनरहनराळ्या हठकाणिे लोक परीक्षा प ढे ढकलावी 
महणून सरकारकडे हवनंती करत होते. पण सरकार अपला हट्ट सोडीत नळहते. िापेकर बधूंना हे सरकारिे 
ऄडेल धोरण ऄन्यायािे वाटू लागले, त्यानंी ह्या ऄन्यायािे पहरमार्जगन करण्यािी य क्ती शोधून काढली. 
परीके्षच्या मंडपास अग लावण्यािे ठरहवले. अहण मंडपास अग लावण्यािी कामहगरी िापेकर बंधूनी पार 
पाडली. मंडपािी अह ती ऄग्नीने घेतलयावर सरकारला परीक्षा प ढे ढकलणे ऄपहरहायग झाले. परीक्षा प ढे 
ढकलली गेली. राणीच्या प तळ्यास तोंडावर डाबंर फासलयाबद्दल व परीके्षिा मंडप र्जाळलयाबद्दल 
वतगमानपते्र प णेकरािंा संशय घेउ लागली. ते वािून व ऐकून िापेकरानंा मनातूंन ग दग लया होत. भाव े
स्कूलमधील समार्जकंटक थोरात मास्तर यास हशक्षा हदलयावर िापेकर बधंूंिे लक्ष रॅंन्ड साहेबाने प ण्यात रे्ज 
अपलया सते्तिे थैमान स रू केले त्यार्जवर कें हद्रत झालें . 
 
 िापेकर हलहहतात की, प ण्यातं गं्रहथक सन्नीपातािा अर्जार वाढत िाललयािी वातां ऐकू येउ 
लागली. सरकारने ह्या साथीिा बंदोबस्त करण्यास वाइस कामगार ऄसलेला रॅंड साहेब, अय. सी. एस्. 
यास नेमले. त्याने हदनाकं १७ फेि वारी रोर्जी कामािा ऄहधकार पत्करला त्यावळेी प्लें गिा र्जोर प ण्यास 
र्जास्त होता; तो कमी होण्यासाठी रॅन्डने अपलया सोहर्जराचं्या सहाय्याने र्जालीम ईपाय योर्जण्यास स रवात 
केली. लोक आस्स्पतळातं रोगी म द्दामि पाठहवत नाहींत महणून त्यानंी घरािी तपासणी सक्तीने करण्यािे 
धोरण स्वीकारले. रोगी ऄथवा पे्रत दडवनू ठेवलयाच्या हनहमत्ताने लष्ट्करी हशपाइ प्रत्येक घरािी तपासणी 
करू लागले.  घर तपासणीच्या मागोमाग दूहषत घरे साफ करण्याच्या हमषाने त्याचं्यातील हळया त्या वस्तंूिी 
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ऄग्नीत अह ती देउ लागले. लोक घाबरून घरादारासं क ल पे ठोकून बाहेर र्जाउं लागले. त्याम ळे ती घरे 
सोहर्जरानंी लूटून खऱया ऄथाने साफ केली. रोगी खकवा पे्रत घरातं सांपडलयास ते तर घरातूंन ताबडतोब 
हलहवण्यात येइि हशवाय त्याचं्या क ट ंहबयानंा सेहग्रगेशन कॅमपमध्ये नेउन कोंबण्यात येइ. हतथे राहण्या 
रे्जवण्यािी काहंी एक ळयवस्था नसतानंा देखील या कॅमपमध्ये लोकानंा दहा हदवस रहाव े लागे. सवग 
शहराला लष्ट्करािा वढेा ऄसून परवान्याहशवाय राबता बंद करण्यात अला होता. या लष्ट्करशाहीम ळे 
हकत्येक लोकाना रात्रीच्या रात्री बाहेर काढाळया लागलया. घरािी तपासणी करताना हे गोरे सोहर्जर 
हस्त्रयािंी ऄि ूघेउ लागले. या र्ज लूमर्जबरदस्तीहवरद्ध हटळक केसरीतून सरकारवर कोरडे ओढीत होतेि. 
रार्जकीय िळवळीपासून ऄहलप्त ऄसलेले पण सामाहर्जक ऄन्यायािा तीव्र प्रहतकार करणारे अगरकरािे 
पत्र एवढे संतापले की कायदा हातातं घेउन लोकानंी वाटेल ते संकट सोसण्यािी हसद्धता दाखवनू झालया 
प्रकारािा सूड घ्यावा ऄसे ते ईघड ईघड प्रहतपादन करू लागले. अगरकरािें संपादक अपलया स धाकर 
पत्रातं हलहहतात :-  
 
 “आंग्रर्ज सरकारिे ऄंमलदार आतके बेग मान होतील ऄसे वाटले नळहते. घर तपासताना रॅंडच्या 
सोहर्जरानंी यमदूतािंी वागणकू हदली !  घरांत बाळंतीण अहे ! ओढा हतला बाहेर ! डोळे द खरे अहेत 
घाला गाडीत ! हा तडाखा स रू अहे ! हे अहे काय! हा का बंदोबस्त का ध माकूळ, का रॅन्डशाही! 
(स धारक १२-४-९७) संपादक प ढील अठवड्याच्या (१२-४-९७) स धारकातं हलहहतात “ आतक्या हदवस 
िोरीवर भागत होते, पण अता ंबायकाचं्या ऄंगावर हात टाकण्यांतहह मर्जल येउन ठेपली अहे ! अहण 
आतके सारे प्रकार घडत ऄसून अमिे लोक पहाव ेतो अपले शातं ! खरोखर अपलया लोकासंारखे नामदग 
लोक पृर्थवीच्या पाठीवर कोठेहह सापडणार नाहीत ऄसे मोठ्या शरमेनें कब ल केले पाहहरे्ज ! ऄरे त मही ऄसे 
ऄगदी हन:सत्त्व कशाने झाला? अपलया अप्तािंी ऄि ूबिावण्यासाठी थोडी तरी हालिाल करा! ऄरे ऄसे 
भाग बाइ सारखे रडता का ! अडदाडंास कायदा हशकवा ! …. ऄंगावर िालून अलेलयािा प्रहतकार करणे, 
बेकायदेशीर वतगन करणाऱयाला कायदा खकवा हात दाखहवणे  हा काही ग न्हा नळहे. माणसासारखे स्वत:च्या 
पायावर ईभे राहा अहण दाखवा या हिटीश खोडानंा ! ” 
 

 सोहर्जरािंा र्ज ल म वाढत राहहला. त्यािंी ऄनस्न्वत छळािंी कृत्ये रोर्ज ऐकायला हमळू लागली तसे 
संतापाच्या भरातं संपादक हदनाकं १०-५-९७ च्या अपलया स धारकातं हलहहतात, “ या सगळ्यातंील आंहगत 
एकि अहे. अमिा स्वाहभमान नष्ट झाला अहे. अहण थोडासा ऄवहशष्ट अहे तो हतवीयग होउन पडला 
अहे. पेटींतला पसैा गेला,…. त मच्या काका मामास दहा-दहा र्जणानंी हमळून नागव े केले अहण 
नािावयाला लाहवले! आतके सगळे झाले तरी त मच्या एकाच्यानेही त्यािा प्रहतकार र्जागच्या र्जागी करवला 
नाही हे कशािे लक्षण! या खोंडानंी त महाला अणखीही हडविणें-त मच्या अयाबहहणी-लग्नाच्या बायका 
यािंी हवटंबना केली-त्याचं्या ऄंगावर फ लें  टाहकली, त्याचं्याशी पाठ हशवाहशवी केली तरी देखील त मही 
अपले संथ ते संथि! हधक्कार ऄसो ऄसलया समार्जािा!... आतका नेभळा सोहशकपणा त मच्यात अला अहे 
! मग कशाला ती बडबड? यातील ऄत्यंत द :सह गोष्ट ही की आतका रू्जल म िालला ऄसता अपण आतके 
हभते्र की आतके नेभळे झालो अहोत ”  (स धारक हदनाकं १७-५-१८९७), 
 
 ऄशाि प्रकारिे िेव अणणारे ईद गार केसरीतूनही छापले र्जात होते हे सवग हलखाण वािनू व 
लोकािंा ऄनस्न्वत छळ कॅ. रॅंन्डिे सोहर्जर करीत ऄसलेले पाहून िापेकराचं्या ऄंगािा हतळपापड झाला. या 
ऄनस्न्वत कृत्यािा बदला घेण्यासाठीं सशस्त्र ईठावणीिा मागग न्याय्य व क्रमप्राप्त अहे ऄसे त्याचं्या मनाने 
घेतले. १८५७ सालीं राणी लक्ष्मीबाइ, नानासाहेब पेशव े आत्याहदकानंी समरागंणावर आगं्रर्ज सते्तला 
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महाराष्ट्रीयाचं्या प्रहतकार ब द्धीिी थोडी ि णूक दाखहवली. हा आहतहास त्यानंा म खोद गत होता. पर शत्र ू
करता ं तयार ठेवलेलया फौंरे्जिा ईपयोग परिक्र अलयावर कोणी  करील पण हे अमिे आगं्रर्ज हकदार 
अहण त्यािंी मदानी फौर्ज संहगनी घेउन ऄभागी झालेलया ऄधगमेलया रयतेला सगळीकडून काबीर्ज करून 
आस्स्पतळातं रवाना करतात. हा प्रकार रॅंन्ड साहेब मोठ्या ख शीने पहातो, महणून त्यािा र्जीव घ्यायिा, 
सोडायिा नाही ऄसा हनश्चय अपण केलयािे िापेकरानंी नमूद केले अहे. त्याति रॅन्ड साहेबाच्या र्ज लमािी 
पराकाष्टा होत ऄसता लोकातं तीव्र ऄसंतोष झाला. तापाच्या साथीत परमहमत्र भ स्क टेिी अह ती पडली. 
या सवग अपत्तीस रॅन्ड कारणीभतू अहे ऄसे समरू्जन त्यािा खून करण्यािे कृत्य िापेकरानंी कसे पार 
पाडले हे वर अलेि अहे. 
 
 दामोदर िापेकरानंा ऄटक होतािं त्यािें बधूं बाळकृष्ट्ण हे पळून गेले. त्यानंी वषेातंर करून 
हनर्जामी राज्यातं प्रवशे केला. तेथील रं्जगलांत त्यानंी हकत्येक हदवस ऄहतशय हालात काढले. शवेटी 
त्यािंा शोध कसा लागला ही मद्रास मेल पत्राने हदलेली हकीगत ऄशी, “ दामोदर िापेकर यांिा भाउ 
बाळकृष्ट्ण हा वानहिबार येथे बरेि महहने बैराग्याच्या वेषात होता. तेथे लोकास मतं्र तंत्र करून रोग बरे 
कहरतो वगैरे साहंगतलयावरून तो तेथील लोकासं फार हप्रय झाला होता. त्यािे वणगन हम. ळही. पी. 
रार्जगोपाळ नायडू नावंाच्या एका गृहस्थाने वािले ऄसलयाम ळे त्यास व द सऱया एका गृहस्थास या 
बैराग्याबद्दल शकंा अली. त्यानंीं त्यािी कृत्ये नीट लक्षपूवगक काही हदवस पाहहलयांवर तर त्यािंा संशय दृढ 
झाला. त्यानी त्यावरून म ख्य पोहलस ऑहफसराकडे बाळकृष्ट्णािे वणगन हमळण्याहवषयी ऄर्जग केला त्या 
ऄर्जाला ईत्तर अले नाही. पण तेथील पोहलस आन्स्पेक्टरासं सदरहू बरैाग्यावर  नर्जर ठेवण्याहवषयी ह कूम 
झाला. १६ व ेतारखेला प ण्याहून एक र्जमादार व एक हशपाइ त्याला ओळखण्यासाठी गेले. त्यानी त्याला 
ताबडतोब ओळखले व त्याला लागलीि कैद करण्यांत अले. त्यार्जवर रीतसर खटला भरण्यांत येउन 
त्यास हदनाकं १२ मे १८९९ रोर्जी फाशी हदले. 
 
 त्यािें द सरे बंधू वास देव हहर हेही फाशी गेले. रॅन्डिा खून झालयावर त्याच्या ख न्यािे नावं 
सागंणाऱयास सरकारने वीस हर्जारािे बक्षीस र्जाहंीर केले. या अहमषास भ लून द्रवीड बंधूनी सरकारला 
िापेकर बंधंूिी नावं े साहंगतली. ही हकीगत वास देव हरीस समर्जतािं त्याने अपटे नांवाच्या अपलया 
हमत्रासह ह्या हफत रािें त्यानंा रस्त्यांत गोळ्या घालून म डदे पाडले. ह्या कृत्याबद्दल त्यास पकडून आंग्रर्ज 
सरकारने ८ मे १८९९ रोर्जी फाशी हदले. ऄशा रीतीने िौघा बंधंूनी देशासाठी हौतात्मय पत्करले. 
 
 त्या र्जमान्यातं िापेकर बंधूसारखे देशपे्रमाने वडेे झालेले ऄनेक तरण परकीय सते्तस हादरा 
देण्यासाठी, ती हखळहखळी करण्यासाठी अपलया हर्जवािी क बानी करण्याच्या शयगतींत ईतरले होते. त्या 
तरण साहसी वीरानंी अपले शोषण करणाऱया ऄनेक ईन्मत्त परकीय सत्ताधीशािें खून पाडले, ऄशी कृत्ये 
करताना त्यानंी अपलया हर्जवािी, संसारािी पवा केली नाहीं. लाख मोलािा र्जीव देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी 
धगधगत्या ऄग्नीक ं डात झोकून हदला. ते सवग ऄमर झाले. ऄशा ज्या ऄनेक राष्ट्रभक्तानंी अत्माह ती हदली ते 
त्यािें बहलदान ळयथग गेले नाहीं. त्याम ळे स्वराज्य र्जवळ अले व हमळाले. ऄशा या शरूवीरािंी स्मरण गाथा 
तरण हपढीला स्फूतीदायक ठरावी. 

 
रव. गो. खोवरेकर 
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चापेकर कुलवृत्ताांत 
 
 
 
मूळपुरुष बाजी 
 
 हवनायक बार्जी िापेकर, राहणार खििवड. बार्जी हे खििवड संस्थानिे कारभारी होते. हवनायक हे 
अर्ज खििवड येथे स खवस्त  राहहले अहेत. हवनायक यासं दोन क ट ंबे खालीलप्रमाणे : - 
 
१. मोठी कासीबाइ-ही हविासं यािंी म लगी, हठकाण ब धवार पेठ, ह रू्जर पागेसमोर, आर्जला म ले :- 
 

१. हहर हवनायक. हल्ली वस्ती हठकाण ठाक रिार, म ंबइ व सदाहशव पेठ, प णे, हरदास, ईमर 
५०. 

 
२. रामिदं्र हवनायक. हल्ली आंदूरकडे, रार्जप ताना-माळवा रेलवकेडे तारमास्तर-स्टेशन 

परळेक ं ड, ईमर ३०. 
 

३. भरत हवनायक. हल्ली मंडाळेश्वर, आंदूर, येथे िह्मिारी होउन अहेत, ईमर ४५, लग्न 
र्जाहले नाही. तीथे करीत हफरतात. 

 
४. गोदावरीबाइ. ही आंदूरनर्जीक हातोळ गावी भाईसाहेब कापसे, सावकार, यािें हिरंर्जीव 

बलवतंराव (अर्ज कैलासवासी) यार्जला हदलहेली अहे, हतिी ईमर ४५. 
 

५. सखूताइ ही आंदूर येथे, कृष्ट्णाप ऱयाच्या मारतीनर्जीक स बरावर्जीिे. हपछाडीस राहणारे 
नारायणराव साने यार्जला हदलहेली होती ती हल्ली मयत. मरतेसमयी ईमर २५. 

 
२. द सरी बायको हवनायक रानडे यािंी म लगी. हठकाण र्जोगेश्वरी बोळ, प णे. हीस म ले :- 
 

१. गणेश हवनायक िापेकर, ईमर वष े१८, धंदा वैद्यकीिा, राहणार खििवड. 
 

२. गोखवद हवनायक िापेकर, ईमर ३५, हल्ली मयत. 
 

३. हवष्ट्ण  हवनायक िापेकर, ईमर ४०, हल्ली राहणार खििवड, धंदा नाटकमध्ये मृदंग वगैरे 
वार्जहवणे. 

 
४. लक्ष्मण हवनायक िापेकर, ईमर ३५, धंदा गवइ, हल्ली वस्ती नाहशक. 
 
५. ऄंबूताइ ही ईमरावतीस हभडे वकील यासं हदलहेली होती. हल्ली दोघेही मयत. मरतेसमयी 

ऄंबूताइिी ईमर २५ 
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६. वणेूताइ ही सोलापूर येथे कोलहटकर यास हदलहेली होती. ती मयत र्जाहली. 

 
१. हहर हवनायक िापेकर, ईमर वष े ६०, यािें क ट ंब िारकाबाइ रामभाउ लोंढे, हठकाण सदाहशव 

पेठ, यािंी म लगी, ईमर वष े४८. हीस म ले :- 
 

१. दामोदर हहर िापेकर, ईमर वष े२७, धंदा हकतगनात बार्जािी पेटी वार्जहवण्यािा, राहणार 
सदाहशव पेठ, प णे व ठाक रिार, म ंबइ. 

 
२. बाळकृष्ट्ण हहर िापेकर, ईमर २४, धंदा हकतनात सारमंडळ वार्जहवण्यािा, हठकाण 

मनउर. 
 
३. केशव हहर िाफेकर, ईमर ५ वष ेऄसता मयत 
 
४. वास देव हहर िापेकर, ईमर १८, धंदा हकतनामध्ये टाळ वार्जहवण्यािा, हठकाण मनउर. 
 
५. हवष्ट्णू हहर िापेकर, ईमर ८ महहने ऄसता मयत. 
 
६. द गाताइ, ईमर वषं १० ऄसता मयत. ही हतिे वडील ग्वालहेर येथे ऄसता मयत र्जाहली. 

ती दामोदर यािेंपेक्षा वडील होती. 
 
७. येसूमाइ, ईमर वषं १४, ही हवष्ट्णू सदाहशव परारं्जपे यािें प तणे हभकार्जीपतं परारं्जपे यास 

हदलहेली. राहणार औद ंबर, प ण्यात हठकाण बोलाइिी खाण, ईद्योग भाव े स्कूलात 
हशकणे. 

 
८. मथूताइ, ईमर वषं १२, हठकाण नारायण गोखवद काळे, ग ळवािा वाडा, रहववार पेठ, 

ईद्योग-न्यू स्कूलमध्ये हशकणे. 
 
१. दामोदर ईफग   ऄण्णा हहर िापेकर, यािें क ट ंब द गाबाइ-मेंढऱयािे तळे गावानर्जीक खपपरी गावािे 

होळकर यािंी म लगी, ईमर वष े१७, हठकाण डोळकर अडपत्र्या मारतीसमोर, यासं म ले : - 
 

१. हवनायक दामोदर िापेकर, २ वषािा ऄसता मयत. 
 

२. खितामण दामोदर िापेकर, ईमर २ वषािा ऄसता मयत 
 

३. धोंडी दामोदर िापेकर, ईमर महहने ८ 
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२. बाळकृष्ट्ण ईफग  बापूराव हहर िापेकर, यािें क ट ंब नाव यम नाबाइ, साठे यािंी म लगी, साठे यािंी 
बायको त्यार्जर्जवळ नसते. हठकाण-सदाहशव पेठेत कासीनाथ गोखवद नातू वकील यािें घराच्या 
पहलकडे, अपटे यािें घरी. यासं म ले :- 

 
१. गंगूबाइ, ईमर वष े३. 

 
२. महादेव बाळकृष्ट्ण िापेकर, ईमर वष े११. 

 
३. वास देव ईफग  नाना हहर िापेकर, यािें क ट ंब सीताबाइ, वास देव भट यािंी कन्या. वास देव 

यािे हठकाण बदामी हौदार्जवळ श क्रवार पेठ, प णे. फॉरेस्ट ऄगर मोर्जणी खात्याकडे 
नोकर अहेत. क ट ंब लहान अहे, अमही हतघे भाउ, बापाबरोबर हकतगनास साध्य करीत 
अहे. 

 
वरडलाांचा व्यवसाय 
 
 अमिे वडील हकतगनािे पूवी कलक्टर ऑहफसात सोलापूर येथे क्लाकग  होते व त्यानंतर तार 
ऑहफसात नोकरीस होते. ते अपलया बापाबरोबर पूवी हतथगयात्रा करून अले होते. सबब नोकरीस 
कंटाळून नोकरी सोडून हकतगन करण्यािा धंदा पत्करला. 
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प्रारांभीचे उद्योग 
 
 
 
आमहाां उभय बांधूांचा वृत्ताांत 

 
श िीना ंश्रीमता ंगेहे योगभ्रष्टोहह र्जायते ॥ 
तत्र तं ब हद्धसयंोगं लभते पौवगदेहहकं ॥ 

  
 अमही ईभयता बंध  लहान ऄसता वडीलाबंरोबर हकतगनाच्या हनहमत्ताने प ष्ट्कळ प्रवास केला. हफरता 
हफरता अमही नागपूर पलीकडे रायपूर महणनू शहर अहे हतकडे अगगाडीने र्जात ऄसता मागात र्जो हनहबड 
वृक्षाहछत डोंगराळ प्रदेश अहे तो अमच्या पाहण्यात अला. तो पहाता र्जी मनािी स्स्थती र्जाहली ती मला 
ऄरू्जन पूणगपणे अठवत अहे. ज्याप्रमाणे एकाद्या गोष्टीिे एकाद्यास हवस्मरण ळहाव ेअहण प ष्ट्कळ हदवसानंी 
त्यािी अठवण खकहित कारणावरून होउन तो हवस्मयय क्त होतो. तद वत तो डोंगराळ प्रदेश अमच्या 
नर्जरेस येताि एकदम हा हविार मनातं ईभा राहहला की ही र्जागा भयंकर कृत्ये करून अश्रय घेण्यास 
हकती सोइस्कर अहे. ऄसा हविार येउन अमही ईभयता बंध  त्यावळेेपासून या भयंकर कृत्यािा हविार करू 
लागलो. 
 
भयांकर कृत्ये करण्याचा रवचार रायपूर कडील वृक्षाच्छित रनरबड डोंगराळ प्रदेश पाहून 
 
 या वळेेस अमिे दोघािें वय ऄन क्रमे १५ व भावािे १२ ऄसे ऄसाव.े हाि अमच्या मानहसक 
हविारािा अरंभ होय. कोणािा कोणासी िेषभाव पडण्यास काहीतरी कारण लागते पण अमिा र्जो या 
आंग्रर्ज लोकाहवषयी िेष र्जडला अहे त्यािे कारण पाहू लागलयास र्जन्मीिे कांही कारण लक्षातं येत नाही. 
ऄसो. ज्याऄथी अमहाला समंर्जसपणा ज्यावळेेला हबलक ल नळहता ऄशा बालयावस्थेत आंग्रर्ज हे अमिे 
कट टे शत्रू ऄसे मनातं येउन हतकडे र्जी अमिी हित्तवृत्ती ग ंतून गेली यािे बीर्ज वर हलहहलेलया भगवती 
गीतेत त्या पहवत्र श्लोकातं अहे ऄसे महणण्यास काहंी हरकत नाही. रे्ज अमही ईभय पोर होतो तेळहा अमिे 
हविारही पोरकटि होते. ते अता अठवले महणरे्ज शरम वाटते. महणनू त्यािा ईल्लखे या हठकाणी करीत 
नाही. पण या हठकाणी एवढे मात्र सागंतो की त्या पोरकट हविारातं दोन हविार मात्र खरे ठरले. महणून 
ईल्लेख मात्र करतो. अमही र्जाणून होतो की अपलया घरात हशरलेलया र्जबरदस्त िोरानंा हाकलून 
लावावयास म ख्यतः शरीरबळ स्वतः ऄन कूल पाहहरे्ज. द सरे घरधनी होउन बसलेलया बंडखोरास दे माय 
धरणीठाय करण्यास प रेशी लोकािंी मदत हे दोन्ही हविार त्या वळेेच्या पोरकट हविारातं खरे महत्वािे 
ऄसलयाम ळे बाकीच्या सवग हविारािंा लय होउन हे दोन हविार मात्र शवेटपयंत अमच्या हृदयातं खेळत 
होते. 
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घराांत रशरलेल्या चोराांस (इांग्रजाांस) हाकलून लावण्यास मुख्यतः स्वतःचे शरीरबळ व लोकाांची मदत याांची 
गरज 
 
 अमही लहानपणापासून शरीरबळािी खकमत र्जाणनू ते प्राप्त करून घेण्यास अमही ईभयता बधं  
ऄहर्मनशी प्रयत्न करून लागलो. अमच्या वहडलानंी अमहास संस्कृत हवद्या हशकहवण्यािे मनांत अणनू 
त्यानंी ऄमरकोश रूपावली, रघ , हकरात वगैरे काळये हशकहवण्यास अरंभ केला व ईदर भरण्यास स्वतंत्र 
ऄसा धंदा महटला महणरे्ज वैद्यशास्त्र हा होय ऄसा हविार वहडलानंी करून अमहा ईभयता बंधूना 
हशकहवण्यास त्यानंी अरंभ केला. पण र्जोपयंत अमही लहान होतो तोपयंत त्याचं्या धाकाने र्जो ऄभ्यास 
झाला तो झाला. प ढे अमिे मन अमच्या आष्ट कायाहवषयी स्वैर हविार करू लागले. तेणेकरून 
ऄभ्यासाक़डे साहहर्जकि द लगक्ष होउन अमही वहडलािें मनातूंन ईतरत िाललो. 
 
शरीर कमावण्याकडे लक्ष 
 
 प्रथमतः अमही शरीरबळाकडे वळलो. अमही र्जोर बठैका मारण्यािी संवय ठेउ लागलो. ते अमिे 
कृत्य वहडलास समरे्ज तेळहा ते त्याबद्दल अमहाला फार रागे भरत. अमिे लंगोट हकत्येकदा र्जाळूनही 
टाकले. ऄसा त्यािंा हनषेध पाहून अमही ळयायामािी हदशा बदलली की र्जोर बैठकीच्या ऐवर्जी सूयग 
नारायणास नमस्कार घालावयािे स र केले. ते धमगकृत्य ऄसलयाम ळे वहडलासं नको महणता येइना. तरी 
रे्जळहा अमिे नमस्कार बाराशपेयंत वाढले तेळहा वडील क रक र कर लागले की नमस्कार घालणे ते हकती 
याला हलहमट अहे की नाही पण या त्याचं्या ओरडीकडे हवशषे लक्ष हदले नाही अहण शरीर स दृढ करण्यािा 
प्रयत्न र्जारीने िालू ठेहवला. प ढे माझा बंध  बाळकृष्ट्ण ईफग  बापूराव यानी तालमीिा ळयायाम, क स्ती वगैरे 
करण्याकडे त्याने हवशषे र्जोर लाहवला. मी मात्र नमस्कार व दौड हे दोन्ही ळयायाम पसंत करून त्याच्या 
नादी लागलो. 
 
जोर-बैठका दौड व्यायाम 
 
 मी नमस्कार १२०० पयंत अहणले अहण दौड एक तासांत ५॥ (साडेपािं) कोस महणरे्ज ११ ऄकरा 
मलैाप्रमाणे िढहवले. माझ्या बंधूिी माझ्यापेक्षा ताकत र्जास्त अहे. मी प ण्यास ऄसलो महणरे्ज दररोर्ज पहाटे 
५ वार्जाता ईठून तो मी दौड करण्यास हनघत ऄसे. लकडी प लाकडून खडकी स्टेशनपयंत मी र्जाउन येत 
ऄसे. कधी खििवडासही र्जात होतो. प ण्यापासून खडकी मागे खििवड हे ११ मलै अहे. ऄशी घरग ती ग प्त 
मेहनत अमही करीत ऄसलयाम ळे हतिा पहरस्टफू लोकात होत नसे. मात्र अमिे शरीर लोकास सागंत ऄसे 
की मी शरीरबलानी ऄहभमानी अहे तेणेकरून प ण्यात ऄसले प ष्ट्कळ अमिे समवयस्कर िाह्मण हमत्र 
अमच्याशी ऄप्रत्यक्ष रीतीने िेष करून लागले पण अमिे थोर मन त्यािा खकहितही हविार करीत नळहते 
मात्र तो त्यािंा िेषास्ग्न र्जर अपणास र्जाळू लागला तर मात्र त्यािा प्रहतकार करणे अमहास र्जरूर अहे 
ऄसे समरू्जन अमही तयार रहात होतो. िहित प्रसगंी त्यािे अमिे तंटेही र्जाहले पण ते महत्वािे 
नसलयाम ळे त्यािा ईल्लखे यास्थळी करून र्जागा ऄडवीत नाही. अमच्या माझ्या भावाला ऄन सरूनि 
परमेश्वरानंी अमहाला वडील मात श्रीिी र्जोड हदली खकवा ऄसे महणण्यापेक्षा हबर्जधमाप्रमाणे अमही ऄंक रही 
तसेि ईदयास अले ऄसे महणण्यास काही हरकत नाही. 
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वरडलाांछया हररदासी धांद्याचे विणन 
  
 माझे वडील हहरदास होते आतके कानी येताि हकत्येक लोकास आतर हहरदास मंडळी मनातं येउन 
ते अमिी खकमत कमी करतील महणून माझ्या वहडलाचं्या हहरदासी धंद्यािे येथे वणगन करणे र्जरूर अहे. 
माझ्या वहडलानंी कांही वषामागे आंग्रर्जािी नोकरी करून नंतर ते पराधीनपणास कंटाळून स्वाथग अहण 
परमाथग मागास लागले. ऄसा हा हकतगनािा धंदा त्यानंी स्स्वकारला. मात्र या धंद्यांत रे्ज खनध्य प्रकार आतर 
हहरदास मंडळीत दृष्टीस पडतात की ज्याम ळे हहरदासी धंदा वाइट गणला र्जातो. तो प्रकार अमच्या 
वहडलाचं्या हठकाणी हबलक ल नळहता ऄसे शोध केलयाऄंती सवास कबूल करणे भाग अहे. माझे वडील 
कोणाच्याही घरी र्जाउन माझी कथा करा ऄसे महणत नसत. परघरािे हठकाणी त्यािंी द्दष्टी मातृसमान ऄसे 
हे दोन ग ण हहरदास मंडळीत अढळून येत नाही. तेणे करून ते र्जगातं खकमतीस ईतरले. कथेत लोकास 
ईपदेश करावयािा की याचं्या महणरे्ज दारोदार हफरन तोंड वेंगाडणे हे पाप अहे अहण स्वतः अपण 
गावंोगाव अहण दारोदार हफरून महारार्ज, मी ऄम क गावािा हहरदास अहे, माझी कथा कर ऄसे महणनू 
इश्वर नामािी हवक्री करायिी परस्त्रीनेत्राने ऄधं लोभ करणारे पाप अहे ऄसे कथेत प्रहतदाखल करायिे 
अहण स्वतः शतशहा धमगढोंगाखाली लोकाचं्या डोळ्यात धूळ फेकून त्यानंा ऄनीहतमागास लावायाच्या. 
हरहर परमेश्वर त्यानंा र्जरा गती देवो. हलहहण्यास कारण माझ्या वहडलािें हठकाणी हे द ग गण नसलेम ळे ते 
लोक हप्रतीस पात्र ऄसत. द सरे ते हकतगनािे हठकाणी ग णसंपन्न मोहक अहण र्जनहितािे अकषगण कहरत 
ऄसत. त्यात ऄज्ञानािे रंर्जनािे काम अमही ईभयता बधूं अपण क शलतेने करीत होतो. तेणे करून अमिी 
कथा लोकमान्य होउन अमच्या कथेस लोकािंी फार फार गदी होत ऄसे. अमिे वडील र्जरी कोणािे घरी 
र्जात नसत तरी ग णी लोक घरी वहडलासं येउन अमंत्रण करीत अमिे वडील तसेि अमहीही हनःस्पृहपणे 
र्जगात संिार करीत होतो. ऄसे अमिे हनःस्पृह वतगन पाहून अमिे अप्त आष्टहमत्रस द्धा अमिा िेष करीत व 
महणत की बाप अहे तोपयंत यािंी हनःस्पृहता प ढे यािें हाल क ते्र पाहणार नाही. ऄसे महणण्यािे कारण 
अमही पोट भरण्यािा कांही एक धंदा हशकलो नाही. तेळहा वहडला पाठीमागे दारोदार हभक मागण्याखेरीर्ज 
द सरा ईपाय नाही. मग हनःस्पृहता अहण बेपवा हे कोणीकडे र्जाइल. ऄसा त्यािंा भावाथग पण अमिे मन 
हकती थोर व हदलदार अहे यािी परीक्षा त्यानंा नसलयाम ळे ते ऄसे बडबडतात ऄसे समरू्जन अमही 
त्याचं्याकडे द लगक्ष करीत होतो. ऄस्त . अमच्या धंद्यािी परीक्षा िाणाक्ष वािकास सहर्ज कळून येइल 
महणोन र्जास्त न हलहहता प्रम ख हवषयाकडे वळतो. 
  
 लहानपणी यद्यपी अमहाला हा नाद अहे तरी या गोष्टी ऄशा ऄसलया तरी ऄवातंर साम ग्री 
अमच्यार्जवळ नसलयाम ळे म दतीत हमळण्यािा संभव नळहता. महणून त्यावळेेस एवढेि अमच्या पहाण्यात 
होते की शरीरबल वाढवावयािे त्याप्रमाणे ते अमही र्जारीने िालहवले होते व मंडळी र्जमहवण्याकहरता ही 
प्रयत्न करू लागलो. पण वय लहान ऄसलयाम ळे अमिे तेर्ज लोकावंर पडेना. र्जसर्जसे अमही मोठे होउन 
लागतो तसे अमिे मनही या कमांहवषयी मोठे होउ लागले. प्रथमतः अमहाला ऄसे वाटले की अपण या 
य द्धकलेत प्रवीण र्जाहले पाहहरे्ज. ऄसे समरू्जन अमही त्याकहरता यत्न करू लागलो. पण अपले या आंग्रर्जी 
ऄंमलात हनशस्त्र प्रर्जा ऄसलेम ळे अमहाला आकडे हसकणे घडले नाही. मग अमही ऄसा हविार केला की, 
एकदा खहद स्तानातं हसकण्यािी सोय र्जाहली तर पहावी ऄसा हविार मनांत अणून अमही एक पत्र 
बापूसाहेब क रंदवाडकर यानंा एक बह मान प रःसर पत्र पाठहवले. त्यािी प्रत अमही ठेहवली नाही पण त्या 
पत्रािा साराशं येणेप्रमाणे होय.  
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बापूसाहेब कुरांदवाडकरना तालीमखानयाांत ठेवण्यारवषयी पत्र 
 
 श्रीमंत रार्जश्री बापूसाहेब क रंदवाडकर यासं पत्रलेखन ईद देश. परमेश्वराने सवग गोष्टी एके हठकाणी 
ठेवलया नाहीत. कोठे कांही, कोठे काहंी. रे्ज लोक धनकनकसपंन्न अहेत त्यानंा मनासारखे थोर हविार 
मनातं येत नसून ते काहंीतरी हभकार छंद करून अपलया क ळालंा कलंक लाहवतात अहण मर्जसारख्या 
गरीबास नाहीते श्रीमतंी पण स्त त्य कृत्य करण्यािी अवड होते. यावरून िह्मदेवािी प्रवृत्ती सवग हठकाणी 
सवग ग ण ठेवण्यािी हदसत नाही ॥ ईत्तपदे्यते हवहलयंते दहरद्रना म मनोरथः ॥  याप्रमाणे अमिी स्स्थती 
ऄसलयाम ळे अमही अपणास र्जरा तसदी देत अहे.प्रागर्जन्माप्रमाणे अमहाला य द्ध कलेिी फारि अवड 
अहे. पण ऄनेक कारणाने ती कला अमहाला याहठकाणी प्राप्त होणे कठीण अहे. करीता हवनंती करतो की 
अपण अमिे स्वर्जातीय अहातं, धनकनसंपन्न अहातं. िार र्ज ने य द्धकलाहनप ण लोक अपलया पदरी 
अहेत. तरी कृपा करून बधूंस हनदान वषगसहा महहने भोर्जनािी तर्जवीर्ज करून हसकहवण्यािी सोय 
केलयास अमही फार अपले अभारी होउ. अमच्या घरी इश्वराने पोटास कांही कमी केले नाही पण केवळ 
हा नाद ऄसलयाम ळे ही यािना केली अहे ती ळयथग होउ नये ही हवनंती. याप्रमाणे पत्रािा साराशं होता. 
 
त्याांचा नकार 
 
 यािे ईत्तर थोडक्यात अले की सध्या अमच्या येथे ही सोय होणार नाही. हे ईत्तर ऐकून मी यािी 
खकमत केली. ऄहा, कोणीकडे यािे शूर वीर ईदार वाडवडील अहण कोणीकडे यािें हे हनबळ वशंर्ज हक 
ज्याच्या कृतीने वाडवडलासं कलंक लाहवला. वाडवडीलानंी अपलया अय ष्ट्यािा वय स्वामीकायात 
धाराहतथी खिग केला अहण हे कोणी खबतूर ईडवनू कोणी तालमीच्या मातीने ऄंग लाल करून हलक्या 
लोकात बसून अहण कोणी अया करीत याणी खिग केला ते हतघेही बधं  या हरतीने वागत ऄसलयािे शोधन 
मन ष्ट्यास समरू्जन येइल. करीता माझी खकमत यानी काय करावी. अमही अया करणार खकवा ताखलबार्ज 
ऄथवा खबूतरे ईडहवणार या तीनपैकी कोणी ऄसतो तर याणी अमहास अश्रय हदला ऄसता. ऄसो.  
 
कोल्हापुरकराांकडे सेवेची याचना, त्यास नकार 
  
 ऄशी हनराशा र्जाहलयावर कांही हदवसानंी अमिे बधं  बालकृष्ट्ण उफग  बापूराव हे एकदा 
कोलहापूरकर सयार्जीराव यास भेटण्याकहरता म द्दाम प ण्याहून कोलहापूरास गेले व तेथे ते नळहते महणोन 
तेथून पायी र्जाउन पन्हाळा हकलयावर त्यािंी गाठ घेतली त्यानी प्रथमतः बह मान प रःसर एक नारळ ऄपगण 
करून नंतर ऄर्जग केला की अपण अमिे प रातनािे अश्रयदाते अहात. अमही िाह्मण (फटाले अहे)िी 
िाकरी करीत अलो. कहरता ईदार होउन सरकारानी अमिी योर्जना हरसालयातं करून अमच्याकडून 
सेवा घेण्यात यावी हा तोंडी ऄर्जग केला. तेळहा कागलकर महणून कोणी त्यािें नातेवाइक अहे तोही त्या 
हठकाणी तेथे होता. त्यानंी दोघानंी अमच्या बधूंिा  देह खकहित हनरीक्षण करून महणाले की, त झा िपडाइ 
लइ लहान अहण ईंिबी कमी अहेस अहण प ण्यािा बामण अमही ठेवीत नाही. ही म क्ताफळे म खातून 
पडताि त्याचं्या क्षात्रहबर्जािी परीक्षा र्जाहली अहण खकहितही भाषण न करीता अमिे बंध  प ण्यास परत 
अले. 
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धार येथे बांदूक नेमबाजीचे रशक्षि 
  
 नंतर अमही काहंी हदवसानंी धार महणनू एक संस्थान अहे त्याहठकाणी सहर्ज वहडलाबंरोबर 
हफरण्यासाठी गेलो. त्या हठकाणी अमिा म क्काम सरासरी दोन महहने होता. त्या हठकाणी अमही मराठ्यािे 
म लािी संगत धरली अहण त्यािी बंद क (फाटले अहे) अमही गावाबाहेर तळ्याच्या कांठी भरद पारी 
कोणाला न कळहवता बंद कहनशाण हशकण्यास र्जात होतो. तो म लगा पाखरे, पानकोंबड्या (फाटले अहे) 
हनरईपद्रवी प्राण्यावर गोळी मारण्यािे न कहरता हनशाण मारण्यास काढून लावीत होता. त्याहठकाणी 
म ख्यतः बंद क भरण्यािी कला, छरे तयार कसे करीतात वगरेै माहहती करून घेतली. अमहाला देश 
पहाण्यास हमळाले तेणे करून अमिा मोठा फायदा र्जाहला. 
  
 प्रत्येक (फाटले अहे) अपणास अता भयंकर कृत्यातं पडणे अहे. याकहरता हसतईष्ट्ण परर्जन्य 
यािी तमा अपणास ईपयोगािी नाही. कहरता प्रवासात सहनशक्तीही येण्याकहरता ऄन कूल साधने ऄसोन 
अमही हाल सोसण्यास अरंभ केला.  
 
खडतर जीवनाची तालीम 
 
 अमिे वडील पायरस्त्याने प्रवास करीत ऄसता ते बलैगाड्या करीत. पण अमही केवळ पायी 
िालण्यािी सवय ऄसावी महणोन ऄशा वळेेस बैलगाडीतून न बसता बारा बारा कौस उनपाउस न बघता 
पायी िालत होतो ऄंथरायला गाद्या ऄसोन न सत्या घोंगडीवर हनर्जत होतो. खायाला हवप ल ऄसोन केवळ 
डाळि रम रेवर रहात होतो. याबद्दल अमिे वडील मात श्री अमहास रागे भरत ऄसत. पण त्यानंा अमिा 
मूळ संकेत माहहत होत नसे. ऄसा प्रवास अमही सहा महहने करून हवश्रातंीस्तव प ण्यात रहाणे पसतं केले. 
प ण्यास बह धा िार माहहने अमही हवश्रातंी घेत होतो. अमही प ण्यास ऄसलो की शातं तऱहेने अमच्या 
कायाहवषयी हविार करायला सापडे. अपण (फाटले अहे) धमाला र्जी कृत्ये संमत नसतील ती करायिी 
नाही ऄसा हविार अमही केला. अमच्या हप्रय कमाहवषयी प्रयत्न करायिे मनांत अहणले की अमहाला 
वडीलमात श्रीिा धाक फार ऄसे. ऄशा वेळेस ऄसे वाटे की र्जशी आतर पोरे अइबापािा त्याग करून र्जातात 
तसे अपण ही परवशता सोडून आष्टकायास लागू पण ऄशा वळेी धमाकडे नर्जर हदली महणरे्ज तसे करण्यास 
अमिे मन अमहाला होइना. महणून तो हेतू सोडून ऄसा हनश्चय केला की रे्ज होइल ते होवो. 
वडीलकृपेकरून रे्ज होइल ते करायिे. 
  
 प्रथमतः हत्यारािा नाद अमहाला लागला आंग्रर्जी हद्दीत हत्यारािी ऄशा (फाटले अहे) ऄसे 
र्जाणनू (फाटले अहे) मोंगलाइत हफरण्यास गेलो. त्यावेंळेस हतक़डे शोध केला पण तेथे पैशािी ऄडिण 
ईभी राहहली. तेळहा अमही हविार केला, तो अमिा ऄसा बते ठरला की अपलया धमीय कायाकहरता 
लागणारी कोणतीही वस्त  िोरून घेतलयास दोष नाही, ऄसा हविार करून अमही त्या कमास कंबर 
बाहंधली. 
 
मोंगलाई मुलूखाांतून हत्यारे रमळरवण्याचा क्रम  
 
 हबड महणून गावं अहे तेथे अमही प्रथम पांि रपये घेउन एक ग प्ती घेतली ते पाि रूपये ब के हवकून 
अहण काहंी र्जवळिे ऄसे तयार केले होते. अहण नंतर त्याि द कानातून हपस्त ल पािबारी अमही िोरला हा 
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अमिा हत्यारे िोरण्यािा पहहला श्रीमन्माहा होय. यानंतर अमही ज्या हठकाणी प्रवासास गेलो त्या हठकाणी 
र्जसर्जशी हत्यारे अढळली तसतशी ती नवी हमळाली तसी अहणली. त्यािा तपशील अता हलहू शकत 
नाही. याहरतीने हत्यारे हमळव ूलागलो. 
 
लोक रमळरवण्याची खटपट 
  
 मग ऄसा हविार मनातं अणला की अञता मंडळी र्जमहवली  पाहहरे्ज महणून मंडळीत स्वधमावर 
भाषण करून त्यानंा हितहवले पण काहंी त्यापासून फायदा होइल ऄसे वाटेना. कारण अमहांला ऄशी 
मंडळी पाहहरे्ज होती की र्जी अमच्या अजे्ञत वागतील तो प्रकार अमच्या र्जमलेलया हमत्राकडून पडेना. 
अमही हबनहसकलेले समरू्जन ते अमच्यावर अपलया ऄकलेिे तारे तोडू लागले. द सरी गोष्ट र्जसी अमिी 
स्वधमािे हठकाणी हनमगळ भक्ती (फाटले अहे) महणून त्या मंडळीिा अमही त्याग केला. मग अमही हविार 
केला की अजे्ञत कोण वागेल. तेळहा अमिे ठाम मत झाले की र्जी लहान म ले अपलया ह क मात वागत, 
त्यािंी ब हद्ध कोवळी ऄसलयाम ळे र्जशी वळव ू तशी वळेल ऄसा हविार करून अमही ज्या ज्या हठकाणी 
शाळेतील लहान म ले हक्रकेट खेळत ऄसतील त्या हठकाणी र्जाउन त्यानंा सदोपदेश करून त्या खेळािा 
हतटकारा त्यानंा ईत्पन्न करून अमच्या खेळािी रहि त्यानंा लाहवत िाललो.  
 
मुले जमवून त्याांस गोफि रशकरवली 
 
 प्रथमतः स मारे ८ म ले अमहास हमळाली. ती घेउन पवगतीखाली ऄसलेलया टेकडीवर गेलो. त्या 
हठकाणी त्यानंा प्रथमतः ब दाब दी खेळण्यास सागंून एक दोन हदवसानंी दोन तीन गोफणी अणनू हळूि 
दगड मारण्यास हसकव ूलागलो. ऄसा अमिा क्रम िालत ऄसता त्या हठकाणी ऄवातंर प ष्ट्कळ म ले र्जमत. 
त्यानंा अमही ऄसाि ईपदेश करीत िाललो, तशी म लािंी संख्या वाढत िालली. ती हदडशपेयंत येउन 
ठेपली. आतकी म ले प्रत्यही हर्जर होत नसत. सवडीप्रमाणे ती र्जमत. प ढे त्या मंडळीहवषयी अमही हनयम 
घातले प्रत्येक म लाने अज्ञा हशरसावदं्य केली पाहहरे्ज. मंडळीतून येउ आस्च्छणारानंी गोफणीकहरता हदड 
अणा म ख्यार्जवळ हदला पाहहरे्ज. गोफण मारताना मन ष्ट्यापासून हनदान दहा हात तरी लाबं ऄसाव.े कारण 
गोफण हफरहवत ऄसता असपास कोणाच्या थोबाडांत बसेल. हशकणारा कहरता एकीकडे र्जागा केली 
होती. हतकडे त्यानंी ईभे राहून पहाव.े कारण नवीन मन ष्ट्यािा दगड ऄहनयहमत ऄसलयाम ळे कोणाला 
लागायिा. प ढे मन ष्ट्य र्जमाव पाहून दगड मारायिा. कारण कोणाला लागेल. अपसात कोणी भाडूं नये 
ऄसे हनयम केले. 
  
 गोफणीत फेकण्यािे तीन प्रकार केले (१) भगूामी व (२) मध्यभामी (३) अकाशगामी, हे तीन भेद, 
हशवाय र्जोडगोळी अहण छरे मारावयािे प्रकार. आतर प्रकार ज्यास साधारण अले तो म लगा साधारण बरा 
समरू्जन अमही त्याला ध्यानातं ठेहवत होतो. ऄसे साधारण प्रवीण र्जाहले. म लािंी संख्या रे्जळहा पंिवीस 
तीसपयंत अली तेळहा अमही हनराळी योर्जना केली. ती ऄशी मंडळीच्या दोन टोळ्या करून एका टोळीिा 
ऄहधपती मी, द सऱया टोळीिा माझा भाउ याप्रमाणे केले. दोन टोळ्यास दोन भगवी हनशाणे ती टोळीतील 
प्रधान हनशाण होय. हशवाय दोन ताबंडी हनशाणे प्रत्येक टोळीत एकेकाप्रमाणे हदलही होती. हशवाय प्रत्येक 
टोळीत एकेक गोफण ज्याच्या गळ्यांत एकेक हपशवी ऄसावयािी त्या हपशवीत लाहवलया र्जाणाऱया दवा, 
दगडीकोळसा, पान कणीस, बाबंूिे पीठ ही औषधे, िालू काशी काटे काढावयािा हिमटा, हबबे व स इ, 
अहदकरून सामान प्रत्येक हपशवीत ऄसावयािे ऄसा टोळ्यािंा प्रकार झालयावर अमही प्रत्येक रहववारी 
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शहनवारी अमही एक पवगतीकडे लाबं एक र्जागा पसंत केली होती हतकडे र्जाउन एकाने डोंगरावर अपले 
हनशाण लावनू र्जागा रोखावी अहण द सऱयाने खाली हनशान लावनू र्जागा धरावी, ऄशी हसध्दता र्जाहली की 
प्रथम प्रकारिा अवार्ज करावा की अरंभ ळहावयािा. ऄशा वळेी अमही ईभयता बधं  न सती ळयवस्था करून 
कसा हल्ला करावयािा हललयािा प्रहतकार कसा करावयािा आत्यादी प्रकार करीत होतो. कोणास दगड 
लागला तर ताबंडे हनशाण दाखवाव.े ते हनशाण पाहति गोफणी बंद ठेवाळया. त्या औषधोपिार करून नंतर 
अरंभ करावा. ऄशा वळेी प ष्ट्कळ म लाना दगडािा मार बसला पण कोणी डगले नाहीत. ऄसा प्रकार 
िालला. प ढे काहंी हदवस अमच्या बधूंिी टोळी ित रखसगीकडे असपास र्जाइ अहण माझी टोळी पवगतीकडे 
असपास र्जाइ अहण अठपधंरा हदवसानी दोघाचं्या टोळ्यािंी लढाइ र्जाहली महणरे्ज अमही कांहीतरी 
त्यानंा अमच्या ऄन क लतेप्रमाणे थोड्या पैशातं प ष्ट्कळ खाद्य येइल ऄसे काहंीतरी डाळि रम रे अणून सवास 
वाटाव.े की रे्जणेकरून मंडळीस अमहाबद्दल कृतज्ञता वाटावी. ऄशा प्रकाराने स मारे २/३ महहने र्जाले. 
 
त्याांछयासाठी मारुती दैवताची स्थापना 
  
 प ढे अमच्या मनातं हविार अला की, मंडळीस काहंीतरी दैवत पाहहरे्ज. त्याहसवाय मर्जा काही 
नाही. कहरता ऄसे केले की पवगतीिे एकेहठकाणी िागंली र्जागा सोइवार पाहून त्याहठकाणी ऄसलेलया 
हनवड ंग श्रम करून काढून टाकला. प्रशस्थ र्जागा केली. ही र्जागा पवगतीिे खाली टेकडीवर त्याच्या 
खालीि पाट गेलेला अहे त्या र्जागी एक खलबािे झाड अहे. त्याखाली देवािी बठैक योहर्जली व दैवत 
मारहत पसंद केले. कारण देवामध्ये बळपूणग मारती सारखे दैवत नाही ऄसा हविार करून मारती पसंद 
केला अहण मारतािी मूर्मत कसी संपादन करावी या हविारात पडलो. तो एके हदवशी हनर्जलो ऄसता स्वप्न 
पडले अहण त्या स्वप्नातं बर्जरंग बलहभमािी मूर्मत पहाण्यात अली अहण ती ऄशी महणाली की ज्या 
हठकाणी त मही र्जागा तयार करीत अहात त्याि हठकाणी मी अहे. मला शोधा. मी येण्यास तयार अहे. ऄसे 
स्वप्न पडून मी र्जागा र्जाहलो व बधूंना साहंगतले तो त्यालाही ऄसेि स्वप्न पडलयािे ऐहकले. पण अमिा 
त्या स्वप्नावर हवश्वास बसेना. कारण अमही आतके प ण्यवान ऄसलयािे मन सागेंना तरी अमही ही हहकगत 
मंडळीस साहंगतली. त्यावरून प ष्ट्कळ खोल र्जमीन खणली तो मूर्मत हनघाली. त्यावळेेस अमही ईभयबंधू त्या 
हठकाणापासून दूर  होतो. तेथे सागंत अले की मारती सापडले. अमही ऄहतईलहास वृत्तीने पहाण्यास 
गेलो. ती स मारे हदडवीत मूर्मतवर सेंदरािे र्जाड कवि पण ते मूर्मत पासून गळून खाली पडले व मूर्मत स्पष्ट 
हदसू लागली. मूर्मतच्या एका हातात द्रोणहगरी पवगत, द सऱया हातात गदा, पायाखाली रं्जब माळी ऄशी मूर्मत 
पाहून अमहाला फार संतोष र्जाहला व मूर्मत घेउन घरी गेलो. या मूर्मतिी स्थापना हवधी समारंभाने 
करावयािे अमही योहर्जले. ही मूर्मत सापडण्यापूवी अमही एक सेंदूर लावनू ईगीि दगड बसहवला होता.  
त्यािी पूर्जा सवग मंडळी मोठ्या भाहवकपणे करीत ऄसत. ही मूर्मत पाहून सगळ्यािंी लालसा लागली की, 
केळहा मूर्मतिी स्थापना होइल, िागंला हदवस पाहहला. तो १५ हदवस लाबं होता तोपयंत अमही घरीि 
त्यािी पूर्जा करीत होतो. मारती अरती दररोर्ज र्जाहली पाहहरे्ज ऄसा हविार करून एक िागंलया िालीवर 
अरती केली. या मारतीिे नांव अमही गोफण्यामारूहत ऄसे ठेहवले.  

 
॥ अरती गोफण्यामारूहतिी ॥ िाल ॥ अरती भ वनस ंदरािी 

  
 अरती मारहत पदकमला करूनी तरू स खेभवाबधीला ॥ धृ ॥ र्जन्माता फलशकें रहवला घेतली ईडी 
धरायाला ॥ हष ेभ भ कार केला तो भ ूभरूहन नभी गेला ॥ िाल ॥ दिकले सवग याह हन सवग देव हातगवग, 
कहरती तव स्त तीला, अला मोद बह त कवीला ॥  १ ॥  अ ॥ तो नर भरे्जल हन मतंा, तयािी कोण करीत 
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समता ॥ नसे त्या दैन्य द हरत खिता भवूरी कोण त्यासी रे्जता ॥ िाल ॥ र्जलधीिे नीर लंघ हन तीर पाउनी 
धीर, देत राम सहतला, झाला मोद बह त कहवला ॥ २ अ.॥ स त दामोदर वदला, गोफण्या मारूहत मर्ज 
वळला महण नी अलासी पवगती पासी, दीन अमहासी, साह्यकारी झाला महण नी  हषग अमहाला झाला ॥ 
अरती मारूती पद ॥ 
 ऄसी अरती करून ती सगळ्यानंा पाठ करण्यास हदली. ती  अरती महणोन अमही प्रत्येकी 
मारतीिी अती करू लागलो. याप्रमाणे तो हदवस अला की र्जो अमही स्थापनेस पसंत केला,  होता त्या 
हदवसािे दोन हदवसापूंवी सवग मंडळीस अमही सभ्यहरतीने अमंत्रण हिठ्ठ्ठ्या पाठहवलया. त्यातंील मर्जकूर, 
येणेप्रमाणे होता. िैत्र वद्य २ शहनवारी द पारी पवगतीच्या खाली हनयहमत केलया हठकाणी स्वयंभ ूबलहभमािी 
स्थापना सवान मते ठरली अहे. कहरता अपण सभेिे सभासद अहांत महणनू ऄशा श भप्रसंगी अपण ऄगत्य 
येणे र्जरूर अहे. येताना कोणी फ ले, नारळ, ब का, ग लाल वगैरे पूर्जा दरपण अहणलयास त्यािा साभार 
स्स्वकार केला र्जाइल. अपला स्थापक-दामोदर हरी िापेकर-बालकृष्ट्ण हरी िापेकर. याप्रमाणे हिठ्ठ्ठ्या 
वाटलया. पण भहवतळय काही हवलक्षण ऄसते. मंडळीिा ईत्तरोईत्तर वाढण्यािा प्रकार पाहून अमहाला र्जो 
अनंद होइ तो हलहहता येत नाही. 
  
 मी र्जाणून होतो की या ऄहतअनंदात कांहीतरी हवघ्न येणार व हतिी कोणत्या बारू्जने येतील तेही 
पण अमच्या लक्षातं येउन ि कले. अमहाला एकतर ऄसे वाटे की या खेळािी समाप्ती एखाद्या म लास वमी 
दगड लागून होइल महणून त्याबद्दल अमही फारि काळर्जी घेत होतो. द सरे ऄसे वाटे की ही बातमी 
पोलीसात समरू्जन ते अपणास हवघ्न करतील. महणनू अमही ळयवस्था केली की म लािंा मोठा मेळा करून 
शहरातूंन येउन परत र्जाउ नये तर पाि पाि म लानी टोळी करून याव ेव र्जाव.े त्याप्रमाणे टोळ्या र्जोडून 
हदलया. येताना प्रत्येक टोळ्यािे म ख्यानंी हभकारदहािे गेटाकडून एक रस्ता अलेला अहे अहण एक 
खििेच्या तालीमीकडून अला अहे या दोन रस्त्यािे मधी एक कंदील अहे त्या कंहदलासी प्रत्येक टोळीने 
एकवार येउन र्जाव ेव परत र्जाताना ठेहवलेला दगड काढून टाकावा. ऄसा हनयम केला. यातला ईदे्दश 
आतकाि की प ढे म ले हकती गेली अहेत हे समर्जाव.े हे द सरे कारण झाले. हतसरी ऄशी हभती वाटते की ही 
मंडळी वाटेत कोणासी भाडंण करतील अहण अपणास हनस्तराव े लागेल कारण ही हवद्या ऄशी कांही 
िमत्कारीक अहे की ती मन ष्ट्यास ऄहविारी करील, ऄथवा या हवदे्यिा धमगि ऄसा अहे की  र्जसे हातात 
कातरी घेतली की कातरावसेे वाटते. र्जी वस्त  हातात घेतली हतिा ग णधमाप्रमाणे मन ष्ट्यािी आच्छा 
ळहावयािी तित दाडंपट्टा, गोफण मारणे, क स्ती करणे हे सवग खेळ होते, वाढहवणारे अहेत या हनयमला 
ऄन सरून माझी मंडळी र्जाता येता तंटे करून लागले व तो बोभाट माझ्या कानावर अला. एक हदवस ऄसी 
गोष्ट र्जाहली की अमही र्जावयापूवी मंडळी पवगतीिे खाली र्जमली व ती तेथे कोणी ऄसता एक बाया 
हमशहनरी त्याच्या बरोबर एक त्यािा हमत्र, एकाच्या हातात र्जोडनळी बंदूक ऄसे. अमच्या मंडळीच्या 
परतीच्या टप्प्यातून िालले ते पाहून अमिी मंडळी तो समरू्जन त्यािी तोंडानी थट टा करू लागले. पण 
त्यानी त्याच्याकडे र्जाउन केवळ हभतीने द लगक्ष केले वगैरे. प ढे अमही ईभयता बंध  अलो व झाली हहकगत 
मंडळीनी अमहास साहंगतली. त्याबद्दल अमही त्यानंा रागे भरलो की ईगीि क णािा तंटा करून नसता तंटा 
घरातं अणू नका. ऄसे महणून अमही संध्याकाळिे वळेी हनत्यहनयमाप्रमाणे टोळीटोळीने शहरातं येण्यास 
हनघालो.  
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दोन रमशनऱयाांची कुरापत 
 
 अमही दोघे अहण द सरी दोन िार म ले ऄसी सवगच्या पाठीमागून र्जावयािा पहरपाठ ऄसे. त्यानी 
त्या हनयमाला ऄन सरून अमही शहरात र्जात ऄसता पवगतीच्या तळ्याच्या काठावर ज्यािी यानी थट टा 
केली होती ते दोघे बंद क घेउन अमिे समोरून अलेले पाहहले. त्याना पाहताि अमच्या मंडळीने संकेताने 
अमहाला साहंगतले की ही ती मंड़ळी. त्यानंीही याना ओहळहखले. अहण अता हे थोडे अहेत या घमेंडीत ते 
अमहाला हसवी देता ऄसे महणून ते क रापत काढावयास अले. त्यावळेी अमही प ढे होउन यद्यहप अमच्या 
मंडळीिा पूवी ऄन्याय होता तरी याबद दल त्यािंा एकीकडे कान हपरगळला अहेि. ऄशावळेी अपला पक्ष 
र्जरी ऄन्यायी अहे तरी वाणीकहरता मागे घेणे नाही ऄसे समरू्जन अमही त्यांत पडलो. अहण त्यास 
साहंगतले की बाबा वाटेने र्जा. अता अमच्या त झ्याबद दल काहंी एक गोष्टी िाललया नळहत्या. मग त ला 
हसळया देण्यािे कारण काय त्यावर त्यािी अमिी बोलािाली र्जाहली. ती येथे घेणे रास्त नाही. ऄखेर ऄसे 
र्जाहले की, ते महणाले ईद्या त मही त्या टेकडीवर या तरी खरे. र्जर याल तरि खरे िामहण, त्यावर अमही 
साहंगतले अमही तर नेहमी तेथे येतो. त मही र्जर खरे बाटे ऄसाल तर ईद्या या. ऄसी ईभयतािंी अणीबाणी 
र्जाहली. द सऱया हदवशी रहववार होता. अमही सवग मंडळी २ वार्जता द पारी पािारण करून साहंगतले की 
हमत्रहो. त मही र्जी हवद्या हसकता अहा हतच्या परीके्षिा साधारण समय हा अहे. कहरता डग  नका. ऄसे 
महणून कशा हरतीने ळयूह रिावयािा ते साहंगतले म ख्य मारतीच्या हठकाणी िार समय म ले महणरे्ज य क्तीवाद 
करणारी म ले ठेवली. त्यानंा साहंगतले की त मही न सता साम महणरे्ज तंटा हमटेल ऄसे कराव.े अहण लावनू 
द्याव.े बाकीिी म ले सवग खाि-खळण्यातं लपून बसहवली अहण सवास साहंगतले की गोफणीिा ईपयोग 
होता होइल हततका करायिा नाही, फार र्जाहले तर हाताने दगड माराव.े पण गोफण दाखव ूनये. यािे 
कारण अपण गोफणीबार्ज अहोत हे प्रहसद्ध करावयािे नाही ऄसा बंदोबस्त केला. ते होउन र्जर 
मारामारीिा भाव दाखव ूलागले तर प्रथम कोणत्या टोळीने हल्ला करावा अहण त्या टोळीिा हनभाव लागत 
नाही ऄसे पाहहलयावर ऄन क्रमाने कोणीकोणी या टोळ्यानंी कशा प्रकाराने कसे हल्ले कराव े याबद दल 
सवास िागंली माहहती देउन अमही दोघे दूर पण ज्या हठकाणाहून तेथील सवग प्रकार स्पष्ट रीतीने हदसून 
येइल ऄशा हठकाणी सभ्य पोशाख करून सभ्य होउन बसलो. ईदे्दश आतकाि की त्याना िवदाव े रत्न 
दाखवनू लागलीि अमही संभाहवत मध्ये पडून त्यानंा िार शबद बोलून तंटा हमटवनू टाकायिा कारण 
त्यािंा भयंकर प्रकार होणे अमहाला आष्ट नळहे. कारण त्याहठकाणी अमहाला प ष्ट्कळ हदवस काढावयािे 
अहेत ऄसा अमिा हेतू होता. एवढ्या कहरता ही सौमय तर्जवीर्ज अमही योहर्जली. ऄसी अमिी तयारी 
करून वाट पहात बसलो सधं्याकाळ र्जाहली तरी ती मडंळी कांही अली नाहीत. शवेटी अमही ती म ले 
बातमीदार महणून वाटेवर बसहवले होते. त्यानी येउन साहंगतले की ती मंडळी अपलया र्जागेकडे पाहून 
हभउन आकडे अले नाही. त्यािे बरोबर पाि म सलमान होते. ते अमहाला हभउन वागले. हे ऐकून अमही 
घरोघर गेलो. प न्हा ऄशी हवघ्ने येउ नये महणून त्यासंबधंानी मंडळीस अमही सक्त ताकीद हदली की ईगीि 
कोणािे वाटेस लागू नये. 
  
 त्यानंतर हतकडे पायी हवा खाण्यास दोन य रोहपयन अले होते. त्याला पाहून अमहाला ही भान न 
रहाता त्याचं्यावर हल्ला करण्यास मंडळीस ईलटे ईते्तर्जन हदले. त्यानंा अमिा एक एकही धोंडा लागला 
नाही. कारण ते लाबं होते. परंत  त्यािें नर्जीक धोंडे र्जाउन पडले. तेणेकरून ते भयभीत होउन पळून गेले. 
प ढे थोड्याि हदवसातं डेक्कन हेरलड महणून आंग्रर्जीत पत्र अहे त्यातं अमच्या मंडळीिी कागाली केली अहे 
ऄसे ऐहकले.  
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गोफिीछया दगडाांस दोन युरोरपयन रभतात 
 
 अमच्या बारू्जस काहंी स धारक मंडळी हवा खाण्यास येत ऄसत. स धारक मंडळीिी अमही िागंली 
ओळख करून घेतली होती. कारण स धारक महणरे्ज अमिे कट टे शत्रू अमही समर्जतो. त्यािंी सवािी 
नावहनसी अमहास माहहती अहे. पण येथे देउन मी अपला लेख हवटाळीत नाही. अमही शहरातं ज्या वळेेस 
परत हफरत होतो त्यावळेेस अमहाला हे धमगबंड स धारक भेटत. त्यािंी शास्बदक थट टामस्करी करावयािी 
मंडळीना पूणग म भा ऄसे ऄसा प्रकार काहंी हदवस र्जाहलयावर स धारक हिरडीस र्जाउन त्यानी ज्ञानप्रकाश 
पत्रात पोहलसास आशारा केला की या ईभय पोरािंा बदंोबस्त सरकारानी करावा. ऄसा मर्जकूर छापला 
तेळहा अमहाला वाटले की या बारू्जने कदाहित अमच्या अनंदात हवरर्जण पडेल. ऄसे मनातं अमही भीत 
ऄसता तर वर हनर्मदष्ट केलेला मारहत स्थापनेिा श भ हदवस येउन पोिला. त्याच्या अदलया हदवशी अमही 
सवग मंडळीसह मोठ्या अनंदात होतो. खालिे पाटािे पाणी अणनू देवळािे काम केले होते. ज्या 
खलबाखाली मारतीिे देउळ केले होते त्या खलबािे झाडास एक वास बाधूंन मोठे एक भगव ेहनशाण लावले. 
त्याच्यावर ऄसी ऄक्षरे हलहहली होती । स्वधमग हनधनं श्रयेः पराधमो भयावहः गोफण्यामारहत की र्जय ॥ 
गोफणीिा ऄभ्यास करीत होतो ऄसा अनंदािा प्रकार िालला अहे तो इश्वरी आच्छा बहलयसी त्याप्रमाणे 
एकदम ऄसी वाता कानी अली की कोणा एका मंडळीबाहेरच्या महणरे्ज मागावरून र्जाणाऱया मन ष्ट्यास धोंडा 
लागला. तेळहा लागलेि अमही ईभयता हतकडे गेलो. तो मार बसलयावर संतापून अमहाला सीळयािी 
लाखोली मोहर्जत अहे. अमही त्याकडे र्जाउन दादा बाबा करून अमिे र्जवळील औषध ईपिार त्याला 
प्रथम केला पण त्या गृहस्थाने अमिी कीव न करीता मी पोलीसाकडे र्जाणार महणून हनघोन गेला. अमही 
हविार केला तो गावात र्जाइल. पोहलसास वदी देइल तोपयंत अपण पसार होउ ऄसा हविार करून अमही 
सवग म लास हनयमाप्रमाणे वाटेने रवाना केले अहण सवाच्या गोफण्या एकार्जवळ देउन प्रथम त्यास रवाना 
केला. पाठीमागनू अमही काहंी म लासंह िाललो ती अमहास पोहलसानी पकडले मी हसपायास साहंगतले 
की मी काहंी त्याला दगड माहरला नाही. 
 
पोलीसाांकडून अटक व सुटका 
 
 मी सहर्ज हफरावयास अलेला मन ष्ट्य, काय गडबड अहे महणून पाहाण्यास गेलो तो याना र्जखम 
र्जाहलयािे हदसले. त्यावरून मला माहहत होता तो मी ईपाय परोपकारब द्धीने करावयास गेलो तो मर्जवर 
िागंला प्रसंग अला. हसपायाने साहंगतले ज्याने दगड मारला तो म लगा दाखव, लहान म लास पकडलेला 
पसंत न प़डून मी त्याचं्याबरोबर फरासखान्यात र्जावयास हसद्ध र्जाहलो. वाटेने र्जाताना हसपाइ बोवािंी 
प ष्ट्कळ प्रकारे स्त ती केली, तेळहा ते महणाले अमही काय कराव ेअमच्याकडे हफयाद अली तेळहा त महाला 
नेणे र्जरूर अहे. तेळहा म लािंी स्त हत केली की अपण िामहण अहात अपली र्जखम कांही फार मोठी नाही 
एक दोन हदवसातं बरी होइल. ऄशा हरतीने सामदामभेद ईपाय केले. तेळहा गृहस्थ तोंडाने महणाले की, 
अमिी हफयाद नाही त्यानंा सोडून द या. तो हसपाइबोवास अवसान येउन ते महणाले ,  अमच्या हाती 
अलेला ग न्हा सोडता येत नाही. प न्हा त्यािी स्त ती केली तेळहा ते महणाले याच्या बापास हविारून ते र्जर 
हफयाद करण्यास तयार नसतील तर पाहहन. हे ऐकून मला प ष्ट्कळ बरे वाटले. कारण िामहण लोक प ष्ट्कळ 
हविारी ऄसतात. तेळहा ते कांहीतरी हविार करतील महणोन त्याचं्या घरी गेलो. हे गृहस्थ साठे महणोन 
ईपनगरािे र्जोगेश्वरीिे बोळात रहातात. ते होय. त्यािें घरी र्जाउन खरा प्रकार साहंगतला की दग़ड कोणी 
मारला ते मला ठाउक नाही. र्जखमेस ईपाय मात्र केला. ऐवढे ऐकून त्या सद गृहस्थाने माझी हफयाद या 
गृहस्थाहवषयी नाही  ऄसा र्जबाब हसपायास हदला. त्याम ळे हसपाइ नाइलार्ज होउन गेला व मोठा अनंद 



 अनुक्रमणिका 

र्जाहला की, पोलीसच्या र्जबड्यातून मोठ्या हहमतीने स टलो. कारण अमिा मोठा कटाक्ष होता की, 
पोलीसिा छाप ढ ंगणावर घ्यायिा नाही. पोहलसामध्ये नावं दाखल होउ नये ऄसा अमिा पूवग संकेत होता. 
त्याप्रमाणे हे हवघ्न हनवारण र्जाहले. याबद्दल अमही गोफण्या मारतीिे स्तवनपूवगक अभार मानले. पण 
द सऱया हदवशी स्थापनेच्या र्जो बते होता तो मात्र अमही रहहत केला. कारण र्जी र्जागा पोहलसानंी द हषत 
केली ती प न्हा ईपयोगातं अणायिी नाही ऄसा हविार करून ती र्जागा सोडलयािे सवास महसूस केले. 
पोहलसिा र्जाहलेला प्रकार सवास समर्जला. तेणेकरून बरीि मंडळी भयभीत होउन अमच्या मंडळीतून 
हनघून गेली. मग अमही हविार केला, अता कसे कराव.े तेळहा ऄसा बेत केला की, गावाति एखादी बखळ 
पाहून त्या हठकाणी मंडळीस हशक्षण देउ ऄसा हविार करून लोंढे यािंी र्जागा दोन रपये महहना भाड्याने 
घेतली व त्यातं मारतीिी मूर्मत बसवनू प ढे क स्त्या खेळण्यास र्जागा केली. त्याहठकाणी आतक्या गोष्टी अमही 
हसकहवत होतो.  
 
हरतऱहेचे व्यायाम व कवायतीचे खेळ रशकवण्यास सुरुवात 
 
 क स्ती, दाडंपट्टा, काहंी भालयािी फेक, लाबं रंद ईंि ईडण्या, म ष्टीय द्ध ऄसे प्रकार िालत. वळे 
िार वार्जलयापासून रात्रीिे सहा वारे्जपयंत ठेहवली होती. कवायतही हसकहवत होतो. ऄसा हठकाणी 
सरासरी माहहना दीड माहहना िालला प ढे बदलीवाले लोंढे यामध्ये न र्जमून ती र्जागा सोडणे भाग पडले. 
मग द सरी कोठे र्जागा पहाण्यािे ईद्योगास अमही लागलो. तो खासगीवाले र्जोगेश्वरीच्या बोळातं रहातात 
त्यािें वाड्यातं र्जागा अहे व ते ख षीने देण्यास कबलू कहरतात ऄसे ऐकलयावर शोध केला. तो र्जागा 
हवस्तीणग ऄसून प्रहतबंहधत अमहाला पाहहरे्ज ऄसी अहे. पण  ही हवशषे सोइिी र्जागा नाद रस्त ऄसलयाम ळे 
अमही फार श्रम करून ती द रस्त केली. र्जाग्यास सफेदी हदली. मध्य हठकाणी ऄसलेलया कोनाड्यातं 
मारतीिी स्थापना केली. असमंतात वीरप रषाचं्या तसहबरी लाहवलया. वीर-प रषाखेरीर्ज तसहबरा 
लावायच्या नाहीत ऄसा अमिा हनयम होता. हवरप रषाच्या हकीगती ज्यातं अहेत ऄसी ऐहतहाहसक प स्तके 
र्जमहवली अहण एक वािनालय काढले. अहण या वािनालयािे नावं अमही प ढे करून त्याहठकाणी प्रहसद्ध 
होतो. या हठकाणी घेतलेली म ले पूणग हविारानंी र्जी आमानी वाटली तीि घेतली होती. म लािंी संख्या 
सरासरी पधंरा पयंत होती. त्यानंा ळयायाम करण्यास सकाळी यावे ऄसी ताकीद ऄसे. द पारी दाडंपट्टा, 
काठंी वगैरे खेळ हसकवीत होतो. संध्याकाळिे पाि वार्जता ऐहतहाहसक प राण अमही दोघापकैी कोणीतरी 
सागें. कोणता तरी एखादा प्रािीन आहतहास स रू करून रे्जणेकरून म लाचं्या मनावर स्वाहभमान, धमाहभमान 
त्याकहरता महणरे्ज तृणत लय अहे, ऄसा ठसा ईत्तम प्रकारे ईमटेल ऄसे प्रहतपादन अमही करीत होतो. 
त्याहठकाणी लढाइिी हहकगत येइ त्यातं मोरिे, खंदक, गहनमी कावा, छापा, हत्यारीिी नावं ेवगैरे सागंून 
येवढे शबद स्पष्ट हरतीने म लास रे्जणेकरून समर्जतील ऄशा प्रकाराने अमही ळयाख्याने देत होतो.  
 
हत्यारे चालरवण्यासांबांधीची व्याख्याने  
 
 म लािें सामाहर्जक हविारशास्त्र अहण रूढी याना सोडून हनराळे होउ नये महणून हठकहठकाणी 
धमगििा करीत होतो त्यांत स धारकावर कडक हटका केली र्जात ऄसे. रे्जणेकरून याचं्याहवषयी म लािा िेष 
कायम होइल ऄसा प्रकाराने हे ऐहतहाहसक प राण संपले की, मारहतिी अरती करायिी व सेवट खकहित 
वळे सवांनी एकतानवृत्तीने भर्जन करून हन मंतािी वीर रसप्रधान मूर्मतिे ध्यान करायािे ऄशा हरतीने 
सूयास्तापयंत कायगक्रम िालत ऄसे. रात्री अमही दोघे भाउ वषेहवपयास करून त्यािी बतावणी बरोबर 
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करावयास पेटोपेटी र्जात होतो. सवग म लासं मेहनत झालयानंतर कांहीतरी खावयास महणून हरभऱयािी डाळ 
हभर्जत घालून ठेवायिी अहण ती खोबऱयाच्या त कड्यासह खाण्यािी ऄसी तर्जवीर्ज केली होती.  
 
जुनया ऐरतहारसक वस्तूांचा सांग्रह करण्यास साथीदाराांना साांरगतले. 
 
 सवग म लास ताकीद ऄसे की, डाळ, खोबरे, ऐहतहाहसक ब के, र्ज नी दप्तरे, र्ज ने ऄंगरखे, हनरहनराळे 
कपडे, अदीकरन अपलया ईपयोगी पडण्यािे सामान ज्याला र्जसे हमळेल तसे त्यानंी अणून हर्जर कराव े
मग तो खनद्य मागे ऄसो ऄगर िागंला ऄसो. ईपय क्त वस्तंूिा संग्रह र्जाहला पाहहरे्ज ऄसा अमही हनयम 
केला. तेणेकरन प ष्ट्कळ हर्जन्नस अमच्या प ढील कालातं साठलया मग त्या सवग वस्तंूिी नीट ळयवस्था 
राहहली पाहहरे्ज महणून हनरहनराळ्या म लाकंडे हनरहनराळी कामे देउन त्यािी र्जबाबदारी अमही त्यार्जकडे 
करून हदली. या र्जागेला मोठा दरवार्जा ऄसे तो बंद करून न सती खदडी मात्र ईपयोगाला अहणत होतो. 
अत मध्ये एक घंटा बाधंली ऄसून हतिी दोरी बाहेर सोडली ऄसे. प्रत्येक म लाला नंबर हदले होते. त्यानी 
दारापासी अले की दोरी ओढून घंटा वार्जवावी की अतमध्ये अलेलयानंी नंबर हविारावा अणी पटले की 
दार ईघडाव.े या समार्जास अमही राष्ट्रहहतेच्छ मंडळी ऄसे नांव हदले होते.  
 
रक्रकेट खेळारवषयी रतटकारा 
 
 अमिे हक्रकेट खेळािी मोठी हकळस ऄसे. अपले हर्जार खेळ एकीकडे सारून हक्रकेटच्या नादी 
लागलेली म ले अहण त्यानंतर ईते्तर्जन देणारे त्यािें ग रमास्तर लोक याचं्याबद्दल अमहाला फार िेष येउ 
लागला. म लानंा मारामारी  करण्यािा िागंला राबता र्जाहला पाहहरे्ज व त्याकहरता ईगीि कोणािा खेळ न 
र्जाहला पाहहरे्ज महणून अमही तर्जवीर्ज केली ती ऄसी की, पाि सहा म लािंी टोळी करून हतला हक्रकेट 
खेळ ज्याहठकाणी िालला ऄसेल हतकडे पाठहवण्यािे अहण य हक्तप्रय क्तीने त्यािे हक्रकेटसामन 
लाबंवावयािे ऄसा क्रम िालला. त्यातं कोठे मारामारी होत ऄसे कोठे मारामारी न करताि सामान हाती 
लागे. त्यावळेेस बोभाटा र्जाहला की  कोणी िापेकर महणून अहेत ते काम कहरतात. तेळहा अमही अपले 
नावं रामिंद्र हरी मराठे ऄसे ठेहवले. अमहाला हाका मारले तर मराठे ऄसे हाका मारावी ऄसे साहंगतले. 
याि स मारास काहसनाथपंत गाडगीळ महणून एक हवलायतेहून अलेला स धारक अहे त्यानी अपली म लगी 
शास्त्राहवरूध्द सोळावषािी करून नंतर हतिे लग्न खितामण नारायण भट महणून ऄसाि एक स धारक अहे 
त्याच्या म लास देउ करून मोठा लग्न समारंभ झाला. तो अमहाला पसतं नळहता. भट अहण गाडगीळ हे 
अमिे नातेवाइक अहेत तरी ते ज्याऄथी शास्त्रा हवरूध्द वागणारे अहण स धारक अहेत त्याऄथी ते अमिे 
कट टे शत्र  अहेत. अमिी प्रहतज्ञा ऄसी अहे की अमिा बाप र्जर धमगशास्त्राहवरद्ध वागेल तर तो स द्धा 
अमिा शत्र  होइल. या भट अहण गाडगीळकडून अमच्या घरी भोर्जनास स पारीस अमंत्रण हदले होते. पण 
अमच्या घरीिी प रष मंडळीपैकी मी मात्र पान स पारीस गेलो होतो.  पानस पारीस र्जाण्यािे कारण अपण 
तेथे गेलो तर त्यािे सवग धमगबाह्य वतगन प्रत्यक्ष पाहण्यात येउन अपली खात्री होइल, ऄसा हविार करून 
गेलो होतो. भोर्जनास गेलो नाही. कारण यािंी योग्यता मी धेडाप्रमाणे खनद्य करतो. ऄखेर वरातीिा हदवस 
येउन पोहोिला. तेळहा अमही हविार केला की धमगहवरद्ध लग्नसमारंभािी वरात मोठ्या थायाने 
धमाहभमानाच्या उरावरून र्जावी हे अमहाला लाछंन होय एवढ्याकहरता काहंीतरी हवघ्न वरातीला अले 
पाहहरे्ज. ऄसे महणून अमही सवग मंडळीस आशारा हदला की अर्ज रात्री वरातीवर हल्ला करावयािा. अमही 
ऄंदार्जाने ताडले की मोठी वरात अहे तेळहा मोठ्या रस्त्याने र्जाइल. ऄसा हविार करून मारकेटच्या 
रस्त्यािी पहाणी करून गललयागलयांत म ले बसवनू दगड देउन ठेहवले. अहण साहंगतले की अपलया 
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अपलया हद्दीत वरातीिी हमरवणूक अली की र्जोराने हल्ला करावा या प्रमाणे ळयवस्था करून वाट पहात 
बसलो तो समर्जले की वरात मोठ्या समारंभाने रार्जरस्त्याने न र्जाता साधारण रस्त्याने र्जात अहे. मग 
अमिा सवग बेत हफसकटला. तरी घाइ करून कसातरी हल्ला केला पण तो मनासारखा र्जाहला नाही. 
 
सुधारक मांडळीछया लग्नवरातीवर दगड 
 
 लधुलयाऩकैी एखाद्माव तयी इस्पऩतऱाांत जाणे बाग ऩाडर ेऩाहशज ेअवी आभची इच्छा शोती. शे ऐकून 
ऩषु्कऱाव आभच्मा क्रौमाावलऴमी वलपभम लाटेर ऩण षणबय वलचायाांती वसूाव अव ेकफरू कयणे बाग ऩडरे की 
आह्भी केर े तचे फयोफय आशे कोणाराशी वाभ दाभ बेद आणण दांड मा चाय उऩमानी लळ कयाले अव े
ळापरननमभाव अनवुरून भाझे इतय पलजातीफांधु वधुायकाांवश बाांडत आशेत. त्माचे बाांडण कृष्ण आणण ळकु्र 
ऩष मा नालाने प्रसवद्ध आशे. त्मा ळकु्रऩषारा शे दाद देत नाशी त्माचे कायण त्माांचे शाती दांड नाशी अवा वलचाय 
करून तो दांड आम्शी आऩल्मा शाती घेण्माची इच्छा करून आम्शी शा आयांब केरा आशे. ऩण शा प्रथभ प्रमोग 
भनावायखा जाशरा नाशी. इतकेच की काांशी फामकाव दगड रागर ेखये. त्माभऱेु त्माांना पभयत अवेर कीां अवा 
प्रकाय झारा शोता खया. म्शणनू माहिकाणी सरशून िेलरे आशे. 
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सुधारक मांडळीवर टीका 
 
 
 
मुांबईस प्रयाि 
  
 यानंतर अमिे र्जाणे िात रमासाहनहमत्त म ंबइस र्जाहले. म ंबइस र्जाताना मंडळीत एकास म ख्य 
करून त्याच्या छंदाने सवानी वागाव ेव म ख्यानी अमही घालून हदलेलया हनयमाप्रमाणे मंडळीस वागवावे ऄसे 
करून अमही गेलो.  पाठीमागे मंडळीने बरीि हत्यारे र्जमहवली ती तीन र्ज न्या बंद का, सहा तलवारी, काळी 
ग प्ती, ऄसी हत्यारे र्जमहवली. ती अमही रे्जळहा गणपती पाहण्यास प ण्यास अलो त्यावळेेस मंडळीने 
अमहाला ती हत्यारे दाखहवली. शोध करता ती हत्यारे रानडे महणून एक म लगा अहे त्यानंी अपलया रहाते 
घरातून िोरून अहणली व त्याला साध्य हभडे अहण को. त्याबद्दल अमही त्यास शाबासकी हदलही. सवग 
मंडळीिे हनरहनराळे ऐकून घेतले. तेणेकरून दोन माहहन्यािी हहकगत सवग तऱहेने समर्जली. त्यात 
हभड्याबद्दल प ष्ट्कळानी हहकगत साहंगतली की सवग त मच्या पश्चात त मिी खनदा अमच्या र्जवळ करीतो. 
तेळहा मी हविार केला की तो काहंी हवशषेपणा मंडळीत अलयावर काय करील. करीता ऄसी मंडळी 
िालवनू काहंी फायदा होणार नाही. कहरता काय कराव ेऄसा हविार करून अमही सवग मंडळीस र्जमवनू 
सगळ्यास साहंगतले की हे हभडे याणी अमच्या हठकाणी कोणत्याही प्रकारिा दोष नसता केवळ अपलया 
स्वभावाला ऄन सरून याने अमिी खनदा मंडळीपासी केली ती सवग मंडळीस ठाउक अहेि. कहरता 
यापासून अमहाला र्जो बोध र्जाहला तो हा की, अमही स्वदेशहहत करण्यास पात्र अहोत. करीता 
अर्जपासून अमही सवग गोष्टींिा त्याग केला ऄसे. ज्या कोणास हे िालहवणे ऄसेल त्यानी िालवाव.े त्या 
समार्जापासून अमहाला काही एक घेणे नाही ऄसे महणून अमही समार्जाबाहेर हनघून गेलो. त्यानंतर प ष्ट्कळ 
म ले घरी अली व रडली अहण महणाली की अपण समार्ज मोडू नका सवान हभडे हे फार रडले. सरासरी 
पसाभर पाणी या मायावी प रषाने गाळून मी ऄसे महणालो नाही समार्ज मोडू नका. वगैरे हवनंती केली पण 
अमही त्याचं्या बोलण्याला मान न देता हनघून म ंबइस गेलो.  
 
जमरवलेली हत्यारे पोलीसाांकडून जप्त    
 
 प ढे काहंी हदवसानंी ऄसे समर्जले की समार्जातील बह तेक सामान देवधर महणून एक म लगा अहे 
त्याने नेले त्यातं हत्यारे ही त्यानेि नेली व ती बातमी पोलीसास समरू्जन ते झाडा घेण्यास देवधरच्या घरी 
र्जाणार ऄसे त्या म लास समरू्जन त्याने अमिे घर र्जवळ पाहून अमच्या घरांत र्जाळीवाटे टाकून हदलही व 
एक कटार व काहंी भाले मात्र त्यानंी र्जवळ ठेहवली. आतक्यात पोलीसािा झाडा घरातं येउन त्या देवधरास 
पकडून त्यार्जवर खटला स रू र्जाहला. ही बातमी अमहास अमिा हमत्र दत्तात्रय हभस्क टे याणी ताबडतोब 
पत्रािारे म ंबइस कळहवली. तेथे लागलीिे रात्रीिे मेलने प ण्यास येउन हभरक टे याचं्या सहाय्याने हत्यारािी 
हनट ळयवस्था करून लागलीि परत म ंबइस गेलो. देवधरानी मंडळीपासून कोणािीही नाव े साहंगतली 
नाहीत. त्यावळेेस िापेकर नांव घे ऄसे प ष्ट्कळ लोक त्यास सागंत होते. पण त्याने हतकडे लक्ष हदले नाही. 
प ढे तो ऄज्ञान समरू्जन कोटाने सोडून हदलहा. ऄसा या समार्जावर पहरणाम र्जाहला. 
  
 प्रथमतः अमहाला फार वाइट वाटले. पण प ढे हविार कहरता गोफण्या मारतीने अमच्या 
हहताकहरताि ऄसा प्रकार केला ऄसे वाटले. कारण मी खात्रीने सागंतो की तो र्जर समार्ज िालू रहाता तर 
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अमिे काम ग प्त रहाणे कठीण होते. प ढे अमही ईभय बधं  वहडलासंह प ण्यास अलो मग अमही हविार करू 
ऄसे ठरहवले की अता ईगीि मंडळी न र्जमहवता रे्ज करणे ते अपण अहण हभसक टे या हतघाउ हमळून 
करायिे महणरे्ज फ टणार नाही  ऄसा हविार करून अमही वागू लागलो. सवग म लासं अमिे घरी येणेिी बदं 
केली. एक हभसक या मात्र येइ. तोही रात्री यायिा ऄसा पहरपाठ ठेहवला. आतक्यात राष्ट्रीय सभा येउन 
पोिली.  
 
राष्ट्रीय सभेवर टीका 
 
 यावषी प ण्याति राष्ट्रीय सभा ऄसलयाम ळे हे काय बंड अहे हे समक्ष पहाण्यािी आच्छा होती. 
तत्पूवी गावात सामाहर्जक सभेबद्दल र्ज न्या नळया लोकातं मोठा तंटा मारू्जन राहहला होता. अमहाला राष्ट्रीय 
सभाही मान्य नाही. अहण सामाहर्जक पहरषद त्यांतून मान्य नाही. तथाहप राष्ट्रीय सभेपासून र्जरी फायदा 
होण्यािा संभव नाही तरी तोटाही पण नाही. महणरे्ज तोटा अहे पैशािे संबंधीिा. लक्षावधी रपये खिग 
होतात हा तोटाि होय पण आतकेि समाधान की धार्ममक बाबतीत तरी तोटा नाही. याम ळे ती राष्ट्रीय सभा 
वषातून २५ वळेा का होइना हतिी अमही करीत नाही. पण हतच्या पोटांतील र्जी एक या स धारकानी 
िाळम ण कोंबली अहे ती मात्र अमहाला सहन होत नाही. अमही रे्ज स धारक लोकास कसे शत्रू समर्जतो 
त्यािे म ख्य कारण हेि होय. अमही र्जाणून अहोत की सापं्रत काळी अमही स्वतंत्र अहो. तेळहा रे्ज ज्याला 
वाटेल तसे तो करतो. अपण मात्र शास्त्र मागाने िालाव ेपण त्या अमच्या स्वातंत्र्याला स द्धा कायदा याने 
बंधन करण्यािी तर्जवीर्ज स धारक लोकानी माडंली त्याबद्दल अमही त्यािंा सूड काय महणून ईगव ूनये. 
ऄलबत ईगहवला पाहहरे्ज. यावळेेस गावात ईभय पक्षािंा र्जोराने वादहववाद िालू होता. एका पक्षाकडे बाळ 
गंगाधर हटळक, द सरीकडे माधव गोखवद रानडे ऄसे ऄग्रणी होउन वाग्  य द्धास अरंभ झाला. ह्यावळेेस 
र्ज न्या पक्षास श्रीधर हवटठल दाते ऄन कूल र्जाहले. हा दाते मन ष्ट्य धमािे कामातं िागंला ऄहभमानी अहे व 
त्याला आतर मंडळीपेक्षा अपले देशािा ऄहभमान र्जास्त अहे व याकहरता वाटेल हततका पैसा खिग करील 
पण अपला शह खरा करील ऄसा बाणेदार मन ष्ट्य र्ज न्या पक्षास हमळालयाम ळे ईभय पक्षास बराि र्जोर 
होता. पण त्या र्जोरातं काहंी ऄथग नाही. कारण ज्या प्रयत्नातं तेर्ज नाही महणरे्ज बंड नाही तो प्रयत्न ळयथग हो. 
राष्ट्रीय सभेच्या मागण्यास रे्ज यश येत नाही त्यािे कारण तरी हेि अहे. कारण आंग्रर्ज लोक र्जाणून अहेत 
की यािंी राष्ट्रीय सभा महणरे्ज ऄख्या हदवसािी िंगल,  ऐशअरामािी मर्जा-अहण बडबडीिा स काळ 
यापेक्षा याच्यात र्जास्त कांही एक नाही. र्जर ऄसे टीकेसारखे तेर्जस्वी महणरे्ज पाणीदार लोक अमिे ऄसते 
तर ते झक मारीत अमिे बोलण्यािा हविार करीते. ऄसे टीकेने राष्ट्रीय सभेने अपले हहत करून घेतले 
महणून अमही त्यािा हकत्ता घेतला. पण ऄखेर मागण्या कबलू केलयावर त्या पाणीदार लोकानंी काय 
तर्जवीर्ज केली आकडे कोणािे लक्ष नाही. तर गेलया वषी राष्ट्रीय सभा र्जाहली त्यापेक्षा यंदािी झोकदार 
र्जाहली पाहहरे्ज ऐशअराम खाणेहपणे हाडं्याझ ंबरे बोलणे हलहहणे हे काढून पैशािा ि राडा ईडहवला की 
देशहहतािी कमाल र्जाहली ऄसे हे हविान महणोन घेणारे नंदीबलै समर्जतात. ऄसो.  
 
सुधारकाछया सांपादकावर हल्ला करण्याचा बेत 
 
 हा हवषय प ढे येणार ऄसलयाम ळे मी या हठकाणी र्जागा ऄडहवत नाही. साराशं, र्ज न्या नळया पक्षािा 
न सता वािाळू तंटा िालला होता. तो अमहास हबलकूल पसतं नळहता. महणून अमही ईभय बंधूनी हविार 
केला की या स धारकापकैी कोणीतरी िागंली ळयक्ती पाहून हतला दंड करणे हहतावह होइल. अमिा 
पूवीपासून स धारकपत्रावर मोठा डोळा होता. पण ज्यावळेेस अगरकर त्यािा एहडटर होता त्यावळेेस अमिे 
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हविार कृतीरपाने बाहेर प़डण्यास ऄसमथग होते. महणून तो पापी अमच्या हातून स टला. त्यावळेेस 
काहंीतरी कृती केली पाहहरे्ज ऄशी ईत्कट आच्छा होउन ती पूणग करण्यास स धारक पत्राच्या दोन 
एहडटरापैकी सापडेल तो घ्यावयािा ऄसा संकलप करून अमही शोध घेव ूलागलो. हे स धारक पत्र र्ज न्या 
लोकास अहण त्याचं्या िालीहरतीस नेहमी नांव ेठेहवत ऄसते. धमगशास्त्रािे हनरहनराळे ऄथग करून त्याहवषयी 
लोकातं गरैसमर्ज ईत्पन्न होइल ऄशा हरतीने (फाटले अहे) लेखनपद्धती ऄसते. रे्ज खरे धमाहभमानी 
ऄसतील त्याचं्या हृदयातं घरे पडतील ऄशी ईद दाम भाषा आंग्रर्जाचं्या र्जोरावर हे पत्र वापरीत ऄसते. हे पत्र 
वािून अमच्या मनािी र्जी स्स्थती होत ऄसते ती हलहावयास मी ऄसमथग अहे. हकत्येक वळेा अमिा कोप 
ऄनावर होउन अमही स धारकािें ऄंक र्जाळून टाकले अहेत. पण तो कांही मन शातं होण्यासारखा दंड 
नळहे. महणून अमही देहदंड करावयािा हविार करू लागलो. स्वर्जातीयपणा मनांत अला की अमहाला 
त्यािी कींव येत ऄसे. महणनू अमही ऄसा बेत केला की याना देहातं दंड न करता साधारण दंड करायिा 
अहण मग ताहकदपत्र पाठवनू त्याना आशारा करायिा. ऐहकले तर बरे अहे नाही तर यािंी कीव करायिी 
नाही ऄसा बेत केला. अहण यािंी घरे पाहून ठेहवली. टेहळणी स रू केली. आतक्यांत एके हदवशी कळाले की 
अनंदोद्भव थेटरातं ससं्कृत नाटक अहे तेळहा अमहाला वाटले की ह्या हठकाणी हे एहटटरिय येइल. पण 
त्याहदवशी काहंी योग र्ज ळून अला नाही. प ढे अयगभषूण हथएटरमध्ये भाव ेस्कूलिी हवद्याथी मंडळी हॅमलेट 
नाटक करणार ऄसे कळले. तेळहा अमिा हसद्धातं र्जाहला की या नाटकास येतील ऄसा हविार करून 
कारण भाव ेस्कूल हे यािें हवरद्ध अहे तेळहा मत्सरब द्धीने हे या नाटकास येतील ऄसा हविार करून अमही 
दोघे अयगभषूण हथएटरिे बाहेर गेलो पण अत कोणकोण अले अहेत हे बाहेरून समरे्जना. मग कसेतरी 
िार अण्यािे पैसे हदले अहण मी हथएटरमध्ये र्जाउन अलो तो त्या हठकाणी स धारकािा पटवधगन नांवािा 
एहडटर बसला अहे व तो द सरा व नूतन मराठी हवद्यालयािा मास्तर (क लकणी) हे दोन गृहस्थ माझे 
ओळखीिे हनघाले. ते मी बाहेर येउन बधूंस साहंगतले व मग ते अत र्जाउन त्यानंीही शकून ठेहवला. व 
नाटक सपंते केळहा यािी वाट पहात अमही बसलो. तो नाटक स टले. पहहलयादंा क लकणी बाहेर प़डला 
त्याला मी हामर्जीखानािे तालमीप ढे र्जो बोळ गेला अहे त्याच्या तोंडाशी साधारण डाका हदला. हा पाट 
अहण डोक्याच्या भागाला सौमय हरतीने बसला ऄसावा तेळहा त्यािेबरोबर दोन तीन मन ष्ट्य होती. मी डाका 
देउन शीघ्र गतीने हनघनू गेलो. याम ळे पटवधगन हथएटरमधून हनघाला त्याच्या पाठीवर अमिा भाउ 
होताि. त्याला मी ब धवारातं हमळालो अहण त्याच्या पाठीमागे   
 र्जात ऄसता शालूकरािे बोळातं फ या ब रर्जाखाली त्याला अमच्या बंधून प ढे होउन लोखंडािे प्रहार 
केला. हा प्रहार कानहसल अहण डोक्यास लागला ऄसावा. यावळेीस याच्याबरोबर तीन-िार मंडळी 
ऄसावी. हे काम करून अमही घरी अलो व परमेश्वरािे फार फार अभार माहनले व द सरे हदवशी लोक 
काय बोलतात याकडे अमिे लक्ष लागले. तो एकंदर स्वधमगहनष्ट लोकास फार अनंद झाला ऄसे हदसते. 
तेणेकरून अमहाला फार अनंद र्जाहला व अमही एक मोठी धमािी कामहगरी बर्जाहवली ऄसे अमहाला 
वाटले. मग अमही हविार केला की अता यानंा ताकीदपत्र पाठवनू आशारा देण्यास काहंी हरकत नाही 
यद्यहप अपण दोघे र्जण अहोत. तरी अपली एक मंडळी अहे ऄसा यािंा एक समर्ज र्जाहला पाहहरे्ज. 
तेणेकरून यानंा दाब बसून प नरहप हे धमगखनदा करणार नाहीत ऄसा हविार करून त्याप्रमाणे अमही एक पत्र 
हलहहले. यािी नक्कल अमही ठेहवली नाही. पण त्यािा साराशं येणे प्रमाणे होय.  
 
‘सुधारक’कत्याना धमकी 
 

 “ स धारक लोकास सूिना त मही र्जसा हवधवा हववाह प्रहतबधंन हनवारक समार्ज काढला अहे, 
तशीि अयगधमग प्रहतबधंहनवारक मंडळी ऄथवा स्वधमगकरीता र्जीव देणारी अहण घेणारी मंडळी काढली अहे 
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या मंडळीस भीक मागणारे कांगे्रसही नको अहण सामाहर्जक पहरषद त्याहूंन नको. अमच्या खहदूधमात 
कशाही िाली ऄसोत. हसमग्यातलया स धारकानंी वाइट ऄहनष्ट िालीपासून तो एकंदर प्रकार अमहाला आष्ट 
अहे. अमच्या धमात ऄगर रूढ िाहलरीतीत खकहितही फेरफार करण्यािी गरर्ज नाही. कहरता या पत्राने 
एकंदर स धारक व मन स धारक लोकास फमाहवण्यात येते की, यामागे रे्ज स धारक लोकानी केले ते त्यास 
माफ अहे पण प ढे मात्र सावधहगरीने वागाव.े नाहीतर मोठ्या हदलहगरीने व डोळ्यास ऄश्रू अणून त मच्या 
मानेवर तलवार िालहवणे भाग पडेल. करीता केले सूिनेस मान देउन नीट वागा. वाडवहडलास स्मरा 
अहण धमात हात घालून एकंदर समार्जािे वैरी होउ नका. या ईपर त मिे प्रारबध.”  याप्रमाणे 
पत्रस धारकािा एहडटर देवधर महणून अहे त्याला न्यू आसं्ग्लश स्कूलिे पत्यावर पाठहवले ते त्यानी स धारक 
पत्रात तारीख २५-११-९५ िे ऄंकात साराशंाप्रमाणे हदले अहे. यानंतर म ंबइत ठाकूरिारी सामाहर्जक 
पहरषदेहवरद्ध सभा भरली होती त्या सभेत अमही प ढे होउन हे श्लोक महटले हे श्लोक माझ्या भावाने तयार 
केले अहेत. अमही कहवता कामाप रती करू शकतो. अमही कांही कहव नळहतो तरी ज्या गोष्टीिी अमहाला 
अवड अहे त्या गोष्टी हवषयी रे्जणे करून लोकातं अवड ईत्पन्न होइल ती गोष्टी करायिी ऄसा हविार 
कहरता लोकातं संगीतािी हवशषे अवड हदसून अली तेळहा त्या संगीत मागाने अपले हविार लोकाप ढे माडूं 
ऄसा हविार करून अमही कहवतेच्या पाठीमागे लागलो. त्यात कहवता करण्यािा छंद मला फार लागला. 
महणून मी स्वदेश ऄहभमानावर प ष्ट्कळ कहवता केलया. अमच्या बधूंस र्जरी र्जाग नसे तरी मनांत अणीत 
तेळहा ंकहवता कहरत. सभेत पाहटभर बोलणे अमहाला हबलक ल पसंत नाही महणून श्लोकातं अपला ऄंतस्थ 
हेतू खूप लोकास समर्जावा याईदे्दशाने अमच्या भावाने दोन श्लोक तयार केले. मात्र एका श्लोकातं 
सामाहर्जक सभेिा मर्जकूर ऄसून द सऱयांत हायकोटग वकील याला ईद देशून अहे. हा िामहण धमग त्यावळेेस 
बहनयाच्या पकं्तीस बसून गोमासं भक्षण केलयािा अरोप साबीत र्जाहला होता. तेळहा ते अमहाला सहन न 
होउन अमही त्याच्यावर श्लोक रिून सभेत महटला. श्लोक खाली देतो. 
 

ऐका राष्ट्रीय मंडपी र्जरी भरे सामाहर्जकािंी सभा ॥ 
अये सात्धकरू नये ॥ खहित त्या काँगे्रस ही हनष्ट्प्रभा ॥ 

धमािी ऄवहेलना पहरषदी अमही न ऐकू कधी ॥ 
दंडा घेउहनया स धारक िमू हाणोनी पाडू अधी ॥ १ ॥ 
मलें च्छाहदकर्जनासी फार अदरे पंक्तीस बोलावनूी 
खाती हभसहकट पाव मासंमहदरा धमांसी हधक्कारहन ॥ 
धमगध्वसंक रे्ज खरी परी सतत िाडंाळ र्जाणा परे ॥ 

नाही लार्ज कसी स धारक र्जना हाणू तया खेटरे ॥ २ ॥ 
 

 मी वर हलहहलेि अहे की अमही काहंी हविान काही नळहत. करीता कहवताशास्त्राप्रमाणे यातं ऄनेक 
दोष ऄसतील हतकडे द लगक्ष करन वािकानी ऄथगग्रहण कराव.े या श्लोकावर प ष्ट्कळ लोकाचं्या टाळ्या 
पडलया. स धारक लोकास मात्र यािा ऄथग झोंबलयासारखा होउन ते सभेतून ईठून गेले. स धारक लोकास 
अमच्याकडून मार बसलयाम ळे ह्या लोकास िागंला दाह बसला. ज्यानी त्यानी अपलया पाठीमागे प रभये 
ठेहवले. गाड्या वािनू कोणी खहडेना व त्यानी या पूवग हिन्हावरून ताडीले की र्जर सामाहर्जक सभा राष्ट्रीय 
सभेत र्जाहली तर खात्रीने मारामारी होणार ऄसे समरू्जन त्यानी ऄसलेला हेका मागे घेउन सामाहर्जक 
पहरषद द सरे हठकाणी बसहवण्यािे ठरहवले. तेणे करून लोक फार ख ष र्जाहले अहण अमहालाही 
कृतकमािा हवशषे अनंद र्जाहला. तरी सामाहर्जक सभेिा मंडप र्जाळून टाकण्यािा प्रयत्न िालू होता 
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अमही सवग अग लावण्यािे साहहत्य घेउन रात्री दोन वार्जता फग्य गसन कॉलेर्जिे टेकडीवर दोन तीनदा 
गेलो पण मंडपािे काम ऄखेरपयगत ऄहोरात्र िालू ऄसलयाम ळे तो बेत हसद्धीस गेला नाही.  
 
सामारजक सभेचा मांडप जाळण्याचा प्रयत्न 
 
 सामाहर्जक सभेनेही अपलया सभासदास हतहकटे ठेहवली  होती. सभेत अपला प्रवशे र्जाहला 
पाहहरे्ज महणून अमही यत्न करू लागलो. तेळहा अमही काही हसकलेलया म लासं ऄसा सल्ला हदला की 
एखादा स धारणेिा समार्ज काढाल तर अपणास सामाहर्जक सभेिी हतहकटे तरी हमळतील तेळहा अमच्या 
अग्रहास्तव त्यानंी यंगमेन रीफॉरमरी महणून एक क्लब काढून त्याच्या नावाने हतहकटे हमळहवण्याहवषयी 
ऄर्जग केला तेळहा महादेव गोखवद रानडे यारं्जकडून बोलावणे अले की अमच्या सभेच्या मागील कागदपते्र 
घेउन कोणातरीस अमच्या भेटीस पाठवाव.े  
 
रानड्ाांशी भेट 
 
 हे ऐकून अमिे हशकले लोक भयभीत होउन कोणी र्जाण्यास तयार होइना. तेळहा मी सभेिा 
सेके्रटरी महणून काही लटकेि कागद तयार करून त्याचं्या घरी संध्याकाळिे अठ वार्जण्यािे स मारास 
गेलो तेळहा स धारकािंा ग र झोपाळ्यावर बसला होता द सरा कोणी परगाविा गृहस्थ गप्पा मारीत बसला 
होता. या दोघाचं्या र्जवळि मला ख िी हमळून मी बसलो होतो. बराि वळे त्याचं्या गप्पा र्जाहलया पण त्या 
धड ना आंग्रर्जी ना मराठी ऄशा धेडग र्जराथी भाषेत र्जाहलया महणून त्यािंा एकंदर सेवट मला समर्जला 
नाही. त्याचं्या भाषणातं पटवधगन याला मारावयािी गोष्टही हनघाली होती पण ते र्जाणत नळहते की त्यािे 
ऄधीकारण अपले र्जवळि बसले होते. यािंा संवाद सपंलयावर रानडेबोवा माझेकडे वळले व माझी िौकशी 
करून एका मन ष्ट्यास कागदपत्र पाहण्यास साहंगतले. त्यानी ते माझे बनावट काम पाहून ऄसी र्जात काय 
अपली नाही महणून हविारले. मी ईत्तर हदले ऄसल र्जात अमही सभेच्या बाहेरी कधी देत नाही. मग रानडे 
महणाले की, त मही कोणािी संभाहवत गृहस्थािी ओळख द्या महणरे्ज हतहकटे देउ. त्यावर मी ईत्तर हदले की, 
मी संभाहवत अहे द सऱयाच्या नांवावर कधीही हवकला र्जाणार नाही. अपला हवश्वास ऄसलयास द्या 
नाहीपेक्षा गरर्ज नाही ऄसे महणून मी हनघून अलो. प ढे त्यािंा मन ष्ट्य एकदोनदा माझ्या भेटीस अला पण 
भेट हदलही नाही. होता होता राष्ट्रीय सभेिा हदवस येउन ठेपला. गावात परगांविे लोकािंी गदी ईडून 
गेली. अमच्या हशकलेलया हविान मंडळीिा अनंद तर गगनांत मावनेा. सवािी लगबग ईडून गेली अहे. 
त्यािा अनंद पाहून अमच्या घरच्या लहान पोरािी अठवण र्जाहलीं त्या र्जशा भावला भावलींिा लग्न 
समारंभ करतात अहण त्या लटक्या खेळातं त्यानी मग्न होउन खऱया लग्न समारंभापेक्षा ही अनंद मानतात 
पण स कृतास खकहितही ते पाहून अनंद न होता त्यािे ऄज्ञानािे मात्र राहून राहून हसे येते व पोरी महणनू 
कौत क कहरतात तळदत या हवळदान महणहवणाऱयािी कृती होय. त्यानंी ल ट प टूिी पलटण तयार केली. हतिी 
हबनहत्यारी कवाइत करून त्याति तालीम र्जाहले. ऄसा भावातील र्जीव नसलयाम ळे खेळणे ळयथग वाटते 
तसे शस्त्र रपी हर्जहवत्व ज्या पलटणीत नाही ती हनर्मर्जव होय. राष्ट्रीय सभेिे थोर स्वरूप अत प्रवशे 
झालयाखेरीर्ज समर्जणार नाही ऄसे र्जाणून अमही फ कट हतहकट हमळहवण्याच्या मागास लागलो. तो एक 
मद्रासी बाबू फय गग्सन कॉलेर्जच्या पाठीमागे ऄसलेलया टेकड्यावर हवा खाण्यास अला होता त्याच्यासी 
अमही र्जरा प्रसंग अणनू तो र्जातीने स धारक अहे ऄसी खात्री झालयावर अमही त्यािे हतहकट हहसकावनू 
घेतले व हनघनू गेलो. त्या हतहकटावर अमही पाळीपाळीने अत र्जाउन मर्जा पहात होतो. अत 
गेलयागेलयापासून अमहास प ष्ट्कळ प्रकार पहाता अले. हे हविान महणहवणारे लोक सेवटलया रावबार्जीला 
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नावं े ठेवतात की याने सगळे राज्य खाउन ऐशअरामातं अहण िनैीत घालहवले. पण त्यािंी कृती र्जर 
पाहहली तर रावबार्जी बरा ऄसे महणाव ेलागले. कारण सवग कामात स्वदेशहहत हे काम फार कठीण अहे. 
आहतहासािे पारायण करणाऱया या ऄहत शहाण्याना मी हविारतो की त्यानंी कधी हरकामी बडबड करून 
अहण खाण्याहपण्यािी िनै करून स्वदेशहहत ऄमक्यानंी केले ऄसे वाहिले अहे काय? रे्ज रे्ज महणून 
आहतहास प्रहसध्द प स्तक होउन गेले त्यापैकी एकाने तरी राष्ट्रीय सभा करून ऄथवा ळयाख्याने देउन सवग 
र्जगािी एकी करण्यािा प्रयत्न केला अहे काय? नाही ऄसेि ईत्तर देणे भाग पडेल. स्वदेशहहताकरता 
स्वप्राणािी पवा न करता कोयावधी प ण्यवान लोक समरागंणी धाराहतथािे हठकाणी पतन पावतात तेळहा 
स्वदेशहहत होते. फ कट होत नाही. एवढी ऄक्कल या अध हनक हविानाना नसावी. मोठ्या द दैवािी गोष्ट 
होय. 
 
जीवनाचे सूत्र 
 
 शालेय आहतहासात तोंडपाठ करून करावयािे काय? हशवार्जी ऄम क साली र्जन्मला ऄम क साली 
मरण पावला हे पाठ करण्यात काहंी ऄथग नाही तर त्यानंी र्जन्मनू मरेपयंत केले काय? राष्ट्रीय सभा करून 
गोरगरीबािी पै पैसा र्जमा करून स्वदेशहहताच्या ढोंगाखाली वषातून एकदा अपलयासारखेि स्वहहतभोंदू 
र्जमवनू िैन केली का द सरा काही भयकंर हविार मनात अणनू अपले सवग अय ष्ट्य हसलहमत्रासह 
स्वदेशहहताकरता द ःखात लोटले? या गोष्टींिा धडा र्जर आहतहास वािण्यापासून घेतला नाही तर फायदा 
काय तर अर्जपयगन्त मी राष्ट्रीय सभेिी हहकगत दरवषी वतगमानपत्रातं वािीत ऄसे त्यावरून माझी खात्री 
र्जाहली होती की हे हनळवळ ढोंग अणणाऱया गोष्टीिा मी पूणग हविार कहरता माझे रे्ज हसध्दातं र्जाहले अहेत 
ते येथे देणे र्जरर अहे. पहहलयादंा मी ऄसा हविार केला की या राष्ट्रीय सभेिे र्जनक महणरे्ज प ढारी “ 
ह यमूिंडला” वगैरे रे्ज य रोहपयन अहेत हे काय बंड अहे. महणरे्ज अमही याचं्यावर हकतपत हवश्वास ठेवावा. 
रे्ज आंग्रर्ज अमहाला या देशात खकहित हवरध्द केलयास रार्जद्रोहया सदराखाली र्जन्मठेप काळ्यापाण्यािी 
हशक्षा ठोठावतात तेि आंग्रर्ज “ह यमूिडॅला, सारखे ऄस्सल गोरे अमहास हवरध्द ईते्तर्जन देत ऄसतात. 
त्यानंा हवलायतेत हर्जवतं कसे ठेवतात. सवग खपेल पण घरभेदेपणा सहन होणार नाही. कसे यािा हे र्जर 
खरे अहेत तर ऄसा प्रकार कसा  होतो खकवा हे संभवले हविार करीता माझा हसध्दातं नाआलारे्ज हे सवग 
नाटक अहे. खहद  लोकािेंहविार कधी कू्रर मागाकडे वळलयािे महणनू त्यानंा योग्या वळण देण्यास हे 
मायावी राज्यकत्याच्या सललयाने अमहा लोकास ठकहवण्यासाठी प ढे सरसावले अहेत यात हबलक ल शकंा 
नाही. तसे नसते तर परोपकाराकहरत याना स्वर्जातीयाकडून देहातंदंड सहर्ज करायिी पाळी केळहाि 
अली ऄसती. खशगे मोडून वासरात हशरावयािी ही य क्ती होय. र्जरा एखाद्या य रोहपयनाच्या मनात अले की 
अपणास खहदू लोकाकडून बह मान हमळाला पाहहरे्ज. की तो लागलीि पालगमेंटमध्ये खहद स्थानहवषयी प्रश्न 
हनघाला की त्यानी खहद स्थानिी बारू्ज घेउन वादहववाद करावा की लागलीि अमच्याआकडिी हशकलेली 
मंडळी हटऱया बडवायला अलीि महणून समर्जाव.े मग तो ठरला खहद स्थानिा कैवारी. तो र्जर कांही आकडे 
अला तर त्यािी गाडी गाय ओढतील, दीपोत्सव काय करतील, हमरवणूक काय काढतील, की झाले यािें 
देशहहत. माझ्या अठवणीत मी हनदान दोनतीन य रोहपयनािे समोर समारंभ पाहहले. त्यांिे समारंभ पाहून 
अमही ईभय बंधूना संताप येत ऄसे. वषेधारी संन्यासी र्जो ऄर्ज गन तो र्जसा घटकेत मर्जा करून ऄखेर स भद्रा 
घेउन पळून र्जातो तित हे गोरे खहद स्थानात येउन सवास ठकवनू र्जातात. यशश्री घेउन हवलायतेत हनघनू 
र्जातात. भेद आतकाि की वषेधारी सनं्यासी स भदे्रस घेउन पळालयावर िारकेतले लोक समर्जले की हा 
ल च्चा ऄर्ज गन होय. तसे अमिे हविान समर्जत नाहीत. कारण र्जर समर्जले तर या गोऱयाच्या नादी कोण 
लागते ना. ऄस्त . यंदा प ण्यासि राष्ट्रीय सभा ऄसलेम ळे या हविान लोकािे स्वदेशाकहरता काय दीघग 
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प्रयत्न अहेत ते स्वनेत्राने पाहाण्यास सापडले. या राष्ट्रीय कामास हर्जवापाड मदत करण्याकरीता 
मद्रासकडिे एक बहल मनमोहन घोस की काय, मला त्यािे पूणग नावं स्मरत नाही पण तो राष्ट्रीय सभेिा 
भक्त अहे. हवशषे खूण तो खहद  ऄसून पोशाखाने नखहशखातं य रोहपयन होता. हहर्जड्या सारख्या हमशा 
काढतो. रंगाने गोरा ऄसता तर बरे झाले ऄसते. कारण तो आंग्रर्जी पोशाख मास ख तरी हदसला ऄसता. पण 
तो ऄंगाने काळा ऄसलयाम ळे अहण हमशा कापलया ऄसलयाम ळे आंग्रर्जी पोशाखाने त्याना फार हवलक्षण 
सौंदयग अले होते. ह बेह ब एकादा बाळ्या र्जसा यािी अपलया गाडीवर गाडी हाकणारा य रोहपयन ठेवील 
ऄसा. अर्जही त्याला (फाटले अहे) दरमहा रपये ५०० द्याव े लागतात. त्यानंतर त्यािी स्वदेशभक्ती 
िागंलीि दृष्टीस पडते. ईघडि अहे. राष्ट्रीय हहत करीत ऄसता त्यांत ऄनंत ऄडथळे मागात येणार. तेळहा 
ऄशा वळेेस रथ हाकण्यािे कौशलय कांही सामान्य नाही लागत. करीता हहन कातर बैल मन ष्ट्य 
खहद स्थानातं कोठला हमळायाला? तेळहा ऄलबत हवलायती अणला पाहहरे्ज. पण एक शकंा अहे की ज्या 
देशात क शल सारथी हमळत नाहीत त्या देशातं रथी कसा हमळणार. कारण रथी ही सारर्थयाच्या वरिी 
पायरी अहे. या रार्जश्रीला मी रे्जळहा पहहलयादंा गाडीत र्जाताना पाहहले, तेळहा मी प्रथमतः गाडी 
हाकलणाराि घौस समर्जलो अहण याला समर्जलो गाडीच्या प ढे हाकलणारा हसपाइ. ऄसो. ही एक 
स्वदेशहभमानीिी मरू्मत प ण्यपतनस्थर्जनास मदत करण्यास ऄगोदरि अली होती. हसवाय अमच्या 
शहरातंलया शाळेतलया लहान म लापंासून तो महाताऱयापंयगत एकंदर मदत ऄगदी मनापासून होती. अता 
झाले महणरे्ज काय यािी फोड करणे मला र्जरूर अहे. कारण आतर देशात स्वदेशहहताकरीता झटणे यािी 
ळयाख्या हनराळी करतील. त्यानंा वाटेल की हे स्वदेशाहभमानी र्जीवन ईदास होउन स्वदेशाकरीता मरण्यास 
तयार र्जाहले ऄसतील पण तो समर्ज ि कीिा अहे. या वळेेस अमच्या प णे शहरातं देशोदेशीिे 
स्वदेशाहभमानी शत्रू र्जमा र्जाहले अहेत ते स्टेशनावर ईतरलयाबरोबर स्वयंसेवक मंडळी त्याचं्या 
िरणसेप टासह सामान हाती घेउन महारार्ज आथे पाउल टाका, प ढे दगड अहे, माती अहे, ऄसी वरदी 
देत स्टेशननर्जीकि केलेलया छोयाशा पण स ंदर मांडवात त्यािें प्रथमपूर्जन होते. त्याहठकाणी या 
पाह ण्यानंा फळफळावळि हकानी यथेष्ट हमळते अहण गळ्यांत एक स वाहसक प ष्ट्पहार. आतके र्जाहले की 
मग वाड्यातं बसून महाराष्ट्रीय सभेच्या नर्जीकि राहण्याकहरता केलेलया स ंदर खोलयात लहान पण स बक 
पलंगावर गादीवर नेउन बसवायिे.  
 
पुण्याांतील राष्ट्रीय सभेछया महोत्सवावर टीका 
 
 या खोलीत सवग ळयवस्था ऄसायिी. एक बायको ऄसती की नाही हे मात्र ठाउक नाही. बाकी 
खायला प्यायला कोणत्याही  गोष्टीिी ना नाही. ऄभक्ष भक्ष ऄपेयपान यािी हवप लता होती. स्नानाला 
ईष्ट्णोदकािे हर्जारे केले होते. खाली स ंदर एक िौकोनी दगड अहण वर हे स्वदेशाहभमानी हवराहर्जत होउन 
मग डोक्यावर ईष्ट्ण पाण्यािा हर्जारा स टायािा नंतर देशहहत िालायिे. रात्री हवरे्जच्या हदळयािा प्रकाश 
िंद्राने हक्काप्रमाणे पाडायिा, अहण त्या ईर्जाडातं हे देशाहभमानी खहडायिे अहण मग देशहहत िालायिे. 
हदवसा यािंा राष्ट्रीय दरबार भरायिा त्यावळेेस नावार्जलेले देशाहभमानी शरू सभेत अले की टाळ्यािंा 
गर्जर ळहायिा. हटळक अले, वार्जली टाळी. रानडे अले वार्जलया टाळ्या. अहण स रेंद्रनाथ बानर्जी अले 
की काय तासतास टाळ्या झडायच्या हो. मी ि कलो. स रेंद्रनाथ बानर्जी महणरे्ज देवेंद्रनाथ आंद्रि होय. 
कारण याच्याबरोबर मागे साहंगतलेली पलटण होती. ऄसे वीरहशरोमणी र्जमले की वाग्य द्धास अरंभ 
ळहायिा. यािा प्रतीपक्षी र्जो आंग्रर्ज तो मात्र तेथे नसतो. त्यािे एखादे काळे डगले मात्र तेथे ऄसते. तो या 
वाग्श रािे धाबे दणाण न र्जाउन फेफे ईडून र्जायिी. कदाहित कोणी सरकारी अमदाराने र्जर हविारले 
ऄथवा ज्यास मंहदरात र्जर ईभे केले तर माझ्या बोलण्यािा ऄसा ऄथग नाही. ऄसे महणनू हर्जारो रपये खिूगन 
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वकील देउन भाडंायिे. हरहर देशबाधंवो, आतके हल्लक का झाला त मच्या मज्जातंतूत खरा हविार कसा येत 
नाही की ज्यावळेी हशवार्जी, बार्जीराव, नाना फडणवीस अहद करन पूवगर्जािें मनातं स्वदेशहहत करण्यािे 
अले त्यावळेेस त्यानंा का ह्यमू सो ऄथवा िाडला साहेबािी ऄक्कल घेणे भाग पडले होते काय? ज्यावळेेस 
या प ण्यवान प रषानंी यवनापासून अपणास योग्य  हक्क हमळाले पाहहरे्जत ऄशी आच्छा करून यत्न स द्धा 
केला तेळहा ित ःसींगीच्या मदैानातं मोठा राष्ट्रीय मंडप घालून हवरे्जिे हदव ेलावनू सवग देशावरिे वाणी ईदमी 
शटे सावकार एके हठकाणी र्जमून हदवसा बडबड करून अहण रात्री पलंगावर पडून हमळहवले काय ऄसे 
कोठे त मिे वािण्यात अले अहेत? कदाहित महणाल ऄमेहरकेत राष्ट्रीय सभेपासून हहत र्जाहले तर त्यािी 
ही हनराकरण मी मागील पषृ्टी केले अहे. मला आंग्रर्जी बोलता ऄथवा वािता येत नाही. पण र्जी माहहती 
मला र्जाहली अहे ती खात्रीिी अहे. याहवषयी मी हर्जतकी ििा करीन हततकी थोडी होणार अहे. करीता 
थोडक्यातं एवढेि सागंतो की हमत्रहो सते्तप ढे शहाणपण नाही, ही र्ज नी महण लक्षात ठेवा अहण एकतर 
त्याना हमळून हर्जकडून हहत होइल ते करा. यद्यहप त्यानी त मच्या आच्छेहवरद्ध कर बसहवला तरी परकीय 
समरू्जन सहन करा. त्यावर आलार्ज बडबड करणे खकवा वतगमानपत्रातं हलहहणे हा नळहे. र्जर परकीयािंा 
र्ज लमी प्रकार त महाला सहन होत नसेल तर र्जीव, धन, आष्ट, हमत्र, स त, कन्या यािंी माया सोडा. 
मनगटािे र्जोरावर हक्क मागा. ती त मिी लायकी अहे ऄसे मला वाटत नाही. कारण तसी लायकी र्जर 
त मिी ऄसती तर केळहाि ईमर्जलो ऄसतो. करीता ळयथग बोलण्यात हलहहण्यात आंग्रर्जावर टीका करून सक्त 
मर्ज रीच्या हशके्षस पात्र होउ नका. अहण मग हा र्जय मानून घेउ नका. ऄसो. ऄगर न स्त्या बडबडणाऱया, 
हशक्षा झालेलयावर त मही प ष्ट्पे ईडहवतात, तर स दैवाने हशवार्जीसारखा वीरप रष खहद स्थानांत ईत्पन्न र्जाहला 
तर कोणती कृती करून त्यािे ईतराइ ळहाल? कारण सवग कृती त मही सामान्य र्जनास करून ि कलात. 
खकबह ना हशवार्जीलाही पूवग काळी र्जो मान हमळाला नाही तो त मही स रेंद्रनाथ बानर्जी, दादाभाइ नवरोर्जी, 
ह्यमू वगैरे हीन लोकासं मान हदलात. यावरून यापहलकडे देशहहत होणे राहहले नाही, ऄसे समर्जता काय? 
िूक अहे त मिी. गरे्जल तो पडेल काय, अहण बोलेल तो करील काय? ही एक महण त मही हविार कराल 
तर त महाला शहाणपण घेण्यालायक अहे. कहरता या महणीिा हविार करण्याहवषयी हवनंती करून मी 
अपलया प ढील हहकगतीस लागतो. ऄसा राष्ट्रीय महोत्सव पाहून अमहाला फार वाइट वाटत ऄसे. एकदां 
अमही ऄसाही बेत केला होता की राष्ट्रीय मंडप र्जाळून टाकावा. पण लोकहप्रतीिा हविार करीता हे करणे 
योग्य होणार नाही ऄसे वाटले. र्जर सामाहर्जक पहरषद या मंडपात भरली ऄसती तर अमही हा मंडप 
र्जाळण्यािा प्रयत्न खात्रीने करणार होतो. पण पहहलया प्रयोगािे हतथे हबऱहाड अणलयाम ळे अमही र्जास्त 
कारस्थान न कहरता न सते बारकाइने यािी ऄनस्न्वत कमे पहात हदवसा ऄसा हा यािंा भात कलीिा खेळ 
अटपून सवग देशाहभमानी र्जन अपअपलया गावंी हनघनू गेले. मग अमही हमशनरी ईपदेशकाचं्या पाठीमागे 
लागलो. अमही म ंबइस ऄसता बयागबवेर ईभे राहणाऱया य रोहपयन हमशनऱयािंा प ष्ट्कळ प्रकारे छळ करीत 
होतो. त्यानंा दगड मारायिे, गडबड करायिी. 
 
रमशनरी लोकाांछया मागे लागिे 
 
 एकवळे अमही तेथे ऄसलेलया एका मंडमेिी हातात ऄडकहवण्यािी एक हपशवी हरवली केली. त्या 
हपशवीत काहंी आंग्रर्जी ब के हतच्या नावच्या हिठ्या अहण हकललयािा एक र्ज डगा. एक पैसे ठेवण्यािे पाहकट 
हे मात्र स ंदर होते. यात फार सोइ होत्या पण त्यातं एक पैसा अहण एक ऄडीि अण्यािे पोष्टािे हतहकट 
आतके सामान होते. ही मडम बयाँटशॅंडवर राहते. हतिा बंगला अमही पाहून अलो. एकदा अमही पालव 
रोडवर ऄसणाऱया ििग हमशन हालिी पाटी काढून अणली नी ती र्जाळून टाकली. प ण्यास अलयावर या 
हठकाणी ऄसलेले य रोहपयन हमशनऱयाच्या पाठीमागे लागावयािा बते केला. अहण तपास िालहवला तो ही 
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मंडळी ब धवारातं हफहलप्स ऄॅंड को. वरिे माडीवर ईपदेश करीत ऄसत ऄसे कळले.  त्या हठकाणी प्रथम 
मी माझा अथगबधूंना सद पदेश करून व र्जाण्याहवषयी मनाइ केली. त्याप्रमाणे बरेि हमत्रानी माझ्या 
बोलण्यास मान देउन वर गेले नाहीत. त्यािंी ईपदेश करण्यािी वळेी अली तरी वर एकही मन ष्ट्य 
नसलेम ळे त्यािें सवग ख ंटले. मी ज्या मंडळीस मनाइ केली ती सवग घरी हनघून न र्जाता रस्त्यावर र्जमा 
होउन ईभी राहहली होती. वरच्या साहेब लोकास कळले की ऄम क मन ष्ट्य वर कोणाला येउ देत नाही 
तेळहा ते खाली येउन महणू लागले की, हे त मही कायद्याहवरूद्ध कहरता,ं अमही त मच्यावर खटला करू. ऄसे 
महणून त्यानंी पोहलसासं काहंी सागंनू तो घाट ही त्यािंा हदसला. तसा मी तेथून हनघनू र्जाउन हविार केला 
की हे र्जर यत्न हनष्ट्फळ अहेत तर कांही तरी भयकंर प्रयत्न केले पाहहरे्जत. ऄसा हविार करून अमही 
प्रथम या लोकानंा शहरातं कोणीि र्जागा न देइल ऄसे कराव.े महणून त्या घरास अग लाहवण्यािी य क्ती 
योरू्ज लागलो.  
 
रमशनऱयाांछया घराला आग लावण्याचा प्रयत्न 
 
 या माडीिा हर्जना ब धवाराच्या भर सडकेवर स टला अहे. हर्जन्याच्या तोंडासी खाली एक दार 
ऄसोन वर एक दार अहे त्या दारास हे क ल प लावनू र्जात ऄसत व खालिे दार न सते कडी लावनू बदं 
करीत तेळहा अमही ठरहवले की हर्जन्यािे खालिे दार ईघडून वरील दारास अग लावनू हनघनू र्जाव.े 
खालच्या दारावर एक र्जाळी अहे हततून हर्जन्यातंलया प्रकार बाहेरील लोकासं स्पष्टपणे हदसून येइल महणून 
अमही ऄशी य क्ती केली की रे्जणे करून अमही गेलयावर मग अगीिा प्रकाश अत ळहावा. तो ऄसा. मोठे एक 
ईपरणे रॉकेलने हभर्जवनू घेतले. ते प्रथमत: वर दारास िागंलया तऱहेने लावनू मग त्याला एक रॉकेलने 
हभर्जहवलेली खिधी बाधूंन ती खाली र्जहमनीवर लाबंपयगन्त पसरून त्याचं्यावर मग नळ्यािी कौले पसरून 
त्यािा वोंगदा तयार करून त्यातून ती खिधीं बाहेर खकहित अणली होती. ईदे्दश आतकाि की त्या खिधीस 
पेटवनू अपण हनघून र्जावयािे. कवलाम ळे खिधीिा प्रकाश बाहेर न पडता व त्या हठकाणी हवा नसलयाम ळे 
ती खिधी हळूहळू पेटून अपण लाबं गेलयावर मग ते फडक्याला हशलगवणार. ऄसा प्रकार करण्यास अमही 
हभस्क टे महणनू अमिा हमत्र होता त्याला प्रथम वर पाठहवला व अमही दोघे त्यािे सरंक्षण करण्यास 
मावळ्यािा वषे घेउन ि रम रे फाहकत खाली बसलो. खालया दारास ज्यावळेी क लूप लावाव े महणरे्ज 
हवझहवण्यास काही समय पडेल ऄसा हविार करून एक िार पैशािे क लूप अमही हवकत घेतले. तेही 
हभस्क यापाशी हदले. व तो वर गेला. पण प्रथमिे काम ऄसलयाम ळे तो घाबरून गेला. अहण कसेतरी काम 
करून खाली येउन अमहाला साहंगतले केले. तेळहा अमही त्याला घरी र्जाण्यास साहंगतले. अमही दोघे तो 
प्रकार काय मरे्जिा होता हे पाहण्याकहरता आकडे-हतकडे खहडून वाट पाहू लागलो. तो अग लागलयािा 
बोभाटा काही ऐकू येइना. एक तास झाला तेळहा अमही हविार केला की बेयाने हशलगहवले नाही. मग मी 
वर गेलो व बधूं खाली राहहले अहण वर र्जाउन पेटवनू खाली येउन क ल प लावनू अमही हनघून गेलो. 
खकहित लाबं र्जातो न र्जातो तोि अग लाहगलयािे खशग ऐकले. घरी येतो तो अमच्या घरार्जवळील 
बंबवालयािेंही खशग ऐहकले. पण थोड्याि वळेांत परत टेहलफोन अला की, अग हवझली. तेळहा अमिा 
हहरमोड झाला की, प्रयोग तर झाला पण र्जसा ळहावयाला पाहहरे्ज तसा झाला नाही. शोध कहरता खाली 
लाहवलेले क ल प ऄगदी क िकामािे होते महणनू अमिे दगडू हलवाइ वालयाने क ल पासह क स्ती करून 
दार ख ले केले ऄसे ऐहकले. िार पैशािे क ल प हकती हटकाव धरील? र्जास्त खकमत खिावयास अमही 
ऄसमथग होतो. महणनू ही बारू्ज कच्ची राहहली. हा प्रकार झालयावर त्या घरािे मालकास आशारा हदला की, 
बाबा यानंा काढून टाक नाहीतर कधीकाळी प न्हा प्रयोग केला र्जाइल. 
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पलटिीत रहाण्याचा प्रयत्न 
 
 
 
 अमिी हवशषेआच्छा पलटणीमध्ये रहावयािी ऄसलयाम ळे अमही नेहमी याहवसी प्रयत्नशील होतो. 
दर रहववारी अहण ब धवारी र्ज न्या बार्जारांत र्जाउन त्या हठकाणी रे्जपलटणीिे लोक अले ऄसतील त्यािंी 
म द्दाम गाठं घेउन त्यानंा अमहीहवषयािी माहहती प सत ऄसता येणाऱया लोकातं रे्ज अमिे मराठे 
ऄसतत्याच्यासी (फाटले अहे) सोडून हदले होते. कारण या लोकािंा पक्का ग्रह या या आंग्रर्जािंी करून 
हदला अहे की, त महाला ब डहवण्यास कारण िामहणहेि होत. 
 
ब्रमहदे्वष्टी मांडळी 
 
 सूज्ञ वािकास माहहत ऄसेल की, प णे अहण म ंबइ शहरातं भलीमोठी एक ज्योहतबा फ ले यानंी 
काढलेली  िमहिेष्टी  मंडळी अहेत. या मंडळींिे काम िामहणहवषयी सवग र्जातीत हतरस्कार ईत्पन्न 
करायिा. त्याकहरता देशोदेशी हफरून ळयाख्याने देउन िामहण िेष वाढवावयािा हा यािंा धंदा त्यािें म ख्य 
वतगमान ‘दीनबंधू’ महणून म ंबइस एक अठवड्याला पत्र हनघते. या पत्रातं िामहणािंी खनदा सवग भरलेली 
ऄसते. ज्योहतबा फ ले मरण पावलयावर लोखंडे महणून यािें प ढारी झाली हे लोखंडे मूखग हशरोमणी ऄसता 
स्वर्जातीयातं िेष पसरण्यािी म ख्यकामहगरी हे बर्जाहवत ऄसलयाम ळे आंग्रर्जानंी यानंा “र्जस्स्टस ऑफं पीस” 
महणून एक बह मान दशगक पदवी हदली अहे. ऄशा प्रकाराने प ष्ट्कळ आंग्रर्जाकंडून यानंा मदत अहे ऄसे सूक्ष्म 
ऄवलोकन करणाराला अढळून येइल. मात्र हा यािंा प्रकार दहक्षणच्या िामहणाहवषयीि अहे. पाहू गेले 
ऄसता दहक्षणी िामहणास र्जसा रार्जकीय गोष्टींिा नाद अहे व त्याकरीता ब द्धी अहण खहमत ते र्जसे नेहमी 
खिग करीतात तसे आतर देशातं हदसून येणार नाही. करीता ऄशा ईलाढाली लोकासं सवगसमान ऄन कूल 
होणे आष्ट नाही. ऄसा हविार परकीयांने करून त्यानंी या ऄज्ञान लोकासं बह मान देउन याकडे प्रवतग केले 
अहे. यातं हबलक ल शकंा नाही. याचं्या या अत्मघातकी प्रयत्नापासून प ष्ट्कळ अमिे अनंहदत र्जाहले ऄसे 
होत अहे व प ढे होइल व परहकयािंा फायदा होइल. प्रसंग अला अहे महणून या हठकाणी त्याचं्या मताने 
खंडण करणे र्जरूर अहे. हे ऄज्ञान लोक नेहमी ऄसे महणतात की िामहणानी  राज्य घालहवले. िामहण 
ऄप्पलपोटे अहेत ही दोन लक्षणे नेहमी प ढे करून िामहणािी मन मानेल तशी खनदा करून घेतात. प्रथम 
अरोप िामहणानी राज्य घालहवले. हा अरोप प ढे अणताना शवेटला वर्जीिी कारकीदग ईदाहरण घेतात. 
या बार्जीरावाने िामहणभोर्जन घालून अहण प ष्ट्कळ खनद्या प्रकार करून अपले राज्य परहकयाचं्या घशातं 
घातले. हा प्रकार आहतहास स्मरत ऄसेलि. या राबबार्जीला िामहण लोकानंी कधी िागंला महटला नाही व 
प ढेही महणणार नाहीत. त्यानी केलया गोष्टी फार वाइट अहण देशास घातक झालया या बद्दल कोणािाही 
मतभेद नाही. पण या िामहणिेष्ट् यानंा मला आतकेि हविारावयािे की ज्या वळेेस बार्जीरावाने राज्य गमावले 
त्यावळेेस मराठे सरदार खशदे, होळकर, गायकवाड, भोसले, सातारकर, कोलहापूरकर हे सवग गेले होते 
काय ऄथवा हनवातं ऄसून हातातं बागंड्या भरून ल गडे नेसून मराठमोळ्यात लावनू बसले होते काय हक 
हमशा भादरून हहिडे झाले होते. त्यानंा झाले होते काय  खहद स्थानािा बह तेक भाग मराठी ससं्थाहंनकानंीि 
ळयापलेला अहे ऄसे ऄसून त्यावळेेला अपलया गवाने वाकून साहेब लोकाचं्या हातांत हात घालून अमही 
त मिे दोस्त ऄसे महणण्यास शरम कशी वाटली नाही बार्जीराव बाहेर िालीिा होता हे र्जर खरे अहे तर 
सवानी हगल्ला करून त्याला कैद करून राज्यावर योग्य मन ष्ट्य कांही नाही बसहवला. ईलट दूरदृष्टी नाना 
फडणवीस यानंी या पार्जी बार्जीरावाला बसवनू राज्यािंा नाश करू नका ऄसे वारंवार सागंता ऄसता या 



 अनुक्रमणिका 

ग्वालहेरच्या खशद्यानंी त्यािा पक्ष धरून त्याला गादीवर बसहवले. या वरून राज्य ब डहवण्यास कोण कारण 
झाला एकंदर पेशळयािें सरदार ऄसतानंा ऄखेर आंग्रर्जासं हफतूर होउन र्जागच्या र्जागी अपले गाठोडे 
साभंाळून राहहले. हा हरामखोरपणा क ठे फेडतील.  
 
ब्रामहिाांचे रनदोरक्षत्व 
 
 अर्ज र्जी संस्थाने खहद स्थानात हयात अहेत हततकी धन्यास बेमानी होउन आंग्रर्जासं हफतूर झाली 
महणून अर्ज दृष्टीस पडतात. नाही पेक्षा तेळहाि आंग्रर्जािंी स्वहः करून टाकली. ऄसती कदाहित कोणी 
ऄसेही महणतील की, बार्जीराव धनी होता तेळहा तो िागंले वागेना सबब अमही त्यािा त्याग केला ऄसे र्जर 
क णी महणतील तर मी त्यानंा हविारतो हीि कृती संभार्जी वाइट हनघाला महणनू मोरोपतं पेशव ेऔरंगझेबािे 
पक्ष धरला ऄसता तर त मही त्याला काय महटले ऄसते. संभार्जीच्या कारहकदीत अहण ते मेलयानंतर र्जी 
कठीण स्स्थती अली होती ती आहतहासांत वािनू त महाला कळून येइल की, त्यावळेच्या शताशंाने 
बार्जीरावािे वळेेस कठीण प्रसंग अला नळहता त्यावळेेस ज्या लोकानंी नेट धरून स्वदेशहहतास्तव 
अटोकाट प्रयत्न केले त्यािंी प्रशसंा करणे योग्य होय. तसा नेट पेशळयािें सरदार महणहवणारे खशदे, 
होळकर धरले तर अर्ज या स्स्थतीला ते येउन खनदेला पात्र झाले नसते. रे्ज खरे देशािे मालक रे्ज पेशव े
त्याचं्यापैकी सापं्रत एक तरी कृष्ट्णवदंन करून र्जगावर परक्याला िाटीत वास्तळय करीत अहे काय? 
बार्जीरावाने राज्य आंग्रर्जािें हवाली करून अपण िामहणवगात हहरहहर महणत बसले. पण त्यािें दत्तकप त्र 
धोंडोपंत नाना यानंी अपलया बापािे नावाला र्जो काहळमा लागला व तो प स न टाकावया कहरता बाळासाहेब 
रावसाहेब, तात्या टोपे अहण झांशीकर लक्ष्मीबाइ या बधं हमत्रासह रणभमूीवर कृताथग होउन परलोकी गेले 
त्या वळेेसही या खशदे, होळकर यानंी हरामखोर पणा केला. तो र्जर केला नसता तर अर्जला त्यािंी अहण 
अमिी ही स्स्थती नसती. अमच्या िामहणािंी बायको स द्धा लढायला ईभी राहहली. अहण दाढी हमशी 
ज्यानंा अहेत  ज्यािें वाडवहडल रे्जथे धन्यािे धडे तेथे अपले शीर ऄसे महणनू एकहनष्ठपणे िाकरी करीत 
अले. त्यािेंि हे वशंर्ज त्यावळेेस स्वामीप त्रास साध्य न होता स्वामीशत्रू, धमगशत्रू अहण यशशत्रू र्जो आंग्रर्ज 
त्याला हमळण्यापेक्षा मराठ्याचं्या नीिपणा अणखी कोणता ऄसतो हविार करा. ईगीि िामहणािे नावंाने 
ओरडू नका. िामहणामंध्ये वाइट कोणी नाही ऄसे माझे महणणे नाही पण र्जसे िामहण वाइट अहेत तसे आतर 
र्जातींिेही लोक त महास अढळतील. र्जसे अमिे िामहण आंग्रर्जासं ऄन कूल होउन र्जादूसारखे गाड्याघोडी 
सापं्रत ईड्या मारीत अहेत तसे त मिे मराठे नाहीत काय? हकती दाखव?ू एक न्याय त महाला सागंतो. 
हर्जतके अर्ज आंग्रर्जािें हसतल छायेत त कडे मोडीत पडले अहेत हततके त्यावळेेस पेशळयाशी हनमकहराम 
होउन स्वामी द्रोही बनले अहेत. त्यातं िामहण, मराठे, म सलमान सवग र्जाती अहेत. क णी क णाला 
हसावयािे कारण नाही. हैद्राबादकर त्यावळेेस स्वतंत्र होते ना, मग ते का स्वस्थ बसले? का त्यालाही 
कारण िामहण बार्जीरावि. ऄरू्जन र्जी एकामागनू एक मणीपूर िमहदेशासारखी ससं्थाने आंग्रर्जांच्या घशात 
ईतरत अहेत त्याचं्यात काय िामहणि अहेत काय? व रे्जथे दोष देता भीतर द देवाला दोष देतो. अधी 
हफरते मग सवग गोष्टी होतात. या ज्या मानी खहद स्थानच्या या टोकापासून त्या टोकापयंत ऄसणारी हनराळी 
संस्थाने हवपहरत मती होउन आंग्रर्जासं मन मानेल तसे करून हदले त्यात कोणी कोणाला दोष द्यावा ? 
 
इांग्रजाशी सामनयात धारारतथी पतन पावले ते रनदोषी 
 
 माझ्या मताने सवगि दोषी अहेत रे्ज आंग्रर्जाशंी सामना देउन धारातीथीं पतन पावले ते मात्र हनदोष 
होत. ऄसे प ण्यवान प रष पाहू गेले तर अमच्या िाह्मणाति अढळून येतील. ऄरू्जन पाहू गेले तर मी महणतो 
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तेि त महाला हदसून येइल. ५७ साली नानासाहेब, त्यानंतर वास देव बळवतं अहण त्यानंतर अमही दोघे 
भाउ दामोदर अहण बाळकृष्ट्ण हहर िापेकर यावंािनू कोणी मराठा ऄगर म सलमान स्वधमग अहण स्वदेश 
यासाठी र्जीवावर ईदार झाला अहे काय? पेशळयानंी हदलेलया र्जहाहगरी संभाळून धन्या धत्त रा अहण िोरा 
मखलदा या महणी याप्रमाणे धनी तर मरून गेले अहण हे हरामखोर हर्जवतं राहहलेले अहेत. ह्याचं्याकहरता 
कोणता नरक ईत्पन्न केला ऄसेल यातून र्जास्त याचं्याबद्दल हलहू आस्च्छत नाही. कारण यानंी केलेलया 
हनमकहराम कृतीिे स्मरण झाले की मस्तक हफरून र्जाते. यािंा सूड घेणे झाले नाही याबद्दल मला फार 
वाइट वाटते. हदनकरराव रानडे खशद्यािें मार्जी हदवाण याहवषयी अमही फार मनात र्जळत होतो. पण 
थोड्याि हदवसापूंवीं तो मरण पावला ऄसे ऐकले तेळहा अमिी हनराशा झाली. अता तर सवग मनोरथ प ढील 
र्जन्मावर टाकणे भाग पडले. परमेश्वर अमिे मनोरथ र्जन्मोर्जन्मी पूणग करो द सरा अके्षप खोडण्यािा 
राहहला अहे. पण ऄसा सामान्य हवषय याहठकाणी घेउन हवस्तार करू आस्च्छत नाही. याबद्दल कैलासवासी 
हवष्ट्ण शास्त्री हिपळूणकर यानी लोकहहतवादी याचं्यावर र्जी हटका केली अहे ती वािण्याबद्दल मी अपलया 
वािकासं हशफारस कहरतो त्यांत त्यानें ईत्तम ग्रहतपादन केले अहे.लाराशं आतका की ऄसा िाह्यणहवषयी 
िेशभाव आतर र्जातीत पसरला अहे. पलटणीत ऄसणारे रे्ज दहक्षणी  मराठे यात हा भेद फार अहे ऄसे मला 
ऄन भवानी कळून अले अहे. िवर्थया पलटणीिा स भेदारं मेर्जर काहसनाथ बाने महणून एक अहे. त्यािी 
माझी िागंली ओळख झाली होती. प्रथम भेटीत त्यानी मला येण्यािे कारण हविारता मी साहंगतले की मी 
य द्धकलेिा शोकी अहे. मला नोकरी हमळेल काय, त्यावर त्या गड्याने कपाळास अठ्या घालून म द्दाम 
नकार स्वर नेउन कोकणी भाषेत मला महटले, भटर्जीबोवा, ते सवग खरे पण या हठकाणी त मिे सोवळे 
ओवळे कसे िालेल. येथे काही लाडू खाण्यािे नाहीत. हे पहा माझे पाय कसे लाल झाले अहेत. ऄसे 
हफरणे पडते. ते काम अमिे अमही करू र्जाणे. याप्रमाणे त्यानी बरेि पाडंीत्य केले. ते मी हळूि ऐकून 
घेतले. त्यावर मला हवतंडवाद करावयािा नसलयाम ळे मी त्यानंा िढवनू हदले की स भेदारसाहेब धन्य अहे 
त मिी, लढाइ ऄती त महीि करावी. त मिे लाल पाय पाहून मी थक्क होउन गेलो. काय हे श्रम. आतके बोलून 
त्यानंा हिढहवले पण थोडे लागूनही बोललो की, पेशव ेरे्ज ऄटकेपार गेले त्यावळेेस त्यानी सोवळे नेसले होते 
काय? द राणीिी र्जी ते्रधा ईडवनू हदली ती भोर्जन करून लाडू खाउनि ईडहवलीना? ऄसे हविारताि 
स भेदार साहेब मउ अले अहण महणाले ऄसे नाही. माझे महणे याचं्यात धमग कमग िालत नाही. ऄशा हरतीने 
मी पलटणीत राहण्यास प ष्ट्कळ प्रयत्न केला. त्यांत दहक्षणी मराठे अमिा ईपहास करून अमिी थट्टा 
करीत महणून अमही यािंी गाठ घेणे सोडले. 
 
 अमही पलटणीच्या लोकासी स्नेहसंबधं करून अमही पलटणीतील माहहती करून घेत होतो. 
पलटणीतील लोक अमहाला फौरे्जत राहण्यास कोण मत देइंना. ते महणत अमही द दैवी महणून या 
पलटणीत नोकरी पत्करली. ते त्यािें सागंणे अमहाला रित नसे. अमही खूप प्रयत्न करीत होतो. पण 
अमहाला यश येइना. तेणेकरून अमही नाइलार्ज र्जाहलो.  
 
पलटिीत नोकरीस रहाण्याचा प्रयत्न 
 
 अमही खहदू संस्थानमधून प्रयत्न करू लागलो. बडोदा लष्ट्कर, आंदूर, हैद्राबाद, सागंली वगरेै 
हठकाणी बड्या लोकाचं्या गाठी घेउन अमिे हविार कळहवले की अमहाला हरसालयात राहण्यािी आच्छा 
अहे. पण कोणीही अमहाला अश्रय हदला नाही. मग अमही गोव ेसरकारला एक ऄर्जग केला पण त्यानीही 
ईत्तर हदले नाही. 
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रसमल्यात केलेला अजण फेटाळला 
 
 प ढे अमहाला कोणी साहंगतले की त मही सामान्य य रोहपयनासं ऄर्जग करून काय ईपयोग. 
हसमलयात म ख्य सेनापतीला ऄर्जग करा महणरे्ज दाद लागेल. त्यावर मी हतकडे िार ऄर्जग केले. त्यािी 
ईत्तरेही अली पण त्यातं काहंी फायद्यािी गोष्ट हनष्ट्पन्न झाली नाही. ऄथात्  नकार हमळाला. त्याच्या नकला 
मी माझे हमत्र ि इन अहण केनडी याचं्यार्जवळ हदलया अहेत. त्यांत एक सागंलीकरासही केलेला ऄर्जग अहे. 
ते सवग याप ढे छापाव ेऄसे माझे मत अहे.  
 
 ऄसो. कणगकटू ऄक्षरे हसमलयाहून अली तेळहा अमिा हनश्चय झाला की ज्या देशातं आतकी 
स्वतंत्रता नाही त्या देशातं राहण्यापेक्षा परहिपात राहणे फार ईत्तम. ऄसा हविार करून अमिे बंध  नेपाळ 
हा स्वतंत्र देश अहे ऄसे र्जाणनू हतकडे र्जाण्यास हनघाले. आतक्या दूर र्जाण्यास अइबाप परवानगी 
द्यावयािे नाहीत. अमही कधीही वडीलमात श्रीिा त्याग करून स्वैर हवहार यापूवी केला नाही. पण ऄसा 
हविार केला की अपण र्जर अता स्तबध बसलो तर ऐन ईमेदीिे हदवस ळयथग घालहवलयासारखे होणार 
अहे. कारण अमही र्जी कला हशकण्यािी आच्छा करतो ती य द्धकला शरीरबल पूणावस्थेत अहे तो पयंति 
हशकली पाहहरे्ज. तेळहा हदवस गत करून ईपयोग नाही. पण एक नड अली की अपलया पश्चात 
माताहपतरािंी काय तर्जवीर्ज कारण त्यानंा ऄंतर देणे हा अमिा धमग नाही. 
 
युद्धकला रशकण्यासाठी नेपाळाांत जाण्याची तयारी 
 
 ऄसे र्जाणून अमही ऄसे ठरहवले की मी घरी रहाव ेअहण बंध ंनी स्वकायगहसद्धीकहरता नेपाळात 
र्जाउन अपली दोघािंी सवग तऱहेने सोय करून नंतर मला हलहाव.े ऄसा हविार करून अमही हनघण्यािा 
म हूतग पाहहला. त्यावळेेस माझ्या घरी सवग मडळी ख्याली ख शालीत होती.वािकहो, माझ्या वहडलानंा 
हकतगनाच्या धंद्यात िागंला पैसा हमळे. माझे वडील खर्मिक ऄसत. तेणेकरून ते नेहमी अला सणवार 
अनंदाने घालहवत. पाह णे परगावंिे अले तर त्यािंा पाह णिार ठेवण्यास माझे वडील मोठे ईलहाहसत 
ऄसत. तेणे करून अमच्या घरी कधी आष्टहमत्र र्जमनू हमष्ट पदाथग भोर्जनास झाला नाही ऄसे िहिति घडत 
ऄसेल. परमेश्वर कृपेने अमिा संसारही ईत्तरोत्तर वृद्धींगत होत िालला ऄसलयाम ळे अमिा अनंदही 
त्याबरोबर वाढत्या प्रमाणावर ऄसे. त्यात हवशषे गोष्ट ही की संसारात स ख ईत्पन्न होण्यािे साधन रे्ज पे्रम ते 
अमिे घरी पूणगतऱहेने होते. मी प ष्ट्कळ घरात पाहतो पण ज्या घरातं तंटा नाही ऄसे हनमगळ घर मला हदसत 
नाही. अगा लावा त्याचं्या बाकीच्या स खाला. पसेैवाले ऄसतात. क ट ंबही मोठे ऄसते पण एकािे तोंड 
पूवेकडे तर द सऱयािे तोंड ईत्तरेकडे. ऄसा प्रकार अमच्या घरी नळहता. मर्जपेक्षा हर्जतके लहान हततके 
माझ्या अजे्ञत ऄसत. माझी ऄमयादा कधीही त्यानंी केली नाही. याबद्दल मी त्यािंा कसा ईतराइ होउ. 
परमेश्वर त्यािें कलयाण करो. ऄसे पे्रमाने वागणारे माझे बहीणभाउ माताहपतर स त कलम यानी घर कसे 
भरलेले होते. पण पूवगर्जन्माप्रमाणे अमहाला हा हतसराि नाद लागला. ऄसलयाम ळे या एकंदर संसारातून 
अमिे हित्त हतसरीिकडे. स म हूतग पाहून बधूंिा र्जाण्यािा बेत बस ठरला. त्या ऄहतलाबं प्रवासाकहरता 
अमही पैसा स मारे ४० रपये र्जमवनू ठेहवले होते. ते वाटखिी करीता बधं ंनी  बरोबर घेतले. अणखी बरोबर 
लागणारे सामानही घेतले. पहाटेच्या गाडीने र्जाण्यािे ठरले होते. त्याप्रमाणे अमही ईभयता बंधू फार पहाटे 
ईठून परमेश्वरािी अराधना केली अहण प्रभपूासी करिय र्जोडून मागतो झालो की अमही सदर वासना 
धरून पाउल बाहेर टाकतो. तू यश दे. नंतर मी वहडलपणािे नाते मनातं अणनू त्यास िार ईपदेशपर शबद 
बोलून क्षणभर हवरहद ःखात हनमग्न झालो. अर्जन्म अमही सवग क ट ंबातून एकमेकास सोडून कधी दूर झालो 
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नाही त्या अमहा हे फार द ःख वाटले. त्यातून अमिे हे तर पे्रम बंध वगासारखे नळहते. माझ्या भावाने मला 
नमस्कार करून वहडल मात श्रीस मनातं नमस्कार करून मनामध्ये गर्जानन नावािा ईच्चार करून गृहाबाहेर 
पाउल टाहकले. मी ब धवारपयंत पोिहवण्यास गेलो व मी परत हफरलो पण माझे मन ईदास झाले. वाटे की 
शास्त्रहनयमापं्रमाणे प्रवासास र्जाताना द सरा कोणी सहवासास पाहहरे्ज होता तो न घेता गेला अहे. परमेश्वर 
त्याला स खी ठेवो. ऄसे खितून घरी अलो. सकाळी १० वार्जता भोर्जनाच्या वळेेस माझा भाउ रे्जळहा दृष्टीस 
पडला नाही तेळहा वहडल समर्जले की हा क ठेतरी गेला. माझे वहडल मोठे दूरदशी ऄसलेम ळे ते अमिे 
िेष्टीत तेळहाि समर्जत. 
 
भाऊ दूर गेला महिून आईचा शोक 
 
 मातोश्री मात्र भोळी पण वडीलानंी हतला र्जाणवले की बालकृष्ट्ण कोठेतरी हनघनू गेला. मग काय 
हविारता हतने एक हशत न खाता माझी पाठ धरली की बाळ क ठे गेला. हे त ला वडील अहे. करीता त्याला 
पत्र पाठवनू परत अण. तेळहा मी रे्जवीन. मी हतला साहंगतले, तो मला हविारून गेला नाही. पण हे हतला 
खरे वाटेल काय? हर्जने हनत्य क्रम अमिा पाहहला अहे. ऄशा अइबापास माझे महणणे खरे वाटेल कसे? 
ऄशा वळेी मला वाटले की मी ळयथग पाठीमागे राहहलो. मातोश्रीिा हवलाप माझ्याने पाहवनेा पण काय करू. 
अला प्रसंग पार पाडला पाहहरे्ज. महणून त्यािी खात्री होण्यास तो बडोद्यास गेला ऄसे सागंनू हतला रे्जउ 
घातले. मातोश्री दररोर्ज माझ्या पाठीमागे लागे. पण मी ऄधम दररोर्ज हतला नवीन थाप देउन हदवस 
घालव ू लागलो. नीतीने वागणारे वडील-मात श्री अमिे ऄसता त्यािंा पहरत्याग करून त्यास त्रास 
हदलयाबद्दल मला फार वाइट वाटले. गावातही र्जो तो हविारू लागला की त मिे बधं  क ठे गेले. तेळहा मी 
सागंत ऄसे त्याना की ते बडोद्यास गेले अहेत. ऄशा रीहतने बधं  र्जाउन स मारे पंधरा हदवस र्जाहले पण 
क शलतेिे पत्र काहंी नाही. मी खितात र झालो. तो एके हदवसी एक तार अली की मला पंिहवस रपये 
तारेने पाठवनू द्याव.े हे वािताि काळर्जी दूर झाली. कारण शरीरप्रकृतीनी ख शाल अहे ऄसे समरू्जन मी 
खूष होतो. पण पैशािी मागणी का झाली याहवषयी हविार करू लागलो. पण ती वळे हविार करण्यािी 
नळहती. ऄगोदर रपये कोठून अणाव ेया हविारात पडलो. अमही र्जरी िोरी करण्यात पटाइत अहोत ऄसे 
अमिे विनापासून हसद्ध होतो तरी कोणािा एक छदाम हरण केला नाही. पैशािे कामात अमही ईलट 
लोकावर ईपकार केले ऄसतील तर कोणािे देणे अमही कधीही ईरांत ठेहवले नाही. अमहाला कोणतेही 
ळयसन नसलयाम ळे पैशािी र्जरूरीही लागत नसे. लागला पैसा तर या स्वदेशी हहताकहरताि लागणार ऄसे. 
अमही पतीने लोकातं वागत ऄसलयाम ळे लोकातं अमिी िागंली पत ऄसे. अमही रे्जथे शद्न टाकू तेथे ळयथग 
र्जाणार नाही. ऄसी माझी खात्री अहे. त्याप्रमाणे मी एका हमत्रापासून ही रक्कम मागताि त्यानी काढून 
हदले. त्याबद्दल मी त्यािें फार अभार माहनले अहण लागलीि तारेने रपये पाठवनू हदले. तार 
ऄलाहाबादेहून अली होती त्याि हठकाणी रपये पोस्टाच्या पत्त्यावर त्यानंी मागहवले. त्याप्रमाणे पाठहवले. 
त्यानंतर अमिे बधूं गेले हे वहडलानी  पाहून त्यानंी तकग  केला की ऄंदार्जािी पाठीमागनू हे वडील 
हिरंर्जीवही र्जाणार. ऄसा तकग  त्यानंी करून तशी पते्रही आष्टहमत्रास पाठहवली. रपये पाठवनू पधंरा तीन 
वार झाली तरी बधूंकडून पत्र अले नाही. महणनू मी काळर्जी करीत ऄसता एके हदवशी पहाटे मी र्जागा 
झालो ऄसता माझ्या हप्रय भावािा अवार्ज ऐहकला. तेणेकरून मला फार अनंद झाला. 
 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

बांधूचे पुनरागमन 
 
 प्रथमत: त्याला शरीराने ख शाल स्वनेत्राने पाहून मी परमेश्वरािे फार फार अभार मानले. हवशषे 
अनंद मला हा झाला की माझ्या अइला परमानंद होइल. त्याप्रमाणे माझ्या अइला सकाळी बाळकृष्ट्णास 
पाहून र्जो अनंद झाला तो हतच्या िेहऱयावर स्पष्ट हदसत होता. मग द सऱया हतसऱया हदवशी मी बधूंना 
हतकडिी हहकगत हविारली. त्यानी हवस्तारानी साहंगतली. नेपाळाहवषयी र्जी अमिी मोठी ईमेद होती ती 
समूळ नाहीशी झाली. वाटेत बंधूवर र्जो र्जीवावरिा प्रसंग ग दरला आत्यादी हहकगत बधूंनी स्वहस्तानी घ्यावी 
ऄसी आच्छा करून मी तो भाग सोडतो. 
 
आईवरडलाांना अांतर न देण्याचा रनश्चय 
 
 यानंतर अमही हनयम केला की रे्ज होइल ते होवो. अपलया देशातं राहून रे्ज करणे ते करू, 
वडीलमात श्री यानंा ऄंतर द्यावयािे नाही. मग काय करावयािे यािा हविार करीता मी बंधूना महणालो  की 
ऄरू्जन एक ऄर्जग ऄसा करावा की र्जर त मही अमच्यासारख्या य द्धकलेहवषयी शोकी मन ष्ट्यास योग्य हठकाणी 
िाकरीस ठेहवत नाही तर अमही अपला शोक कसा पूणग करावा. बंडे करावीत काय? ऄशा तऱहेिा ऄर्जग 
करणे महणरे्ज ईघड शत्रू होणे होय. ऄसा हविार करून अमही ठरहवले की आंग्रर्ज हे अमिे कट टे शत्रू होत. 
त्याच्याम ळे अपणास ही परतंत्रता प्राप्त र्जाहली अहे. कहरता याचं्याहवरद्ध हर्जतक्या गोष्टी होतील त्या 
करायाच्या हेि अमिे अहण आंग्रर्जािे वाकडे होण्यािी पहहले र्जबरदस्त कारण होय. 
 
  



 अनुक्रमणिका 

रशवजयांती उत्सवावर टीका 
 
 
 
रशवजयांती उत्सवावर टीका 
 
 आतक्यात हशवार्जीच्या र्जन्म ईत्साहािा पहहला समारंभ प्राप्त झाला. हा ईच्छाह अमहा 
ईभयताबंंधूना हबलक ल पसतं नाही. ज्या गोष्टीत हनळवळ बडबड अहे, त्या गोष्टी पाहहलया की अमिा 
संताप होत ऄसे. त्यात हशवार्जीच्या ईच्छवात कांही गोष्टी आतक्या ऄमयाद अहेत की त्या प्रत्यक्ष 
हशवार्जीसस द्धा अवडणार नाहीत. प्रथमतः हशवार्जीिी योग्यता देवाबरोबर करून र्जो र्जयतंीिा पहरपाठ 
पाडला तो हबलक ल हशवार्जीस पसंत पडणार नाही. कारण हशवार्जी र्जरी महत्त्वाकंाकं्षी पहहलया प्रतीिा 
होता अहण तसे ऄसणे स्वाभाहवक अहे. कारण एवढा र्जो हर्जवावर ईदार होइल तो यशाकरताि. पण मला 
परमेश्वरािे बरोबर प र्जीत र्जा ऄसे तो कधीही महणणार नाही. कारण त्यािे ग र रे्ज समथग रामदास त्यािंी 
योग्यता र्जर देवाबरोबर झाली नाही तर त्यािंा हशष्ट्य एकदम आतक्या पायरीला पाय लावनू कसा गेला. 
रामदासािी काहंी र्जयंती नाही होत. प ण्यहतथी महणून कहरतात. र्जयंती करण्यािा प्रघात पडला महणरे्ज 
वाटेल यानी वाटेल त्यािी र्जयंती होइल. हटळक, अगरकर, यािंीस द्धा र्जयंती होउ शकेल. तेळहा या 
हशवार्जी ईत्छाहात या शहाण्या लोकानी ही र्जी देवािी बरोबरी केली अहे ती अमहास हबलक ल पसंत 
नाही. हा प्रथम ईच्छाह सदाहशव पेठेत भाउिे बागेत झाला. त्यावळेेस अमही त्या समारंभास र्जात होतो. 
पण अमच्या लोकािंा पोरगटपणा पाहून अमहास फारि खेद होत होता. कारण हशवार्जीपासून रे्ज 
ईदाहरण घ्यायिे ते कोणीही न घेता सवग लहानथोर पोरगळ िाळे करतात हे अमहास सहन न होउन 
अमच्या बधूंनी त्याबद्दल दोन श्लोक तयार केले. ते फारि ईत्तम तयार र्जाहले अहेत. ते अमही येत्या वळेी 
पाठ करून ज्या सभेत हर्जनसीवाले अहण भान  स धारक यािें वाग्य द्ध झाले त्या सभेत हे दोन श्लोक महटले 
या श्लोकािंा ऄथगही हर्जनसीवाले अहण भान सारखे रे्ज बह भाव अहेत त्याना ईदे्दशूनि अहे. 
 
 रशवाजी सभेत महटलेले श्लोक :  वाक शौयोद्भव ईच्चवृक्ष स फला नाही कधी ऐहकले ॥ स्वप्नी 
स्त्रीम ख ि ंबनी नि कधी सतंानही र्जाहले ॥ बोलाव े परी वृष्टीहीनघनसे गर्ज ग नका हो ऄसे ॥ रंडानीहत 
पराक्रमाहवण र्जनी होते हतयेिे हासे ॥  १  ॥ नाही होत स्वतंत्रता हशवकथा घोटूहन भाटापरी ॥ घ्याव े
लागतसे हशवार्जी बार्जीपहर हे मस्तक स्वहस्तावरी ॥ हे र्जाणोनी तरी ऄता स र्जन हो घ्या खङ्ग ढाला हाती ॥  
मारा थाप भ र्जावरी ऄहर हशरे तोडू ऄसंख्यात ती ॥ २ ॥ 
 
 या श्लोकावर कदाहित कोणी ऄसे महणेल की लोकानंा नांव ेठेहवता तर त मही काय केले हो. ऄसे 
प्रश्न खासगी भाषेत प ष्ट्कळाकंडून अमहाला झालेले अहेत. पण भरसभेत कोणी ऄसे हविारलयास त्यावर 
अपली प्रहतज्ञा लोकासं र्जाहीर झाली पाहहरे्ज ऄसा हविार करून अमच्या बंधूनी प्रहतजे्ञिा एक श्लोक 
तयार केला तो – 
 

॥ श्लोक प्रहतजे्ञिा ॥ 
 

 ॥ ऐका राष्ट्ष्ट्रीय य द्धभमूीवर ह्या प्राणासी देउ धका ॥ रे्ज रे्ज भाषण बोललो बह र्जनी तो फासग मानंू 
नका ॥ धमगध्वसंक शत्र वक्षरहधरा पाडूि भहूमवरी ॥ मारनीि मरू अमही त मही स्वये ऐकाल राडंापरी ॥ ३ ॥ 
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याप्रमाणे श्लोक अमही ईच्छाहात महटले त्यावळेी टाळ्यािा गर्जर झाला. 

 
लोकाांना आवाहन 
 
 यानंतर अमही म ंबइस गणपतीिे ईच्छाहातही महणण्याकहरता महणनू मी काहंी श्लोक तयार केले. 
मी वर साहंगतले अहे की अमिी पलटणीत राहाण्यािी सवग तऱहेने हनराशा झालयावर अमही आंग्रर्जािे खरे 
हाडवैरी र्जाहलो.सवग श्लोकात अमिा मथीताथग हाि हनघेल की न सते बोलू नका, काहीतरी कृती करून 
दाखवा. गणपतीिे ईत्साहात अमहीं दोघे भाउ मदानी पोशाख करून रे्जणेकरून श्लोकातील ऄथग 
र्जमलेलया मंडळींच्या मनांत िागंला ठसेल ऄशा हरतीने हावभाव करून हे श्लोक महणून हदले. ते श्लोक हे 
होत. 
 
 श्लोक गिपतीचे उत्साहाांतले : ऄरे मूखग हो मदग झाला कशाला ॥ हमशा मोठमोठ्या धराळया 
कशाला ॥ न लज्जा त मही भोहगला दास्य हाय, करा हो तरी र्जीव र्जाया ईपाय ॥ १ ॥ ऄरे माहरती वासरे अहण 
गाइ ॥ महाद ष्ट िाडंाळ रै्जसेकसाइ ॥ हरा क्लेश हतिे मरा अंग्ल मारा ॥ हरकामे नका राहू भमूीस भारा ॥ 
खहन्द स्थान ऄसे र्जनातं महणहत लोकासी या सवगही ॥ येथे अंग्ल कसे स्वराज्य कहरती र्जाणा महालार्ज ही ॥ 
नावाला हवसरू नका दृढ धरा देशाहभमाना मनी ॥ ठेका दंड ईठा हभडा स यशया द ष्टाहिया कंदनी ॥ ३ ॥ होते 
पूवगर्ज अमिे दृढ कसे झंझावया कंदनी ॥ गेले मेळव नी यशास अप लया देशासी या रक्ष नी ॥ त्यािें पोटी 
अमही कसे हनपर्जले भानूस रै्जसा शनी ॥ नेले राज्य हरूनी अम िे तरी लज्जा न वाटे मनी ॥ ४ ॥ 
 
 याप्रमाणे समार्जातं श्लोक महणत ऄसता हठकहठकाणी टाळ्यािें गर्जर होत ऄसता हकत्येकाकंडून 
अमहाला सूिना येत की त मही महणता खरे पण समार्जात ग प्त पोलीस ऄसतात. तेळहा काळर्जी घेत र्जा. 
अमही हे श्लोक म ंबइ शहरात िारपािं हठकाणीि महटले पण तेवढ्यानंी अमिी लोकातं ििा फारि 
र्जाहली. 
 
वारषिंक व्याख्यान समारांभात अपमान 
 
 त्यानंतर अमही प ण्यास अलो व एके हदवशी अनंदोद्भव हथएटरात वार्मषक ळयाख्यान समारंभ होता 
या हठकाणी मी एकटाि गेलो होतो. सभेत हटळक हे ऄध्यक्षस्थानी हवरार्जीत र्जाहले होते. गोरक्ष र्जो 
हशवार्जी याचं्यावर भाषण करण्याकहरता दार्जी ऄबार्जी खऱया हा ईभा राहहला होता त्याला पाहताि माझ्या 
ऄंगािा संताप झाला. व ऄसे वाटले की ज्यानी म सलमानाच्या पंक्तीस गोमांस खाल्ले त्या गोभक्षक ऄशा 
गाढवानी गोरक्ष हशवार्जीवर संभाषण करायिे अहण ते र्जमलेले लोकानी  हनमूटपणे ऐकायिे शरम अहे. 
ऄसे वाटून मी प ष्ट्कळ मंडळींना साहंगतले की र्जी मंडळी कोणी नवा मन ष्ट्य बोलण्यास अला की त्यािी 
फटफर्जीती खात्रीने ईडवावयािी ऄशा फार्जील मंडळीस मी हवनंती करून सागंतो. र्जो या हठकाणी र्जर 
त मही फार्जीलपणा केलात तर तो फार्जीलपणा खनद्य खरा, पण स्थळहवशषेी या वळेेस त मच्या खहदू 
समार्जास भषूण होणार अहे ऄसे परोपरीने मी साहंगतले. कोणीही नंदीबलैाने ऐहकले नाही. त्यावळेेस मीि 
स्वतः हविार केला की अपण र्जो श्लोक खऱयावर केला अहे तो या हठकाणी महणनू या स्वधमगवालयािंा 
ईपमदग करू ऄसा हविार करून मी ज्या हठकाणी वके्त बोलण्यास ईभे राहतात त्या ईच्च स्थानी गेलो. 
त्याहठकाणी बडे बडे स धारक अहण मनस धारक लोक बसले होते. कोणी साहंगतले त महाला बोलायिे 
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ऄसलयास सभेिे ळयवस्थापकािी परवानगी घ्या. मग बोला त्याप्रमाणे मी सभेिे ळयवस्थापक मौंडी महणनू 
कोणी होते त्याना हविारले. पण त्यानी परवानगी हदली नाही. तरी मी त्याच्या परवानगीिी पवा न कहरतां 
श्लोक महणण्यास प ढे सरावलो. त्यावळेेस ळयवस्थापकािंी अहण माझी बरीि तक्रार झाली. ऄखेर मला 
बाहेर घालवनू देण्याकहरता कोणी एक ताखलबार्ज िाह्मण पाठहवले. वािकहो, अर्जपयंत मी खकहितही 
ऄपमान कधी सहन केला नाही. व या हठकाणी अमिा मान ठेहवला र्जाणार नाही ऄशा हठकाणी अमही कधी 
गेलो नाही. ऄसा मानधनाग्रणी र्जो मी त्या मला भरसभेत झालेला ऄपमान हकती द ःसह झाला ऄसेल यािी 
कलपना त महीि करा. ऄसा संताप अला की अर्ज या स हशहक्षत नरपशलूा ऄपमान महणरे्ज काय िीर्ज अहे 
ती प्रत्यक्ष दाखवावी अहण त्याबरोबरि मानी प रषही कसे ऄसतात हे दाखवाव.े हे कायदेपहंडत नेहमी ऄसे 
समर्जतात की प्रत्येक गोष्टींिा हनकाल न्याय मंहदराति होतो. पण ठाउक नाही की कायदा कोणाकहरता 
अहे. ज्यानी सवग ऄहधकारी अपलया मनगटाच्या र्जोरावर ठेहवले अहेत त्याला न्यायमहंदरात र्जाण्यािे 
कारण नाही. हे या अध हनक हविानाना अर्ज दाखवाव.े हात धरून घालून देण्याकहरता येणाऱया 
पहहलवानास हस्तयष्टीकेिा मस्तक स्थानी प्रहार करून त्याला र्जाणवाव े की त्याला प्रत्येक हठकाणी 
क स्तीिा पेि ईपयोगी पडत नाही अहण मग ज्यानी या महावीराना रवाना केले त्या ऄध्यक्ष हटळकािंा 
समािार घ्यावा. हे ऐकून प ष्ट्कळ वािक मर्जवर रोष होउन महणतील की िापेकर हे देशाहभमानी नसून 
देशशत्रू अहेत महणनू तेही िोर. 
 
रटळकाांवर टीका 
 
 हटळकाहवषयी प ष्ट्कळ लोकािें मत िागंलया प्रकारिे अहे हे मी र्जाणून अहे. पण ते हववकेाधं 
ऄसले पाहहरे्जत. माझ्या मताने हरहर खबदूने टवान : (?) या महणीप्रमाणे धड स धारकही नाही अहण धड 
स्वधमगहनष्ठही नाही. कारण याला र्जर स्वधमगहनष्ठ महणावा तर हवधवाहववाह प्रहतबधं हनवारक मंडळीिा हा 
सभासद अहे. गोमासं खाणारा र्जो दार्जी अबार्जी खरे (गाढव) त्यािा हा हप्रयहमत्र. समयपरत्व ेर्जाउन 
धमगहनष्ठ बोवा फ शारक्या मारतात. हबस्क टे खालयाबद्दल प्रायहश्चत घेण्यास या रार्जश्रींना शरम वाटली पण 
िहा हपताना शरम वाटली नाही. समार्जाकरीता हमशा भादरलया ऄसलया तर याचं्या िाळीस हपढ्या नरकातं 
गेलया ऄसत्या काय? लग्नकृत्यात तृतीय पंथ काढून स्मृहतकाराचं्या पद्धतीत हे बसू पहात होते. याना कधी 
कोणी कीतगन प राण श्रवण ऄगर देवदशगन आत्याहद धार्ममक कृत्यातं कोणी पाहहले होते काय? मला नाही 
वाटत कोणी पाहहले ऄसेल. आत्यादी प ष्ट्कळ गोष्टी ज्या धमगहनष्ठ महणहवणाऱयाला लाछंनप्रद होत्या ऄशा 
गोष्टी हटळकािें हठकाणी वास करीत होत्या. त्यापकैी कांही वर दाखहवलयाि अहेत. तेणेकरून 
हटळकाहंवषयी अमिे मत िागंले नाही. पण स धारकापेंक्षा प ष्ट्कळ पटीने हा बरा ऄसे अमिे मत अहे. 
ऄहलकडे हा समार्जाला धरून िालत ऄसे. तेणेकरून याचं्या स्वैरहवहारास बरेि बंधन हमळाले होते. कांही 
हदवसानंी प ष्ट्कळ पटीने स धारेल ऄसी अमहाला अशा होती. साराशं हे िापेकर रे्ज खरे स्वधमगहनष्ठ अहेत 
त्यािें ग लाम अहेत. नाही त्यािें कट टे शत्रू अहेत. त्यातून माझी खकमत न करता र्जो भरसभेत माझा 
ऄपमान केला त्याबद दल मला मी मानी ऄसलयाम ळे सतंाप ईत्पन्न होणे वार्जवी अहे. पण ऄसा ज्यावळेेस 
हविार मनातं अला त्यावळेेस खकहित नेत्रहनहमलन करून कमळी वास करणाऱया अत्मारामाला प्रश्न केला 
की, देवा, याहठकाणी मी काय करू? तेळहा त्यानी पे्ररणा केली की र्जो तू प्रहतपक्षािा भेद करण्यािी आच्छा 
करणारा तो तू स्वर्जातीवर हात टाकण्यास हसद्ध झालास. हविार कर यांत यशश्री त ला माळ घालणार 
नाही त्यानंी ऄपमान केला हे त्यािें ऄज्ञान अहे. ते त ला ओळखीत नाहीत. ऄसी आशचे्छा कळून येताि मी 
खकहितही वळे न थाबंता त्या पहहलवानानी  माझा हात धरण्याप वीि मी सभेबाहेर हनघून गेलो. त्यानंतर 
दोनिार हदवस फारि ईदास मला गेले. प ढे बधूंच्या अहण माझ्या हविारे ऄसे ठरले की अर्जपासून 
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कोणत्याही सावगर्जहनक कृत्यातं समार्जातं र्जावयािे नाही ऄसी अमही प्रहतज्ञा केली. तेणेकरून अमिा फार 
फायदा झाला अमही कोणत्याही बाष्ट्कळ सावगर्जहनक कृत्यात न हदसलयाम ळे अमिे नांव स्वदेशहीखितक 
मंडळीतून हनघाले. ते अमच्या पर्थयावर पडले. 
 
अथणप्राप्तीसाठी प्रयत्न  
 
 प ढे अमही िात मासाहनहमत्त म ंबइस प्रहतवषाप्रमाणे अलो. अमहाला पैशािी फारि ऄडिण पडत 
ऄसे. तेळहा काहंीतरी पैशािा मागग काढला पाहहरे्ज ऄसा हविार कहरता माझ्या मनांत ऄसा हविार अला की 
यंदा गणपतीिे मेळ्यािे ब क काढून ते हवकाव.े ही कलपना मला बरी वाटून मी ते तयार केले. अहण स वणग 
खप्रटींग पे्रसमध्ये छापण्यास हदले. हे ब क अमच्या स्वभावाप्रमाणे बरेि कडक झाले होते.  
 
पुस्तके पोलीसा-कडून जप्त 
 
 छापखानेवालयानंी  क ठे क ठे द रस्त केले अहण छापले. ते म ंबइस पोहलसिे पाहण्यांत येउन 
त्यानंी ती सवग ब के स वणग खप्रटींगमध्ये र्जप्त केली अहण मला द सऱया हदवशी पोलीस किेरीवर राहण्यािी 
ताकीद केली. काहंी ब के हवकली गेली होती. पण माझ्यार्जवळ अणखी कांही ब के अहेत की काय हे 
पाहण्याकहरता संध्याकाळिे वळेी हवठ्ठलवाडीस एक ग प्त पोलीस प स्तकें  हवकत घेण्यािे हनहमताने मर्जकडे 
अले. पण िोरािे पाउल िोरालाि ठाउक या महणीप्रमाणे अमही त्याला ओळखून अहण कोणत्याही 
प्रकारिा हवशषे शोध त्यास लाग ू हदला नाही. द सरे हदवशी अपणास पोलीस किेरीत ळहीनसेंटकडे 
र्जावयािे अहे. तेळहा पोलीस हे बेम वगती ऄसतात. कहरता त्या हठकाणी अपणास ऄपमान सोसावा लागू नये 
एवढ्याकहरता परमेश्वरािी मी ऄत्यतं नम्रतापूवगक प्राथगना केली की परमेश्वरा माझी ऄि  राख. ऄसी 
आशप्राथगना करून मी अहण छापखानेवाला ऄसे दोघे गेलो. तेथे पोलीसानी अमहास थेट ळहीनसेठपासी 
नेले. त्याहठकाणी  रोषणऄली आन्स्पेक्टर अहण लक्ष्मण र्जमादार, ग प्तपोलीस आतकी मंडळी हर्जर होती. 
प्रथमताः छापखानेवालयािी िौकशी होउन त्यास ळहीनसेट साहेबानी  बरेि तीक्ष्ण वाग् बाणािे प्रहार केले ते 
ऐकून मला धाक पडला. हा मर्जवरही ऄसेि तोंड सोडील अहण त्यािी अपली िागंलीि झडेल पण 
हलहहण्यास फार अनंद वाटतो की इश्वरािी करणी त्यानी मला फार शातंपणे अहण हास्यम दे्रने प्रश्न केले. 
त्यािी ईत्तरेही मी मोठ्या य क्तीने हदली. तेणेकरून तो खूष झाला अहण मला साहंगतले की त मिी ब के 
सध्याप रती र्जप्त केली अहेत. गणपतीिा ईच्छाव झाला की परत न्यावी. मी हविार केला की स टलो 
एकदािा. या खटलयापासून अमही बोध घेतला की प नः ऄसे पोलीसच्या डोळ्यावर येण्यासारखे काम 
करायिे नाही. द सरे एक कहवताबंध प स्तक छापण्यास हदले होते पण हा प्रकार झाला तेळहा ते ब क मी रद्द 
केले.  
 
धमांतर केलेल्या वेलिकरावर हल्ला करण्याचा बेत. 
 
 प ढे अमही काहंीतरी अपले धैयग वाढेल ऄसी कामहगरी कोणती हाती घ्यावी या हवविंनेत प़ऺडलो तो 
न कताि एक स हशहक्षत खहद  प्रोफेसर पदवीस िढलेला स्वधमांला सोडून नवीन धमाप्रमाणे हमशनरी झाला 
ऄसे ऐहकले. तेळहा ते अपणास दंडनीतीला योग्य स्थान अहे ऄसे र्जाणून अमही त्याच्या तपासास लागलो.  
प्रथम प्रथम हवलसनकडे र्जात त्याच्या बंगलयािा शोध केला. बंगला पाहून ठेहवला पण कशा रीतीने काम 
करायिे याहवषयी अमही ईभयतानंी हविार केला. तो ऄसा बेत ठरला की एकानी प्रथम त्याच्याकडे र्जाव.े 
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अहण त्यास अपली हमशनरी हदक्षा घेण्यािी आच्छा प्रदर्मशत करावी. अहण एक दोन हदवसानंी त्याच्या घरी 
र्जाउन त्यािी वागणकू घरदार र्जाणेयेणे सवग बऱयावाइट सोइ पाहून नंतर प ढिी तर्जवीर्ज प ढे करायिी 
ऄसा हविार करून प्रथम कोणी र्जाव ेयाहवषयी नीट हविार करून अमही ठरहवले की अपला हप्रय हमत्र र्जो 
हभस्क टे यास आंग्रर्जी भाषा कामाप रती येते. कहरता यानी र्जाउन ठरलयाप्रमाणे आच्छा दशगवावी ऄसे ठरून 
अमही हभस्क टे यास बोलाव े कसे िालाव े कसे आत्यादीक प ष्ट्कळ हशकवनू त्यास रवाना केले. त्याला 
बंगलयात पाठवनू तो येइपयंत अमही बाहेरि क ठेतरी बसत होतो. तो परत अला की काय नव ेबोलणे झाले 
ऄसेल तसेि त्याला द सऱया हदवशी काय कसे बोलाव ेयािी हशकवण त्याला द यावी. त्यानी अपले नाव 
हकतगने ऄसे ठेहवले होते. हभस्क टे ह्स्ती होणार ऄसे वलेणकरानी ऐहकले तेळहा त्यास फार अनंद झाला. 
ऄसे त्याच्या ििेवरून स्पष्ट हदसत होते ऄसे अमिे हमत्राने ताडले. हभस्क टे तीनदा खकवा िारदाि 
वलेणकराकडे गेला ऄसेल. नंतर ठरले की हभस्क यानी सागंाव ेकी अमिा एक हमत्रही ह्श्चन होण्यािी 
आच्छा करीतो. कहरता त्याला मी अणणार अहे. अहण मग हभस्क याबरोबर अमच्या बधूंनी र्जाव.े 
ज्याहदवशी यानी र्जाव े त्याि हदवशी त्याला माराव ेयाप्रमाणे ठरून हभस्क टे यानी तसे केले. अहण नंतर 
अमिे बधं  बलवतंरावही त्याबरोबर गेले. अमही ईभयता बंध  मारक हत्यारे नेहमी ग प्त तऱहेने बाळगीत 
होतो. हे दोघे वलेणकरािे बंगलयात गेले. मी बाहेर ईभा राहहलो. त्याहदवशी आष्ट संधी न हमळालयाम ळे 
बंधूनी त्याहदवशी मारावयािा हविार रद्द केला. त्याहदवशी हमशनरी धमाबद्दल यािें त्यािें प ष्ट्कळ संभाषण 
अहे. बधूंनी अपले नावं साठे ऄसे साहंगतले. हे नांव सागंण्यात अमिी फार ि क झाली ऄसे अता अमहास 
वाटते. हे नावं र्जर न सागंता द सरे एखादे साहंगतले ऄसते तर सापं्रत अलेला प्रसंग कदाहित प्राप्त अला 
नसता. बधं  ज्या वळेेस वलेणकराकडे गेले त्यावळेेस त्यानंी अपला बंगला सोडून त्यानी स्वतः तयार 
करहवलेलया बंगलयात तो येउन राहहला होता. ऄशा प्रकाराने ळयथग खेपा बंधूच्या स द्धा दोन तीन झालया. 
वलेणकर या दोघािंा फार योग्यतेबाहेर मान ठेहवत ऄसे. पे्रमभाव तर फारि दाखहवत ऄसे. या सवांिेम ळे 
हे ईपदेश घेणार तेळहा यानंा हर्जकडून ख श वाटेल तो प्रकार या हमशनरी ल ळ्यानंी िालहवला तो नेहमी 
त्याना महणे की त मही ईपदेश घेणार हे ऐकून माझे हमत्र महॅकगनसाहेब यास फार अनंद झाला. अहण ते 
त मिी भेट घेण्यास फार ईत्स क अहेत कहरता एक वळे अपण हतकडे र्जाउ ऄसे तो महणत होता. पण 
अमिे सदाआष्ट हमत्र ऄसे मानपान दाखहवता काम साधायिे ऄसे माझ्या बधूंिे मत ऄसलयाम ळे ती गोष्ट 
र्जाउ एखादे हदवशी ऄसे महणून प ढे ढकलली. ऄसा क्रम िालला ऄसता अमही एक हदवस काम 
हनश्चयपूवगक करण्यािा कायम केला. तो हदवस गोक ळऄष्टमीिा होय. या हदवशी वलेणकर यास कृतकमािे 
सौमय प्रायहश्चत्त द्यावयािे ऄसा अमिा हसद्धीत झाला. वलेणकरानी अमहास वािण्याकहरता एक आहंडयन 
यूथ अहण नवा करार ऄशी दोन प स्तके हदली होती. ठरलेलया गोक ळकष्टमीच्या हदवशी मी हतसरा आसमही 
वलेणकरािे घरी र्जाण्यािे ठरले. याकहरता ऄशी तर्जवीर्ज केली होती की, मी साठे यािंा मेह णा झालो 
होतो. मी साठे हे धमांतर करणार ऄशी क रब र ऐकून त्याचं्या शोधास अलो होतो. साठे हे वांद्र्यास रहात 
होते. त्यानी वलेणकरास पूवीि साहंगतले होते र्जो हदवस अमही कायम केला होता त्या हदवसािे दोन 
हदवस पूवी हभस्क टे यानी वलेणकरािे कानावर ही सवग हकीगत घातली होती. साठे यािे मेह णे हभडे हे 
साठ्यास नेण्याकरीता अले अहेत. त्याना घेउन साठे हे परवािे हदवशी संध्याकाळी रात्री दहािे रनेने 
येणार अहेत तेळहा अमही हतघेर्जण रात्री ऄकराच्या स मारास त मिे घरी येउ, अपण र्जागे ऄसा. ऄशी 
ळयवस्था पूवीि केली होती. तो हदवस प्राप्त झाला. अमही या श भ हदवशी परमेश्वरािे ऄनन्य भावाने खितन 
केले. मी परमेश्वरार्जवळ तू द ष्टहनवारणास्तव कृष्ट्ण ऄवतार घेउन कंस िाण मगदगन केलेस तेळहाही द ष्ट 
र्जनािंा ऄत्यंत हतटकारा ऄसे, करीता द ष्टािंा संहार करण्याकहरताि बद्धपहरकर झालेले रे्ज अमही त्या 
अमहाला स यश देवो. ऄशी देवािी परोपरीने हवनंती करून अमही घरून सरासरी साडेअठ वार्जता 
हनघालो तो ग्रॅंटरोड स्टेशनवर आष्ट काळािी मागगप्रहतक्षा करीत बसलो. साडेदहा वार्जण्यािा स मार होता 
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अमही देवािे नावं घेउन वलेणकरािे घरी गेलो. त्यावळेेस वलेणकर माडीवर क णासी गप्पा महरत होता. 
अमही अलो ऄसे त्यास कळताि काही वळेाने तो अला मेणबत्तीिा हदवा हातात घेउन बंगलयािे बाहेरिे 
पडवीत अला अहण त्याहठकाणी अमही  हत्रवगग वलेणकर हे ईभे राहून गोष्टीस स रवात र्जाहली. प्रथमतः 
अमिी म लाखत होउन अमही त्यास साहंगतले की हे अमिे साठे क ट ंबास सोडून अर्ज हकती हदवस आकडे 
येउन राहहले अहेत अहण अता त्यािंा हविारही कांही भलताि झाला अहे ऄसे एकतो. कहरता 
अपलयावर पूणग भरवसा अहे. कहरता याना काहंी या गोष्टीिा ईपदेश करून ते अपलया घरी र्जाउन 
बायकाम लात पडतील ऄसे कराव.े ऐकून वलेणकर महणाला, हभडे, हे महणता हे खरे अहे. पण धमाच्या 
कामात र्जो तो मन ष्ट्य  स्वतंत्र अहे. त्यात त्याला ऄडथळा करणे महणरे्ज मोठे पाप होय. मलाही मी रे्जळहा 
धमांतर करणार ऄसे सवास कळले तेळहा सवग अप्तआष्टहमत्र यानी प ष्ट्कळ प्रकारे बोध केला पण मी कोणािी 
पवा न कहरता रे्ज मला वाटले ते मी केले. कहरता या कामात त मही मला पापातं घालू नये हे ऐकून मी 
हनरत्त्तर र्जाहलो अहण मग अमही द सऱया हतसऱया गोष्टी काढलया. त्यांत ऄनेक हवषय हनघाले. ऄखेर 
कृष्ट्णकथा हनघाली. त्या पूणग सनातन कृष्ट्णाला या क लकलंकानी नावं े ठेवण्यास अरंभ केला. ती खनदा 
अमच्यानी सहन न होउन साठे यानी मस्तकप्रदेशी पोलादी काठीिा र्जबरदस्त तडाखा मारला अहण एक 
पाठीत साधारण मारला अहण अमही हनघनू गेलो. घरी अलयावर अमही र्जगहनयतं्यािे अभार मानले. ती 
रात्र गेलयावर द सऱया हदवशी सवग म ंबइ शहरांत ही बातमी पसरली तेळहा एकवार खहद -म सलमानास फार 
अनंद झालयािे हदसून अले. पोहलसिा तपासही र्जारीने िालू झाला. द सऱया हदवशी द पारी दोन वार्जता 
एक य रोहपयन कॉंन्स्टेबल अमच्या भागात कावर्जी िाळीत एकदोन हशपायासह हकतगने अहण साठे यािें 
शोधाकहरता अले. ते प्रत्येक खोलीत हविारीत की आथे कोणी साठे, हकतगने अहे काय? अमही त्यास 
साहंगतले की आथे कोणी साठे नाहीत अहण हकतगनेही नाहीत. मग ते परत गेले. मग अमही हविार केला की 
अपलयार्जवळ ती दोन ब के ती कदाहित प रावा होतील. कहरता ती ठेउन ईपयोगी नाहीत. ऄसा हविार 
करून ती अमही र्जाळून टाहकली. प ढे टाइमस, गॅंझेट वगेरे आंग्रर्जी, मराठी वतगमानपत्रातं या वलेणकर 
प्रकरणाहवषयी र्जोरािी ििा स रू र्जाहली. त्यांत पोलीसास र्जो तो हशळया देइ. आतका ग न्हा पोहलसास 
सापडत नाही. तेणेकरून पोहलसास लार्जलयासारखे होउन त्यानंी धर मन ष्ट्य की ने वलेणकराकडे, 
दाखीव त्याला, नाही महटले की दे सोडून. हा प्रकार िालला तेळहा अमही हविार केला की या सपायातं 
कदाहित अपणही यावयािे. 
 
वेलिकर प्रकरिी पोलीसास भूलथाप 
  
 करीता या पोहलसालंा लागलीि भलूथाप हदली पाहहरे्ज ऄसा हविार करून अमही एक य हक्त 
योहर्जली. ती  ऄसी अमही त्याला पूवी साहंगतले होते की अमही सवगर्जण कोलहाप रास राहतो. तेळहा एक पत्र 
अमही बालबोध पण ऄहशहक्षतासारखे हलहून तयार केले. त्यांत मर्जकूर आतकाि तू स्वधमग सोडून परधमात 
गेलास अहण अमच्या मराठ्याच्या क ळास कलंक लाहवला. या पत्रातं त्याला ब काच्या व काहंी बोलण्याच्या 
ख णा देउन अमहीि ते ऄसी त्यािंी खात्री केली होती. ऄसे पत्र तयार करून अमही ते हभस्क टे यािें हस्ते 
प ण्यािे पोष्टािे पेटीत टाकले व पत्रांत कोथरड ऄसे हलहहले होते. ऄसे करण्यािा ईद देश आतकाि की 
अमही पायमागे हे कोलहापूरास गेले ऄसे त्यािंा ऄंदार्ज झाला पाहहरे्ज. ते पत्र वलेणकर यास पोिून त्याने ते 
पोहलसास दाखवनू त्यानंा साहंगतले की अता ळयथग त मही शोध करून लोकास मर्जकडे अणू नका. माझी 
खात्री अहे की ते कोलहाप रास गेले ऄसे पोहलसास समर्जताि त्यािंी खटपट थंड पडली अहण अमच्या 
मनासारखे झाले. तथाहप आंग्रर्जी पते्र मधून मधून ििा करीत होती. सगळ्यात मकॅीगन साहेबास फार 
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संताप अला ऄसे अमहास कळते तेळहा त्यािाही बंगला अमही पाहून ठेवला. प ढे थोड्याि हदवसातं या 
गं्रथीकतापािी साथ म ंबइस स रू झाली.  
 
इांग्रजाांची कनदा 
 
 मध्यंतरी प न्हा अमही पलटणीत राहण्यािी खटपट केली पण ती हनष्ट्फळ झाली. तो अमिी 
शवेटिी हनराशा र्जाहली अहण आंग्रर्जािंी ख प खनदा केली की याचं्यासारखी राज्य िालहवण्यािी कू्रर पद्धती 
र्जगाच्या पाठीवर शोध कहरता कोठेही अढळणार नाही. प्रत्यक्ष हातात तलवार घेउन बकऱयासारखे गळे 
हिरणारे र्ज लमी यवन रारे्ज मागे झाले ते फार बरे पण आगं्रर्ज खोटे केसानी गळा कापणारी हरामर्जादी र्जात 
पृर्थवीवर द सरी अढळणार नाही हे खात्रीने सागंतो. परमेश्वरानी र्जसे प्रत्येक मन ष्ट्यािे रूप हनरहनराळे केले 
अहे तसेि त्यािें स्वभावही हभन्न अहेत व त्या स्वभावधमाप्रमाणे त्याचं्या अवडीही हनरहनराळ्या ऄसायच्या. 
सत्व,रर्ज अहण तम हे तीन ग ण ऄहधक प्रमाणाने प्रत्येक मन ष्ट्यास वास कहरतात अहण तदन सार मन ष्ट्याच्या 
हभन्न हभन्न अवडी अिार रूपाने र्जगात दृष्टीस पडतात. ऄशा इश्वरहनर्ममत मन ष्ट्यस्वभावास महणरे्ज अवडीस 
रार्जाने प्रहतबधं करणे महणरे्ज हनरपराधी मन ष्ट्यास इच्छेहवरूद्ध ऄम कि काम तू केले पाहहरे्ज ऄसे सते्तच्या 
र्जोरावर सागंणे महणरे्ज त्यास सक्तमर्ज रीिी हशक्षा हदलयासारखे होत नाही काय? र्जर कदाहित 
हनतीपंथाला सोडून त्यािंी आच्छा हदसून येइल तर त्याला प्रहतबधं करणे ठीक अहे. पण अमिे मागणीत 
कायदेशीरपणा ऄसून त्या मागणीिी दाद नाही. ऄशा स्वैरहवहारी सत्ताहधकाऱयास रारे्ज कोण महणेल. 
अर्जपयंत या खहद स्थानांत प ष्ट्कळ कू्रर यवनी रारे्ज झाले पण त्यानंी ऄम क िाकरी खहदूस द्यायिी नाही 
अहण तमकू द्यायिी ऄसे हनयम नळहते केले. म ख्यप्रधानासारखी नारू्जक अहण हवश्वासािी कामेही अमच्या 
लोकानी बर्जावलयािे आहतहासप्रहसद्ध अहे. हे ज्यामध्ये ही शौयािी कामे करून र्जाहाहगरी हमळहवली त्यािे 
वशंर्ज ऄद्याप या भतूलावर वास करीत ऄसलेले दाखहवता येतील तेळहा हविार कहरता अमिे मन या आंग्रर्ज 
लोकाहंवषयी ऄत्यंत कल हषत झाले. अमही हनयम केला की अता या आंग्रर्जाचं्या पाठीमागे लागायिे अमही 
र्जाणनू होतो की अमही एकदोघे अहण ज्याचं्याशी अमही वैर करणार ते अमच्यापेक्षा हकतीतरी पटीने मोठे 
अहेत. अकाश-पाताळिे ऄतंर होय. हववाद वैर अहण हप्रती ही समान महणरे्ज सारख्या बरोबर करावी. 
ऄसे ऄसून अमही हा भलताि ग्रह मनातं काय अणला ऄसे प ष्ट्कळ लोक महणतील पण हमत्र हो, हे शास्त्र मी 
त मच्यापेक्षा फार हनराळे लावतो.  
 
 हववाद करणे तो सारख्याबरोबर करावा महणरे्ज अपलयासारखे क लीन, िागंलया क लात हनमाण 
झाले, अपलयाप्रमाणे मनािे मोठे ईदार, आत्यादी मन ष्ट्यािे ऄंतःस्स्थत ग ण पाहून करावा. बाहेरिी संपहत्त 
पाहून करू नये. याप्रमाणे हकत्येक थोर प रष दहरद्री का ऄसेना पण िागंला वर पाहून मग अपली संपहत्त 
त्यास देउन कन्या ऄपगण कहरतात. तिति हप्रती अहण वैर ही मनािे मोठेपणावर अहे. द दैवाने संपहत्त 
नसली महणनू काय झाले? र्जो मोठा तो मोठाि. संपहत्त नसली नैसर्मगक त्याचं्या मनािा मोठेपणा खकहितही 
कमी होत नाही. हे सूज्ञानी हवसरू नये.  
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स्वकुलाची थोरवी 
 
  यद्यपी अमही धन-कनकहवहहत अहोत तरी अमही ऄहभमानपूकग  सागंतो की अमिे क ल 
थोर अहे. अमिे माताहपतर क लीन अहण थोर, ईदार अहण प ण्यवान ऄसे अहेत. त्याचं्यापासून अमिे 
हहत अहे. हमत्रहो, स दैवाने सापं्रत काली अमच्या वहडलािंी अहण अमिी पारख करणारे सूज्ञ लोकािंा 
ऄभाव अहे.  महणनू नाइलार्जास्तव हा पहरणाम समय र्जाणोन मीहूनि या हठकाणी मी अपली फ शारकी 
मारली अहे. या अत्मस्त हतबद्दल मी अइ-बंधंूिी माफी मागतो. माझ्या हमत्रानी माझे वडील हकतगन 
कहरतात अहण अमही त्याच्या पाठीमागे टाळ क टण्यािी कामे करतो एवढ्यावर न र्जाता अमिे वडील 
मातोश्री अहण अमही बधं  यािें ऄंतबाह्य वतगन कसे होते यािा तपास बारीक हरतीने करावा. महणरे्ज सत्य ते 
त्याना कळून येइल. साराशं आतकाि की यद्यहप अमच्यार्जवळ फौर्जफाटा, देशप्रमेदा, पैसाऄडका 
हबलक ल नाही तरी अमही मनािे मोठे ऄसलयाप्रमाणे एका इश्वरावािनू वाटेल त्याशी स्पधा करण्यास समथग 
अहोत. 
 
इांग्रजाांशी वैर करण्यास कां बर बाांधली 
  
 र्जय हमळणे न हमळणे हे प्रारबधावर अहे. त्यािा संबधं अपलया मोठेपणाशी हबलक ल नाही ऄसे 
समरू्जन अमही आंग्रर्जाशंी कंबर बाधंली. प्रथम कोणते काम हाती घ्याव ेया हविारांत अमही पडलो. रे्ज काम 
करायिे ते ऄत्यंत महत्वािे ऄसले पाहहरे्ज. रे्ज केले ऄसता सवगतोम खी त्यािी ििा होउन अइबाबास 
अनंद झाला पाहहरे्ज अहण आंग्रर्जास ऄत्यंत वाइट वाटून रार्जद्रोहािा स्पष्ट हशक्का अमहाला हमळाला 
पाहहरे्ज. 
 
आांग्लरािीछया पुतळ्याची रवटांबना  
  
 ऄशी महत्वािी वस्तू कोणती या गोष्टीहवषयी हविार कहरता अमहास स्फूर्मत झाली की कोटामध्ये 
िौरस्त्यातं हवराहर्जत ऄसलेला अगं्लराणीिा प तळा हे महत्वािे हठकाण अहे. याि बाइने ५७ सालिे 
बंडानंतर ग ळिट थापा मारून खहद स्थानांत ऄसती तर बेहत्तर अहे प्राण गेले ऄसते तरी पण प्रत्यक्ष सूड 
घेण्यािी तर्जहवर्ज अमही केली ऄसती. ऄवातंर गोरगहरबास कोण हविारतो. पण मोठ्या द ःखािी  गोष्ट 
अहे की अमच्या द दैवाने ती आथे नसून कधी येण्यािा संभवही नाही. करीता हतिी पाषाणमय प्रहतमा ही 
हतच्या हठकाणीि मानून श्रीमनमहा करून घ्यावा ऄसा हविार करून अमही त्या ईद्योगास लागलो. प्रथम ते 
हठकाण िागंलया तऱहेने पाहून सोइ गरैसोइ लक्षातं अणलया अहण त्या प तळ्यास काय करायिे या 
हविारातं पडलो. तो प्रथमतः अमिे ऄसे मत होते की एका हातोड्यानी आिे मस्तक िूणग करून टाकाव.े 
पण पूणग हविारातंी थोड्या वळेांत ऄसे होणे कठीण अहे  ऄसे अमहास वाटून तो न सता हवदू्रप करून 
टाकावा यापेक्षा र्जास्त शक्य नाही. तेळहा ठरले की बोललयासारखे र्जो मन ष्ट्य वागत नाही त्यािे तोंड काळे 
होत ऄसते. कहरता हीि हसक्षा अपण इला करू ऄसे मनांत अणून अमही या गोष्टीिा ळयूह रिू लागलो. 
प ढे अमिे ठरले की एक िरणसंप टािी नवरत्नमइमाळा ही ऄत्यतं पे्रमपूवगक ऄपगण करावी. पण ही नवरत्ने 
अणावी कोठून ही मोठी नसून लहान ऄसली पाहीरे्जत महणून अमही प्रयत्न कर लागलो. द सरी गोष्ट ती 
िरणसंप टे नवीन नसली पाहीरे्ज. हर्जतकी र्ज नी हमळतील हततकी ईत्तम. तेळहा ऄसा योग कसा यावा. हा 
पदाथग बार्जारात पैसे खिूगन हमळण्यासारखा नाही तो अणावा महणून अमही प ष्ट्कळ ईहकरडे पाहहले पण 
एकही रत्न अमहास प्राप्त झाले नाही. पण खरी हनष्ठा ऄसलेम ळे परमेश्वर अमहाला साध्य अहे. म ंबइस मी 
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अलो स्नानसंध्या नमस्काराकहरता वागळे महणून कादेंवाडीत एक सभ्यगृहस्थािे घर अहे. त्याच्या आथे मी 
प्रशस्त र्जागा महणून र्जात होतो. त्याहठकाणी मी रत्न शोधत ऄसता एका ऄडगळीिे हठकाणी हर्जन्याखाली 
ही िरणसंप टे टोपलयात ऄसलेली अढळली ती मी मोठ्या हशताफीने िोरून अणली अहण मग त्यािी 
माला तयार केली. माळेच्या मध्ये अमही फारि ऄमंगळ पदाथािे  गोंडे लाहवले होते. हा पदाथग कोणता हे 
मी हलहू शकत नाही. या माळेत ऄसणारी िरसंप ढे तीन िार र्जातीिी होती. ऄसी ही माळा तयार करून 
ठेहवली. हा सवग हवहध दसऱयाच्या म हूतानी करायिा काय. अमिे पूवगर्ज या दसऱयाच्या स म हूतावर हनघनूि 
शत्रूला रे्जर करीत ऄसत. ही अपली प रातन वहहवाट लक्षात अणून अमही हा श्रीमनमाहा करण्यािे 
योर्जले. र्जोहतषशास्त्राप्रमाणे दसऱयािे हदवशी पहाटे एक स म हूतग सापडला अहण एक दसऱयाच्या द सऱया 
हदवशी रात्री दोन वार्जता हे दोन म हूतग फार ईत्तम होते. प्रथम काम शास्त्रोक्त हरतीने करायिे, ऄसा अमिा 
संकलप होता. तेळहा ठरलया म हूतालाि काम करायिे ऄसा अमही हनश्चय केला. सहा अण्यािे डाबंर अमही 
हवकत अणले अहण ते ऄहतशय पातळ होते. अहण तो वज्रलेप झाला पाहहरे्ज महणून अमही त्यातं हरभऱयािे 
डाळीिे पीठ अहण वर साहंगतलेला ऄमंगळ पदाथग त्यांत हमश्रण करून ते तयार करून ठेहवले. ते एक लाबं 
नळकाडें होते. त्यात भरून ठेहवले अहण स म हूतािी वाट पहात बसलो. दसऱयािा हदवस प्राप्त झाला. 
अमही परमेश्वरािी मनोभावाने प्राथगना करून अरंहभलेलया कामात यश देण्यास हवज्ञप्ती केली अहण पहाटे 
ईठण्याकहरता हनश्चय केला पण होणारी गोष्ट अमही त्याहदवशी ईशीरा हनरू्जन ईठलो. त्याम ळे अमिा सवग 
बेत फसला. द सरा म हूतग मात्र ि कहवण्यािा नाही ऄसा अमही हनश्चय केला. त्या हदवशी परमेश्वरािे खितन 
करीत र्जागेि राहहलो. रात्री अठ वार्जताि अमही डाबंरािे भाडें अहण िरणसंप टािी नवरत्नमाळा एका 
ख णेच्या र्जागी पूवीि नेवनू ठेहवली होती. रात्री दोन वार्जण्यािा समय येताि अमही गर्जाननािे स्मरण 
करून हनघालो. त्यावळेेस िादंणे िटक पडले होते. हठकहठकाणी पोहलस रस्त्यावर स्तबध ईभे राहहले 
होते. मी एक काना आतकी लाबं काठी हातात घेतली होती अहण मी हनराळाि िाललो होते. बंधूच्या  
हातात लोखंडी नळी होती. ऄशा हरतीने पृथक पृथक िाललो. अमही सडकेने न र्जाता मरीन बदानू 
[ड्राइळह] िे मदैानातूंन प तळ्यापाशी ऄसलेलया गेटापाठी मागून प ढे गेलो. अहण तेथे एके हठकाणी की र्जरा 
बसून बधूं प तळ्याकडे एकदा र्जाउन अले अहण मग ऄसे ठरले की एकानी प तळ्यािी पूर्जा करावी अहण 
एकाने त्यािे संरक्षण कराव.े यदाहप मध्ये ऄडथळा अला तरी पूर्जा करणाराने अपले काम संथपणे शवेटास 
न्याव ेअहण सरंक्षण करणाराने ऄडथळ्यािे हनवारण न बोलता शवेटलया ईपायाने महणरे्ज दंडानी कराव े
ऄसे ठरून त्या कामाकहरता मी बाहेर संरक्षण करण्यािे पत्करले अहण बंधूनी प र्जा पत्करली. दोघे 
हनघालो. ठरलयाप्रमाणे बधूं हे प तळ्यािे ईर्जळया बारू्जने कंपाईंड ओलाडूंन अत गेले. अहण मी सडा होउन 
गेटािे बारू्जस ईभा राहहलो. त्यावळेेस गेटात एक हातात घेण्यािा कंहदल ऄधं क र्जळत होता. एकदोन 
हशपाइ हबडी पीत ऄसलयािे ऄंधारात ऄस्पष्ट हदसत होते. मी ऄशा हठकाणी ईभा राहहलो होतो की ज्या 
हठकाणी प तळा स्पष्ट हदसावा अहण गेटातील िाहूलही िागंली समरे्जल. बधूं प तळ्यावर िढावयािे 
स मारास एक आसम रस्त्यावरून गेटािे बारू्जने र्जो रस्ता र्जातो त्या रस्त्याने गेला. हा आसम पोलीस 
हवालदार खकवा र्जमादार ऄसावा ऄसा अमिा ऄंदार्ज अहे. ह्या आसमाच्या नर्जरेस अपला प्रकार पडून 
अपणास कामहगरी पडेल ऄसे मला वाटले. व तसा प्रकार न होता तो धडक हनघून गेला. आतक्यात बंधंूिी 
पूर्जाही अटोपली. माळ गळ्यातं घातली तेळहा हतिा ईरस्थळावर प्रहार होउन अवार्ज र्जाहला. पण 
हशपायािे लक्ष आकडे लागले नाही. बंधू कंपाईंड ओलाडूंन पार र्जाहले. तसा मीही त्याना र्जाउन रस्त्याला 
हमळालो. काम पडले तर हनरहनराळे रस्ते पाहून अमही ठेवले होते पण काम न पडलयाम ळे अमही नीट 
रार्जरस्त्याने घरी हनघनू गेलो. घरी पोहिलयावर हनयमाप्रमाणे परमेश्वरािी स्त ती स्तोत्र केले अहण 
हनर्जलो. द सऱया हदवशी सकाळी अमही हतकडे गेलो. त्याहठकाणी प ष्ट्कळ लोक खहद , पारशी, म सलमान, 
अहण य रोहपयन र्जमले होते. य रोहपयनावािून सवांस अनंद झालेला हदसला. त्याहठकाणी पोलीसही 
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र्जमले होते. नवरत्नमाला पोलीसानी कापून गेटात ठेवली अहण मोठ्या र्जोरािे पाणी ईडवून डाबंर काढू 
लागले. आतक्यात पोलीस ऄहधकाऱयाकडून मनाइ अली की सध्या बंद ठेवा. ईपाय करू नका. आतका 
प्रकार पाहून अमही घरी परत अलो. स मारे बारा वार्जता ही प कार गांवात झाली. रात्री तर सवातम खी या 
गोष्टीिी ििा स र झाली. सवग लोक हे काम करण्यािे छातीिे वणगन करू लागले. आगं्रर्जी पत्रािे कलमािे 
कलम या हवषयावर भरू लागले. अमिी मराठी पते्र मनांत तर ख ष र्जाहली. त्यावर कांही अपलया पत्रात 
या डाबंीसाला पकडून हशक्षा झालीि पाहहरे्ज आत्यादी ईद गार काढू लागली. ऄनेकािे ऄनेक तकग  होउ 
लागले. 
 
ह्या कृत्याबद् दल कहदूचे नाांव जाहीर करण्याचा प्रयत्न 
  
 कोणी महणे हे काम खहद म सलमानािे नसून य रोहपयनािें अहे. कोणी महणत म सलमान र्जात महणे 
की हे काम आतक्या धमािे, खहदूकडून होणेि नाही. ऄशी कणगकटू ऄक्षरे कोणाच्या तोंडी ऐहकली की 
अमहास फार राग येत ऄसे. तेळहा खहदूिे नांव हे काम केलयाबद हल र्जाहहर झाले पाहहरे्ज महणनू अमही 
ऄगोदरि तेथे राणीच्या बठैकीवर एक पत्र हलहून ठेहवले होते. पण ते पोहलसािे हाती लागले नाही ऄसे 
कळते. यावरून ते वाऱयाने ईडून गेले ऄसाव ेऄसे हदसते. टाइमसमध्ये सवग वणगन अहे पण माळेतील पत्र 
कोठे वणगनातं अले नाही. सबब अमही टाइमसला एक पत्र पाठहवण्यािा हविार केला. पण अमहास आंग्रर्जी 
हलहहता येत नसलयाम ळे एक य क्ती योहर्जली ती ऄशी की, समस्त पत्रातं ज्या काहंी धोरणाकहरता ते 
पत्राबद्धल हलहून येणे आष्ट होते, महणून ऄशी ख बी केली की ठाणे येथे स्वदेश नांवािे वतगमानपत्रािे 
एहडटरास अमही एक हननावी मराठीत पत्र पाठहवले. त्यांतील मर्जकूर येणे प्रमाणे होता. अमही दंडपाणी 
नावंािी एक कंपनी काढली अहे. अमिे हिद स्वधमाकहरता मरणे अहण मारवाणे. ही मंडळी गेलया 
दसऱयािे स म हूताने स्थापन होउन हतने अपले पहहले काम काळ्या गोऱयात भेद ठेवण्याकहरता र्जी राहीली 
हतिे तोंडास काळीमा लावणे हे केले. या कामावरून ही मंडळी र्जगांत र्जाहीर करीत अहे की, या दंडपाणी 
मंडळीला कोणािी हभड नाही. हतच्या पलीकडिी कोणी ऄसो. अहण तो करणारा कोणी का ऄसेना ते 
मंडळीिे शत्रूस्थान होइल. आतक्या हवस्तारावरून मंडळीिा ईदे्दश लक्षांत येइल. मंडळीस हस्तेपरहस्ते 
मदत करणे हे सवग अयगबाधंवािे काम अहे. करीता थोडी तकलीफ देतो की खाली हलहहलेलया मर्जकूरािे 
पत्र आंग्रर्जीत टाइमसला पाठहवणे तेणेकरून मंडळीस मदत केलयािे श्रेय अपणास येणार अहे. पत्रािा 
साराशं आतकाि होता की, ते पत्र माझे हमत्र ि इनसाहेब यािेर्जवळ होते ते छापाव ेऄसे माझे मत अहे.  
  
 वर हलहहलेले पत्र सूयोदयािे एहडटर याला पाठहवले पण टाइमसमध्ये अमिे पत्र प्रहसद्ध झाले 
नाही तेळहा अमही समर्जलो की त्यानंी टाइमसला पत्र पाठहवले नाही. पण ते त्यांनी पाठहवले ऄसे अता 
समर्जले. ऄशा हरतीने हे रात्रीच्या प रते प्रथम कृत्य पार पडले. मात्र हहसाबात खिग कमीर्जास्त ऄद्यापपयगन्त 
िालूि होता. त्यातं काहंी गमंतीच्या गोष्टी हनघत त्यािा शताशं र्जरी हलहून अला तरी हविार फार होणार 
अहे.  
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इांग्रजी रशक्षिावर टीका 
 
 
 
ग्रांथीक सनीपाताची साथ सुरु  
  
 गं्रथीक सनीपातािी साथ वाढत्या प्रमाणावर होती. सरकारी ह कूम हर्जकडे हतकडे आंग्रर्जािे र्जाहले. 
विंना होउ लागली म ंबइ सोडून लोक देशोदेशी पळून िालले. बाहेरगाविे लोक साथीला हभउन येइनासे 
झाले. ऄशा सधंीस मरॅीक परीके्षिा समय अला. येथील परीके्षसाठी भळय मंडप क लाबयार्जवळ 
दरवषाप्रमाणे पडला. रोगािी साथ क्षणोक्षणी वाढत िालली. 
 
इांग्रजी रशक्षिावर टीका 
 
 देशोदेशीिे लोक या अधी काहंी लोकास परीक्षा प ढे ढकलण्याहवषयी ऄगदी कंबर बाधूंन झटू 
लागले. पण हे ऄहधकारी अपला हट्ट सोडीनात. तेळहा अमच्या मनांत अले की हे काम अपण हाती घ्याव े
महणरे्ज हे काम ईरकेल, ऄशा अमिी खात्री र्जाहली. द सरे, या फार्जील हशक्षणावर अमिा फार कटाक्ष 
अहे. ऄसे अमिे मत अहे की अमिे रे्ज शाहररीक न कसान र्जाहले त्यािे कारण मलें च्छ हविार हे होय. 
एकंदर र्जनसमार्ज हवदे्यच्या पाठीमागे लागून फार्जील हविारी झाला अहण तेणे बद्दल मदगपणास म कला. 
अता कोणी अमहाला लाथाब क्या खाली र्जरी िेिले तरी अमही अहण ऄर्जग करून हविार कहरता बेर्जार, 
आतके र्जरी या हवदे्यपासून न कसान र्जाहले अहे परंत  अमिे हविान लोक दोन्ही हातानी दशगहवत अहेत की 
सरकार अमहावर हायर एज्य केशन र्जसे ळयसनी ऄसून गरीब मन ष्ट्य अपले ळयसन भागहवण्याकहरता 
एखादा श्रीमंतािा म लगा पाहून अपलया पदरिे पैसे खिग करून प्रथम त्यास ळयसन लावावयािे नी मग 
त्याला िागंले ळयसन लागले की अपला हात अखडून त्याच्या पैशािा शवेट होइ पयंत तो अहण अपण 
मर्जा मारायिी त्याप्रमाणे आगं्रर्ज लोक रे्जळहा खहद स्थानिे राज्यसूत्र िालू लागले तेळहा त्यानंा वाटे की खहद  
लोकािंा ईग्रपणा घालहवण्यास हवद्यावधगन त्यास लाहवले पाहहरे्ज. ऄसा हविार करून अपलया पदरिे देतो 
खरा पण अता हे ळयसन अमिे ऄंगी िागंले र्जडले ऄसे पाहून अता हात काढून घेत अहेत. हे र्जो र्जो हात 
काढू लागतात तो अमच्यातले लोकाना वाटते की अमच्या खरा हहतािा मागग हाि होय. ते ईच्च हशक्षण 
घेण्यास काकू करतात ऄसे वाटून ईलट हवद्यार्थयाच्या पाहठमागे लागतात पण माझ्या बाधंवानो, यात त मिी 
िूक अहे. त महास हशक्षण हदलयापासून त्यािा तो मनस बा ईलटण्यािा ठराव अहे. ते रे्ज शाळा अहण 
कॉलेर्ज बंद करू पहातात ते हशक्षण बंद करण्याकहरता हेतू खिग कमी करण्याकहरता. त्याना सूख अहे की 
अता र्जरी अपण या हशक्षणातून ऄंग काढून घेतो तरी ळयसनी लोक स्वतःिी शाळा कॉलेरे्जस काढावयास 
अमच्या बंगलयावर खेपा घालतील अमहास पानस पारी करतील अहण परवानगी देतील अहण याप्रमाणे 
कसून प्रकार िालू अहेत. र्जर यानंा हशक्षण द्यावयािे नाही तर बायकानंा हशक्षण देण्यास का आतके 
तडफडतात. हलक्या र्जातीत हशक्षण देण्याकहरता का हे नेहमी ईद्योग करतात यािे कारण ज्या र्जातीत हे 
ळयसन िागंले लागले नाही त्याना लाउन मग मनिाही बसायिे. ऄहलकडे मराठे वगरेै र्जागीरदार 
ओरडतील की अमहाला हशक्षण हमळत नाही. िाह्मण मात्र ख शाल घेतात. पूवी िाह्मण लोकानी ऄसेि 
अपलपोटेपणा करून अमहास ऄज्ञान ठेवनू अपण ह शार होत ऄसत. कहरता मायबाप सरकारनी दयाळू 
होउन अमहास हशक्षण द्याव ेऄसे ऄर्जग ते वारंवार करीत. पण कळत नाही की हवद्या हवकून िामहण लोकानी 
सवगत्र देवधमग, र्जातगोत, नीहत अहण मदगनामदगपन या सवािा सत्यानाश केला. हे धडधडीत प्रकार या 
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हशहक्षत मंडळीिे हठकाणी हरदम हदसत ऄसून र्जर त्या ज्यातक हवद्या देशी द दगशा अणील तर बेलाशक 
हशका अहण बायका ळहा. ऄसो. हे हशक्षणाहवषयी हविार अमिे अमही हवरूद्ध धरतो. हे ऐकून प न्हा लोक 
अमहाला मूखग ठरहवतील. महणोत हबिारे. ज्याच्या गावांत धोतर नेसणाऱयाशी मूखग ठरहवणाऱया ह्या सूज्ञ 
लोकािे र्जो ऐहकल तो शहाणा ठरले. या संबधंाने प ष्ट्कळ र्जास्त हलहता येइल पण हवस्तार करून हलहहत 
नाही. साराशं आतकाि की अमही पाहहले की प्रस्त त लोकसमार्जाहवरूद्ध ही य हनळहहसंटी वागत अहे. अहण 
अपलयाला हवनहवत अहे. करीता हहच्या न कसानी करीता अपण प्रयत्न करू ऄसा हविार करून अमही 
त्या परीके्षच्या माडंवाच्या तपासास लागलो. 
 
परीके्षचा मांडप जाळला 
  
 तपास कहरता माडंव क लाळयार्जवळ तयार होत अहे ऄसे ऐहकले. माडंव पहरके्षच्या अदले हदवशी 
र्जाळावा ऄसे अमिे मत होते यािे कारण, प नःकरणािी सवलत हमळाली पाहहरे्ज. महणरे्ज ऄलबत परीक्षा 
प ढे ढकललीि पाहहरे्ज. पण मग हविार केला की अदले हदवशी र्जर न संधी हमळाली तर द सऱया हदवशी 
परीक्षा स र होणार कहरता एक दोन हदवस ऄगोदर र्जळाला तरी हरकत नाही. ऄसा हविार करून मंडप 
पाहून कोणते बारू्जने काम कराव ेयािा हनश्चय करून अमही त्या तयारीस लागलो. ऄपरात्री आतक्या लाबं 
र्जाणे कठीण र्जाइल ऄसे र्जाणून हे काम नउ वार्जण्यािे पोटांत करावयािे ठरले.  
  
 त्या प्रमाणे करावयािी वाट कंपाईंडिी कायम केली. प्रयोगास साहहत्य अहण हक्रया हफहलप्स 
कंपनी प णे ब धवार पेठ येथील हमशनरीच्या माडीवर ज्या हरतीने अमही ऄग्नी लावला तीि हक्रया या 
हठकाणी ईपयोगातं अणली. िोरवाटेने अमही कंपाउंड ईतरून पार झालो व हवरूद्ध हदशनेे िनीरोड 
स्टेशनकडून अमही घरी अलो. अमही बरेि लाबं अलयावर अगीिा ईरे्जड दृष्टीस पडला घरी अलो तो 
अमच्या िाळीतून िागंली हदसत होती. पण लोक महणाले की ही अग माडंवािी अहे. मात्र सगळी िाळ 
माडीवर िोरासारखी कशाला अग लागली महणून मर्जा पहात होती. त्या मंडळीत अमही ईभे राहहलो. 
यद्यहप सवग न देता त्याचं्या बरोबर अमही अश्चयग िहकत होउन पहात होतो. द सऱया हदवशी िागंलया तऱहेने 
लोकातं ही गोष्ट कळली की माडंवास अग लागली तेळहा स हशहक्षत लोकासं हवशषेे करून परमानंद 
र्जाहला. ही अग दोन गाडीच्या बादिे हठणगीपासून लागली ऄसे पोहलसाने कळहवले. त्यानंी अपली 
र्जबाबदारी अपलयावरिी हनवारण केली. पण लोकानी ही अग कोणीतरी प णेकरानी लावली ऄशी दाट 
वदंता होती. राणीच्या तोंडाला काळे लाहवलया बद्दलही प णेकरािंा संशय आंग्रर्जी पत्रात प्रहसद्ध अहे. मग 
काय अधारावरून तकग  करीत होते कोण र्जाणे पण अमहाला या पेशवाइ प णे शहरािा मोठा ऄहभमान 
ऄसलेम ळे अमहाला हे ऐकून अनंदि होत ऄसे. याप्रमाणे माडंवािी अह ती झालयानंतर ऄहधकाऱयास 
परीक्षा प ढे ढकलणे भाग पडले. ऄशा प्रकारे लोकोत्तर, काम केलयाम ळे मोठी तारीफ ऐकून झाली ती 
अमहास फार अनंद होत ऄसे. हे काम झालयानंतर थोड्याि हदवसानंी अमही सहक ट ंब प ण्यास अलो.   
 
स्वधमण कनदकाांचा िळ करण्याचा बेत 
 
 प ण्यास अलयानंतर अमही प ण्यास महत्वािे काम पाहू लागलो. पण लवकर लक्षात येइना. पण 
काही तरी कामहगरी करून धमगभष्टािंा छळ अहण स्वधमगनष्टािंा गौरव हाि अमिा धंदा ऄसलयाम ळे 
यावािून अमहा ईभय भावाना िैन पडत नसे. काय करावे, कसे कराव ेया हविारातं अमही नेहमी हनमग्न 
ऄसायिे. अमच्या सूक्ष्म दृष्टीत धमगनष्टािे नफान कसान लपून रहात नसे. सगळ्यात अमिा कटाक्ष स धारक 
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अहण ज्ञानिक्ष  या पत्रावर फार ऄसे या ईभय पत्रािे िालक अहण मालक हे अमही पूणग हरतीने माहहती 
करून घेतले होते. स धारकाच्या एका एहडटरास काही हदवसापूवी दंड करून नंतर ताकीदपत्रही पाठहवले 
यािे स्मरण वािकासं ऄसेलि. पण हलहहण्यास फार द ःख वाटते की अमच्या ताकीदीप्रमाणे पहहला ऄकं 
मात्र अमच्या महणण्याप्रमाणे काढला. तो पण प ढे अपला हहनधमग ठरेल ऄसा ऄपमान केला हे अमहास 
सहन झाले नाही अहण हनश्चय केला की देवधर एहडटरािे मस्तक भयंकर हरतीने कापून स्वधमगखनदेपासून 
ईत्पन्न होणाऱया पातकाला दंड हकती भयंकर ऄसतो हे र्जगास दाखवाव.े पण याबद्दल पूणग हविार करता 
ऄसे ठरले की प्रथम एखादा य रोहपयन ऄपराधी पाहून त्याला दंडािी हशक्षा देउन नंतर या नरपशूना प न्हा 
ताकीद द्यावी की ज्याच्या र्जीवावर हे त मही ईड्या मारता त्यािी दशा अहण ऄि  ईडहवली, करीता ऄरू्जन 
सावध रहा. ऄशी ताकीद देउन र्जर हे अपलयाि घमेंडीत रहातील तर त्यािंी दया न करता एकदम 
भयंकर हशक्षा द्यावयािी ऄसा हविार करून अमही या हविान हशरोमण्याकडे द लगक्ष करू लागलो.  
 
भावे स्कूलछया मास्तराांवर हल्ला 
 
 आतक्यात अमिा हप्रय हमत्र हभस्क टे यानी वदी हदली की भाव ेस्कूलमध्ये थोरात या नावािा एक 
मास्तर अहे. तो फार वाइट अहे. तो वाइटपणा कोणता महणाल तर सृष्टीहवरूद्ध कमग करणे. िागंली 
िागंली स्वरपवान कोवळी पोर पाहून हा स हशहक्षत मास्तर त्या ग लनार पोरीवर फार हप्रती करतो अहण 
त्यानंाि वर मार द्यायिा ऄसा पहरपाठ अहे. हा थोरात ऄसा ऄसलयाबद्दल अमहास पूवीि कळले होते.  
 
 हर्जतके महणून वाइट िालीिे लोक अहेत त्या सवांिी अमही नोंद ठेवीत ऄसतो. अमिे यादीत 
प ष्ट्कळ ऄसे नराधम अहेत की ज्यािंी द ःखद वदेना क्रमाक्रमाने अमही ऄलाहहदा करणार होतो. पण 
परमेश्वरािी मर्जी या र्जन्मात अमिेकडून ही कामहगरी होण्यािे हदसत नाही. इश्वरेच्छा बहलयहस. हर्जतके 
महणून हविास अहेत हततके द ग गणहवमंडीत अहेत. बह धा हा हशक्षणािा पहरणाम अहे. ऄस्त . थोरातािंी 
वतगणूक या प्रकारिी अहे. ऄशाबद्दल अमही भाव ेस्कूलच्या नांवावर हकत्येकदा हननावी पते्र पाठहवली होती 
की या मास्तरासं शाळेत ठेवणे िागंले नाही. यापासून म लास फार वाइट रीत लागली. तरी अपण त्यास 
शाळेतून काढून टाकणे अपले हहतास्तव होते. ऄशी हननावी पते्र अहण अमही मागे पाठहवली पण 
मनासारखा बंदोबस्त र्जाहला नाही. प ढे प ढे यािे हवशषे ग ह्य महणरे्ज यास देवधमािी खनदा क्लासातं करणे 
आत्यादी बरेि कळले. तेळहा यास अपलयाकडून हशक्षा र्जाहली पाहहरे्ज. ऄसे हभस्क टे यािे मत अहे अहण हे 
काम हभस्क यािे हाताने त्याला देय ठेवण्याकहरता करहवण्यािे ठरून त्याच्या घरािा सवग नकाशा पाहहला 
व मंत्र्याच्या वाड्यात माडीवर रमावरिे खोलीत रहात ऄसे रमािे बारू्जस एक लहानशी हखडकी अहे 
त्यावाटे अमिा  बंध  अहण हभस्क टे हे दोघे अत र्जाउन पाहतात तो, तो र्जागा होता. कापडािे बोळात हा 
हनर्जला होता. याला िाहूल लागताि त्याने हळूि कोण अहे कोण अहे ऄसे वारंवार तोंडाने बोलू लागला. 
तसा बधूंनी त्यास तडाखा मारला. पण तो ऄगदी घाबरेपणाम ळे साधारण बसला तसा तो ओरडला मग 
बंध नी द सरा तडाखा र्जरा बरा हदला अहण मोठ्या र्जलदीने हखडकीतून ईडी टाकून हनघून गेले. खाली 
ईडी टाकताि हातातील दोन लोखंडी नळ्या वरि राहहलया त्या पोहलसािे ताबयात गेलया या गोष्टीिा 
गवगवा गावात द सऱया हदवशीि झाला. पण  त्यांत अमिा हेतू स्पष्ट झाला नाही. लोक महणत की कोणी 
िोर िोरी करण्याकहरता अले होते. पण त्यानंा साधली नाही. महणून हनघून गेले. ऄसे र्जो तो महणे पण 
त्याचं्या द ग गणािंा ईच्चार कोणी करीना. यािे कारण तो मन ष्ट्य प्रहसद्ध नळहता. या कामापासून अमहास 
हवशषेसा अनंद र्जाहला नाही. कारण या कामात अमिा धमाहभमान ळयक्त र्जाहला. यानंतर अमही 
काहंीतरी करायिे महणून स धारक यािी ऑहफसिी पाटी एके रात्री काढून तो नंतर रस्त्यातं खासगीवाले 
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यािें शते खड्यात लाहवली अहण शतेखड्यातं ऄसलेलया ऄमंगळ पदाथािे एक मडके रे्जथे स धारक 
ऑहफस अहे त्या ऑहफसच्या दाराच्या कडीवर टागंून ठेहवले अहण त्या मडक्यावर माकड अमिा ग र 
ऄसा लेख हलहहला होता. ऄसा प्रकार रात्री करून द सऱया हदवशी ती मर्जा पहाण्यास सकाळी अमही गेलो 
पण हा प्रकार फार वळे हटकला नाही. त्याम ळे ती मर्जा लोकास मनसोक्त पाहण्यास हमळाली नाही. तरीपण 
गावंातं थोडी ििा र्जाहली. नाही ऄशी नाही. 
 
युरोरपयनाने आिलेला खेळ बांद पाडण्याचा प्रयत्न  
 
 हा प्रकार झालयानंतर काही हदवसानंी नव े मंडइत एका य रोहपयनानी  एक प्रकारिा खेळ 
अणलेला पाहहला. प्रथमतः त्यािे ऄगडबंब सामानि दोन हदवस पूवीि येउन पडले होते. त्या सामानाच्या 
देखाळयावरून हा काय ऄपूवग खेळ अहे यािा अमहाला ईलगडा होइना. पण रे्जळहा त्याने रिनू ईभा केला 
भ्रम हफरला. या खेळािे वणगनरपाने एखादा वािकाप ढे माडंणे र्जरूर अहे. हमत्रहो, हा खेळ मोठासा ऄपूवग 
नळहता पण अमिे लोकािें ऄज्ञान मात्र ऄपूवग अहे. अपलया या खहद स्थानांत ज्या ज्या हठकाणी र्जत्रा अहण 
सामान भरतात त्या त्या हठकाणी हा खेळ गरीब लोकानंी अणलेला माझ्या पहाण्यांत अहे. एक मोठा खाबं 
प रायिा नी त्या स्तंभावर एक छत्री हफरावयािी अहण त्यास हत्ती, घोडे, ईंट ऄसतात त्यावर एकेक पसैा 
खेळून बसाव.े या लाकडी घोड्यावर बह तेक म ले खकवा ग्रामय लोक बसत. सज्ञान लोक बसत नाहीत. ऄसा 
अपलया आकडिा हरवार्ज अहे. ऄथात आतका ग्रामय तो खेळ अपण समर्जतो तोि खेळ माका गावं येथला 
होता. भेद आतकाि की त्यातं काही स धारणा केली होती. या छत्रीस दोन मर्जले केले. द सऱया मर्जलयावर 
एक प्रकारिा थाट केला होता. या मर्जलयावर मध्ये मध्ये काि ठेवली होती. या छत्रीस नकली सामान 
लावनू फार्जील शोभा अणली होती. छत्री हफरत ऄसता एक प्रकारिा बार्जा वार्जत ऄसे. रात्री कंहदलािा 
िकिकाट मागे ऄसे. यािे दोन दर ठेहवले होते. खाली दोन अणे अहण वर िार अणे ही सत्री हफरू 
लागली महणरे्ज र्जो अनंद खकवा स ख अपलया त्या ग्रामय छत्रीत ऄसे, तोि या छत्रीत पण हा य रोहपयनानी 
अपला ऄसलयाम ळे अमच्या आकडिे हे हदडशहाणे भतूासारखे पहाण्यास र्जात, ज्या खेळास अमच्याआकडे 
पैसा पैसा देउन गरीब लोक पोट भरतात. त्याला अमिे लोक अमही सभ्य महणनू अश्रय देत नाहीत. 
अहण य रोहपयन पहाताि अपला दर्जा हवसरून िार िार अणे देउन वारंवार पोरासारखे खेळ टाकतात. 
तेळहा या हविानानंा काय महणाव ेहे मला कळत नाही. या खेळास स धारक अहण त्याचं्या बायका प ष्ट्कळ येत 
ऄसत. ही स धारक र्जात अमच्यात कलंकरपाने र्जाहली अहे. या मोठ्याना स्वाहभमान महणनू काय अहे 
ठाउकि नाही. आगं्रर्जानंी हकती र्जरी ऄक्कल खिूगन कला हनमाण केली तरी त्यावर अमहा ईभय बधूंना 
कधीही अनंद ईत्पन्न होणार नाही. फोनोग्रामसारखेि िमत्कार वाटण्यासारखे खेळ खहद स्थानांत 
अर्जपयंत अपण लोक पैसे देईन अग्रह करीत ऄसता अमही ऄहभमान प रःसर खेळ पाहहले नाहीत. 
कदाहित्  पाहहले ऄसलयास कौत क वाटले नाही. यािे कारण ऄहभमान. अमही परकीयािे ऄपूवग खेळ 
पाहहले नाहीत महणून काही ईपाशी राहहलो नाही व स्वाहभमानशनू्य स धारकानी ते पाहहले महणनू काही ते 
हवशषे प ष्ट हदसत नाहीत. परगृहस्थ मात्र अमहास ल टून अपली त ंबडी भरून हनघून र्जातात. हा प्रकार 
पाहून अमहाला सतंाप येत ऄसे. पण ईपयोग काय अमच्या या ऄडाणी (ते महणतात की अमही हविान 
अहोत पण यािंी खकमत अमही ऄडाण्यामध्ये करीतो.) ऄशा लोकास काय सागंा? यानंा सागंण्यापेक्षा या 
दशगनी भ लहवणारे खेळािे ईच्चाटन येथून करणे सोइवार होइल ऄसा हविार करून अमही ठरहवले की या 
छत्रीस अग लावनू द्यावयािी अहण त्याप्रमाणे फॉस्फरस अणनू त्याच्या िकत्या करून त्याला टािण्या 
लावनू तयार केलया हभस्क टे अहण बंधू बापूराव यानंी वर मर्जलयावर र्जाईन त्याहठकाणी यािा प्रयोग 
करावा अहण मी खाली त्याच्या खासगी तंबू अहे त्यावर प्रयोग करावा अहण ईभय तंबूंस एकदम अग 
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लावावी  ऄशी तर्जबीर्ज केली. बंध  याप्रमाणे वर गेले. व ते ईतरायच्या सधंीस मीही खालिे बारू्जस यासरशी 
खाली अग लावली. सवग पे्रक्षक मंडळी ती अग हवझहवण्याच्या तयारीस लागली. अमही वाट पहात होतो. 
आतक्यात छत्रीिी ऄगदी लागट होइल पण काय र्जाहले ऄसेल ते ऄसो ती अग काही लागली नाही. मग 
बंब येईन अग हवझहवली गेली. बरेि न कसान र्जाहले. मग द सऱया हदवशी बंदोबस्ताकहरता पोहलस अले 
त्याहदवशी अमही थोडासा हल्ला केला त्यांत त्यािे बरेिसे कंहदल अहण घोडे ईंट यािे न कसान र्जाहले. 
ऄखेर तो य रोहपयन त्रासून त्या हठकाणाहून तो खेळ काढून स्टेशनर्जवळ गेला. मग अमही त्यािा नाद 
सोडला. या कामापासून फारसा अनंद अमहास झाला नाही. आतकेि हरकामपणी ईद्योग करीत अहोत 
ऄसे वाटले. 
  
साथीचा जोर 
 
 आतक्यात शहरात गं्रथीक सन्नीपातािा अर्जार वाढत िाललयािी वाता ऐकू येई लागली. सरकार 
या हवषयी िागंला बंदोबस्त करते ऄसे ऄनेक लोक बोलू लागले. तो बंदोबस्त म ंबइसारखाि होणार ऄसेही 
लोक महणत.म ंबइत र्जो बंदोबस्त होता तो अमहास हबलकूल पसंत नळहता. तेळहा अमिा हनयम झाली की 
तर या हठकाणी म ंबइसारखा बंदोबस्त स र र्जाहला तर अपण या हवरद्ध ओरड करायिी याप्रमाणे हविार 
करतो तो हळूहळू ती पद्धती स रू र्जाहली. 
 
त्याछया बांदोबस्तासाठी रँड साहेबाची नेमिूक 
 
 अहण थोड्याि हदवसातं ऐकण्यात अले की कोणी रॅंडसाहेब महणून अले तो या कामावर नेमला. 
शोध करता हाि रॅंडसाहेब बहादूर सभ्य गृहस्थास कैदीिी हशक्षा देणार. मग अमही हविार केला की 
किेरीच्या आतर ऄहधकाऱयानंा त्रास देईन त्यानंा सावध न कहरतां म ख्य आसमास शासन कराव.े 
रॅंडसाहेबािी अमही तो िागंला अहे की वाइट अहे याबद्दल िागंलया तऱहेने िौकशी केली. ती सवग शहरात 
सवगतोम खी तो द ष्ट अहे ऄसे ऐकण्यात येइल. याबद्दल सवगप्रहसद्ध अहे. तथाहप अपलया शहरांत त्यािा 
द ग गण दृष्टीस पडण्यािी अमिी फार आच्छा र्जाहली रॅंडसाहेब नेमला आतके ऐहकलयापासून अमही दोघे भाउ 
अहण हभस्क टे ऄसे हतघे त्याच्या तपासास लागलो. पण तो दृष्टीस पडेना. कोण महणे तो ऄसून अला नाही. 
कोणी महणे अला. ऄशा ऄनंत गप्पा शहरांत पसरत. अमही लष्ट्कर हद्दीत दररोर्ज हेलपाटे घालू लागलो 
पण त्याच्या बंगलयािा शोध लागेना. कमेटीवर प ष्ट्कळ वळेा गेलो. त्याहठकाणी हंगकागंिा बेळहरीन कनगल 
हफहलप्स डाकतर वगैरे गोरे हदसत. त्यापैकी कनगल हफहलप्स हाि अमही रॅंडसाहेब समर्जत होतो. पण तो 
भ्रम एके हदवशी िागंलया अधारावरून हपटला. हा कसा समरे्जल या खितेत अमही हनमग्न होतो. कोणाला 
प्रहसद्ध हरतीने हविारता येइना. कटवार शोधायिा ऄसा हकती हदवस अमिा प्रयत्न न सता रॅंड साहेब दृष्टीस 
पडण्यास लागला यािे कारण तो त्यावळेेस आथे अलाि नळहता. ईगाि गप्पा लोकातं हपकत की तो अला 
अहण कामावर ररू्ज र्जाहला पण प ष्ट्कळ हदवसानी तो कामावर ररू्ज र्जाहला ऄसे अमिे मत अहे. 
त्याहदवशी ही मूर्मत अमहासा स्पष्टपणे पहाण्यास हमळाली तरी अमही तोि रॅंडसाहेब अहे ऄशाहवषयी 
बह म खानी खात्री करून घेतले. नंतर त्यािी गाडी पाहहली अहण मग गाडीवालयास हभस्क याकडून 
हविाहरले की रॅंडसाहेब कोठे रहातात. तेळहा कळले की रॅंडसाहेब क्लबमध्ये रहातात. मग अमही क्लबमध्ये 
बाहेर खेपा घालू लागलो पण पत्ता लागेना. मग लष्ट्करमध्ये र्जाणे सोडून अमही गाडीिे मागनू 
तपासणीवरि र्जाउ लागलो. त्या हठकाणी सकाळ संध्याकाळ तो अमहास पहाण्यास हमळे. तपासणी स रू 
झालयापासून तो रोर्ज सकाळी ब धवारातं येउन नंतर ज्याहठकाणी तपासणी ऄसेल त्याहठकाणी र्जात ऄसे. 
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ब धवारातं येइ त्यावळेेस त्याला पाहण्यास प ष्ट्कळ लोकािंी गदी होत ऄसे. प्रथम हदवशीि तपासणी र्जाहली 
ती ब धवारातं र्जाहली. त्यावळेेस र्जो देखावा दृष्टीस पडला तो ऄपूवग होता. लोकास या तपासणीिा प्रकार 
माहीत नसलयाम ळे ते बेसावध होते. त्याना र्जर ठाउक ऄसते की ही तपासणी महणरे्ज र्जीवनलूट अहण 
तपासणी करणारे गोरे हे बंडखोर अहण त्यािें नाइक कनगल हफहलप्स ल इ गोरे होते. रॅंडसाहेब या 
बंडखोरीवर ह कूम फमाहवणारे म ख्य अहेत. ही ब लूट आगं्रर्जािें मनांत िरायिी महणून पूवी र्जॉन महणनू एक 
डाकू नेमून त्याच्याकडून सवग लहानथोर गोरगहरबाचं्या घरास मोठमोठी भगदाडे पाडली. यािे कारण 
आतकेि की प ढे अपणास हदवसाढवळ्या दरोडा घालण्यास यायिे अहे. त्यावळेेस त्यांत ऄसलेलया 
हतर्जोरीच्या पेया खकवा िीर्जवस्त  हदसावी महणून काहंी आंग्रर्ज बंडखोरानंी ही ऄगोदर तर्जवीर्ज करून 
ठेहवली. र्जॉनसाहेबानंी प्रथम साधारण तपासणी करून गरीब कोण श्रीमंत कोण यािी बारीक तपासणी 
केली. नंतर त्यािी नोंद बंडखोरानंा प्रथम हदली ऄसते. 
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रयतेवर जूलुम 
 
 
 
रयतेवर जूलुम 
  
 अमच्याआकडे दरोडेखोर प्रथम बारीक तपासून मग रात्री दरोडा घालतात. तोि प्रकार कायद्याच्या 
ढोंगाखाली खहद  लोक गरीब पाहून आगं्रर्ज बंडखोरानी िालहवला. हे मायबाप सरकार अपलया रयतेिे गळे 
ऄशा हरतीने कापत ऄसे. र्जर प्रथम लोकास कळले तर कोठेतरी र्जीव लपहवण्यास िीर्ज वस्त  सोडून गेले 
ऄसते. पण त्यािा हा प्रकार ध्यानांत येउन तो अपलया घरी पडले होते. आतक्यांत पहहलया हदवशी या 
बंडखोरािंी टोळी ब धवारातं अली. बरोबर नाकें बंदी करून क ल पे तोडून द काने फोडण्यास अरंभ झाला. 
ऄसा होता तो देखावा. खरोखरीि ऄसा प्रकार रार्जाकडून प्ररे्जवर झालेला कधी कोणीही आहतहासांत 
वािला नसेल की ऐहकला नसेल, परशत्रूकहरता तयार ठेवलेलया फौरे्जिा ईपयोग परिक्र अलयावर कोण 
करील पण हे अमिे आंग्रर्ज हकदार अहण यािंी मदानी फौर्ज बंद का अहण संगीना घेउन ऄभागी झालेलया 
ऄधगमेलया रयतेवर स्वारी करून त्यानंा काबीर्ज करून आस्स्पतळातं रवाना करतात. धन्य अहे की नाही 
त्यािंी. नाहीतर अमही. त्यािंी फौर्ज कोणीही मारील पण हवशषे महणरे्ज अर्जारी झालेलेना त्यािें एक 
पाउलही वाया र्जात नाही. त्या लोकास हस्तगत करणे हाि मदानी होय ऄसे अमिे आंग्रर्जािें महणणे. 
महणून तर त्यानंी त्याकहरता कवाइत हशकवनू तयार केलेली पलटण ईपयोगांत अणली. ऄशा तऱहेने या 
बंडखोरािी लूट स रू झाली. या ल टीबरोबर अमही नेहमी र्जात होतो. र्जावयािा ईदे्दश, ऄन्याय स्विक्षनेू 
पहावयािा, मी त्याला तपासणी महणण्यापेक्षा लूट महणणे पसंत करीतो. ही लूट िालू ऄसली महणरे्ज 
रॅंडसाहेब म ख्य त्यामध्ये. ऄसे बडे बडे कांही आकडून हतकडे हफरत ऄसायिे महणरे्ज क ल पे कशी तोडतात, 
माल लाबंहवतात कसे, झोखटगशाही काय िालली अहे. बरोबर काम कहरतात की नाही यािी देखरेख 
यािेंकडे होती. त्यावळेेस याचं्या डोक्यातं एक प्रकारिी ध ंदी ऄसते. तीम ळे ते कोणाही खहद  गृहस्थास 
ओळखत नाहीत. बंडखोर मंडळीना नाही हतकडे र्जाळपोळ पाडतोड, धरपकड याखेरीर्ज द सरे अढळत 
नसे. ज्यानंी हा देखावा पाहहला ऄसेल तो या नराधमाना बंडखोरावािून द सरी ईपमा देतील ऄसे मला 
वाटत नाही.  ही लूट कोणत्या प्रकाराने होइ याहवषयी हनयम केले होते. त्या लेखी हनयमातं प ष्ट्कळ 
सौमयपणा ठेहवला होता. वतगण कीमध्ये त्याच्या ऄंगी ऄगदी ईलट प्रकार दृष्टीस पडत ऄसे. हनयमातं 
कोणाच्या देवधमग सोवळेओवळे यािा रे्जणेकरून ईपमदग होइल ऄशी वागणकू कोणी करू नये ऄसा स्पष्ट 
ईल्लेख अहे. पण वागताना हे गोरे म द्दाम अमहाला िीड ईत्पन्न होइल ऄशी वतगणूक ऄमलातं अणीत 
ऄसत, अहण हा प्रकार रॅंडसाहेब मोठ्या ख षीने पहात ऄसे. यावळेेस र्जी अमच्या मनािी स्स्थती होत ऄसे 
ती हलहहण्यास अमही ऄसमथग अहोत. 
  
 
रँडसाहेबाचा खून करण्याचा रनश्चय 
  
 अमही हनश्चय केला की यािा र्जीव घ्यायिा, सोडायिा नाही. ऄसा एक हनश्चय झालयावर अमही 
त्या तयारीस लागलो. अमच्यार्जवळ न सत्या तलवारी होत्या. दोन हपस्त ले होती. पण दारू नळहती महणनू 
ती हनरपयोगी होती शीघ्र काम करण्यास हपस्त ले िागंले. पण काय कहरता, साहहत्य अणा क ठून. 
तरवारीनेि अमही काम करावयािी ईमेद धरली. अमच्या र्जवळ ऄसलेलया तलवारीहून दोन तलवारी 
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हनवडून काढलया. त्याला गळ्यातं ऄडकहवण्याकहरता पटे्ट लाहवले. काळे मयान होते त्यास पागोटेग ंडाळून 
ते पाढंरे केले ऄशी तयारी करून अमही र्जागा शोधू लागलो. पण अमहाला द सरी कोठे र्जागा अढळेना. 
मग अमही हे काम कहमटीच्या ऑहफसापाशीि करावयािे ठरहवले. एवढीि ऄट होती की संध्याकाळिे अठ 
तरी हनदान वार्जले पाहहरे्जत. गावातलया हरकामटेकड्या लोकानंी रॅंडसाहेबास हननावी पते्र धमकीिी 
पाठवनू त्यास सावध केला र्जातो. तेणेकरून अमहास फार त्रास झाला होता. रात्र तरश करीना. र्जाता येता 
बरोबर स्वार ठेव ूलागला. तरी अमही अपली खहमत खकहितही कमी होउन हदली नाही. अमही  दोघांना 
ठार करण्यािा हनश्चय केला. तरवारी घेउन अमहास रात्रीहशवाय हनघता येइना अहण तो काही रात्र 
करीना, ऄसे हकती हदवस र्जाहले. गांवात र्ज ल म अहण तापािी साथ वाढली. सवग शहर ईर्जाड झाले. 
अमच्या वहडलास लाबं लाबंहून बोलावणी अली की हतकडे तापािी साथ वाढली अहे तर अपण आकडे 
याव.े वडीलही र्जाण्यास तयार र्जाहले. पण अमहास हे काम कतगळय ऄसलेम ळे दूरदेशी र्जाणे अमहास पसंत 
पडेना. महणून अमही वहडलाचं्या र्जाण्यास हरकत घेउ लागलो. प णे सोडावयािा त्यािंा ऄगदी अग्रह 
हदसला, तेळहा अमही ठरहवले की दूर र्जाण्यापेक्षा र्जवळ अपले घरी खििवडला र्जाणे सोइस्कर होइल. 
खििवड हे प ण्यापासून पाि कोसावर अहे. अमही हविार केला की र्जर खििवडास गेलो तर रोर्ज तेथे 
येउन काम करून र्जाई. ऄसा हविार करून अमही खििवडिा सल्ला हदला अहण तो वहडलानंा पसतंही 
पडला. महणून त्यानंी खििवडास अमिे ि लत्यानंा पत्र पाठहवले. पण त्यानंी ऄनेक हरकती हलहून 
खििवडास येणे िागंले नाही ऄसा अपला ऄहभप्राय कळहवला ऄशा हरतीने अपले बधं पे्रम ळयक्त केले तेळहा 
र्जवळ असपास द सरी र्जागा अढळेना. ऄखेर अमही प्रयत्न करून अमिे ळयाही परसाव े यािंी बाग 
खडकीस अहे ती त्यािंी हवनंती करून हमळहवली. ती अमहाला खििवडपेक्षा सोइस्कर वाटली अहण त्या 
हठकाणी अमही स म हूतग पाहून गेलो. अमही हतघे या भयंकर कृत्याच्या पाठी लागलो ऄसा संशयस द्धा 
कोणास ईपरू्ज नये याबद्दल अमही फार सावधहगरी ठेहवत होतो. खडकीच्या बागेत ऄसताना त्या हठकाणी 
अहण एक अरनोन्रस नावंािा हमशनरी खडकी बार्जारातं राहतो. त्यािी अमिी ओळख, त्याच्यापासून 
अमही पंिवीस-तीस केप मागून घेतले. पण दारू कोठे हमळेना, पण आतक्यातं कोथरूडिे बागेत किरे 
महणून माळी अहे त्याच्या आथे दारू सापडण्यािा संभव अहे, ऄसे साहंगतलयावरून अमही हतघे एक रात्री 
मरे्जखातर महणून गेलो अहण दारू छरे िोरून अहणले. 
 
रँडसाहेबाछया जुलुमाची पराकाष्टा व लोकात असांतोष 
 
 रॅंडसाहेबािे र्ज ल मािी पराकाष्ठा झाली. सवगतोम खी रॅंडसाहेबास मारावयाच्या गोष्टी ऐकू येउ 
लागलया. सवग लोक अपलयात कोणी स्वधमाहभमानी मदग नाही महणून खेकसू लागले. गांवात दररोर्ज 
नवीन र्ज लमािे प्रकार होउ लागले. हकत्येक हठकाणी देवस्थाने भ्रष्ट केली. हकत्येक हठकाणी बायकाचं्या 
ऄिवूर ऄपहार केला. देव फोडले. गोरगहरबािे ऄतोनात या बंडखोरानी न कसान केले. ऄसा प्रकार 
िालला ऄसता दररोर्ज खडकीहून प ण्यास येउन प न्हा संध्याकाळी परत र्जात होतो. ऐन ईन्हाच्या वळेी 
खडकीहून प ण्यास र्जाणे अहण खडकीस येणे हे कृत्य अमच्या वहडलास अवडले नाही. त्यानी अमहास 
परोपरीने साहंगतले बाळानो हे त मच्या प्रकृतीस मानवणार नाही. पण अमहाला हे काम कतगळय ऄसलयाम ळे 
लपून छपून प ण्यास र्जाणे सोडले नाही. हे वहडलास समरू्जन ते रागवले अहण प ण्यास येउन राहहले. तसे 
अमही सवग मंडळींसह खडकीिा बाग सोडून प ण्यास येउन राहहलो. तापािी साथ शहरातं र्जोराने िालू 
होती. पण अमहाला एक अनंद र्जाहला की अता प्रयत्न करावयास स लभ र्जाहले.  
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तापाछया साथीत रभस्कुटेचा मृत्य ू
 
 आतक्यात अमिा हप्रयहमत्र हभस्क टे दत्तात्रय या द ष्ट तापाने अर्जारी झाला. ज्या हदवशी तो तापाने 
अर्जारी झाला त्या हदवशी तो अमच्याकडे येउन ताप अला महणनू बोलला पण त्यानीि साहंगतले की 
घाबरू नका. ताप साधा अहे. ऄसे महणून तो घरी हनघून गेला. तो प न्हा अमहास भेटला नाही. त्यािी 
अमिी हमत्रता अहे ऄसे त्याच्या घरच्या माणसाना ठाउक नळहते महणून अमहाला त्याचं्या घरी समािारास 
र्जाता येइना. महणनू मी धाकटे भावास त्याच्या तपासास पाठहवला पण या बंडखोरािी भीती ज्याच्या 
त्याच्या मनातं ऄसलेम ळे कोणीही हभस्क टे अर्जारी अहे हेि कबूल करीना. हरहर परमेश्वरा! काय ही 
अमहा खहदू लोकािंी पराधीनता कळसास र्जाउन पोिली. हभस्क यािा पत्तास द्धा अमहास कळेना. या 
द ष्टािे पाहरपत्य करूनही खबर हभस्क यानी अर्जारीपणातं ऐकली पाहहरे्ज. ऄसे महणून अमही फार 
पहरश्रम केले. पण तसा योग न येता हभस्क टे अमिा त्याग करून परतले.  ऄशी वाता मात्र अमच्या कानी 
येउन अदळली त्यावळेेस अमहास परमावधीिे द ःख र्जाहले. ऄशा कामी हर्जवािा हमत्र हमळणे हकती 
कठीण अहे यािा हविार प्रत्येकाने करावा. अमच्या द दैवाने तो अमहास लाभला नाही. अमही गावाबाहेर 
र्जाईन वर वर हात करून अकाशाकडे पाहून तोंडाने बोललो की तू अमच्याबरोबर स्वधमग हहताच्या 
कामास प ष्ट्कळ झटलास याबद्दल इश्वर त ला सद गहत देवो. लौकरि िाडंाळािी रवानगी यमलोकास 
करून देतो. तू काळर्जी करू नकोस. यापेक्षा त झी अशा फेडण्यास द सरा मागग अमहास नाही. ऄसे 
हभस्क यास बोलून देहाच्या क्षणभ ंग रपणहवषयी हविार करीत करीत गावंात अलो. हमत्रािी ईडालेली दशा 
पाहून अमही फारि र्जगाबद्दल हनराश झालो. ऄसे वाटे की परमेश्वर अमहास स द्धा ऄसेि एखादे हदवशी 
ईिलून नेणार. कहरता रे्ज होइल ते होवो. अता रात्रीिी संहध न सापंडली तर हदवसा काम करावयािा पण 
सोडायिा नाही ऄसा हविार करून हभस्क टे गेले महणून अमही खकहितही हविार कमी न करता अमिा 
ईद्योग ईलट र्जारीने िालहवला. 
 
रँडसाहेबास मारण्याचा बेत 
 
 होता होइल तो अपला बिाव करून काम करावयािे, न सापडलयास एकािी अह ती झाली तरी 
हरकत नाही. बंडखोरािी टोळी ज्या वाटेस अमच्यापयंत येइ त्यावाटेस अमही सज्ज होउन बसत होतो. 
कारण न र्जाणो या गोऱया तोंडानी र्जर ऄमयाद वतगणूक अपले घरी केली तर एकि प्रायहश्चत्त द्यावयािे 
ऄसा हनश्चय होता. या हलक्या सोर्जरास मारण्याला भलू नाही. कहरता ऄशा वळेी रॅंडसाहेब हमटला 
पाहहरे्ज. करीता अमहापकैी एक भाउ रॅंडसाहेब क ठे ईभा अहे हेही पाहून ठेहवत होता. कदाहित घरांत 
कमी र्जास्त वतगणूक यानंी दाखहवली की त्याला मी टहलकाव ेअहण बधूंनी रॅंडसाहेबास ऄशा तयारीने 
प्रत्यही तयार रहात होतो. पण स दैवािी गोष्ट की अमच्या घरी ते अमच्या सागंण्याबाहेर वागत नळहते. 
कधीकाळी ऄसेही झाले की अमिा भाउ ऄनाडी होता. त्यावर हे बंडखोर अले त्यावळेी अमही ऄगदी 
सशस्त्र होउन तयार होतो. मी या शहरातं कोणी स्वाहभमानी अहे, हे या बंडखोरास दाखवावयािे ऄशा 
बेताने होतो. अमही अपलया घरी या बंडखोरासाठी ख बीने वहडलािें माडंीवर अहण बंधूच्या खोलीत मात्र 
मोडून र्जात  होतो. बाकीच्या भागातं देवघर, स्वैयंपाकघर बायकािें घर आतक्या हठकाणी अमही या 
नरपशनूा र्जाउ देत नळहतो. अहण अमच्या घरापाठीमागील बारू्जस अमिी महैस बाधंली अहे, ती या गोऱया 
तोंडास पाहून मारायला धाव.े हतिी भयाण म द्रा पाहून हे गोरे पाठीमागच्या बारू्जस र्जात नसत. ऄशी 
अमच्या घरी महैस स द्धा होती याबद्दल अमहाला फार ऄहभमान वाटे. ऄशा हरतीने अमही तयार ऄसलयाम ळे 
इश्वरास काळर्जी वहावी लागत ऄसे. अमच्या घरी ते अमच्या सागंण्याप्रमाणे वागत ऄसत. नाही 
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महणण्यास एके हदवशी एक गोरा महणाला की त मच्या घरातं मला गेले पाहहरे्ज. तेळहा अमही ईभयतानी 
सक्रोध म खाने साहंगतले की र्जाणे होणार नाही. तेळहा काय त्याला इश्वराने ब द्धी हदली तो र्जास्त प्रकार न 
कहरता हनघनू गेला. बाहेर मात्र र्ज ल म र्जाहलेले मी स्वतः पाहहले. अपण पण अमच्या घरी काही एक िीड 
ईत्पन्न होण्यासारखा प्रकार न झालयाम ळे अमही सावकाशपणे या रॅंडिे काम करीत होतो. साधारण तक्रारी 
अमच्या त्या गोऱया सोर्जराबरोबर प ष्ट्कळदा र्जाहलया पण त्या रस्त्यावर अमही हून काढलेलया 
क रापतीवरून झालया. 
 
रशपायाछया बांदुका पळरवल्या 
 
 ऄशा हरतीने ही तापािी अहण र्ज ल मािी साथ वाढून परमेश्वर आच्छेने कमी कमी होण्यासही 
लागली. काहंी हदवसानंी तपासणी बंद र्जाहली तरी स्मशानभमूीवरिा गेट मात्र ईठू लागला नाही. या 
प्रत्येक गेटावर दोन दोन हशपाइ हत्यारबंद ऄसत. त्याचं्या बंद का पार करावयािी आच्छा अमहाला र्जाहली 
महणून अमही सवग गेट पाहून ठेवली. त्यात अमहांला लकडी प लावरिे गेट सोइवार पडले. त्या हठकाणी मी 
प र्जाऱयािा वषे घेउन िार पाि वळे गेलो होतो. एके हदवशी बलहभमास नमस्कार करून त्यािी अज्ञा 
मोडून मी त्या घरी घेउन अलो. दोन बंद का अहणलया. अमहा ईभयतास त्या पाहून फारि अनंद झाला. 
तो हकती झाला हे हलहहण्यास अमही समथग नाहीत. अमहास आतकी ईमेद अली की अमही फौरे्जबरोबर 
स द्धा तोंड देउ. पण अमच्या द दैंवाने ते हदवस अमही पाहहले नाहीत. प न्हा हदसावयास संभव नाही. बंद का 
अणलया पण काडत से कोठे होती. काडत सािा प्रयत्न अमही प ढे करणार होतो. बदं का िोरीस गेलयािी 
बातमी द सरे हदवशी गावांत पसरली. त्यातं कवायती हशपायािंी अहण त्याच्या शौयािी लोक तारीफ करू 
लागले व नेणारेबद्दल अश्चयग दाखव ूलागले सवग कामात अमहास या गोष्टीिा फारि अनंद झाला. काडत से 
नसलयाम ळे बंद का या कामात ईपयोगी पडण्यािा हबलक ल संभव नळहता. महणून त्या नीट नेउन ठेवनू 
हदलया. तपासणी बंद झालयापासून रॅंडसाहेबािे येणे र्जाणे शहरात हनयमवार राहहले नाही वाटेल तेळहा तो 
येइ अहण र्जाइ. त्याम ळे शहरातं काम करण्यािा ईपाय ख ंटला. मग अमही लष्ट्कर हद्दीत क्लब मध्ये 
र्जाउन त्यािा बटेीिा तपास िालहवला ती खोली पाहून ठेवली अहण पाहून दररोर्ज संध्याकाळिे वळेी 
ब धवारी अहण रहववारी तो प्राथगनेस र्जाइ त्या हठकाणी एका य रोहपयन कान्स्टेबलिा अहण अमिा संवाद 
झाला होता तेळहा अमही हवपयास करून क्लबमध्ये गेलो होतो. तेथून अठदहा वळेा हर्जमखान्यावरही गेलो 
होतो हर्जमखान्यावरही एके हदवशी एक य रोहपयन कॉन्स्टेबलिी अहण अमिी झकमक झाली होती. 
ऄशीहरतीने अमही हकती प्रयत्न केले यािा साद्यतं वृत्तातं हलहीता हवस्तार फार होइल. कहरता ताहंत्रक 
माहहती घेउन मी त्याप्रमाणे अटपते घेतो. प्रयत्नातंी परमेश्वर ऄसे महणतात ते काही खोटे नाही अमिा 
एकसारखा प्रयत्न िालू होता. अमिे म ंबइला र्जाणे ऄगदी नर्जीक अले. अता अमच्याकडून हे काम 
परमेश्वर कसे करून घेणार या हविारातं अमही पडलो. परमेश्वरािी परोपरीने अमही प्राथगना केली की देवा, 
हे काम अमच्या हातातून करवनू धमगसेवा तू घेतली पाहहरे्ज. लोकांिे र्ज लमाहंवषयी ईद गार ऐकले की 
अमहास वाटे की हे सवग लोक नवीन रार्जास गाऱहाणे सागंतात तसे अमहालाि हे सागंत अहेत. त्याम ळे 
अमहास ऄसे वाटे की अपण या लोकािें ऊणी अहोत. हे र्जर काम न र्जाहले तर सवग लोकािें ऊण 
अमच्या बोडक्यात तसेि राहून लोकास तोंड दाखहवण्यािी अपणास शरम वाटणार अहे. करीता देवा, 
यािी त ला लार्ज अहे. ऄसे अमही वारंवार श्री गर्जाननािी प्राथगना करीत होतो. 
 
 
 



 अनुक्रमणिका 

जुरबलीछया समारांभाचे वळेी स्तूत्य कृत्य करण्याचा रनश्चय 
 
 होता होता र्ज बलीिा हदवस नर्जीक येउन ठेपला. र्ज बलीिा बडा सण होणार, तो कसा होणार, 
काय होणार, याहवषयी वतगमानपत्रातून ईल्लखे होउ लागले. तेळहा अमिा समर्ज झाला की या समयास 
एकंदर लहानथोर य रोहपयन लोक गळहनगरिे बंगलयावर र्जातील. ती वळे अलयास आष्ट अहे ऄसे र्जाणनू 
अमही दोघे तो प्रातं पहाण्यास हनघालो. बारू्जिे सवग लहानथोर रस्ते पाहून अमही पाउल ठेहवले. सवग 
र्जगािा हविार करता लकडी प लाकडून गेले महणरे्ज राष्ट्रीय सभामंडप ज्या हठकाणी पडला होता त्यािे 
ऄहलकडे र्जो हपवळा बंगला अहे त्या बंगलयापासून पाट गेला अहे त्या पाटावरून गेले महणरे्ज 
गणेशखखडीतलया मोठ्या रस्त्यास हपवळ्या बंगलयाकडे हमळाव ेअहण त्याि हठकाणी अपले स्त त्य कृत्य 
कराव ेअहण परत र्जाव ेऄसे अमही ठरहवले. कदाहित पाउस अलयास हनवाऱयािी र्जागा महणनू अमही तेथे 
अपले बारू्जिे हरकामे बंगले पाहून ठेहवले. अमही ज्यावळेेस पाहणी केली त्यावळेेस पाटावरून र्जात ऄसता 
हपवळ्या बंगलयाशरे्जारी काही य रोहपयनाच्या पोरी पाण्यात खेळत होत्या त्याना अमही ईगीि रागे भरलो. 
अहण प ढे र्जगज्जनीदेवी ित रखसगी मातेच्या दशगनास गेलो त्याहठकाणी हतला हवनंतीदाखल एक पद महणून 
प्राथगना केली.  
 

पद 
 

 अइ ऄंबे र्जगदंबे र्जोहत सत्कमी र्जय दे ॥ हरप दमदगनािा अइभवानी अमहाला वर दे (अ) अमही 
नाही त र्जवािूहन कोणी र्जगी असरा ॥ प ण्य पत्तनी धमग ब डहवला रॅंडाने सारा ॥ त्या मारा, ऄहविारा हात 
अम च्या, गे ऄंबे धैयग शौयग मर्ज दे ॥ अइ ऄं. ॥  १  ॥ 
 
 याप्रमाणे हतिी स्त हत करून अमही घरी परत अलो. घरी अलयावर अमही परमेश्वरािी अराधना 
करावयास अरंभ केला. अमही तनमनधन ऄपूगन गर्जाननािी प्राथगना केली. त्या र्जगहदशास माहहत. त्यािे 
फल गर्जाननाने अमहास हदले ऄसे अमिे मत अहे. प्रथमतः हत्यारे कोणती बरोबर घ्यावी याहवषयी अमही 
हविार केला. अमिे ऄसे ठरले की, एकेक तरवार अहण एकेक हपस्त ल प्रत्येकाने बाळगाव.े माझे बधं  एक 
क ठार ही बरोबर घ्यावयािे ठरहवले र्जसा समय प्राप्त होइल तसा ते प्रयोग करण्यािे ठरहवले. तरवारी 
पूवीि अमही तयार करून ठेहवलया होत्या. हे वािकास स्मरत ऄसेलि. मर्जर्जवळ र्जो हपस्त ल मी घेण्यािे 
ठरहवले तो हबघडलेला होता. त्यािा एकि बार ईपयोगातं येत ऄसे. बापूरावर्जवळिा एकनळी पण मोठ्या 
मोळीिा ऄसे. ऄशी हत्यारािी अमही गाठबंदी करून वळेेिी मागगप्रहतक्षा करीत बसलो. अमही सवग हदवस 
इश्वरखितनात घालहवला. या कृत्यात यशापयशािा हनश्चय झालयाम ळे अमिे घरग ती कामात हबलक ल 
लक्ष नळहते. हो, एक गोष्ट हलहहण्यािी राहहली. र्ज बलीिा समारंभ ऐटीने करावयािे सरकारिे मत होते. 
त्याप्रमाणे गावंात खकबह ना सवग खहद स्थानांत हा र्ज बलीिा सण रारे्जरार्जवाड्यानी स द्धा मोठ्या र्जातीने 
पाळला. वास्तहवक पाहहले ऄसता ही वळे अनंदोत्सव करण्यािी नळहती. म ंबइ आलाख्यांत तापािी साथ, 
कलकत्याकडे धरणीकंप अहण सवग खहद स्थानांत भयकंर द ष्ट्काळ ऄशी तीन प्रकारिा भयकंर ऄहनष्ट, 
गावातं रयत द ःखी ऄसताना ती रयतेिी हपडा दूर न कहरता द ष्ट्काळांत तेरावा या महणीप्रमाणे त्याच्याकडून 
अपला साठावा वाढहदवस करून घेणे महणरे्ज केवढा मोठेपणा होय. हे आंग्लंडच्या राणीवरि शकेणार अहे. 
रार्जा अहण प्रर्जा यािें नाते हपताप त्राप्रमाणे अमच्या शास्त्रात समर्जतात. त्या न्यायाने ही अमप्ररे्जिी माता 
होय. पण हहच्या कृतीवरून हहला प्रर्जारक्षक माता महणण्यापेक्षा म लािा फराळ करणारा खवीस कां महण ू
नये. खरी र्जर थोर मनािी राणी ऄसती तर अता अनंद समयास म लासारखी अपले प्रर्जा समरू्जन हतला 
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माया र्जास्त वाटून हतिा द वा घेतला ऄसता, पण तसा प्रकार दृष्टीस पडला नाही महणून अमहास हा ईत्सव 
हबलक ल पसंत पडला नाही. अमहाला या समयास ईच्छाव दाखहवण्यापेक्षा हनरत्साह दाखहवणे हेि खऱया 
अयगप त्रािे कतगळय अहे. ऄसे वाटते. 
 
रािीछया मूतीची रस्त्याांत स्थापना व तीस खेटराची माळ 
  
 ईगीि पत्रात ऄगर अपणा तोंडाप रते बोलून रार्जभक्ती दाखहवणे हे अमहास हबलक ल अवडत 
नाही. ऄशी नेभळी प्रर्जा प्रस्त त सवग खहद स्थानांत भरली अहे. आंग्रर्ज सरकारिी एकंदर कृती याना पसंत 
पडत नाही. पण हे ऄर्जागळ लोक वतगमानपत्रातं अहण सभेमध्ये बोलण्यात रार्जभक्तीिी कमाल करून 
देतात. कोणी कालातंरानी शालर्जोडीतले र्जोडे राणीसरकारला मारतात. अहण एकशिेौहवसाव े कलम 
लागू केले की माझा ते हदवसािा ऄसा ऄथग नाही, तसा अहे. ऄशा वादास ईभे रहातात. यापेक्षा प्रत्यक्ष 
आंग्रर्जास त्यािे सभेस खेटर मारणे खकवा हतला कलंक लावणे हर्जारपटीने बरे अहे. खोटे नावंाने अमही या 
कृत्यास प्रवृत्त झालो. हा अठ हदवसािा ईत्सव सार्जरा करण्यास अमिे लोकाना ख शी नळहती. तरी 
सते्तप ढे शहाणपण नाही या महणीप्रमाणे नाखूषीने पण काहंीतरी ईत्सव सार्जरा करीत होते. पण अमही 
हहिी अज्ञाधारक प्रर्जा अहोत ऄसे समर्जत नाही सबब अमही हतिा ईत्सव समरू्जन हनरत्साह दशगहवण्यािा 
हविार केला, अहण या वाढहदवसािे हदवशी प्रातःकाळी भर ब धवारच्या रस्त्यांत मध्यभागी या अगं्लराणीिी 
मूर्मत योग्यस्थळी हवराहर्जत करण्यािा सकंलप केला. अमही म द्दाम प ष्ट्कळ ईहकरडे खहडून मोठ्या प्रयत्नाने 
र्ज नी र्ज नी ऄहतर्जीणग खेटरे हमळहवली. ही खेटरे अमहास फार हमळाली नाहीत. तरी दहा खेटरे हमळाली. 
त्या प्रत्येक खेटरािे तळळयास एकेक राणीिी हित्री लावनू ती ब धवारच्या रार्जरस्त्यावर हवराहर्जत केली. 
त्यावर अमिे हविान बध  महणतील की, त मही प्रत्यक्ष काम कोठे केले. लपूनि की नाही. ही माझ्या हमत्रानी 
यद्याहप अमही त्यावळेेस ती कामे लपून केली तरी अमही र्जाणून होतो, अर्ज ना ईद्या अमहाला मदैानातं 
याव ेलागणार अहण मोठ्या ऄहभमानाने प ढे येउ. तो अनंदािा हदवस अर्ज स दैवाने प्राप्त र्जाहला याबद्दल 
गर्जाननािे अभार मानतो.  
  
 याप्रमाणे सकाळी तो प्रकार करून संध्याकाळ होताि गणेशखखडीत र्जाण्यास तयार र्जाहलो. 
र्जातेसमयी अमही सवग घरदार बायकाम ले अइबाप आष्टहमत्र यािंी अशा सोडली. परंत  हनघतांना श्रीमंगल 
मूतीस ऄत्यादरपूवगक नमन करून अहण तनमन हनळहारी ठेवनू वडील-मात श्रीिे िरणपंकर्ज मनातं अणनू 
सवग लहानथोर मंडळीिा हनरोप मनांत घेतला. फार तर काय, अमच्या ऄत्यंत प्रीतीतली अमिी गरीब 
महैस हतला स द्धा अमही र्जाताना स्पशग करून हतच्यास द्धा सवग लहानथोर मंडळीस मनात महणालो, हे माझे 
घरातंील हप्रय बाधंव हो, त मच्या सवांच्या प ण्याइने अमहास यश हमळो. ऄसे महणनू अमही बाहेर पडलो. 
हनघताना अमही अपले धमगप स्तक तेही बरोबर घेतले होते. हा वळे स मारे सात खकवा साडेसात वार्जण्यािी 
होती. न कताि हदनकर ऄस्तािलास गेला होता. क्षणोक्षणी ऄधंःकार वृखद्धगत होत होता अमही गावाबाहेर 
अलयावर ित ःश्रृंगी भवानीिे मनःपूवगक पूवी महटलेले पद महटले. थोड्याि वळेांत ठरलेलया रस्त्याने 
गणेशखखडीत पोिलो. पोहोिता क्षणी रॅंडसाहेबािी गाडी अमच्या दृष्टीस पडली. पण त्या गाडीबद्दल सवग 
तऱहेने अमिी खात्री न झालयाम ळे अमही ती वळे सोडून रे्जवायिी वळे कामास कायम केली. समारंभ 
पाहाण्यास लोकािंी गदी प ष्ट्कळ झालेली. त्यातं अमिे िाह्मण फारि कमी होते. डोंगरावर लावलेलया 
लाकडािा प्रकाश अहण लोकािंी गदी याम ळे अमहास तरवारी घेउन वागणे कठीण पडे. महणून अमही 
तरवारी बंगलयार्जवळि एक दगडी पूल अहे त्या प लाखाली त्या दोन तरवारी अहण एक ऄशा रीतीने ठेवले 
की प्रसंग अला तर अमहाला घेता येतील. नंतर अमही सडसडीत होउन खहडू लागलो. कदाहित कोणी 
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ओळखीिा भेटेल महणून अमही रस्त्यातं न खहडता ऄधंारात एका शतेात ख शाल इशखितन करीत बसलो. 
रे्जळहा गाड्या शहरातूंन येणे संपले अहण परत शहरांत गाड्या र्जाउ लागलया त्यावळेेस मी फाटकापाशी 
र्जाउन ईभा राहहलो. अमिे ठरले की मी गाडी पकडून अणावी अहण माझ्या बंध नी मला हपवळ्या 
बंगलयापाशी काम करीत ऄसता मदत करावी. मी गाडीबरोबर धावत येत ऄसतो. ख णेकहरता गोंद्या ऄसा 
ध्वहन करावा अहण त्या ध्वहनवर बंधूनी समर्जाव.े की गाडी अली अहण त्यानी तयार ऄसाव ेऄसा हविार 
होइन मी फाटकार्जवळ गेलो.बऱयाि गाड्या गेलयावर पाठीमागून ही गाडी अली. मी पूणग तऱहेने ओळखली 
अहण हतच्यापासून १५ पाउले पायी मागे धावत िाललो. र्जसा हपवळा बंगला नर्जीक अला तसा मी गाडीस 
लगट करून गोंद्या, ऄसा ध्वनी केला. तो करताि माझा हप्रय बधं  मला येउन हमळाला. मी गाडीिा 
पाठीमागिा पडदा ग ंडी काढून ईघडला अणी स मारे वीतभर लाबंून हनशाण मारले ऄसाव.े 
 
गिेशकखडीत रँडसाहेबावर गोळी झाडली 
  
 अमिे प्रथम ऄसे ठरले होते की दोन्ही हपस्त ल रॅंडसाहेबसि माराव े महणरे्ज त्याच्या र्जीहवतािी 
शकंा राहणार नाही पण बधं  मागे राहहलयाम ळे माझ्या हपस्त लािे हनशाण बघून रॅंड साहेबािी गाडी हनघनू 
गेली. पाठीमागिे गाडीत कोणी अमहाला पाहून क र्जबूर्जत अहे ऄसा संशय बंधूस येउन त्यानंी गाडी 
पाठीमागून त्याच्या डोक्यािे हनशाण धरून गोळी झाडऺली. अहण अमही अलेलया मागाने शीघ्रगतीने हनघून 
गेलो. तरवारी द सऱया हदवशी नेण्यािा अमिा हविार होता. घरी अलयावर परमेश्वरािे ऄत्यंत अदरपूवगक 
स्तवत केले त्या रात्री अनंदाम ळे अमहास झोप अली नाही. पहाटे स्नानहवधी करून फराळ खावा महणनू 
वरून ह्याबद्दल काय गडबड अहे ते पहाण्याकहरता अमही गेलो. पण कांही हाती लागेना. स मारे दहा 
ऄकरा वार्जता गावंातं बातमी पसरत िालली. संध्याकाळला हर्जकडेहतकडे ििा होउन अनंदही अनंद 
होउन गेला. गरीबापासून तो श्रीमंतापावतेो, लहान म लापासून महाताऱयापयंत सवास ज्याऄथी अनंद 
वाटला त्याऄथी अमहाला हकती र्जाहला ऄसेल यािी कलपना वािकानीि करावी. लोकास अनंदी बघून 
अमहास अनंद. नाहीपेक्षा रॅंडसाहेबािें अहण अमिे काहंी एक वाकडे़ नळहते. त्यानी र्जर अमिे धमात हात 
घालण्याकडे द लगक्ष केले ऄसते सोर्जीर कायदेशीर वागतात की नाही, हे र्जर पाहून वागता तर अमहाला 
ऄसे करण्यािे काम पडले नसते. 
 
रँडसाहेबाचे गुि 
 
 रॅंडसाहेबािे पाठीमागे अमही सरासरी तीन साडेतीन महहने संिार केला. हततक्या सहवासातं 
अमिे मन त्यािे हवसी फारि ईत्तम होते. नळहे अमही मानी अहोत तसाि रॅंड साहेबही मानी होता. 
रॅंडसाहेबास कोणतेही ळयसन नसाव ेऄसे अमिे मत अहे. त्यािे हठकाणी बालंटपणा हबलक ल नळहता. 
हर्जमखान्यात तो लॅंटेनीस खेळत ऄसता अमही पाहहला. तो कधीही लेडीबरोबर खेळत नसे. यावरून 
परस्त्रीिा त्याला हतटकारा होता. आत्यादी बरेि ग ण त्यािे अमिे लक्षांत अले. पण ईपयोग काय? तो 
अमिा धमगशत्रू बनला. त्याम ळे त्यािा सूड घेणे अमहाला र्जरूर पडले. त्याला आलार्ज नाही. 
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हत्यारे लपरवली 
 
 त्यानंतर मोठी गडबड ईडाली व याबद्दल गावातंही ऄनंत गप्पा र्जाहलया. कोणी महणे घरािी 
तपासणी करून हत्यारािा झाडा घेणार. तेळहा अमिा हविार र्जाहला की अपणास म ंबइस र्जाणे अहे तेळहा 
येथे हत्यारे टाकून र्जाणे आष्ट नाही ऄसा हविार करून अमही ती सवग हत्यारे एके हठकाणी मर्जबूत बाधूंन ती 
लोटे यािें घरी हवहहरीत ब डहवली व प लाखाली राहहलेलया तरवारी पोलीसानंी फरासखान्यातं नेलया होत्या 
ऄसे अमहास कळले. तेळहा हतकडे अमही गेलो नाही. पण र्जाउन हतिी खणानारळाने ओटी भरली अहण 
हतिा हनरोप घेउन द सऱया र्जगदंबेच्या दशगनास हदवशी अमही सवग क ट ंब मंडळीसह द पारी  १॥ हदडािे 
गाडीस म ंबइस र्जावयास हनघालो. वाटेत स्टेशनावर र्जाताना अमही म बंइ पोहलसिी मंडळी गाड्यातून 
भेटली त्याना पाहून अमही ताबडतोब ओळखले ऄशा वळेी अमिे रहाणे येथे ऄसावे ऄसे अमिे मत होते. 
पण नाही. तेही बरे र्जाहले. काल आथे ऄसतो तर काही कमी र्जास्त करावयािी आच्छा ळहावयािी. ऄसे 
एकदा ंबरे वाटे. एकदा वाइट वाटे. 
 
मुसलमानाना दोषी ठररवण्यासाठी प्रयत्न 
 
 या प्रकारे अमही म ंबइस अलो. त्यानंी तर या कृत्याम ळे हकती त्रास या आंग्रर्जास अहण या रयतेस 
पडला यािा एक मोठा गं्रथि होइल. करीता त्यािे वणगन करणे मात्र आष्ट वाटत नाही. यािा सवग रोख 
िामहणर्जातीवर होता तो हनघून म सलमानावर र्जावा महणून अमही एक य क्ती योहर्जली. ती ऄशी की, एक 
काझी नाविे पत्र पाठवाव े पण ते म सलमानीमध्ये पाठवाव े हे िागंले. पण ती भाषा र्जाणणारे अमच्यात 
कोणीही अढळेना. महणनू आंग्रर्जीत पत्र पाठहवले ऄसता िालेल ऄसा हविार करून मागे र्जसे राणीच्या 
प तळ्याच्या वळेी अमही सूयोदयािे एडीटराकडून पत्र पाठहवले तसेि अताही म बंइिे नाव े एडीटरास 
हलहून त्यास ऄसे कळहवले की त मही माझ्या वतीने आंग्रर्जीत पत्र पाठवा की हे काम अमही केले अहे त्यािी 
नकल पोलीसात ऄसेल ते या पत्रात छापाव ेऄसे माझे मत अहे.  
  
 ऄसे पत्र अमही पाठहवले पण यापासून फायदा न होता ईलट तोटाि झाला. या पत्रावरून 
ि इनसाहेबानंी ताडले की राणीिा प तळा, वलेणकर, ही कामे ज्यानंी केली त्यानंीि हे काम केले ऄसावे 
ऄसा ऄंदार्ज त्यानंी करून त्याप्रमाणे शोध िालहवला हे अमहास कळले. पण झाली िूक स धारता येइना. 
वलेणकरािे कामी अमिी मोठी िूक र्जाहली होती. तो अमहाला ओळखीत होता ते मोठे साधन यानंा 
कळून याहवषयी पोलीसाना संशय येइ त्याला हे वलेणकराकडे घेउनर्जाउन खात्री करून घेत ऄसा क्रम 
िालला. 
 
खून केल्याची कबूली 
  
 अमही सावधहगरीने म ंबइस तीन महहने घालहवले. आतक्यातं एके हदवशी एकाएकी पोहलसिे साधे 
बोलावणे अले ते गोपाळराव साठ्यासंबधंी होते. त्याच्या बोलावण्याप्रमाणे मी हनघालो. त्यानी मला प ण्यास 
अहणले अहण ि इनसाहेबार्जवळ नेले. त्या हठकाणी मी लोकहहतािा हविार करून कांही हवशषे ऄटीवर 
पोलीस, पो. स . ि इन यार्जर्जवळ मी ख नािी कबूली करून त्यासंबधंी सवग बारीक साहरक हहकगत मी 
मोठ्या ऄहभमानानी यशाकहरता साहंगतले. त्यािी खात्री पटण्याकहरता द सऱया प ष्ट्कळ बारीकसारीक गोष्टी 
मीहून कळहवलया. आतकेि नळहे तर ते प राळयाहनशी हसद्ध करून हदले. राणीिे तोंड काळे करण्याबद्दल 
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वागळे यािें र्जोडे ऄसलयाबद्दल खात्री करून हदली. वलेणकराबंद्दल त्यािंी समक्ष रर्जवात करून हदली. 
म ंबइस ह्या हमलटन साहेबाप ढे र्जबानी हदली. त्यावर मी सही केली. प्रथमतः हे कृत्य मी एकयानेि केले 
ऄसे मी पोहलसास कळहवले पण ते माझे बोलणे हत्याऱयाच्या गळ्यातं पागोटे अहण नाडी हनघालयाम ळे परत 
घेणे भाग पडले. द सरा कोणीतरी यात ऄसावा ऄसा मडंळीिा ग्रह झाला. कहरता मी भावािे नांव सागंनू 
त्यालाही या यशािे वाटेकरी केले. या कृत्यातं सवग प रावा मीि हदला. यानंतर पोहलस स . केनेडी व पोलीस 
स . ि इन या ईभय साहेबािंी माझी बोलािाली झालयावरून मी फार हदवसापासूनिा माझ्या ऄंगी हखळलेला 
आंग्रर्जाहवषयी िेष हवसरून गेलो. त्यानी माझ्या हवषयीिा सत्यपणा ऄद्यापपयंत दाखहवला. ऄसाि तो प ढेही 
पहरणामपर दाखवले ऄसे मी परमेश्वरार्जवळ मागतो.  
  
 म ंबइहून पोहलसानंी प ण्यास कसे अणले तेळहापासूनिी सदयंत हकीगत प ढील भागी हवस्ताराने 
येइल हे रॅंडहनधनवृत्त प रे केले. 
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परररशष्ट क्र. १ 
 

चापेकरबांधु ररचत पदे 
 

(१) पद (रमाकरी मम मनी क्रीडा) 
 
 स खा अधी द ःख भोगाव-ेलोक रै्जसे र्जाण नी स र्जने-देशहहताते लागाव े॥  धृ ॥ क्लेश सोस नी तप 
अिरती सोड नीया सदना मदना प्रभ  नामधना रसना सेवी स ख भोगाते टाक नी सेवटी स्वगगस खाते म नी पाव े
॥ स  ॥ १ ॥ हशवार्जी रार्जा होउनी गेला. ज्यात र्जनी ऄहभमान मनी सकला सधनी ग णी शरू ऄसा भोहगयले 
बह  क्लेश अधी मग राज्यस धा अहण यश पाव ेस खा ॥  २ ॥ अयगबधं नो देशहहतास्तव हनत्य झटा-करी घेइ  
पटा तरवार वीटा र्जरी सैन्य कटा-स्वधमग कतीं हनधन पाईनी भमूीयश हमळवनूी मोर्जाव े॥ स  ॥ 

 
(३) पद 

 
 नका नका भोगू त मही परवशता अंग्लों र्जनाच्या खाता लाथा नाही तयािी लार्ज-पाव हभस्क टे 
खाउनी हपवनूी बनला दारबार्ज ॥ नका ॥ हशवार्जी बार्जी होउनी गेले गार्जहवली तलवार वशंर्ज त्यािें 
ऄसोनी त मही बनला सगळे नार ॥  नका  ॥ २ ॥  राव सदाहशव भाउ पेशव ेछातीिे सरदार हदलही ऄटकेवर 
तो त्याने हवक्रम केला फार ॥  नका  ॥ ३ ॥ र्जीहवत्वािा काय भरवसंा तृण ऐसे माना धन्य ळहा र्जगी 
देशहहतास्तवदेउन माना ॥  नका  ॥ ४ ॥ 
 

(३) श्लोक (हशवार्जीिे ईच्छावातं महटलेले) 
 

 ऄसे मूखग हो मदग झाला कशाला-हमशा मोठ्या मोठ्या धराळया कशाला, हनलगज्या त महा भोहगता 
दास्य हाय-करा हो तरी र्जीव र्जाय. ईपाय ॥  १ ॥ ऄरे मारतो वासरे अहण गाइ-महाद ष्ट िाडंाल रै्जसे 
कसाइ-हराक्लेश हतिे मरा-अंग्ल मारा, हरकामे नका राह  भ मीभारा ॥  २ ॥ खहद स्थान ऄसे र्जनातं महणतो 
लोकास या सवगही अंग्ल कसे स्वराज्य कहरता र्जाणा महालार्ज ही - नावंाला हवसरू नका दृढ धरा 
देशहभमाना मनी ठोका दंड ईठा भीड स यशया द ष्टाहिया कंदनी 
 

(४) श्लोक-हटळक, प्रो. हर्जनसोवाले प्रो. भान  यािें सभेत महटलेले (बाळकृष्ट्ण कृत.) 
 

 वाक शौयाद भव ईच्च वृक्ष स पत्ता नाही कधी ऐहकले, स्वप्नी स्त्रीम ख ि ंबनी नि कधी संतान ही 
र्जाहले-बोलाव ेपरी दृष्टीहीनधनसे गर्जगनकर सो ऄसे रंडा नीहत पराक्रमाहवण र्जनी होते हतयेिे हसे ॥  १ ॥ 
नाही होत स्वतंत्रता हशवकथा घोटोनी भाटापरी घ्याव ेलागतसे हशवार्जी बार्जी पहरही मस्तक स्वहस्तावरी हे 
र्जाणोनी तरी अता स र्जन हो । घ्या खड ग ढाला हाती मारा थाप भ र्जावरी ऄरीहशरे तोडू ऄसे ख्यात ती ॥  ३ 
॥ 

(५) श्लोक (प्रहतज्ञा) 
 

 ऐका राष्ट्रीय य द्ध भमूीवरी त्या प्राणास देव  धका- रे्ज रे्ज मानस बोललो बह र्जनी तो फासग मान  
नका-धमगध्वशंकशत्र वक्षरहधरा पाडूि भमूीवरी मारहनि मरू अमही त मही स्वये ऐकाल राडंापरी  ॥ १ ॥ 
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परररशष्ट क्र. २ 
 

वरडलाांना रलरहलेले पत्र 
 

 श्री गर्जानन प्रसन्न ता. १२-१०-९७ 
 

वडील मातोश्री यािे िरणी दामोदरािे कृतानेक हशरसाष्टातं नमस्कार हवज्ञापना हवशषे. 
 
 इश आच्छेने प्राप्त र्जाहलेलया स्स्थतीत मी अनंदात अहे त्यातूंन वडील मात श्रीिे कृपेकरून 
याहठकाणी माझे हमत्र ि इन व केनेडी यानंी र्जी माझी ईत्तम ळयवस्था ठेहवली अहे ती पाहून मी ऄगदी 
शत्रूभाव हवसरून गेलो अहे.  ऄथात मला रार्जकीय कैदी समरू्जन खायला, प्यायला, लयायला या तीन 
गोष्टींत कोणत्याही प्रकारिी अडकाठी नाही. वाटेल त्याला भेटावयािी परवानगी अहे. द पारी बाहेर 
हफरावयास र्जातो. त्यावळेी अप्तआष्ट हमत्रास भेटतो. माझा देवधमग सोवळेओवळे ही ईत्तम प्रकारे पाळली 
र्जातात. तेणेकरून मला कोणत्या प्रकारिे द ःख वाटत नाही. अता अपला ईभयता वडील मात श्रीिा 
हवयोग र्जाहला खरा पण त्यास ईपाय नाही. अर्जपयगत अपण ईभयतानी अमहास प ष्ट्कळ प्रकारे करून 
बोध केला. परंत  अमहास रिला नाही. व ऄरू्जनही अमही केले हे वाइट केले ऄसे अमहास वाटत नाही. 
आतकेि नाही तर प ढे फासावर र्जातानास द्धा वाइट वाटणार नाही याहवषयी अमही पदर पसरून माफी 
मागतो. अमही ज्यावळेी भयकंर कृत्यास हात घालीत होतो. त्यावळेी ही प ढील भावी स्स्थती मनात येत ऄसे 
नाही. पण त्यािी पवा करीत नळहतो व अताही अमही करीत नाही. लग्न समारंभात हनघालेलया 
हमरवण कीपेक्षा अमही या ऄंतकालच्या हमरवण कीस र्जास्त महत्त्व देतो. यावरून अमिा कल वहडलाचं्या 
ध्यानात येइलि. यापूवी ऄनेक कारणाम ळे वहडलास ख लास कळहवणे झाले नाही. महणून याहठकाणी  र्जरा 
र्जास्त हलहहले अहे. याबद्दल खात्री ऄसावी. परवा मी म ंबइस ज्यावळेी अलो त्यावळेी माझा हविार नळहता 
की अपली भेट घ्यावी. कारण यावळेेस हर्जतका हनकट संबंध ठेवावा हततका त मिा पे्रमवृखद्धगत ळहावयािा 
संभव अहे ऄसे समरू्जन भेट घेण्यास तयार नळहतो. पण ि इनसाहेब याचं्या ऄत्याग्रहावर मी त्यानंा 
साहंगतले की त्यानंा पोहलस िौकीत न अणता वागळे यािें घरी अणाव ेअहण त्या हठकाणी भेटू त्याप्रमाणे 
त्यानंी तो योग र्ज ळवनू अहणला. त्या भेटीत मर्जकडून ऄमयादा र्जाहलयािा अपलयास भास र्जाहला ऄसेल 
ऄसे अता मला वाटते. महणोन हे पत्र पाठवनू कळहवतो की मी तेथे अलयावर सवग प्रकार पाहहला. 
येताक्षणीि गंगीने ऄण्णा महणून वारंवार मारलेलया हाकाही ऐहकलया. मी वहडलािंा सद गहदत झालेला 
िेहराही पाहहला. मी मातोश्रीिी माझ्या हवरहाने ऄशक्त झालेली मूतीही पाहहली. तसेि आतर सवग 
लहानथोर मंडळीिे मर्जकहरता रडव ेव केहवलवाणे िेहरे पाहहले.  
 
 पण तो समय मोहर्जालातं पाडण्यािा ऄसलयाम ळे मी हतकडे मोठ्या कष्टाने द लगक्ष केले. अता 
ईभयतानंी हिरंर्जीव वास देवाकडे पाहून हदवस अनंदात न्याव.े हिरंर्जीव बाळकृष्ट्णाने मोठा ऄहविार केला. 
वास देवािे लहान वन मनातं न अहणता त्यािा ईगाि घेउन गेला. याहवषयी मला फार द ःख होते परमेश्वर 
त्याला सद ब हद्ध देवो अहण वास देवास घरी येउन तो माझ्या द ःखािा वाटेकरी होण्यास मला भेटावयास 
येवो. महणरे्ज अमहाला त मिी काळर्जी ईरणार नाही. मी रॅंड साहेबािे मारण्यािे स्त त्य कृत्य अमही दोघानी 
केलयािे साफ, कबूल केले अहे. तेळहा देशोदेश भटकून त्यास ही खरी हहकगत र्जर ज्यास समरे्जल तर 
खात्रीने तो मला येउन भेटेल. अमही अपलया पोटी र्जन्म घेउन अपलया खकहितही ईपयोगी पडलो नाही. 
ईलट क्लेश मात्र हदले. याहवषयी अमही ईभय बधं  त मिी क्षणोक्षणी माफी मागतो. प्रस्त त अमहाला या 
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र्जगातं एक परमेश्वर खकवा अपण वडील मात श्री याखेरीर्ज कोणालाही ओळखत नाही. साम्रार्जलक्ष्मीस 
लाहवलेला ऄक्षइ डाग या गोष्टीिी िागंली साक्ष देत अहे. सरतेशवेटी मी सवग श्रोते मंडळीिी प्राथगना करतो, 
अमही तर पोटी र्जन्म घेउनही वहडलासं सौख्य हदले नाही. त मही मात्र वारंवार समार्जात वडील मात श्रीिा 
साभंाळ अर्जपयंत करीत अला तशीि सद ब द्धी परमेश्वर त महास प ढे देवो. ऄसीही अमही परमेश्वरार्जवळ 
प्राथगना करीतो. राहहलया मंडळीस अमिे हविारणे कळवाव.े ती मात श्री अदीकरून मंडळीिे शातंवन सवग  
हववकेेकरून करण्यास वडील समथग अहेत. अता एकदा भेटलो काय अहण प ष्ट्कळदा भेटलो काय 
शोकास कारण होणार अहे. महणून मी कोणालाही प ण्यास येण्यािी तकलीप देत नाही. मात्र हवश्वनाथ 
लक्ष्मण पतंगे यासं पाठहवण्यािी योर्जना ळहावी महणरे्ज मला काहंी खासगी गोष्टीत त्यािंा सल्ला घेणे अहे. 
ती आच्छा पूणग होइल. ऄखेर परमेश्वरार्जवळ मी एवढेि मागतो की र्जन्मोर्जन्मी ऄसे माताहपतर, बंध -भहगनी 
अहदकरण मंडळीिी ऄशीि र्जोड हमळून अमिा स्वधमािे हठकाणी ऄसलेली भक्तीही ऄशीि राहून 
वहडलाचं्या प ण्यप्रतापाने ईत्तरोत्तर िढत्या प्रमाणावर ऄसो. ती. नानास फार फार नमस्कार कळवनू समयी 
र्जाहलेलया ईपराधीिी क्षमा कर महणाव ेयाहून र्जास्त काय हलहू. 
  
 परमेश्वर अमहास आष्टगती देवो. 
  
 माझी स्तोत्रपाठािी पोथी साहेबाबरोबर पाठवनू देणे. 

 
अपला- दामोदर हहर िापेकर 
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परररशष्ट क्र. ३ 
 

नातेवाईक मांडळी 
 
प णे-१  अर्जी कासीबाइ-हवध्वसं यािी म लगी-त्या हवध्वसंािे हठकाण प णे, ब धवार पेठ, ह रू्जर 

पागेसमोर. 
 
आंदूरकडे-२  ि लता-रामिदं्र हवनायक िापेकर हाली आंदूरकडे रार्जप ताना माळवा रेलवकेडे 

क डस्टेशनवर तारमास्तर अहे. परंत  हाली तेथे अहेत खकवा नाही ती माहहती नाही. ईमर 
४०. 

 
आंदूरकडे -३  बापािी बहीण-गोदावरीबाइ आंदूरनर्जीक हातोळे गावी भाउसाहेब कापसे सावकार  यािें 

हिरंर्जीव बलवतंराव हाली मयत यार्जला हदलहेली अहे. ईमर ४५. 
 
आंदूरकडे-४   ि लता-भरत हवनायक िापेकर हाली िह्मिारी होउन आंदूरकडेस मंडाळेश्वर येथे                  

अहेत. 
 
आंदूककडे-५  बापािी बहीण-सखूबाइ आदूंर येथें कृष्ट्णप ऱयािे मारतीनर्जीक स बरावर्जीिे हपछाडीस 

नारायणराव साने यार्जला हदलेली होती ती हाली मयत ईमर २५. 
 
प णे-६     द सरी अर्जी-हवनायक रानडे यािी म लगी हठकाण र्जोगेश्वरी बोळ प णे 
 
खििवड-७   सावत्र ि लता-गणेश हवनायक िापेकर ईमर ४८ धंदा वैद्यकीिा रहाणार खििवड 
 ता.खेड,हर्ज. प णे. 
 
खििवड-८  सावत्र ि लता :- गोखवद हवनायक िापेकर ईमर ३५ रहाणार खििवड हाली मयत. 
 
खििवड-९   सावत्र ि लता :- हवष्ट्ण  हवनायक िापेकर ईमर वष े४० रहाणार खििवड धंदा नाटकामध्ये 

मृदंग वगैरे वार्जहवण्यािा. 
 
नाहसक-१०  सावत्र ि लता :- लक्ष्मण हवनायक िापेकर ईमर ३५ धंदा गवइ हाली वस्ती नाहसक. 
 
ईमरावती-११   बापािी सावत्र बहीण : अंब ताइ ही ईमरावतीस हभडे वकील यास हदलहेली होती. हाली 

दोन्ही ईभयता मयत. 
 
सोलापूर-१२   बापािी सावत्र बहीण :- वणे ताइ सोलापूर येथे कामेरकर यास हदलहेली होती ती हाली 
मयत. 
 
प णे-१३   अइ दामोदर यािी नावं िारकाबाइ रामभाउ लोंढे हठकाण सदाहशव पेठ, यािंी म लगी. 
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प णे-१४   बहीण येसूबाइ ईमर वष े१४ ही हवष्ट्णू सदाहशव परारं्जपे यािंा प तण्या हभकार्जीपतं यास 

हदलही अहे. हभकार्जीपंतािा रहाण्यािा गांव अहडवरे ताल का रार्जापूर हर्ज.रत्नाहगरी. 
हाली रहाणार प णे भोलाइिी खाण हा भाव ेस्कूलात हशकत अहे. 

 
प णे-१५   बहीण मथूताइ ईमर वष े २ ही नारायण गोखवद काळे हठकाण रहववार पेठ, ग ळळयािे 
 वाड्यातं रहातो व नथू स्कूलमध्ये आंग्रर्जी हशकतो. 
 
प णे-१६   दामोदरिी बायको द गाबाइ ही केळकर रहाणार खपपरीस मेंढऱयािे तळेगांव नर्जीक 
 हाली रहाणार प णे डोळकर अडपत्र्या मारतीिे समोर. 
 
प णे-१७  बाळकृष्ट्ण यािी बायको यम नाबाइ साठे यािंी म लगी साठे यािी बायको यार्जपाशी 

 रहात नसोन सदाहशव पेठेत काहसनाथ गोखवद नातू वकील यािें घरापहलकडे अबाटे 
 यािेंघरी रहाते व साठे सासरा भटकत ऄसतो. 

 
प णे-१८    वास देव यािी बायको हसताबाइ बाबूसेठ रावभट हठकाण श क्रवार पेठ, बदामी  
  हौदावर्जवळ फॉरेस्ट अगर मोर्जणी खात्यातं नोकर अहे त्यािी म लगी. 
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परररशष्ट क्र. ४ 
 

स्वतः जमरवलेल्या हत्याराांचा तपशील 
 

१ बीड- हैदराबादकडील येथून एक ग पती खकमत रपये ५ िी सहासात वषावर अहणली. 
 
१ हरवालवर-पाि बारी एक हे बीड येथे द कानावरून िोरून अहणली सदरी ग पती घेतली 

तेि द कान सहा-सात वषावर 
 
१  ग प्ती मोठी खकमत रपये १५ ही नागपूर येथील द कानाहून हवकत अहणली िारपाि वषावर 
 
३ हपस्त ले पैकी दोन नळ्यािे एक व नळीिे मोठे एक व लहान एक पकैी दोन हभस्क टे 

दत्तात्रय हाली मयत याणे अहणली व एक लक्षांत नाही. 
 
१ नळी एक हपस्तोलिी हभडे वकील ग्वालहेरिे यािें वाड्याहून महादेव हवनायक रानडे हभडे 

दामोदर हठकाण र्जोगेश्वरीिा बोळ यानी िोरून अहणली. 
 
४  तरवारी िार िादंीिे म ठीच्या नकशीच्या 
 
२  तरवारी दोन सोन्यािे म ठीच्या नकशीच्या 
 
१ स रा एक-हभडे वकील ग्वालहेरिे हठकाण र्जोगेश्वरीिा बोळ यािें वाड्याहून महादेव 

हवनायक रानडे व दामोदर बलवतं हभडे याणी िोरून अहणली त्यास वष े६/७  
 
३  बंद की एक नळीच्या 
 
३  कवि तीन छातीिे सरंक्षण करण्यािे व त्यािे म लामयािे 
 
१  खेळावयास पायािा दस्ता सोनेरी म लामयािी 
 
२  ग प्त्या दोन दामोदर बलवतंराव हभडे याणे अहणलया तीन वष ेर्जाहली 
 
१  रं्जहबया एक 
 
३  हतरकामटे तीन-पािोरा येथून अहणले २ वषापूवी 
 
३  तीर तीन-धार येथून अणून हदले वषावर २॥ 
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२  दोन तरवारी मेणासहहत         खासगीवाले नानासो  व बापू यािें वाड्याहून 
 
२  दोन ढाली                           दामोदर हभडे याणी व अमही िोरून काहढली  
 
१  क ऱहाडे                               २ वषावर              
                                       
                                                             
२ बंद की दोन व बॅंगनोट एक आगं्रर्जी लकडी प लानर्जीक मारत्तीिे देवळाहून स्वतः मी दामोदर याणी 

िोरून अहणलया. हशपाइ लोकाच्या  
 
१ भालयािे फाळ एक दामोदर बलवतं हभडे याने पािोरा येथून अहणला  
 
१  भालयािा फाळ एक अठवत नाही  
 
----- 
 
४०  
 पंहडता रमाबाइ आर्जकडे हत्यारे गेली ती 
 
१ तरवार एक िागंली हहऱयामाणकािी धार येथून प राहणकािे नर्जीक एक सरदार रहात ऄसे त्यािे 

येथील िोरून अहणली.  
 
१ कराहबन एक 
 
१ हतरकमटा एक  
 
१८ तीर अठरा 
 
----- 
 
२१  
 
----- 
 
६१  
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मुलाांना नेमबाजीचे रशक्षि 
 
 येणेप्रमाणे ६१ हत्यारे र्जमा केली व पोर स मारे १५ तालमीत होते व ती तालीम ब धवार पेठेत 
र्जोगेश्वरी बोळामध्ये खासगीवाले यािें वाड्यांत २ वषापूवी होती तीन महहने िालली होती. 
 

१ त्यािंी नाव े ईमर 
२ दामोदर बलवतं हभडे २५ 
३ शकंर रामिदं्र हनि रे १६ 
४ हवनायक काहशनाथ खासगीवाले ८ 
५ महादेव हवनायक रानडे २० 
६ केशव काशीनाथ ऄगाश े २० 
७ सदाहशब वामन भट २१ 
८ नीळकंठ द्रवीड १९ 
९ घाणेकर २० 
१० ऄभ्यंकर १६ 
११ सध्यस्तक १५ 
१ दत्तात्रय हभस्क टे मयत ईमर २१ 

 
 यािेपूवी स मारे एक महहना स मारे १०० म लगे माझ्या घरावर गोफणी खेळण्यास येण्यास तयार 
र्जाहले. त्यास साहंगतले की बार्जारातून लहान बलैाच्या र्ज पण्या हवकत अणा त्याच्या अपण गोफणी करून 
परवतीिे बारू्जस टेकडीवर हनशाण्यास मारण्यासाठी हसकण्यास र्जाउन त्यापैकी त्यानी अणून तयार 
केलयावर मी त्यार्जबद्दल हनयम व कायदा हलहहला तो येणेप्रमाणे संध्याकाळी ५ वार्जता ंनेमलेलया हठकाणी 
सवानी याव ेव तेथे र्जमलयावर दोन टोळ्या करून एक बारू्जस मी व एक बारू्जस माझा भाउ बाळकृष्ट्ण ऄसे 
होउन दोन बारू्जस दोन दोन हनशाणे ठेहवली होती त्यापैकी एक हनशाण भगव ेमहणरे्ज खर्जकलयाबद्दलिे व 
द सरे लाल हनशाण कोणास दगड लागून र्जखम र्जाहलयास गोफणी मारण्यािे बंद करण्यासाठी 
दाखहवण्यािे हे काम स मारे दीड महहना िालून बंद र्जाहले. कारण साठ्यािंा म लगा यार्जला दगड 
लागला व त्याने पोहलसास खबर हदलयावरून व ज्ञानप्रकाश व डेकनपत्र यामध्ये प्रहसद्ध केलयावरून बंद 
केले व म लगे हर्जकडे हतकडे गेले. 
 
गोफण्या मारुतीची स्थापना 
 
 दाभर े भेशुणऩऱु्मातीर “भारुती” दाभोदय सबड े माणी चोरून आणणरा ल त्माची पथाऩना ऩयलतीच े
नजीक टेकडीलय केरी. त्माचे नाांल गोपण्माभारुती िेलरे. 
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परररशष्ट क्र. ५ 
 

दामोदर, बाळकृष्ट्ि व वासुदेव याांचे विणन 
 

 
नंबर १ 
दामोदर ईफग  ऄण्णा िापेकर ईमर वषग ६७ ईंिी ५ 
फूट ५ आंि, ऄंगाने सडपातळ रंग गोरा, तोंड 
लाबंट, मान लाबंट, पायािा पंर्जा रंद, कानातं एक 
एक रद्राक्ष, डोळे घारे, डोकीस सेंडी लहान, 
डोकीवर र्जखमा र्जाहलयािे डाग अहे. ईपरणे 
रेशमी हकनारी, िाह्मणी र्जोडा मराठी हलहहणे येते 
आंग्रर्जी साधारण येते 

 
नं. २ 
बालकृष्ट्ण ईफग  बापू िापेकर ईमर वषग २४ ऄंगाने 
र्जाड ईंिी ५ फूट ४ आंि सेंडािे बारू्जस थोडा घेरा 
राखलेला अहे. ऄंगात सफेद ऄंगरखा, डोकीस 
ताबंडे पागोटे, कानात रद्राक्ष दोन अहेत. हमशा 
लहान काळ्या-तोंड वाटोळे पायातं िाह्मणी र्जोडा-
र्जात कोकणी िाह्मण िागंले हलहहता वािता 
येते,िाल साधी  रंग गोरा-नाक सरळ, डोळे घारे-
ऄंगावर   करवत काठी ईपरणे, नेसणेस मारं्जरपाटी 
धोतर. 
 

 
नं. ३ 
वास देव ईफग  नाना हहर िापेकर ईमर वष े१७/१८, 
रंग गोरा, ऄंगाने सडपातळ, ईंिी ५ फूट ३ आिं,  
तोंड  लाबंट, नाक लाबंट, डोळे घारे, हमशा 
अलेलया नाहीत. सेंडी लहान बारू्जस घेरा अहे. 
डोकीस काहश्मरी टोपी-ऄंगात सफेद ऄंगरखा, 
ऄंगावर करवतकाठी ईपरणे, नेसणेस मारं्जरपाटी 
धोतर, पायात िाह्मणी र्जोडा, मरा हलहहणे िागंले 
येते. 
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बु्रईन साहेबास रलरहलेले पत्र 
 
श्री 
 

हमत्रवयग ि इण साहेब यासं कृतानेक अशीवाद 
 
 पासून अमही या हठकाणी प्रकृतीने ठीक अहोत. अपण………………सागंून केलात की 
मी………..माउलीस भेटून फार अनंद झाला होता. पण अर्ज ती-वहडलािे पत्र ………….माझे वहडलास त्रास 
होत ऄसलयािे वािंून फार वाइट वाटले……………..हे काम नाही. हे लक्षांत अणनू अपण………….र्जाउन 
त्यािंा समािार घेउन त्यानंा र्जो त्रास होत होता……… केशव……….तर त मिी माझी हमत्रता राहणे आष्ट 
अ……….येउन भेटाल ऄशी मी आच्छा कहरतो. आकडील स भेदार मंडळी ख शीत अहेत का र्जास्त हलहहत 
नाही.  
 
 ता/ि इण सो/ यास अपण ये………………करून त मही आकडे अलयावर र्जरा ……………….कडे वदी 
द्यावी. तेहह त्यास कळवनू……………..त्याचं्या सोधा …………(फाटले अहे). 
  
 हे पाहताि माझा भाउ बापूराव मला येउन भेटेल अपण मसलत केलयाप्रमाणे मी सवग हहकगत 
र्जाहीर करून हदली व माझी आच्छा ऄशी अहे की सरकारास त्रास न देता अपण अपला मोठेपणा हर्जर 
होउन दाखवावा. त मही मर्जला येथे येउन भेटाव.े मी ख शीत अहे. महणरे्ज मला कोणत्याही प्रकारिी 
तसदी नाही. परमेश्वरािी लीला ऄगाध अहे. र्जसे अपण दोघेर्जण हरएक कामात सोबत होतो तसे अताही 
अपण एकेहठकाणी ऄसाव.े र्जसे मी गोंद्या महणून ध्वनी करताि त मही मला मदत केली तसे अता भय न 
ठेहवता माझे सोबतीस येउन शवेटपावेतो सोबत ऄसाव.े अपला कहनष्ठ बधं  वास नाना हा वडील मातोश्रीिे 
सेवते अपलया पाठीमागे राहो ऄसे माझे मत अहे. तो त मिे संगतीने दोषी होण्यािा संभव अहे. कहरता 
त्याला घरी पाठवनू अपण माझ्या यशरपधनािे वाटेकीर ळहा. हि. वास ननाने ऄद्याप र्जगािा ऄन भव 
घेतला नाही. हत. मातोश्री त्याकडे पाहून हदवस नेतील यािा हविार करा हे अशीवाद. 
 

अपला  
अण्िा 

 



 अनुक्रमणिका 

परररशष्ट क्र. ७ 

२९-१०-९७ 

 
मातोश्रीस पत्र 

 
 (फाटले अहे) मात श्रीिे िरणी दामोदरिे कृतानेक हशरसाष्टागं नमस्कार हवनंती हवशषे अपले 
अहसरवाद पावले अपणास पोहलसाकडून त्रास होतो. हे वािून वाइट वाटते. अपण तर माझे र्जन्मदाते 
अहातं पण त्यािंा माझा कोणताही ऄलपंसंबध नाही. केवळ स्वर्जातीय समरू्जन त्यानंा अलेला (फाटले 
अहे) ज्या दामोदरास कीव येउन लोकहहताकहरता हर्जवािी पवा न कहरता (फाटले अहे) कसा पोहलसास 
मारन हदलहा. ज्याने अपलया भावािे नांव साहंगतले तो ऄधम (फाटले अहे) सागंणार नाही काय हे 
ब दगनसाहेबास कळणे र्जरूर होते. हल्ली ि दूगण साहेब म ंबइस अहेत. त्यानंा मी पत्र हनराळे पाठहवले अहे. 
त्यातं अपणास त्रास न देण्याबाबत मी हलहून कळहवले. त्याप्रमाणे ळयवथा केली अहे की नाही ते मला 
पत्राने त्वरीत कळवाव ेमी वाट पहात अहे. याहून र्जास्त तर्जवीर्ज करण्यास मी प्रस्त त ऄसमथग अहे. माझ्या 
बोलण्यािा मान ि इनसाहेब ठेहवल ऄशी मला खात्री अहे. अपणाकडे कोणी पोलीस अलयास अपण 
सागंाव े की अमहास शोध हमळालयास अमही ि दगनसाहेबास कळव,ू वारंवार येण्यािे कारण नाही. मला 
हर्जतका शोध लागेल तो मी देतो. इश्वर करून लवकरि बालकृष्ट्णास ही हकीकत समरू्जन तोडून येइल 
ऄशी माझी खात्री अहे. तो मरणास हभणारा मन ष्ट्य नळहे. पोशी हतथेि ऄसावी. (फाटले अहे) तरी पाठवावी 
हवश्वनाथपंत बरे होइल (फाटले अहे) तर बरे होइल. याहून र्जास्त हलहहत नाही. सवास (फाटले अहे). 


