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शिवेदि 

महाराष्ट्राच्या राजकीय, सामाप्रजक, िैक्षप्रिक, सासं्कृप्रतक, आर्थथक 
व वैचाप्ररक जडिघडिीत ज्या प्रदवंर्त महनीय व्यक्तींमचा महत्त्वपूिग 
सहभार् आहे अिा व्यक्तींकची साधारितः िंभर ते सव्वािे पानाचंी स बोध 
मराठी भाषेत चप्ररते्र प्रलहून ती “महाराष्ट्राचे प्रिल्पकार” या योजनेअंतर्गत 
प स्तकरुपाने प्रकाप्रित करण्याची मंडळाने योजना आखली असून या 
चप्ररत्रगं्रथमालेतील “स्वातंत्र्यवीर सावरकर” हा चौदावा गं्रथ आहे. 

अलीकडच्या काही वषात धमांधता, जातीयवाद, पक्षीय अप्रभप्रनवेि 
आप्रद बाबींचे प्राबल्य वाढत चालले आहे. त्याचा दृश्य पप्ररिाम म्हिून 
महनीय व्यक्तींच्या व्यप्रक्तमत्त्वाचे, त्याचं्या कृती-उक्तींचे प्रनखळ दिगन 
घडप्रविं अवघड होत चाललं आहे. अिा पप्ररस्स्थतीत या ना त्या 
माध्यमाद्वारे अिा व्यक्तींच्या व्यप्रक्त मत्त्वाचे सवांर्ीि दिगन घडप्रविं 
प्रनतातं र्रजेचं झालेलं आहे. 

महाराष्ट्राचे प्रिल्पकार या योजनेअंतर्गत प्रप्रसद्ध होत असलेल्या 
“स्वातंत्र्यवीर सावरकर” या डॉ. स धाकर देिपाडें प्रलप्रखत चप्ररत्रगं्रथाचे 
या दृष्टीने प्रविेष महत्त्व आहे.  

स्वातंत्र्यवीर सावरकरानंी प्रखर ब प्रद्धवादाचा आप्रि प्रवज्ञानप्रनष्ठेचा 
प्रभावी प रस्कार केलेला आहे. त्याचा आढावा घेताना “पौरुष ब द्धीच्या 
कसोटीला उतरेल, वैज्ञाप्रनक प्रयोर्ातून जे प्रत्यक्ष अन भवास येईल प्रन जे 
सवाप्रधक लोकाचं्या सवाप्रधक प्रहताचं, कल्यािाचं, उपयोर्ाचं तेच ग्राह्य. 
जे वैज्ञाप्रनक प्रयोर्िील प्रन प्रत्यक्षप्रनष्ठ कसोटीला उतरत नाही ते त्याज्य. 
मर् ते वेदप रािे, शृती-स्मृती आप्रद गं्रथातून प्रप्रतपादन केलेलं असो वा 
नसो. वेदप्रामाण्य-गं्रथप्रामाण्य सावरकर नाकारतात प्रन 
प्रवज्ञानप्रामाण्याचा स्वीकार करतात. ह्याच वैज्ञाप्रनक, ब प्रद्धप्रनष्ठ 
दृष्टीकोनातून सावरकर सवगच धमगगं्रथ मन ष्ट्यप्रनर्थमत मानतात, ठरवतात, 
ईश्वर प्रनर्थमत नाही. पोथीप्रनष्ठ धमगश्रदे्धपेक्षा प्रवज्ञानप्रनष्ठ, प्रवकसनिील 
प्रवचार सावरकर स्वीकारून “शृ्रप्रतस्मृप्रत प रािोक्तन” पेक्षा अययायावत, 



अत्याध प्रनक भपू्रमकेचा प्रखर प रस्कार करतात.... “वैज्ञाप्रनक दृष्टीच्या 
आधारावरच सावरकरानंी ‘र्ोपूजन नव्हे र्ोपालन-रक्षि’ अिी 
उपय प्रक्तवादी भपू्रमका स्वीकारली. र्ायीला सावरकर ‘द ग्धप्रबद ’ 
मानतात. धार्थमक श्रदे्धतून प्रतला देवपि देिं सावरकर न सतं अडािी, 
अवास्तवच काय ते मानत नाही तर प्रसंर्ी अनथगकारक ठरिारं मानतात. 
र्ायीचं सिास्त्रीय, व्यवस्स्थत पालनपोषि करून प्रतला स ष्ठप ष्ठ करिं 
सावरकरी दृष्टीत अप्रधक महत्त्वाचं ठरतं. त्यासाठी मर् ते प्रािी 
पालनपोषि िास्त्राचा (ॲप्रनमल हजबडंरी) अभ्यास करण्याचा आग्रह 
धरतात. सावरकराचंी ही र्ायीप्रवषयक प्रवि द्ध प्रवचारसरिी धमगश्रदे्धतून 
र्ायीला देवता मानिाऱ्या सनातनयाचं्या श्रदे्धला तडाखा देिारी खप्रचतच 
होती.” असे या चप्ररत्रगं्रथात लेखकाने नमूद केले आहे. 

स्वातंत्र्यवीर सावरकर आम्हाला पूिगत समजून घ्यायचे असलीत तर 
त्याचं्या या प्रवचाराकंडे कोित्याही पप्ररस्स्थतीत द लगक्ष करिे उप्रचत 
होिार नाही. 

रा. रं. बोराडे 
अध्यक्ष 

महाराष्ट्र राज्य साप्रहत्य आप्रि संस्कृती मंडळ 
म ंबई 
प्रदनाकं : २१-४-२००३ 
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स्वातंत्र्यवीर सावरकर 

 
महाराष्ट्र :- 
 

महाराष्ट्र, प्रहद स्थानच्या अनेक राज्यापैकी एक राज्य. प्रवदभग, 
मराठवाडा, कानहदेि (खानदेि) प्रन कोंकि तसेच पप्रिम महाराष्ट्रासह 
अस्स्तत्व आकारास आलेले प्रविाल, प्रवस्तृत राज्य म्हिजे आजचा 
महाराष्ट्र. वरील वेर्वेर्ळ्या नावंानी पूवी प्रन आजही ओळखले जािारे हे 
प्रवभार् एका सूत्रात र्ोवले रे्ले, एकत्र साधंले रे्लेत ते एका मायबोली 
मराठी भाषेनं. प्रवक्रम-वैराग्य एकाजार्ी नादंप्रविारी मराठी सह्याद्रीच्या 
कडेकपारीप्रमािे जिी किखर, रारं्डी प्रन राकट तिीच ‘अमृताचेही 
पैजा प्रजके’ अिी अंर्भतू र्ोडवा असलेली. 

  
स्वभाव प्रकृती :-  

प्रहद स्थानातील अनेक राज्यापैंकी महाराष्ट्रस द्धा एक घटक राज्यच. 
तरी पि महाराष्ट्राचा मान वेर्ळा, स्थान वेर्ळं. संपूिग उत्तर मोंर्लाच्या 
घोडटापाखंाली रर्डली, प्रचरडली, भरडली जात होती. प्रपके होताची 
होताची सरास ल टली जात होती. क लवती पळप्रवल्या जात होत्या, 
देिानतरी प्रवकल्या जात होत्या. भ्रष्टप्रवल्या जात होत्या. मंप्रदरे मोडली 
जात होती, मूती फोडल्या जाऊन पायऱ्यात प्रचनल्या जात होत्या. 
उत्तरेची ही अिी दिा झालेली होती. रजपूत राजपूत न राहता मोंर्ल पूत 
झालेले होते. मोर्ली दरबारात मानाचे म जरे प्रमळप्रवण्यात ते रंर्लेले 
होते. अप्रभमान, अस्स्मता पार प्रवसरली रे्ली होती. उत्तरेची ही दिा. पि 
दप्रक्षि तरी स्वतंत्र, स रप्रक्षत होती काय? नाही. आप्रदलिाही, 
क त बिाही, प्रनजामिाही, इमादिाही अिा परकीय द ष्टाचं्या कवेत ती 
र्वसली होती. उत्तरेतील रजपूताप्रमािेच दप्रक्षिेतील क्षात्रवृत्ती पार 
लयास रे्लेली होती. स्वाप्रमत्व र्मवल्याची खंत उरी उरली नव्हती. 
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महाराष्ट्रातील िूरवीर मराठे सेवक बनून खोट्या वैभवात आनंद 
मानण्यापयगत स्वाप्रभमानिूनय होऊन बसले होते. देिम खीच्या खोट्या 
मानमरातबासाठी आपआपसात वैर, वैमनस्य करण्यातच त्यानंी आपलं 
िौयग, साहस पिास लावलेलं होतं. 

 
शिवराय-स्वातंत्र्याचा हंुकार :-  

उत्तर-दप्रक्षि अिी भयानक आत्मप्रवस्मृतीत प्रनःसत्व होऊन प्रनचेष्ट 
झालेली असतानंाच ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, चोखोबा, रामदास, 
त काराम आप्रद संतमंडळींनी प्रवठ्ठल-प्रवठ्ठल असा र्जर करीत ‘नच जात 
पाहतो भक्ताअंची ईश्वर’, म्हित एकीचा संदेि प्रत्यक्षात उतरप्रवला. 
पढंरपूरचा प्रवठोबा हे त्याचें दैवत. ह्याच काळात प्रिवरायाचंं प िे-स पेच्या 
जहाप्रर्रीत पाऊल पडलं. त्यानंी स्वराज्य-स्वातंत्र्याची स्वप्नय 
रंर्प्रवलीत प्रन ती प्रत्यक्षात आिण्यासाठी ‘काबंळ खादी वहाि पायी 
डोइस म ंडासे’ असलेल्या मराठा-मावळ्याचें दल उभारण्याच्या कामी हात 
घातला. हा ं हा ं म्हिता िामलविी सानरुपाच्या मराठा-मावळ्याचे ‘ते 
प्रवळे कोयते िस्ते्र ही हातची’ झालीत. मर् काय? प्रिवरायाच्या प्रज्ञा-
प्रप्रतभेनं पे्रप्ररत िौयगसाहसाचं्या नेतृत्वाखाली सह्याद्रीच्या कपारीत 
अंर्ठीतल्या खड्या एवढं प्रचम कलं का होईना; पि स्वराज्य अस्स्तत्व - 
आकारास आलं. िूरवीर प्रिवरायाच्या प्रवक्रमाला ‘उदंड जाहले पािी 
स्नानसंध्या करावया’ अिी रामदासी वैराग्याची पावती लाभली. कारि 
र्ोदा-कृष्ट्िा-भीमेचा प्रवाह आता पारतंत्र्य म क्त  झालेला होता. 
स्वातंत्र्याची पहाट अवतरल्याम ळे त्याचं जल आता सूयाची-तेजाची पूजा 
करावयास पात्र ठरलेलं होतं, पप्रवत्र झालेलं होतं. संतमंडळींच्या ‘प्रवठ्ठल 
प्रवठ्ठल’ र्जराला त ळजाभवानीच्या भक्ताचंी ‘हरहर महादेव’ची जोड 
प्रमळाली. वैराग्याला प्रवक्रमाची साथ प्रमळताच प्रिविाही-पेिवाईच्या 
काळात भीमेकाठच्या ठेंर्ण्या तट्ानंी मोंर्लाचं्या अरबी घोड्याचंी 
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दमछाक करुन यम नेच्या पाण्यानं आपली तहान िमप्रवण्याचा अभतूपूवग 
पराक्रम करून दाखप्रवला. 

 
पेिवाई-अवकळा-अन्त :-  

पि, पि काय? भीमाकृष्ट्िा म क्तर करून र्ंर्ायम ना म क्तज करण्याचा 
ध्यास धरिाऱ्या महाराष्ट्राच्या पराक्रमाला अंतःकलहाचं ग्रहि लार्ताच 
वैभवी वाटचाल खंडीत झाली. हाच तो काळ. पेिवाईतील अंतर्गत 
कलहाचा लाभ घेत व्यापारी वृत्तीच्या इंग्रजानंी पूवेकडील प्रदेिात 
संथपिे; पि प्रनप्रित प्रदिेनं पावलं टाकायला आरंभ केलेला होता. 
अंतर्गत कलहानंी पेिवाई अर्दी प्रखळप्रखळी झालेली होती. मोर्ल 
बादिाही प्रन मराठेिाहीवर मात करीत इंग्रजानंी प्रदेिामार्ून प्रदेि 
आपल्या स्वाप्रमत्वाखाली आिण्यात सहज यि प्रमळप्रवलं. संस्थाप्रनकाचं्या 
नाममात्र स्वातंत्र्यासह संपूिग प्रहद स्थान प्रबप्रटि सत्ताकंीत झाला. संपूिग 
प्रहद स्थान मराठ्ाचं्या घोडदौडीनं थरारून जात होता. प्रदल्लीनच्या 
प्रसहासनावर कोिाला बसवायचं प्रन कोिाला केव्हा खाली खेचायचं असं 
सामर्थयग असलेल्या मराठेिाहीचं सत्ता कें द्र असलेल्या प ण्यातील िप्रनवार 
वाड्यावरील जरीपटका उतरला. त्याच जार्ी आता इंग्रजी सते्तची 
य प्रनयन जॅकची ध्वज-पताका फडकू लार्ली होती. 

 
अठरािे सत्तावि-पे्ररिा स्रोत :-  

स्वातंत्र्य रे्लं. पारतंत्र्य आलं. स्वाप्रभमान प्रन स्वाप्रधकार र्मावनू 
बसलेल्या प्रहद स्थानच्या जनतेला स्वराज्य र्मावनू बसल्याम ळे स्वधमग 
पालन करिेही कठीि होऊन बसल्याची तीव्रतेनं जािीव होऊ लार्ली. 
असंतोष अंतमगनात खदखदत होताच. र्ायीची प्रन ड कराच्या चरबीच्या 
काडतूसाचंं प्रनप्रमत्त काय ते झालं प्रन अठरािे सत्तावनचा सैप्रनकी उठाव 
झाला. मंर्ल पाडें नावाच्या सैप्रनकाच्या उदात्त; पि अपप्ररपक्वठ, अवेळी 
केलेल्या कृतीच्या पप्ररिामी योजनाबद्ध आिखी उधळली रे्ली. इंग्रज 
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सत्ताधीि सावध झालेत. िस्त्रसज्ज  प्रन धूतग, चत र इंग्रजानंी अठरािे 
सत्तावनचा उठाव दडपूि, दाबनू टाकण्यात यि प्रमळप्रवलं. ह्या सैप्रनकी 
उठावाची योजना आखिारे, नेतृत्व करिारे नानासाहेब पेिवे, झािीची 
रािी लक्ष्मीबाई, सेनापतीत्व साभंाळिारे तात्याटोपे आप्रद प्रम ख मंडळी 
मराठी होती. स्वातंत्र्याची चव चाखलेलं मराठी मन प्रवलक्षि अस्वस्थच 
असायचं. र्त वैभव र्मावण्याची खंत सारखी डाचत असावी. परकीय 
इंग्रजी सत्ता स्वाभाप्रवकपिे डोळ्यात सलत होती. 

कोित्याही कारिानं का असेना; पि अठरािे सत्तावनचा सैप्रनकी 
उठाव दडपून टाकण्यात इंग्रज यिस्वी झाले खरे. तरी प्रत्यक्ष य द्धात 
पराभव पत्करूनही मराठी मन पराभतू झालेलं नव्हतं. सत्तावनचा 
पराभवही एक प्रकारची पे्ररक िक्तीच ठरला. तसाच काही प्रमािात 
प्रत्यक्ष लाभदायक स द्धा. कारि उठाव िमताच खाजर्ी कंपनी 
सरकारची सत्ता संपली. इंग्लंभडच्या रािी स्व्हक्टोरीयानं प्रहद स्थानच्या 
कारभाराची सूते्र स्वतःकडे घेतली. स्वतःला प्रहद स्थानची सम्राज्ञी घोप्रषत 
करून आपल्या प्रजाजनानंा संत ष्ट प्रन िातं करण्यासाठी काही घोषिा 
केल्या. धमगव्यवहारात हस्तके्षप न करिं, संस्थाप्रनकानंा सनमानाची 
वार्िूक, दत्तकाप्रद अप्रधकार तसेच धमग, पंथ, वंि, भेदभेदाप्रद प्रनरपेक्ष 
योग्यता प्रन कायगक्षमतेच्या प्रनकषावर राजकीय कारभारात वाटा देण्याचे 
रािीने प्रकट आश्वासन प्रदले. 

 
इगं्रज-दूरगामी धूतत योजिा :- 

असल्या प्रकारच्या तत्कालीन आश्वासनानंी वरवरचा प्रासंप्रर्क 
असंतोष िमप्रवण्याचा प्रयत्नप करण्यात आला. परंत  ह्या सत्तावनच्या 
उठावाचा आवाकाच एवढा मोठा, तीव्रताच एवढी भीषि प्रन उग्र होती की 
धास्तावलेल्या इंग्रजाचंं त्याम ळे समाधान होिं िक्यच नव्हतं. म्हिूनच 
दीघगकालीन स्वस्थता, िातंता प्रन स रप्रक्षततेसाठी देि प्रनःिस्त्र केल्याची 
घोषिा केली रे्ली. ह्या देिातील क्षात्रवृत्ती, लढावपूिा, संघषग-संग्रामाची 
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आकाकं्षा आप्रि क्षमता पार नष्ट करून टाकण्यासाठीच सारा देि प्रनःिस्त्र 
करून टाकण्यात आला. उघडपिे िस्त्र बाळर्ण्याव अिी बदंी बजावनू 
इंग्रजी सते्तनं मनर्टातील बळच प्रहरावनू घेतलं. 

िस्त्र पेलिारं मनर्ट असं द बगल करून टाकलेलं असलं तरी स्वधमग 
रक्षि प्रन त्यासाठी स्वातंत्र्य संपादनाच्या आकाकें्षनं भरलेलं मन कसं िातं 
होिार? नेमक्या ह्याच प्रवचारातून िस्त्राकडे धाव घेिारं प्रहद स्थानी मनच 
मरर्ळून, मारून टाकलं जावं म्हिून धूतग प्रन दूरदिी इंग्रजानंी नामी 
उपाय िोधून काढला. प्रहद स्थानचं मनच पार इंग्रजाळून टाकावं म्हिून 
त्यानंी इंग्रजी प्रिक्षि पद्धतीचा पप्ररिामकारक प्रयोर् आरंप्रभला. इंग्रज 
राज्यकते आप्रि प्रहद स्थानी जनता ह्याचं्यातील एक प्रकारचा द वा, 
मध्यस्थ वा प्रप्रतप्रनधी वर्ग प्रनमाि करून प ढचा राज्य कारभार करण्याचा 
ह्या प्रिक्षि पद्धतीच्या प्रयोर्ामार्चा हेतू होता. िस्त्र प्रहरावनू घेण्याच्या 
कृतीपेक्षाही प्रहद स्थानी जनजीवनच पार इंग्रजाळून टाकण्याचा हा प्रयोर् 
वरवर प्रनरुपद्रवीच नव्हे तर प्रहतकारक वाटिारा पि देिच प्रनः सत्व 
करून टाकिारा होता. बह संख्य प्रहदू रंर् प्रन रक्तानेच काय ते प्रहदू 
राहावेत, रुची, प्रवचार, आचार प्रन भाषा ह्याद्वारे जीवनदृष्टी प्रन पद्धतीने 
पूिगपिे इंग्रजाळलेला व्हावा हीच इंग्रजी प्रिक्षि पद्धती ह्या देिात 
रुजप्रवण्यामार्ची मूळ प्रन म ख्य भपू्रमका होती. 

आपलं राज्य अर्दी स व्यवस्स्थत प्रन स रळीत चालावं, दीघगकाळ 
स रप्रक्षतपिे प्रटकावं म्हिून इंग्रज प्रवचारवंतानी, म त्सययाानंी प्रन 
सत्ताधीिानंी असे वेर्वेर्ळे उपाय योजलेत खरे. परंत  तरीही 
प्रहद स्थानच्या मनातील असंतोष खदखदतच राप्रहला. अठरािे 
सत्तावनची स्वातंत्र्याकाकं्षी पे्ररिा प्रनदानपक्षी महाराष्ट्रात तिीच धूमसत 
होती. 

 
सिस्र क्ांतीचा अग्रदूत :-   
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उघडपिे िस्त्र बाळर्त येत नसतानंा, प्रकटपिे संघटीत संघषग उभा 
करिं अिक्य असतानंा र् प्तपिे िस्त्रास्त्र जमवनू प्रन संघटना उभी करून 
इंग्रजी सते्तसमोर आव्हान उभ ंकरिारा वीर वास देव बळवंत फडक्याचंा 
प्रयत्नक ही किाची साक्ष म्हिता येईल? आजारी आईच्या भेटीसाठी 
त्यानंा स टी हवी होती. इंग्रज अप्रधकाऱ्यानंी ती प्रदली नाही. पप्ररिामी 
आईची भेट होऊ िकली नाही. त्याचं्या ह्या प्रकारच्या वैयप्रक्तनक 
िोकवेदनेचं उदात्तीकरि झालं. त्याम ळेच ते भारतमातेच्या पारतंत्र्य 
स्स्थतीचा प्रवचार करू लार्ले. प्रत्यक्ष संघषाप्रवना मातृभमूीचं पारतंत्र्य 
संपायचं नाही असा प्रवचार मनात मूळ धरताच त्यानंी नोकरी सोडली. 
स्वातंत्र्याचा ध्यास लार्लेल्या वास देव बळवंतानंी प्रिप्रक्षत प्रन उच्चधभ्र ू
लोकािंी सम्पकग  साधून आपल्या मनीचा प्रवचार व्यकं्त करून पाप्रहला. 
त्यानंी साथ प्रदली नाही. परंत  फडक्याचं्या मनातली स्वातंत्र्याची आकाकं्षा 
एवढी अनावर, उमी एवढी प्रज्वलंत होती की त्यानंी प्रनराि न होता 
र् प्तपिे रामोिी, पेंढारी ह्याचंी संघटना उभी केली. र् प्तपिे िस्त्राचंी 
जमवाजमव केली. त्यासाठी लार्िारं आर्थथकबळ प्रवनंत्या, मार्ण्या 
करून सहज प्रमळिं नाही पाहून श्रीमंत िेठ, सावकाराचं्या घरावर सरास 
दरोडे घालून सिस्त्र सैनय उभ ंकेलं प्रन इंग्रजी सते्तप ढं उघड आव्हान उभ ं
झालं. अठरािे सत्तावनच्या उठावाची भीती इंग्रजी मनात घर करून 
होतीच. वास देव बळवंत फडक्यानंा पकडून देण्यासाठी इंग्रजानंी बक्षीस 
घोप्रषत केलं. त्यावर इंग्रज र्व्हनगराचं िीर आिून देण्याऱ्यास द प्पट 
बक्षीस देण्याचे घोषिापतं्र फडक्याचं्या संघटनेनं झळकवलीत. अथात 
त्याचंी ही लढत, त्याचंं हे संघषाचं आव्हान एकाकी प्रन म्हिून अपूिग 
ठरलं. इंग्रजी सत्ता सबळ. वासूदेव बळवंतानंा संघटन, िस्त्र ह्या 
सवाचीच चिचि. पप्ररिामी आजारी, हतबल अवस्थेत वास देव बळवंत 
पकडले रे्ले. खटला भरण्यात आला. प्रिक्षा ठोठावण्यात आली. दूरस्थ 
एडनच्या त रंुर्ात त्याचंी जनमठेपेवर रवानर्ी केली रे्ली. तेथूनही स टून, 
पळून स्वतंत्र होण्याचा त्यानंी प्रवलक्षि धाडिी प्रयत्नि करून पाप्रहला; 
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पि तोही फसला. त्याच त रंुर्ात िेवटी त्याचंा मृत्य  झाला. (फेब्र . १७, 
१८८३) इंग्रजी राज्य उलथवनू भारतीय प्रजासत्ताची स्थापना करण्याच्या 
उदात्त पे्ररिेतून आपल्यापरीनं आपि अल्पसा प्रयत्नउ केल्याची नोंद 
त्यानंी आपल्या दैनंप्रदनीत करून ठेवलेली आढळली. उग्र, तेजस्वी 
स्वातंत्र्याकाकें्षचा रिझ ंजार अग्रद त (Harbiger of Militant 
nationalism) अिा िब्दात कलकत्त्याच्या ‘अमृत बझार पप्रत्रके’नं 
त्यावेळी त्याचंा मोठा र्ौरवास्पद उल्ले ख केलेला होता. 

 
भारतीय राष्ट्रीय सभा-सुरक्षाकळ :- 

भारतीय जनमानस, त्याचं्या जीवन दृष्टी-पद्धतीसह (View and way 
of life) पूिगपिे इंग्रजाळून टाकण्याच्या हेतूनेच इंग्रजी प्रिक्षि पद्धतीचा 
पाया घालण्यात आलेला होता. त्याला अन सरून प्रवययाालयं-
महाप्रवययाालय-प्रवययाापीठं अस्स्तत्व-आकारास आिली रे्लीत. त्यातून 
तयार झालेली नवपदवीधारकाचंी पप्रहली प्रपढी बाहेर पडली. हाच तो 
काळ की ज्यावेळी प्रिक्षि पद्धतीच्या हेतू प्रन योजनेन सार भारतीय राष्ट्रीय 
सभेची स्थापना करण्यात ह्य मसाहेबानंी नेमका प ढाकार घेतला. 
प्रहद स्थानात प्रजल्हाप्रधकारीसारख्या पदावरून प्रनवृत्त झालेल्या 
ह्य मसाहेबाला प्रहद स्थानातील अंतर्गत खदखदिाऱ्या असंतोषाची न सती 
क िक िच काय ती नव्हती; तर त्याच्या आकस्स्मक स्फोटाच्या 
संभाव्यतेचीही चारं्ली जािीव होती. प्रवययाापीठातील नवप्रवययाा 
प्रवभ प्रषताचं्या माध्यमातून खदखदिारा हा असंतोष प्रवाहीत करता यावा 
म्हिून भारतीय राष्ट्रीय सभेचा (Indian National Congress) चा प्रवचार 
प्रवययाापीठीय प्रवययाार्थयात रुजप्रवला रे्ला. डफप्ररनसारख्या सवोच्च 
सत्ताधीिाचे त्यासाठी आिीवादस द्धा प्रमळप्रवलेत. पप्ररिामी १८८५ ह्या 
वषी कागेँ्रस ह्या संघटनेची रीतसर स्थापना केली रे्ली.  

त्याचं्या अपेके्षप्रमािं नवप्रिप्रक्षताचंी प्रपढी ह्या संस्थेत सहभार्ी व्हायला 
लार्ली. चचा, व्याख्यानं, ठराव ह्याद्वारे उलळत्या, उकळत्या 
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असंतोषाला प्रवाप्रहत करण्याचा प्रभावी मार्ग अिा रीतीनं प्रत्यक्षात 
आिण्यात इंग्रजी सत्ता सहजपिे यिस्वी ठरली. प्राथगना, (Prayer) 
याचना (Petition) प्रन सौम्य प्रनषेध (Protest) असेच ह्या कागेँ्रस 
संघटनेचं आरंभी तरी धोरि होतं. ते स्वाभाप्रवक प्रन काही प्रमािात का ं
होईना पि उप्रचत स द्धा होतं. कारि तो काळच तसा होता. संपूिग देि 
प्रनःिस्त्र करून टाकलेला. मनर्टालं बळ असं प्रहरावनू घेतलेलं. मनं 
इंग्रजाळलेली, मारुन टाकलेली, प्रनःसत्व करुन टाकलेली. अिावेळी 
िस्त्रापेक्षा लेखिीच प्रभावी ठरिारी होती. काही वषापूवी महाराष्ट्रच 
देिाच्या राजकारिातं-राष्ट्रकारिात अगे्रसर होता. सत्तावनच्या सिस्त्र 
उठावाचं नेतृत्व करिारे नानासाबेह, झािीची रािी लक्ष्मीबाई प्रन 
सेनापती तात्या टोपे आप्रद नेते महाराष्ट्राचेच तेजस्वी प त्र होते, इंग्रजी 
सते्तप ढे सिस्त्र संघषाचं आव्हान उभ ंकरण्याचा प्रयत्नर करिारे झ ंजार 
वीर वास देव बळवंत ह्याच महाराष्ट्र भमूीचे, आता िस्त्राच्या पात्यापेक्षा 
लेखिीच्या प्रलहीत्या टोकालाच तलवारीचं तेज चढप्रवण्याचा काळ होता. 
नेमकं हे सत्य ओळखून लो. प्रटळकानंी लेखिी परजली. त्याचंा ‘केसरी’ 
प ण्यात र्जायला लार्ला. त्याच काळात प्रिवरामपतं पराजंप्याचंा ‘काळ’ 
इंग्रजी सते्तला ओरबाडून रक्तर्बंबाळ करायला लार्ला. 

 
िाशिक-भगुरग्रामी :- 

हाच तो काळ. स्वातंत्र्य-स्वराज्यासाठी जनजार्ृतीच्या पवाला आरंभ 
झालेला होता. वीर वास देव बळवंताचा दूर एडनच्या कारावासातं मृत्यू 
झाला. नेमकं ह्याच वषी महाराष्ट्रातील नाप्रिक प्रजल्ह्यातील भर्ूर नामक 
प्रचम कल्या खडेेवजा र्ावी सावरकर घराण्यात प्रवनायकाचा जनम झाला 
(२८ मे १८८३). पेिवाईच्या वैभवाच्या काळात ह्या घराण्याचं दैव 
उजळलं. कारि प्रवययाा-प्रवद्वता, िौयग-साहस ह्या घराण्यात नादंत होतं. 
त्यासाठीच ‘राहूरी’ची जहार्ीर लाभली होती, पालखींचा मान प्रमळालेला 
होता. अिा स खवस्त  सधन, प्रवद्वान-वीर घरंदाज क लातील राधा-
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दामोदर ह्या माताप्रमत्याचंं द सरं अपत्य म्हिजे प्रवनायक. त्याला दोन 
भाऊ प्रन एक बहीि अिी ही चार भावंडं. थोरल्याचं नाव र्िेि. त्याला 
आप्तस्वकीय ‘बाबा’ म्हित. धाकटा भाऊ नारायि. ‘बाळ’ त्याचं घरर् ती 
नाव. प्रवनायकाला घरची मंडळी ‘तात्या’ म्हिून हाक मारीत असत. 

 
सावरकर-बालपि :-  

प्रपवळसर, ताबंूस र्ोरा विग, धरधरीत नाक, चमकदार, बारीक बोलके 
डोळे, लोभस वार्िं, लाघवी बोलिं, मनप्रमळावू, मोकळा स्वभाव आप्रद 
अंर्च्या र् िानंी प्रवनायक-तात्या सवाचा लाडका, तसाच कौत काचा. 
िेतीवरील र्डीमािसं त्याच्या बालीि औदायानं मोठी भारावनू त्याला 
‘छोटे जहार्ीरदार’ म्हिून मोठ्ा कौतूकाने मान देत असत. िेतीवाडी 
सम्पन्न तसंच प्रप्रतष्ठाप्राप्त सावरकराचं्या वाड्यात आंब्याचं्या प्रदवसात 
थोरामोठ्ाचंी र्दी असायची. पप्ररपाह ण्याचंा सारखा राबता असिं हे तर 
नेहमीचच. प्रवनायक-तात्याचे वडील प्रन काका ह्याचंं म ळीच जमत नव्हतं. 
वेळी दोघात कडाक्याची भाडंिंसस द्धा होत. दोघातं नेहमीचा अबोला. 
पि प्रवनायकाच्या आईवर त्याचं्या काकाचंी मोठी माया. ह्या लेकरावंर 
प्रवलक्षि पे्रम. त्याचंा त्यानंा मनस्वी लळा होता. त्यातल्या त्यातं 
प्रवनायक-तात्यावर त्याचंा भारी जीव. त्याचं्या ह्या बाळ्याचं त्यानंा फार 
फार कौत क. 

सधन-स खवस्त  घरातल्या प्रवनायक-तात्याचं बालपि जनमर्ावीच 
रे्लं. तो काळ बालपिीच्या सवंर्ड्यािंी खेळण्या-बार्डण्यात रे्ला. 
र्ावच्या रािू प्रिप्याचे परिराम, राजाराम, तसेच क ळकण्याचा र्ोपाळ 
आप्रद मंडळी त्याची बालपिची प्रमत्र मंडळी. प्रवनायक-तात्याचं प्राथप्रमक 
प्रिक्षि ह्याच प्रचम कल्या र्ावात पार पडलं. प ढचा १ ली २ री चा 
अभ्यासक्रम प्रवनायक-तात्यानं घरीच पूिग केला. त्याचे वडील त्या 
काळातही मरॅीकपयंत प्रिक्षि झालेले. र्ावकरी त्याम ळे त्यानंा फार मान 
देत असत. सधन, नावाजलेलं घरािं म्हिून र्ावात एक प्रकारचा दबदबा 
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तर होताच; परंत  त्याहीपेक्षा प्रिकली सवरलेली व्यक्तील म्हिून 
त्याचं्याप्रवषयी र्ावात प्रवलक्षि आदर होता. त्यानंा वाचनाचाही भारी 
नाद. प िे, नाप्रिकची वृत्तपते्र तर त्याचं्या घरी येतच; पि त्याचंा 
स्वस्तःचा गं्रथसंग्रहही बऱ्यापैकी होता. वप्रडलापं्रमािं प्रवनायक-
तात्यालाही वाचनाचा, पाठातंराचा मोठाच छंद. हाताला येईल ते प स्तक 
तो वाचून संपवीत असे. महाभारताचं भाषातंर ‘प्रचपळूिकराचंी 
प्रनबधंमाला’, ग्रीक कवी होमरच पोपकृत ‘इप्रलअड’ महाकाव्याचं इंग्रजी 
भाषातंर, ‘जर्ाचा इप्रतहास’ प्रवनायक-तात्यानं त्याला येत असलेल्या 
तोकड्या इंग्रजीच्या बळावरही वाचण्याचा प्रयत्नह केलेला होता. 
‘हप्ररप्रवजय’, ‘पाडंवप्रताप’, ‘मोरोपंताचं काव्या’ त्यानं ऐकून, वाचून 
काढलं होतं. प ण्याचा ‘केसरी’, ‘जर्त प्रद्वप्रहतेच्छ ’, ‘प िेवैभव’ म ंबईचे 
‘र् राखी’ आप्रद वतगमानपते्र, साप्ताप्रहके त्याचं्या प्रनत्य वाचनात होती. 
मोरोपतंाच्या, तसेच ‘नवनीत’ ह्या काव्यसंग्रहातील अनेक कप्रवता त्याच्या 
न सत्या कंठर्त होत्या. स्वतःच्या वाचनाबरोबर प्रवनायक-तात्या आपल्या 
बालवयीन संवर्ड्यानाही त्यातील माप्रहती सारं्ायचा, त्या वाचून 
दाखवीत असे. त्याम ळे त्याच्या बालप्रमत्रातही वाचनाची र्ोडी प्रनमाि 
करण्याचा त्याचा प्रयत्नन असे. प्रवप्रवध प्रकारच्या अिा वाचनाम ळे अर्दी 
लहान वयातच प्रवनायक-तात्याची ब प्रद्ध प्रवकप्रसत तिीच स्मरििक्तीत 
तीव्र, तीक्ष्ि प्रन वयाच्या मानानं दृष्टी प्रवलक्षि प्रर्त, प्रर्ल्भ झालेली होती. 
वाचनाच्या प्रवलक्षि आकषगिाम ळे एक प्रदवस तर प्रवनायक-तात्यानं 
'आरण्यके' स द्धा वाचायची ठेवली नाहीत. वप्रडलानंा तो ‘आरण्यक’ 
वाचतानंा प्रदसताच ‘वेड्या हे काय करतोस?’ म्हिून त्यानंी प्रवचारलं 
होतं. घरात आरण्यकाचं वाचन, घराचं अरण्य होईल म्हिून ती 
प्रहसकावनू घेतली रे्ली. वाचलं त्याची प्रटपिं करिं हाही छंद अंर्वळिी 
असल्याम ळे ‘सवगसारसंग्रह’ नावाची प्रटपिवहीन केलेली होती. 
लहानपिापासूनच कप्रवता रचण्याची प्रप्रतभाही त्याला उपजतच 
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लाभलेली होती. वप्रहनीिी कप्रवतेच्या भेंड्या खेळतानंा तो अनेकवेळा 
स्वरप्रचत कप्रवता म्हिून बाजी मारून नेत असे. 

बालपि असं स ख प्रन आनंदात जात असतानाचं प्रवनायक-तात्याला 
आईच्या स खाला अंतरावं लार्लं. वयाच्या नवव्या वषीच मृत्यनंू त्याच्या 
आईला त्याच्यापासून ओढून नेलं. म लं लहानलहान, सावत्र आईचा जाचं 
त्यानंा सहन करावा लार्ू नये म्हिून वप्रडलानंी द सऱ्या लग्नाहचा 
प्रवचारच केला नाही. आईच्या मायेला पारखी झालेल्या म लाचंा 
वप्रडलानंीच मातृप्रपतृ वात्सल्यासह साभंाळ केला. किाचीही उिीव 
म्हिून म लानंा भासू प्रदली नाही. 

 
िाशिक-माध्यशमक शिक्षिारंभ :- 

पप्रहली, द सरीचा अभ्यासक्रम घरीच पूिग झालेला होता. आता 
माध्यप्रमक प्रतसरीसाठी प्रवनायक-तात्याला नाप्रसकला पाठप्रविं भार् 
होतं. वडील भाऊ ‘बाबा’ त्यावेळी नाप्रसकला प्रिकतच होते. घरी पूिग 
केलेल्या अभ्यासाची परीक्षा देऊन प्रवनायक-तात्यानं न कत्याच 
प्रनघालेल्या प्रिवाजी माध्यप्रमक िाळेत प्रतसरीत प्रवेि प्रमळप्रवला. ह्या 
प्रतसरीच्या वर्ातही वषग काढण्याची वेळ आली नाही. चार मप्रहनयातच 
त्यानं प्रतसरीची परीक्षा उत्तीिग होऊन सरळ चौथीच्या वर्ात प्रवेि केला. 

चौथीपयंतच अभ्यासक्रम अिा रीतीनं एका पाठोपाठ एक अिा परीक्षा 
देऊन प्रवनायक-तात्यानं उच्च  माध्यप्रमक पाचवी प ढचा अभ्यास पूिग 
करण्यासाठी िासकीय प्रिाळेत प्रवेि केला. बालवयातच ब द्धीची अिी 
चमक दाखप्रविाऱ्या बाल प्रवनायकाचं मन मात्र नाप्रसकला फारसं रमत 
नसे. त्याला सारखी घरची आठवि येई, बालसवंर्ड्याचंी ओढ ओढत 
असायची. भर्ूरची आठवि त्याला सारखी अस्वस्थ करायची. संधी 
प्रमळताच मर् तो भर्ूरकडे धाव घ्यायचा. अिाच वेळी प ण्याप्रमािं 
नाप्रसकलाही प्लेर्सारख्या रोर्ाची लार्ि (साथ) लार्ली. प्रवनायक-
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तात्याला अिी संधी दैवी कृपेसारखी वाटिं अर्दी स्वाभाप्रवक होतं. 
प्रवनायक-तात्या ह्या काळात भर्ूरलाच होता. 

ह्याच काळात नाप्रसकप्रमािं प ण्यातही प्लेतर्सारख्या साथीच्या 
रोर्ानं न सता कहर उडवनू प्रदलेला होता. प्रप्रतबंधक उपायाचं्या 
नावाखाली इंग्रज अप्रधकारी उनमतपिे वार्ायला लार्ले. न सता संिय 
येताच घरात प्रिरून घरातल्या मािसानंा सरळ बाहेर काढीत. घरातली 
भाडंीक ं डी प्रभरकावून बाहेर फेकीत. ब टासह सरळ देवघरात पाय ठेवीत. 
बाळंप्रतिीच्या खोल्याही त्याचं्या ह्या प्रकारच्या मग्रूर, मस्तवालपिाला 
अपवाद उरल्या नव्हत्या. प्लेयर्च्या रोर्ानं अर्ोदरच संत्रस्त 
असलेल्यानंा इंग्रज अप्रधकाऱ्याचंी ही उनमत्त वार्िूक, अपमानाचं मीठ 
चोळिारी व्हायची. जर्ण्यापेक्षा मरिे बरे वाटायला लाविारीत होती. 
प्लेअर्च्या र्ाठीच्या तापापेक्षा अपमानाचा मनस्ताप त्यानंा असह्य होई. 
अिाच पप्ररस्स्थतीत महारािी स्व्हक्टोप्ररआचा प्रहरक महोत्सव साजरा 
करण्याचा संकल्प म्हिजे वाहत्या व्रिावर मीठ चोळण्याचाच अमान ष, 
असंस्कृत प्रकार होता. 

 
चाफेकर बंधूचं हौताम्य :- 

वीर वास देव बळवंत फडक्याचं्याच प्रकृती-प्रवृत्तीचे होते दामोदर, 
वास देव प्रन बाळकृष्ट्ि हे प्रतघे चाफेकर बधूं. इंग्रजाचंी उनमत्त वार्िूक, 
त्याचें अनयाय, अत्याचार चाफेकर बंधूना सहन होत नसत. स्व्हक्टोप्ररया 
रािीच्या प्रहरक महोत्सवाच्या घोषिेनं तर त्याचंा संताप अनावर झाला, 
भारतमाता प्रनःिस्त्र असली, अिक्तन असली तरी द बगल नाही, मेलेली 
नाही. प्रतचे सारेच प त्र थंड रक्ताचे षंढ नाहीत हे प्रत्यक्ष कृतीनंच सते्तनं 
ध ंद झालेल्या इंग्रज सत्ताधाऱ्यानंा दाखवनू देण्याचा त्यानंी प्रनधार केला. 
त्यासाठी प्रदवसही प्रनवडला तो रािीच्या प्रहरक महोत्यवी समारंभाचा. 
त्या प्रदविीचा समारंभ संपवनू इंग्रज अप्रधकारी परतायला लार्ले. 
चाफेकर बधूंनी त्यानंा र्िेि प्रखडीत र्ाठायचं ठरप्रवलं. 'र्ोंययाा आला रे 
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आला' ही त्यानंी संकेत सूचना ठरवली होती. संकेत प्रमळताच दामोदर 
चाफेकरानंी र्ाडीवर प्रािघातक मारा केला. चढाई केलेल्या पप्रहल्या 
वाहनात आयस्टग होता. तो जार्च्या जार्ीच ठार झाला. (२२ जून 
१८९८) चाफेकर बंघूचे लक्ष्य होतं रॅनडसाहेब. तो द सऱ्या र्ाडीतून येत 
होता. ही चूक लक्षात येताच लरे्च द सऱ्या र्ाडीवर चढाई करून 
र्ोळ्याचंा मारा करण्यात आला. पि तो त्याच क्षिी ठार झाला नाही. 
प्रािघातक द खापत झाली प्रन िेवटी आठदहा प्रदवसानंी तो रुग्िालयात 
मृत्य ूपावला. (३ ज लै, १८९८) 

 
धरपकड शि फािी :- 

ध्यानीमनी नसलेल्या ह्या आकस्स्मक घटनेम ळे इंग्रजी सत्ता जिी 
र्ोंधळून रे्ली तिीच प्रवलक्षि त्वेषानं न सती चवताळून उठली. प ण्यात 
सवगत्र धरपकडीच्या सत्राला आरंभ झाला. चाफेकर बधूंपैकी दामोदर प्रन 
त्याचंा साहाय्यक आपटे ह्या दोघानंा म ंबईला पकडण्यात आलं. रॅनड प्रन 
आयस्टग ह्या उभयताचं्या हत्येचं दाप्रयत्व दामोदर चाफेकरानंी उघडपिे 
स्वीकारलं. खटला भरण्यात आला प्रन त्यानंा फािीची प्रिक्षा ठोठावण्यात 
आली. येरवड्याच्या त रंुर्ात त्यानंा फािीवर चढप्रवण्यात आलं. (१८ 
एप्रप्रल १८९८). बाळकृष्ट्ि चाफेकरानं पळून जाऊन प्रनझामी राजवटीत 
आश्रय घेतलेला होता. पि त्यानंा तेथूनही ह डकून काढून अटक 
करण्यात आली. खटला भरला रे्ला प्रन त्यानंाही फािी देण्यात आली. 
(८ मे १८९९). र्िेि प्रन रामचंद्र ह्या द्रप्रवडबधूंनी चाफेकराची माप्रहती 
िासनाला प रवनू त्यानंा पकडण्यास जे साहाय्य केलं त्या प्रफतूरीच्या प्रन 
देिद्रोहाच्या अपराधासाठी वास देव चाफेकर प्रन महादेव रानडे ह्यानंी 
त्याचंी हत्या केली. त्यानंाही फािीच्या दोरानंा सामोरा जाण्याची प्रिक्षा 
झाली प्रन फािीवर चढप्रवण्यात आलं. (१२ मे १८९९, १० मे १८९९). 

 
सावरकर-शकिोरवयीि प्रशतज्ञा :- 
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सन १८८५ ला भारतीय राष्ट्रीय सभा अस्स्तत्वात आली. सभेच्या 
जनकाच्या अपेके्षप्रमािं चचा, संवाद, प्राथगना, याचना प्रन प्रनषेधाद्वारे 
खदखदिारा असंतोष प्रवाहीत करण्यात बऱ्याच प्रमािात यिही येऊ 
लार्लेलं होतं. कारि नव प्रवययााप्रवभ प्रषत पदवीधराचंा वर्ग मोठ्ा 
उत्साहात कागेँ्रसमध्ये सहभार्ी व्हायला लार्लेला प्रदसत होता. पि 
अिाही पप्ररस्स्थतीत सिस्त्र संघषाप्रवना स्वराज्य प्राप्त होिं िक्य नाही. 
अनयाय, अत्याचार करिाऱ्या राज्यकत्यांचा सूड उर्वनू स्वतःच्या 
बप्रलदानाने जनतेला स्वातंत्र्याचा संदेि देिं हाच मार्ग-प्रभावी प्रन 
पप्ररिामकारक मानिाऱ्या उग्र प्रकृती स्वातंत्र्यावाययााचंा वर्ग प्रनष्ट्प्रभ 
झालेला नव्हता. वीर वास देव बळवंत फडक्याचंा उठाव, चाफेकर बधंूंनी 
त्याच प्रदिेनं केलेले प्रयत्ना ही त्याची साक्षच होती. प्रवनायक-तात्या ह्या 
काळात भर्ूरलाच होता. दामोदर चाफेकरावंरील खटल्याचा वृत्तपत्रातून 
येिारा वृत्तातं तो वाचतच असे. दामोदर चाफेकरापं्रवषयी वृत्तपत्रातून 
येिारी प्रटकाप्रटप्पिी, त्यात करण्यात येिारा त्याचं्या कृत्याचा प्रनषेध, 
त्याचंी करण्यात येिारी प्रनदा व त्यानंा ‘माथेप्रफरू’ ‘वेडा’, वरै्रे 
लावण्यात येिारी द र्थविेषिे प्रवनायक-तात्याला म ळीच सहन होत नसत. 
अर्दी प्रदखावपूिाने वा तथाकप्रथत म त्सदे्दप्रर्री म्हिूनही अिी प्रविेषिे 
प्रवनायक-तात्याचं्या लेखी न सती अिोभनीयच नव्हे तर अनावश्यक प्रन 
अनथगकारकच ठरत असत. खटल्याचा वृत्तात ‘केसरी’तून वाचत 
असताना त्याचं मन अप्रतिय उते्तप्रजत आप्रि क्ष ब्ध होई. चाफेकराचं्या 
खटल्याचा प्रनिगय लार्ला, त्यानंा फािीची प्रिक्षा ठोठावण्यात आली. त्या 
प्रदविीचं हे वृत्त वाचताच प्रवनायक-तात्याच्या मनाची प्रवलक्षि 
कालवाकालव झाली. त्या मनाच्या कासाप्रवस अवस्थेत त्याला झोप 
म्हिून येईना. चाफेकराचं्या फािीचं दृश्य त्याच्या डोळ्याप ढं सतत 
सरळत असावं. चाफेकराचंं कायग त्याचं्यानंतर कोिीतरी चालवायलाच 
हवं, ते त्याचं्या मृत्यूबरोबर संपता कामा नये हा प्रवचार त्याच्या बालमनात 
सारखा थैमान घालीत राही. मर् मीच ते काम का स्वीकारू नये? का 
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चालव ूनये? असं त्याच्या अंर्भतू स्वातंत्र्याकाकं्षी मनाला जािव ूलार्लं. 
मनाच्या अिा अवस्थेतच दोनचार प्रदवस रे्लेत. िेवटी अंतर मनातील 
अिा अनावर आवेर्ातच प्रवनायक-तात्यानं देवघरातील आपल्या 
क लस्वाप्रमनीकडेच सरळ धाव घेतली. कारि त्यावेळी तरी प्रवनायक तरी 
प्रवनायक-तात्याचंी आपल्या क लदेवतेवर प्रवलक्षि दृढ अिी श्रद्धा होती. 
प्रतच्या पप्रवत्र चरिावंर हात ठेवनू प्रतची अन मती घेऊन प्रवनायक-तात्यानं 
प्रप्रतज्ञा घेतली, “माझ्या देिाच्या स्वातंत्र्यासाठी, मी सिस्त्र य द्धात ित्रूस 
मारीत चाफेकरासारख्या मरेन प्रकवा प्रिवाजीसारखा प्रवजयी होऊन 
माझ्या मातृभमूीच्या मस्तकी स्वराज्याचा राज्याप्रभषेक करवीन.... याप ढे 
मी माझ्या देिाचे स्वातंत्र्य प्रमळप्रवण्यासाठी सिस्त्र क्रातंीचा केतू 
उभारून, माप्ररता माप्ररता मरेतो झ ंजेन.” (१८९९). 

 
राष्ट्रभक्तयसमहू-शमरमेळा स्थापिा :- 

प्रकिोरवयीन प्रवनायक-तात्यानं अवघ्या १५ व्या वषी 
देिस्वातंत्र्यासाठी सिस्त्र संघषाची अिी भीष्ट्म प्रप्रतज्ञा केली. त्याची ही 
प्रप्रतज्ञा पोरसवदा वयातली बालीि पोरखेळ नव्हती. ती होती 
देिस्वातंत्र्याथग स्वीकारलेल्या साहसी जीवन नाट्याची नादंीच. त्याची 
प ढची वाटचाल नेमकी ह्याच प्रदिेने घडली. एव्हाना नाप्रसकाचा प्लेयर्चा 
कहर कमी झालेला होता. प्रवनायक-तात्या नाप्रसकला परतला तो हाच 
ध्यास घेऊन. पि नाप्रसक त्यावेळी तरी राजकीय दृष्ट्ट्या प्रवलक्षि 
उदाप्रसन र्ाव होतं. तरीही प्रप्रतज्ञाबद्ध प्रवनायक-तात्याची दृष्टी 
समप्रवचारी सहकाऱ्याचं्या िोधात सारखी प्रभरप्रभरत असायची. मनातला 
संकल्प प्रत्यक्षात उतरप्रवण्यासाठी समप्रवचारी सहकारी प्रमळेपयंतचा 
प्रवनायक-तात्याचा बराचसा वेळ वाचनात जायचा. त्याच्या वाचनाच्या 
वेडापायी तो 'प स्तकातला प्रकडा'च (book worm) मानला जाऊन 
थटे्चा प्रवषय ठरायचा. अिी एकप्रकारची अवहेलना होत असली तरी 
प्रवनायक-तात्याच्या मनाला प्रनरािा म्हिून अिी प्रिवली नाही. िेवटी 
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त्याच्या िोधक, चौकसदृष्टीला अपवाद म्हिून का होईना; पि म्हसकर 
प्रन पारे् असे दोन समप्रवचारी लाभले. म्हसकर तसे वयानं मोठे. ते 
सरकारी रुग्िाहलयात कमगचारी होते. त्याच रुग्िालयात बाबा-
प्रवनायक-तात्याचे वडीलभाऊ आजारी म्हिून दाखल झालेले. बाबाचंा 
प्रन म्हसकराचंा त्या रुग्िालयात पप्ररचय झाला. बाबाकडूनच म्हसकरानंा 
प्रवनायक-तात्याप्रवषयी बरीच माप्रहती प्रमळालेली होती. त्याच्याच 
पप्ररिामी म्हसकर प्रन प्रवनायक-तात्या परस्पराचें प्रमत्र झाले. 
म्हसकराम ळेच पारे्िी पप्ररचय झाला. 

समप्रवचारी अिा रीतीनं एकत्र आले. त्याचं्यात मर् प्रवचारप्रवप्रनमय, 
चचा होऊ लार्ल्या, बठैका झडू लार्ल्या. प्रतघाचंंही एकमत होऊन 
िेवटी ‘राष्ट्रभक्तच समूह’ नावाची र् प्त संस्था स्थापन करण्यात आली. 
‘रामोहरी’ हा र् प्त संघटनेचा संकेत-सूचक िब्द ठरला. 

आरंभीच्या काळात ह्या संघटनेच्या बठैकी वेर्वेर्ळ्या प्रठकािी 
प्रफरत्या होत्या. थोड्याच प्रदवसात ‘प्रमत्रमेळा’ नावाची उघड आघाडी 
म्हिून स्थापन करण्यात आली. (१९००) ह्या उघड आघाडीच्या 
मंडळाच्यावतीनं ‘र्िेिोत्सव’, ‘प्रिवाजी उत्सव’सारखे वरवर धार्थमक-
ऐप्रतहाप्रसक; पि राष्ट्रपे्रम प्रन स्वातंत्र्याकाकं्षा जार्प्रविारे कायगक्रम अर्दी 
उघडपिे करण्यात येत असत. त्यातून चचासते्र, व्याख्याने, पोवाडे, मेळे 
आप्रद कायगक्रम प्रकटपिे साजरे केले जात असत. त्याद्वारे तरुि एकत्र 
येत, पप्ररचय वाढायचा. अिापैकी पारख, परीक्षा केलेल्या पक्क्या 
तरुिानंा मर् ‘राष्ट्रभक्तस समूह’. ह्या र् प्त संघटनेची दीक्षा देण्यात येत 
असे. ह्याही काळात प्रवनायक-तात्याचं वाचन दाडंर्ं होतं. तसंच होतं 
त्याचं वकृ्तत्व. प्रवलक्षि प्रभावी, अप्रतिय पप्ररिामकारक असं. 
‘राष्ट्रभक्तस समूहा’च्या प्रफरत्या बठैकी थाबंल्या. नर्रकर आळीतील 
तीळभाडेंश्वराच्या बोळीत अर्दी भ यारासारख्या आबा दरेकराच्या खोलीत 
िेवटी िप्रनवारी, रप्रववारी बठैकी प्रनयप्रमतपिे झडायला लार्ल्या. ही 
जार्ा प्रनप्रित ठरताच मर् प्रिवाजी, प्रताप, झािीची रािी आप्रद 
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स्वातंत्र्यवीराच्या प्रप्रतमा, प्रचते्र प्रभतीवर झळकलीत. साप्ताप्रहक बठैकीत 
प्रवनायक-तात्या मर् आपल्या वाक्पट त्वानं प्रन प्रभावी वकृ्तर्त्वानं आपले 
प्रवचार श्रोत्याचं्या र्ळी उतरवीत असत. 

समाधीटपिा, वकृ्तपत्व आप्रद अंर्भतू र् िानंी प्रवनायक-तात्या एव्हानंा 
नाप्रिकातील अनेक थोरामोठ्ाच्या पप्ररचयाचा झालेला होता. वाचन, 
वकृ्तत्वाच्या जोडीला चळवळ्या स्वभाव ह्याम ळं त्याचे सवगत्र कौत कच 
होई. आरंभीच्या काळात राजकीय-राष्ट्रीयदृष्ट्ट्या अप्रतिय उदासीन 
असलेल्या नाप्रिकात आता प्रमत्रमेळ्याच्या प्रवप्रवध रंर्ी, अनेक ढंर्ी 
कायगक्रमाम ळे एक वेर्ळ्या प्रकारचं चैतनय नाप्रिकच्या पप्ररसरात प्रनमाि 
व्हायला लार्लं. एक प्रकारचा आर्ळा प्रजवंतपिा प्रदसायला लार्ला. 
वकृ्त त्वाप्रमािं प्रवनायक-तात्या प्रनबधंस्पधेतही भार् घेई. तीत तो प्रिस्ती 
वा पाप्ररतोप्रषकाचा मानकरी ठरायचाच. एवढ्या लहानवायत असं प्रभावी 
प्रलखाि, अिी आकषगक लेखनिैली ह्याम ळं अनेकदा त्याच्या 
प्रलखािाबाबत संियस द्धा व्यक्तख केला जाई. अिाच एकाप्रसंर्ी तर 
प्रवनायक-तात्यानं ‘हवं तर आपि सवासमक्ष प्रनबधं प्रलहून ययाायला तयार 
आहो’ असं मोठ्ा धीटपिे बजावलंस द्धा होतं. सारािं, अर्दी लहान 
वयातच त्याच्या दाडंग्या वाचनाम ळं प्रन स्वयंभू, स्वतंत्र प्रवचारिक्तीधम ळं 
त्याच्या प्रलखािाला एक प्रकारची प्रौढता, पप्ररपक्व्ता प्रन आकषगकता 
आलेली होती. 

 
आबा दरेकर-स्वातंत्र्य िाहीर कवी गोववद झाला :- 

वकृ्तरत्वाची देिर्ी प्रन वाचनाच्या वेडाप्रमािं प्रवनायक-तात्याला 
कप्रवत्व प्रप्रतभाही लाभलेली होती. तो बालपिापासूनच कप्रवताही रप्रचत 
असे. त्याम ळेच त्याच्या नाप्रिकच्या आबा दरेकरािंी सहज पप्ररचय झाला. 
मोलमजूरी करून आबाची आई आपल्या ह्या पारं्ळ्या पोराचे पालन पोषि 
करायची. आबा र्रीब प्रन पायानंी पारं्ळे असले, अप्रिप्रक्षत असले तरी 
त्याचंी जीवंत प्रप्रतभा प्रवलक्षि प्रखर प्रन प्रज्वलंत होती. िीघ्र कप्रवत्वाची 
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एक प्रकारची देिर्ीच त्यानंा होती. उनाड स्वभाव प्रन टवाळखोर 
प्रकृतीच्या आबा दरेकराचं्या प्रमत्राचंा एक दरबारच असायचा. त्याचंी 
प्रजवंत प्रप्रतभा सतत शंृर्ाप्ररक लावण्यातच रमत असायची. प्रवनायक-
तात्यानं त्याचंा प्रप्रतभार् ि ओळखून त्यानंा शंृर्ाप्ररक लावण्या रचण्यात 
प्रप्रतभा राबप्रवण्याऐवजी देिभक्ती पर कविं करण्यात, देिर्ौरवाची र्ाथा 
र्ाण्यात पिास लावण्याची आजगवी सूचना केली. तसेच वृते्त समजावनू 
सापं्रर्तलीत, िब्दसंपत्ती वाढप्रवण्यासाठी साहाय्य केलं. पप्ररिामी 
लाविीकार आबा दरेकराचंा स्वातंत्र्यिाहीर कवी र्ोप्रवद झाला. 
शंृर्ाप्ररक, लावण्याचं्या जार्ी ‘स ंदर मी होिार, स ंदर मी होिार, मरिाने 
जर्िार,’ ‘रिाप्रवि स्वातंत्र्य कोिा प्रमळेना.’ अिा स ंदर पकं् ती त्याचंी 
प्रप्रतभा प्रसव ू लार्ली. हौताम्याची र्ौरव र्ीतं, देिभक्तीमची र्ाथा प्रन 
स्वातंत्र्याची स्तोतं्र ते आता र्ाऊ लार्ले. आबा दरेकर पारं्ळे, प्रवनायक-
तात्या त्यानंा पाठीवर र्रुडासारखे वाहून नेत. मेळ्यामेळ्यातून मर् कवी 
र्ोप्रवद आपल्या वीररसपूिग स्वातंत्र्यर्ीतानंी, देिभक्तीहपर पोवड्यानंी 
बहार उडवनू देत. अिा प्रकारे तरुिाचं जार्रि करिं, त्यानंा कायगप्रवि 
करिं हा प्रवनायक-तात्याचा सततचा उययाोर् होता. पप्ररिामी प्रमत्रमेळ्याचे 
मेळे, उत्सावाप्रद कायगक्रम वाढत रे्ले. तसतिी ‘राष्ट्रभक्ती समूह’ ह्या र् प्त 
संघटनेही सदस्य संख्याही वाढत रे्ली. प्रवनायक-तात्या जेथे कोठे जात 
तेथे मर् ‘राष्ट्रभक्त् समूह’ ची िाखा काढीत. हळूहळू नाप्रिक पप्ररसरात 
कोठूर, भर्ूर, प्रत्रबकेश्वर आप्रद प्रठकप्रठकािी िाखा स्थापन झाल्या प्रन र् प्त 
संघटनेचा प्रवस्तार वाढत रे्ला. 

 
िालान्त मॅशरक परीक्षा उत्तीित-शववाह :- 

क लदेवतेच्या साक्षीनं प्रनधारपूवगक केलेली प्रप्रतज्ञा अिा प्ररतीनं प्रत्यक्ष 
कायगकतृगत्वात पप्ररित व्हायला लार्ली. िालेय प्रिक्षिाचा अभ्यास पूिग 
करीत असतानाही प्रवनायक-तात्याला देिस्वातंत्र्यासाठी घेतलेल्या 
िपथेचा कधी प्रवसर पडला नाही, तो पडिं िक्यच नव्हतं. प्रिक्षि ह्या 
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िपथेला पूरक ठरावं हीच प्रवनायक-तात्याची मूळ प्रन म ख्य भपू्रमका होती, 
प्रम ख भावना होती. क्रप्रमक प स्तकाच्या वाचनात डोकं ख पसून बसिं 
जमिचं िक्य नव्हतं. कारि सवोच्चा र् ि, प्रथम क्रमाकं, प्रवषयात ह्यात 
त्याला म ळी रसच नव्हता. परीक्षा तोंडावर आली की मर् िेवटच्या 
मप्रहनयात कसून अभ्यास करायचा प्रन परीक्षा उत्तीिग व्हायची हाच 
प्रवनायक-तात्याच्या िैक्षप्रिक जीवनाचा क्रम होता प्रन िेवटपयंत तो 
तसाच राप्रहला. अिा प्रकारे अभ्यास, परीक्षा प्रन प्रत्यक्ष कायग करीत 
असतानाच प्रवनायक-तात्याच्या वप्रडलाचंा मृत्यू झाला. आईच्या मायेचं 
छत्र केव्हाच नाहीसं झालेलं होतं. आता वडीलही पाठीिी उरले नाहीत. 
वप्रडलाचं्या पाठोपाठ काकानंीही तीच वाट धरली. घरात वडील बधं  
र्िेिपतं-बाबा हेच काय ते वडील मािूस. सारा भार त्याचं्यावरच येऊन 
पडला. बाबारावानंी तो मोठ्ा समथगपिे साभंाळला. प्रवनायक-तात्याच्या 
प्रिक्षिात कसलाही खंड तर पडू प्रदला नाहीच; पि कोडकौत कातही 
कसली म्हिून उिीव भासू प्रदली नाही, पोरकेपि जािव ू प्रदलं नाही. 
अिा स्स्थतीत िासकीय िाळेतून प्रवनायक-तात्या मॅप्ररकची परीक्षा 
उत्तीिग झाला. (१९०१). (ह्यानंतर प्रवनायक-तात्याचा उल्लेख केवळ 
सावरकर असाच). सावकराचंं वय ह्यावेळी असेल सोळा सतरा वषाचं. 
ह्याच काळात त्यावेळच्या प्रथापद्धतीन सार त्याचं्या मामानंी लग्नाचा 
प्रवचार माडंला. प्रवनायकाला तर प ढच्या उच्चप प्रिक्षिाचा ध्यास 
लार्लेला. स खवस्त , सधन घराण्याची आर्थथक स्स्थती एव्हाना प्रवलक्षि 
ढासळलेली. वप्रडलाचं्या प्रन काकाचं्या मृत्यनंूतर ह्या घराण्याचे सारेच ग्रह 
प्रफरलेले होते. अिावेळी लग्नय प्रिक्षिात अडसर म्हिून तर होिार 
नाहीच, उलटपक्षी ते साहाय्यकच ठरण्याचा संभव अप्रधक अिा प्रनप्रित 
िब्दात त्याचं्या सासऱ्याच्या वतीनं त्याचं्या मामानं त्यानंा आश्वस्थ केलं. 
सावरकरानंी मर् लग्नाबला मानयता मानयता प्रदली. जव्हार संस्थानच्या 
प्रदवािपदी असलेल्या भाऊराव प्रचपळूिकराचं्या म लीिी सावकराचंा 
प्रववाह मोठ्ा थाटामाटात साजरा झाला. 
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पुिे-फर्गयुतसि महाशवद्यालयात :- 

 सावरकर मरॅीक झाले. त्याचंा प्रववाह ह्याच वषी झाला. प ढील 
महाप्रवययाालयीन उच्चभ प्रिक्षिासाठी त्यानंी प िं र्ाठलं. प ण्याच्या 
स प्रप्रसद्ध फग्य गसन महाप्रवययाालयात त्यानंी प्रवेि प्रमळप्रवला. 
नाप्रिकसारख्या राजकीय दृष्ट्ट्या अप्रतिय उदाप्रसन प्रन कृतीिूनय र्ावात 
सावरकरानंी आपल्या कायगकतृगत्वानं एक प्रकारचा प्रजवंतपिा आिलेला 
होता. प िे तर राजकीय दृष्ट्ट्या अप्रतिय जार्रूक नर्र. ते जसं प्रवयेयाचं 
माहेर होतं तसंच होतं सवगप्रकारच्या राजकीय-राष्ट्रीय घडामोडीचं कें द्र. 
अिा प्रजवंत जार्रूक र्ावात सावरकरासारख्या चळवळ्या स्वभावाच्या 
प्रप्रतप्रज्ञत स्वातंत्र्य भक्तायच्या कामाला र्ती, वेर् येिं स्वाभाप्रवकपिे 
अर्दी अटळ होतं. कारि प िे म्हिजे स्वातंत्र्य, स्वराज्याची प ण्यभमूी. 
प्रिवाजी-बाजीच्या ह्या पराक्रमपावन भमूीत ‘लालमहल’ प्रन 
‘िप्रनवारवाडा’ साक्षीला उभा होताच. वीर वास देव बळवंत फडक्यानंी 
इंग्रजी सते्तप ढं सिस्त्र उठावाचं आव्हान उभ ं केलं ते ह्याच प ण्याच्या 
पप्ररसरात. इंग्रजी अनयाय, अत्याचाराचा चाफेकर बधूं प्रन रानडे ह्यानंी 
प्रप्रतिोध घेतला तो ह्याच प ण्यात. सावरकरानंा स्वातंत्र्याची पे्ररिा देिारा 
लोकमानयाचंा ‘केसरी’ ह्याच प ण्यात त्यावेळी र्जगत होता. त्याचं्या 
अंतःकरिाचा ठाव घेिारा पराजंप्याचा ‘काळ’ ह्याच प ण्यातून प्रकाप्रित 
होत असे. सारािं, सावकराचं्या प्रकृती-प्रवृत्तीला पोषक, त्याचं्या आिा-
आकाकं्षाना आकार देिारं, त्याचं्या कायगकतृगत्वाला कसाला लाविारं 
वातावरि त्यावेळी प ण्यात होतं. अिा र्ावात मर् सावकरानंी मोठ्ा 
उत्साही, उल्हप्रसत प्रन उते्तप्रजत मनानं दाखल होिं अर्दी साहप्रजकच 
ठरलं. महाप्रवययाालयात प्रवेि प्रमळताच सावरकरानंी फग्य गसनच्या 
वसतीर्ृहातच राहण्याची आपली सोय करून घेतली. 

 
सावरकर कॅम्प :- 



 

२१ 

 

उक्तीर तिी कृती, प्रवचार तसा आचार अिा वतगन व्यवहारातून व्यक्ती 
होिाऱ्या  सावरकराचं्या जातीवंत तळमळीम ळे ते जातील तेथे नेतृत्व 
त्याचं्याकडे आपोआप चालत येई. आकषगक व्यप्रक्तळमत्वाला लाभलेल्या 
प्रामाप्रिक प्रन नैप्रष्ठक वार्िूकीम ळे प ण्यातही तरुि प्रवययााथी वर्ग 
आपोआपच त्याचं्याभोवती जमा व्हायला वेळ लार्ला नाही. मर् काय? 
नाप्रिकप्रमािे प ण्यातही त्यानंी आपल्या कामाचं सूतोवाच न केलं असतं 
तरच आियग. वसतीर्ृहात मर् ‘राष्ट्रभक्तळ समूह’ च्या धतीवर बठैकी 
भरायला लार्ल्या. प्रिवरायाच्या उत्सवाच्या प्रनप्रमत्तानं मर् प्रत्यक्ष 
वसतीर्ृहातच स्वातंत्र्याची पूजा व्हायला आरंभ झाला. महाप्रवययाालयाच्या 
मार्ील टेकडी वजा पप्ररसरात सावरकर प्रमत्रमंडळाची र् प्त खलबते 
आरंभ झाली. तरुन सावरकराचंी जाप्रतवंत प्रप्रतभा बहरास आली. 
‘प्रिवरायाची आरती’, ‘बाजीप्रभ’ू, ‘प्रसहर्ड’ ह्यावरील र्ाजलेल्या 
पोवड्याचंा काळ जवळपास हाच. वीररसप्रधान ह्या पोवाड्यातून प्रदल्या 
जािाऱ्या  स्वातंत्र्याचा संदेि ह्याम ळे पोवाडे प्रकटपिे र्ािं अिक्यच 
होतं. पि मर् घरोघरी ह्या पोवाड्याचंी र् प्तपिे ‘पारायिं’ व्हायला 
लार्ली. ‘स्वतंत्रतेचे स्तोत्र’ महाप्रवययाालयीन काळातलेच. चौकटी बाहेर 
ज्याचंी दृष्टी जाऊच िकत नव्हती असे सरळमार्ी, व्यवहारी प्राध्यापक 
सावरकराचें कायग म्हिजे आत्मघातकी उपद व्याप समजत. त्याचं्या 
प्रमत्रमंडळाचा क स्त्सतपिे, त च्छतेने ‘सावरकर कॅम्प’ म्हिून उल्लेख 
करीत असत. ‘अरे, हा ं सावरकर त्याच्या ह्या वेडापायी आपल्या 
घरादारावर नारं्र तर प्रफरविारच; पि तो त मच्या घरादाराची पि 
राखरारं्ोळी करील’ अिा िब्दात भय सूचना देत. ‘सावरकर कॅम्प’ च्या 
एकीत बेकीची बीजं पेरण्याचाही प्रयत्् करीत असत. परंत  अिा भय 
सूचनानंा भीक घालण्याइतका ‘सावरकर कॅम्प’ रोडावला तर नाहीच 
उलट अप्रधकाप्रधक बाळसे धरीत वाढतच रे्ला, प्रवस्तारतचं रे्ला. 
फग्य गसन कॉलेजचा पप्ररसर ओलाडूंन ‘कॅम्प’नं डेक्करन महाप्रवययाालयाच्या 
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पप्ररसरात पाऊन टाकलं प्रन तेथेही आपले पाय पके्क रोवण्यात अपेप्रक्षत 
यि प्रमळप्रवलं. 

 
राष्ट्रभक्ता समूहाचं शविालरूप-अशभिव भारत :- 

अंतःकरिातील स्वातंत्र्याची अनावर ऊमी, अंर्भतू तळमळ, त्यासाठी 
आवश्यक त्या चळवळ्या स्वभावाच्या जोडीला असलेली प्रभावी 
वकृ्तत्वाची देिर्ी, डोळ्यात भरिारं कतृगत्व ह्याम ळं सावरकराचं्या 
व्यप्रक्तमत्वाला अर्दी प्रकिोरवयातच एक आर्ळं तेजोवलय लाभलेलं 
होतं. नाप्रिकला िालेय प्रिक्षि घेत असताना जसं तेथील थोरामोठ्ानंी 
त्याचंं कौत क केलं, त्यानंा प्रोत्साहन प्रदलं; तसंच नेमकं प ण्यातही घडलं. 
ते तसं स्वाभाप्रवकही होतच होतं, प ण्यात आता तरुि सावकराचंा 
लोकमानय प्रटळक प्रन प्रिवरामपंत पराजंपे आप्रद जेष्ठ प्रन शे्रष्ठ नेत्यािंी 
पप्ररचय झाला, संबधं आला. नाप्रिकला त्यानंी तत्कालीन प्रमत्राचं्या 
साहाय्यानं ‘राष्ट्रभक्ती समूह- प्रमत्रमेळा’ ह्या संघटना स्थापन केलेल्या 
होत्याच. आता तर तरुि सावरकराचं कायगके्षत्र प्रवस्तारलं होतं. वाढत्या 
प्रवस्ताराला अन रुप असं संघटनेचं नामकरि करिं सावरकरानंा 
आवश्यक वाटलं. नाप्रिककर प्रमत्र प्रन प ण्यातील तरुि सहभार्ी अिा 
उभयताचं्या सनमातीनं मर् सावरकरानंी पाऊल उचललं प्रन ‘अप्रभनव 
भारत’ असं अप्रतिय सूचक प्रन समपगक नामकरि केलं. (१९०४) 

  
पुिे-शवदेिी वस्तंूची होळी :- 

हा काळही देिात मोठ्ा क्षोभ-प्रक्षोभाचाच होता. बरं्ालच्या 
फाळिीच्या प्रनिगयाम ळे बरं्ालमधील तरुि वर्ग प्रवलक्षि संतप्त होता. 
असंतोष तेथे धर्धर्त होता. प्रचडलेला तरुि वर्ग चवताळून उठला. तेथे 
स्वदेिीचा स्वीकार प्रन प्रवदेिीचा प्रधःकार करण्याची चळवळ आरंप्रभली 
रे्ली प्रन ती प्रदवसार्प्रिक फोफावत रे्ली. ह्या आंदोलनाचं लोि 
महाराष्ट्रातही पोचलं. ह्याच संदभात मर् प ण्यात साप्रहत्य सम्राट न. प्रच. 
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केळकराचं्या अध्यक्षतेखाली एक सभा आयोप्रजत करण्यात आली होती. 
‘सावरकर कॅम्प’च्या काही प्रनवडक सावरकर सभेला रे्ले. चचा, भाषिं, 
प्रनषेधपत्र, आवेदनं प्रन त्याला अन सरून ठरावाप्रद ठराप्रवक साच्याचे सवग 
सोपस्कार ह्याही सभेत कामगकाडंाप्रमािे पार पडतील ह्याची सावकरानंा 
अथातच जािीव होती. नेमकं तेच झालं. सावरकर सभेत उठून उभे 
राप्रहले. प्रनषेध नोंदवायचा; पि तो तरी पप्ररिामकारक ठरावा प्रन 
त्यासाठीच प्रवदेिी वस्तूची प्रकटपिे होळी करण्यात यावी अिी सूचना 
त्यानंी सभेत माडंली. त्याचंी ही सूचना ऐकताच सारी सभा अवाक् झाली. 
ध्यानीमनी नसताना प्रकटपिे केलेल्या सूचनेम ळे अध्यक्षही र्डबडून 
रे्ले. पि ‘काळ’ कते प्रिवरामपंत पराजंप्यानंी मात्र सावरकराचंी कृतीपर 
सूचना उचलून धरली. आता मात्र सवांचीच पचंाईत झाली. परंत  
प्रसंर्ावधान  साधून अध्यक्षानंी कोंडी फोडण्याचा प्रयत्नक केला. 
लोकमानय प्रटळक त्या प्रदविी प ण्यात नसल्याम ळे सभेतही नव्हते. 
त्याचं्या कानावर सूचना घालावी, त्याचं्या प्रवचारानं प्रन अन मतीनंच काय 
तो प्रनिगय घ्यावा असं ठरवनू सभेची त्या प्रदविी समाप्ती करण्यात आली. 

त्या प्रदविी प्रसंर् टळला खरा; परंत  प्रनकालात प्रनघालेला नव्हता. 
लोकमानयाचं्या खंबीर नेतृत्वावर सावरकराचंा अथातच प्रवश्वास होता. 
द सऱ्या प्रदविी ‘सावरकर कॅम्प’ नं लोकमानयाचंी भेट घेतली. सभेनं वृत्त 
त्याचं्या कानावर रे्लेलं होतंच. तरुिाचं्या उत्साहावर पािी ओतिं 
लोकमानयासंारख्या कृतीवीराच्या प्रकृतीत नव्हतं. परंत  उत्साह केवळ 
उतावीळपिातून केलेला आर्खाऊपिा ठरता कामा नये ही त्याचंी 
भपू्रमका होती. उत्साह ठीक; पि तो कसाला उतरून खरा ठरावा म्हिून 
सूज्ञ प्रन व्यवहारी लोकमानयानंी सूचनावजा अट घातली. प्रवदेिी वस्तूची 
होळीच पेटवायची प्रन तीही प्रकटपिे. तर ती न सती प्रप्रतकात्मक नाही 
तर पप्ररिामकारक ठरावी म्हिून प्रनदान र्ाडा भरून वस्तू जमप्रवण्याची 
अट ‘सावरकर कॅम्प’ च्या उत्साही तरुिाप ढे माडंली. ‘सावरकर 
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कॅम्प’नंही लोकमानयाचं ते आवाहन एक आव्हान म्हिून तेवढ्याच 
उत्साहानं स्वीकारलं प्रन आपल्या नेत्याची अन मती प्रमळप्रवली. 

 
होळीप्रसंगी पशहलं प्रकट व्याख्याि :- 

द सऱ्या प्रदविी प्रवजया दिमी म्हिजे दसरा होता. ‘सावरकर कॅम्प’ 
च्या कायगकत्यांनी घरोघर प्रहडून अक्षरिः र्ाडाभर प्रवदेिी वस्तू र्ोळा 
केल्या. प्रवदेिी वस्तंूनी भरलेला तो र्ाडा मर् मोठ्ा प्रमरवि कीनं अर्दी 
वाजत र्ाजत डेक्कान प्रजमखानयाजवळ आिण्यात आला. प्रमरवि कीत 
प्रिवरामपतं पराजंपे, भोपटकरासारखे नेते सहभार्ी झालेले होते. मध्येच 
लोकमानय प्रटळकही काही काळ प्रमरवि कीत उपस्स्थती लावनू रे्ले. 
डेक्कोन प्रजमखानयाच्या पप्ररसरात प्रवदेिी वस्तूची अर्दी व्यवस्स्थत होळी 
रचण्यात आली प्रन मर् साग्रसंर्ीत पद्धतीनं अर्दी प्रकटपिे ती 
पेटप्रवण्यात आली. राष्ट्रीय जनजातृतीच्या ह्या पे्ररक होलीकोत्सवात 
लोकमानय प्रटळक अथातच उपस्स्थत होते. उत्सवात प्रिवरामपंत 
पराजंप्यानंी त्याचं्या प्रविेष ढंर्दार िैलीत मोठं नाट्यमय भाषि प्रदलं. 
त्याचं्यानंतर तरुि सावरकरानंी आपलं पप्रहलं प्रकट व्याख्यान केलं. 
कायगक्रम मोठ्ा उत्साहात पार पडला. होळी पूिगपिे प्रवझेपयंत तरुि 
आयोजकानंी तेथेच थाबंावं अिी सूचना करून लोकमानयासह सारेच जेष्ठ 
नेते घरी परतले. लोकमानयाचं्या सावधतनेच्या सूचनेप्रमािे तरुि 
कायगकत्यांनी होळी प्रवजे्ञपयंत प्रतचे रक्षि केले प्रन नंतरच ही कायगकती 
मंडळी पारं्ली. 

 
होळी प्रकरिी दंड शि शिक्षा :- 

सावरकर महाप्रवययाालयीन प्रवययााथी. प्रवययाार्थयांनी राजकीय चळवळीत 
भार् घेता कामा नये असा दंडकच त्यावेळी प्रस्थाप्रपत झालेला होता. 
सावरकर न सते ह्या प्रकरिी सहभार्ीच काय ते नव्हते तर त्यानंी होळी 
प्रकरिाचे प ढारीपि केलेलं होतं प्रन प्रकट व्याख्यानही प्रदलेले होतं. 
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म्हिजे त्यानंी एक प्रकारे अक्षम्य अपराधच केलेला होता. द सऱ्या प्रदविी 
लरे्च त्यानंा प्राचायाचं बोलाविं झालं. त्यावेळी त्याचें प्राचायग होते 
ररँ्लर र. प . पराजंपे. होळी प्रकरिाचे प ढारीपि प्रन प्रकट व्याख्यानाच्या 
अपराधासाठी त्यानंी सावरकरानंा दहा रुपये दंड तर ठोठावलाच; पि 
त्याचवेळी तत्काल वसतीर्ृह सोडून जाण्याचा आदेि बजावला. 
‘सवरकर कॅम्प’ नं तेवढ्याच तत्परतेनं वर्गिी र्ोळी करून दंड भरला. 
वसतीर्ृहातील कोिी जोर्ळेकर नावाचा प्रवययााथी लरे्च प ढे सरसावला. 
त्यानं स्वतःच्या खोलीत सावरकराचंी सोय करण्याचं धैयग दाखवनू 
सवरकरावंर वसतीर्ृह सोडून जाण्याची वेळ येऊ प्रदली नाही. प्राचायांनी 
आपली प्रिस्त म्हिजे प्रिस्त, त्यात कसलीही सोय सवलत नाही, दया 
माया नाही असल्या प्रकारच्या कृतीनं आपि प्रब्रप्रटिापेंक्षाही काकंिभर 
अप्रधकच प्रब्रप्रटिप्रनष्ठ असल्याचं दाखवनू प्रदलं. पि द सऱ्याच प्रदविी 
लोकमानयानंी ‘हे आमचे र् रूच नव्हेत.’ ह्या प्रिषगकाचा जळजळीत टीका 
करिारा लेख केसरीतून प्रलप्रहला. 

होळी प्रकरिात सावरकरानंा करण्यात आलेली दंडाची प्रिक्षा, 
त्यासाठीच त्यानंा वसतीर्ृहातून बाहेर हाकलण्याचा प्रदलेला आदेि प्रन 
त्याम ळे लोकमानय प्रटळकासंारख्या नेत्यानं त्याची नोंद घेऊन केलेली 
खरमरीत टीका ह्याम ळं झालं काय तर सावरकर हे नाव महाराष्ट्राची 
सीमा ओलाडूंन पंजाबात पंजाब केसरी लाला लजपतराय ह्याचं्या 
कानापयंत पोचलं. महाप्रवययाालयातील सावरकराचंं हे िेवटचचं वषग होतं. 
त्याचं्या नेहमीच्या पद्धतीप्रमािं सावरकरानंी आता आपलं सारं लक्ष 
अभ्यासावरच कें द्रीत केलं प्रन अपेके्षप्रमािे सावरकर पप्रहली पदवी परीक्षा 
बी. ए. उत्तीिग झाले. (१९०५)  

 
मंुबई - 'शवहारी'च्या संपादक मंडळावर :- 

पदवी परीक्षा उत्तीिग झालेल्या सावरकरानंी प्रवधी प्रवषयक (कायदा-
लॉ) अभ्यासासाठी म ंबईच्या प्रवधीमहाप्रवययाालयात प्रवेि केला. म ंबईच्या 
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वास्तव्यात त्यानंा एक मोठी संधी लाभली. कारि त्याचं्या वकृ्तवत्वाचा प्रन 
प्रप्रतभेचा प्रभाव एव्हाना म ंबईपयंत पोचलेला होताच. ‘प्रवहारी’ नावाच्या 
प्रप्रतष्ठाप्राप्त साप्ताप्रहकाच्या संपादक मंडळात काम करण्याचं त्यानंा 
प्रनमंत्रि प्रमळालं. त्याचं्या प्रज्ञा-प्रप्रतभेला प्रवप ल वाव असलेली ही 
सोनयासारखी संधी अर्दी प्रवनाप्रयास सहज चालून आलेली होती. ह्या 
साप्ताप्रहकात काम करीत असतानाच त्याचं्या प्रप्रतभेचा रम्य 
कल्पनाप्रवलास असलेला ‘वंदेमातरम्’ हा लेख त्यानंी प्रलप्रहला. 

 
शिवाजी शिष्ट्यवृत्तीचे मािकरी-लंडिला प्रयाि :- 

म ंबईच्या वास्तव्यातच लंडन मध्ये स्थाप्रयक झालेल्या पं. िामजीकृष्ट्ि 
वमा ह्याचं्या ‘इंप्रडयन सोिॉलॉप्रजस्ट’ ह्या इंग्रजी साप्ताप्रहकाचा अंक 
त्याचं्या हाती पडला. त्यात इंग्लंडडसारख्या स्वतंत्र देिात राहून 
राजकीय तत्त्वज्ञान प्रन व्यवहार ह्याचंा अभ्यास करता यावा म्हिून 
स्वातंत्र्याकाकं्षी, देिाप्रभमानी प्रन होतकरू तरुिासाठी प्रिष्ट्यवृत्ती देण्याची 
रुपरेखात्मक माडंिी केलेली होती. पंप्रडतजीप्रवषयी सावरकरानंा 
केसरीतून वाचलेल्या लेखाम ळं माप्रहती होतीच. स्वतंत्र देिातील 
लंडनसारख्या राजधानीत उच्च  प्रिक्षिाचंी ही स विगसंधी होती. 
सावरकराचं्या क्रातंीकायाला ती प्रविेष पोषक होती. प्रिष्ट्यवृत्तीसह 
‘इंप्रडया हाऊस’ नामक वसतीर्ृहाची थोडक्या खचाची सोयही 
पपं्रडतजींनी केलेली होती. वेळ प्रनघून रे्लेली होती खरी. पि त्याची 
फारिी नोंद न घेता सावरकरानंी आवेदन (अजग) खरडलं प्रन लरे्च ते 
रवानाही केलं. लरे्च अवधान साधून त्यानंी प िे र्ाठलं. प ण्यात त्वरीत 
प्रटळकाचंी तिीच प्रिवरामपतं पराजंप्याचंीही भेट घेतली. अपेके्षप्रमािं 
उभयतानंी त्याचं्या नावाचा अन रोध करिारी पतं्र प्रदली. एवढंच नाही तर 
उिीर झालेला असला, अनेकानेक स्पधगकाचंी आवेदने असली तरीही 
सावरकराचं्या नावाचा प्रविेष प्रवचार आवश्यकतेने केला जावा म्हिून 
लोकमानयानंी पं. िामजीना प्रविेष पत्र प्रलप्रहलं. योर् नेमका ज ळून 
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आला. लोकमानय प्रटळकासंारख्या नेत्यानं आग्रही प्रवनंती केल्याम ळे 
सावकराचंी प्रनवड प्रनप्रित झाली. ‘प्रिवाजी प्रिष्ट्यवृत्ती’ चे मानकरी ठरून 
त्यानंा लंडनला जाण्याची संधी लाभली. ह्या प्रिष्ट्यवृत्तीची एक महत्त्वाची 
मोठीच अट होती ती आय ष्ट्यात इंग्रजी सते्तची नोकरी न पत्करण्याची, 
परंत  सावरकरासंाठी ती म ळी अटच (कंडीिन) नव्हती. मातृभमूीच्या 
स्वातंत्र्यासाठी ‘माप्ररता माप्ररता मरेतो झ ंजेन’ ची प्रप्रतज्ञा करिाऱ्या. प्रन 
त्यान सार कायगरत असिाऱ्या सावरकराचंी तर ती प्रविेष पात्रता 
(क्वाप्रलप्रफकेिन) होती. लोकमानयानंी त्याचं्या पत्रात सावरकरानंा होळी 
प्रकरिात झालेल्या प्रिके्षचाही उल्लेख केलेलाच होता. सावरकरानंीही 
अर्दी स्पष्ट िब्दात आपली भपू्रमका पत्राद्वारे पपं्रडतजींना कळप्रवली होती. 
लंडन प्रवासाला आवश्यक ते सवग सोपस्कार पूिग करून सावरकरानंी 
लंडनला जाण्यासाठी ‘पर्थिया’ आर्नावेवर पाऊल टाकलं. (६ जून 
१९०६) साधारिपिे पधंरावीस प्रदवसाचं्या जलप्रवासानंतर ज लैच्या 
पप्रहल्या हप्त्यात सावरकरानंी लंडनच्या भमूीवर पाय ठेवला. लंडनला ते 
पोचण्यापूवीच त्याचं्याप्रवषयीची र् प्त माप्रहती देिारं पत्र प िे प्रवभार्ीय 
कायालयातून रवाना झालेलं होतं. (१४ जून, १९०६) 

अभ्यासात प्रथम क्रमाकं, प्रवषयातील प्राप्रवण्य, पदवी ह्यात 
सावरकरानंा प्रविेष रस प्रन रुची नव्हतीच. त्याचं्या अंर्ीकृत स्वातंत्र्य 
संपादनाच्या कायात ह्या बाबींना र्ौिच स्थान होतं. लंडनला जाण्यातही 
बपॅ्ररस्टरीची उपाधी हे केवळ प्रनप्रमत्त होतं. स्वातंत्र्यासाठी सिस्त्र 
क्रातंीच्या प्रवचाराचा प्रसार-प्रचार, त्यासाठी आवश्यक ती संघटना 
बाधंिी, प्रतचा प्रवस्तार, तसंच िस्त्रास्त्राचंा अभ्यास आप्रदसाठी आवश्यक 
ती संघटना बाधंिी, प्रतचा प्रवस्तार, तसंच िस्त्रास्त्राचंा अभ्यास 
आप्रदसाठी लंडन हे सावरकरानंा महत्त्वाचं होतं. कारि लंडन म्हिजे 
इंग्रजी साम्राज्याच्या राजधानीचं स्थळं. त्या काळात तेथे प्रहद स्थातून 
प्रवप्रवध भार्ातून सधन, श्रीमंत घराण्यातील तरुि प्रिक्षिासाठी येिार. 
थोरामोठ्ाचं्या सदैव भेटी ह्याच नर्राला लाभिार आप्रद बाबी सावरकर 
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जािून होते. आपल्या प्रप्रतजे्ञप्रमािं आपल्या व्रताच्या पप्ररपूतीसाठीच 
सावरकरानंी लंडनचा मार्ग धरला होता. सावरकराचं ध्येय पक्कय होतं. 
त्याचंं धोरि प्रनप्रित होतं. लंडन प्रयािामार्ची त्याचंी हीच भपू्रमका होती, 
अनय नाही. स्वीकृत ध्येयधोरिान सार त्याचं्या व्रती भपू्रमकेचा ि भारंभ 
त्यानंी त्यानंी लरे्च जलप्रवासातच केला. 

 
आगिावेवर कायारंभ :- 

परदेिाचा सावरकराचंा हा पप्रहलाच प्रवास. एकटेच होते, पप्ररप्रचत 
असा सोबतीलाही कोिीच नव्हता. र्प्पाटप्पा करण्याची सोयसंधी अिी 
नव्हतीच. आर्नावेनं भारताचा तट सोडताच सावरकरानंी आपल्या 
राखीव कक्षेची (केबीन) प्रवचारपूस करून िोध घेतला. आंत प्रवेि 
करताच त्याचं्या प्रवास त्याचं्या प्रवास कक्षेत एक उमदा, आकषगक तरुि 
आपल्या सामानाची ठेवाठेव करताना त्याचं्या दृष्टीस पडला. तोही 
पाटीवरील नाव वाचून आपला सहप्रवासी एक भारतीयच असल्याच्या 
समाधानात त्याचंी वाटच पाहत होता. प्रवेि करताच तो उद्गारवा, 
“आपिच का प्रम. सावरकर? मी आपलीच वाट पाहात होतो.” नाव वाचून 
समाधान वाटिारा. पि बराच वेळ लार्ल्या कारिानं प्रकप्रचत प्रचतेत 
पडिारा परंत  प्रत्यक्ष पाहताच आनंद व्यक्तत करिारा सावरकराचंा हा 
कक्षभार्ीदार होता एक तरिाबाडं, पजंाबी िीख. पजंाबातील नाभा 
संस्थानच्या महाराजाचंी प्रिष्ट्यवृत्ती (स्कॉलरप्रिप) घेऊन तो उच्च  
प्रिक्षिासाठी लंडनला प्रनघालेला होता. ह्या िीख तरुिाचं नाव 
हरनामप्रसर्. आईचा एक लता एक प्रन कोवळ्या मनाचा हा िीख तरुि 
आईच्या आठविीनं अर्दी व्याकूळ होता. आईपासून इतक्या दूर ह्या 
भावनेनं, आठविीनं, अर्दी दूरच्या नवख्या देिात इतके प्रदवस 
राहण्याचा न सत्या प्रवचारानंच तो अर्दी कासावीस झालेला होता. 
त्याच्या जीवाची प्रवलक्षि अिी घालमेल होऊ लार्लेली होती. त्यातच 
त्याला नौका प्रवासाचा त्रास होऊन सारख्या उलट्या होऊ लार्ल्या. 
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त्याचा जीव अर्दी रडक ं डीला आला प्रन मर् एडनपासून परतायचा तो 
प्रवचार करू लार्ला. सावरकरानंी त्याला खूप साहाय्य केलं, त्याला धीर 
प्रदला. आईच्या आठविीनं होिारी मनाची व्याक ळता म्हिजे द बळेपिा 
नाही. ते तर ममत्व, प्रजव्हाळा, पे्रम अिा िब्दानंी त्याचं सातं्वन तर 
केलेच; परंत  त्याच वेळी आईची आई जी आपली भारतमाता प्रतची 
पारतंत्र्याने केलेली दैन्नायवस्था ह्या प्रवषयी त्याचं मन जार्ृत केलं. 
क् लाईव्ह, हेस्स्टग्ज आप्रद मंडळी अिाच तरुिवयात इतक्या स दूर 
प्रहद स्थानात आलीत प्रन हा ंहा ंम्हिता व्यापार करीत त्यानंी प्रहद स्थानावर 
आपलं स्वाप्रमत्व प्रस्थाप्रपत कसं केलं ह्याप्रवषयी सारं्ून त्याचं वैचाप्ररक 
पप्ररवतगनचं घडवनू आिलं. सावरकराचं्या बोलण्याचा नेमका पप्ररिाम 
त्या कोवळ्या मनाच्या हरनामप्रसर्वर घडून आला. आपिही आता त्याचं 
इंग्रज्याचं्या देिात जाऊन, प्रिकून, सवरून आपल्या मातृभमूीच्या 
स्वातंत्र्यासाठी प्रयत्नत करायला नकोत काय? असल्या प्रश्नवजा 
य क्तीमवादपट त्वानं हरनामप्रसर्ची प्रवचारप्रदिाच पार पालटून रे्ली. 
एडनपासून परत जाण्याचा प्रवचार तर त्यानं पार झटकिूच टाकला. 
एवढ्यावरच न थाबंता सावरकराचं्या च ंबकीय साप्रन्नवध्यात त्यानं ‘अप्रभनव 
भारत’ ह्या र् प्त संघटनेची िपथही घेतली. िपथेप्रमािं तो तसाच वार्ला. 
लंडनमध्ये तो सावरकराचं्या सवग कायात सक्रीय सहकारी राप्रहला. 
त्यासाठी त्यानं आपली पदवीस द्धा र्मावली. लंडनच्या जलप्रवासात 
अनय दोघा ंप्रवािाचंंही सावरकरानंी असंच पूिग पप्ररवतगन घडवनू आिलं. 
तेही ‘अप्रभनव भारत’चे प्रप्रतप्रज्ञत सदस्य झालेत. अथात त्यानंी आपलं 
नाव उघडपिानं येता कामा नये ही अट घातली होती. सावरकरानंी ती 
मानय केली प्रन तिीच अर्दी िेवटपयंत पाळली. त्याचं्या ‘ित्रूच्या 
प्रिप्रबरात’ ह्या आत्मचप्ररत्रपर भार्ात सावरकर त्याचंी नाव न प्रलप्रहता 
त्याचंा उल्लेख ‘केिवानंद’ प्रन ‘प्रिष्टाचारी’ असाच करतात. हे प्रिष्टाचारी 
महािय इंग्रजी राहिीत अर्दी म रलेले होते. जेविातील 
काटाचमच्यापासून तो डोईवरील ‘टॉपहॅट’िी ते अर्दी पप्ररप्रचत. वेष 



 

३० 

 

स टबटू असा प्रन वर मात्र पंजाबी फेटा बाधंलेल्या हरनामप्रसर्कडे पाहून 
इंग्रज प्रवािाचंी टारर्ट म लंबाळं टवाळखोरपिे हसत असत. 
हरनामप्रसर्नं फेटा बाधूं नये अिी सूचना करण्यात हेच प्रिष्टाचारी होते. 
त्याचं्या सूचनेचा सरळ अव्हेर न करता सावरकरानंी आपि सवगच फेटा 
बाधूं असा उपाय सापं्रर्तला. आपलं राज्य असताना ह्याचीही अिीच थट्ा 
व्हायची. त्याचंा उल्लेख पेिवाईत ‘लालतोंडे’ असा होत असे वरै्रे सारं्ून 
त्या वातावरिात आपलं भारतीयत्व प्रटकप्रवण्याचा प्रयत्ना केला. 
सावरकर त्याम ळेच ज्याचंा उल्लेनख ‘प्रिष्टाचारी’ करतात. त्यानंाही 
सावरकराचं्या प्रवचारानंी असं प्रभाप्रवत केलेलं होतं. 

 
लंडि जल प्रवासात :- 

सावरकर अनेकदा प्रवलक्षि अंतम गख होत असत. अिा वेळी ते 
नौकेच्या फलाटावर येत असत. एकदा ते असेच फलाटावर असतानंा वर 
तारकानंी खचखचून भरलेलं अफाट प्रनळं आकाि प्रन खाली प्रनतळ, 
प्रनळा अथंर् सार्र पाहून कवी सावरकराचंी प्रप्रतभा जार्ृत झाली प्रन 
तेथेच ‘तारकास’ नावाची कप्रवता रचली. 

स नील नभ हे, स ंदर नभ हे, नभ हे अत ल अहा 
स नील सार्र, स ंदर सार्र, सार्र अतलप्रच हा 
नक्षत्राही तारंकीत हे नभ चमचम हासे 
प्रप्रतप्रबबाही त्या सार्रप्रह तारंकीत भासे 
न मजे लारे् क ठे नभ, क ठे जल सीमा पाही 
नभात जल ते जलात नभ ते संर्म नी जाई 
खरा कोिता सार्र ह्यात प्रन, वरती की खाली 
खरे तसे आकाि कोिते, र् ंर् मती झाली 
आकाप्रिचे तारे सार्री प्रप्रतप्रबप्रबत होती 
प्रकवा आकािी हे प्रबबप्रत सार्रीचे मोती. 
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इप्रतहास प रािातील अनेकानेक दृष्टातं, तसेच प्रवप्रवध उपमा, 
उत्पे्रक्षाचंी ह्या कप्रवतेत उधळि असून ‘तयाप्रच तारे म्हिूप्रन ज्योप्रतषी भले 
भले चकले’ ह्या धृ्रवपदानं प्रत्येक चरि सजप्रवलेलं आहे. 

 
‘गे्रजइि’ प्रवेि-भारतभवि वसतीगृहात:- 

लंडनला पोचताच सावरकरानंी सवगप्रथम आपल्या प्रिष्ट्यवृत्तीदात्या पं. 
िामजीकृष्ट्ि वमाची भेट घेतली. पंप्रडतजीनीच भारतीय प्रवययाार्थयांसाठी 
काढलेल्या ‘इंप्रडया हाऊस’ मध्येच त्याचंी राहण्याची सोय झाली. 
हरनामप्रसर्स द्धा त्याचं्या सोबतच होता. वरकरिी का असेना, हेतू र्ौि 
का असे ना; पि सावरकर बपॅ्ररस्टरीचा अभ्यास करण्यासाठी लंडनला 
रे्लेले होते. त्याप्रमािं त्यानंी ‘गे्रजइन’ नावाच्या संस्थेत आपलं नाव 
नोंदप्रवलं. लंडनला पोचून प रता हप्तास द्धा झाला असेल नसेल, लंडनच्या 
संसदेत प्रहद स्थान प्रवषयक अथगसंकल्प चचेला येिार ही माप्रहती 
प्रमळताच सावरकरानंी संबपं्रधत अप्रधकाऱ्याला आवेदन करून 
हरनामप्रसर्सह उपस्स्थत राहण्याची अन मती माप्रर्तली प्रन ती प्रमळताच 
ते संसदेत उपस्स्थत राप्रहले. लरे्च द सऱ्याच प्रदवची त्यानंी ‘प्रहद स्थाना 
त ला पचेल ते तू खा’, असा लेख ‘प्रवहारी’ साप्ताप्रहकात प्रकाप्रित 
करण्यासाठी रवाना केला. सावरकर ज्या ‘इंप्रडया हाऊस’ मध्ये राहत 
त्याचा कारभार हळूहळू त्याचं्या हाती येताच त्यानंी त्याचं ‘भारत भवन’ 
असे नामकरि केलं प्रन ते रुढही केलं. 

‘इंप्रडया हाऊस-भारत भवन’ हे भारतीय प्रवययाार्थयासाठीच उभ ंकेलेलं 
वसतीर्ृह. लंडनला येिाऱ्या  प्रवययाार्थयांची कमी खचात सोय व्हावी 
म्हिूनच पपं्रडत श्यामजीकृष्ट्ि वमानी हे वसतीर्ृह काढलेलं होतं; पि 
लंडनला इतरत्र राहिाऱ्या प्रवययाार्थयांचीही तेथे सारखी ये-जा असायची. 
सावरकराचं्या कायाच्या दृष्टीनं ही बाब तर सवाप्रधक महत्त्वाची होती. 
जलप्रवासातच त्यानंी प्रतघानंा अप्रभमन भारताची दीक्षा देऊन आपल्या 
कायाचा श्रीर्िेिा केलेला होताच; पि िेवटी ‘अप्रभनव भारत’ ही 
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क्रानतीकारक देिभक्ताचंी एक र् प्त संस्था होती. उघडपिे काम करिाऱ्या  
कायगकत्यांतूनच ह्या र् प्तसंघटनेचा आवाका प्रवस्तृत होिं िक्य होतं. 
‘राष्ट्रभक्त् समूह’ च्या जोडीला जिी सावरकरानंी ‘प्रमत्रमेळा’ ही संघटना 
काढली होती त्याच धतीवर आता लंडनमध्ये त्यानंी ‘फ्री इंप्रडया 
सोसायटी’ नावाची उघड संस्था स्थापन केली. भारतभवनात असिाऱ्या 
प्रन येिाऱ्या प्रत्येक भारतीय तरुिाला सावरकराचंी िोधक दृष्टी प्रटपत 
असे. अिा सवांच्या सहभार्ासाठी म्हिूनच त्यानंी ही उघडसंस्था 
काढली. लंडनमधील भारतीय तरुिाचंा परस्परािंी पप्ररचय व्हावा, 
त्याचंी एक संघटीत िक्ती उभी करावी, हा उघड संस्था काढण्यामार्चा 
हेतू होता. त्यात तावनू, स लाखून प्रनघिाऱयाला अप्रभनव भारताची मर् 
दीक्षा ययाावी ही सावरकराचंी दूरदिी भपू्रमका होती. ह्या ‘फ्री इंप्रडया 
सोसायटी’च्या वतीनं सावरकरानंी तरुिाचंी सभासम्मेलने भरप्रवण्यास 
आरंभ केला. त्यासाठी व्याख्याने आयोप्रजत केली. ‘प्रिवाजी उत्सव’, ‘श्री 
र् रुर्ोप्रवदप्रसर् जयंती’ तसंच ‘प्रवजयादिमी’ (दसरा) उत्सव साजरे 
केले. एकदा प्रवजया दिमीच्या उत्सवाचं अध्यक्षपद त्यावेळच्या बॅ. मो. 
क. र्ाधंी ह्यानी भ षप्रवलेलं होतं. कारि त्याकाळी र्ाधंी आप्रफ्रकेत 
बपॅ्ररस्टरी करायचे. ते लंडनला येत जात असत. भारत भवनालाही ते 
अनेकदा भेटी देत असत. 

सावरकर भारत भवनात राहत असताना सभा, व्याख्याने, 
उत्सवाप्रदची अिी एकच धमाल होती. त्याचंं आकषगक व्यप्रक्तसमत्व अनेक 
तरुिाचंं एक पे्ररिाकेद्रच होऊन बसलं. ते त्याचं्या य प्रक्तरवाद पट त्वानं 
प्रभाप्रवत होत. सामानय तरुिाचं असामानय देिभक्तात पप्ररवतगन घडवनू 
आिण्याचं सामर्थयग त्याचं्या न सत्य हस्तादंोलनात होतं असं विगन त्याचें 
एक सहकारी एम. पी. टी. आचायग ह्यानंीच त्यावेळी केलेलं होतं. 

 
जोसेफ मॅशझिी ग्रन्थ-शलखाि :- 
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अिा प्रकारच्या अनेकप्रवध कायगक्रमात व्यस्त असतानंा सावरकर 
आपल्या क्रानतीकायाला पोषक अिा वाचनातही मग्नप असत. इटालीच्या 
स्वातंत्र्याचा मंत्रद्रष्टा वीर जोसेफ मॅप्रझनी हा सावरकराचं्या आकषगिाचा 
प्रविेष प्रवषय होता. स रेनद्रनाथ बनॅजी प्रलप्रखत मॅप्रझनीचं लहानसं चप्ररत्र 
त्याचं्या वाचनात आलेलं होतं. त्यानंच स्थापन केलेल्या ‘तरुि इटाली’ 
ह्या संघटनेचीही त्यानंा माप्रहती होती. त्या पोटीच लंडन प्रवासात 
आर्नाव मासेला थाबंली तेव्हा प्रमळालेल्या वेळात त्यानंी तेथे मॅप्रझनीच्या 
घराचा िोध घेण्याचा, त्या स्वातंत्र्यवीराच्या वास्तव्यानं प प्रनत झालेल्या 
त्या वास्तूचं दिगन घेण्याचाही प्रयत्नत केलेला होता. आता लंडनमध्ये 
मपॅ्रझनीच्या चप्ररत्राचा अभ्यास करण्याचं त्याचं्या मनानं घेतलं. भारत 
भवनाचे व्यवस्थापक असलेल्या म खजी महाियाजवळ त्यानंी र्ोष्ट 
काढली. हे म खजी महोदय लंडनला स्थाप्रयक झालेले होते. सावरकराचंं 
आकषगक व्यप्रक्तमत्व, भारत भवनात येताच त्यानंी आरंभ केलेलं कायग, 
त्याची सततची धडपड प्रन तळमळ म खजी महाियाच्या डोळ्यात 
भरिारीच होती. हा तरुि वेर्ळ्याच प्रवृत्ती-प्रकृतीचा प्रन महत्त्वाकाकं्षी 
असल्याचं त्यानंी ताडलं होतं. सावरकरानंी अत्यंत लाघवी िब्दात 
केलेली प्रवनंती ऐकताच ‘भारत भवन’ च्या गं्रथालयात हातािी लार्तील 
ती मॅप्रझनीवरील प स्तक काढून त्याचं्या स्वाधीन केली. सावरकरानंी ती 
सारी आधाश्यासारखी वाचून काढलीत. त्याच प स्तकावरून त्याचें अप्रधक 
खंड असल्याचं त्याना प्रदसून येताच सावरकरानंी ते उवगप्ररत खंड प्रमळवनू 
देण्यासाठी म खजी महाियानंा प्रवनविी केली. त्यानंीही ती तेवढ्याच 
तत्परतेनं पूिग केली. 

सावरकरानंी रात्रीचा प्रदवस करून सारे खंड वाचून काढले. सप्रवस्तर 
प्रटपिं केलीत प्रन मर् ‘जोसेफ मॅप्रझनी’ प्रन त्याचंी ‘तरुि इटाली’ ही 
संघटना ह्याप्रवषयी माप्रहती देिारा गं्रथ अवघ्या तीनचार मप्रहनयात पूिग 
केला. तसंच प्रहद स्थानच्या स्वातंत्र्य प्रयत्ना च्या संदभाला आवश्यक प्रन 
उप्रचत अिी प्रदीघग प्रस्तावना प्रलप्रहली. तो प्रसद्ध झालेला गं्रथ 
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प्रकािनासाठी आपल्या वडील बधं  बाबाराव सावरकराकंडे रवाना केला. 
त्यानंी तो प्रकाप्रित केला. सावरकाराचं्या लेखिीतून उतरलेल्या ह्या 
गं्रथासाठी भारतात अनेकानंी प्रकािनपूवग नोंदिी करून तो घेतलेला 
होता. त्या काळात ह्या गं्रथानं प्रवक्रीचा उच्चा ं क र्ाठला होता. त्याम ळे 
त्याच्या द सऱ्या आवृत्तीची प्रवज्ञापनं (जाहीरात) स द्धा झळकायला 
लार्ली होती. त्याम ळेच इंग्रज राज्यकत्यांना त्यातील संभाव्य धोक्याची 
जार् येऊन गं्रथावर बदंी घोप्रषत करण्यात आली. बदंी घालती रे्ली तरी 
घराघरातून ह्या गं्रथाची प्रन प्रविेषतः त्याच्या प्रस्तावनेची पारायिे होत 
असत. एवढेच नाही तर त्याकाळच्या अनेक तरुिानंी ही प्रदीघग र्यया 
प्रस्तावना पाठ करून स्मृती कोषात स रप्रक्षत केलेली होती. सभासभातून 
त्यातील उतारे म्हिून सावरकरी प्रवचाराचंा प्रसार-प्रचार करण्यात येत 
होता. मॅप्रझनीवरील प्रलखाि करीत असतानंा ‘फ्री इंप्रडया सोसायटी’च्या 
बठैकी-सभातून सावरकर ह्या प्रवषयावर भारत भवनात व्याख्यानेही देत 
असत. मपॅ्रझनीचं राजकीय तत्वज्ञान पटवनू देिारं सावरकराचंं वकृ्तयत्व, 
त्याचंी प्रवश्लेषि पद्धती, य क्तीवाद पट त्वाची माडंिी ह्याम ळे श्रोते भारावनू 
जात, प्रभाप्रवत होत. सावरकराचं्या स्वातंत्र्यप्रवषयक तळमळीबाबत 
कोिाच्याही मनात कसलाही संदेह नसे. तरीही मपॅ्रझनीकालीन 
इटालीतील पप्ररस्स्थती प्रन प्रहद स्थानातील तत्कालीन वातावरि ह्याम ळे 
अनेकानंा त्याचंं मत मानय करिं जड जात असे. मॅप्रझनीप्रमािे 
राज्यक्रानती अर्दी अिक्य नसली तरी अप्रत कठीि, जवळपास असंभव 
अिीच अनेकाचंी धारिा होई, त्याच प्रदिेनं प्रयत्न िील असिाऱ्या 
सावरकरानंा प्रमत्रपप्ररवारातील ह्या िंकेची अथातच जाि होती. ती 
लक्षात घेऊनच मर् त्यानंी स्वदेिाच्या इप्रतहासाचीच साक्ष काढण्याच्या 
प्रयत्ना त अठरािे सत्त्वावनच्या सिस्त्र अठावाकडे आपलं लक्ष वळप्रवलं. 
आपल्याच देिातील सिस्त्र राज्यक्रानतीचं उदाहरिच त्याचं्याप ढं ठेवावं 
हाच सावरकराचंा त्यामार्चा उदे्दि होता. 
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इंग्रज लोक कार्दपत्राचं्या बाबतीत प्रवलक्षि जार्रूक. त्यानंी 
काळजीपूवगक साभंाळून ठेवलेली कार्दपतं्र, अहवाल, त्याचं्या दैनंप्रदनी, 
त्यातील घटना नोंदीवर केलेली भाष्ट्ये तसंच स्वतंत्र गं्रथरूपात केलेले 
प्रलखाि आप्रद वाचनाचा त्यानंी संकल्प केला. गं्रथालयात अठरािे 
सत्तावनवरील घटनावर कपाटेची कपाटे भरलेली. त्यानंी त्यातील 
प्रनवडक गं्रथाचंं, कार्दपत्राचंं वाचन करायला प्रन वाचलेल्या माप्रहतीची 
प्रटपिं काढायला आरंभ ही केला. जसजसं वाचन वाढत रे्लं 
तसतसंअठरािे सत्तावनचा तो सिस्त्र उठाव एक माम ली बंड नव्हतं तर 
तो एक राष्ट्रीय स्वातंत्र्याचा उठाव होता, तो एक राज्यक्रानतीचा प्रयत्नल 
होता म्हिून त्याचंं मत अप्रधकाप्रधक दृढ होत रे्लं. 

 
अठरािे सत्ताविचे पशहले स्वातंत्र्यसमर :- 

प्रब्रप्रटि राज्यकत्यांच्या लेखी प्रहद स्थान त्याचं्या साम्राज्याचा एक भार्, 
साम्राज्यातील प्रजाजन, लोक म्हिजे सम्राटाची प्रजा. प्रजेनं वा 
सैप्रनकानंी सम्राटाप्रवरुद्ध िस्त्र उपसून उठाव करिं म्हिजे बडं 
(म्य टीनी). इंग्रज राज्यकत्यांनीही त्याला बंड ठरप्रविं योग्य नसलं तरी 
स्वाभाप्रवक होतं. कारि त्याचंं राज्य त्याचं्या दृष्टीनं संवैधाप्रनक प्रन वैध 
होतं (कॉनस्टीट्य िनल प्रन प्रलर्ल) परंत  इंग्रजाळलेले प्रन त्याम ळेच 
पराधीन प्रवद्वत्ता असलेले भारतीय प्रवचारवंत, लेखक अठरािे 
सत्तावनच्या उठावाला ‘बडं’ म्हिूनच उल्लेप्रखत. स्वातंत्र्योत्तरही बौप्रधक 
दास्याची ही परंपरा अनेक वषग तिीच चालत होती. रे्ल्या काही वषात 
मात्र पालट झालेला असून त्याचं शे्रय जर कोिाला ययाायचं तर 
सावरकराचं्या ह्याच गं्रथाला ययाावं लार्तं. कारि त्यानंीच सवगप्रथम 
अठरािे सत्तावनचा सिस्त्र उठाव न सतं प्रहदी सैप्रनकाचं बंड नव्हतं तर ते 
पप्रहलं स्वातंत्र्य य द्ध होतं हा प्रसद्धानत आपल्या ‘आठरािे सत्तावनचं पप्रहले 
स्वातंत्र्यसमर’ ह्या गं्रथातून प्रस्थाप्रपत केला. 
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वास्तप्रवक ‘बडं’ म्हिजे स्वकीय सते्तप्रवरुद्धचा सिस्त्र उठाव. 
जहारं्ीरनं स्वतंत्र राज्याकप्ररता अकबराप्रवरुद्ध केलेली सिस्त्र उठाविी 
‘बंड’ होती. औरंर्जेबानं िहाजानच्या प्रवरोधात केलेला तसाच प्रयत्नर 
एका बंडाचाच भार् होता. संभाजीराजे हे प्रिवाजी राजाचं्या प्रवरोधात 
प्रदलेरखानच्या छाविीत दाखल झालेत. त्याचा हेतू एकप्रकारे बडंाचाच 
होता. त्याहीपेक्षा अमेप्ररकेच्या वसाहतींनी इंग्लं डच्या राजाप्रवरुद्ध उठाव 
केला तो खऱ्या अथानं बडंाचाच प्रकार होता. कारि अमेप्ररकेतील 
वसाहती इंग्रज होत्या. त्या वसाहती इंग्लंडलाच आपली मायभमूी मानीत 
असत. तेथील राजा वा रािीला आपला राजा, आपली रािी म्हिूनच 
सनमाप्रनत. इंग्लंभडच्या ‘य प्रनयन जॅक’ हाच तेही आपला राष्ट्रध्वज 
मानीत, त्यालाच आपली मानवनदना देत असत. इंग्लनडच्या संसदेत 
प्रप्रतप्रनधीत्व हीच त्याचंी आरंभापासून िेवटपयंत मार्िी होती. 
वसाहतींनी िेवटी इंग्लंकडप्रवरुद्ध िस्त्र उपसलं. त्याचंी ही कृती एक 
बडंच होती, अनय नाही. परंत  अमेप्ररकन वसाहतींच्या अठावाचा उल्लेतख 
कोिी ‘बंड’ असा करीत नाही तर ‘अमेप्ररकेचे स्वातंत्र्यय द्ध’ असाच 
करण्यात येतो. सत्तावनच्या उठावातील उिीवा म्हिून ज्या उल्ले‘प्रखल्या 
जातात त्या तिाच प्रन त्याच प्रमािात वसाहतीतील उठावातही होत्याच 
होत्या. असं असतानंा स्वकीय सते्तप्रवरुद्धच्या वसाहतींच्या उठाविीस 
‘स्वातंत्र्य य द्ध’ संबोधिं प्रन परकीय सते्तप्रवरुद्धची सिस्त्र कृती ‘बडं’ 
समजिं न सतं तकग  प्रवसंर्तच नव्हे तर तकग द ष्ट ठरतं. उभय उठावण्यात 
भेद म्हिता येईल तो एवढाच की वसाहतीचा इंग्लंकडप्रवरोधी उठाव 
यिस्वी झाला तर सत्तावनचा अपेिी ठरला. अपयिाबाबत इप्रतहास 
प्रनदगयी असतो असं कोण्या लेखकानंं जे म्हटलंय् तेच िेवटी खरं 
म्हिायचं. 

इंग्रजानंीच मोठ्ा काळजीपूवगक जतन करून, संग्रहीत करून 
साभंाळून तेवलेल्या कार्दपत्राचं्या, अहवालाच्या आधारावर सावरकरानंी 
आपल्या गं्रथाची रचना केली. घटना एकच. पि सावरकराचंी दृष्टी वेर्ळी 
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होती. राष्ट्रीय दृष्टीकोनातून तीच घटना नयाहाळताच त्यांना सत्तावनची 
सिस्त्र उठाविी केवळ स्वाथगपे्रप्ररत कृती न वाटता ‘स्वधमग प्रन स्वराज्य’ 
ह्या प्रदव्य हेतूनं केलेलं ‘स्वातंत्र्यय द्ध’ वाटलं. ‘अठरािे सत्तावनचे पप्रहले 
स्वातंत्र्यसमर’ हा अलौप्रकक गं्रथ त्यानंी पूिग केला. ‘मपॅ्रझनी’प्रमािं हाही 
गं्रथ त्यानंी वडील बधूंकडे रवाना केला. परंत  प्रहद स्थानात ह्या 
ज्वालाग्राही गं्रथाचं म द्रि करण्यास कोिी धजत नव्हतं. ‘मपॅ्रझनी’वरील 
बदंीचा अन भव होताच. पप्ररिामी बाबाराव सावरकरानंी ग्रनथाची म द्रिप्रत 
लंडनला परत रवाना केली. गं्रथ मराठीत. तो लंडनमध्ये छापिं कठीि. 
संस्कृतचा प्रविेष अभ्यास करिाऱ्या जमगनीसारख्या इंग्लंचडप्रवरोधी 
देिात तो छापण्याचा प्रयत्् करण्यात आला. परंत  तोही यिस्वी ठरला 
नाही. सावरकर प्रमत्र पप्ररवारानं मर् त्या मराठी गं्रथाचं इंग्रजीत भाषातंर 
करण्यास आरंभ केला. तो पूिग होताच हॉलंडमध्ये त्या गं्रथाचं र् प्तपिे 
म द्रि करण्यात यि प्रमळालं. 

 
इगं्रजी साम्राज्याच्या राजधािीत १८५७ची अधतिताशि :-  

ह्या गं्रथाचं्या प्रलखाि प्रन म द्रिाचा असा प्रयत्न  होत असतानंाच 
सावरकर भारत भवनातील ‘फ्री इंप्रडया सोसायटी’ च्या साप्ताप्रहत 
बठैकातून ह्या प्रवषयावर अध मधून व्याख्यानं देत असत. ते लंडनला 
पोचण्यापूवीच त्याचं्याप्रवषयी माप्रहती देिारं पत्र लंडनला पोचलं होतंच. 
त्याम ळे त्याचं्यावर कडक दृष्टी होतीच. अठरािे सत्तावन प्रवषयक त्याचंं 
गं्रथालयातील प्रनयप्रमत वाचन, त्याचंी व्याख्यानं ह्यातून प्रब्रप्रटि 
राज्यकत्यांना काहीिी क िक ि लार्ली असावी. परंत  त्याप्रहपेक्षा ते वषगच 
महत्त्वाचं ठरलं होतं. कारि हे वषग होतं. १९०७. अठरािे सत्तावनच्या 
घटनेला पन्नास वषग पूिग झालेली होती. अठरािे सत्तावन सारखा उठाव 
होण्यापं्रवषयी लंडनमध्ये वावड्या उडत उठत होत्या. प्रब्रप्रटि जनमानस 
ह्या वावड्यानंी प्रकप्रचत भयभीत होतेच. त्याचंा भयर्ंड काढून 
टाकण्यासाठी लंडनच्या नाट्यर्ृहातून, प्रथयेटरा प्रथयेटरामधून 



 

३८ 

 

सत्तावनच्या उठावाचं प्रवकृत नाट्य दाखप्रवण्याचे प्रयोर् केले जाऊ 
लार्लेले होते. इंग्रजाचं्या असल्या प्रवकृत प्रचार-प्रसाराचा न सता 
प्रप्रतवादच नव्हे तर रोखठोक प्रत्य त्तर म्हिून भारत भवनात सत्तावनच्या 
प्रकट महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं. मप्रहनाभर ‘तपस्यामास’ 
पाळण्यात आला. १० मे म्हिजेच ज्या प्रदविी मंर्ल पाडेंनं पप्रहली र्ोळी 
झाडली त्याच प्रदविी ह्या उत्सवाचं आयोजन हेतूतः करण्यात आलेलं 
होतं. ‘भारत भवन’चं सभार्ृह सत्तावनच्या स्वातंत्र्य य द्धातील वीराचं्या 
छायाप्रचत्रासह प्रवप्रवध प्रकारच्या रंर्ीत प ष्ट्पानंी सजप्रवण्यात आलेलं होतं. 
राष्ट्रर्ीत, राष्ट्रीय प्राथगना, ह ताम्याचंं स्मरि प्रन श्रद्धाजंली, स्वाथग 
त्यार्ाची प्रप्रतज्ञा, अध्यक्षीर भाषि प्रन प्रसाद प्रवतरिानंतर राष्ट्रर्ीत असा 
एकून भारदस्त प्रन राष्ट्रीय उत्थनाला पोषक-पे्ररक असा कायगक्रम 
आखण्यात आलेला होता. ह्या कायगक्रमाची प्रप्रसप्रद्ध मोठी योजनाबद्ध 
पद्धतीनं तपस्यामात पूवीपासून करण्यात आलेली होती. कें प्रब्रज, 
ऑक्सफडग, सॉरेनसेस्टर, रेप्रडर् अिा दूरदूरच्या प्रठकािाहून भारतीय 
प्रवययााथी ह्या कायगक्रमात मोठ्ा संख्येनं उपस्स्थत होते. कायगक्रमाचे 
अध्यक्ष होते पॅप्ररस प्रनवासी बॅ. रािाजी. त्याचं्या समवेस पॅप्ररसहूनही काही 
मंडळी आलेली होती. मडॅम कामा त्यावेळी पॅप्ररसलाच होत्या. त्या प्रत्यक्ष 
उपस्स्थत राहू िकल्या नाहीत; परंत  त्यानंी रािाजी बरोबर संदेिपत्र 
पाठप्रवलेलं होतं. भारतभवनच्या सभार्ृहाच्या बाहेर उपस्स्थतांना उभ ं
राहावं लार्लं. इतकी र्दी त्या प्रदविी लोटली होती. वातावरिात सवगत्र 
प्रवलक्षि उत्साह होता. ह्या महोत्सवात सावरकाराचें प्रम ख व्याख्यानं तर 
होतंच; परंत  खान, दास, मास्तर, आप्रद इतर वक्त्याचंीही सत्तावनच्या 
ह ताम्याचंा र्ौरव करिारी भाषिं झालीत. अध्यक्षानंी आपलं मे मप्रहनयाचं 
उत्पन्न देिवीरासंाठी प्रदलं. कामाबाईंनी ही उत्सवाला ७५ रु. देिर्ी 
प्रदली होती. ह्या उत्सवाचा प्रविेष म्हिजे प्रसाद म्हिून चपात्याचं्या द्वारे 
सत्तावनच्या उठावाचा संदेि प्रठकप्रठकािच्या केनद्रानंा त्यावेळी जो 
देण्यात आलेला होता; तोच संदेि नेमका प्रप्रतकात्मक रूपात ह्या 
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उत्सवातून देण्यात आला. श्रीमती दत्त ह्या प्रवद षीच्या ‘वनदेमातरम’ ह्या 
राष्ट्रर्ीताने महोत्सवाची सारं्ता साधण्यात आलेली होती. (१० मे 
१९०८). 

 
अप्रकाशित गं्रथावर अभूतपूवत बंदी प्रयोग :-  

सावरकराचं्या एकूि सवग हालचालीवर प्रब्रप्रटि र् प्तहेर खात्याचं लक्ष 
होतच. अठरािे सत्तावनवरील प्रवलक्षि स्फोटक गं्रथ सावरकर प्रलप्रहत 
असल्याची क िक ि र् प्तहेरानंा असावी. भर लंडनमध्ये म्हिजे प्रब्रप्रटि 
साम्राज्याच्या राजधानीत उघडपिे सत्तावनचा र्ौरव महोत्सव व्हावा हे 
पाहून प्रब्रप्रटि िासन अर्दी चवताळून उठलं. हाती तसा तसलाही प रावा 
नसताना अिा ज्वालाग्राही गं्रथाच्या न सत्या प्रवचारानंच प्रब्रप्रटि राज्यकते 
धास्तावलेले होते. प्रचलीत, प्रस्थाप्रपत अथानं प्रकाप्रित न झालेल्या 
गं्रथावर प्रब्रप्रटि िासनानं बदंी घातली. त्याचंी ही कृती अनाकलनीय, 
अभतूपूवग अिीच होती. कारि अप्रकाप्रित गं्रथावर बदंीची घोषिा हा 
प्रकार नयायप्रनष्ठ म्हिून म्हिप्रविाऱ्या प्रब्रप्रटि राज्यात घडलेला होता. 
सावरकरानंी ‘लंडन टाईम्स’ला पत्र प्रलहूनही िासनानं प रावाही सादर 
केला नाही प्रन गं्रथावरील बदंीचा आदेिही मारे् घेतला नाही. इंग्रजाचं्या 
तथातप्रथत नयायीपिाची लक्तारं सावरकरानंी अिी त्याचं्याच 
साम्राज्याच्या राजधानीत अर्दी उघड्यावर वाळत घातलीत. 

 
गं्रथ- ‘क्ांशतकारकांची गीता’ :- 

सावरकराचंा हा गं्रथ सिस्त्र राज्यक्रातंीच्या समथगकानंा प्रविेष पे्ररक 
ठरला. क्रातंीवीर भर्तप्रसर् प्रन नेताजी स भाषचंद्र बोस ह्या उभय 
क्रातंीकारक देिभक्ता ं ची ह्या गं्रथाच्या आवृत्या काढल्या होत्या. 
‘क्रापं्रतकारकाचंी र्ीता’ म्हिून गं्रथाचा र्ौरव करण्यात येई. इंग्रजी 
भाषातंराद्वारे गं्रथ र् प्तपिे प्रचारात असला तरी ह्या गं्रथाचं मूळ मराठी 
हस्तप्रलप्रखत पप्ररसला मॅडम कामाबाईंकडे स रप्रक्षत होतं. र्ोव्याच्या डॉ. 
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क टीनो ह्याचं्याकडे ते प ढं आलं. त्यानंी ती मूळ हस्तप्रलप्रखत प्रत 
स्वातंत्र्योत्तर काळात नार्पूरच्या डॉ. र्ोवेकराचं्या स्वाधीन केली. आज 
हा गं्रथ त्याच्या मूळ स्वरूपात वाचकानंा उपलब्ध आहे (स्वा. सा. रा. 
स्मारक प्रकािन, समग्र सावरकर वाङ्मआय, खंड ४) 

 
जागृती शि संघटि-पशहली आघाडी :- 

लंडनमधील ‘फ्री इंप्रडया सोसायटी’ ही काही कोिती र् प्त संघटना 
नव्हती; पि ‘अप्रभनव भारत’ ह्या र् प्त संघटनेची उघड आघाडी प्रनप्रितच 
होती. सोसायटीचे सवग कायगक्रम सभा, बठैका, चचासते्र, उत्सावाप्रद 
अर्दी उघडपिे होत असत. त्याम ळेच ‘प्रिवजयंती’, प्रवजयादिमी 
(दसरा), ‘र् रुर्ोप्रवदप्रसर् जयंती’, ‘रक्षाबधंनाप्रद’ कायगक्रमापं्रमािेच 
अठरािे सत्तावनचा अधगितास्ब्द महोत्सवही अर्दी प्रकटपिे मोठ्ा 
थाटामाटात साजरा करण्यात आलेला होता. अिा उत्सवाचं्या प्रनप्रमत्तानं 
लंडनमधील भारतीय तरुि एकत्र येत. अिा अनेक तरुिािंी संपकग  
साधून सावरकर त्याचं्या मनात भारतीय स्वातंत्र्याचं बीजारोपि करीत 
असत. त्यानंा कृतीप्रवि करीत. सावरकराचं्या योजनाबद्ध राज्यक्रातंीच्या 
आराखड्या-तील हीच पप्रहली आघाडी होती. प्रहद स्थानच्या प्रवप्रवध 
भार्ातून उच्चत प्रिक्षिासाठी म्हिून येिाऱ्या तरुिािंी संपकग  साधिं, 
त्याच्यात सिस्त्र राज्यक्रातंीच्या प्रवचाराचा प्रसार-प्रचार करिं, ते 
मायदेिी परतून आपापल्या भार्ात ह्याच प्रदिेनं प्रयत्नंिील राहतील 
एवढी त्याचंी स्वातंत्र्याकाकं्षा प्रज्वलीत करिं, भपू्रमका पक्की  करिं हा 
प्रधान हेतू मनात बाळर्िूच सावरकर लंडनला आलेले होते. आपल्या 
ध्येयधोरिान सार त्यानंी जलप्रवासात आर्नावेवरच आपल्या कायाला 
आरंभही केलेला होता. त्याचंा हा प्रम ख उदे्दि बऱ्याच प्रमािात यिस्वी 
झाला. त्या काळातील सावरकराचं्या प्रभावळीतील सहकाऱ्याचंी न सती 
नावे जरी डोळ्याखालून घातली तरी ह्या पप्रहल्या आघाडीच्या पूतगतेची 
सहज साक्ष पटते. हरनामप्रसर्, केिवानंद, प्रिष्टाचारी, कारेर्ावकर, 
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बापट (प ढील काळातील सेनापती) मदनलाल प्रधग्रा, कािीप्रसाद 
जयस्वाल, हेमचंद्रदास, होतीलाल प्रन ग्यानचंद्र वमा, डॉ. राजन, वीरेंद्र 
चट्ोपाध्याय, भाई परमानंद, लाला हरदयाल. ब.ॅ रािा, मडॅम कामा, 
स खसार्र दत्त, प्रनरंजन पाल आप्रद प्रहद स्थानच्या वेर्वेर्ळ्या भार्ातून 
आलेली तरुि मंडळी सावरकराचंी तत्कालीन सहकारी होती. 

 
हौतात्म्य-दुसरी आघाडी :-  

वैचाप्ररक पप्ररवतगन, संघटनात्मक बाधंिी अिी योजनाबद्ध सिस्त्र 
क्रातंीच्या योजनेतील पप्रहली वप्रहली आघाडी उभी करीत असतानाच 
सावरकर द सरीही आघाडी उघडण्यासाठी प्रयत्नीिील होते. 
प्रहद स्थानातील उनमत्त प्रब्रप्रटि राज्यकत्यांवर त्याचं्या अमान ष, अत्याचारी 
वार्ि कीचा प्रप्रतिोष घ्यायचा. त्या कृत्यासाठी ठोठावण्यात येिाऱ्या 
जनमठेप, फािी आप्रद प्रिक्षानंा धीरोदत्तपिे सामोरे जायचं. फािीच्या 
स्तंभावरून स्वतःच्या बप्रलदानाने देि-स्वातंत्र्याचा संदेि ययाायचा. 
आपल्या मृतवत झालेल्या देिबाधंवानंा खडबडून जार्ं करायचं हाच 
आत्मबप्रलदानाचं्या, हौतात्म्याच्या आघाडीचा म ख्य पि मयाप्रदत उदे्दि 
होता. केवळ हौतात्म्यासाठी हौतात्म्य ही राज्यक्रातंीच्या योजनेतील मूळ 
प्रन म ख्य भपू्रमका कधीच नव्हती. ही मयाप्रदत; पि महत्त्वाची आघाडी 
लढप्रवण्यासाठी म्हिून प्रहद स्थानातील अप्रभनव भारताच्या प्रप्रतप्रज्ञत 
सदस्यानंा ‘प्ररव्हॉल्व्हसग’ ‘प्रपस्त ल’ आप्रद पाठप्रवण्यास सावरकरानंी आरंभ 
केला. ती र् प्तपिे पाठवावी लार्त. त्यासाठी सावरकरानंी प्रमत्रानंा 
मोठमोठ्ा गं्रथभेटीची कल्पक योजना प्रत्यक्षात आिली. जाडजूड गं्रथ 
आतून कोरून त्यात चपखलपिे ‘प्ररव्हॉल्व्हसग’ बसवनू त्यातून ह्या भेटी 
पाठप्रवण्यास आरंभ केला. एकाएका प्ररव्हॉल्व्हसगच्या अिा भेटी रवाना 
करीत असतानाच एकर्ठ्ठा अिी िस्त्र रवाना करण्याची संधी प्रमळाली. 
भारत भवनातील चत भूगज नावाचा आचाऱ्याचं काम करिारा कमगचारी 
प्रहद स्थानला रवाना होिार होता. सावरकरानंी नेमकं त्याला धरलं प्रन 
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त्याला हे काम करण्यासाठी प्रसद्ध केलं. सावरकराचं्या म्हिण्यास्तव 
म्हिा प्रकवा पाचं पौंडाचा लाभ पदरी पाडून घेण्याच्या लोभाम ळे म्हिा; 
पि चत भ गजनं ते दाप्रयत्व स्वीकारलं. पॅप्ररसमध्ये प्रपस्त लाचंी-
प्ररव्हॉल्व्हसगची खरेदी करण्यात आली प्रन ती सारी एकत्र एका पेटीच्या 
तळकप्यात मोठ्ा कल्पकतेनं अिी बसप्रवण्यात आली की 
सवगसाधारिपिे कोिालाही सहज स र्ावा लार्ता कामा नये. हे काम 
सावरकर प्रन व्ही. व्ही. एस. अय्यर ह्या त्याचं्या सहकाऱ्यानंी प्रवलक्षि 
दक्षतेनं केलेलं होतं. ही कामप्रर्री स्वीकारून चत भूगज इंग्लंअडहून 
साधारपिे १९०९ च्या फेब्र वारी मप्रहनयात लंडनहून प्रनघाला प्रन एका 
इटालीयन आर्नावेनं तो म ंबईस येऊन पोहोचला. सावरकराचं्या 
सूचनेप्रमािे म ंबईला ती िस्ते्र संबप्रधताचं्या स्वाधीन करण्यात तो यिस्वी 
ठरला. आरक्षींचा डोळा च कवीत च कवीत ही िस्त्र पाटिकराचं्या 
स्वाधीन करताच त्यानंी ती पेिला स रप्रक्षतपिे रवाना केली. बाबाराव 
सावरकरानंा ह्या सवग उलाढालीची माप्रहती अथातच असावी. लंडनहून 
आलेल्या ह्या सामानाची योग्य ती सोय लावण्यासाठीच ते नाप्रिकहून 
मूंबईला रे्ले. आरक्षींनाही क िक ि असावी. तेही मार्ावर असावेत. 
संिय होता. पि प रावा नव्हता. तरीही प्रकरकोळ कारिावरून म्हिजे 
अप्रभनव भारत गं्रथमालेत की ज्यात काही कप्रवता बाबारावानंी प्रकाप्रित 
केल्या होत्या त्यावरच राजद्रोही साप्रहत्य प्रचाराचा आरोप लादून 
बाबाराव सावरकरानंा म ंबईतच अटक करण्यात आली. त्यानंा तेथून 
नाप्रिकला आिण्यात आलं. (फेब्र . १८, १९०९). बाबाराव नाप्रिकहून 
म ंबईला आले होते ते चत भूगजबरोबर पोचलेल्या प्ररव्हॉल्व्हसगची व्यवस्स्थत 
प्रवल्हेवाट लावण्यासाठीच. 

चत भूगजबरोबर सावरकरानंी पाठप्रवलेल्या ह्याच ब्रॉअ  िप्रनर् 
प्ररव्हॉल्व्हसगपैकी काही नाप्रिकच्या अप्रभनव भारताच्या क्रापं्रतकारकापंयंत 
अथातच पोहोचलीत. अनंत कानहेरे हा त्यापैकीच एक. बाबाराव 
सावरकरानंा म ंबईत अर्दी प्रकरकोळ कारिासाठी अटक करण्यात आली 
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होती. राजद्रोहाचा संदेि देिाऱ्या कप्रवता प्रकाप्रित करण्याच्या क्ष ल्लाक 
कारिासाठी अटक झाली होती. नाप्रिकात आिून त्याचंी प्रधड काढण्यात 
आली. प ढे त्याच्यावर खटला भरण्यात आला प्रन जनमठेपेसारखी कठोर 
काळ्यापाण्याची प्रिक्षा ठोठावण्यात आल्याम ळं नाप्रिकचा तरुि 
क्रापं्रतकारक वर्ग संतप्त होता. त्या वेळी नैप्रिकचा प्रजल्हाप्रधकारी होता 
जॅक्सन. हे महािय संस्कृत, मराठीचे मोठे रप्रसक प्रन जािकार होते. 
परंत  सत्ताधं होऊन त्यानंी ताबें नावाच्या एका धार्थमक प्रवचनकारावरही 
बदंी आिली होती. तसेच खरे वप्रकलाचंी सनद ह्यानेच रद्द केलेली होती. 
ह्या सवग प्रकारच्या दडपिाही प्रकाराम ळे तरुिाचें रक्तह खवळलेलं 
होतंच. त्याच काळात जॅक्सनसाहेबाचंी म ंबईला बदलीही झाली. आता 
मात्र हे सावज तसंच स टता कामा नये असा उसळत्या रक्ताच्या तरुिानंी 
प्रनप्रित प्रनिगय घेतला. बढती प्रमळून जॅक्सनसाहेब बदली होऊन म ंबईला 
जािार म्हिून नाप्रिक नर्र पप्ररषदेनं प्रनरोप समारंभ आयोप्रजत केला 
होता. त्याच प्रदविी प्रवजयानंद प्रथएटरात बालर्ंधवाची भपू्रमका 
असलेल्या ‘संर्ीत िारदा’ चा प्रयोर् होता प्रन त्याला जॅक्सन उपस्स्थत 
राहिार होता. अनंत कानहेरे प्रन त्याचे सहकारी देिपाडें, कवे ह्यानंी हीच 
साधली. त्यानंी दबा धरून बसून जॅक्सन सभार्ृहात प्रवेिताच त्याच्यावर 
र्ोळ्याचंा वषाव केला प्रन तो रक्तानच्या थारोळ्यात तेथेच कोसळून 
पडला. (२१ प्रडसेंबर, १९०९) त्यानंा पकडण्यात आलं; खटला भरण्यात 
आला प्रन प्रतघानाहंी ठाण्यात कारार्ृहात फासावर लटकप्रवण्यात आलं. 
(एप्रप्रल १९, १९०९) भारत परतंत्र म्हिून िस्त्रास्त्रानंी द बगल करून 
टाकलेला असता तरी साऱ्या(च भारतीय तरुिानंी आपलं सत्त्व प्रन स्वत्व, 
आपला अप्रभमान प्रवकलेला नाही, आपली अस्स्मता र्मावलेली नाही. 
इंग्रजाचंी सत्तानध, अनयाय्य, अत्याचारी राजवट ते थंड मनानं प्रन षंड 
वृत्तीनं सहन करण्याइतके म दाड होऊन बसलेले नाहीत हे प्रत्यक्ष 
कृतीतून प्रन त्यासाठी देण्यात यावयाच्या आत्मबप्रलदानातून दाखवनू देिं 
एवढाच असल्या प्रप्रतिोधात्मक हत्याचंा प्रन हौतात्म्याचा हेतू असायचा. 
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मृत्यचू्या व्यासपीठाहून स्वातंत्र्याचा संदेि हेच हौतात्म्याच्या द सऱ्या  
आघाडीचं ममग होतं, अनय नाही. 

 
स्फोटकांचा यिस्वी प्रयोग :- 

प्रपस्त लाप्रद िस्त्राचंी अिी र् प्त जमवाजमव, पाठविी प्रन प्रत्यक्ष प्रयोर् 
ह्या बरोबरच स्फोटकाप्रद िस्त्राचंी प्रततक्याच र् प्तपिे प्रनर्थमती ह्याचाही ह्या 
द सऱ्या  आघाडीत समावेि होता. तेवढ्यासाठीच बापटाचंी पॅप्ररसला 
रवानर्ी करण्यात आलेली होती. बापटानंी ती कामप्रर्री यिस्वीपिे पार 
पाडली. रप्रियन क्रापं्रतकारकािंी सबधं प्रस्थाप्रपत करून त्यानंी 
रसर्ोलकाचं्या वा स्फोटकाचं्या (बॉम्बस्) प्रनर्थमतीची प्रप्रक्रया हस्तर्त 
केली. भारत भवनच्या प्रतसऱ्या माळ्यावर त्याचे प्रयोर् करण्यात येऊन 
त्यात अपेप्रक्षत यिही लाभलं. स्वतः बापत तर त्या प्रयोर्ाच्या यिानं एवढे 
उते्तप्रजत झालेले होते की प्रसद्ध झालेला हा रसर्ोलक (म्बॉम्ब) इंग्रज 
संसदेवरच टाकून पाप्रहल्याच प्रयोर्ाचा धमाका उडवनू ययाावा असा त्याचंा 
प्रवचार होता. परंत  सावरकरानंीच त्याचंा तिा प्रकारचा प्रवचार 
आत्मघातकी प्रन कायगहानी करिारा ठरेल म्हिून त्यानंा समज प्रदली. 
स्फोटक प्रनर्थमतीची प्रवययाा हस्तर्त झाली, प्रयोर्ही यिस्वी झाला. मर् 
त्याचा असंख्य प्रती करण्यात आल्या. त्याची प्रहद स्थानाला रवानर्ी 
करण्यात आली. बाबाराव सावरकराचं्या अटकेनंतर त्याचं्या घरावर 
घालण्यात आलेल्या धाडीत अिाच प्रती सापडल्या होत्या. कारि 
स्फोटक प्रनर्थमतीचा प्रसार व्हावा, त्याचंी प्रवप्रवध प्रठकािी वेर्वेर्ळी कें द्र 
प्रनमाि करण्यात यावीत प्रन एकाच वेळी अनेक प्रठकािी स्फोट घडवनू 
आिून इंग्रजी सत्ता हादरवनू सोडावी अिी सावरकराचंी योजनाबद्ध 
आखिी होती. तेवढ्यासाठीच सावरकरानंी बापट, होप्रतलाल वमा प्रन 
हेमचंद्रदास आप्रद क्रापं्रतकारकाचंी प्रहद स्थानात रवानर्ी केली. 
योजनेप्रमािं नेमका पप्ररिामही जो प्रदसून आला तो ख दीराम बोसच्या 
प्रकग्जफोडगवरील प्रयोर्ात. अवघ्या १९ वषग वयाच्या ख दीराम बोसने 
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म ज्जरफरपूर येथे प्रकग्जफोडगवर बॉम्ब फेकला. ज्या र्ाडीवर बॉम्बचा 
प्रयोर् करण्यात आला त्यात तो नव्हता म्हिून बचावला खरा. तीस 
मलैावर ख दीरामला अटक करण्यात आली. म ज्ज्फरपूर बदंीर्ृहात 
त्याला फािी देण्यात आली. (१९ ऑ. १९०८). त्यावेळी त्याचे वय होते 
केवळ १९ वषांचे. त्याचा सहकारी होता प्रफ लचंद चाकी, त्यानं स्वतःवर 
र्ोळा झाडून आत्म बप्रलदान केलं. ख दीरामनं केलेल्या प्रयोर्ाचं वृत्त 
जेव्हा लंडनला पोचलं तेव्हा सावरकरानंा त्याचं्या योजनेही पावतीच 
प्रमळाल्याचा आर्ळा आनंद झाला. पारतंत्र्यानं प्रनःिस्त्र करून टाकलेल्या 
प्रन प्रनचेष्ट, प्रनर्थजव होऊन पडलेल्या देिबाधंवानंा स्वातंत्र्य संपादनाच्या 
कामासाठी खडबडून जार्ं करण्यासाठीच ह्या असल्या हत्याचंा प्रन 
उत्पाती कृत्याचंा प्रनप्रितच उपयोर् होता. परंत  असले प्रयोर्ही ह्या 
द सऱ्या हौतात्म्याच्या आघाडीचा एक भार्च काय ते होते प्रन तेही केवळ 
प्रासंप्रर्क, प्रधान नव्हे. एक कलेक्टर वा प्रजल्हाप्रधकारी येथे तर द सरा 
नयायाधीि तेथे ठार मारून देि स्वतंत्र होिे नाही ही वस्त स्स्थती इतर 
कोिाहीपेक्षा सावरकर अप्रधक जािून होते. हौतात्म्या त्याचं्या सिस्त्र 
राज्यक्रातंीच्या योजनेतील एक प्रासंप्रर्क साधन होतं, साध्य नाही. इंग्रजी 
सते्तप्रवरुद्ध उठाव करण्याच्या प्रप्रक्रयेतील तो एक प्रववेकी तरीही उग्र 
प्रप्रतकात्मक असा आत्मबप्रलदानाचा प्रकार होता. मीठाचा सत्याग्रह हाही 
िातं, सोपा जनजार्ृतीचा प्रप्रतकात्मक प्रकास्च नव्हता काय?  

 
बाबाराव सावरकरांिा अटक-जन्मठेप :-   

देिाच्या स्वातंत्र्यासाठी ित्रूस ‘माप्ररता माप्ररता मरेतो झ ंजेन’ अिी 
प्रप्रतज्ञा घेतलेले सावरकर त्याच प्रदिेनं झपाटल्यार्त अथक धडपडत 
असता दोन अप्रप्रय, नव्हे द ःखद वाता त्यानंा परदेिी ऐकाव्या लार्ल्या 
होत्या. ते लंडनला रे्ले त्यावेळी लाडका म लर्ा प्रभाकार अर्दी लहान 
होता. तो देवीच्या आजारानं वारल्याचं वृत्त लंडनला कळप्रवण्यात आलं. 
त्याहीपेक्षा त्या पाठोपाठच त्याचं्यावर भयंकर आघात करिारी जी द सरी 
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बातमी कानावर येऊन आदळली ती वडील बधं  प्रन सहकारी असलेल्या 
बाबाराव सावरकराचं्या जनमठेप-काळ्या पाण्याच्या प्रिके्षची. अंदमानच्या 
कराल कारावासात त्याची रवानर्ी करण्यात आल्याच्या वातेनं त्यानंा 
भयंकर धक्काचं बसला. त्याचं्या मनाची प्रवळक्षि कालवाकालव करिारेच 
हे वृत्त होते. अंतःकरि प्रपळवटून टाकिाऱ्या, मनाला प्रवलक्षि वेदना 
देिाऱ्या घटना अिा एका पाठोपाठ घडत असतानाही सावरकरानंी 
आपल्या मनाचं संत लन प्रबघडू प्रदलं नाही, अंतःकरिाचा प्रक्षोभ होऊ 
प्रदला नाही, कारि तसं होिं त्याचं्या व्रताला, प्रप्रतजे्ञला म ळी िोभिारच 
नव्हतं, स्वीकृत व्रताच्या कंटकमयतेची त्यानंा पूरती जाि होती, संकटं 
येिारच, कारि ती त्याचं्या व्रताची स्वभावप्रकृतीच असल्याचे सावरकर 
ओळखून होते. मर् ती संकटं वेळोवेळी एक एकटी येवोत वा झ ंडीनी; 
त्यानंा सामोरा जािं हाच एकमेव मार्ग मानून त्यानंी आपल्या येसू वप्रहनीचं 
‘सातं्वन’ करण्यासाठी प्रन तसेच धीर देिारं ओवीबद्ध पत्र प्रलप्रहलं. 
सावरकराचंी ‘सातं्वन’ ही कप्रवता िब्दप्रकृतीनं जेवढी प्रासाप्रदक तेवढीच 
त्याचं्या प्रखर भपू्रमकेचा आप्रवष्ट्कार म्हिून उल्लेखनीय ठरते. वाप्रहनीस 
वंदन करून, आप्रिवादपर पत्राची पावती देत सावरकर प्रलप्रहतात. 

आप्रिवाद पत्र पावले । जे प्रलप्रहले ते ध्यानी आले ॥  
मानस प्रम प्रदत झाले । धनयता वाटली उदंड ॥ 
ध्यनयध्यनय आप ला वंि । स प्रनिये ईश्वरी अंि ॥ 
की रामसेवा प ण्यलेि । आप ल्या भाग्यी लाधला ॥ 
अमर होय ही वंिलता । प्रनवगिं जीचा देवा करीता ॥ 
प्रदर्ंती पसरे स र्ंधता । लोकप्रहत पप्ररमलाची ॥ 

देिसेवा म्हिजेच देवसेवा हीच स्वातंत्र्यव्रती सावरकराचंी प्रदव्य-भव्य, 
उदात्त भपू्रमका होती. ह्या भपू्रमकेतून सावरकर आपल्या वप्रहनीसही 
समाजावतात – 

‘महत्कायाचे कंकि धप्ररले । आता महत्तमत्व पाप्रहजे बािले 
ऐसे वतगन पाप्रहजे केले । की जे पसंत पडेल संताना ॥ 



 

४७ 

 

असं घडलं तर एक प्रदवस असा येईल की ज्या प्रदविी 
स्वातंत्र्यदेवीचा नवरात्र उत्सव संपेल प्रन ती प्रत्यक्ष प्रकट होईल. 
एकदा नवरात्र संपली । नवमाला पूिग झाली 
क लदेवी प्रकटेल काली । प्रवजया लक्ष्मी पावन ॥ 
तोपयंत 
अनेक पूवगज ऋषीवर । अज्ञात वंिजाचंा संभार 
साधूसाधू र्जगतील । ऐसे वतगिे या काला 

स्वातंत्र्य व्रती सावरकराचं्या जीवनात वैयप्रक्तक स खद ःख किी उदात्त 
रूप घेऊन प्रकट होत ह्याचं मूतीमंत उदाहरि म्हिजे त्याचंी ‘सातं्वन’ ही 
कप्रवता म्हिता येईल. 

 
शिशटिांच्या राजधािीत मदिलालचे धाडस-हौतात्म्य :-  

बाबाराव सावरकरानंा म ंबईला अटक करण्यात आली. नाप्रसकला 
परत आिून त्याचं्यावर खटला भरण्यात आला. त्याचंी नाप्रिकात प्रधड 
काढून त्यानंा अपमाप्रनत केलं रे्लं होतं. राजद्रोहाचा आरोप ठेवनू त्यानंा 
काळेपािी जनमठेपेची प्रिक्षा देण्यात आलेली होती. त्या पाठोपाठ धाकटे 
नारायिराव सावरकरानंाही अटक केली रे्ली. ह्या सवग घटना प्रवलक्षि 
धक्कापदायक होत्या. मनात भावभावनाचंा कल्लोटळ प्रन मस्तकात 
प्रवचाराचंं वादळ उठलेलं असतानाही सावरकरानंी धीरोदत्त भपू्रमकेतून 
वप्रहनीचं ‘सातं्वन’ करीतच आपल्या दाहक व्रत्ताच्या प्रदव्यत्वाची परीक्षा 
देऊनच ‘साध साध  र्जगतील । ऐसे वतगिे या काला’ म्हिून धीर प्रदलेला 
होता. तरीही त्याचं्या जीवाची होिारी घालमेल अप्रभनव भारताचा सदस्य 
असलेल्या मदनलाल प्रधग्राच्या बारीक दृष्टीतून स टली नाही. मदनलाल 
सावरकरानंा प्रवलक्षि मानिारा. हा पजंाबी तरुि सधन घराण्यात 
जनमलेला. त्याचे वडील मोठे प्रप्रतष्ठीत. इंग्रज अप्रधकाऱ्याबरोबर बठैक 
असिारे. मदनलालचे दोघे भाऊ लंडनला प्रिकत असत. मदनलालवर 
त्याच्या हूडपिाम ळे वप्रडलाचंी खपा मजी होती. त्याला लंडनला 
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पाठप्रवण्यास ते तयार नव्हते. परंत  नौकेवर नोकरी पत्करून मदनलाल 
लंडनला पोचलाच. तो इंप्रजप्रनअरींर्चा प्रवययााथी होता. बापटही तोच 
अभ्यास करिारे. दोघे तसे प्रमत्र. मदनलाल प्रकृतीनं जरा उग्र, स्वभावानं 
संतापी होता. वृत्तीनं तो अर्दी प्रवलासी नसला; तरी ऐटबाज राहिीचं 
त्याला आकषगि होतं. संर्ीतनृत्य वरै्रेचं वेड नसलं तरी आवड मात्र 
होती. प्रहद  असल्याचा त्याला अप्रभमान होता. त्याचा धमाप्रभमान प्रन 
देिाप्रभमान त्याच्या उग्र प्रकृती स्वभावाला साजेसा असा प्रखर होता. 
त्याम ळेच तो भारतभवन प्रन सावरकराकंडे ओढला रे्ला. इंग्रजानंी 
आपल्या मायभमूीची किी द दगिा करून टाकली ह्याची त्याला जािीव 
होती. ती एक प्रकारची बोचिी होती. भारत भवनातील चचा, बठैका, 
सभा, भाषिं, वाद प्रन उत्सवाप्रदक कायगक्रमाचंा त्याला अर्दी प्रतटकारा 
नसला तरी त्यात त्याला फारिी रसरुची नव्हती. वािीपेक्षा ठोस कृतीवर 
त्याचा भर होता प्रन तिी कृती करण्याची धमकही तो उरी बाळर् ि होता. 
‘फ्री इंप्रडया सोसायटी’ च्या भारत भवनातील एका सभेच्या प्रदविी तर तो 
चक्क  बाहेरच्या खोलीत ध्वनी म प्रद्रकावर र्ािं ऐकत बसला होता. 
सावरकर त्या प्रदविी त्याला थोडे टाकून बोलले; परंत  त्याम ळे त्याला 
अपमाप्रनत वाटलं नाही तर आपल्या बेछूट वार्ण्याचा खेद वाटला, खंट 
वाटली. प्रखर देिाप्रभमानी प्रन उग्र प्रकृती मदनलालला ‘हौतात्म्य’ 
ख िावत असावं. दोन चार प्रदवसानंी तो सावरकराचं्या भेटीस रे्ला. ते 
एकटे र्वसताच मदनलालनं सरळ प्रश्न टाकला की ज्या हौतात्म्याचा ते 
सदैव र्ौरव करीत असतात ते प्रत्यक्षात उतरप्रवण्याची घडी आलीय् 
काय? त्याच्या सूचक प्रश्नाला त्या पप्ररस्स्थतीत तेवढंच सूचक प्रन समपगक 
उत्तर सावरकरानंी प्रदलं की, प्रनधारपूवगक प्रनप्रित प्रनिगय ही ती घडी 
आली असल्याचाच काय तो संकेत करतो. 

सावरकराचंं सूचक उत्तर मदनलालच्या मनाला नेमकं प्रभडलं. 
प्रनधारी मदनलालनं मनािी नेमका संकल्प केला, तो प्रत्यक्षात 
आिण्याची सारी प्रसद्धता करण्यात त्यानं काही प्रदवस घालप्रवले. िस्त्र 
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खरेदी, नेमबाजीचं प्रिक्षि तसंच प्रवेिपत्र आप्रद सारी पूवगप्रसद्धता करून 
पचंहत्यारी मदनलाल ‘इंपेप्ररअल इस्नस्टट्यूट’ च्या पप्ररसरातील 
‘जहारं्ीर हॉल’ मध्ये उपस्स्थत झाला. कारि ह्याच हॉलमध्ये होिाऱ्या 
समारंभासाठी सर कझगन वायली हा प्रहद स्थानचा राजकीय धोरिप्रवषयक 
सूत्रधार येिार होता. मदनलालनं ही सारी माप्रहती आर्ाव ू प्रमळवनू 
ठेवलेली होती. वायली मदनलालाच्या वप्रडलािंी पप्ररप्रचत, त्याच्या 
वडीलभावाना ओळखिारा. उभयतानंी त्याला मदनलालच्या भारतभवन 
भेटीप्रवषयी कळवनू जरा लक्ष ठेवण्यास सापं्रर्तेललं होतं, मदनलालही हे 
अथातच ओळखून होता. कायगक्रम संपवनू येताना मदनलाल त्याच्या 
दृष्टीस पडला. मदनलालही बोलण्यासाठी म्हिून प ढे सरकला. जवळ 
येताच मदनलालनं बोलिं हळू केलं, त्याम ळे वायली अप्रधक जवळ 
आला. नेमकी हीच संधी साधून मदनलालनं त्याच्यावर र्ोळ्याचंा वषांव 
केला. वायली तात्काळ रक्ता ळलेला अवस्थेत कोसळला. संकस्ल्पत 
कृती मदनलालनं पार पाडली होती. थोडी झटपट अथातच झाली. 
त्यातही मदनलाल उिा पडला नाही. तो जार्ीच थाबंला. उपस्स्थताचं्या 
छातीत धडधडायला लार्लं असेल. परंत  मदनलाल आत्मसमाधानानं 
िातं होता. मदनलालच्या अभतूपूवग धाडिी कृत्यानं देिप्रवदेिाच्या 
वतगमानपत्रातून रकानेच्या भरभरून रे्ले, सवगत्र मथळे झळकले, 
प्रभतीप्रभतीवर पत्रकं झळकलीत. प्रब्रप्रटि साम्राज्याच्या भर राजधानीत 
केल्या रे्लेल्या ह्या साहसी कृत्याचीच सवगत्र चचा व्हायला लार्ली. 
प्राथगना, याचना, आवेदने, प्रप्रतप्रनधीमंडळे प्रन अनेकानेक प्रनषेधपत्राचं्या 
प्रभडोळ्या प्रभरकावून जे साधलं नसतं ते मदनलालच्या धाडसानं साधलं 
रे्लं (१ ज लै १९०९) 

 
मदिलालच्या शिषेधाच्या ठरावाचाच शिषेध :-  

कनगल वायलीला श्रद्धाजंली वाहण्यासाठी प्रन त्याहीपेक्षा 
मदनलालच्या साहसी कृत्याचा प्रनिेष करण्यासाठी प्रप्रसद्ध ‘कॅक्स्टन 
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सभार्ृहात’ िोकसभा घेण्यात येिार होती. ह्या सभेचे अध्यक्ष होते 
आर्ाखान. अनेक इंग्रज अप्रधकारी, नामवंत, प्रप्रतप्रष्ठत तसंच काही 
भारतीय नेतेही ‘कॅक्स्टन हॉल’ मध्ये उपस्स्थत होते. वायलीला श्रद्धाजंली 
वाहिारी तिीच मदनलालच्या प्रधःक्का र, प्रनषेध करिारी भाषिं झाली. 
प्रथओडोर मॉप्ररसन नावाचा र्ृहस्थ ह्याच सभेत मदनलालच्या धाकट्या 
भावाला हेतूतःच घेऊन आला प्रन त्याच्या तोंडून त्याच्या भावाचा प्रनषेध 
करवनू घेतला, सभेत त्याम ळे थोडी र्डबड जािवताच घाईघाईत 
सवान मते प्रनषेध ठराव मानय झाल्याची अध्यक्षानंी घोषिा करण्याचा 
प्रयत्न  करताच सावरकरानंी उठून उभे राहून ‘नाही, सवान मते कदाप्रप 
नाही’ असे ओरडून प्रप्रतकार केला. पामर नावाचा बपॅ्ररस्टर त्याचं्यावर 
चवताळून रे्ला प्रन त्यानं सावरकरानंा ठोसा लावला. डोळ्यानंा इजा 
झाली तरी सावरकरानंी जार्ा न सोडता मदनलालच्या प्रनषेध ठरावाला 
प्रवरोध तसाच चालू ठेवला, स रेनद्रनाथ बनॅजी प्रक्ष ब्ध झालेत. ते सभा 
सोडून चालते झालेत. दादासाहेब खापडेही सभार्ृहातून बाहेर पडले. 
सभेत एकच र्ोंधळ माजला. कारि ज्या पामरनं प्रहार केला होता त्याच्या 
टाळक्यावर तेवढ्याच जोराचा प्रहार सावरकराचं्या एम्. पी. टी. आचायग 
नावाच्या सहकाऱ्यानं केलेला होता. र्ोंधळात, पळापळीतच प्रनषेधसभा 
संपली. प्रनिेष ठराव जार्च्या जार्ीच बारर्ळला. सावरकर प्रमत्रासह 
घरी पोचले त्यानंी लरे्च ‘लंडनटाईम्स’ला पत्र प्रलहून “आपि 
मदनलालचा उल्ले ख ख नी, हत्यारी म्हिून करण्याला प्रवरोध करीत 
होतो. नयायालयात तसं प्रसद्ध होईपयंत तसा उल्लेनख करिं प्रवधीप्रनयमात 
बसिारं नव्हतं. प्रवधी प्रनयमाचंाच अभ्यास करिाऱ्या आपला त्यालाच 
प्रवरोध होता” ह्या िब्दात आपल्या कृतीचं स्पष्टीकरि प्रन समथगन केलं. 
प्रवरोध केला तो प्रवधीप्रनयमानंा धरून ही आपली भपू्रमका सावरकरानंी 
स्पष्ट प्रन तीही प्रकटपिे करून प ढचं सारं ि क्लाकाष्ठ टाळलं. 

 
मदिलाल तुरंगात-राजहृत शिवेदि प्रकाशित :-  
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त रंुर्ात मदनलालला भेटण्यासाठी प्रहदी तरुिाची सारखी र्दी 
असायची. परंत  अन मती प्रमळायची नाही. काही इंग्रजी स्त्री प रुषही 
त्याला भेटण्यास उत्स क असत. अप्रभनव भारताच्या र्टापैकी ग्यानचंद 
वमा हेच सवगप्रथम भेटायला रे्ले. (५ ज लै १९०९) त्यानंा पाहताच 
मदनलालच म्हिाला, “म ैआपके प्रलए क्या कर सकता हू”. ‘मूत्यू’च्या 
छायेखाली वावरिाऱ्या मदनलालच्या ह्या प्रश्ना नं ग्यानचंदजीच आवाक् 
झाले. सीमेच्या धैयानंच तो सहज नेहमीसारखं बोलून रे्ला होता. एवढंच 
नाही तर तेथे त रंुर्ात आरसा नाही म्हिून आरसा पाठप्रवण्याची मार्िी 
त्यानं ह्याच वेळी केलेली असावी. सावरकर स्वतः नंतर मदनलालला 
भेटावयास रे्ले. त्यानंी सूचकपिे ‘दिगन’ ह्या पप्रवत्र, प ण्यसूचक िब्दात 
आपल्या भेटीचं प्रयोजन व्यप्रक्त केलं. मदनलालला त्याच्या कृतीची ही 
पावतीच त्याच्या परम् आदरिीय नेत्यानं प्रदली होती. त्याला अथातच 
कृतकृत्य वाटलं असावं. सावरकरानंी त्याला िेवटची इच्छा प्रवचारली. 
कारि त्याच्या धाडसी कृतीचा िेवट त्याच्या फािीत, हौतात्म्यातच 
होिार हे सावरकर प्रन मदनलाल दोघेही अथातच जािून होते. आपली 
उत्तरप्रक्रया प्रहद धमान सार व्हावी, आपल्या िवाला आपल्या नातेवाईक, 
प्रविेषतः आपल्या बधूंना स्पिग करू देऊ नये प्रन आपलं सामानस मान 
प्रवकून येिारं द्रव्य राष्ट्रीय द्रव्य राष्ट्रीय फंडाला देण्यात यावं अिी इच्छा 
मदनलालनं त्यावेळी सावरकराजंवळ व्यक्तर केली होती. तसंच आपलं 
प्रनवेदन आपल्याला फािी देण्यापूवी प्रकाप्रित व्हावं ही त्याची प्रविेष तीव्र 
मप्रनषा होती. 

मदनलालचं प्रनवेदन िासनाकडे. ते प्रकट वा प्रकाप्रित होिं िक्यचं 
नव्हतं; परंत  िेवटी देिस्वातंत्र्याच्या धाडसी प्रयत्नात मदनलाल 
हौताम्त्य पत्करिारा उग्र देिभक्तत होता. त्याची िेवटची इच्छा त्याच्या 
सहकाऱ्यानंी पूिग करिं हे त्याचंं दाप्रयत्व होतं, ती एक कठोर 
सत्वपप्ररक्षाच होती. सावरकरानंी त्याप्रमािं प्रनप्रि त प्रनिगय घेतला. 
ग्या,नचंद वमाना पॅप्ररसला रवाना केलं. प्रतथे म द्रिप्रत तयार करण्यात 
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आली. कारि ते प्रनवेदन मूलतः सावरकरानंीच प्रलप्रहलेलं असावं. बाह्य 
प्रन अंतर प रावा तेच सारं्तो. डेस्व्हड र्ानेट हा लेखक प्रहद स्थानी 
क्रास्नतकारकापं्रवषयी सहान भतूी बाळर्िारा. त्यानं हे धोक्याचं काम 
स्वीकारलं. रॉबटग लींड नावाचा द सरा एक लेखक त्याप्रदविी 
‘डेलीनयजू’च्या रात्रपाळीवर होता. त्याच्या साहाय्यानं िेवटी ते प्रकाप्रित 
झालं. िासनाकडची र् प्त प्रन स रप्रक्षत प्रत तिीच बदंीत राप्रहली प्रन 
प्रनवेदन प्रप्रसद्ध झालं. प्रब्रप्रटि राज्यकते र्ोंधळात पडले. धावपळीला 
आरंभ झाला. चौकिी सत्र स रू झालं; पि “जो देि दास्यात जखडलेला 
असतो तो सदैव य द्धमानच असतो. आमची िस्त्र प्रहसकावनू येऊन 
आम्हाला प्रनःिस्त्र करून टाकलेलं. बदूंका, तोफाना अंतरलेल्या 
मायभमूीचा प त्र म्हिून मी. प्रतच्या स्वातंत्र्यासाठी प्रपस्तूलानं माझ्या प रतं 
माझं दाप्रयत्व पूिग केलं. माझ्या देिाचा अपमान मी देवाचा अपमान, 
माझ्या धमगसंस्कृतीच्या अपमान मानतो.” अिा आियाचं मदनलालचं 
प्रनवेदन त्याच्या मृत्य पूवी त्याच्या इच्छेप्रमािं प्रकाप्रित करण्यात आलं. 
मदनलालवर खटला चालला, परंत  त्यानं आरंभापासूनच प्रब्रप्रटिाचंा 
अप्रधकारच नाकारलेला होता. िेवटी प्रनकाल-प्रनिगय लार्ायचा तोच 
लार्ला. मदनलालला मरेपयगनत फािीची प्रिक्षा ठोठावण्यात आली. 
पेनटेनस्व्हल त रंुर्ात त्याला फािीवर चढप्रवण्यात आलं. त्याच्याच 
पावलावर पाऊल टाकून आपल्या धाडिी कृत्यानी वीर मरि पत्करिारे 
कानहेरे-देिपाडें-कवे ह्यानंी हौतात्म्याची आघाडी लढप्रवली. त्याचं्या 
हौतात्म्यानं देिस्वातंत्र्यासाठी उसळत्या रक्तायची प्रपढी प्रनमाि केली. 
हेच ह्या आघाडीच्या सिस्त्र संघषाच्या तत्त्वज्ञातील मोल प्रन महत्त्व. ते 
मयाप्रदत असलं तरी प्रततकंच प्रभावी प्रन पप्ररिामकारक खप्रचतच होतं. 

 
स्वातंत्र्य आंतर  राष्ट्रीय पटावर-शतसरी आघाडी :-  

मदनलालनं भर राजधानीत केलेल्या कृत्यापेक्षा त्याच्या प्रकट 
प्रनवेदनानं प्रहद स्थानच्या स्वातंत्र्याचा प्रश्नप आंतर् राष्ट्रीय पटावर 
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आिला. भारतीयाचंा असंतोष जार्प्रतक चचेचा प्रवषय झाला. याही 
आघाडीवर सावरकराचंं लक्ष होतं. ही प्रतसरी आघाडी लढप्रवण्यासठी 
सावरकर प्रन अप्रभनव भारताचे सहकारी देिोदेिाच्या क्रापं्रतकारकािंी 
सततचा सम्पकग  ठेवनू असत. आयप्ररि प्रन रप्रियन क्रापं्रतकारकािंी प्रविेष 
संबधं ठेवले जात. ‘र्लॅीक अमेप्ररका’ ह्या वृत्तपत्रातूनही सावरकरानंी 
अनेक लेख प्रकाप्रित केलेले होते. आंतर् राष्ट्रीय मत जार्ृत करण्याची 
अिी स विगसंधी चालून आलेली असतानंा सावरकरासंारख्या दूरदृष्टी 
राज्यक्रापं्रतकारकानं ती घालप्रविं िक्यच नव्हतं. जमगनीतील ‘स्टटर्ाटग’ 
येथे समाजवाययााचंी आंतर् राष्ट्रीय पप्ररषद भरिार होती. तीन प्रदवस (१८ 
ऑ. ते २० ऑ. १९०७) चालिाऱ्या ह्या सोिॉलीस्ट कागेँ्रसमध्ये 
प्रहद स्थानचही प्रप्रतप्रनप्रधत्व असावं म्हिून प्रहदी क्रापं्रतकारक प्रयत्नयिील 
होते. सावरकर प्रन त्याच्या सहकाऱ्यानंी प्रब्रप्रटि मजूर पक्षाचे एक प ढारी 
प्रहडमन ह्याचं्या भेटीर्ाठी घेऊन त्याचं्या सहान भतूीचा लाभ उचलला. 
पॅप्ररसमधील सरदार प्रसर्जी रािा प्रन प्रविेषतः मडॅम कामानंा ह्या 
पप्ररषदेचं प्रनमंत्रिही होतं. पप्ररषदेला उपस्स्थत राहण्यापूवी त्यानंी 
अप्रभनव भारताचं सभासदत्व स्वीकारलं. प्रहडमन तर प्रहद नथानच्या 
स्वातंत्र्याच्या ठरावालाही अन कूल होते. परंत  इतर उपस्स्थत प्रब्रप्रटि 
समाजवाययााचंा प्रवरोध झाला. ठराव माडंिं कठीि होतं; परंत  कामाबाईंना 
भाषिाची अन मती प्रमळाली प्रन त्यानंी त्याच संधीचा लाभ घेऊन वेळ 
येताच भाषिाच्या ओघात स्वतंत्र प्रहद स्थानचा ध्वज फडकप्रवला. 
उपस्स्थतानंी उभे राहून ध्वजाला मानवंदना प्रदली प्रन एक प्रकारे 
आंतर् राष्ट्रीय पटावर प्रहद स्थानच्या स्वातंत्र्याच्या प्रश्नाला प्रमाप्रित केलं. 
हा ध्वज पॅप्ररसमधील अप्रभनव भारताच्या हेमचंद्र दास ह्यानंी तयार 
केलेला होता. प ढे पप्रहल्या जार्प्रतक महाय द्धाच्या काळात जमगन सम्राट 
कैसर प्रवल्यम्स ह्याने अमेप्ररकेचे अध्यक्ष प्रवल्सन ह्यानंा केलेल्या तारेत 
जार्प्रतक य द्ध प्रन िातंतेच्या संदभात प्रहद स्थानच्या स्वातंत्र्याची 
सोडविूक ही महत्त्वाची अट असल्याचे जे कळप्रवलं त्याची पाश्वगभमूी एक 
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प्रकारे ह्या पप्ररषदेतील अप्रभनव भारताच्या सहभार्ाचीच पावती होती. 
आंतर् राष्ट्रीय पटावर भारतीय स्वातंत्र्याचा प्रश्नच अिाप्रकारे 
उमटप्रवण्यात सावरकर प्रन अप्रभनव भारताच्या दूरदृष्टी म त्सदे्दप्रर्रीची 
साक्ष पटते. 

 
शिशटि सैन्यातील वहदी सैशिक-चौथी आघाडी :-  

सिस्त्र क्रातंीच्या सावरकरी योजनेतील िेवटची; पि सवाप्रधक 
महत्त्वाची आघाडी होती. प्रब्रप्रटि सैनयातील सैप्रनकाचंा उठाव. ही 
आघाडी प्रसद्ध करण्यासाठी सावरकर ‘मोठ्ा दूरदृष्टीने प्रथमपासूनच 
प्रयत्नािील होते. प्रहदी सैप्रनकाचं्या छावण्यावर सावरकर र् प्तपत्राचंा मारा 
सतत करीत असतच. त्याचंा सवाप्रधक भर पंजाबी सैप्रनकावंर असायचा. 
हरनामप्रसर्च्या साहाय्यानं त्यानंी र् रुम खीचा वापर करून अनेक पते्र 
पाठवलेली होती. प्रब्रप्रटि सेनेत आपि नौकरी करीत असलेल्या प्रहदी 
सैप्रनकानंी म ळीस द्धा संकोच बाळर्ता कामा नये. कारि प्रनःिस्त्र 
प्रहद स्थानात सैप्रनकी प्रिक्षि घेण्याची, िस्त्र हाताळण्याची प्रन प्रत्यक्ष 
रिारं्िावरील डावपेच प्रिकण्याची संधी सहज लाभिं केवळ सैनयातील 
तरुिानंाच िक्य आहे. मातृभमूीचं पे्रम, भक्ती  प्रन प्रतच्या स्वातंत्र्याची 
तळमळ मात्र उरी असावी असं प्रप्रतपादन सावरकर र् प्त पत्रातून करीत 
असत. नंतरच्या द सऱ्या महाय द्धाच्या काळात तर सावरकर ‘तरुिानंो, 
भदूलात, वाय दलात, नौदलात भरती व्हा’ म्हिून उघडपिे प्रचार करीत. 

 
ससेहोलपटीचा प्रकृतीवर पशरिाम :-  

सावरकर लंडनला पोचण्यापूवीच त्याचं्याप्रवषयीची र् प्त माप्रहती देिारं 
पत्र प िे प्रवभार्ातून लंडनला रवाना झालेलं होतं. प्रब्रप्रटि र् प्तहेर खातं 
आरंभापासूनच त्याचं्यावर लक्ष ठेवनू होतंच. त्यानंी भारत भवनात आरंभ 
केलेले उत्सवाप्रद कायगक्रम, त्याचंी ‘फ्री इंप्रडया सोसायटी’च्या सभेतील 
भाषिं, त्याचं्या भेटीर्ाठी, त्याचं मपॅ्रझनी, सत्तावनवरील प्रलखाि, 
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प्रविेषतः त्यानंी भारत भवनात मोठ्ा थाटामाटातं साजरा केलेला 
अठरािे सत्तावनच्या अधगितास्ब्द महोत्सव, त्याला लोटलेली प्रहदी 
तरुिाची र्दी, मदनलाल प्रधग्राचं धाडसी कृत्य, प्रनिेष सभेतील साहसी 
प्रवरोध, मदनलालचं जप्त प्रनवेदन प्रकाप्रित करण्याचा प्रयत्ना ह्या सवग 
घडामोडीम ळं त्याचं्या प्रत्येक बारीकसाप्ररक हालचालीवर र् प्तहेराचंी दृष्टी 
प्रखळून असायची, लंडनमधील सवग प्रकारच्या उचापती प्रन उत्पाती 
कृत्याचं केनद्र द सरं कोितही नसून ‘भारत भवनच’. त्या मार्ची पे्ररक 
िक्ती  सावरकरच असल्याची त्याचंी पक्की खात्री झालेली होती. भारत 
भवन बदं करण्यात आल्याम ळं सावरकर प्रबप्रपनचंद्र पालाचं्या घरी 
चालप्रवण्यात येिाऱ्या वसतीर्ृहात आश्रयास रे्लेले होते. त्याचंा म लर्ा 
प्रनरंजनपाल सावरकराचंा चाहता, प्रमत्र होता. प्रहद स्थानात सावरकर 
क ट ंबाचीही वाताहत झालेली होती. र् प्तचरानंा सततचा ससेप्रमरा, 
आर्थथक चिचि, भाडेकरू म्हिून कोिी जार्ा देईना अिा पप्ररस्स्थतीत 
सावरकरानंा लंडनच्या र्प्रलच्छ प्रन बदनाम वस्तीत राहवं लार्लं. 
स खसार्र दत्त त्याचं्या साथीला असायचा. अिा प्रकारच्या धकाधकीचा, 
ताितिावाचा पप्ररिाम त्याचं्या प्रकृतीवर होऊन ती सारखी ढासळत 
रे्ली. िेवटी त्यानंा डॉ. म थ  ह्याचं्या रुग्िालयात दाखल व्हावं लार्लं. 
रुग्िालयातही अथात सावरकर अर्दी प्रनष्ट्क्रीय राप्रहले नाहीत, ह्या 
काळातच ‘प्रिखाचंा इप्रतहास’ हा गं्रथ त्यानंी पूिग केला, त्याचं्या पप्रहल्या 
म लाची स्मृती अमर करावी म्हिून त्यानंी हा गं्रथ ह्या प्रदवंर्त म लाच्या 
स्मृतीस अपगि केला खरा; परंत  त्याचं्या क्रापं्रतकारक जीवनाच्या 
धर्ीपासून तोही स टला नाही. ‘प्रजथे न िकप्रत प्रिव ूभासले अस्ग्नचमेघ 
वारे! तेथेही िकले प्रिव ू क्रातंीचे अस्ग्नजमेघ वारे’ ह्या िब्दात 
सावरकरानंी ह्या संबधंात आपली वेदना म खर केलेली आहे. आजही ह्या 
गं्रथाचा कसलाच ठावप्रठकािा लार्लेला नाही. 

 
िायटि काठी- ‘सागरा प्राि तळमळला’:-  
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डॉ. म थ  ह्याचं्या रुग्िालयातील प्रवश्रातंीम ळे सावरकराचं्या प्रकृतीत 
थोडीफार स धारिा झाली. अिक्तापिाच तेवढा जािवत होता. वैययाकीय 
समादेिान सार ते हवापालट करण्यासाठी म्हिून ब्रायटनला रे्लेत, 
तेथेच सार्र प्रकनारी बसलेले असतानंा मातृभमूीसाठी त्याचंा जीव अर्दी 
कसा कासावीस झाला. आता मातृभमूीचं दिगन होिं नाही असं वाटून 
त्याचं्या जीवाची प्रवलक्षि घालमेल व्हायला लार्ली. सार्र लाटाचंं 
काठावर येऊन आदळिं प्रन परतिं पाहून संवेदनािील सावरकराचं्या 
कल्पक कवी मनानं जो टाहो फोडला तो म्हिजेच त्याचंी ‘ने मजसी ने 
परत मातृभमूीला, सार्रा प्राि तळमळला’ ही कप्रवता, हे प्रप्रसद्ध भावर्ीत 
होय. मातृभमूी दिगनाची अनावर, आवेर्ी उमी िब्दरूपात जी बाहेर 
पडली तीच त्याचंी ‘सार्रास’. ही कप्रवता मराठी सारस्वताचं लेिं ठरली. 
‘ने मजसी ने’ म्हित सार्राला आजगची प्रविविी करिारं सावरकराचं ं
कवी मन तिाही स्स्थतीत देिाप्रभमानानं सार्राला दटावण्यास-
दरडावण्यासही मारे् प ढे पाहत नाही. 

हे आंग्लनभपू्रम भयभीता रे ! 
अबला न माझीही माता रे !!  
कप्रथल अर्स्स्तस आता रे ! 
जो आचमनी एक क्षिी त ज प्याला!! 
भावप्रनकता, कल्पकता, रम्यता प्रन रे्यता अिा सवग र् िानंी सम्पन्न 

सावरकराचंं हे भावर्ीत केवळ अजोड अिाच कोटीतलं ठरतं. वेदनानंी 
प्रवव्हळिऱ्या अंतःकरिाचा टाहो म्हिजे कप्रवता असंच जर (cry of a 
suffering soul) असेल तर सावरकराचंी ही कप्रवता अप्रद्वतीयच ठरते. 
मनातल्या मनात पंक्ती पप्रचत सावरकर ही कप्रवता र् िर् ित असताना 
प्रनरंजन पाल आपला अन भवी आप्रभप्राय देतात की, िेवटी सावरकर 
एखाययाा लहानम लासारखे रडताना त्यानंा प्रदसलेत. 

 
पॅशरसला प्रयाि – लंडिला परत-अटक :-  
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सारखी  ढासळत जािारी प्रकृती, त्यातच र् प्तचराचंा ससेप्रमरा म्हिजे 
राज्यकत्यांनी त्याचं्या भोवती आवळत आिलेला अटकेचा फास हे 
सावरकराचं्या सहकाऱ्यानंी नेमकं ताडलं. सिस्त्र स्वातंत्र्य संघषाचा हा 
अग्रिी, धूरीि, अप्रभनव भारताची ही पे्ररक िक्ती इंग्रजाचं्या कवेत 
र्वसली तर सारं आनदोलनच संप ष्टात येईल म्हिून त्याचें सारे सहकारी 
मोठ्ा प्रचतेत असत. सावरकरानंी आता लंडनला राहता कामा नये असं 
त्यानंा वाटायचं. सावरकरानंी त्वप्ररत लंडन सोडावं, पॅप्ररसची वाट 
धरावी. तेथेच स रप्रक्षत राहून प ढचं कायग करता येईल असा प्रवचार करून 
त्यानंी पॅप्ररसला जाण्याचा आग्रह धरला. सहकारी प्रमत्राचं्या आग्रहास्तव 
िेवटी सावरकरानंी पॅप्ररसला प्रयाि केलं. प्रब्रप्रटिाचं्या जाचापासून 
म क्ताता झाली; पि पॅप्ररसमध्ये मनानं ते प्रवलक्षि अस्वस्थ असत. अनेक 
सहकारी देिभक्त  फासावर चढप्रवलेले, द सरे प्रकत्येक कराल 
कारावासाचं कष्टभोर्ी आय ष्ट्य जर्त असतानंा आपि मात्र पॅप्ररसला 
बारे्त प्रहरवळीवर ह ंदडावं हा प्रवचार त्याचं्या मनाला सारखा डाचत राही. 
िरीर स रप्रक्षत; पि मन प्रवलक्षि अस्वस्थ, त्याचं्या मनाची ही क तरओढ 
त्याचें प्रमत्र अथातच ओळखून होते. सावरकरानंी कोित्याहंी पप्ररस्स्थतीत 
पॅप्ररस सोडण्याचा प्रवचारस द्धा करू नये म्हिून आटोकाट प्रयत्ना करीत. 
परंत  सावरकरी प्रववेकाला त्याचंं म्हििे पटायचं नाही. पॅप्ररसचं वास्तव 
त्यानंा अंर्चोरपिा वाटायचा. िेवटी त्यानंी आपल्या अंतर् मनाचा 
आवाजच प्रमाि मानला. प्रनिगय घेतला. लाला हरदयालानंी अर्दी 
डोळ्यात पािी साठवनू िेवटची य प्रक्त वादपूिग प्रवनविी केली, “सावरकर 
आपि राज्यक्रातंीचे प्रिल्पकार, सेनानी. सेनापती कधी आघाडीवर लढत 
नसतो. तो प्रपछाडीवरुन य द्धाची योजना आखतो, सूते्र हलप्रवतो. एक 
सावरकर आपल्या प्रज्ञा, प्रप्रतभेनं, प्रवचार-आचारानं, य क्तीप वृत्तीने दहा 
मदनलाल घडव ू िकतो, एक मदनलाल दहा सावरकर तर काय एक 
स द्धा प्रनमाि करू िकत नाही ह्याचा प्रवचार करा.” हरदयालाचंा हा 
आग्रही य प्रक्तधवादही त्याचंा प्रनिगय बदलू िकला नाही. कारि 
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सावरकराचें उत्तर होतं, “उघड य द्धाच्या सेनापतीला ते आवश्यक प्रन 
योग्य. र् प्त राज्यक्रातंीच्या संग्रामात ते उप्रचत नाही. अटळही नाही. िेवटी 
सावरकरही पप्ररस्स्थतीच जनमाला घालते. एक सावरकर रे्ला, नसला 
तर पप्ररस्स्थती द सरा प्रनमाि करील. राज्यक्रातंीच्या य द्धात कोिीही 
एकमेव प्रन अटळ ठरत नाही, ठरू नये.” सहकाऱ्याचें आग्रही ममत्व 
तेवढ्याच आप लकीच्या कठोरतेनं दूर सारून सावरकरानंी प्रमत्राचंा 
प्रनरोप घेतला. पॅप्ररस सोडलं. प ढं काय त्याचंा प्रनिगय भावप्रनक मनाचा 
नव्हता तर मस्तकी प्रवचार-प्रववेकाचा होता. लंडन स्व्हक्टोप्ररया 
स्थानकावर पाय ठेवताचं मकॅथी प्रन पारकर ह्या प्रब्रप्रटि अप्रधकाऱ्यानंी 
त्यानंा अटक केली. (३ माचग १९१०) तेथेच त्याचंी झडती घेण्यात आली. 
त्यावेळी त्याचं्याजवळ ह तात्मा मदनलालच छायाप्रचत्र प्रन काही 
कार्दपत्र सापडलीत. ती जप्त करून त्याचंी रवानर्ी प्रबक्स्टन त रंुर्ात 
करण्यात आली. 

 
शिक्स्टि तुरंगात :-  

प्रब्रक्स्टन त रंुर्ात खटल्याच्या कामासाठी नयायालयात नेण्यात येई. 
नेमकी ही संधी साधावी प्रन िक्य तर सावरकराचंी स टका करावी म्हिून 
सावरकराचं्या सहकाऱ्यानंी आयप्ररि क्रापं्रतकारकाचं्या साहाय्यानं तसा 
प्रयत्नन करून पाप्रहलेला होता; पि तो यिस्वी ठरला नाही. 
सावरकराचंा खटला प्रहद स्थानात चालप्रवला जावा असा नयायालयीन 
प्रनिगय झाला. आपिास अटक झाली ती लंडनला, तेव्हा लंडनच्या 
नयायालयातच खटल्याचं कामकाज चालप्रविं वैंध असा सावरकराचंा 
य प्रक्तनवाद होता. परंत  नयायालयानं तो फेटाळून लावला. िेवटी त्यानंा 
प्रहद स्थानला पाठप्रवण्यात येिार हे सावरकर जसं ओळखून होते तसंच 
त्याचें प्रमत्रही जािून होते. लंडनला सोडप्रवण्याच्या प्रयत्नाहला यि आले 
नाही. प्रहद स्थानला नेत असताना जलप्रवासात स टकेचा प्रयत्न  
करण्याचा प्रवचार प्रन योजना सावरकरानंी प्रब्रक्स्टन बंदीत भेटीला 
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येिाऱ्या सहकाऱ्यानंा साकेंप्रतक सूचकतेने कदाप्रचत कळप्रवण्यात यि 
प्रमळप्रवलं असावं. कारि त्याचें सहकारी त्या प्रदिेने-प्रयत्ना लाही लार्ले 
होते. सावरकराचं्या सहकाऱ्यानंा प्रमळालेल्या साकेंप्रतक सूचनाबाबत 
प्रब्रप्रटि िासनालाही संिय असावा. हा संभाव्य धोका टाळावा. प्रनदान 
पक्षी आवश्यक ती सावधानता बाळर्ावी म्हिूनही असेल; पि प्रब्रप्रटि 
राज्यकत्यांनी फ्रें च िासनाला ह्या संदभात सूचना करून सतकग  प्रनप्रितच 
करून ठेवलेलं होतं, ह्यात संिय नाही. 

 
‘मोशरया’ आगिौकेवर-शरखंडात गाजलेली उडी:-  

प्रहद स्थानला त्याचंी रवानर्ी करण्यासाठी त्यानंा ‘मोप्ररया’ नावाच्या 
आर्नावेवर चढप्रवण्यात आलं (१ ज लै १९१०) आर्नावेच्या प्रवासाला 
आरंभ झाला. ती ‘मासे’ला पोहोचली. काही प्रकरकोळ द रुस्ती प्रन 
आवश्यक त्या इंधनासाठी म्हिून नौका ‘मासेच्या’ धक्क्यावर थाबंली. 
नाव ‘मासेला’ थाबंिार ही सावरकरानंी मनािी आपली अटकळ 
बाधंलेली होती. त्याप्रमािे प ढचा बेतही प्रनप्रित केलेला असावा. 
िौच्याला जाण्याप्रवषयी सापं्रर्तलं. पहारेकरी प्रहदी होता. त्यानं सोबत 
असलेल्या पाकग र प्रन पॉवर ह्या इंग्रज अप्रधकाऱ्याचं्या कानावर ती र्ोष्ट 
घातली. मर् त्यापैकी एकाला सोबतीला घेऊन सावरकरानंा संडासाकडे 
नेलं. ही इंस्ग्ल िसाहेबाची ब्याद सावरकरानंी बेमालूम बताविी करून 
टाळली प्रन ती टळताच संडासात प्रवेि केला. दार आतून बदं करून रात्री 
झोपेच्या वेळी घातलेला झर्ा तावदानावर फेकला. ‘आता नाही तर 
कधीच नाही’ असा प्रनधारी प्रनिगय घेऊन सावरकरानंी संडासातून आपलं 
िरीर झोकून प्रदलं. पोहून ते धक्क्याच्या प्रभतीपयंत पोचलेत. तेथे 
र्वसलेल्या पोप्रलसाला आपल्याला ठाण्यात येण्याप्रवषयी सारं्ून पाप्रहलं. 
तोपयंत नौकेतून बंदी पळाल्यानं र्ोंधळून रे्लेले पहारेकरी, अप्रधकारीही 
स्थळी पोहोचले होते. त्यानंी सावरकराचंी मानर्ूट पकडून परत ‘मोप्ररया’ 
वर आिलं. हा सारा अभतूपूवग, प्रवलक्षि थरारक नाट्य प्रकार घडला तो 
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पाचं-दहा प्रमप्रनटात. पूवगसंकेतान सार सावरकराचें सहकारी व्ही. व्ही. एस् 
अय्यर इतर सहकाऱ्याबंरोबर आलेले होते; परंत  त्याचंी दृष्टादृष्ट 
होण्यापूवीच सावरकर प्रब्रप्रटि अप्रधकाऱ्याचं्या कवेत सापंडलेले होते प्रन 
त्याम ळेच त्याचंा धाडिी प्रयत्न  िेवटी अपयिी ठरला. 

 
साहसी उडी-आंतर  राष्ट्रीय प्रश्ि. :-  

सावरकराचंा हा प्रवलक्षि साहसी उडीचा प्रकार अपेिी ठरला. उडी 
अयिस्वी ठरली. त्यातून अपेप्रक्षत म क्तपता साधता आली नाही. त्याचं्या 
पॅप्ररस येथील सहकाऱ्याचंी साहाय्याची योजना, प्रसद्धता प्रनष्ट्फळ ठरली. 
पि त्याम ळं सहकारी हतबल झाले नाहीत. त्यानंी फ्रें च वृत्तपत्राकडे धाव 
घेतली. लंडन ‘डेलीमेल’ च्या पॅप्ररस आवृत्तीतून त्यानंी हा सारा प्रकार 
प्रप्रसद्ध केला, पप्ररिामी सावरकराचंा स टकेच्या साहसी प्रकाराला 
जार्प्रतक प्रप्रसद्धी लाभली प्रन तो आंतर् राष्ट्रीय प्रश्न  झाला. फ्रानसच्या 
भमूीवर म्हिजे एका स्वतंत्र-सावगभौम राष्ट्राच्या भमूीवर पकडून 
प्रब्रप्रटिानंी बदंीस आपल्या ताब्यात घेण्याची कृती आंतर् राष्ट्रीय संकेत प्रन 
प्रनयमाचंं उल्लंघन करिारी होती. हा साराच प्रकार मर् एक वादप्रवषय 
ठरला. फ्रानसमधील समाजवादी क्रापं्रतकारकानंी ह्या प्रकरिावर मोठं 
वादळ उठवनू प्रदलं. आंतर् राष्ट्रीय नयायालयाच्या मार्िीनं जोर धरला. 
िेवटी हेर्च्या आंतर् राष्ट्रीय नयायालयाचा प्रनकाल लार्ला. तो ही 
सावरकरानंा अन कूल असा नव्हताच. परंत  एका व्यक्तीयच्या धाडिी 
प्रयत्नाचा हा प्रकार आंतर राष्ट्रीय नयायालयापयंत चर्थचला जावा ही बाबच 
इप्रतहासात अननय साधारि महत्त्वाची ठरली. कारि राष्ट्राराष्ट्रातील 
वाद प्रवषयािी संबप्रधत असलेल्या हेर्च्या नयायालयाचा सावरकराचं्या 
कृत्यानं दोन राष्ट्रातील वाद प्रवषयाचं पप्ररमाि प्रदलेलं होतं. 

 
‘साष्ट्टी’-आगिावेवर:-  
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सावरकरानंा पकडून परत ‘मोप्ररया’ वर आिण्यात आलं. परंत  प ढचा 
प्रवास त्याच आर्नावेनं करण्याचा प्रवचार सोडून देण्यात आला. प ढच्या 
प्रवासासाठी मर् ‘साष्टी’ आर्नौकेवर चढप्रवण्यात आलं. ‘मोप्ररया’कडे 
नेतानंा त्याचं्यािी असभ्यपिे वार्िाऱ्या प्रब्रप्रटि अप्रधकाऱ्यानंा 
सावरकरानंी ‘मी जीवावर उदार झालेला आहे. आपि आर्ावपूिा 
केल्यास लक्षात ठेवा.’ ह्या िब्दात खडसावलं होतं. त्यानंतरच अप्रधकारी 
आपोआपच सरळ झाले. कोिीही त्यानंा मर् प्रहडीस प्रपडीस केलं नाही वा 
असभ्य प्रिवीर्ाळीची भाषा वापरण्यास धजले नाहीत. परंत  आता 
मृत्यपू्रवना म क्ती  नाही ह्याची त्यानंा प्रकषानं जािीव होऊ लार्ली, परंत  
मृत्यचू्या प्रवचारानं भयभीत न होता त्यानंी आत्म्याच्या प्रसद्धानताच्या 
द्वारेआत्मबलाला आवाहन केलं ते  

आनाप्रद मी, अनंत मी, अवध्य मी भला, 
माप्ररल प्ररप  जर्प्रत असा कवि जनमला 
अस्ग्न  जाळी मजप्रस ना िस्त्र छेप्रदतों, 
प्रभवपू्रन मला भ्याड मृत्य  पळत स ततो ! 

ह्या कवच मंत्राचं. 
ज्या ‘साष्टी’ आर्नौकेवर सावरकरानंा चढप्रवण्यात आलं ती मासेहून 

प्रनघून म ंबईला पोहोचली. (प्रद. २२ ज लै १९१०). लरे्च सावरकरानंा 
नाप्रिकच्या नयायालयात डाबंण्यात आलं. तेथून हलवून त्याचंी काही 
प्रदवस येरवड्याच्या त रंुर्ात रवानर्ी करण्यात आली. खटला भरण्यात 
आला. परंत  सावरकरानंी खटल्यात भार् घेण्यास ठाम नकार प्रदला. 
प्रब्रप्रटि िासनाचा आपल्यावर खटला भरण्याचा प्रन तो चालप्रवण्याचा 
अप्रधकारच नाही. आपल्याला फ्रानसच्या भमूीवर अटक करण्यात आली 
म्हिून फ्रानसच्या स्वाधीन करण्यात यावं. आपि बदंी असलोच तर ते 
फ्रें च िासनाचे, प्रब्रप्रटिाचें नाही हा सावरकराचंा य प्रक्तटवाद होता. प्रब्रप्रटि 
राज्यकत्यांना अथातच तो मानय होिं िक्यच नव्हतं. 
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दोि जन्मठेपांची शिक्षा – ‘महाराजा’िं अंदमािला रवािगी :-  
प्रब्रप्रटि साम्राज्यप्रवरुद्ध य द्धाचा प्रयत्नह, त्यासाठी संघटन प्रन 

िस्त्रास्त्राचंी र् प्तपिे जमवाजमव हा एक प्रन जॅक्सन हत्या प्रकरिी 
साहाय्य करिं असा द सरा आरोप त्याचं्यावर ठेवण्यात आला. वरील दोन 
आरोपासाठी त्यानंा दोन जनमठेपाचंी प्रिक्षा ठोठावण्यात आली. एका 
जनमठेपीचा पचंवीस वषाचा कालावधी संपल्यानंतर द सऱ्या  जनमठेपीचा 
आरंभ अिी एकूि पन्नास वषाची प्रिक्षा असा अभ तपूवग प्रकार प्रब्रप्रटि 
तकानं घडवनू आिला. प्रिक्षा ऐकताच सावरकर उद र्ारले, ‘पन्नास वषग 
आपलं राज्य तरी प्रटकिार आहे काय?’ ज्या धीरोदात्तपिानं 
सावरकरानंी असे द दगम्य आिावादी उद र्ार काढलेत त्याच धैयानं त्याचंी 
प्रवनोदब प्रद्ध जार्ी होऊन ते म्हिाले, ‘दोन जनमठेपी म्हिजे प्रब्रप्रटि 
िासनानं माझ्या मायभमूीचा प नर् जनमाच्या प्रसद्धानताची स्वीकारोक्तीच 
प्रदली तर. इंग्रजाचं्या भौप्रतक सत्ता, सामर्थयावर माझ्या मायदेिाचा हा 
आस्त्मक-तास्त्वक प्रवजयच होय.” असामानय ध्येय प्रनष्ठा, प्रवि द्ध स्वातंत्र्य 
भक्ती हीच सावरकराचंी िक्ती  होती. 

मोक्षम प्रक्त ही त झीच रुपे त लाच वेदातंी 
स्वतंत्रते भर्वती योर्ीजन पपब्रह्म वदती 
जे जे उत्तम उदात्त उन्नत महनमध र तेते 
स्वातंत्रते भर्वती सवग तव सहचारी होते. 

देिस्वातंत्र्यासाठी मरि हेच त्याचंं जीवन होतं. प्रन स्वातंत्र्याप्रवना 
असलेलं जीवन हे त्यानंा मरिवत वाटत होतं. 

त ज वीि मरि जे जनन 
त ज वीि जनन ते मरि 
त ज सकल चराचर िरि 
‘प्रवश्वात आजवरी िाश्वत काय झाले?’ हे सैद्धापं्रतक तत्त्व ओळखूनच 

स्वातंत्र्याच्या प्रदव्य दाहक व्रताचा स्वीकार ‘सतीचे वाि’ मानून उघड्या 
डोळ्यानंीच त्यानंी केलेल्या होता. 
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‘प्रक घेतले व्रत न हे अस्म्ह अंधतेने 
लब्धप्रकाि इप्रतहास प्रनसर्ग माने! 
जेप्रदव्य दाहक म्हिूप्रन असावयाचे 
ब द्धयाची वाि धप्ररले कप्रर हे सतीचे!’ 
वरील िब्दातच सावरकरानंी आपल्या पूजनीय वप्रहनीस आपल्या 

अटकेचं वृत्त कळप्रवलं होतं. देि स्वातंत्र्याची अनावर उमी, अदम्य 
आकाकं्षाच त्यानंा देिासाठी कसलेही कष्ट भोर्ण्याची प्रन त्यार्ाची पे्ररिा 
देई. त्याच बळावर अिी भयंकर प्रिक्षा भोर्ण्याची त्याचंी मानप्रसक 
प्रसद्धता होती. प्रिक्षा भोर्ण्यासाठी त्यानंा अंदमानच्या कराल कारावासात 
पाठप्रवण्यात आलं (११ ज लै १९१२). 

 
अदंमाि तुरंग – मृत्युमुखात कायाचा आरंभ :-  

अंदमानचा त रंुर् म्हिजे प्रत्यक्ष मृत्यूच ‘आ’ वासलेलं म खच. असल्या 
भयंकर मृत्यमू खातून कधीमधी बाहेर पडेल तर ते आपलं कलेवरच अिी 
खूिर्ाठं बाधूंनच सावरकरानंी त्यात प्रवेि केला. चोरी, दरोडा, हत्या, 
डाका अिा भयंकर अमान ष अपराधासंाठी अंदमानच्या काळ्यापाण्याची 
प्रिक्षा ठोठावण्यात येई. राजकीय बदंी प्रन चोर दरोडेखोर प्रब्रप्रटि 
राज्यकत्यांच्या लेखी एकच ठरत असंच ह्यावरून प्रदसतं. अंदमानच्या 
कराल कारावासात कोलू-घाना प्रपसिं, कार्थया क टिं, दोर वळिं, 
फटके मारिं, कालकोठडीत डाबंलं जािं अिा प्रवलक्षि जीवघेण्या प्रिक्षा 
देण्यात येत. सराईत अपराधीस द्धा तेथील कष्ट असह्य होऊन मरि जवळ 
करीत असत. जर्ण्यापेक्षा मरि बरं असंच भयंकर त्या कारावासातील 
कष्टभोर्ाचं स्वरूप होतं. 

अिा प्रकारच्या कारावासात पन्नास वषग काढण्याची वेळ येऊन ठेपली 
खरी. तरीही सावरकर धैयगर्लीत झाले नाहीत. ‘महाराजा’ अंदमानला 
पोचली. तेथे पोचताच सावरकराचं्या मनात जर कोिता प्रवचार आला 
असेल तर तो होता अंदमानच्या सामप्ररक महत्त्वाचा. स्वतंत्र भारतावर 
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पूवेकडून होिाऱ्या संभाव्य आघाताला अटकाव करण्यासाठी अंदमान 
भारताचा ‘प्रसध द र्ग’ व्हावा हेच त्यावेळी सावरकराचं्या द्रष्ट्ट्या सामप्ररक 
दृष्टीला प्रदसलं, आज त्याचंी दृष्टी खरी ठरली. कारि आता भारतीय 
नौसेनाचा जसा तळ उभा झालाय् तसंच आंतरराष्ट्रीय प्रवमानतळही 
आकार घेतंय. तसंच अंदमानात प्रिक्षा भोर्िारे सावरकर प्रनराि 
झालेल्या, आत्महत्येचा प्रयत्नय करण्याचा प्रवचार करिाऱ्या 
सहबदंीवानानंा सारं्त-आजच्या आपल्या कष्टभोर्ाची कोिी नोंदवी 
घेतानंा प्रदसत तरी उययाा हे अंदमानचं कारार्ृह एक ‘तीथगके्षत्र’ झाल्याप्रवना 
राहिार नाही. स्वतंत्र भारताचे यात्री अंदमानची तीथगयात्रा करतील. 
त्याचंं हेही म्हििं आज तंतोतंत खरं ठरलंय. अंदमान तीथग झालंय्. 
अंदमानच्या चंक्राकंीत कोठड्याच्या त रंुर्ात आता दृक् श्राव्य माध्यमाद्वारे 
क्रापं्रतकारक देिभक्ताचं्या कष्टभोर्ाची तेथे र्ौरव र्ाथा र्ाप्रयली जात 
आहे. 

अंदमानच्या कराल कारावासात कष्टभोर्ी आय ष्ट्य प्रत्यक्ष भोप्रर्त 
असतानंाही प्रनराि होऊन आपलं व्रती आय ष्ट्य सावरकरानंी प्रनष्ट्फळ, 
प्रनष्ट्क्रीय होऊ प्रदलं नाही. कारि तो त्याचंा स्वभाव नव्हता. उदंड, अदभ्य 
आिावाद. ‘प्रप्रतकूल तेच घडेल’ हे जीवनसूत्र सदैव उरािी बाळर्ूिच 
त्यानंी जोपासला होता. त रंुर्ातील सहभोर्ी सहकारी बंययााचंा सवोतोपरी 
कायापालट करण्याचा प्रवचार करून सावरकरानंी तिाही स्स्थतीत 
बयंयाानंा साक्षर प्रिप्रक्षत करण्याच्या कायाला हात घातला. अज्ञानी, अनाडी 
बयंयाात त्यानंी एक देि, एक भाषा अिी एकत्वाची भावना प्रनमाि केली, 
सापं्रघकतेचा प्रवचार त्याचं्यात रुजप्रवला. प्रनरक्षर चोर, दरोडेखोर, हत्यारी 
ह्यानंाही साक्षर करून त्याचं्यात वाचनाची आवड प्रनमाि करण्याचा 
यिस्वी प्रयत्न  केला. एखादी साधी प्रचठ्ठी, वतगमानपत्राचा फडतूस 
त कडास द्धा वाचिं ज्या कारार्ृहात भयंकर अपराध ठरून प्रिक्षा देण्यात 
येई, तेथे सावरकरी प्रयत्नाला यि येऊन वाचनालय, गं्रथालय प्रनमाि 
करण्याचा प्रवक्रम सावरकराचं्या प्रयत्नानं घडवनू आिला. त्याचं्या ह्या 
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प्रबोधनाच्या पप्ररिामी बयंयाातं एक प्रकारची आर्ळी जार्रुकता तर 
प्रनमाि झालीच प्रन सापं्रधकतेच्या भावनेतून अनयाय्य वार्िूकी प्रवरोधाचा 
प्रप्रतकार करण्याची क्षमताही प्रनमाि झाली. अंदमानचा स्वतःला ईश्वर 
म्हिप्रविारा ‘बारी’ज्या त रंुर्ात र्जगत होता त्याच त्याच्या राज्यात 
सावरकरानंी एक नव्हे, दोन नव्हे तर तीन संप घडवनू अनयाय, 
अत्याचाराचा प्रप्रतकार केला. तसंच स टका होताच िेतीच्या एका 
त कड्यासाठी वा घराच्या एका कोपऱ्यासाठी तंटे बखेड्यानंा तोंड 
फोडण्यापेक्षा अंदमानातच वस्ती, िेती करावी. आपिास तिी संधी 
प्रमळाल्यास आपिही तसच करू असं सारं्ून अंदमानला प्रहद स्थानचा एक 
उपप्रनवास करावा हा प्रवचार सहकारी बयंयााचं्या मनीमानसी उतरप्रवण्याचा 
प्रयत्नक केला. आज अंदमान प्रहद स्थानची एक आर्ळी वसाहतच 
झालेली असून तेथे प्रहदी हीच संवादभाषा झालेली आहे. आज 
चेन्नई(मद्रास)च्या पप्ररसरातं प्रहदी फारिी समजली जात नाही. परंत  
अंदमानला मात्र ताप्रमळभाषी, बारं्ला भाषीं, तेलर् भाषी लोकाचंी व्यवहार 
भाषा प्रहदीच झालेली आहे. सवग बंदी सावरकरानंा ‘बडेबाबू’, बलॅीस्टर 
बाबू’, संबोप्रधत असत, त्याचं्या कामाचा वाटास द्धा ही चोर, दरोडेखोर, 
अनाडी, अज्ञानी मंडळी मोठ्ा भक्तीझभावानं उचलीत प्रन तीही त्यानंा 
मानय नसतानंा. ह्या सवग त्याचंा कामाचा व्याप लक्षात घेता आजचं 
अंदमान सावरकराचं्या दूरदृष्टीची मूतीमंत साक्षच ठरतं. कारि सतत 
देिस्वातंत्र्य प्रन देिप्रहत ह्याचंाच काय तो प्रवचार करिाऱ्यास 
सावरकरानंी म्हिूनच 

“म्या असता प्रदवस नसे व्यथग र्मप्रवला, 
प्रदवसास्ताचेही म्हिून द ःख ना मला” 

ह्या िब्दात आत्मसमाधान व्यक्त” करिं जेवढं स्वाभाप्रवक तेवढंच उप्रचत 
ठरतं. 

 
काल कोठडीत योग शि काव्यसाधिा :- 
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सहत रंुर्वासी देिबाधंवाच्या प्रहताच्या, कल्यािाच्या तिाच राष्ट्रीय 
दृष्टीनं महत्त्वाच्या अनेक र्ोष्टी करिारे सावरकर तिाही द धगर 
पप्ररस्स्थतीत आपली मती भरं् होऊ नये, स्मृती भ्रष्ट होऊ नये म्हिून 
खोलीतल्या त्या भीषि एकातंात योर् साधनेचाही सहेतूक प्रयत्ना करीत 
असत. स्वामी प्रववेकानंदाचा ‘राजयोर्’ त्यानंा मोठा साहाय्यक ठरला. हा 
गं्रथ म्हिजे ‘िातंरसाचा पेला’ असाच त्याचंा अन भव होता. 

योर्साधनेकडे सावरकरानंा पप्ररस्स्थतीनं वळप्रवलं होतं; परंत  काव्य 
तर त्याचं्या प्रकृतीतच होतं. अर्दी लहान वयापासून ते काव्यरचनेत 
रमत. बालवयातच त्यानंी महाकाव्य प्रलप्रहण्याची महत्त्वाकाकं्षा 
बाळर्लेली होती. ‘प्रसहर्डचा पोवाडा’, ‘बाजीप्रभ’ू वरील पोवाडा, 
‘स्वतंत्रतेचे स्तोत्र’, ‘प्रिवरायाची आरती’, ‘सातं्वन’ ‘माझे मृत्यूपत्र’, 
‘सार्रास’, ‘आत्मबल’ सारख्या अनेकप्रवध प्रासंप्रर्क कप्रवता त्याचं्या कवी 
मनाची साक्षच ठरतात. परंत  राज्यक्रातंीच्या धकाधकीत, धबडग्यात 
त्याचंी प्रप्रतभा काव्यात रमिं िक्यच नव्हतं. परंत  आता अंदमानच्या त्या 
भीषि कोठडीतील एकातंात त्याचंी मोडीत पडलेली महाकाव्य रचण्याची 
महत्त्वाकाकं्षा एक मानप्रसक प्रवरंर् ळा म्हिून उफाळून वर आली. त्याचं्या 
प्रजवंत, ज्वलंत प्रप्रतभेला ते एक आव्हानच होतं, कारि आकाकं्षा अनावर 
असली; तरी पप्ररस्स्थती प्रवलक्षि प्रप्रतकूल होती. मनाचा चेंदामेंदा, अर्दी 
पाचोळा करून टाकिारे ते कष्टमय वातावरि, कार्द नाही, लेखिी 
नाही, परंत  काव्याच्या अनावर उमीनं त्याचं्या प्रप्रतभेला प्रवाहीत केलं. 
पकं्तीक रचाव्यात, सवड प्रमळेल त्याप्रमािं त्या प्रभतीच्या पाढंऱ्या 
कार्दावर घायपाताच्या काट्यानं प्रलहून काढाव्यात असा त्यानंी क्रमच 
ठरप्रवला. खोली कधीकधी बदलण्याची वेळ आली तर त्यानंा नवीन 
कार्द लाभल्याचा आनंदच होत असे. अिा पद्धतीनं त्यानंी ‘कमला’ 
महाकाव्याच्या रचनेला आरंभ केला. ह्या काव्याचा प्रवषयही पाप्रनपतची 
पाश्वगभमूी असलेला असाच. रचलेल्या पकं्तीच ते पाठ करीत. पाठ केलेल्या 
पकं्तीच प्रयार्च्या (अलाहाबाद) साप्ताप्रहकाचा संपादक असलेल्या 



 

६७ 

 

राजबयंयााला म्हिून दाखवनू त्या त्याचं्याकडून पाठ करवनू घेत. कारि 
तो लवकर स टिारा होता; पि िेवटी हा संपादक प्रहदी भाषी. काव्यपकं्ती  
मराठी. परंत  त्यानंं पाठ करण्याचं व्रतच स्वीकारलं. कालावधीत तो 
अपेके्षप्रमािे स टला. पाठातंरीत पंक्तील त्यानं मर् म ंबईला येऊन 
सावरकराचं्या धाकट्या भावाला डॉ. नारायिराव सावरकरानंा जमेल 
त्याप्रमािे म्हिून दाखप्रवल्या. डॉक्टरानंी त्या प्रलहून घेतल्या. अिा 
रीतीनं हे ‘रानफ ले’ काव्य त्यानंी ‘प्रवजनवासी’ ह्या नावानं प्रकािात 
आिलं. 

तसंच पाप्रहलं तर त रंुर्ात साप्रहत्याची प्रनर्थमती ही फारिी नवीन प्रन 
अपूवग बाब नाही. बनयान नावाच्या इंग्रज कवीनं ‘प्रपलप्रग्रम्स प्रोगे्रस’ 
नावाचं काव्य त रंुर्ातच प्रलप्रहलं. प्रहटलरनं ‘माझा लढा’ (माईन कॅम्फ) 
हे आत्मचप्ररत्र कारावासातच पूिग केलं. मंडालेच्या बदंीवासातच 
लोकमानय प्रटळकानंी र्ीतेचं रहस्य ‘र्ीतारहस्य’ उलर्डण्याचा प्रयोर् 
केला. भारताचा िोध (प्रडसकव्हरी ऑफ इंप्रडया) नेहरंुनी घेतला तोही 
कारावासातच. परंत  वरील प्रप्रतभावंत, प्रज्ञावंत प्रवचारवंताच्या तत्कालीन 
पप्ररस्स्थतीत प्रन सावरकराचं्या पप्ररस्स्थतीत असलेलं महदअंतर प्रवसरून 
चालता येत नाही. वरील सवांना गं्रथ, लेखन साप्रहत्य उपलब्ध होतं. 
त्याचंा कारावासही अंदमानच्या भीषितेच्या संदभात सापेक्षतः स सह्य 
असाच होता. सावरकरानंा प्रलखािाच्या कसल्याच सोयी तर उपलब्ध 
नव्हत्याच, उलट प्रलप्रहतानंा न सतं दृष्टीस पडिंही दंडनीय अपराध होता. 
क्रापं्रतकारक कवी सावरकराचं्या कष्टभोर्ी जीवनातील ‘कमला’ 
महाकाव्याची रचना प्रन प्रकािन उभय बाबी म्हिूनच एक प्रवलक्षि 
चमत्कारच ठरतात. 

 
बाबा-तात्या-सावरकरबंधूची दृष्ट्टादृष्ट्ट : 

सावरकराचं्या पूवीच त्याचें वडीलबंधू बाबाराव सावरकर ह्यानंा 
अंदमानला रवाना करण्यात आलेलं होतं. सावरकरानंा अथातच हे 



 

६८ 

 

माप्रहत होतं. परंत  सावरकरानंाही तिीच जनमठेपेची प्रिक्षा होऊन 
त्याचंीही रवानर्ी त्याच त रंुर्ात करण्यात आल्याचं त्याचं्या बधं ना मात्र 
माप्रहत नव्हतं. त्यानंा माप्रहतही होऊ नये ह्यासंबधंी त रंुर्ातील अप्रधकारी 
प्रवलक्षि जार्रुक प्रन सावधानही असत. दोघेही भाऊ एकाच बदंीवासात. 
परंत  दोघाचंी न सती दृष्टादृष्टस द्धा होता कामा नये म्हिून अप्रधकारी 
अप्रतिय सावधानता बाळर्ीत. अिा स्स्थतीत न सतं द रून पाहिं, 
बोलिंही िक्य नसे; घेतलेल्या दक्षतेम ळे उभय बधंूंची जवळजवळ 
वषगदीडवषगसाधी दृष्टादृष्टही होऊ िकली नाही. परंत  एक प्रदवस सावरकर 
अचानक त्याचं्या बंधंूच्या दृष्टीस पडलेच. त्यानंा सभय आियाचा धक्का च 
बसला प्रन त्याचं्या तोंडून सहज िब्द बाहेर पडले, ‘तात्या, तू इथे?’ 
दोघानंाही त्वप्ररत एकमेकाचं्या दृष्टीआड करण्यात आलं. उभय बधूं 
अंदमानात असतानंाच एक प्रदवस मातेसमान प्रप्रतपाळ करिाऱ्या 
येसवप्रहनीचं प्रनधन झाल्याचं त्यानंा कळालं. डोळ्यात प्राि साठवनू ती 
कधीतरी आपल्या पतीची स टका होईल, प्रनदानपक्षी भेट घेता येईल 
म्हिून जीव धरून वाट पाहत असायची. सावरकर द्वयाचें धाकटे बधूं डॉ. 
सावरकर भेटीची अन मती प्रमळावी म्हिून सारखे धडपडत, धावपळ 
करीत. िेवटी येसू वप्रहनींना भ्रम झाला, ‘ते, आले, ते आले’ असं त्या 
भ्रमातच ओरडत ही माऊली मृत्यचू्या स्वाधीन झाली. प्रतच्या मृत्यनंूतर 
मात्र डॉ. सावरकर प्रन सावरकराचंी पत्नीय माई ह्यानंा दोनवेळा भेट 
घेण्याची अन मती प्रमळाली. (मे १९१९, नोव्हे. १९२०). 

अमाप कष्ट, प्रनकृष्ट जेवि प्रन वर मानप्रसक छळ ह्याचं्या पप्ररिामी 
उभय बधूंची प्रकृती ढासळत रे्ली. बाबारावानंा त रंुर्ाच्या रुग्िाचलयात 
दाखल करण्यात आलं, काही प्रदवसानंतर त्याचंी प्रकृती थोडीफार 
स धारली. त्यानंा स्वतः स्वयंपाक करून जेवि करण्याची सवलतही 
देण्यात आली. मर् चोरूनमारून तात्याचीही ते थोडीफार सोय करीत, 
प ढे तात्याहंी आजारी झाले. त्यानंाही रुग्िानलय घडलं. तेथील 
उपचारनंतर मात्र त्यानंा कायालयात काम प्रदलं रे्लं. िारीप्ररक 
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कष्टापासून काही काळ म क् तता लाभली. प्रनरीक्षकाच्या कामावरी त्याचंी 
नेमिूक झाली. त्याम ळं प्रवश्रातंी प्रन वेळही प्रमळू लार्ला. 

 
सुटका- डॉ. िारायिराव सावरकरांची धडपड :- 

इकडे प्रहद स्थानात डॉ. सावरकर उभय बधंूंच्या स टकेसाठी अथक 
धडपड करीतच होते. सारख्या थोरामोठ्ाचं्या भेटीर्ाठी घेत. त्याचं्या 
स टकेसाठी जनतेची आवेदने पाठप्रवण्यात येई. त्याची प्रवप्रवध प्रकारची 
धडपड, सावरकरानंी वेळोवेळी केलेली आवेदनं, त्यानंी प्रदलेली 
आश्वासने, जनतेकडून होिारी सततची मार्िी ह्या सवांचा पप्ररिाम 
झाला. रंर्ास्वामीअय्यंर्ार ह्यानंी त्याचं्या स टकेचा ठराव आिला. त्याचा 
अपेप्रक्षत पप्ररिामी सावरकर बधंूंची अंदमानातून म कं्तता करण्यात आली. 

त्यानंा प्रहद स्थानात आिण्यात आलं. अंदमान स टलं खरं, पि 
त रंुर्वास संपला नाही. सावरकरानंा रत्नातप्रर्री त रंुर्ात पाठप्रवण्यात 
आलं. (मे १९२१) दोनेक वषांनी त्यानंा येरवड्याच्या बंप्रदवासात 
टाकण्यात आलं. (१९२३) येथेच म ंबईच्या राज्यपालानंी त्याचंी भेट 
घेतली. उभयतात प्रदीघग चचा होऊन पाचं वषगपयंत कसल्याही राजकीय 
चळवळीत भार् न घेण्याचा, राजकीय प्रवषयावर मत प्रदिगन न 
करण्याच्या अटीवर त रंुर्म क्तव करण्यात येऊन त्यानंा रत्नाभप्रर्रीला 
स्थानबद्ध करण्यात आलं. पूवग अन मतीप्रवता रत्ना प्रर्रीच्या सीमाबाहेर 
जाता येत नव्हतं; पि त रंुर्वास मात्र संपला. 

 
रत्िाशगरी स्थािबद्धता-सामाशजक क्ांशतकायत :- 

प्रत्यक्ष बपं्रदवासापेक्षा स्थानबद्धता तिी प्रकतीतरी बरी, स सह्य. अटी 
होत्या; पि तरीही बरंच स्वातंत्र्य होतं, मोकळीक होती. चौदा वषांचा 
प्रदीघग प्रबजनवास संपला. कौट ंप्रबक जीवनाची संधी लाभली. 
सावरकराचंा पप्रहला म लर्ा प्रभाकर ते लंडनला असतानाच वारला 
होता. आता त्याचं्या कौट ंप्रबक जीवनवेलीवर कनयारत्नाडची कळी 
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उर्वली. अंधकारमय जीवनात ह्या नवप्रभातीचं दिगन म्हिून म लीचं 
‘प्रभात’ असं सूचक प्रन समपगक नाव ठेवण्यात आलं (१९२५). ‘प्रभात’ 
नंतर सावरकरानंा प त्र प्राप्तीचाही आनंद लाभला. म लाचं नामकरि 
‘प्रवश्वास’ असं करण्यात आलं. सावरकर लंडनला असताना त्यावेळचे 
बपॅ्ररस्टर र्ाधंी अधूनमधून भारत भवनात येत असत. सावरकर प्रन र्ाधंी 
ह्याचं्यात ज्याकाळी वादप्रववादही झडंत. प्रवजयादिमी (दसऱ्याच्या) 
उत्सवाचं अध्यक्षस्थानही र्ाधंीनी भषूप्रवलं होतं. आता सावरकर 
रत्नानप्रर्रीला स्थानबद्ध असताना जवळपास सतरावषांच्या दीघग 
कालावधीनंतर प नहा सावरकर र्ाधंी भेट घडली. सोबत कस्त रबा 
र्ाधंीप्रह होत्या. (१९२७) 

राजकीय आनदोलनात सहभार्, राजकीय प्रवषयावर मतप्रदिगन 
ह्यावर स्थानबद्धतेत बदंी होती; परंत  ही बंदी त्यानंा प्रनस्तेज प्रन प्रनस्ष्ट्क्रय 
करू िकली नाही. राजकीय आघाडीवर प्रनवृत्ती लादली असली तरी 
अनय सामाप्रजक-साप्रहस्त्यक-सासं्कृप्रतक आघाड्या त्याचं्या संघषगमय 
स्वभावाला आवाहन करिाऱ्या, आव्हान देिाऱ्या प्रनप्रितच मोकळ्या 
होत्या. सिस्त्र क्रापं्रतच्या प रस्कत्या स्वातंत्र्यवीरावर बळाची प्रनवृत्ती 
लादलेली असली तरी कवी-प्रवचारवंत-प्रप्रतभावंत सावरकराचंं के्षत्र 
मोकळं होतं, अंदमानच्या कारावासातही जी ऊजा दबली नाही ती 
स्थानबद्धतेच्या काळात किी ल ळी, पारं्ळी ठरिार होती? सावरकरानंी 
आपलं लक्ष सामाप्रजक के्षत्राकडे सवग प्रथम वळप्रवलं. प्रहदू समाजजीवन 
जाप्रतजातीत प्रवभार्लेलं होतं. जाप्रतप्रनष्ठ प्रन जनमाप्रधप्रष्ठत उचं्चप्रनचतेच्या 
प्रवचार-भावनानंी, रुढी-परंपरानंी सारं समाजजीवन नासून टाकलेलं 
होतं, अडािी देवभोळेपिा, अंधश्रद्धा रक्तात रुजलेली होती. भ्रप्रमष्ट धमग 
कल्पनेपोटी अस्पशृ्यतेसारखी अमानूष रुढी तर्ून होती. स्पिगबदंी, 
रोटीबदंी, बेटीबदंी, मंप्रदरबंदी सारख्या बेड्यानंी समाजजीवन जखडून 
टाकलेलं होतं. एकसंघ राष्ट्रप्रनर्थमतीच्या मार्ावर हे असले बावळट प्रकार 
न सते अडथळेच काय ते नव्हते; तर अनथगकारक होते, मारक होते. 
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सावरकरानंी आपली प्रज्ञा-प्रप्रतभा, भक्ती-बळ मर् केवळ समाज 
स धारिाच नव्हे तर एक प्रकारची आम लाग्र सामाप्रजक क्रापं्रत घडवनू 
आिण्यासाठी पिास लावनू एक वैचाप्ररक प्रन कृतीिील आंदोलनच 
रत्नाकप्रर्रीच्या स्थानबदे्धत उभ ं केलं. प्रखर ब प्रद्धवाद प्रन प्रवज्ञानप्रनष्ठेचा 
प्रभावी प रस्कार करण्यास आरंभ केला. पैरुष ब द्धीच्या कसोटीला 
उतरेल, वैज्ञाप्रनक प्रयोर्ातून जे प्रत्यक्ष अन भवास येईल प्रन जे सवाप्रधक 
लोकाचं्या सवाप्रधक प्रहताचं, कल्यािाचं, उपयोर्ाच तेच ग्राह्य. जे 
वैज्ञाप्रनक प्रयोर्िील प्रन प्रत्यक्ष प्रनष्ठ कसोटीला उतरत नाही ते त्याज्य. 
मर् ते वेदप रािे, श्र तीस्मृती आप्रद गं्रथातून प्रप्रतपादन केलेलं असो वा 
नसो. वेदप्रामाण्य-गं्रथप्रामाण्य सावरकर नाकारतात प्रन प्रवज्ञानप्रमाण्याचा 
स्वीकार करतात. ह्याच वैज्ञाप्रनक, ब प्रद्धप्रनष्ठ दृष्टीकोनातून सावरकर 
सवगच धमगगं्रथ मन ष्ट्य प्रनर्थमत मानतात, ठरवतात, ईश्वर प्रनर्थमत नाही. 
पोथीप्रनष्ठ धमगश्रदे्धपेक्षा प्रवज्ञानप्रनष्ठ, प्रवकसनिील प्रवचार सावरकर 
स्वीकारून ‘शृ्रप्रतस्मृप्रत प रािोक्तस’पेक्षा अययायावत, अत्याध प्रनक भपू्रमकेचा 
प्रखर प रस्कार करतात. वेदस्मृत्याप्रद धमगगं्रथावर समाज उभारिीचं य र् 
संपलं. आजचा समाज आध प्रनक प्रवज्ञानाच्या वास्तव प्रवचारावर उभा 
असावा ही त्याचंी प्रवचारसरिी होती. प्रवज्ञानच (सायनस) आजचा धमग, 
तोच आजचा वेद अिी प्रवि द्ध वैज्ञाप्रनक भपू्रमका स्वीकारून सावरकरानंी 
आपली वािी राबप्रवली, लेखिी परजली. ‘यज्ञाची क ळकथा’, ‘खरा 
सनातन धमग कोिता’, ‘पोथीप्रनष्ठ धमग की प्रयोर्प्रनष्ठ प्रवज्ञान’, ‘र्ोपूजन 
नव्हे र्ोपालन’, ‘दोन िब्दात दोन संस्कृप्रत’, आजच्या सामाप्रजक क्रापं्रतचे 
सूत्र’, ‘प रातन की अययातन’, ‘मन स्मृतीतील मप्रहला’, ‘धमगभोळेपिाची 
नारं्ी ठेचू िकेल असे एकच बळ, प्रवज्ञाबळ’ असे अनेक लेख प्रलहून 
सावरकरानंी वैज्ञाप्रनक दृष्टीच्या प्रसार-प्रचाराची एक आघाडीच उघडली. 
कारि लोकप्रप्रयतेपेक्षा लोकप्रहताचा प्रवचार महत्त्वाचा मानून 
धमगभोळेपिा, भाबड्या समजूती, भ्रामक रूढी, भोळसट श्रद्धा, बावळट 
प्रवचार, घातक अंधश्रद्धा, परंपरा ह्यावर सवरकरानंी आसूड उर्ारलं. 
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पोथीप्रनष्ठेला बाधंलेला, धमगश्रदे्धिी जखडलेला समाज मार्ासलेपिािी 
बाधंला, जखडला जातो. अिा समाजाची प्रर्ती ठप्प होते, प्रवकाि 
ख ंटतो हे वास्तव सावरकर जािून होते. इंग्लंड सारख्या प्रर्त देिात 
राप्रहलेल्या, तेथील प्रर्त समाजजीवन प्रत्यक्ष अन भवलेल्या प्रन 
देिोदेिीचा इप्रतहास वाचलेल्या सावरकरानंा आजच्या संघषाच्या प्रन 
स्पधेच्या य र्ात आपला देि प्रटकला पाप्रहजे, ही त्यानंी भपू्रमका होती. 
वैज्ञाप्रनक दृष्टीचा, प्रवज्ञान प्रनष्ठेचा स्वीकार केल्याप्रवना तसं होिे नाही हे 
वास्तव ते ओळखून होते. पोथीप्रनष्ठेवर, धमगश्रद्धावंर प्रखर टीका करताना 
सावरकरानंी बायबल प्रन क रािाचाही अपवाद केला नाही. 

आपली वािी, लेखिी प्रवज्ञानप्रनष्ठेच्या, ब प्रद्धवादाच्या प्रचार 
प्रसारासाठी अिी प्रझजवीत असतानाच सावरकर आपले प्रवचार समाज 
जीवनाच्या आचारात उतरप्रवण्यातही सक्रीय असत. कारि सावरकर 
न सते वाचीवीर नव्हते; तर ते होते हाडाचे कृतीवरी. उक्तीस तिी कृती, 
प्रवचार तसा आचार, कथनी तिी प्रत्यक्ष करिी हेच त्याचं्या एकूि 
जीवनाचं पे्ररकसूत्र होतं. स्पशृ्य आप्रि अस्पशृ्य हा भेदच आध प्रनक 
प्रवचाराच्या सावरकरानंा मानय नव्हता म्हिूनच ते पूवास्पशृ्य अिा 
िब्दप्रयोर् करीत असत. उभयताचं्या म ळानंा िाळेत एतत्र सरप्रमसळ 
बसप्रवण्यात यावं, कसलाही भेदाभेद होऊ नये म्हिून त्यानंी 
अप्रधकाऱ्याचं्या भेटीर्ाठी घेतल्या प्रन तसं पप्ररवतगन घडवनू आिलं. 
‘धमाचं स्थान हृदय पोट नाव्हे’ ह्या वैचाप्ररक भपू्रमकेतून स्पशृ्य-अस्पशृ्याचंी 
सहभोजने घडवनू आिली. ‘झ िकाभाकरीने प्रहद राष्ट्र’ ही त्याचंी घोषिा 
होती. अिा सहभोजनात सहभार्ी होण्याची ते आग्रही भपू्रमका माडंीत प्रन 
भार् घेिाऱ्याचंी नाव प्रप्रसद्ध करीत. कारि लपूनछपून केवळ तोंड 
देखलेपिाचा तो प्रकार नसावा; तर ब प्रद्धप्रनष्ठ व्रताचं ते वतगन ठरावं ही 
त्याचंी भपू्रमका होती. पूवास्पशृ्य म्हिजे ‘शृ्रप्रतस्मृप्रतप रािोक्तन’, धमाधमग 
प्रवचारात अस्पशृ्य मानल्या रे्लेल्यानंा मंप्रदर प्रवेि नाकारिाऱ्यास 
सनातनयाचं्या प्रवरोधात सावरकरानंी पप्रततपावन मंप्रदराची उभारिी 
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केली. प्रत्यक्ष िंकराचायाच्या उपस्स्थतीत एका अस्पशृ्याचं्या हस्ते मूतीची 
प्रप्रतष्ठापना करवनू सनातनयाचं नाक ठेचलं. कारि ‘स्पिानं बाटते तो 
देवच नव्हे’ ही सावरकरी ब प्रद्धवादाची वैचाप्ररक भपू्रमका होती. देव 
दिगनानं, देवस्पिानं पप्रतत पावन होतात, ‘नच जात पाहाते भक्तायंची 
ईश्वर’ हा त्यामार्चा प्रवचार होता. स्स्त्रयानंी एकत्र येऊन हळदी-क ं कवाचे 
कायगक्रम घडवावेत. ह्या कप्ररताही ते प्रयत्नमिील असत. स्वदेिीचा 
प रस्कार करताना र्ाडीतून स्वदेिी वस्तंूची प्रवक्री करण्यातही कधी मारे् 
राप्रहले नाप्रहत. अंदमानातही एका तथाकप्रथत अस्पशृ्याला त्यानंी स्वतः 
बरोबर जेविास बसवनू घेतलेले होते. अिा प्रकारे प्रवचार-आचाराद्वारे 
देिाघातक रूढी, परंपरा रत्नालप्रर्री पप्ररसरात प रत्या र्ाडून टाकून 
सावरकरानंी डॉ. आंबेडकरानंा रत्नाप्रर्री भेप्रटचं आमंत्रि पाठप्रवलं. 
कसलीही पूवग सूचना न देता केव्हाही त्याचं्या सोयीसवडीन सार त्यानंी 
भेट ययाावी असं सावरकरानंी पत्रात म द्दामच प्रलप्रहलं होतं. कारि 
अस्पशृ्यता प्रनवारि कायाचं नाटकी ढोंर् तेवढं त्यांना उभ ं करायचं 
नव्हतं. आपल्या ब प्रद्धवादी भपू्रमकेचा, वैज्ञाप्रनक प्रवचाराचंा प्रनभीडपिे 
प्रचार करता यावा म्हिून सावरकरानंी ‘श्रद्धानंद’ नावाचं वृत्तपत्र काढून 
त्यातून तडाखेबदं प्रचार केला. 

वैज्ञाप्रनक दृष्टीच्या आधारावरच सावरकरानंी ‘र्ोपूजन नव्हे र्ोपालन-
रक्षि’ अिी उपय प्रक्तवादी भपू्रमका स्वीकारली. र्ायीला सावरकर 
‘द ग्धप्रबद ’ मानतात. धार्थमक श्रदे्धतून प्रतला देवपि देिं सावरकर न सत 
अडािी, अवास्तवच काय ते मनात नाही तर प्रसंर्ी अनथगकारक ठरिारं 
मानतात. र्ायीचं सिास्त्रीय, व्यवस्स्थत पालन पोषि करून प्रतला 
स ष्ठप ष्ठ करिं सावरकरी दृष्टीत अप्रधक महत्त्वाचं ठरतं. त्यासाठी मर् ते 
प्रािी पालनपोषि िास्त्राचा (ॲप्रनमल हजबंडरी) अभ्यास करण्याचा 
आग्रह धरतात. सावरकराचंी ही र्ायीप्रवषयक प्रवि द्ध प्रवचारसरिी 
धमगश्रदे्धतून र्ायीला देवता मानिाऱ्या सनातनयाचं्या श्रदे्धला तडाखा 
देिारी खप्रचतच होती. पि ती आपल्याच देिधमग बाधंवाचा केवळ 
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तेजोभरं् करण्यासाठीच काय तो स्वीकारलेली प्रनप्रितच नव्हती. तसं 
मानिं वास्तवाचा प्रवपयास करिं होय. सावरकराचं्याच िब्दात सारं्ायचं 
तर रिभमूीवर र्लीतर्ात्र झालेल्या अज गनाला फटकारून त्याला 
‘य द्धायकृत प्रनियः’ म्हिून उठप्रविाऱ्या श्रीकृष्ट्िाची त्याचंी भपू्रमका होती. 
किाला ब द्धयाच प्रडवचून त्याचा तेजोभरं् करिाऱ्या िल्याची नाही. 
आमूलाग्र सामाप्रजक क्रापं्रत घडवनू आिण्याच्या प्रनरपेक्ष राष्ट्रप्रहतकारक 
प्रवचारातूनच धमगप्रवषयक भोळ्याभाबड्या श्रदे्धवर त्यानंा प्रखर टीका 
करिं आवश्यक वाटत होतं. समाज पप्ररवतगनाच्या के्षत्रात सावरकर जसा 
ब प्रद्धवादाचा, प्रवज्ञानप्रनष्ठेचा आग्रह धरतात तसंच आर्थथक समृप्रद्ध, 
संम्पन्नतेसाठी त्याच प्रवज्ञानाची प्रत्यक्षमूती असलेल्या यंत्राचं स्वार्त 
करतात. यंत्र म्हिजे मानवाचं सवाप्रधक सक्षम असं सहावं इंद्रीय अिीच 
भपू्रमका ते माडंतात. यंत्राम ळं प्रवषमता वाढते हे म्हििं त्यानंा म ळीच 
मानय नव्हतं. प्रवषमता वाढीस लार्ते ती प्रवतरिाच्या दोषाम ळं, यंत्राम ळं 
नाही. यंत्राम ळं वाढतं ते उत्पादन असं स्पष्ट मत सावरकर नोंदप्रवतात. 

सामाप्रजक क्रापं्रतचा व्याप, प्रवचार प्रन आचार अिा दोनही आघाड्यावर 
सावरकर सप्रक्रय राहून साभंाळीत होते. त्याच संदभात प्रबोधनाचं 
पप्ररिामकारक माध्यम म्हिून सावरकर नाट्य प्रकाराकडे वळलेत. 
‘उत्तरप्रक्रया’, ‘उःिाप’ प्रन ‘सनयस्त खड र्’ सारख्या नाटकाचंा त्यानंी 
प्रपचं केला. प्रबोधन हाच त्याचं्या नाट्यलेखनाचा कळीचा प्रवचार. 
पाप्रनपतचा पराभव पूिगतः प सून टाकण्याची कृती हीच त्यात पतन 
पावलेल्याचंी ‘उत्तरप्रक्रया’. ती केवळ दभानं, मंत्रतंत्रानं होिारी नाही. 
त्यासाठी दभग नकोत दळभार म्हिजे सैप्रनकी बलच हवे हा ‘उत्तर प्रक्रया’ 
नाटकाचा कें द्रस्थानीचा प्रवचार आहे. प्रवद्रोही धमानतर हा अस्पशृ्यतेच्या 
कलंकावरील उपाय नव्हे. स्वकीयाचा त्यार् न करता त्याचंं मत 
पप्ररवतगन, प्रसंर्ी आंदोलनात्मक संघषग करून असल्या प्रकारच्या 
रूढीपरंपराचें प्रनमूगल प्रनवारि हाच त्यावरील उप्रचत उपाय हेच ‘उःिाप’ 
चं ममग, अप्रतरेकी अप्रहसा राष्ट्रप्रहतकारक न ठरता मारकच ठरण्याचा 
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संभव अप्रधक हेओळखून राष्ट्र रक्षिाथग िस्त्रपूजा, बलाची उपासना हीच 
खरी संरक्षक अप्रहसा. कारि आक्रमकाचंं प्रनदालन करण्यासाठी 
उचललेलं िस्त्र प्रहसक ठरत नाही तर अनेकाचं रक्षि करिाऱ्या 
अप्रहसेचच पालन करतं हा ‘सनयस्त खड र्’ नाटकाच्या र्ाभ्याचा प्रवचार 
म्हिून माडंतात. 

 
रत्िाकशगरी-साशहत्य सेवा :- 

स्थानबद्धतेच्या काळातच प्रवचारवंत सावरकरानंी समाज 
प्रबोधनासाठी अनेक लेख प्रलप्रहलेत; तर प्रप्रतभावंत सावरकर त्याच 
प्रबोधनासाठी नाट्यकलेकडेही वळलेत. ह्या काळात इप्रतहासकार 
सावरकरानंी इप्रतहास लेखनाचाही प्रपचं माडंला. महाराष्ट्रात 
प्रिवरायानंी आरंभ केलेलं स्वराज्य-स्वातंत्र्याचं आंदोलन प्रादेप्रिक होतं 
असं अनेकाचंं मत होतं. ते महाराष्ट्रा प रतं होतं प्रन तसंच राप्रहलं. ती एक 
प्रादेप्रिक चळवळ होती. ते मयाप्रदत आंदोलनच काय ते होतं असं 
अनेकाचंं मत होतं. महाराष्ट्राबाहेर तर ही प्रवचारसरिी सवाप्रधक दृढ 
होती. ह्या प्रास्थाप्रपत-प्रचलीत मताचा प्रप्रतवाद करण्यासाठी, अमराठी 
प्रदेिातील हा अपसमज दूर करण्यासाठी सावरकारंनी 
‘प्रहद पदपातिाही’ हा ऐप्रतहाप्रसक गं्रथ हेतूतःत इंग्रजीत प्रलप्रहला. 

परकीय म सलमानी सते्तप्रवरुद्ध प्रिवरायानंं जे एक आंदोलन उभ ंकेलं 
ते महाराष्ट्रात. त्यानंी स्वराज्याचा श्री र्िेिा केला तो महाराष्ट्राप रताच 
मयाप्रदत नव्हता, सावकाि; पि प्रनप्रितपिे सारी उत्तर म क्तर् करून 
संपूिग प्रहद स्थानचं स्वातंत्र्य हेच त्याचं्या राजकीय प्रप्रतभेचं स्वप्नउ होतं हा 
प्रवचार प्रप्रतपादन करून प्रस्थाप्रपत करिं हीच ‘प्रहद पदपातिाही’ ह्या 
गं्रथाच्या प्रलखािामार्ची मूळ प्रन म ख्य पे्ररिा होती. 

स्थानबद्धतेच्या ह्या कालखंडात सावरकरानंी ‘प्रहद त्व’ ह्या प्रवश्ल े
षिात्मक-प्रववेचनात्मक िास्त्रीय गं्रथाचं प्रलखाि पूिग केलं. अर्दी 
लंडनला असतानाहंी ‘प्रहद स्थानचं’ हृदय प्रहदू’ हेच त्याचंं मत होतं. 
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‘प्रपतृभ ू तू, प ण्यभ ू तू, तू आम चा अप्रभमान’ अिीच त्याचंी वैचाप्ररक-
मानप्रसक धारिा होती. तरीही भारतीय राष्ट्रीय सभेनं स्वीकारलेल्या 
प्रहदू-म सलमान-प्रिस्ती-पारिी-यह दी आप्रद सवांचे प्रमळून प्रमसळून 
उदयास येिाऱ्या ं एक ‘प्रहदीराष्ट्र’ प्रवचाराला सावरकराचंा प्रवरोध असा 
नव्हता. असं अस्स्तत्व आकारास येिारं ‘प्रहदीराष्ट्र’ जार्प्रतक प्रक्षप्रतजावर 
एखाययाा ‘इंद्रधन ष्ट्या’सारखंच ख लेल असंच त्याचंं त्यावेळी मत होतं. परंत  
अर्दी आरंभापासून म सलमान त्याचं्या इस्लामी मानप्रसकतेतून ह्या उदार 
प्रन उदात्त संकल्पनेला प्रवरोधच करीत असत. हळूहळू त्याचं्या प्रवरोधानं 
प्रत्यक्ष प्रप्रतकारालाही आरंभ केला. आम्ही प्रथम प्रन िेवपयंत म सलमानच 
राहिार अिी भपू्रमका ते प्रकटपिे बोलून दाखवीत. एक राष्ट्र प्रनर्थमतीला 
मारक-बाधक ठरिाऱ्या ह्या वास्तवावर सावरकराचंं लक्ष होतं. सवाना 
सामावनू घेिारा, समान मानिारा बह संख्य प्रहद समाज प्रसद्ध असतानंा 
त्यास नकारच नव्हे तर प्रवरोध करिाऱ्यानंा प्रहद च प्रहद स्थानात ‘राष्ट्र’ ह्या 
संकल्पनेचे अप्रधकारी, तेच स्वामी प्रन तेच सेवक. त्याचं हे इप्रतहासावर 
आधाप्ररत प्रचतन स्पष्ट करण्यासाठी ‘प्रहद त्वाची मूलतत्वे’ (फंडामेंटल्स 
ऑफ प्रहद त्व) हा इंग्रजी गं्रथ प्रलप्रहला. हा गं्रथ नार्पूरला त्याच्या 
हस्तप्रलप्रखत स्वरुपात डॉ. हेडरे्वाराचं्या हाती लार्ला. त्यानंा तर हा 
गं्रथ वाचून ‘अमृतक ं भ’ प्राप्त झाल्याचा, हाती र्वसल्याचा आनंद झाला. 
त्यानंी प्रिरर्ावला सावरकराचंी भेट घेतली. उभयतातं झालेल्या प्रवचार-
प्रवप्रनमयाचं प्रत्यक्ष मूतगरूप म्हिजे ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’. ह्या प्रविाल-
व्यापक संघटनेचा पे्ररक प्रन मार्गदिगक गं्रथ म्हिजे सावरकराचंा हा 
‘प्रहद त्व’ नामक गं्रथच होय. प्रहद स्थानात ‘प्रहदू हेच राष्ट्र प्रन प्रहद त्व हेच 
त्याचं राष्ट्रीयत्व’. म सलमान, प्रिस्ती, पारिी, यह दी आदी सवग केवळ 
अल्पसंख्यक लोकर्ट. ते संप्रवधानदत्त नार्प्ररकत्वाचे मानकरी, राष्ट्र 
संज्ञा, संकल्पनेचे अप्रधकारी, मानकरी नाहीत. सावरकराचं्या ह्या 
गं्रथातील हे प्रप्रतपादन डॉक्टरानंा एवढं प्रभाप्रवत करतं झालं की ‘प्रत्येक 
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प्रहद मात्रानं वाचलाच पाप्रहजे असा एकमेव गं्रथ’ अिी जाप्रहरातच ते 
त्याचं्या ‘स्वातंत्र्य’ नामक दैप्रनकाच्या म खपषृ्ठावर झळकवीत असतं. 

सावरकरानंी प्रनबंध प्रलखािाला अर्दी प्रकिोर-वयातच आरंभ 
केलेला होता. कवी प्रप्रतभा त्याचं्या रक्तालचाच र् ि होता. चाफेकर-
रानडे ह्याचं्यावरील ‘फटका’ हा त्याचं्या काव्यप्रपचं्याचा आरंभ. 
प्रवयया ततंतंूनी प्रविलेल्या प्रन कम्पप्रकम्पानंी प्रवनटलेल्या त्याचं्या साहसी, 
रोमाचंकारी जीवनातही कवी प्रप्रतभा कधी रोडावली नाही की थंडावली 
नाही. ‘प्रसहर्डाचा पोवाड’, ‘बाजीप्रभ  देिपाडें याचंा पोवाड’, ‘प्रिवाजीची 
आरती’, ‘स्वतंत्रतेचे स्तोत्र’, ‘सार्रास’, ‘तारकास’, ‘जर्न्नाथाचा 
रथोत्सव’, ‘प्रवरहोच्छ् वास’ आप्रद त्याचं्या स्फूट कप्रवता. तसंच ‘सप्तर्थष’, 
‘र्ोमातंक’ आप्रद खंडकाव्यें, ‘कमला’ हे अंदमानच्या बंदीवासात रचलेलं 
महाकाव्य आप्रद. सतेच ‘जोसेफ मॅप्रझनी’, ‘अठरािे सत्तावनचे पप्रहले 
स्वातंत्र्यसमर’ प्रन त्याचप्रमािे आय ष्ट्याच्या उत्तराधातील संध्याकाळी 
प्रलप्रहलेला ‘सहासोनेरी पाने’ हा गं्रथ, िेकड्यानंी प्रलप्रहलेले प्रवप्रवध लेख, 
प्रवज्ञानप्रनष्ठ प्रनबधं, वरै्रे त्याचंी गं्रथसम्पदा त्याचं्या प्रज्ञा-प्रप्रतभेची साक्षच 
ठरिारी आहे. दहाहजार पकं्तीजतून प्रकट झालेली ही गं्रथ संपत्ती आज 
‘समग्र सावरकर वाङ मय’ अिा खंडरूपात प्रकाप्रित झालेली आहे. 

 
सावरकरी साशहत्य दृष्ट्टी-शवचार :- 

सावरकर प्रज्ञावंत पपं्रडत, प्रप्रतभावंत कवी प्रन वैज्ञाप्रनक दृष्टीने 
प्रवचारवंत तर खरेच. परंत  साप्रहत्याकप्ररता साप्रहत्य, कलेसाठी कला ह्या 
भपू्रमकेतून ब्रह्मानंद सहोदर कलानंद ही त्याची वाङ मय दृष्टी कधीच 
नव्हती. लोकमानय प्रटळकानंा जिी र्प्रित प्रवषयाच्या अध्ययन-
अध्यापनाची भारी आवड प्रन आकाकं्षा; पि तत्कालीन पप्ररस्स्थतीतं त्यानंा 
राजकीय नेता व्हावं लार्लं. जी र्ोष्ट लोकमानयाचंी तीच सावरकराचंी. 
तत्कालीन पप्ररस्स्थतीतं त्यानंा पारतंत्र्याप्रवरुद्ध ‘सिस्त्र क्रापं्रतचा केतू 
उभारून माप्ररता माप्ररता मरेतो झ ंजेन’ अिी प्रप्रतज्ञा करण्यास भार् 



 

७८ 

 

पाडलं. पप्ररिामी त्यानंी आपली सारी प्रज्ञा राबप्रवली, प्रप्रतभा परजली ती 
देिस्वातंत्र्यासाठीच. मातृभमूीला एकदा ‘मन वाप्रहल्यावर’ मर् ‘वकृ्तजत्व 
वाग्वैभवप्रह’ त्यानंी प्रतच्याच चरिी अपगि केलं. भर्वती स्वतंत्रता हीच 
त्याची देवी, देवता झाल्यावर मर् प्रतचं स्वातंत्र्य हीच ‘मोक्षम प्रक्त ’ प्रन तेच 
‘ब्रह्म-परब्रह्म’ ठरलं. 

सिस्त्र राज्यक्रापं्रतच्या साहसी जीवनात त्याचं्यावर जे जे प्रसंर् 
र् दरलेत, जी जी संकटे पहाडापरी कोसळळीत; त्याचं्या मनात जो जो 
भावभावनाचंा हलकल्लोवळ झाला, मस्तकातं जी जी वादळं उठलीत 
त्याचं िब्दरूप म्हिजे सावरकर साप्रहत्य असल्याम ळे राष्ट्र स्वातंत्र्य, 
स्वातंत्र्य रक्षि, त्यासाठी िस्त्रोपासन हेच सावरकर साप्रहत्याचं प्राितत्त्व 
ठरलं. 

जीवनध्येयाच्या संदभात सावरकर म्हिूनच कतगव्याचा प्रवचार 
प्राम ख्यानं करताना आढळतात. कस्ल्पत रंर्ानी रंर्लेलं रसप्रनष्ठ साप्रहत्य 
सावरकर अव्हेरीत नाहीत. तरीही साप्रहत्य म्हिजे केवळ अथगकामाचा 
प्रपचं असं ते माप्रनत नाहीत. साम्यवादी प्रन काम्यवादी असे दोनही साप्रहत्य 
प्रकार सावरकरी दृष्टीत एकेरी प्रन एकारं्ी ठरतात. सामाप्रजक राजकीय 
वास्तव प्रवसरून लाप्रलत्यात लोळिारी साप्रहत्याची उपासना 
सावरकराचं्या लेखी केवळ अथगिूनयच ठरत नाही तर अनथावहच होय. 
स्वातंत्र्य, राजकीय सत्तास्थैयगच आर्थथक स बते्तला आश्वासक ठरतं प्रन 
त्यापोटीच मर् सकस साप्रहत्यकला आप्रदची होिारी प्रनर्थमती जीवनाला 
प्रहतकारक ठरते असं सावरकर स्पष्टपिे बजावतात. ‘जे राष्ट्र ख रटे, 
द बळे त्याचे साप्रहत्यप्रह ख रटे प्रन द बळे असिार’ ही त्यानंी मूळ प्रन म ख्य 
भपू्रमका. ‘अलंकार िास्त्रावर जर्न्नायथ पपं्रडता सारख्याचे उत्कृष्टातील 
गं्रथ ज्वावेळी प्रलप्रहले जात होते, त्याचवेळी राष्ट्रमातेच्या अंर्ावरील 
म क ट क ं डलाप्रद रािीपिाचे अलंकार एकामार्ून एक ओरबडून काढले 
जात होते’ ही वस्त स्स्थती प्रज्ञावत-प्रप्रतभावंत सावरकर म ळीच प्रवसरू 
देत नाहीत; प्रवसरू इस्च्छत नाहीत. ‘लेखण्या सोडा, तोडा; बदं का घ्या’, 
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‘साप्रहस्त्यक नकोत सैप्रनक हवेत’ हा संदेि अर्दी प्रनभीडपिे साप्रहत्य 
सम्मेलनाच्या अध्यक्षपदावरून देण्यातही ते कचरत नाहीत. असं सारं्िारे 
सावरकर साप्रहत्याचे प्रवरोधक नव्हते तर संदभासह साप्रहत्याचं योग्य ते 
मूल्यमापन करिारे रप्रसक प्रन ममगज्ञ समीक्षक होते हे प्रवसरता कामा नये. 

 
भाषाशलपी िुद्धी सुधारिाशवचार :- 

ह्याच राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या प्रन अस्स्मता मूल्याचं्या संदभातच सावरकर 
भाषा ि द्धीचा प्रन प्रलपी स धारिेचा आग्रही प्रवचार माडंतात. जेते प्रजताच्या 
संस्कृतीवर भाषेद्वारेच आक्रमि करीत असतात. जेत्याचं्या परकीय 
भाषेतील िब्द सत्ताकाळात सहजपिे स्वकीय भाषेत प्रिरतात. हळूहळू 
अर्दी ओळखायला न येण्याइतके एकजीव होऊन स्स्थरावतात. मर् ते 
स्वभाषेतीलच समजून सरास वापरले जातात. पि ते वस्त तः परभाषीय 
आक्रमिाचे एकप्रकारे व्रिच असतात. अिा िब्दाची सहेतूक हकालपट्ी 
करण्यात आली पाप्रहजे. सावरकराचं्या भाषाि द्धी आंदोलनामार्ची 
सैद्धापं्रतक भपू्रमका हीच होती. स्वभाषेतच नसतील ते िब्द प्रनमाि 
करायला हवेत प्रन ते करता येतात अिी सावरकराचंी भाषाप्रवषयक 
भपू्रमका होती. त्यान सार त्यानंी नवीन िब्दप्रनर्थमतीची टाकसाळच 
घातली. प्रदनाकं, ह तात्मा, महापौर, नौदल, भदूल, वाय दल तसेच 
ध्वप्रनके्षपक, आकािवािी वा नभोवािी, दूरध्वनी, दूरदिगन असे प्रकतीतरी 
िब्द आज भारतीय भाषातं प्रचलीत प्रस्थाप्रपत झालेले प्रदसतात. 
षट कार, चौकार, फलंदाज, र्ोलंदाज, यष्टीरक्षक आप्रद िब्द सावरकरी 
देिर्ीच होत. प्रचत्रपट के्षत्रातही प्रनमाता, प्रदग्दिगक, वेषभषूा, 
छायाप्रचत्रि, ध्वप्रनम द्रिसारखे िब्द सवग पप्ररप्रचत झालेले आहेत. 
भाषाि द्धीचा त्याचंा प्रयत्नज स्वभाषा समृद्ध प्रन संपन्नय करण्याचाच 
होता. भाषाि द्धी बरोबर सावरकर प्रलपीस धारिाही सूचप्रवतात. प्रचप्रलत 
बाराखडीतील ‘इ’ ऐवजी ‘प्रअाा’ ‘अीप्रा’ ‘अेत’ ‘अैि’ ‘अ ा’े ‘अूव’ अिी 
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स धारिा ते सूचप्रवतात. प्रलपीस धारिेमार्ची सावरकराचंी भपू्रमका 
यंत्रय र्ातील टंकलेखनाची सोय ही होती. 

 
शविाअट पूित मुक्तचता :- 

प्रत्यक्ष बपं्रदवासापेक्षा स्थानबद्धता बरीत स सह्य अिीच होती. राजकीय 
के्षत्रात आंदोलन वा मत ह्यावर बंदी होती. सावरकरानंी मर् सामाप्रजक-
सासं्कृप्रतक के्षत्र बरच भरघोस कायग करून स्थानबद्धताही साथग केली, 
सत्कारिी लावली. ह्या काळातही प्रब्रप्रटि िासन त्याचं्या हालचाली प्रन 
भेटीर्ाठीवर बारीक लक्ष ठेवनूच होतं. तरी र् प्तपिे िक्य ते कायग चालूच 
असायचं. अनेक वेळा िासनाच्या दमदाटीला सामोरा जावं जार्ायचंच. 
अिा रीतीनं जवळपास तेरा वषांचा काळ लोटला. एकोिवीसिे 
पस्तीसच्या प्रनयमान सार प्रनवडि का होऊन प्रातंीय स्वायतत्ता प्रमळाली. 
म ंबईत कपूर मंप्रत्रमंडळाची सत्ता आली. सावरकराचंी प्रवनाअट म क्तसता 
करण्याच्या अटीवरच श्री. जमनादास मेहता कूपर मंप्रत्रमंडळात दाखल 
झालेले होते. त्याचं्या आग्रही भपू्रमकेम ळेच िेवटी सावरकराचंी प्रवनाअट 
पूिग म क्तझता करण्यात आली. (१० मे १९३७). 

१९१० ते १९२१ पयंत सावरकरानंा अंदमानात जनमठेप 
काळ्यापाण्याची प्रिक्षा भोर्ावी लावली. त्यानंतर त्यानंा प्रहद स्थानातील 
वेर्वेर्ळ्या त रंुर्ात डाबंण्यात आलं प्रन िेवटी १९२४ ला त्यानंा स दूर 
रत्नाप्रर्रीसारख्या त्यावेळी मार्ासलेल्या प्रदेिात स्थानबद्ध करण्यात 
आलं. १३ वषांच्या स्थानबद्धतेनंतर सावरकर आता पूिगम क्त  झालेले 
होते. रत्नाप्रर्री ते म ंबई प्रवासात त्याचें प्रठकप्रठकािी सत्कार करण्यात 
आले. सत्कार स्वार्तासह त्यानंा प्रनषेधाच्या घोषिाही ऐकाव्या लार्ल्या. 
कागेँ्रससारख्या ज नया, मोठ्ा पक्षाच्या जेष्ठ, शे्रष्ठ नेत्यानंी सावरकरानंा 
पक्षात अमंप्रत्रत केलं. परंत  सावरकरानंी आपल्या ध्येय धोरिान सार 
लोकमानयाच्या ‘स्वराज्य’ पक्षात प्रवेि करण्याची घोषिा केली. त्याच 
वषी प्रहद सभेच्या किावती (अहमदाबाद) अप्रधवेिनासाठी त्याचंी 
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अध्यक्षपदी प्रनवड झाल्याची घोषिा झाली. त्याचं्या एकूि त्यावेळच्या 
प्रवचारसरिीला धरूनच त्याचंी प्रनवड झालेली होती. त्यानीही म क्तक 
होताच लाभलेल्या ह्या आर्ळ्या सनमानाचा सानंद स्वीकार केला. 

कागेँ्रससारख्या मोठ्ा प्रन लोकप्रप्रय पक्षात प्रवेिाची सनमानय संधी 
चालून आलेली असताना त्या मानानं अर्दी नवथर अिा प्रहद महासभेचं 
नेतृत्व त्यानंी स्वीकारलं. कारि तेच त्याचं्या ताप्रत्त्वक भपू्रमकेला योग्य 
वाटलं. म सलमानाचं्या आक्रमक, अलर्तावादी ध्येय धोरिाची त्यानंा पूिग 
जािीव होती. तरीही कागेँ्रसच्या वतीनं सतत त्याचंा अन नय करण्यात 
येत असायचा. कागेँ्रसची ही नीती सावरकराचं्या एकूि राजकीय 
धोरिाला मानय होण्यासारखी नव्हती. कारि त्याचं्या व्यवहारी, वास्तव्य 
दृष्टीनं ती अंप्रतमतः राष्ट्रप्रवघातक ठरिारी होती. देिप्रहत प्रन राष्ट्रकल्याि 
ह्या प्रवषयात सावरकर अर्दी असमनवयवादी होते. कारि 
राष्ट्रप्रहताप्रवरुद्ध असा कोिताही प्रवचार त्यानंा मानय होण्यासारखा 
नव्हताच. रत्नारप्रर्रीच्या वास्तव्यातच त्यानंी ‘प्रहद त्वाची मूलतत्त्वे’ हा 
गं्रथ प्रलहून आपली राजकीय प्रवचारप्रिाली स्पष्टपिे माडंलेली होतीच. 
एकेकाळी कागेँ्रस अंतर्गतच काम करिारी प्रहद महासभा कागेँ्रसपासून 
प्रवलर् होऊन प्रहद प्रहताचा प्रवचार करिारी म्हिजेच राष्ट्रप्रहताचा प्रवचार 
करिारी संघटना म्हिून धडपडत होती. अिा पक्षाचं धूप्ररित्व त्यानंी 
स्वीकारिं जेवढं स्वाभाप्रवक तेवढंच साथग प्रन समथगनीच होतं. त्यानंी 
नेमकं तेच केलं. 

 
वहदुमहासभाध्यक्ष-किावती अशधवेिि :- 

किावती अप्रधवेिनाच्या पप्रहल्याच आपल्या अध्यक्षीय भाषिात 
सावरकरानंी ‘सयया पप्ररस्स्थतीत प्रहद स्थानात परस्पर प्रवरोधी प्रहदू प्रन 
म सलमान अिी दोन राष्ट्रे अस्स्तत्वात असल्याची’ वस्त स्स्थती स्पष्टपिे 
माडंली. ही वस्त स्स्थती नाकारून सवाचं प्रमळून एक ‘प्रहदीराष्ट्र’ उभ ं
करण्याची कागेँ्रसची प्रवचारप्रिाली प्रन तद प्रवषयक प्रयत्नक राष्ट्रघातक 
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ठरण्याचीच िक्यता अप्रधक असं सावरकराचंं मत होतं. रोर् लपवनू, 
नाकारून ना रोर्ाचे प्रनदान करता येतं ना ं प्रनवारि ही. सावरकराचंी 
अर्दी वास्तव भपू्रमका. त्यानंी ती कसलाही आडपडदा न ठेवता घोप्रषत 
केली. प्रहदू-म सलमान, प्रिस्ती-पारिी-यह दी अिा सवांचं प्रमळून-
प्रमसळून प्रनमाि होिारं ‘प्रहदीराष्ट्र’ हा प्रवचार उदात्त असला, उदार 
असला, आदिग असला तरी प्रत्यक्षात वास्तव म्हिून उतरिं केवळ 
अिक्य असं सावरकराचंं अन भवी मत झालेलं होतं. प्रयोर् फसताना 
प्रदसत असतानाही त्याचंा त्याच प्रदिेनं तसाच प्रयोर् करीत राहिं 
सावरकराचं्या लेखी न सता व्यथग वेडर्ळपिाच काय तो ठरत नव्हता; तर 
आत्मघातक ठरत होता. कारि म सलमान त्याचं्या इस्लामी 
प्रवचारसरिीत स्वतःला ‘राष्ट्र’ मानतात हे वास्तव सावरकरानंी 
प्रहदूसमोर अर्दी प्रनःसंप्रदग्धपिे पप्रहल्याच व्याख्यानात माडंलं. त्याचं्या 
अिा स्पष्ट माडंिीनं मोठं वादळ उठलं. त्याचं्यावर प्रद्वराष्ट्रवादाचा 
प रस्कार करण्याचा आरोपही लावण्यात आला. वास्तप्रवक जे आहे, जे 
मानलं जातं ते ते सारं्िं म्हिजे वस्त स्स्थतीचं कथन करिं होतं. परंत  
त्यासाठीच त्याचं्यावर प्रद्वराष्ट्र प्रवचार प्रनर्थमतीचा आरोप करण्यात आला. 
सवाचं प्रमळून जे एकसंघ ‘प्रहदीराष्ट्र’ प्रनमाि करण्याची आकाकं्षा बाळर्ूि 
कागेँ्रसी प्रवचारप्रिाली त्या प्रदिेनं प्रयत्नािील होती. ते प्रनमाि झालंच, ते 
अस्स्तत्वात आलंच, नव्हे आहेच हया च कीच्या समजूतीतून सावरकरावर 
प्रद्वराष्ट्रवादाचं समथगन करण्याचा आरोप करण्यात येत होता. म सलमान 
स्वतःला वेर्ळं ‘राष्ट्र’ मानतात एवढेच सावरकर सारं्तात. ते त्यानंा 
प्रहद स्थानात ‘राष्ट्र’ संकल्पनेचे अप्रधकारी माप्रनत नाहीत. कारि 
प्रहद स्थानात बह संख्य प्रहद  हेच ऐप्रतहाप्रसक, सासं्कृप्रतक दृष्ट्ट्या ‘राष्ट्र’ 
ह्या संज्ञा-संकल्पनेचे मानकरी हीच त्याचंी भपू्रमका होती. इतर 
अल्पसंख्यक केवळ लोकर्टच. परंत  सावरकराचं्या स्पष्ट प्रप्रतपादनाचा 
प्रवपयास करण्यात आला प्रन आजही तो तसाच करण्यात येतो. 
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सतत सहा सात वषग सावरकराचंी प्रहद  महासभेच्या अध्यक्षपदी प्रनवड 
झाली. ह्या काळात त्यानंी आपली प्रवचारप्रिाली जनमानसात 
रुजप्रवण्यासाठी वादळी प्रचार केला. त्याचं्या व्यप्रक्तमत्त्वाला एक आर्ळं 
वलय लाभलेलं होतंच. जनमानसात त्याच्याप्रवषयी प्रवलक्षि आकषगि 
होतं. कच्छपासून कामरूप (असम) पयंत प्रन काश्मीरपासून 
कनयाक मारीपयंत असा पप्रिम-पूवग, उत्तर-दप्रक्षि प्रवभार् त्यानंी आपल्या 
अमोघ वकृ्तग रत्वानं अर्दी ढवळून काढला प्रन प्रहद महासभा एक प्रभावी 
पक्ष म्हिून उभा केला. डॉ. िामाप्रसाद म खजी, ब.ॅ प्रनमगलचंद्र चटजी, 
आस तोष लाप्रहरी, भाई परमानंद, प्रा. प्रव. घ. देिपाडें, प . भा. भावे 
सारखी मािसं त्याचं्याच प्रभावळीत प्रहद सभेत कायगरत झाली. 

 
सावरकर-सुभाषचंद्र भेट :- 

सावरकर प्रहद सभेचे अध्यक्ष म्हिून राजकीय के्षत्रात कायगरत होते. 
प्रद्वतीय महाय द्धाचा हा काळ होता. ह्याच काळात कागेँ्रस मधून 
हाकलण्यात आलेले स भाषबाबू एक प्रदवस सावरकर सदनात आले. 
वास्तप्रवक ते सावरकराचंी भेट घ्यावी म्हिून म ंबईला आलेले नव्हते तर 
प्राम ख्याने जीनाचं्या भेटीसाठी आलेले होते. कागेँ्रसमधून हकालपट्ी 
झालेली असल्याम ळे आता ते कागेँ्रसचे प्रप्रतप्रनधी राप्रहले नव्हते. जीनानंी 
त्यानंा प्रहद राष्ट्राचा प रस्कार करिाऱ्या सावरकराचंी भेट घेऊन मर्च 
भेटीसाठी आल्यास भेट साथग ठरेल असं ऐकप्रवलं. त्याम ळं त्यानंा 
सावरकराचंी भेट घेिं भार्च पडलं. जीना सावरकरानंाच प्रहद नेता 
मानीत. सावरकर सदनात उभयताचंी भेट झाली (२२ जून १९४०) 
देिातील घडामोडीवर सावरकराचंं बारीक लक्ष होतंच. आंतर् राष्ट्रीय 
वातावरि कोण्या प्रदिेने जात आहे वा जािार ह्याचाही त्यानंा कयास 
होता. जपानमध्ये स्थाप्रयक झालेल्या रासप्रबहारी बसूसारख्या 
क्रापं्रतकारकाचंा प्रन त्याचं्या र् प्त पत्रव्यवहार होताच. त्या पत्राच्या आधारेच 
जपान द सऱ्या महाय द्धात प्रब्रटन प्रवरोधात उतरण्याची िक्यता 



 

८४ 

 

सावरकरानंी बोलून दाखप्रवली. स भाषबाबूसंारख्या तेजस्वी तरुिानं 
बाहेरच्या देिात जाऊन त्याचंं सैप्रनकी साहाय्य प्रमळप्रवण्याचा प्रयत्ने 
करावा प्रन य द्धात र्वसलेल्या प्रब्रप्रटि राज्याला िेवटचा पप्ररिामकारक 
टोला हािावा असा प्रवचार त्याचं्या जवळ व्यक्त् केला. रासप्रबहारी बसूंचं 
त्यानंा िेवटचं आलेलं १९३९ च्या काळातलं पत्रही त्याचं्या प ढ्यात 
टाकलं. इंग्रज राज्यकते प्रत्यक्ष प्रहद स्थानच्या उरावर नाचत असताना 
त्याचें प तळे आप्रद हलप्रवण्याच्या यःकप्रित चळवळी करून त रंुर्ात सडत 
पडण्याचा धोका पत्करू नये असंही आपलं मत व्यक्त  केलं. कोिताही 
िब्द प्रदला नाही, परत भेटू असं सारं्ून त्यानंी प्रनरोप घेतला. लवकरच 
त्यानंी त्याचं्या संकल्पाप्रमािे इंग्रजाचे प तळे हटप्रवण्याची चळवळ 
केलीच. जनजार्ृतीचा तोच मार्ग प्रनदान त्यावेळी तरी त्यानंा उप्रचत 
वाटला असावा. सावरकरानंी भाकीत केल्याप्रमािे त्यानंा अटक 
करण्यात आली प्रन त रंुर्ात डाबंण्यात आलं. त रंुर्ात मात्र सावरकर 
प्रवचार प्रवचार प्रन सूचनेचा आठव झाला असावा. त्यान सार त्यानंी आपली 
प्रदिा ठरप्रवली प्रन एक प्रदवस सारी सोंर्ढोंर् करून आपली र् प्तपिे 
स टका करून घेतली. 

 
सुभाषबाबंूचे गुप्त पलायि-सावरकरांचा सैशिक प्रचार :- 

त रंुर्ातून एक प्रदवस स भाषबाबनूी र् प्तपिे यिस्वी पलायन केलं. 
काबलू मारे् त्यानंी रप्रियात प्रवेि केला. तेथे त्यानंा अपेप्रक्षत साहाय्य 
प्रमळिं कठीि होतं. त्यानंी मर् जमगनीला प्रयाि केलं. जमगन राजकीय 
नेत्यािंी सतत भेटीर्ाठी केल्या, चचा आरंप्रभल्या. सततच्या प्रयासानंतर 
जमगन िासनाकडून अपेप्रक्षत साहाय्याची आिा वाटली प्रन ती पूिग 
होण्याची घडीही आली. त्यानंा सवगप्रथम स्वतंत्र प्रहद स्थानसाठी नभोवािी 
कें द्र काढण्याची अन मती प्रमळाली. १९०८ ला जमगनीत स्टटर्ाडगला 
भरलेल्या आंतर् राष्ट्रीय समाजवादी कागेँ्रसमध्ये अप्रभनव भारताच्या 
प्रप्रतप्रनधी मडॅम कामा ह्यानंी स्वतंत्र प्रहद स्थानचा ध्वज फडकप्रवलेला 
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होता. उपस्स्थत प्रप्रतप्रनधींनी त्यावेळी त्याला मानवंदनाही प्रदलेली होती. 
भारतीय क्रापं्रतकारक पप्रहल्या महाय द्धापासूनच जमगनीत कायगरत असत. 
कारि जमगनी म्हिजे प्रब्रप्रटिाचंा क्रमाकं एकचा ित्रू ही बाब ते जािून 
होते. ह्यासवग घडामोडीचा पप्ररिाम प्रहद स्थानच्या स्वातंत्र्याप्रवषयी 
जमगनीत सहान भतूीचं वातावरि प्रनमाि करण्यात झालेला होता. जमगन 
सम्राट कैसर प्रवल्यम्सनं राष्ट्राध्यक्ष प्रवल्सनला केलेल्या तारेतही 
प्रहद स्थानच्या स्वातंत्र्याच्या प्रश्नाचा उल्लेरख जार्प्रतक िातंतेच्या 
संदभात केलेला होता. जमगनीच्या तत्कालीन िासनाच्या साहाय्यानेच 
स भाषबाब ूजपानला पोहचू िकले. त्याचंा हा प्रवास पािब डीतून झाला 
प्रन तो जमगनीच्या सैप्रनकी साहाय्याम ळेच काय तो िक्य होता, अनयथा 
नाही. जपानमध्ये पोहोचताच स भाषबाबूचं्या हालचालींना वेर् आला. 
द सऱ्या महाय द्धात जपान प्रब्रप्रटि प्रवरोधात असिं ही बाब प्रहद स्थानच्या 
स्वातंत्र्याच्या संदभात सवाप्रधक महत्त्वाची होती. क्रापं्रतकारक रासप्रबहारी 
बसू जपानात आधीपासूनच ह्या प्रदिेनं काम करीत होते. त्यानंा बऱ्याच 
प्रमािात यिही आलेलं होतं. त्यानंी जपानात स्थापन केलेल्या ‘भारतीय 
स्वातंत्र्य संघ’ ह्या संघटनेला जपानी िासनाची मानयताही प्रमळप्रवलेली 
होती. य द्धात पूवग आघाडीवर जपान प्रवजयी होत िेवटी प्रसर्ापूरवर 
जपानचं स्वाप्रमत्व प्रस्थाप्रपत झालेलं होतं. प्रसर्ापूरची सूत्र रासप्रबहारी 
बसूंच्या स्वाधीन करण्यात आली. त्याचवेळी स भाषबाब ूजपानला पोचले. 
राजप्रबहारींना त्याची वाता होतीच. इकडे प्रहद स्थानात त्याचवेळी 
सावरकर, “तरुिानंो, सैनयात भरती व्हा. कधी नव्हे अिी स विगसंधी 
चालून आलेली आहे. प्रब्रप्रटिाचं्या सैनयभरतीचा पूरेपूर लाभ उचला प्रन 
नौदल-भदूल-वाय दलात प्रवेि घ्या. िस्त्रास्त्राचंी ओळख, रिभमूीवरील 
डावपेच सारंसारं प्रिकून घेण्याची हीच आयती संधी. त्याचं्या देिाच्या 
स्वातंत्र्यासाठी वापर कसा प्रन केव्हा करायचा ह्याची पे्ररिा वेळ 
आपोआपच देईल.” अिा स्पष्ट िब्दात उघड उघड प्रचार करीत असत. 
त्याचं्या दूरदृष्टी प्रचाराचं ममग न उमर्लेलं कागेँ्रसी नेते त्याचवेळी त्यानंा 
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प्रब्रप्रटिाचंा ‘स्स्क्रटूवीर’ संबोधून त्याचंी अवहेलना करीत होते की स्वतःच 
अज्ञान, अडािीपि, प्रकट करीत होते? कारि सावरकरासंारख्या 
बावन्नोकिी स्वातंत्र्यावीराचं अंदमानी प्रदव्यही प्रवसरून ते तसा आरोप 
करीत होते. प्रहद स्थानात कागेँ्रसी नेते सावरकरावंर असा घृिास्पद 
आरोप करीत असलेत तरी त्याचवेळी प्रतकडे स भाषबाब ू मात्र 
सावरकराचं्या सैप्रनकीकरिाच्या प्रचाराचा र्ौरव करीत होते, त्याचे 
प्रकटपिे स्वार्त करीत होते. प्रसर्ापूर आकािवािी वरून केलेल्या 
भाषिात ते म्हिाले, “च कीची राजकीय प्रवचारप्रिाली प्रन द्रष्ट्ट्यादृष्टीच्या 
अभावी कागेँ्रसचे जवळपास सारेच नेते प्रब्रप्रटि सेनेतील प्रहदीसैप्रनकानंा 
‘भाडोत्री’ म्हित प्रन त च्छ लेप्रखत; त्याचवेळी सावरकर मात्र सैनय 
भरतीचा उघड प्रचार करीत आहेत ही मोठी आिादायक, उल्लेसखनीय 
र्ोष्ट होय. ह्याच तरुिातून प्रप्रिप्रक्षत अप्रधकारी प्रन य द्ध क िल सैप्रनकाचंा 
आझाद प्रहदसेनेला प रवठा होत आहे.” सावरकराचं्या द्रष्ट्ट्या दृष्टीने 
पाप्रहलेल्या सिस्त्र स्वातंत्र्य संघषाचा प्रवचार असा प्रत्यक्ष कृतीत 
उतरप्रविाऱ्या नेताजी स भाषबाबूनंी अिा प्रकटपिे समथगन करण्यापेक्षा 
अनय पावती कोिती असिार?  

 
वसगापूर-सुभाष-रासशबहारी भेट :- 

सिस्त्र राज्यक्रातंीच्या प्रयस्त्न रासप्रबहारी आरंभापासूनच सप्रक्रय 
होते. जपानात त्याचें वास्तव्यही बऱ्याच वषाचे. प्रसर्ापूरची सूते्र त्याचं्या 
कायाच्या यिस्वीतेची पावती होती. परंत  आता रासप्रबहारीचं वय बरच 
झालेलं होतं. आकाकं्षा प्रन इच्छािक्ती प्रबल प्रन प्रखर असली तरी 
वयोमानान सार त्याचंी कायगक्षमता प ढचा संघषग करण्यास अर्दी असमथग 
नसली तरी उिी प्रनप्रितच होती. ते स्वतःही बाब ओळखून होते. 
स भाषबाबसूारखा तरुि जपानमध्ये पोहोचल्याचा त्यानंा प्रवलक्षि आनंद 
झालेला होता. स्वतः आघाडीवर असताना प्रब्रप्रटि सैनयातील प्रहदी 
सैप्रनकानंा त्यानंी त्याचं्या अंतकरिाला जाऊन प्रभडिाऱ्या िब्दानंी 
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आवाहन करताच ४५००० प्रहदी सैप्रनक प्रब्रप्रटि पक्ष सोडून त्याचं्या बाजूस 
प्रमळालेले होते. अिा आियगकारक प्रप्रतसादाचे वस्त प्रनष्ठ विगन ‘टू गे्रट 
इंप्रडयनस इन जपान’ ह्या प स्तकाचे जपानी लेखक जे. जी. ओहसावा 
ह्यानंी आपल्या प स्तकात केलेले आहे. सावरकराचें ‘तरुिानंो सैनयात 
भरती व्हा’ हे धोरि प्रत्यक्ष अिा अन कूल प्रप्रतसादात आकारास येत होतं 
असा अप्रभप्राय प्रस्त त प स्तकाच्या लेखकानं नोंदप्रवला आहे. 
प्रसर्ापूरलाच वृद्ध सेनानी राप्रबहार बसूंनी सेनापतीपदाची सूते्र तरुि, 
तडफदार अिा स भाषबाबचू्या स्वाधीन केली. ‘देिर्ौरव’ स भाषबाब ूआता 
‘नेताजी’ झालेत. त्यानंी मर् प्रहद स्थानच्या पूवग सीमावर धडका देण्यात 
यि प्रमळप्रवलं. त्याचं्या नेतृत्वाखालीच क्रापं्रतकारकाच्या कष्टानंी प प्रनत 
झालेलं अंदमान स्वतंत्र झालं. त्यानंीच तेथे अस्थायी िासनाची घोषिा 
केली, क्रापं्रतकारक देिभक्तावंच्या घामानं प्रन रक्ताचनं पावन झालेल्या 
त्या क प्रप्रसद्ध कारावासाच्या वास्तूला स भाषचंद्रानी आपल्या कायगकतृगत्वनं 
म के्त करून मानाची वंदना प्रदली. प्रवजयी वाटचाल करीत ते इंफाल-
असमच्या सीमेवर धडकले. परंत  द दैवानं अनपेप्रक्षत घाला घातला. 
जपानमधील प्रहरोप्रिमा नार्ासाकी ह्या नर्रावर अमेप्ररकेनं अि अस्त्राचंा 
घाव घातला. त्या भयानक प्रयोर्ाम ळे जपानला न सती माघारच नव्हे तर 
य द्ध स्थप्रर्तीची िरिार्ती पत्करावी लार्ली. पप्ररिामी स भाषबाबूंच्या 
प्रवजयी वाटचालीला अटकाव झाला. त्यानंा माघार घेिच भार् पडलं. 

 
युद्ध-समाप्ती-स्वातंत्र्याची पहाट :- 

स भाषचंद्र बोस पूवगसीमेवर अिी प्रवजयी वाटचाल करीत असताना 
इकडे सावरकर स्पष्टपिे सारं्त की, प्रहद स्थानचं स्वातंत्र्य आता 
चर्थचलच्या प्रनिगयावर अवलंबनू राप्रहलेलं नसून ते य द्धदेवतेच्या हाती 
आहे. नेमकी ही य द्धदेवताच ऐन प्रवजयाच्या प्रसंर्ी रुसली. पि ती 
प्रब्रटनवरही प्रसन्ना नव्हती. प्रवजय प्रमळूनही प्रब्रटन पराभतू झाल्यार्त 
होतं. तरुिाचंी एक प्रपढीच य द्धात कामी आली होती. य द्धावरील प्रचंड 
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खचाम ळं प्रब्रप्रटि साम्राज्य प्रदवाळखोरीत प्रनघालं, ते प्रब्रप्रटि साम्राज्याचं 
कंबरडच मोडिारं ठरलं. य द्धोत्तर प्रब्रटीनमध्ये सत्तातंर घडून आलं. 
साम्राज्यवादी प्रन य द्धखोर चर्थचलची रावट संपली. क्लेयमंट ॲटली 
पतंप्रधान पदावर आले. य द्धज्वरानं पार प्रबघडून टाकलेल्या प्रब्रटनची 
प्रकृती स धारण्याचं, प्रवस्कटलेली आर्थथक घडी परत नीट करण्याचं 
दाप्रयत्व त्याचं्यावर आलं. त्यासाठी िातंता हवी होती. प्रहदीसैनय आपल्या 
आजे्ञत ठेविं केवळ अिक्य प्रन आपल्याजवळ साम्राज्य स रप्रक्षत ठेवण्या 
इतकं सैनयबळ उरलेलं नाही. अिी वेळी साम्राज्याचा संसार सत्तातंर 
करून आटोपता घेिंच योग्य प्रन आवश्यक मानून त्यानंी तसा प्रनिगय 
घेतला, ॲसटलीची ही भपू्रमकाच सैप्रनकी संघषाच्या यिस्वीतेची साक्ष 
नाही काय?  

 
सावरकर-फाळिीची भयसूचिा :- 

द सऱ्या महाय द्धाच्या काळात सावरकर एकीकडे सैनयभरतीचा उघड 
उघड प्रचार करून सिस्त्र संघषाद्वारे स्वातंत्र्य संपादनाचा प्रयत्न  करीत 
होते तर द सरीकडे कागेँ्रसी नेत्याचं्या ध्येयधोरिाची अंप्रतम पप्ररिती 
देिाच्या फाळिीत होिार आिी भयसूचना जनतेला देत सानधान करीत 
होते. सावरकर प्रहद स्थानात प्रहदू हेच राष्ट्र ह्या ताप्रत्त्वक भपू्रमकेतून 
प्रहद त्व- प्रहद राष्ट्र प्रवचारप्रिालीचा प्रखर प रस्कार करीत होते. तरीही ते 
‘प्रहदीराष्ट्र’ प्रवरोधी नव्हते. अिा प्रकारच्या प्रहदीराष्ट्रात सवगच ‘प्रहदी’. 
मर् त्यात कोिी ‘प्रहदू’ नाही वा ‘म सलमान’ नाही ही त्याचंी भपू्रमका होती. 
त्याम ळेच म सलमानाचं्या अलर्तावादी मानप्रसकतून ते करीत असलेल्या 
स्वतंत्र पाप्रकस्तानच्या मार्िीकडे ते द लगक्ष वा डोळेझाक करून त्याचंा 
अन नय करण्याच्या धोरिाच्या प्रवरुद्ध होते. देि स्वातंत्र्याच्या प्रश्नाबाबत 
त्याचंी भपू्रमका अखंड प्रहद स्थानची होती. त्यासाठीच मर् त्यानंी ‘याल तर 
त मच्या सह, न याल तर त मच्या प्रवना प्रन प्रवरोधाल तर प्रवरोधून’ अिा 
धोरिाचा किखर, कठोर प रस्कार केला. 
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द सऱ्या महाय द्धाच्या काळात सावरकर अर्दी जीवाच्या आकातंानं 
जनमत जार्ृत करीत होते. कागेँ्रसची ‘छोडो भारत’ चळवळ अंती ‘तोडो 
भारत’ ठरिार म्हिून बजावीत होते. संभाव्य सत्तातंराच्या संदभात ते 
‘कागेँ्रसला मत म्हिजे पाप्रकस्तानला मत’ टाकिारे आपले देिबाधंव 
प्रहदीराष्ट्राला मत देण्याऐवजी पाप्रकस्तान प्रनर्थमतीला मत देतील ही 
वस्त स्स्थती त्याचं्या द्रष्ट्ट्या दृष्टीला स्पष्ट प्रदसत होती. कागेँ्रसच्या 
म सलमान प्रवषयक अन नयाची पप्ररिती िेवटी पाप्रकस्तानची मार्िी 
मानय करण्यातच होिार ह्याची सावरकरानंा अर्दी खात्री होती. 
सावरकरानंी जीवाची अर्दी आर्पखड करून जनतेला सावधान 
करण्याचं आपलं कतगव्य केलं. जनतेनं मात्र त्याच्या ध्येयधोरिाच्या 
बाजंूनं कौल न देता तो कागेँ्रसलाच प्रदला. प्रनवडिूकीत कागेँ्रस प्रवजयी 
ठरली. प्रहद महासभा पराभतू झाली. (१९४६) ‘नाही, नाही, कदाप्रप नाही’ 
असं म्हित म्हित कागेँ्रसनं फाळिीच्या मार्िीला मानयता प्रदली. देि 
द भरं्ला रे्ला. पाप्रकस्तानची प्रनर्थमती झाली. देि स्वातंत्र्याच्या चळवळीत 
देिाच्या फाळिीची घटना म्हिजे प्रनरपराधाच्या नरसंहाराचं रक्ततरंप्रजत 
पवग. 

 
स्वातंत्र्य-फाळिीची वेदिा :- 

प्रब्रप्रटि संसदेत सत्तातंराची घोषिा करण्यात आली. सत्तातंराच वषग 
ठरलं. (एप्रप्रल, १९४८) लॉडग वॉव्हेल ह्यानंा परत बोलाप्रवण्यात आलं. 
त्याचं्या जार्ी व्हॉईसरॉय म्हिून लॉडग माऊंटबटॅनची रवानर्ी करण्यात 
आली. प्रिासकीय प्रन सैप्रनकी असे दोनही अप्रधकार असलेले माऊंटबटॅन 
एकमेव प्रन पप्रहले व्हॉईसरॉय. त्याच्या नेतृत्वाखाली सत्तातंराचं्या 
हालचालींना साहप्रजकच वेर् आला. त्यानंी १९४८ ऐवजी १९४७ लाच 
सत्तातंर घडवनू आिण्याचा प्रनिगय घोप्रषत केला. द सऱ्या महाय द्धाच्या 
काळात अनेप्ररकी राष्ट्राध्यक्षानंतरचा मान माऊंटबटॅन ह्याचंाच होता. त्या 
काळातील पूवेकडील आघाडीचा सवात महत्त्वाचा प्रवजय माऊंटबटॅन 
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ह्यानंी १५ ऑर्स्टलाच प्रमळप्रवलेला होता. तोच प्रदवस सत्तातंराचा 
म्हिजेच देिाच्या फाळिीचा ठरवनू त्यानंी आपला प्रवजयप्रदन सारजा 
केला. प्रब्रप्रटिाचं्या ‘तोडाफोडा’ राजनीतीचा कळसाचा अध्याय देिाच्या 
फाळिीनं असा पूिग झाला. 

१५ ऑर्स्ट १९४७. ह्याच प्रदविी प्रहद स्थानची सत्तास ते्र पंतप्रधानपदी 
प्रवराजमान जवाहरलाल नेहरंुच्या हाती सोपप्रवण्यात आली. भारतीय 
स्वातंत्र्याची त्यानंी घोषिा केली. देि स्वतंत्र झाला. सावरकरानंा त्याचा 
प्रवलक्षि आनंदच होता; परंत  तो प्रवि द्ध नव्हता. कारि त्याचवेळी देि 
द भरं्ला होता. एकीकडे आनंदोत्सव तर द सरीकडे रक्तरपात, नरसंहार, 
जाळपोळ असं दृश्य होतं. म्हिूनच एका डोळ्यात आनंदाशू्र तर द सऱ्या, 
डोळ्यात द ःखाश्रू साठवनू सावरकरानंी स्वातंत्र्याचं स्वार्त केलं. 
देिस्वातंत्र्यासाठीच त्यानंी अपार कष्ट सोसले होते. प्रजथून बाहेर पडलंच 
तर आपलं प्रनजीव कलेवरच बाहेर पडेल अिी खूिर्ाठ त्यानंी बाधूंनच 
सारं सहन केलं होतं; परंत  सद भाग्यानं ‘याप्रच देही याप्रच डोळा’ त्यानंा 
स्वातंत्र्याचा सोहळा साजरा करण्याची संधी प्रमळाली. सावरकरानंी 
भर्व्यासह स्वतंत्र भारताचा प्रतरंर्ा लावनू स्वर्ृहीच स्वातंत्र्योत्सव अर्दी 
एकाकीपिे साजरा केला होता. 

 
सावरकर-राजकीय शिवृत्ती :- 

१९४४ पासूनच सावरकर सप्रक्रय राजकारिापासून जवळपास प्रनवृत्त 
झाल्यासारखेच होते. प्रहद महासभेची सूते्र त्यानंी डॉ. िामाप्रसाद 
म खजीकडे सोपवून ही प्रनवृत्ती स्वीकारलेली होती. तत्कालीन 
पारतंत्र्याच्या पप्ररस्स्थतीनं त्यानंा स्वातंत्र्यासंघषात ओढलेले होतं. 
चाफेकराचं्या हौतात्म्यातून त्यानंी स्वातंत्र्याची पे्ररिा घेतली होती, 
प्रप्रतज्ञा केली होती. सिस्त्र संघषाच्या स्वीकृत प्रयत्यातत सावरकर 
‘स्वातंत्र्यवीर’ ठरलेत. कारि त्या काळात त्यानंा द सरा कसला ध्यासच 
म ळी नव्हता. स्वातंत्र्य देवतेलाच त्यानंी तनमन अपगि केलेलं होतं. ‘त ज 
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साठी मरि ते जनन, तूजवीन जनन ते मरि’ हीच तर त्याचंी भावना 
होती, भपू्रमका होती. त्यानंी भावनेच्या भरात प्रप्रतज्ञा घेतलेली नव्हती तर 
अर्दी डोळे उघडे ठेवनू स्वीकारलेली होती. ह्या स्वीकृत व्रतातील 
प्रदव्यत्व तसंच दाहकत्वंही ते जािून होते. हे ‘सतीचं वाि’ त्यानंी 
‘ब द्धयाची’ स्वीकारलेलं होतं. 

 
साशहत्त्यक मािसन्माि :- 

सावरकर जसे ‘स्वातंत्र्यवीर’ होते तसेच होते ते साप्रहस्त्यक पि. 
अथात सावरकरी साप्रहत्य म्हिजे त्याचं्या उपजत प्रप्रतभेनं त्याचं्या 
जीवनाला प्रदलेलं िब्दरूपच असिार. त्याचं्या साप्रहत्यात म्हिूनच एका 
आर्ळ्या प्रकारची ऊजा आहे. त्याचं्या उजगस्वल साप्रहत्यसेवेची नोंद 
घेऊन बडोदा प्रन म ंबई साप्रहत्य सम्मेलनाचं्या अध्यक्षपदानं त्यानंा 
सनमाप्रनत करण्यात आलं. सारं्लीच्या मराठी नाट्य समंलेनाचं अध्यक्षपद 
भषूप्रवण्याचा मानही त्यानंा लाभला. ह्याच वषी सावरकराचं्या साहसी, 
संघषगमय जीवनाची साठ वषग पूिग झालीत. त्या प्रनप्रमत्तानं त्याचं्या 
अन यायानंी, प्रहतप्रचतकानंी त्याचंा षष्ठप्रद्धउत्सव मोठ्ा थाटामाटात 
साजरा केला. त्याचं प्रि. ल. करंदीकर कृत चप्ररत्र ह्याच वषी प्रकाप्रित 
झालं. नार्पूर प्रवययाापीठानं त्याचं्या साप्रहत्य सेवेची नोंद घेऊन त्यानंा 
प्रड.लीट ही सवोच्च  पदवी प्रदान करून सनमाप्रनत केलं. प्रब्रप्रटि 
सत्ताकाळात सावरकराचा असा सनमान करिारं नार्पूर हेच पप्रहलं 
प्रवययाापीठ, एकापाठोपाठ एक असे अनेक मानसनमान वाट्यास येत 
असतानाच त्याचें वडील बधं , त्याचं्या क्रातंी जीवनातला त्याचंा 
पाठीराखा, त्याचंा सखा बाबाराव सावरकर सारं्लीला िेवटचे प्रदवस 
मोजीत होते. सावरकर त्याचं्या भेटीस सारं्लीला रे्लेत. “तीन प्रपढ्यानंी 
करावयाचं कायग आपल्या घराण्यात एकाच प्रपढीनं पूिगत्वास नेलं तेव्हा 
आता कतगव्य पूतीच्या आत्मानंदात प्रचरंतन चैतनयात प्रवलीन होण्यातच 
जीवनाची सारी साथगकता” ह्या प्रनरोपाच्या िब्दात वडील बधूंना वंदना 
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प्रदली. प्रकृतीम ळे सावरकरानंी सप्रक्रय राजकीय के्षत्रातून प्रनवृत्ती 
स्वीकारलेली असली तरी राष्ट्रीय राजकारिापासून प्रनवृत्ती अिी त्यानंी 
कधीच स्वीकारलेली नव्हती. कारि राष्ट्रसेवा हा तर त्याचंा श्वासच 
होता. सत्तातंराच्या संबधंात प्रक्रप्त सप्रमतीनं भारताला भेट प्रदली. 
सप्रमतीच्या सनमानय आमंत्रिावरून सावरकर सप्रमतीच्या भेटीस रे्लेत. 
समवेत डॉ. िामाप्रसाद म खजी प्रन डॉ. म ंजे होते. सप्रमतीप ढं त्यानंी 
आपले प्रवचार स्पष्ट िब्दात नोंदप्रवलेत (१९४६) ह्याच वषी सावरकर 
साप्रहत्यावरील बदंी उठप्रवण्यात आली.  

 
गांधी हत्या-अशभयोगशदव्य-मुक्तपता :- 

दोन जनमठेपाचंं भयंकर लोढिं र्ळ्यात अडकवनू अंदमानला त्याचंी 
रवानर्ी करण्यात आली होती. तेथील अकरा वषाचं नारकीय यातनामय 
कष्टभोर्ी आय ष्ट्य. त्यानंतर तीन वषाचा त रंुर्वास प्रन तेरा वषाची 
स्थानबद्धता संपवून िेवटी सावरकराचंी प्रवनाअट म क्तरता करण्यात 
आलेली होती. (१९३७). स्थानबद्धतेतून स टका झाल्यावर अनेक 
प्रठकािी त्याचें स्वार्त झाले. काही प्रठकािी त्यानंा प्रनषेध घोषिा प्रन 
प्रवरोधही अन भवावा लार्ला. म क्तच जीवनात आता त्यानंा साप्रहत्य 
संमेलनाच्या अध्यक्षपदाचा सनमान दोन वेळा लाभला. नाट्यसंमेलनाच्या 
अध्यक्षपदाची माळही त्याचं्या र्ळ्यात पडली होती. म क्त तेच्या वषीच 
प्रहद महासभेच्या अध्यक्षपदी प्रवराजमान झालेले होते. सतत सात वष ेह्या 
पदावर त्याचंी अप्रवरोध प्रनवड होत रे्ली. सावरकराचं्या जीवनातला हा 
एक प्रकारे ‘वसंत’ होता. परंत  ऋत चक्रात त्याचा अवधीकाल संपला. 
जीवनात ‘प्रिप्रिर’ आरंभ झाला. तो स्वातंत्र्यकाळात. स्वातंत्र्यासमवेत 
झालेल्या फळिीच्या प्रवध्वंसानं, नरसंहारानं व्रप्रित मनाची जी प्रप्रतप्रक्रया 
उमटली ती र्ाधंीहत्येत, ह्या द दैवी प्रकरिात सावरकरानंा र्ोवण्यात 
आलं. कारि अथातच ती हत्या करिारा हत्यारी सावरकराचंं नेतृत्व, 
त्याचं राजकीय तत्त्वज्ञान मानिारा प्रहद महासभेचा कायगकता होता. 
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अंदमानीय यातना प्रन छळापेक्षाही स्वतंत्र भारतात लाल प्रकल्यातील 
अप्रभयोर्ाचा मनस्ताप अप्रधक वेदनादायी होता. पि नेहमीच प्रप्रतकूल 
तेच घडेल असं जीवनस त्र उरािी बाळिारे सावरकर ह्या अप्रभयोर्ालाही 
त्याच धैयानं सामोरे रे्ले. स्वतः अंदमानचा परमेश्वर म्हिप्रविाऱ्या मदाधं, 
मस्तवाल बारीलाही सावरकरानंी नमप्रवलं होतं. परंत  र्ाधंीहत्या 
अप्रभयोर् म्हिजे त्याचं्या आय ष्ट्याची सत्वपरीक्षाच होती. त्याचं सत्व ह्या 
परीके्षच्या कसाला उतरलं. अप्रभयोर्ाच्या दाहक प्रदव्यातूनही त्याचंी 
प्रनष्ट्कलंक, प्रनदोष स टका झाली. (१० फेब्र . १९४९). स टकेनंतर प्रदल्ली.त 
त्याचं भव्य स्वार्त प्रन प्रमरविूक असा मानस बाळर्ून प्रसद्धता 
करिाऱ्याचंी मात्र घोर प्रनरािा झाली. कारि त्यानंा लरे्च, तत्काल 
प्रदल्लीि सोडण्याचा आदेि होता. सावरकर मर् सरळ म ंबईला परतले. 
स टकेचं समाधानंही प्रनयतीनं त्यानंा प्रमळू प्रदलं नाही. कारि त्याचें धाकटे 
बधं  डॉ. नारायिराव सावरकर ह्याच वषी प्रनधन पावले. त्यानंतरही 
अटक प्रन त रंुर् ह्यानंी त्याची कधी पाठ सोडली नाही. पाप्रकस्तानी 
प्रधानमंत्री प्रलयाकतअळी ह्याचं्या भारत भेटीच्या वेळी सावरकरानंा अटक 
करण्यात आली. त्यानंा त रंुर्ात डाबंण्यात आलं. अटक प्रन त रंुर् स्वतंत्र 
भारतातही त्याच्या जीवनात च कले नाहीत. जि  ह्या बाबी त्याचं्या 
जीवनाचा एक भार्च होऊन रे्ल्या होत्या. 

 
‘अशभिव भारत’ सांगता:- 

देि स्वातंत्र्यासाठीच तर सावरकरानंी सारे कष्ट उपसलेले होते. तो 
सोप्रनयाचा प्रदवस पाहण्याचं सद भाग्य त्यानंा लाभलं होतं. इंग्रजी सते्तचा 
‘य प्रनयन जॅक’ खाली उतरून आता त्या जार्ी स्वतंत्र भारताचा ‘प्रतरंर्ा’ 
फडकत होता. ह्या स्वातंत्र्यासाठीच अर्दी पधंरा वषाच्या कोवळ्या 
प्रकिोरवयात सावरकरानंी सिस्त्र संघषाची प्रप्रतज्ञा घेतलेली होती. 
चाफेकराचंं बप्रलदान व्यथग जाता कामा नये. त्याचंं क िीतरी प ढं 
चालवायलाच पाप्रहजे. मर् मीच ते का चालव ू नये असं त्याचं्या 
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संवेदनािील स्वातंत्र्याकाकं्षी मनानं घेतलं. प्रनिगय घेतला, प्रनधार केला 
प्रन त्यानंी प्रप्रतज्ञा घेतली. तडक त्याप्रमािं कामालाही लार्ले. ‘राष्ट्रभक्त 
समूह’ ही र् प्त संघटना नाप्रसकला काढली. ‘अप्रभनव भारत’ हे त्याचं 
संघटनेचं प्रविाल व्यापक स्वरूप. त्या संघटनेचा स्वातंत्र्य संपादनाचा 
हेतू प्रसद्ध झालेला, सफल झालेला. स्वप्नस साकार झालं होतं. ध्येय पूिग 
झालं होतं. मर् त्या संघटनेही सारं्ता कारिं आवश्यक होतं. ज्या 
नाप्रसकात ही संघटना अस्स्तत्व, आकारास आलेली होती त्याच 
नाप्रसकात ह्या संघटनेचा सारं्तासमारंभ आयोप्रजत करण्यात आला. 
पदोपदी मृत्यिूी झ ंज घेत त्यावर मात करून जे वाचलेट अिा सवग 
क्रापं्रतकारकानंा सावरकरानंी सनमानाची आमंत्रि धाडली. त्याचं्या ह्या 
समारंभात यथोप्रचत सत्कार केला. जे स्वातंत्र्य समरात कामी येऊन 
हौतात्म्याप्रत पोचले होते अिा ज्ञान-अज्ञात क्रापं्रतकारकानंा सावरकरानंी 
आपल्या प्रभावी िब्दात श्रद्धाजंली वाप्रहली. त्याचं्या स्मरिाथग वास्तू उभी 
केली. ज्या प्रदविी अठरािे सत्तावनच्या पप्रहल्या स्वातंत्र्य संर्राचा आरंभ 
झालेला होता त्याच प्रदविी सिस्त्र स्वातंत्र्य संग्रामाचा हा सोहळा पार 
पाडण्यात आला. (१० मे १९५६). हा सारं्ता समारंभ म्हिजे 
स्वातंत्र्यसमराचा ितास्ब्द महोत्सवच होता. 

 
सीमारक्षक-सूचिा :- 

सप्रक्रय राजकारिातून प्रनवृत्त होऊन आता सावरकरानंा दहाअकरा 
वष ेझालेली होती. परंत  देिाच्या नवजात स्वातंत्र्याच्या रक्षिाचा प्रवषय 
त्याचं्या मोठ्ा प्रजव्हाळ्याचा, प्रचतेचा प्रवषय. देिाच्या सीमाचंी आिखी, 
त्याचंी स रक्षा त्यासाठी आवश्यक ती िस्त्रप्रसद्धता ह्या बाबतीत त्याचंी मत 
स्पष्टपिे ते नोंदवीत. स रक्षा संबधात त्याचंी दृष्टी प्रवलक्षि बारकाईनं 
पप्ररस्स्थती नयाहाळीत असायची. ‘प्रहदीचीनी भाई’ची र् ंज भारतात घ मत 
असताना, िातंीची कब तरं उडवीत देिात सहजीवन, सहकार, समनवय 
आप्रद पचंिील तत्त्वाचंी पारायिे होत असतानाच सावरकरानंी मात्र 
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प्रतबेटचा उंदीर प्रर्ळंकृत करून प्रजभल्या चाटत रक्तारळलेल्या म खानच 
चौ प्रन माओ भारतात प्रवेि करताहेत’ ह्या िब्दात भयसूचना प्रदलेली 
होती. सावरकराचं्या द्रष्ट्ट्या दृष्टीकडे, त्याचं्या भप्रवष्ट्यवािीकडे द लगक्ष 
करण्यात आलं. चौ. माऊ परत जाताच संधी साधून चीननं भारताला 
आक्रमक धडक प्रदली. िातंीचा घोष प्रन त्यासाठी एकतफी 
िस्त्रसंनयासाच्या धोरिाकडे झ कलेल्या भारताची पूरती धूळधाि 
उडाली. स्वसंरक्षिासाठी मर् भारताला िस्त्रसज्ज  अमेप्ररकेकडे 
केप्रवलवािी धाव घ्यावी लार्ली. भारताची की केप्रवलवािी दिा 
अमेप्ररकेत प्रवद षकाच्या कू्रर थटे्चा प्रवषय ठरली. प . ल. देिपाडें ह्यानंी 
ह्या स्वान भवाचं विगन ‘असंख्य इंर्ळ्या डसाव्यात अिी वेदना झाली’ ह्या 
िब्दात केलेलं आहे. चीननंच मर् द बगल भारतावर जि  दया 
दाखप्रवण्याचा आव आप्रित स्वतःच माघार घेतली. पि ती काही प्रदेि 
प्रर्ळंकृत करूनच हाच भार् ‘अक्सा ई चीन’ म्हटला जातो. भारताचा 
प्रवदारक तेजोभरं् संपूिग जर्ात झाला. 

 
रत्िाशगरी-पशततपावि सुवित महोत्सव :- 

रत्नाप्रर्री स्थानबदे्धचा काळात सावरकरानंी आपलं सारं लक्ष 
सामाप्रजक पप्ररवतगनाच्या कामाकडे वलप्रवलेलं होतं. पूवास्पशृ्याचं्या मंप्रदर 
प्रवेिाला सनातनयाचंा प्रवरोध होता. सावकरानंी नवीन ‘पप्रतत पावन’ 
मंप्रदराची उभारिी करून त्याचंा प्रवरोध अथगहीन करून टाकला होता. ह्या 
घटनेला पन्नापस वषग पूिग झालेली म्हिून मंप्रदराचा स विग महोत्सव 
साजरा करण्याचा प्रनिगय रत्नाघप्रर्रीतील नार्प्ररकानंी घेतला. ह्या स विग 
महोत्सवाचे प्रम ख पाह िे म्हिून सावरकरानंा आमंप्रत्रत करण्यात आलं. 
त्यानंी ते सहषग, सानंद स्वीकारलं. सावरकराचं्या लेखी त्याचं्या क्रापं्रत 
कायग इतकच प्रकबह ना थोडं अप्रधकच महत्त्व त्याचं्या सामाप्रजक कायाला 
होतं. (२१ ज लै, १९५६) 
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१९५७, शदल्लींत ितात्दद महोत्सव :- 
अठरािे सत्तावनच्या राज्यक्रातंीचा अधगितास्ब्द महोत्सव सावरकरानंी 

प्रब्रप्रटि साम्राज्याच्या राजधानीत लंडनला साजरा करून दाखप्रवला 
होता. त्यावेळी ही कृती प्रब्रप्रटि सते्तला आव्हान देिारी होती. आता देि 
स्वतंत्र, सावगभौम राष्ट्र होतं. स्वतंत्र भारताच्या राजधानी प्रदल्लीहत 
पप्रहल्या स्वातंत्र्य समराचा ितास्ब्द महोत्सव साजरा करावा, स्वातंत्र्य 
य द्धाची फलस्वरुपी सारं्ता साधावी असं सावरकराचं्या मनानं घेतलं. 
आपल्या सहकाऱ्याचं्या साहाय्यानं प्रदल्लीकत हा महोत्सव घडवनू त्यानंी 
सत्तावनच्या सवग स्वातंत्र्य सेनानींना भावपूिग श्रद्धाजंली वाप्रहली, 
त्याचं्याप्रवषयी कृतज्ञता व्यक्तव करून कृतकृत्यतेचा अन भव घेतला. 

 
सावरकर-अमृत महोत्सव :- 

१९५८ ला सावरकरानंी आपल्या वयाची पचंाहत्तर वषग पूिग केली. 
अस्ग्नक ं डासारखे धर्धर्तं जीवन असलेल्या सावरकरानंी वयाची 
पचंाहत्तरावी र्ाठावी ही बाब आनंदाची तिीच अप्रभमानाची. त्याचं्या 
असंख्य चाहत्यानंी सवगपक्षीय सप्रमतीद्वारे त्याचंा ‘अमृत महोत्व’ म ंबईत 
साजरा केला. त्याचप्रमािे ह्याच वषी प िे प्रवययाापीठानं त्यानंा ‘प्रड.लीट’ 
ही पदवी प्रदान करून सनमाप्रनत करण्याचा प्रनिगय घेतला. त्याचंी 
प्रकृती, स्वास्थ लक्षात घेऊन सावरकरसदनात ही पदवी त्यानंा देण्यात 
आली. फग्य गसन कॉलेजात प्रिकत असताना ज्या प्राचायग ररँ्लर 
पराजंप्यानंी त्यानंा दंड ठोठावलेला होता, वसतीर्ृहातून बाहेर हाकलेलं 
होतं तेच ररँ्लर आता प िे प्रवययाापीठाचे क लर् रू होते. त्याचं्याच 
कारप्रकदीत ही सनमानय पदवी देण्यात आली. काळानेच हा एक प्रकारचा 
प्रायप्रित्त प्रयोर् घडवनू आिला असं म्हटल्यास ते खप्रचतच वावर्ं 
ठरिार नाही. 

 
सावरकर-मृत्यजंूय वषत :- 
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सावरकराचं संपूिग जीवनच दैप्रदप्यमान कायगकतृगत्वानं भरलेलं, 
भकंूम्पीय उलथा-पालथी घटनानंी भारलेलं. त्याचं्या साहसी जीवनात 
मृत्य ू अनेकदा त्यानंा आडवा यायचा. पि प्रत्येक वेळी त्यानंी मृत्यूला 
फटकारलं. ‘मज पाहोप्रन भ्याड मृत्य ू पळत स टतो’ अिी त्याचंी त्या 
काळची आव्हानात्मक भाषा-भपू्रमका होती. त्यानंी घेतलेल्या व्रताला ती 
त्यावेळी आवश्यक होती. तिीच उप्रचतही, स्वाभाप्रवक तिीच साजेिीही 
होती. अंदमानीय कारावासी जीवनात तर मृत्यूिी पदोपदी र्ाठ पडायची. 
परंत  अिा कराळ कारावासातही मृत्य ू त्याचं्या जीवनाचा घास घेऊ 
िकला नाही. दोन जनमठेपाचंी म्हिजे पन्नास वषाच्या सश्रम कारावासाचं 
लोढिं र्ळ्यात अडकवनू ते मोठ्ा धौयानं जर्लेत, वाचलेत. स दैवानं 
अकरा वषातच अंदमानीय कारावासातले कष्ट संपलेत. परंत  ही प्रिक्षा 
त्यानंा पूिग करावी लार्ली असती तर सावरकराचंी स टका झाली असती 
ती १९६० ह्या वषी. हे वषग अननयसाधारि महत्त्वाचं म्हिून ते ‘मृत्यूंजय 
वषग’ म्हिून र्ाजलं. वृत्तपत्रातून असंख्य लेख झळकले. प्रठकप्रठकािी 
व्याख्यानमाला आयोप्रजत केल्या रे्ल्या. अनेकानेक प्रविेषाकं काढण्यात 
आलेत. 

 
सहासोिेरी पाि-अशितीय गं्रथ :- 

‘अप्रभनव भारत’ ह्या र् प्त क्रापं्रतकारी संघटनेचा सारं्ता समारंभ 
सावरकरानंी स्वतःच प ढाकार घेऊन घडवनू आिलेला होता. त्या 
प्रनप्रमत्तानं त्यानंी अनेक व्याख्यानं प्रदली. प्रभावी वािी प्रन असामानय 
वकृ्तत्वानं सावरकरानंी संपूिग इप्रतहासाच डोळ्याप ढं उभा केला. त्यालाच 
प्रचरस्थाई स्वरुप ययाावे म्हिून त्यानंी ‘सहा-सोनेरी पाने’ हा गं्रथ पूिग केला. 
‘जोसेफ मॅप्रझनी’, ‘अठरािे सत्तावनचे पप्रहले स्वातंत्र्य समर’, 
प्रहद पदपातिाही’ सारखे गं्रथ त्यानंी फारच अल्पावधीत प्रलहून 
काढण्याचा प्रवक्रम केलेला होता. ‘सहा सोनेरी पाने’ ह्या गं्रथाला मात्र 
बराच काळ लार्ला. आय ष्ट्याच्या संध्याकाळात प्रलप्रहलेल्या ह्या गं्रथाला 
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वेळ लार्ण्याचं एक कारि वृद्धत्व अथातच होतं. परंत  त्याही पेक्षा वतगमान 
राष्ट्रीय जीवनाच्या संदभात इप्रतहास प्रवषयक त्याचंा दृष्टीकोन, त्याचंं 
अलौप्रकक प्रचतन त्यानंा िब्दरूप करावयाचं होतं. भारताचा इप्रतहास 
म्हिजे पराभवाचा इप्रतहास ह्या अपसमजाचा प्रप्रतवाद करावयाचा होता. 
पराक्रमाची र्ौरवर्ाथा र्ात असतानाच इप्रतहासातील च काचंी मूलर्ामी 
प्रचप्रकत्साही अप्रभपे्रत होतीच होती. म्हिूनच सावरकर प्रलप्रखत ‘सहा 
सोनेरी पाने’ हा गं्रथ त्याचं्या पप्ररपक्वत प्रचतनाचा अप्रद्वतीय आप्रवष्ट्कार 
म्हिता येईल. 

सवगसाधारिपिे आर्थथक स बत्ता प्रन सासं्कृप्रतक प्रवकासाच्या 
कालखंडाला ‘स विगय र्’ संबोधण्याचा प्रघात इप्रतहासात रूढ आहे. जसे 
प्राचीन भारतीय इप्रतहासात चंद्रर् प्त-प्रवक्रमाप्रदत्याचा काळ, रोमच्या 
इप्रतहासात ऑर्स्ट प्रसझरची राजवट, रािी एप्रलझाबेथची कारकीदग, 
िहाजहानचा राज्यकाल वरै्रे. परंत  सावरकराचं्या ह्या संदभातला 
प्रनकषच वेर्ळा. सीमेचा पराक्रम र्ाजवनू परकीय आक्रमकानंा पार 
प्रपटाळून लावनू सीमा स रप्रक्षत प्रन स्वातंत्र्य अबाप्रधत ठेवण्याचा यिस्वी 
प्रयत्न  म्हिजेच इप्रतहासातील स विाचे पान. कारि सावरकरी दृष्टीत 
सैप्रनकी सामर्थयग प्रन िौयग ह्याचं्या अभावी आर्थथक स बत्ता प्रन साप्रहत्य 
कलाचंा सासं्कृप्रतक प्रवकास वरै्रे म्हिजे परकीय आक्रमिाला आमंत्रि. 
सावरकराचं्या ‘सहा सोनेरी पाने’ ह्यात चंद्रर् प्त मौयग, यवनानतक प ष्ट्यप्रमत्र 
ि ंर्, िकारी प्रवक्रमाप्रदत्य, ह िानतक वेिोवमा. तसंच म सलमानाचें 
कदगनकाळ िूरवीर मराठे प्रन सिस्त्र क्रापं्रतकारक ह्यानंा मानाची सोनेरी 
पाने प्रदान केलेली आहेत. 

वाङ मय-साप्रहत्य प्रकारात काव्य सवगशे्रष्ठ, त्यातही नाट्य शे्रष्ठ, 
नाटकात कालीदास रप्रचत ‘अप्रभज्ञान िाकं लत’. त्या नाटकातही चौथा 
अंक प्रन चौर्थया अंकातील चौर्थया श्लोक सवात रमिीय, सवात शे्रष्ठ असं 
सारं्िारं एक स भाप्रषत आढळतं. त्याचं धतीवर असं म्हिता येईल की 
सावरकराचं्या खंडात्मक साप्रहत्यात ‘सहा सोनेरी पाने’ हाच सवात शे्रष्ठ 
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गं्रथ ठरावा. त्यातही त्यातील ‘सद र् िप्रवकृती’ हे प्रकरि सवात शे्रष्ठ 
मानलं जातं वा जावं. कोिताही ‘र् ि’ हा मूलतः केवळ ‘र् िच’ असतो. 
तो ‘सत’ वा ‘असत’ ठरतो तो संदभान सार प्रन प्रमािाच्या प्रनकषावंर. 
आप्रहसा, सत्य, दया, क्षमा, िातंी, समनवय, सहकार, सहजीवन, 
स्त्रीदाप्रक्षण्य, मानवता आप्रदचं मोल प्रन महत्त्व सावरकर नाकारीत नाही. 
त्याचं्या लेखी स द्धा हे र् ि म्हिजे ‘दैवसंपत’च. परंत  पात्र, अपात्र प्रववेक 
न करता त्याचंी अप्रतरेकी उपासना सावरकराचं्या दृष्टीनं आत्मघातक 
ठरते. 

 
शवजयपवत-आिंद शि खंत :- 

प्रचनी आक्रमिानं धडा प्रिकप्रवला. देिाला त्याम ळेच सैप्रनकी सामर्थयग 
प्रन सज्जततेकडे लक्ष देिं अत्यावश्यक वाटायला लार्लं. महाराष्ट्रात 
तत्कालीन म ख्यमंत्री यिवंतराव चव्हाि ह्याचं्या हाती संरक्षिाची सूते्र 
सोपप्रवण्यात आलीत. अथात त्याचंी स्वातंत्र्य लढ्यात उतरण्याची पे्ररिा 
सावरकरच असं तर त्यानंी स्वतःच प्रनसंप्रदग्ध िब्दात प्रनवेप्रदलेलं होतं. 
स्वातंत्र्य प्रन त्यासाठी आवश्यक ते िौयग ह्या बाबतीतील मराठी मनाची 
जडिघडि सावरकर जािून होते. इप्रतहासाची साक्षच तिी होती. 
अप्रभनव भारताच्या सारं्ता सोहळ्यात त्यानंी ‘सारा प्रहद स्थान झोपला 
तरी एकटा महाराष्ट्र उठेल प्रन हे सूर सेप्रवनी. प्रसधू त ला म क्त  प्रवना 
राहिार नाही’ अिी प्रवलक्षि आत्मप्रवश्वासाची वािी उच्चारलेली होती. 
आता यिवंतराव चव्हािासारखा मदग मराठा र्डी संरक्षि मंत्री झालेला 
होता. सावरकरानंा मोठं समाधान वाटलं, आिाकं र त्याचं्या मनी 
प्रस्फ टीत झालेला असिार. संदेि, स्वार्ताप्रदबाबत तसे फारसे 
प्रक्रयािील नसिाऱ्या सावरकरानंी ब द ध्याच प ण्याच्या यिवंतरावाच्या 
सत्कार सोहळ्यात प्रप्रतप्रनधी पाठवनू त्याचंा अथगर्भग, सूचक सत्कार 
केलेला होता. त्याचं्याच कारप्रकदीत प ढं लवकरच पाप्रकस्तानािी य द्ध 
प्रसंर् आला. पाप्रकस्तानला पराभव पत्कारावा लार्ला. संरक्षि मंत्री 



 

१०० 

 

यिवंतरावाचं्या प्रिरोभषूिात मानाचा त रा खोवला रे्ला. ‘लाहोर 
ओलाडूंन भारतीय सेना प ढं चालली ही वाता प्रदल्लीयहून दूरध्वनीनं 
सावरकर सदनात पोचली. सावरकरानंी यिवंतराचंं अप्रभनंदन केलं; पि 
त्याचवेळी आत्मघात होऊ न देता सरळ रावळप्रपडी पयंत पोचू ययाा’ अिी 
सावधानतेची सूचना केली. प्रहद स्थानच्या पारंपाप्ररक प्रकृतीप्रमािे जे 
व्हायचं; पि होऊ नये ते घडलं. य द्ध स्थप्रर्ती होऊन तहाच्या प्रन 
कराराच्या प्रदिेनं पावलं पडली. रप्रियाच्या मध्यस्थीनं ताश्कंद करार 
झाला. सावरकराचं्या मनात अिा आत्मघातकी तडजोडीची संियाची 
पाल च कच कली होतीच. सैप्रनकानंी रिारं्िावर प्रमळप्रवलेला प्रवजय 
तहाच्या प्रन तडजोडीद्वारे प्रनःसत्व करून टाकला जाईल ही त्याचं्या 
मनातली भीती अंती खरी ठरली. पतंप्रधान लालबहादूर िास्त्रींनास द्धा 
तो तह प्रववेक प्रवरोधीच जािवला. त्याचंं संवेदनािील प्रववेकी मन ते 
सहन करू िकल नसावं. पप्ररिामी परदेि भमूीवरच त्यानंी िेवटचा श्वास 
घेतला. प्रवजयी प्रहद स्थानानं अिा प्रकारे प्रवप्रजत भमूी तर र्मावलीच; 
पि आपला पंतप्रधानही. 

 
आत्मापति शिधार-अतं :- 

ताश्कंद कराराने सावरकराचं्या आनंदावर प्रवरजन घातलं. प्रवजयाचं 
समाधान केवळ क्षप्रिक ठरलं. प्रहद नथानचा खड र्हस्त होऊन महाराष्ट्र 
प्रसध म क्त् करील ह्या त्याचं्या स्वप्नाषला, प्रवश्वासाला तडा रे्ला. आता 
केवळ श्वास घेत जर्िं त्यानंा अथगिूनय वाटायला लार्लं. वयही झालेलं 
होतंच. कायगकतृगत्व म्हिण्यासारखं उरलेलं नव्हतं. सारं्ण्यासारखं सारं 
सारं्ून संपलेलं होतं. कसलीही अपेक्षा न बाळर्ता सारे मानसनमानस द्धा 
पदरी पडलेले होते. सावरकर एका परीनं पूिगकाम, प्ररक्त्काम होते. 
दाप्रयत्व-कतगव्यिूनय जीवन जर्ण्यापेक्षा आत्मापगिाचा प्रवचार बळावत 
रे्ला. ह्याच प्रवचारातून त्यानंी ‘आत्महत्या’ की ‘आत्मपिग’ नावाचा लेख 
प्रलहून आपल्या मानप्रसकतेची प्रदिा प्रकट केली. जीवनातील 
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व्यथावेदना, द ःख कष्ट सहन न होऊन जीवनाचा अकाली अंत घडवनू 
आिण्याची कृती म्हिजे आत्महत्या. वैधाप्रनक दृष्ट्ट्या ती कृती म्हिजे 
अपराधच म्हिून दंडाहगपि. परंत  जीवनात स्वीकारलेलं व्रत पूिग झालेलं, 
त्याचंी सारं्ता करण्याचं सद भाग्य पि अन भवलेलं. मर् आता पूिगकाम 
भावनेनं मृत्यूला प्रमत्र म्हिून आमंप्रत्रत करून त्याचं्या स्वाधीन होिं ह्याला 
कोिी आत्महत्या म्हित नाही तर ‘आत्मापिग’ संबोधतात. सावरकरानंीही 
त्याच मार्ाचा अवलंब केला. एकवीस प्रदवसाचं्या प्रायोपवेिना नंतर 
‘धनयोऽहं, धनयोऽऽहं। कतगव्य त मे प्रवययाते प्रकप्रचत। धनयोऽ हं धनयोऽ हं। 
प्राप्तवंय सवगमयया संपन्नहम्।’ म्हित मृत्य ला आवाहन केलं. प्रमत्र म्हिून 
मृत्य िी हस्तादंोलन करीत ते त्याच्या खायंयाावर आरुढ झालेत (२६ फेब्र . 
१९६६). 

 
बुशद्धवाद-राष्ट्रीय-राजकीय-सामाशजक जीविाचं सूर :- 

चाफेकर-रानड्याचं्या बप्रलदानानं सावरकरानंा देिस्वातंत्र्याची पे्ररिा 
प्रदली. पे्ररिा मानप्रसक; पि मार्ग ही बौप्रद्धक प्रनवड होती. देिोदेिीच्या 
इप्रतहास वाचनानं ती अप्रधकाप्रधक दृढ होत रे्ली. स्वीकारलेल्या 
मार्ाचाच ते आय ष्ट्यभर पाठप रावा करीत राप्रहले. त्यावरील त्याचंा 
आत्मप्रवश्वास कधी ढळला नाही. देिाचं स्वातंत्र हेच त्याचंा ब प्रद्धप्रनष्ठ 
प्रनवडीची प्रत्यक्ष साक्ष ठरतं. देि स्वतंत्र झाला तो सिस्त्र य द्धाच्या 
पप्ररिामीच, अनय नाही. मर् ते य द्ध देिातील स्वातंत्र्य सैप्रनकानंी 
प्रदलेल्या प्रत्यक्ष संघषाच्या आव्हानाचं असेल वा तो जार्प्रतक य द्धाचं 
पप्ररिाम असेल, ह्याचा अथग अनय मार्ग अर्दी पप्ररिामिूनय असा खप्रचतच 
नाही. जनजार्ृतीच्या संदभात त्याचें मोल प्रन महत्त्व तेवढंच. आज देि 
न सता िस्त्रसज्जतच काय तो नाही तर अर्दी अण्वस्त्र सज्ज  झालेला 
आहे. ह्याचा सवाप्रधक आनंद जर कोिाला झाला असता तर तो 
सावरकरानंाच. पोखरि स्फोटाच्या यिस्वी प्रयोर्ानं त्यानंी 
स्वनामधनयतेचा अन भव घेतला असता. स्वातंत्र्य य द्धात सावरकरानंी 
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सिस्त्र राज्यक्रातंीची भपू्रमका स्वीकारलेली होती. त्याची ही भपू्रमका 
देिोदेिीच्या स्वातंत्र्य संग्रामाच्या अभ्यासातून आकारलेली होती. 
ब प्रद्धप्रनष्ठा हेच त्याचं्या भपू्रमकेचं अप्रधष्ठान तत्त्व होतं. 

नेकम्या ह्याच ब प्रद्धवादी भपू्रमकेतून त्यानंी वैज्ञाप्रनक दृष्टीचा स्वीकार 
केला. प्रवज्ञानप्रनष्ठाच त्यानंी सामाप्रजक क्रातंीचं मार्गदिगक तत्त्व मानसं. 
धमगप्रवषयक अडािी समजूती, गं्रथ प्रामाण्य ह्याम ळं समाज 
मार्ासलेलंपिािी बाधंला जातो. ब प्रद्धवाद प्रन प्रवज्ञान प्रनष्ठा समजाला 
अंधःकारातून प्रकािाकडे नेते असं सावरकराचं स्पष्ट प्रप्रतपादन होतं. 
‘श्र प्रतस्मृप्रतप रािोक्त ’ वचन नाही तर प्रवज्ञानोक्तन सत्य, प रातन नाही तर 
प्रयोर् प्रनष्ठ प्रवकसनिील, वेद नाही तर प्रवज्ञानच आजच्या 
समाजधारिेचा वेद अिी त्याचंी भपू्रमका राप्रहली. रत्नाप्रर्री 
स्थानबद्धतेच्या काळात त्यानंी जाप्रतप्रनष्ठ उच्चकप्रनचता, स्पशृ्य-अस्पशृ्य 
प्रवचार, सामाप्रजक प्रवषमता ह्यावर आसूड उर्ारलं. म सत्या समाज 
स धारिेवर सावरकर संत ष्ट नव्हते. त्यानंा आमूलाग्र समाजक्रातंीच 
अपेप्रक्षत होती.  

सामाप्रजक क्रातंीच्या के्षत्रात ब प्रद्धवाद प्रन वैज्ञाप्रनक दृष्टीची आग्रही 
भपू्रमका त्यानंी घेतली. आर्थथक के्षत्रात त्यानंी प्रवज्ञानाचं मूतग स्वरूप 
असलेल्या यंत्राचं स्वार्त केलं. त्याप्रवना औययाोप्रर्क प्रवकास, आर्थथक 
प्रर्ती, स बत्ता केवळ अिक्य ही त्याचंी प्रवचार सरिी होती. यंत्र म्हिजे 
मानवाला प्रवज्ञानानं प्रदलेलं सक्षम सहावं इंप्रद्रयच. सावरकर म्हिूनच 
यंत्राला प्रवरोध म्हिजे प्रर्तीला प्रवरोध मानीत, यंत्राम ळं बेकारी वाढते, 
औययाोप्रर्क प्रवकासाम ळं बकालपिा वाढतो हा अपसमज सावरकर 
ध डकावनू लावतात. बेकारी वाढते ती असमान वाटप प्रन सदोष प्रवतरि 
पद्दतीम ळं, बकालपिा वाढीस लार्तो तो व्यवस्थापकीय सदोष पद्धतीतून 
असं ते आपलं मत नोंदप्रवतात. आज म ंबई ही देिाची आर्थथक राजधानी 
मानली जाते. का? अथातच म ंबईची आर्थथक प्रर्ती. कृषी व्यवसायाकडे 
सावरकर अिाच वैज्ञाप्रनक दृष्टीनं पाहतात प्रन आध प्रनकीकरिाचा आग्रह 
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धरतात. िेतकरी प्रन कामकरी वर्ग म्हिजे राष्ट्राचं आरोग्य, संपत्ती प्रन 
िक्तीष मानतात. 

प्रर्तीिील, प्रवकोसोनम ख सामाप्रजक-आर्थथक के्षत्राप्रमािंच 
सावरकराचें साप्रहत्य कलाप्रद प्रवषयक वाचार एक प्रकारे क्रापं्रतकारक 
असेच होते. साप्रहत्य म्हिजे केवळ अथगकामाचा प्रपचं नव्हे असे स्पष्ट 
बजावनू साम्यवादी प्रन काम्यवादी साप्रहत्य सावरकर एकेरी प्रन एकारं्ी 
ठरप्रवतात. रंजन हा साप्रहत्याचा एक हेतू असला तरी ते एकमेव प्रयोजन 
ठरत नाही, ठरू नये हीच त्याचंी साप्रहत्य प्रवषयक भपू्रमका होती. राष्ट्र, 
स्वातंत्र्य आप्रि संरक्षि हेच साप्रहत्याचं प्राितत्त्व ही सावरकराचंी भपू्रमका 
एकेरी वाटत असली तरी तत्कालीन परतंत्र प्रन वतगमान नवजात 
स्वातंत्र्याच्या संदभात अवास्तव ठरत नाही. ख रटे, द बगल राष्ट्र तेजस्वी 
साप्रहत्य प्रनमािच करू िकत नाही. अिा राष्ट्राचं साप्रहत्य प्रन त्याचे 
प्रसप्रहस्त्यकही त्याचें साप्रहस्त्यकही ख रटे प्रन द बगलच असिार असा त्याचंा 
स्पष्ट अप्रभप्राय आहे. 

महाराष्ट्रानं अनेक नररत्ने प्रसवलीत. ज्ञानेश्वर-एकनाथ-नामदेव- 
त कराम-रामदास आप्रद संत प्रन प्रिवाजी-बाजी-संभाजी-संताजी-
धनाजी- नानासाहेब-रािी लक्ष्मीबाई-तात्याटोपे-वास देव बळवंत फडके-
दामोदर चाफेकर प्रन बधूं अिा स्वातंत्र्य वीरानंी प्रनमाि केलेली प्रन 
जोपासलेली वैराग्य-प्रवक्रमाची परंपरा कधी खंडीत झाली नाही. 
अलीकडच्या काळात फ ले-कवे, रानडे-प्रटळक, आर्रकर-
आंबेडकरासंारख्या नररत्ना ं नी आपल्या प्रवचार आचारातून, 
कायगकतृगत्वातून ही परंपरा प ढं चालवीत महाराष्ट्राची मूती घडप्रवली. 
महाराष्ट्राची मान उंचावली, ती ताठ ठेवली अिा शे्रिीच्या नरप रं्वानंीच, 
‘महाराष्ट्र मेला तरी राष्ट्र मेले मराठ्ाप्रवना राष्ट्रर्ाडा न चाले’ असा साथग 
अप्रभमान समपगक िब्दात व्यक्तर करिारी सेनापती वापटाचंी ही उक्ती 
साथग झाली. ती न सती र्वोक्ती नाही, ती आहे सबळ अस्स्मतेची साथग 
अप्रभव्यक्तीव. सावरकर अिाच अनेक नरप्रसहातील एक असमानय 
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प रुषप्रसह. महाराष्ट्राची प्रखर ब प्रद्धवादी, प्रवज्ञानप्रनष्ठ, उपय क्तततावादी 
मूती घडप्रविारा एक मूतीकार. महाराष्ट्र महान राष्ट्र प्रिल्पाचा दिगनकार, 
प्रिल्पकार म्हिून ते जसे वंदनीय तसेच अन करिीयही! 
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महाराष्ट्र राज्य साशहत्य आशि संस्कृती मंडळ, मंुबई 

:: िवीि प्रकाििे :: 
१)  मराठी वाङ मयकोि खंड ४ समनवयक 

संपादक 
 

रु. 
३२०/-  

 (समीक्षा-संज्ञा) डॉ. प्रवजया 
राजाध्यक्ष 

 

२)  दादासाहेब र्ायकवाड संपादक मंडळ रु. ६०/- 
 काल आप्रि कतृगत्व   

३)  प.ं जवाहरलाल नेहरू संपादक रु. 
१४०/- 

 व्यक्ती  आप्रि कायग प्रा. बा. ह. 
कल्यािकर 

 

४)  भारताचा स्वातंत्र्यलढा डॉ. वा. ना. क बेर रु. 
१०९/- 

५)  मध्यय र्ील महाराष्ट्र प्रा. म. श्री. माटे रु. ७५/- 
६)  भारतातील आप्रदवासी वंि प्रा. प्रव. श्री. 

क लकिी 
रु. 
१२५/- 

७)  खानदेिातील कृषक जीवन डॉ. रमेि स यगवंिी रु. ६०/- 
८)  चप्ररयाप्रपटक डॉ. िेषराव मेश्राम रु. ३३/- 
९)  प्रचरकाप्रलन प्रसरॅप्रमक्स डॉ. प्रकाि दळवी रु. ४५/- 
१०)  छत्रपती प्रिवाजी महाराज डॉ. प्र. न. देिपाडें रु. ४८/- 
११)  सवगज्ञ चक्रधर प्रा. प रुषोत्तम 

नार्प रे 
रु. ३७/- 

१२)  संत जनाबाई डॉ. स हाप्रसनी 
इलेकर 

रु. ५०/- 
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महाराष्ट्राचे शिल्पकार योजिेअतंगतत चशररगं्रथ माशलकेतील चशररगं्रथ 
१)  कमगवीर मामासाहेब जर्दाळे व. न. इंर्ळे रु. ४५/- 
२)  तंट्या प्रभल्ल बाबा भाडं रु. ४५/- 
३)  यिवंतराव चव्हाि प्रवठ्ठलराव पाटील रु. ४०/- 
४)  दादासाहेब फाळके बापू वाटवे रु. ४०/- 
५)  तेजस्स्वनी अप्रहल्याबाई 

होळकर 
प्रवजया 
जहार्ीरदार 

रु. ४५/- 

६)  ताराबाई प्रिदे इंद्रप्रजत भालेराव रु. २५/- 
मंडळाची प्रकाििे शमळण्याची शठकाि अशधक माशहती/चौकिीसाठी 
सवग िासकीय गं्रथ भडंार 
म ंबई/प िे/नार्पूर/औरंर्ाबाद व 
महाराष्ट्रातील प्रम ख गं्रथप्रवके्रते 

सप्रचव, 
महाराष्ट्र राज्य साप्रहत्य आप्रि 
संस्कृती मंडळ 
म ंबई मराठी गं्रथसंग्रहालय 
इमारत, 
प्रतसरा मजला, दादर (पूवग), 
म ंबई-४०० ०१८. 
दूरध्वनी – २४१४४९२१, 
२४१४६००५ 

 



 

१०७ 

 

सुधाकर देिपांडे 
मूळर्ाव नार्पूर. प्राथप्रमकपासून स्ना१तकोत्तर पदवीपयंत प्रिक्षि 

नार्पूरलाच पूिग. नार्पूर प्रवययाापीठाची एम्. ए. (इंग्राजी) ही पदवी प्राप्त 
करून अध्यापकीय जीवनात प्रवेि. प्रमप्रलद महाप्रवययाालय, संभाजी नर्र, 
कला वाप्रिज्य महाप्रवययाालय, जालना आप्रद संस्थातून अध्यापकीय काम 
करून स्ना४तकोत्तर अभ्यासक्रम प्रवभार्प्रम ख म्हिून पीपल्स कॉलेज, 
नादेंड येथून प्रनवृत्ती. बनारस प्रहदू प्रवययाापीठातून एम्.ए. (इप्रतहास) ही 
पदवी प्राप्त. ‘प्राचीन भारतीय राज्यसंस्था, तत्त्व प्रन तत्त्वज्ञान’ या 
प्रवषयावर संिोधन. मराठवाडा प्रवययाापीठाची पीएच्.डी. इप्रतहास 
प्रवषयावर क्रप्रमक गं्रथप्रलखाि, सावरकर साप्रहत्याचा प्रविेष अभ्यास. 
‘सावरकराचें आठवावे प्रवचार, अथात सावरकरवाद’, ‘प्रहद त्व’, ‘प्रदिा 
आप्रि दिा’, ‘राष्ट्र प्रवचार ऊजा’, ‘सावरकर द. प्रॉफेप्रटक व्हॉइस’, 
‘सावरकर’ आप्रद गं्रथासमवेत सावरकर प्रवचार प्रसार-प्रचारासाठी 
महाराष्ट्र प्रन बृहनमहाराष्ट्रात व्याख्याने. अनेक वृत्तपत्रातून, 
प्रनयतकाप्रलकातून सतत स्फूट लेख प्रकाप्रित. 


