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माझी ज मठेप 
पूवार्धर् 

प्रा तािवक 

वजन य ही दःुखमग्रतो। 
िववृ त वारिमवोपजायते।।  

- कािलदास 
आमचा अदंमानाचा वृ ता त िन तथेे बंदीवास कंिठत असताना भोगा या लागले या यातना यांची कहाणी 

ऐक यासाठी महारा ट्रातच न हे, परंतु उ या िहदंु थानात आम या सह ावधी देशबांधवांनी सहानुभिूतपूणर् 
औ सकु्य आजपयर्ंत अनेक समयी यक्त केलेले आहे. यातही सु दांस आपण भोिगलेली उ कट सखुदःुखे 

सांगताना समवेदनां या अ ूंनी ि नग्ध होणारा तो मधुर आनंद उपभोग यासही आमचे दय आम या 
सटुकेपासनू साहिजकतःच कासावीस होत आले आहे. परंतु तरीही आजपयर्ंत काही के या अदंमानाची कथा 
ओठावर येत असताही ओठाबाहेर येईना. अधंकारात वाढणार् या को या काटेरी फुलवेलीप्रमाणे या अधेंर् या 
िदवसांची मतृी उजेड िदसताच सकूुन जाऊ पाही, िदपून जाई. कधी वाटे सांग यासाठी का हे सगळे भोिगले! तर 

मग तो सगळा अिभनयच हणावयाचा. कधी वाटे आपणास भोगा या लाग या या यातना भोगीत असतानाच जे 

या यातनांस बळी पडले यांना घरी परत येऊन िप्रयकरांस ती सुखदःुखे सांग याचे समाधानही िमळाले नाही. त े

सहतपी आज आपणाबरोबर नाहीत. यां यासह तपाचा उ ताप सहन केला यांस सोडून या पार या या 
पंक्तीतील ही िम टा ने एक यानेच कशी खावी? ही यां याशी प्रतारणा तर होणार नाहीना? 

आिण आपणासारख्या िक येक मनु यांवर आजपयर्ंत हे खडतर सकंटांचा सामना कर याचे प्रसगं 

कोसळले आहेत िन अजनू असले िकंवा याहून भयंकर प्रसगं कोसळावयाचे आहेत. या जीवनकलहा या नगा-
यां या खाईत आपण काय ही आपली एवढीशी िटमकी वाजवीत बसावे! परंतु दःुखा या ग यात िकंकाळीचा ढोल 

हा िनसगार्नेच बांिधलेला आहे की, तो वाजवून याने आपली शक्य ती करमणकू क न घ्यावी. ससा याने झपे 

घालताच िववश होऊन याचे चोचीतच पडलेला पक्षी साहा याची लेशमात्र आशा नसता जो वाभािवक िच कार 

करतो, या िच कारापासनू तो नेपोिलयनचे पे्रत सट हेिलनामधनू पॅिरसला या िदवशी परत आणले या िदवशी 
एक रा ट्रचे रा ट्र आपले वज नमवून आप या सह  वा यांतून सह  शोक वर िन िवरहगीते गात जो दःुखाचा 
हंबरडा फोडते झाले या हंबर यापयर्ंत, या रा ट्रीय उद्रीतापयर्ंत, िजतका प्रािणमात्राचा आक्रोश आहे िततका 
आपाप या दःुखांची प्रिसद्धी कर यात चूर झालेला असतो. आक्रोश हा दःुखाचा वभावच आहे, ते हा या अनंत 

आकाशात जे अनेक िच कार उसासे टाकून आपाप या दःुखाचा भार कमी करीत िहडत आहेत यात मा या 
दःुखाने प्रिसद्धीचा उसासा का टाकू नये? या अनंत आकाशात मा याही आक्रोशाला अवकाश असेल! असे वाटून 
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प्रवृ ती, के हा के हा दःुख एकदाचे ओकून टाक यास, अगदी स ज होई. पण तीच पिरि थती ितचा पाय िहसडून 

ितला मागे खेची. 
कारण आम या स या या पिरि थतीत आम या अदंमान या अनुभवांत जे सांग यासारखे आहे तेच 

िवशेषक न सांगता येणार नाही. पिरि थतीत जे सांगता येईल ते अगदी वरवरचे, उथळ वा सापेक्षतः क्षु लकसे 

वाटत अस याने सांग यास उ साह येत नाही आिण जे सांग यासारखे वाटत आहे ते पिरि थती सांग ू देत नाही. 
अशा ि थतीत काही तरी सांगनू या कथानकाचे िचत्र रंगहीन िन स वहीन क न टाक यापेक्षा प्र तुत काही सांगचू 

नये. कधी तसा िदवस उगवेल की या िदवशी सवर् गढू आकांक्षा यक्त होऊ शकतील; सवर् मकू भावना 
मोकळेपणाने बोल ूशकतील या िदवशी सांगावयाचे ते यथाप्रमाण सांग.ू तसा िदवस या आयु यात न उगवला तर 

नाही सांगणार, ते वृ त जगाने ऐकले नाही हणनू काही याचे मह व उणावत नाही वा याची ती ता बोथट होत 

नाही िकंवा या जगता या प्रचंड राहाटीत ते सवर् अ ुत रािहले हणनू काही मोठा खंड पडणार आहे असेही नाही, 
असे वाटे! 

मना या अशा शोकायमान ि थतीत आजपयर्ंत अदंमान या आम या आठवणी आम या िप्रय बांधवांस 

सांग याचे काम तसेच राहून गेले. आम या मागनू अदंमानास आले या आम या पवूीर् सटुले या िक येक 

राजकीय बंदींनी आपापले अनुभव प्रिसद्ध केलेले आ ही पािहले. इतरत्रही वषर् सहा मिह यांसाठी जे कारागहृात 

पडले यांनीही पण यांचे अनुभव िन यां या यातनांची कहाणीही वेळोवेळी प्रिसद्ध केलेली आम या वाचनात 

येतच गेली. परंतु अशा आ म मिृतकथनास आ म लाघेचा अिनवायर्पणे लागणारा जो गधं तो आमचे मनास पुनः 
पुनः सकंोिचत करी आिण िप्रयजनांपाशी आपली सखुदःुखे मन मोकळे क न सांग याची वाभािवक प्रवृ ती गत 

िन िजत सकंटां या पराभवाची कथा सांग याचा आनंद उपभोग यासाठी अ यु सकु झालेली असताही पिरि थती 
वाटेत पुनः पनुः आडवी येई. 

तथािप जे काय अधमधु वा अ प व प स या या पिरि थतीत सांगता ये यासारखे आहे ते तरी आपण 

सांिगतलेच पािहजे. तेही आ हांस अ यंत वणीय वाटणारे आहे असा अगदी उ सकु, िन कपट िन पे्रमळ आग्रह 

प्रिसद्ध प्रकाशन मडं यांपासनू तो शाळेतील मलुांपयर्ंत आ हांस अजनूही एकसारखा होत अस याने या आग्रहास 

आता मान न देणे हणजे िवनयाचा अितरेक क न एक प्रकारचा सावर्जिनक मनोभगं के यासारखे होईल असे 

आ हांस वाटू लागले आहे. एतदथर् पिरि थतीत जो काय सांगता येईल तो आमचा अदंमानामधील वृ ता त सांगनू 

टाक याचा आ ही िन चय केला आहे. ससुगंत वृ ता तकथन अशक्य आहे हे उघड अस याने या काही त्रोटक, 

तुटक िन सबंधंिवहीन आठवणी आ हांस सांगता येतील यांवरच वाचकांनी प्र तुत प्रसगंापुरते समाधान माननू 

यांतील िवसगंतपणािवषयी वा अ प ट उ गारांिवषयी तो पिरि थतीचा दोष समजनू काही िदवस क्षमा केली 
पािहजे. 

अशा वृ ता ताचा सावर्जिनक उपयोग फार मोठा आहे हे आ ही जाणनू आहो. परंतु केवळ वृ ता तापेक्षाही 
असा दघुर्ट पिरि थतीतील िवचारांचा, िवकारांचा िन भावनांचा इितहास हा अिधक मनोरंजकच न हे तर बोधप्रदही 
होणार अस याने आ ही या आठवणींत यास अिधक मह व देणार आहो. परंतु या आठवणी तुटक अस याने 

िन भावनांचा तो इितहास पुसट, सचूक िन अ प ट असाच सांगणे अपिरहायर् झा याने सपंणूर् िन ससुगंत कथन 
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प्रिसद्ध होईतो आम या अदंमानामधील जीवनािवषयी वाचकांनी कोणताही सामा य िसद्धा त असा क न बस ूनये. 

या आठवणींत सवर् वृ त जरी सांगता आले नाही तरी जे सांिगतले जाईल ते अक्षरशः िन भावाथर्शःही यथात य 

सांिगतले जावे यािवषयी शक्य ती दक्षता राख याचा य न केला जाईलच. 

या ग्रथंात जे िवचार, भावना िन घटना यांचे वणर्न येईल ते या या प्रसगंी उद्भवले या 
िवचारभावनािदकांचे िनदशर्क असनू आज ते केवळ ऐितहािसक टीनेच वाचले जावे, अशी लेखकाची अपेक्षा आहे. 

- िव. दा. सावरकर 
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प्रकरण पिहले 

मुबंईतील ड गरीच ेकारागहृ 

“प नास वष का या पा याची िशक्षा तु हास लाग ूझाली आहे. हेग या आंतररा ट्रीय यायालयाने इंग्रजांनी 
तु हास फ्रा स या हातात िदलेच पािहजे अशी सक्ती करता येत नाही, असा िनकाल िदला आहे.” मला + + + नी 
सांिगतले. 

“ठीक आहे, मी हेग या आशेवर अवलबूंन रािहलोच न हतो; पण मला हेगचा िनकाल पाहावयास िमळेल का?” 

“ती गो ट मा या हातात नाही. मला तुम यासाठी जे शक्य ते मी करीन. तथािप, ही आ हां ितर् हाअतांसही 
ऐकताच िव हल करणारी बातमी आपण या धैयार्ने आता ऐकून घेतलीत ते धैयर् मा या साहा यासाठी अडून 

बसेल असे मला वाटत नाही!” ते गहृ थ मनापासनू कळकळून हणाले. 

“ही िकंवा अस या बात या मलाही भयंकर वाटत नाहीत असे थोडचे आहे; परंतु प्रथमच समजनू उमजनू या 
सकंटास त ड दे याचा आ ही िनधार्र केला अस याने मन एका प्रकारे िनढार्वनू गे यासारखे झाले आहे. आपणही 
माझ े ि थतीत असता तर हेच धैयर् याच िववेका या बळाने आपणही ध  शकता. आप या साहा यािवषयी मी 
आभारी आहे.” 

इतक्यात कोणी आ याचा आवाज आला. हे गहृ थ चटकन मा या खोलीपुढून िनघून दसुर् या िदशेने आप या 
कामास िनघनू गेले. मी आप या कोठडीत मागे सरकून उभा रािहलो. मनात ‘प नास वष’ हा श द गुजंत होता. 

लगेच यां या ये याचा आवाज झाला होता ते लोक आले. अिधकार् याने माझ े दार उघडून मला जेवण 

वाढिवले. हेग या िनकालापयर्ंत मला बंदीवानाचे जेवण वा वेष दे यात आला न हता; याप्रमाणे आजही 
बंदीवानाचे जेवण न हत.े कारण कदािचत अजनू सरकारी हुकूम आला नसेल! मी जेवण जेवताना हेतूपूवर्कच 

चांगले पदाथर् खा ले नाहीत. अिधकारी हणाला, “का रावसाहेब, आज जेवत का नाही?” 

“जेवतो तर; पण असेच पदाथर् जेवतो की जे सग या बंदीवानांस िमळतात. कोणी सांगावे उ या बदंीवानांतच 

काम कर यासाठी आ हास जावे लागणार नाही हणनू? सद न कधी िमळेल कधी नाही; पण कद न मात्र नेहमीचे 

खरे. हणनू याची मतै्री क न ठेिवली असता ती िचरकाल उपयोगी पडले.” मी हसनू हणालो. 
अिधकारी उतावळेपणाने हणाला, “छे! छे! असे कधी होणारच नाही. तु ही फ्रा सम ये परत जाणार असा 

हुकूम देखील आला आहे, असे मी ऐकतो. तु ही बंदीवानांत काम करणार? रावसाहेब! ई वर असे कधी करणार 

नाही!” 

तोच एक िशपाई धावत येऊन हणाला “हवलदारजी साहेब आता है.” 
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दार खा कन बंद झाले. जेवण वाढीत लोक पुढे गेले. सपुिर टडटं आला व मला रीतसर पण सहानुभतूी या 
श दांत सांग यात आले की, यापुढे तु हाला बंदीचे कपड ेव अ न िमळेल. तुमची प नास वषार्ंची िशक्षा आजपासनू 

लाग ूझाली आहे. 

मी उठलो, माझ ेघरचे कपड ेउतरले. बं याचे कपड ेघेतले व अगंात घाल ूलागलो. मनात चरर् झाले. हे कपड,े 

बंदीवानाचे कपड,े जे आज चढत आहेत ते आता पुनः कधीही उतरणारे नाहीत! या कप यांतच आपले पे्रत बाहेर 

काढले जाणार! पुसट िवचार - पण मन उदाससे झाले. तोच सपुिर टडटं काही इकडचे ितकडचे बोलत होता; याशी 
सवंादात मनास बळेच िनमग्न केले. 

इतक्यात एक लोखंडी िब ला आणनू िशपायाने हातात िदला. हा तो बंदीवानाचा छातीवर ळणारा क्रमांक! 

या िब यावर बंदीवानाची सटुकेची िमती िदलेली असते. माझी िमती! मला सटुका तरी आहे का? मला मरण हीच 

माझी सटुकेची िमती? काही औ सकु्य, काही िनराशा, काही िवनोद अशा िम  भावनेने मी िब याकड ेपािहले. 

सटुकेचे वषर् १९६० इसवी! क्षणभर याचा अथर् काहीच प्रकाशला नाही. क्षणा दो क्षणांत यातील भयंकर अथर् 
प्रकाशला! िशक्षा १९१० या वषीर् व सटुका १९६० या वषीर्! 

+ + िन ठुर िवनोदाने हणाला, “काही िचतंा नाही, दयाळू सरकार तु हाला १९६० साली सोडीलच सोडील.” 

मी उपहासतच हणालो, “पण मृ यू अिधक दयाळू आहे. याने मला यापूवीर्च सोडून िदले तर!” 

दोघेही हसलो. तो सहज हसला. मी प्रय नपूवर्क हसलो. सपुिर टडटं आणखी काही चचार् क न गेला. मी खाली 
बसलो. सवर्जण िनघून गेले. मी व माझी िशक्षा असे दोघेच एकटे उरलो व या उदास कोठडीत एकमेकां या त डास 

त ड देऊन िनरखू लागलो. 
यापुढील या िदवसाची कहाणी व अतंःकरणातील खळबळ आ ही ‘स तिषर्’ या किवते या पूवार्धार्त 

विणर्लेली या पु तकात प्रिसद्ध झालेली आहे. 

दसुरा िदवस 

“आताच उजाडले” जमादार येऊन हणाला, “जरी तुमची िशक्षा सु  झाली आहे तरी तु हास पूवीर्प्रमाणेच 

सकाळी यायामासाठी खाली िफरावयास यावयाचे हणनू साहेबाने सांिगतले आहे.” 

मी यायामास खाली उतरलो. इकड ेमा या खोलीची कसनू झडती घे यात आली. माझी आजपयर्ंतची सवर् 
पु तके व सामान खाली ने यात आले! िशपायां या पहार् यात ड गरी या तु ं गा या मध या चौकात मी हळूहळू 

फेर् या घालीत होतो. माझी ती ‘बॅिर टरी’ व त्रे जाऊन आज अगदी बंदीवानासारखीच खरबरीत बंदीवासाची व त्रे 
माझ ेअगंावर होती. या व त्रांत बॅिर टर िदसतो तरी कसा या कुतूहलाने बहुतके व खर् याखर् याच समवेदनेनेही 
थोडसेे असे बरेच लोक ग्णालयातून, वाटेतून, िखडक्यांतून, नाही तेच काम काढून तेथनू जाताना मला पाहत होते. 

ड गरीचा तु ं ग म यव तीत आहेसे वाटते; कारण आजबूाजसू िकिचत दरूवर उंच उंच चाळी व घरे िदसतात. तेथे 

यायाम घेत असता प्र यही या चाळींतून व िखडक्यांतून बायकापु षांचे थवे थबकत उभे राहत व मी यायाम 



 

www.savarkarsmarak.com 

सपंवून परत जाईतो आपसात कुजबुजत असत. पोिलसांची टी चुकवून के हा के हा मीही यांचे नम कार 

वीका न प्रितप्रणाम करीत असे. मनात यांची ती पू यबुद्धी पाहून कधी बरे वाटे, पण कधी... असे िवचार येत. 

एकदा पोिलसांनी समोर या एका घरवा यास धमकािव याची बातमी मला कळली; ते हा आपणासाठी इतरांस 

पीडा होऊ नये हणनू मी शक्यतो खाली पाहून येरझारा घालीत असे. या यायामाचे वेळी योगसतू्रांचा पाठ त डाने 

हणावा व नतंर यांतील एकेका सतू्रावर िवचार क न याची छाननी करीत असावे. आजही या िदनक्रमाप्रमाणे 

तशा िवचारांत गुतंून मी यायाम करीत असता ‘वखत पुरा हुवा, चिलये!’ हणनू मा यासाठी नेमले या एका 
हवालदारांनी सांिगतले. मी िजना चढून वर या या मा या कोठडीत गेलो; पण जो िवचार करीत होतो यातच 

गुतंून गे याने तसाच बसनू रािहलो. बराच वेळ या िनमग्नतेत गेला; तोच पुनः दार खडबडले आिण एका 
बंदीवाना या डोक्यावर वळले या चर् हाटाचे एक गुडंाळे देऊन एक हवालदार आत आला. माझ ेिच त िवचार करता 
करता िनवांत झाले अस याने मी क्षणभर तसाच डोळे उघडून िनश ्चंत होतो, ते पाहून तो हवालदार हणाला - 

“रावसाहेब, िचतंा क  नका, ई वर तमुचे िदवस पार पाडील. तुम यावरील सकंटाला परमे वर साक्षी आहे; 

मा या कुटंुबातील मडंळींचे डो यांसही पाणी आले. पण आपण तरी कधीही डगमगणार नाही अशी हमी सग यांस 

मो या गवार्ने िदली. मग हे काय? िचतंा क  नका.” 

या या या, स हेतुपूवर्क समजिव याचा पिरणाम मात्र अगदी उलट झाला. िचतंा कर यासारखे काही तरी 
घडले आहे हे प ट आठवले. मनास िकिचत बोच यासारखे झाले, मी हटले, “हे चर् हाट कसले?” हवालदार बळेच 

हस ूआणनू “ते काही नाही, उगीच आपला कायदा हणनू काही काम आणनू ठेवावयाचे, होईल ते करा, याची िचतंा 
मळुीच नाही.” 

याने ते चर् हाट खाली काढले. याचे तकुड ेतुकड ेकेले व ते उचलनू ठोकून, िपजंनू याचा परत का या कसा 
करावयाचा हे मला या बंदीवानाकडून दाखिवले. 

तर मग ही ‘सक्तमजरुी’! 
जगातील का याकूट 

हंू, चल दे त ड ितला. का या कुटावयाचा इतकेच ना! हा रे वे या मना! यात हलकेपण ते काय आहे! आयु य 

यथर् जाते? अरे हे आयु यही वतःच एक का याकूट आहे! पचंमहाभतूांस िपळून वळून हे आयु याचे चर् हाट 

वळावयाचे, तेच ते तंतू जोडून लांबवीत बसावयाचे व शेवटी सडत आले की, मृ यू या ‘मोगरी’ने कुटून पुनः का या 
क न पंचमहाभतूां या िढगात िमसळून यावयाचे! 

सकाळ झाली की सं याकाळ, सं याकाळ झाली की सकाळ, सगळी का याकूट. आपण वन पती खात खात 

जगावयाचे, जगत जगत मरावयाचे, मरताच या हाडा-मासांस वन पतींनी खावयाचे, सगळी का याकूट. 

तेजोमेघांची सयूर्माला, सूयर्मालेची पृ वी, पृ वीची एखा या धूमकेतूशी टक्कर उडाली की पु हा तेजोमेघ, सगळी 
का याकूट! तशीच, व याचाच अव य व अपिरहायर् भाग हणनू, हे वळलेले चर् हाट उकलनू कुट याची आमची 
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का याकूट. जर ती महान का याकूट मह वाची असेल, तर तीत आयु य यथर् जात नसेल, तर हीही एक छोटीशी 
का याकूट कतर् यच आहे. कारण या महान का याकुटीचा हाही एक अपिरहायर् घटक आहे. कारण तो घडत आहे. 

मी का या कुटू लागलो. तो हवालदार व बंदीवान मला काम येते की नाही ते पाह या या िनिम ताने तेथेच उभे 

रािहले आिण मला करमणूक कर यासाठी इकड याितकड या गो टी बोल ूलागले. 

“महाराज, तु हाला माहीत नसेल की, याच खोलीत िटळक व आगरकर यांना िशक्षा झाली ते हा ठेव यात 

आले होते. ते आपसात वाद करीत ते हा मोठमो याने बोलत. के हा के हा यांना हळू बोला हणनू बजवावे लागे.” 

“पण ते ऐकत की परत तुम यावरच रागावत?” 

“वादा या भरात खंड पड याने त ेथोडसेे त्रासत. पण पु हा हळू बोल ूलागत, िकंवा चूप बसत. आणखी कोणी 
वाईचे वतर्मानपत्रकार - हो, हो, तु ही हणता तेच लेले हातारे कुबडसेे होते नाही, तेही येथेच सा या बंदीत असत. 

यांची बुद्धी मोठी क पक. इकड े ढेकूण फार झाले होते. लेले अगदी त्रासनू जात. एके िदवशी बामणाने केले काय 

की, साधी बंदी अस यामळेु यांना जी घरची व त्रे िमळत यांतील एक अगदी पातळ पण घट्टशी चादर घेतली व 

ितची उशी करतो तशी एक आ छादनाची िपशवी िशवू लागले. आ ही सहजच िवचारले, “शा त्रीबुवा, हे काय 

िशवता? साहेब रागावेल.” ते हणाले, “थांबा तर खरे तु हांस ढेकणांचे एक मी रामबाण औषध शोधून काढले आहे 

ते देतो.” थो याशा तासांनी ती िपशवी परुी झाली आिण पाहता पाहता बामण तीत घुसनू गेला. केवळ डो यांची व 

नाकाची तेवढी भोके उघडी. बाकी डोक्यापयर्ंत या िपशवीत एखा या गादीसारखा घुसनू, व आतून ितचे त डाचे 

कसे ओढून बामण सं याकाळी जो िनजला तो सकाळी ठोठावले ते हा जागा! ते हापासनू यास ढेकूण रात्री डसला 
असेल तर शपथ! िदवसा ती िपशवी उरफाटी क न उ हात टाकीत व रात्री तीत घुसनू घोरत पडत!” 

“िटळक आगरकरांबरोबर येथे होते यानंतर पुनः कधी होते का?” 

“होते तर!  पण या वेळेस यांचा कडक बंदोब त ठेव यात आला होता. याच खोलीत ते असत... एक िदवस 

ढेकणांनी डसनू डसनू रात्रभर झोप येऊ िदली नाही. मी सकाळी दार उघडले ते हा पाहतो तो िटळक ढेकूण मारीत 

बसले आहेत. मी हटले “काय रावसाहेब, बरे आहे ना?” ते शांतपणे हसत हणाले “बरं आहे तर! केवळ, जमादार! 

काल सार् या रात्रभर झोप नाही. थोड ेआत तर या! बघा ही तुमची पाळलेली जनावरे!” मी पाहतो तो ढेकणां या रांगा 
िभतीशी चालले या आहेत ...पण “काय हो ता यासाहेब! हे जे राजकीय काम तु ही हाती घेतले आहे हे िसद्धीस 

जाईल का हो?” ... 

हवालदार इ यादी सवर् मडंळी गेली. पुनः मी व माझी िशक्षा दोघे एकमेकांची ओळख क न घेत समोरासमोर 

उभे रािहलो. 
ती ओळख पुरी होत चालली. आता काहीएक सशंय उरला नाही. आशा न हती तरी हेग या िनकालात क्विचत 

सटूु हा सभंव होता; ते सपंले. आता हे िनि चत की, हा सारा ज म अशाच कोण या तरी कोठडीत सडत जाणार. तर 

मग? यासही त ड िदले पािहजे, दसुरे काय! 
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प्रितकूल तेच बहुधा घडले 

मा या या क टमय हेतुपवूर्क वतःवर कोसळून घेतले या सकंटांचे पवर्ताखाली िचरडले या आयु यात जर 

कोणता एखादा िनयम अितशय कडू पण अितशय िहतपिरणामी झाला असेल तर तो सदोिदत प्रितकूल तेच घडले 

हे गहृीत ध न यास त ड दे याची मनाची स जता क न ठेवणे हाच होय. 

यांचा यांचा सवर्तोपरी असहाय अशा कालात, देशात वा पिरि थतीत ज म झाला असेल, आिण तरीही या 
पिरि थतीशी भयंकर झुजं खेळून ितला चीत क न, ित या छातीवर उभे राहून को या नवयगुाची, को या महान 

येयाची उषा यांना पाहावयाची असेल यांना ‘प्रितकूल तेच बहुधा घडले, हे गहृीत ध न यास त ड देऊ’ या 
िनयमाचे हे हलाहल यायलेच पािहजे. प्रितकूल तेच घडणार आिण मी यास त डही देणार, असा िनधार्र केला 
असता क्विचत अनुकूल तेच घडले तर अथार्तच काही एक हानी न होता उलट तो अनुकुलाचा आनंद िवगिुणत 

होतो; पण अनुकूल तेच घडले अशी आशा, लालसा करीत बसले असता जर प्रितकूल घडले - आिण असहाय िपढीत 

ज मले यां या जीवनात तोच सभंव अिधक - तर मात्र एकाएकी िनराशे या कोसळणार् या पहाडाखाली धैयार्चा 
चक्काचूर होऊन गे यािवना सहसा राहत नाही. िसद्धी या मानस सरोवरावर क्रीडा कर याचे या िपढीचे भाग्य 

असेल ते राजहंस सखेुनैव मकु्ताफळभोजन क न, िबसतंतूंचा फराळ करोत! परंतु प्रय नां या मतृसरोवरा या 
िवषारी प्रदेशांतून या िपढीस मागर् कंठावयाचा आहे ितने प्रितकुलाचे, लोखंडाचे चणेच खावयाची व पचवावयाची 
सवय ठेवली पािहजे. 

भयंकर आघात 

परंतु ‘प्रितकूल तेच घडले’ हे गहृीत धर याची थोडी सवय व शक्ती असले या मा या मनास मू छर्ना यावी 
इतका भयंकर आघात एकाएकी झाला. लडंनला धरले ते हाच मी गहृीत धरले की, अदंमानाला पंचवीस वष काढावी 
लागणार. मासलीसला पुनः धरला गेलो ते हाच की जे हा सवर् िशिक्षत जगत ्मी फ्रा सला परत िदला जाणार 

हणनू िनि चतपणे हणत होते - पुनः मी गहृीत धरले की, बहुधा फाशी जावे लागणार. पण अतंी या दोनही 
गहृीत िनराशा खो या ठ न या दोह पेक्षाही एका अथीर् भयंकर अशी ितसरीच िनराशा द त हणनू पुढे ठाकली. 
प नास वष िशक्षा! अशा एका त व उदास कोठडीत एकटा, एक तास तो वाजे तो मोजीत ज म काढावयाचा!... 
ठीक तर मग, काढू या! 

‘हेग’ चा िनकाल हो याचे आधी या पचंवीस वष कशी काढावयाची याचे एक मनोमय िचत्र (नकाशा) मनात 

खेचलेच होते. यात जे माप ( केल) धरले होते तचे आता िवगिुणत करावयाचे. या पंचवीस वषार्ंत या या 
योगाने ज मसाथर्क हावे आिण याचे अपर्णाने मातभृमूीचे ऋण अ प व प तरी हलके होऊन मनु यजातीची 
काही तरी िविश ट सेवा घडावी असे या िनःसहाय, िनःसाधन व िन साह एका त बंदीवासात कोणते कृ य करता 
येणार? रालेपासनू क्युरोपॉटिकनपयर्ंत अनेक थोर थोर बंदीवानांची चिरत्रे आठवून पािहली. ‘िपलिग्र स प्रोगे्रस’ 

याने िलिहले याला लेखनसामग्री तरी िमळत होती; मला तर पेि सलीचा अधार् अचं बारीक तुकडाही ठेव याची 
चोरी. मग टेडसारख्या बंदीवानाप्रमाणे वतर्मानपत्रात िन पद्रवी हणनू समज या जाणार् या िवषयांवरही लेख 
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िलिह याचे नावच नको! जवळ िचटपाख  िफरकणे नाही हणनू प्रचार अशक्य, कागदाचा तुकडाही ठेवणे 

अपराध, तेथे लेखनही असभंवच! वतः नुसते वाचन व ज्ञानप्रा ती करीत राहावे तरी एक पु तक कधी तरी 
िमळाले तर िमळणार; आिण नुसते वाचून जे साचतच जाते ते ज्ञान, फळहीन वकृ्षाप्रमाणे, िकंवा या या पा याने 

हजारो नसो पण एका अ यार् तिृषताचीही तृ णा भागत नाही वा अ नो पादनाने भकू शमिवली जात नाही या 
जलाशया या सगं्रहाप्रमाणे केवळ वांझच न हे काय? मग यांनी बंदीवासातही काहीतरी उपयुक्त व थोर काय 

केली यां यापैकी कोणासही जो भोगावा लागला नाही अशा या कठोर साधनहीन बंदीवासात मी कोणते कायर् क  

शकणार? 

महाका य 

अगदी लहानपणी एक इ छा असे की, आपण मराठीत एक महाका य िलहावे. कोणते, काय, कसे इतकेच 

न हे तर महाका य हणजे नक्की काय हेही िनि चतपणे कळत न हते; पण िलहावयाचे हा िन चय. या लहान 

वयापासनू आतापयर्ंत ती इ छा तशीच मनात या मनात डाचत होती. कमर्क्षेत्रा या रणधुमाळीत जरी ती इ छा 
जवळजवळ िदसेनाशी झाली होती तरी कारागहृा या एका त कोठडीतील या शांतते या धुळीवर अगं टाकताच ती 
पुनः ग्गोचर होऊ लागली. या कोठडीत, सक्त क ट करतानाही िनदान रात्री एकटे पडले असता िदवा न िदला 
िकंवा कागदाचा वा पेि सलीचा तुकडा न बाळग ूिदला तरीही एखादे का य रचता येईल. मनात या मनात किवता 
रचून पाठ क न जर या मिृतपत्रावरच िलहून ठेवीत गेलो तर यास तरी कोणी प्रितबंध क  शकणार नाही. 
स या या अ यंत िनदर्य साधनहीनतेतही हे कायर् करणे शक्य आहे. आिण जर असे एखादे का य मला रचता आले 

तर बंदीवासातून कधी काळी सटु यास व जर सटुलो तर मातभृमूी या चरणी या पंचवीस वषार्ंची प्रा ती हणनू 

हाही एक नवोपहार अपर्ण करता येईल. िततके कायर्ही काही लहानसहान नाही. 
मग जोवर याहून मह वाचे कोणते कायर् शक्यते या कक्षेत येऊ शकत नाही तोवर हे तरी एक क  या. ठरले 

तर! पंचवीस वषार्ंत एक महाका य रचावयाचे. जर हेगचा िनकाल िव द्ध गेला तर बंदीवासात हातांनी सक्त माची 
कामे करतानाच इतर कोण याही साधनां या अभावी हे एक कायर् तरी करता येणार हे पाहून वभावाची 
कायर्िपपासा शांत झा यासारखी वाटली. तळमळ क्षणभर थांबली. हेगचा िनकाल िव द्ध गेला. पंचवीस वषार्ं या 
थळी अकि पत भयंकर अशी प नास वषार्ंची िशक्षा झाली. तरी तोच कायर्क्रम िनि चत केला. इतकेच न हे पण 

अगंीकृत महान येया या िसद्धी तव अशा िनःसहाय व िनराश ि थतीतही अ यािप इतके तरी करता येणारच. 

जीवनाचे साथर्क्य कर यासारखे काही कायर् करणे अजनूही शक्य आहेच हे पाहून औदासी य कमी झाले. िनि क्रय 

वैफ या या भयाचा भार हलका झा यासारखा वाटला. उताव या मनाने गणनाही क न टाकली की प्र यही कमीत 

कमी दहा ते वीस किवता न या रचून आिण जु यावर आवृ ती देऊन पाठ कर याचा जर प्रघात ठेवला तर एक वा 
अधर् लक्ष महाका य रचणे सभंवनीय आहे; तर मग आजच आरंभ. प्रथम ीगु गोिवदिसहंांचे चिरत्र गावयाचे. 
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गोिवदिसहंांचे चिरत्र 

कारण गोिवदिसहं हुता यांचा मकुुटमणी होता. थोर यशाने मिंडत झालेले थोर पु ष राजप्रासादा या 
सवुणर्कलशाप्रमाणे तेजःपंुज िदसतातच. पण आज मला यां या चिरत्रवणर्नाने, यांची ती यशोगीते गाइ याने, 

िततकी शांती न िमळता उलट मा या कपाळी आले या अपयशाची ती ता मात्र अिधक जाचू शक याचा सभंव 

आहे. आज मला या यशा या राजप्रासादा या पायाखाली खोल दडपून गेले या अपयशा या पायाचे िचतन हे 

येय आहे. हणनू ‘चमकोर’ दगुार्तून िनसटताना याचा सपंूणर् पराभव झालेला आहे, याचे माताप नीपुत्र 

वाताहात होऊन ससंाराची राखरांगोळी उडाली आहे, या या िश यांनीही या यावर शपथपूवर्क ठेवले या िन ठेचे 

यागपत्र देऊन आय या वेळेस यास सोडून या पराभवाचे व अपयशाचे खापर या याच डोक्यावर फोडलेले आहे 

आिण तरीही जो िसहं ते अपयशाचे व दःुखाचे हलाहल एखा या द्रासारखा अवतार धारण क न पचिवता झाला, 
या गोिवदिसहंांचे ते अपयशच आज मला गेय आहे! या मा या भयंकर दःुखास व अपजयास ते मे दंडाप्रमाणे 

आधार होईल. मा या िपढी या अपयशा या, दःुखा या पराजया या खोल पायावर भावी िप यांचे यशःप्रासाद त े

उभवील! 

भावनां या मनो-यांवर चढून माझ ेमन दरूवरची ये पाह यात रंगनू गेले असता इकड ेमाझ ेहात ते का याचे 

कठीण नाड ेव चर् हाटे तोड यात, कुट यात, उकल यात गुतंलेले होते. प्र यही या हणनू ठरले या दहापधंरा आयार् 
रचून झा या, का या उलगडणेही सपंले! पण हातही सोलनू िनघाले, फोड उठले, रक्त गळू लागले. 

ड गरी या बंदीगहृात हेग या िनकालानतंर िकती िदवस होतो आठवत नाही. प्रातःकाळी उठावे, यायामासाठी 
िफरताना योगसतू्रे मखुो गत हणावीत. यांवरील एकेकावर अनुक्रमे िवचार करावा; मग सक्त माचे हणनू 

कठीण काम (Hard Labour) िदलेले असेल ते करावे आिण ते करतानाच मनात दहाबारा नवीन किवता रचून व 

जु या पाठ झाले या आवृ ती देऊन सं याकाळी जेवण झा यावर, तु ं ग बंद क न सवर् सामसमू झाली असता 
यानधारणेचा काही अ यास साधावा व रात्री नऊ वाज याचे आतच िनजावे. झोप मात्र गाढ लागे. एकलक डीतील 

हा असा कायर्क्रम चालला असता कधी कधी “प्रविृ तिचये राजिबदीं। पुढां बोधािचये प्रितपदीं। िववेक याची मांदी’ 
सारीत राह याची आटोकाट खटपट करीत असतानाही िचतेची व उ वेगाची धाड एकाएकी कोसळून जसा गळा 
चेपला जावा, जीव कासावीस होऊ पाहावा. वाटे, आप यामागे कायार्चे काय होईल... जर... मग हेही क ट... पण 

क्षणभरातच मनाचा तोल पुनः सभंाळला जावा. 

सर हेन्री कॉटन 

एक िदवस तु ं गात बोलवा झाला की को या मो या साहेबाचे पे शन मा यासाठी बंद कर यात आले आहे. 

हे काय प्रकरण आहे? थोडक्याच िदवसांत ‘केसरी’चा एक तुकडा एकलक डीत अक मात माझ ेहाती पडला. या 
योगे या बातमीतले त य थोडबेहुत उमगले. लडंनम ये नूतन वषार् या िनिम ताने ितकड या िहदी लोकांची एक 

सभा भरली होती. या प्रसगंी सभामिंदरात िभतीवर माझा एक मोठा फोटो लावलेला. होता. सभेतील मखु्य पाहुणे 
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सर हेन्री कॉटन या प्रख्यात इंिग्लश गहृ थाने या मा या फोटोस उ ेशून साहस, देशभक्तीची अ यु कटता 
इ यादी काही गणुांिवषयी प्रशंसापर उ गार काढले होते आिण अशा त णा या आयु याची अवघ्या पंचिवशीतच 

अशी राखरांगोळी हावी यािवषयी खेद यक्त क न, हेगचे उ चतम यायालय तरी मत वातं या या अिधकाराची 
पायम ली न करता मला फ्रा स देशात परत धाड यात यावे हणनू िनकाल देवो अशी आशाही प्रदिशर्त केली होती. 
सरसाहेबां या या भाषणाने अथार्तच सवर् इंग्रजी समाज खवळून गेला. सावरकरांस सहानभुतूी! मग ती िनदंागभर् 
का असेना, पण ती सहानुभतूी! कोणी हणाले या हेन्री कॉटनची सरकी काढून टाका! कोणी हणाले याचे पे शन 

बंद करा! शेवटी या चहा या पे यातील वादळा या फू कारासरशी रा ट्रीय सभेचा मडंपही हलतोसा भासू लागला. 
या वेळेचे अ यक्ष सर िव यम वेडबर्गर् व पुढारी सरुद्रनाथ बानजीर् यांनी रा ट्रीय सभेहून परत येताना कलक यास 

एका सावर्जिनक सभेत या िवषयाचा िवशेष उ लेख क न सर हेन्री कॉटन यां या उ गारांवर सफाईचा हात 

िफरवला आिण रा ट्रीय सभेचा, सावरकर व यांचे अनुयायी यां या पंथाशी सबंंध तर राहोच पण लवलेश 

सहानुभतूीही नाही असे प्रिसद्धपणे घोिषत केले! या केसरी या तुक यात हे वृ त मी वाचले, यातच केसरीकारांनी 
एक-दोन फुटे िलहून सर हेन्रीसाहेबांचा बचाव कर याचा प्रय न केला होता. केसरी या लेखात माझा नामिनदश 

अगदी एकेरी सबंोधनांनी केलेला पाहून मनास कौतुक वाटले. “सरसाहेबांस हा सावरकर कोण काळा की गोरा हे 

देखील माहीत न हते!” असे वाक्य सर हेन्री कॉटनां या समथर्नाथर् िलिहलेले होते. केसरीसारख्या पत्रास देखील 

असे िलिहणे या पिरि थतीत भाग पडले! परंतु या काळी वतःचे िनरपरािध व आिण िश टपणा प्र थािपत 

कर यास कोण याही राजकीय सं थेस वा यक्तीस सावरकरांस महान अपराधी हणनू सबंोधणे आिण या 
सावरकर नावाचा अिश टपणे एकेरी उपपदांनी उ लेख करणे हे एक अमोघ साधन सापडलेले होते. इंग्लडंम ये 

एका इंग्रजी अिधकार् याने आमचा गौरवपूवर्क उ लेख करावा आिण िहदंु थानात आ हास अरेतुरेवाचनू धाडसी 
वृ तपत्रांनाही सबंोिधता येऊ नये यात या वृ तपत्रांकड ेवा यिक्तिवशेषांकड ेदोष येत नसनू, यायोगे परतंत्र 

देशाची कोण दैना झालेली असते, तेथे माणसुकी देखील िकती महाग होते, हेच काय ते िनदशर्नास येते असे मला 
वाटले. 

Martyr की Rascal 

कोणीसे कोठडी या दारा या गजांतून डोकावून बघते आहे, “काय बॅिर टर कसे काय, बरे आहे ना?” 

“आप या आशीवार्दाने बरे आहे” मी हणालो. “छे छे! महाराज, तुमची योग्यता कुठे आिण माझी कुठे! कालच 

एका युरोपमधून आले या ने यांशी माझ े भाषण झाले. तो हणाला, युरोपभर सावरकरांस आज एखा या 
हुता याचा मान िमळत आहे. तुमची तुलना फ्रा स, जमर्नी इ यादी देशांतील पत्रे वु फटोनशी-एमेटशी-मॅिझनीशी 
करीत आहेत. पुतुर्गालम ये देखील वतर्मानपत्रे तुमचे चिरत्र िमळेल तसे छापीत आहेत... ते गहृ थ तु हास भेटू 

इि छत होते पण मी यांस कळवले की, हे केवळ अशक्य आहे. पण िनदान तु हास पाह यास तरी िमळावे हणनू 

यांची अ यु कट इ छा अस याने त े या समोर या चाळीत उ या तुम या िहड याचे वेळेस उभे राहणार आहेत. 

आपण एकदा ितकड े बघावे... पण काल या मुबंई या... या अगँ्लो-इंिडयन पत्राने हेग या िनकालािवषयी 
िलिहताना आप यािवषयी अगदी िवषारी उ गार काढले आहेत.” “ते काय, अहो सांगा. तुती ऐक याइतकेच िनदंा 
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ऐकून घेणे हे कायर्क यार्ंस िप्रय नसले तरी अव य असते.” “ या पत्रात तु हास िशक्षा झाली यािवषयी िलिहताना 
मु ाम आनंद यक्त क न हटले आहे की, “The rascal has at last met with his fate!” मी हणालो, 
“एवढेचना? मग ठीकच झाले. युरोपम ये ते Martyr हुता मा हणाले हे Rascal अधम हणाले. या दोनही 
आ यंितक िनदंा तुतीचा अनायासेच पर पर छेद जाऊन माझ ेमळूचे मू य जसे या तसेच अबािधत उरले!” 

सकाळी जे खोलीचे दार बंद हावयाचे त ेपुनः दहा वाजता उघडणार. ही सवय इतकी पक्की झाली की, म यंतरी 
दार उघड याची प्रतीक्षाच नाहीशी झाली. प्रतीक्षाच न ट झा याने बंद दाराला पाहून जी अ व थता प्रथम वाटे 

तीही कमी होत चालली. यातही अलीकड ेकाम करीत असताना वाटणार् या कंटाळवाणेपणास घालिव यास एक 

अचानक साधन िमळाले होते. कोठडी या आ याला एक फट असे. तीतून एक कबुतराचे कुटंुब येऊन कौलाराचे 

खाली राहू लागले होते. याचेकड ेपाहत कसाबसा वेळ कंठीत होतो, तो दार खडबडले. भल याच वेळी दार खडबडले! 

अथार्त आप या बंदीवान भाग्यात काही तरी नवीन गो ट िलिहली जाणार हे उघड आहे. औ सकु्यवश होऊन वर 

पािहले तो हवालदार हणाला, “चलो, साहेब बुलाता है!” चला कोण याही का िनिम ताने होईना पण एकलक डीतून 

बाहेर पड यासाठी बंदीवानाचे मन इतके उ युक्त असते की, ‘चलो’ हा श द कानावर पडताच, ताडकन तुटणार् या 
दा याचा आवाज बांधले या गरुांचे मनास जसा क्षणभर तरी तरारी आणतो, तसाच हाही बंदीवानाचे मनास उ साह 

आणतो. मी उठलो, कशास साहेब बोलवीत आहे हे िवचारावेसे वाटले; पण कोणीही काही सांिगत यािवना कोणाही 
अिधकार् यास आपण होऊन काही बातमी िवचारावयाची नाही हा प्रघात अस याने मी काही बोललो नाही. पण तो 
सशुील हवालदारच हळूच हणाला, “आपली भेट आली आहेसे वाटते.” 

प नीची भेट 
कायार्लयात येतो तो गजा या िखडकीपाशी मा या प नीस घेऊन आलेला माझा वडील मेहुणा उभा 

असलेला मला िदसला. तु ं गा या वेषात, बंदीवाना या दःुखद व पात, पायात जखडून ठोकले या जड बे यांस 

शक्य िततके सहज तोलीत आज मी प्रथम यां यापढेु उभा रािहलो! मा या मनातही चरर् झाले. चार वषार्ंपूवीर् जे हा 
याच मुबंईतून मी यांचा िनरोप घेऊन िवलायतेस गेलो ते हा परत येताना बॅिर टरी या डौलदार झग्यात आिण 

आशे या व सपं ती या झळकणार् या प्रभावळीत मी िदसेन ही यांची आकांक्षा होती! तेथे आज मला या िनःसहाय 

िनराशे या बे यांनी जखडून टाकलेला पाहून या वीस-एकोणीस वषार्ं या त ण मलुी या मनास केवढा धक्का 
बसेल? ती दोघे गजामागे उभी होती. मा या हातास हात लाव याची देखील यांना चोरी होती. जवळ परक्यांचा 
िनदर्य पहारा उभा. या िवचारांस श दांचे साि न यही सकंोचा पद होते त े िवचार मनात भ न आले आहेत! 

प नास वषार्ं या हणजेच ज मा या ताटातुटी या आधीचा िनरोप घ्यावयाचा, आिण तो या िवदेशी दप ाम 

कारािधपा या नेहशू य ि टपाता या कक्षेत! या ज मात तुमची आमची पुनः भेट होणे जवळ जवळ दघुर्ट असे 

सांगणारी ती भेट! 

आकाश वळवांनी भ न यावे तसे हे िवचार एका क्षणात दाटून दयात भ न आले. पण दयातच; 

दसुर् याच क्षणी िववेका या चौकीवर यास अटकाव होऊन यांचे थवे िछ निवि छ न क न टाक यात आले 

आिण टा ट होऊन मी खाली बसताच यांस हसनू िवचारले की, “काय मला पािह याबरोबर ओळखलेत का? हे 
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केवळ कपड े बदलले आहेत. मी तोच आहे. थंडीचे िनवारण करणे हा जो कप यांचा मखु्य हेतू आहे तो या 
कप यांनीही बहुतेक पूणर् होतो.” थो याच वेळात िवनोदात रंगनू आपण घरीच बोलतो आहोत असे ती दोघे सहज 

बोल ूलागली. ती सधंी साधून मी म येच हटले, “बरे ई वराची दया असेल तर पुनः भेट होईलच. तोवर जर कधी 
या सामा य ससंाराचा मोह होऊ लागला तर असा िवचार करा की, मलुामलुींची वीण वाढिवणे व चार काटक्या 
एकत्र क न घरटी बांधणे यालाच जर ससंार हणावयाचे असेल तर असले ससंार कावळे-िचम याही करीतच 

आहेत. पण ससंाराचा याहून भ यतर अथर् जर घेणे असेल तर मनु यासारखा ससंार थाट यात आपणही कृतकायर् 
झालो आहोत. आपली चार चूल-बोळकी आपण फोडून टाकली, पण यायोगे पुढेमागे हजारो जणां या घरी क्विचत 

सो याचा धूर िनघेल; आिण घर घर हणनू करीत असतानाही लेगने नाही का शेकडो जणांची घरे ओसाड पाडली! 
लग्नाचे मडंपातून नवरानवरीस िवलग िहसडून मृ यचेू दाढेत ढकलनू दैवाने जोडपी िवजोड क न टाकली! असा 
िववेक क न सकंटास त ड या. अदंमानास काही वषार्ंनी कुटंुबास नेऊ देतात असे मी ऐकतो. तसे झाले तर ठीकच; 

परंतु ते न झाले तरीही या िदवसांत सहन क  अशा धैयार्ने राह याचा प्रय न करावा.” “तसा य न करतोच 

आहोत. आ ही एकमेकांस एकमेक आहोत. आमची िचतंा कशाला वहावी? वतःस जपले हणजे आ हांस सवर् 
िमळाले.” ही आमची प्र नो तरे होत आहेत, तोच सपुिर टडटंने वेळ सपंला हणनू हणताच ओठावरची अधीर् 
वाक्ये तशीच सोडून मी भेट सपंिवली. परंतु जाता जाता माझा मेहुणा मजकड ेवळून घाईने हणतो, “बरे. पण एक 

िनयम आपण अव य पाळावा. प्र यही सकाळी, “कृ णाय वासदेुवाय हरये परमा मने! प्रणतक्लेशनाशाय गोिवदाय 

नमो तु ते।।” हा मतं्र आपण हणत जावा बरं का िनयमाने! मी कौतुकाने पाहत उ तरलो “ हणेन!” 

ते परतले. मागे वळून न पाहता, बेडी उचलनू मला ितचा काहीच भार होत नाही हे मा या या परतणार् या 
मडंळींस दाखिव यासाठी चालताना हेतुपूवर्क तीस सहज खळखळवीत मी तु ं गाचे आत गेलो. पण मन? मी 
आताच यास जे श द उपदेिशले तेच मनात मोठमो याने उ चारीत व दटावीत; गु  जसे ओढून आणनू बांधून 

टाकावे तसे िववेकाने बांधून टाकले. शक्ती क्षीण झा यासारखी वाटली. कोठडीत क डून हवालदार परत जाताच 

भईुवर पडलो. तो वर या या कबुतरांची िप ले केिवलवा या वराने आक्रोश व तडफड क  लागलेली िदसली. 
यांची आई सकाळी साहेबां या बंदकुीस बळी पडली होती आिण ती नेहमी- प्रमाणे चोचीत दाणे घेऊन आता येईल, 

मग येईल अशी वाट पाहता पाहता िनराश व भयभीत झा याने ती िप ले िवयोगा या वेदनांनी तडफडत, आक्रोशत 

होती! हाय हाय! मा या िवयोगा या वेदनांचे िचत्र शक्य िततके क णभयंकर खेच यासाठीच का ही या कपोतां या 
िपलां या शोकाची पृ ठभूमी को या दु ट िचत्रकाराने हेतुपूवर्क िनवडली आहे! मनाला ताण सोसवेना. भईुवर 

पड यापड याच झोप लागली. तोच- 

“उठा! अहो िनजलेत काय! साहेब कामा या वेळात आपणास िनजलेले पाहील तर आ हांस काय हणेल?” 

हणनू दारा या गजात आपला दांडा जोराने खडबडवीत िशपाई हणाला. 
उठलो. पुनः तीच चर् हाटे, ते कुटणे, ते उलगडणे - चालली का याकूट! 

बहुधा िशक्षा लाग ूहोऊन एक मिहना झाला असावा. क या बंदीवानाचे जे जेवण मला पूवीर् िमळे तेच 

िशक्षा झा यावरही अजनू िमळत अस याने दधूही िमळत होते. मी आताच जेऊन उठलो होतो, इतक्यात 

हवालदाराने बाहेर बोलावले. तोच सपुिर टडटंही आला. “अथं ण बरोबर घ्या!” मी अथं ण उचलनू घेतले. मनात 
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हटले हे काय, अखेर अदंमानाम ये चाललो की काय? दाराशी आलो तो तु ं गाची गाडी उभी होती. आत बसलो. 
गाडी बंद झाली. इतकी की बाहेरचे काहीएक िदसेना. ना िदशा, ना मागर्. केवळ खडखडणे मात्र ऐकू येत होते. गाडी 
थांबली. उतरतो तो आणखी कोण याशा तु ं गात मी उभा आहे असे िदसले. आत नवीन बंदीवान येताच जे सोळा 
सं कार होतात ते होऊन एकदाचा कोठडीत बंद झा यावर पाहतो तो ड गरी या तु ं गापेक्षाही कडक एका तात व 

िनजर्न ि थतीत मी बंद आहे. एक बदंी वॉडर्र मात्र दरू िदसत आहे. थो याच वेळाने जेवण आले. दार उघडता 
उघडता मजसाठी िहदी हवालदार न धाडता हेतुपूवर्क धाडले या इंग्रजी साजर्ंटाने जरा इकडिेतकड ेपाहून `Good 

Day’ हणनू रामराम केला. मी हळूच िवचारले, “हा कोणता तु ं ग?” याने बरोबर या िहदी बंदीवानास कळू नये 

हणनू पेल क न सांिगतले - BYCULLA (भायखळा).  
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प्रकरण दसुरे 

भायख याचे कारागहृ 
ड गरी या एकलक डीपेक्षा भायख याची एकलक डी चढताना एका ता या व औदासी या या ती तेची 

पुढची पायरी चढावी लागली. ड गरीत शेजारी मनु य कोणी नसे; पण दरूचा गलबला तरी ऐकू येई. जवळ 

एखाददसुरे पु तक व िकरकोळ सामान तरी असे. पण आज ते सवर् गेले. दु न गलबला देखील ऐकू येत नाही. 
जवळ मनु ये तर काय पण सवयी या व तू देखील उर या नाहीत. सामानाची देखील एक प्रकारची सोबत असते. 
ओळखीची मनु ये नस याप्रमाणेच ओळखी या व तू नाहीशा झा यासही चकुलेसे ओसाड वाटू लागते. खोलीची 
पाहणी केली. पाह यास काही सापडनेा. येरझार् या घाल ूलागलो. मनात वाटू लागले. आपण धरलो गे याने आप या 
क्रांितकारक सं थेची काय ि थती होईल..... पुढे काय घाट रचला पािहजे. 

सं याकाळचे जेवण आले. राजकारणा या िवचारां या काहुराने खळबळलेले िच त िवचारास काहीतरी 
दसुरा िवषय िमळा याने थोड ेशांत झाले. जेवण होऊन भांडी घासनू पुनः या सदोिदत बदं केले या गजां या 
दाराशी उभा रािहलो. सं याकाळ झाली. तीच सं याकाळ, तीच रात्र, तीच ताि वक िवचाराने लाभलेली ता कािलक 

शांती ‘स तिषर्’ या किवते या उ तराधार्चा िवषय झाली आहे. 

आज दोन अजर् केले होते. ड गरीतून िनघताच तथेे जे थोडसेे दधू िमळे तेही बंद केले गे याने व 

भायख यात नुसती भाकर खा याने पोट िबघड,े हणनू दधू पुनः दे यात यावे ही एक मागणी केली होती. आिण 

दसुरी ही होती की, मजपासनू घरची व सरकारी सवर्च पु तके जी काढून नेली होती यांपैकी कोणते तरी वाचावयास 

िमळावे. अगदी काही नाही तरी िनदान बायबल तरी वाचावयास दे यात यावे. या अजार्स उ तर िमळाले - दधुाची 
आव यकता िदसत नाही! बायबलिवषयी बघू. 

अखेर काही िदवसांनी बायबल िमळाले. बरेच िदवस पु तक नस याने त े िमळताच वाचावेसे वाटून 

बायबल उघडले तोच पहारेकर् याने सांिगतले की, पु तक कोठडीत ठेवायचे नसनू सं याकाळी काम सपंले तर 

एकदोन तासच दे यात यावयाचे आहे. ते हा ते परत िदले आिण पुनः सक्त क ट हणनू जे काम िदले त ेकरीत व 

मनात नेहमी या कायर्क्रमाप्रमाणे किवता रचीत बसलो. शेवटी सं याकाळी एकदाचे बायबल िमळाले. 

येशू िख्र ताचे चिरत्रािवषयी आिण उपदेशािवषयी मला नेहमीच आदर वाटत असे. फ्रा सम ये मी न या 
कराराचे िचतन व अ यास करीत असे. आता गोिवदिसहंां या आयार् सपंत आ या हो या आिण ‘स तिषर्’ ही होत 

आला होता. पुढ या किवता रचावयासाठी अव य ती ऐितहािसक वाङ्मया मक साधने िमळाली नस याने व का य 

कोण या िवषयावर करावयाचे हेही प ट िनि चत न झा याने प्रथम येशूचे चिरत्रच मराठीत किवताबद्ध करावे 

असे ठरिवले. जु या कराराचा ऐितहािसक आिण धािमर्क टीने िववेचना मक अ यास करीत असताना यू 
लोकां या रा ट्रीय बंदीवासातील ददुवी व िनःसहाय ि थती आिण यातून सटु या तव यांचे चाललेले प्रय न 

यांची वणर्ने वाचीत असता... 
पण हे मला अदंमानाम ये एकदाचे नेऊन का टाकीत नाहीत? िशक्षा लाग यापासनू सहा मिह यांचे आत 

जर बंदीवानास काळेपा यास धाड यात आले नाही तर ते सहा मिहने मोज यात येत नाहीत असे काहीसे मी ऐकले 
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होते. यािवरिहत अदंमान रेग्युलेशनम ये हेही वाचले होते की, सहा मिहने तु ं गात ठेव यानंतर काळेपा यावर 

बंदीवानास बाहेर बेटावर सोड यात येऊन थोड े िलिहणे-वाचणे येणार् यास तर शंभर शंभर लोकांवर देखरेख 

कर याची व इतर मह वाची व पैदासीची कामेही िमळतात. तसेच असेल तर ते जीवन या तु ं गातील कोठडीतील 

जीवनापेक्षा पु कळ ससु य हो याचा सभंव आहे. िनदान समदु्रा या तटावर क्षणभर थांबनू मकु्त वाय ू विसता 
येईल, लोकांत िमसळ याची सधंी िमळेल. यायोगे पुनःप्रचार आिण लोकोपयोगी कायही करता येतील. दहा 
वषार्ंनी कुटंुबासह घर क न राहता येईल. अशा ि थतीत माझ ेजीवन क्विचत बरेच ससु य होईल. पण लगेच 

मनाला अितशय वाईट वाटू लागावे की, यांना मा याबरोबर पाच-दहा-पंधरा वषार्ं या िशक्षा झा या आहेत आिण 

या यांना कोठडीत या या बंदीगहृातील भयुारातच काढा या लागणार, यांचे कसे होईल? यांतील कोणी माझे 
बालिमत्र होते; कोणी िव व त सहकारी होते; कोणी अिभ न दय सहचारी होते. बहुतेकजण मजवर िन सीम 

भक्ती आिण प्रीती करीत आले होते. यां यावर आिण यां या कुटंुबांवर गदुरले या या सकंटात यांस मला 
काहीही सा य देता येणे शक्य नाही. मा यामळेु यां यावर ही सकंटे आली हणनू भ्रांतीने का होईना, पण मजवर 

ते ट तर झाले नसतील? यातही ते... यां या वदृ्ध माता यांनी यांस लहानांचे मोठे केले आिण आता यां या 
वाधर्क्या या हातातून ही ममतेची य टी दैवाने एकाएकी िहसडून नेली, या दोघांची आिण या वदृ्ध मातांची मला 
फारच दया यावी आिण तो वज्रिन चयी वीर... की याने ऐकावयासही दु सह अशा यातना सहन के या; पण 

मजिव द्ध एक ब्रही नाही तर नाहीच उ चारला, आिण ती त ण मलेु - या सवार्ं या यातनांची आठवण होऊन यांचे 

मला इतके वाईट वाटावे की, मा या यातनांस मी खरोखरच काही वेळ अगदी िवस न जावे. पुनः िवचार करावा की, 
िनदान मी काही मागे तर रगाळलो नाही ना? आघाडीसच आघाडी याच कठोरातील कठोर आघातास आपली छाती 
पुढे केली नाही का? मग आता जे अपिरहायर्, जे सवार्ंचेच कायर् याचे सवर्च भागीदार असावयाचेच! आिण झाले हे, 

भोिगले हे काहीच नाही; अजनू तर... 

मी मागेच एक अजर् केला होता आिण यात मला झाले या दोन ज मठेपीं या िशक्षा एककािलक कर यात 

या या असे िवनिवले होते. या िवनंतीचे समथर्नाथर् जी कारणे िदली होती यांत हे एक होते की, दंडिवज्ञानात 

ज मठेप िशक्षेचा अथर् मनु या या आयु या या कतृर् वाचा सामा य काळ असा कर यात येतो. इंग्लडं इ यादी 
देशांत तो १४ वष धरतात, िहदंु थानात तो अपराधपर वे २० िकंवा २५ वष मान यात येतो. ही अवधी हणजेच 

दंडिवज्ञानातील आयु यकाळ होय. अिधकात अिधक िशक्षेचा हा अवधी होय. ते हा मला दोन ज मठेपी या 
िमळा या या एककािलक जर न के या आिण एक ज मठेप भर यावर दसुरी ज मठेप भरणे असा याचा अथर् 
घेतला तर दंडिवज्ञाना या भाषेत हा ज म सपं यावर ही िशक्षा भर यास दसुरा ज म घेतला पािहजे असे 

झा यासारखे हा या पद होणारे आहे; आिण वा तिवक ही ५० वष काळेपा याचे भयंकर पद्धतीने मरणे हणजे हा 
ज म सपंून दसुर् या ज मीही िशक्षा भोगणेच भाग आहे. ते हा हा हा या पद अथर् टाळ यासाठी माझ ेसुटकेचे वषर् 
१९६० हे न ठेवता ज मठेप हणजे २५ वष जी अिधकात अिधक िशक्षा समजली जाते ती असे िनि चत करावे. या 
अजार्चे आज उ तर आले की “तुम या ज मठेपी एककािलक न करता अनुक्रमानेच भोग या पािहजेत असा 
िनकाल दे यात आला तोच बरोबर असनू आपली िशक्षा ५० वष आिण सटुकेचे वषर् १९६० हेच होय.” हे उ तर 

सांग यासाठी जे इंग्रज गहृ थ आले होते ते माझी अजार्तील पिरभाषा सहेतुक उचलनू मला सिंम  िवनोदाने 
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हणाले, “अहो सावरकर, अखेर सरकारने असेच ठरिवले की, तुमची एक या ज माची ज मठेप भर यानंतरच 

पुढ या ज माची दसुरी ज मठेप भरावयाची!” मीही हसत हणालो “तर मग यात या यात ही समाधानाची एक 

गो ट आहेच की, िहद ू लोकांचा पुनजर् माचा िसद्धा त तरी सरकारने एकदाचा मानला आिण िख्र ती धमार्ची 
पुन थानाची क पना सोडून िदली!” 

आज जेवण इतक्या लवकर? हे काय? तु ं गात हणजे हटले जीव जावयाचा तरी याने ठर या वेळेस 

कायर्क्रमाप्रमाणेच गेले पािहजे, इतके सगळे समयशील असावयाचे. अ नाकिरता, जेवणाकिरता मरण येत असले 

तरी जेवण लवकर येणार नाही, पािहजे अस यास मरणाने जेवण येईतो थांबावे. मग आज हे जेवण भल याच 

वेळेस कसे? अथार्त काही तरी नवीन घडणार. जो गोरा अिधकारी पहार् यावर होता या याकड े िजज्ञास ू टीने 

पािहले. याने टोपीला मागे सार याचे िनिम ताने हात दरूवर मागे नेऊन दोनदा हलिवला. अथार्त कोठे तरी आमची 
पाठवण होणार. जेवण झाले. िभतीवर एका अणकोचीदार ख याने काही किवता खरडून ठेव या हो या या 
घाईघाईने पाठ क न पुनः कोणास उमग ूनयेत हणनू घासनू टाक या, तोच ‘चलो!’ हणत िशपायाने दार 

उघडले. गोर् या साजर्ंटा या अिधकारात आ हास एखादी िनजीर्व व तू सोपवून यावी तसे कारािधपाने िदले. 

मोटार, टेशन-आगगाडी, पुनः टेशन! येथे प ता लागला की, हे ठाणे आहे आिण आ हास तेथील तु ं गातच जाणे 

आहे. 
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प्रकरण ितसरे 

ठा याचे कारागहृ 

कारागहृात िजकड ेितकड ेगडबड. प नास वष िशक्षेचा, काळेपा याचा एक बॅिर टर बंदीवान! अिधका-यांची 
सक्त आज्ञा की कोणी मजकड ेपाहूसुद्धा नये. एक भाग अगदी झाडून सारे वॉडर्र आिण बंदीवान बाहेर काढून, 

िरकामा क न ठेवलेला. पण या सक्त आजे्ञस देखील बंदीगहृाची िजज्ञासा दाबता येईना. या खोलीत मला ठेवले 

होते या खोलीवर अगदी दु टातले दु ट हणनू जे नावाजलेले होते असे मसुलमान वॉडर्र ठेवलेले. अगदी कडकडीत 

एका त. जेवण आले. घासही जाईना. बाजरीची अगदी िभकारडी भाकर व कशाची काय की, अगदी आंबट भाजी. ती 
त डात धरवेना. भाकरीचा तुकडा तोडावा, थोडा चावावा, वर घोटभर पाणी यावे आिण याबरोबर िगळावा, अशी 
भाकर काही खा ली. सं याकाळ लवकरच झाली. खोलीचे दार बंद होऊन लोक जाताच अथं ण टाकून पडलो. 
अधंार पडू लागला. तोच मनु याचा आवाज, जो आप या वतःलाच ऐकू जा यास िभतो असा, कुठून तरी आला. 
हळूच पािहले तो दु टातील दु ट हणनू जे वॉडर्र मजवर ठेवले होते यांतीलच एक मला दारापाशी हळूच बोलावीत 

आहे. आलो. इकड े ितकड ेपाहून तो बंदीवान वॉडर्र मला हणाला, “महाराज, तुम या शूरपणाची ख्याती आ ही 
ऐकली आहे. अशा शूर पु षा या चरणाचा मी दास आहे. आप यािवषयी मला काय करता येईल ते मी करीत 

जाईन. आता मी एक बातमी सांगतो. पण ती तुम यापासनू फुटता कामा नये. नाही तर मी मेलोच हणनू समजा. 
तु ही वीर आहात, तु ही चुगलीचे हे याड कमर् करणार नाही, ही माझी िनि चती आहे. पण आपले सावध केले.” 

असे एकसारखे पण अित दबत बोलत आणखी पुढे घुसनू याने सांिगतले “तुमचा भाऊ पण येथेच आहे.” “कोणता 
भाऊ?” ‘धाकटा!’ कोणी पाहते की काय हणनू शंकत तो झटकन मागे झाला. मीही पण आत सरकलो. 

धाकटा भाऊ 

धाकटा भाऊ! िवशी या आतील ही मलेु लॉडर् िमटोवर अहमदाबादेत फेक या गेले या बाँबचे प्रकरणात 

अटकाव होऊन या हालअपे टांस अलोट धैयार्ने अठरा या वषीर्च त ड दे याचा यास प्रसगं आला. तेथून सटूुन 

येऊन घरी रात्री अथं णावर अगं टाकून िवसावा घेतो न घेतो तोच यास रा यक्रांती या आिण राजकीय वधा या 
भयंकर आरोपाखाली पकडून पनुः तु ं गात खेच यात आले आिण वषर्भर यातनांचे, धाकांचे, िनदर्यतेचे आघात 

एकामागनू एक पडत असताही या कोव या वयातही याचा कठोर िन चय अगंीकृत तापासनू लेशमात्रही 
चळला नाही तो माझा लहान-धाकटा भाऊ! आईबाप लहानपणीच वार याने यास या दोघांचे िठकाणी मीच होतो. 
क्षणभर मजपासनू दरू होताच जो परवापरवापयर्ंत रडू लागे, तो माझा धाकटा भाऊ अथेच, असाच बे या पडलेला, 
चक्कीसारखे कठीण काम करीत आहे. आिण जण ूकाय याचे हे हाल कमीच होते हणनू आता यास आज मी 
मा या ज मठेपी या िशक्षेची बातमी कळिवणार! ज मठेप िशक्षा झा याचे जरी यांना ठाऊक होते तरी या 
सवार्ंना जवळजवळ असे िनि चत वाटे की, हेगम ये मी सटुणार आिण फ्रा सला परत पाठिवला जाणार. या 
आनंदात ते माझ ेसहकारी वतःची दःुखेही िवसरत असत. पण आता यांचा तो शेवटचा आशातंतू तुटून मी 
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खरोखरच काळेपा यास जाणार ही बातमी मी देणार! एक वडील भाऊ ज मठेपीवर काळेपा यास गेलाच होता. 
आज मीही ज माचा अंतरणार. आज ते पोर खरोखरच पोरके होणार. मी अदंमानाला जवळजवळ पुनः न 

िदस याकिरता जाणार हे जे हा या या मनात येईल ते हा या या या कोमल मनाची काय ि थती होईल? आिण 

तो सटूुन आता कोणीकड ेजाईल? कोण यास पािठबा देईल? कोण याचे िशक्षण पुरे करील? ते कोवळे पोर या 
िदवशी जाईल ती ती दारे कपाळास आ या घालनू धडाधड बंद केली जातीलना! 

दःुखा या उमा यावर हे सवर् िवचार एकदम तरंगनू पुनः बुडून गेले. काही पुनः उसळत दयास कासावीस 

करीत रािहले. 

दादा! हे घ्या. 
तोच वॉडर्र पनुः जवळ आला. चांगलाच अधंार पडला होता. ‘दादा!’ ‘ओ’ ‘हे घ्या’ असे हणनू एक पाटी 

मा या हाती याने िदली आिण बजािवले की, आप यास आप या भावाची बातमी जर कोणी िदली तर यास दहा 
वष काळेपाणी िद यािवना सोडणार नाही अशी सपुिर टडटंने सवर् वॉडर्रांस आज्ञा फमार्िवली आहे. आपण अवाक्षर 

बोलाल तर मी मरेन! इतके िवनवून तो मागे िफरला आिण दरू जाताच मोठमो याने जोडा वाजवीत व तालबद्ध 

पावले टाकीत पहारा क  लागला. 
ती पाटी हणजे बाळाचे - धाक या भावाचे पत्र होते. दरू कंदील जळत होता. िकिचत िदसत होते. यात मी 

ते अ यंत पे्रमाने वाचले. यात दःुखाचा िकंवा तेजभंगाचा एक श दही न हता. उलट अगंीकृत ता या पतूीर् तव 

याहूनही कठोर तप चयार् करावी लागली तरी यात काय आहे? िचतंा नाही!... असा धैयर् सदेंश धाडलेला होता. मी 
या पत्रास उ तर दे याचे ठरिवले. अदंमानम ये एक वषार्ने एक पत्र टाकता येते; परंतु कधी कधी तीही सवलत 

िमळत नाही असे मी ऐकले होते. ते हा न जाणो बाळास पत्र टाक याची ही आप या आयु यातील शवेटलीच सधंी 
अस ूशकेल! मी या वॉडर्रास परत खुणावले. तो दबत आला. पण आता रात्री काय ते पुढे बघू हणनू िनघनू गेला. 

अधीर्अिधक झोप झाली असेल. दाराचे गजांत हळूहळू खडबड ऐकू आली. चमकून उठलो. पाहतो तो वॉडर्र 

दां याने खडबडवीत होता. हाताने ‘िलहा’ असे याने खुणिवले व कंदील जवळ आणला. मा याशी एक श द 

बोलताना धरला गेला तरीही यास िशक्षा झा यािवना रािहली नसती या या दु टांतील दु ट हणनू समज या 
जाणार् या घातकी दरोडखेोराचे मनातही मजिवषयी इतकी सहानुभतूी उ प न झालेली पाहून माझ ेमलाच आ चयर् 
वाटे. हा अनुभव मला पुढे वारंवार येत गेला. मी याचे आभार मानू लागलो; परंतु तो घाईने हणाला, “दादा, 
पिह यांदा ते झटकन िलहून काढा.” 

सुटेन वा मरेन 

तरीदेखील शंका आली “न जाणो िलहून घेऊन हा ही पाटी बाळाचे हाती न देता अिधका-यांसच देऊन आप यास 

त डघशी पाडणार नाही कशाव न?” माझा ज म िडटेिक्ट हांशी पेचपाच खेळ यात गेलेला होता. हणनू मी 
कोणाचीही नावेगावे वा िविश ट फुट कायर्क्रम न िलिहता अदंमाना या अधंकारा या फलकावर दोनतीन आशे या 
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कंुच या मा न िलिहले की, “जर तेथील िनयमाप्रमाणे मला कुटंुबास ितकड ेदहापाच वषार्ंनी नेऊ िदले तर जीिवत 

ितकड ेज्ञाना या यासगंात घालवीन; आिण मला जरी परत िहदंु थान या पु यभमूी या तटावर पाय ठेवता आला 
नाही तरी मी रिचत असलेले महाका य जसे ‘ततः प्राचेतसः िश यौ रामायणिमत ततः मिैथलेयौ कुशलवौ 
जगतुगुर् चोिदतौ’ तसे, ई वराने िदले तर, या अिभनव कुमारांचे कंठांनी देशभर प्रख्यात करवीन. एका आयु याचे 

साफ य सपंाद यास हे एक कायर्ही समथर् आहे! या कायर्क्रमास ध न मी पंचवीस वष अदंमानास काढीन. परंत ु

जर ही एक ज मठेप भर यावरही मला सोड यात आले नाही तर मात्र... सटेुन वा... असा मरेन, हा माझा िनधार्र 

आहे. तू िचतंा क  नकोस िकंवा जीिवत िवफल झाले हणनू िख न होऊ नकोस. बा पयंत्रात पे्ररणा उ प न 

हो यासाठी आप या देहास अ धन क न जर कोणी जळत रािहलेच पािहजे तर मग ते आपणच का राहू नये? 

असले नुसते जळत राहणे हे कमर्च आहे. इतकेच न हे पण मह कमर् आहे’ .... वॉडर्रने खाक न आटपा हणनू 

सचूना केली. मी पाटी दाराशी ठेवून मागे सरलो. जाता जाता यास हटले, “तु हास मा यासाठी लवलेशही त्रास 

पोचू नये अशी माझी इ छा आहे. तु ही पािहजे तर तु हाला कतर् य वाटत असेल तरच हे साहस करा.” तो हसला, 
“छी हे कसले साहस? दादा मी काही चोर नाही. आ ही भरगावात िश न उघड दरोडा मारला आहे. आिण लढत 

िनसटूनही गेलो. दादा, मी शूर पु ष आहे आिण हणनूच तुम यासारख्या शरूाचा बंदा आहे. माझ ेसाहस काय! 

मला दोन मिहने सटु यास उरले आहेत. तुमचे साहस की अशा प्रसंगात असे हसतमखु.” 

पत्र पोचिवले 

तो गेला; याने बाळास पत्र प्रामािणकपणे पोचिवले. परंतु याने केलेली शौयार्ची याख्या मात्र मा या 
यानातून गेली नाही. दरोडखेोर चोरीला पाप आिण तु छ कम समजतात! मांग ड बांस िशवत नाहीत. यातलाच 

हा प्रकार! दसुरे िदवशी मी यास अ योक्तीने असे सचुिव याचा प्रय न केला की, वाथर्साधू लटूमार ही एका अथीर् 
शौयर् आहे असे मानले तरी ती ेय कर िकंवा तु य नाही. तोही मनात समजला आिण पु हा दरो याचा उ लेख 

बढाईखोरपणे करीनासा झाला. 

मा या ये यानंतर एक-दोन िदवसां या आतच बाळाला ठा याहून बदलनू दसुरीकड े ने यात आले. जरी 
मला तो पुनः कधी भेटू शकेल की नाही याची वानवा होती हे अिधका-यांस माहीत होते तरीदेखील इतक्या जवळ, 

एका िभतीचे आड येऊनही, याची माझी भेट यांनी घडू िदली नाही. यानंतर तो कोठे गेला, के हा सटुला, काय 

क  लागला - ते मला वषार्नुवष काही एक कळले नाही! कळू िदले नाही!!! 

देखो हमारा शरे 

ठा या या कारागहृातील िशपायां या अिधका-यांवरील एक मखु्य अिधकारी या हेतुपूवर्क ओसाड 

ठेवले या मा या भागावर नेमलेला असे. तो शरीराने थूल, थटे्टबाज, हसतमखु पण बंदीवान हणनू मो या 
आत या गाठीचा असे. गोरे अिधकारी यावर फार िव वासत. तो प्र यही मा याशी शक्य या या वेळी बोल याचा 
प्रय न करी. खरी असो वा खोटी असो, मला वाटते बहुधा ती सिंम  भावना असावी - तो मा यािवषयी भारी दया 
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दाखवी. जेवण शक्य िततके बरे यावयास पाही. कोणतीही तसदी पडू देत नसे. मी कोणाशी बोलताना पािहले तर 

कानाडोळा करी. पण नेहमी राजकीय चचार् क न मा या मनावर असा पिरणाम कर यास पाही की, मी अ यंत 

िन फळ आिण वेडगळ नादाला लागनू आयु याची भयंकर हानी क न घेतली आहे. येता जाता बंदीवानांस हेतुपूवर्क 

बोलावून मला दाखवी, आिण हणे “देखो हमारा शेर (वाघ!) पु ष असावा तर असा असावा. पण काय राव अजब 

तेरी करणी अजब तेरा खेल।। मकडीके जालम फसाया शेर!!” ही चरणे गात याने स ग आणनू नाच ूलागावे. के हा 
के हा याने अगदी बळे बळे आपणच पूवर्पक्ष उ तरपक्ष करीत वाद काढावा की, “केवढे प्रबळ सरकार, िकती 
यःकि चत ्ही चार पोरे! आिण इंग्रज सरकारचे रा य घेणार! पाहा तर खरे.” असे हणत याने आप या हातातील 

काठी तरवारीसारखी िफरवीत दोन पिवत्रे टाकीत नाचावे आिण याने आणले या दोनतीन बंदीवानांपैकी कोणास 

तरी िवचारावे, “का रे रा या, मा या या वारांनी वारा मेला का?” सवार्ंनी खो खो हसावे; कारण हवालदाराचा तो 
िवनोद. न हसले तर िशक्षािबक्षा कुठेतरी देववावयाचा, मग आणखी शेफा न याने हणावे, “अरे, हसता काय? 

वारा मार याचे हे साहस आठ दहा पोरे घेऊन इंग्रज सरकारास मारणार् या या आम या महाराजां या साहसापेक्षा 
अिधक हा या पद आहे काय रे?” 

िवलायती छानछबेली 
के हा आ ही नान करीत उभे रािहलो की याने एकसारखे याहाळीत राहावे आिण हाताखाल या 

िशपायांस हणावे, “ग या पािहलास का दादांचा देह! जसा सो याचा तुकडा. ते दंडाचे वळण, ती छाती, दादा 
कु ती खेळत होते नक्की.” आिण पटकन आवाज बदलनू अगदी कळकळी या वरात हणावे, “महाराज, काय हे 

ता य तुमचं िन काय अवदसा तु हांस आठवली? अहो, िवलायतेतच कोणा छानछबेली या रंगात रंगनू ही 
पंचिवशी काढावयाची तो तीतच, िमसरु देखील फुटत ेन फुटते तो, या लोखंडी बे या कवटाळ याची तु हाला का 
हौस आली?” एखादे वेळेस तो हणे “छे, ही कृ ये दादांची नाहीत. कोणी तरी या मोठमो या नावा या लोकांनी या 
भो या वीराला पुढे क न आपली तुंबडी भर याकरता थापा मा न वेळ येताच यास त डघशी पाडलेसे िदसते. 
दादा, तुम यापेक्षा मी िकतीतरी सखुी आहे. मिह या या मिह याला पगार घेतो. दसुरे जनेु पे शन आहेच. 

प नाससाठ पये खळखळवीत गमतीत आहे िन तु ही काय? सो यासारखे हे प, ता य, बािल टरी, िदवाणाची 
मलुगी िदलेली; नाश केलात बघा आयु याचा, वगार्सारख्या सखुाचा! काय हणे देशाकरता, वेड आहे वेड राव!” मी 
हे सवर् शांतपणे ऐकून घेई. पण कधी तो शांत राहणे देखील अशक्य क न टाकी. हात जोडून हणे, “राव बोला, 
खरंच सांगा, रा य कसे घेणार होतेत ते. तु हाला काय वाटतं, िकती िदवसांनी तु ही सटुाल? या िडसबरात दरबार 

(जॉजर् पंचम गादीवर बसणार होते ते हाची गो ट) आहे. सटुाल?” मी हणावे, “छे, आ हांस युिबली कसली? 

तथािपकधी दहाबारा वषार्ंनी काळ िफरला तर िफरेल.” ते हा याने अगदी कडू क न सांगावे. “छे, हे तु हाला कसले 

सोडणार, हाल हाल क न असे सडत टाकतील. मे यानंतर सोडतील!” 

या मनु या या या भयंकर सहानुभतूीपासनू मला माझा बचाव करणे अगदी अशक्य होई. जे हा तो 
दहापाच बंदीवान जमवून वर सांिगत याप्रमाणे, “देखो हमारा वीर!” हणनू हसे आिण काठी िफरवीत नाचे आिण 
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ती गमंत पाहावयास िनयमािव द्ध बदंीवानांना एकत्र जम ू देई ते हा खरोखरच वाईट वाटावे. एखा या वाघाला 
गाडीत बांधून जसे िमरिवतात तसा हा आपला तमाशा या चोरापोरां या करमणकुी तव अथे चालावा यापेक्षा 
फाशी का झाली नाही, हणनू के हा के हा मनात चडफड हावी. आधीच िव हळ झाले या मनावर खरोखरच 

डाग या िद यासारखे हावे. 

काटेरी मकुुट 

पुनः पुनः ते ‘प्रितप्रसवहेयाःसू माः’ हे योगसतू्र मनात या मनात हणत िववेक करावा की, शारीिरक 

यातना जशा भोगा या लागतात तशाच मानिसक यातनाही कारागहृवासात तुला भोग याच पािहजेत. याने जर 

तुझा तेजोभंग होत असेल तर ते तेज क्षिणक उ तेिजतच होते असे होईल. यांना या तमाशाची ग मत वाटते तशी 
तुला का वाटू नये? तो तुझा तमाशा असे तुला वाटत आहे हणनू? ती तदाकारवृ ती तेवढी मार. तू कोण, काय 

केलेस? का केलेस... तुझे तुला ठाऊक आहे ना? चोरां या तमाशाने तुझ ेकाय िबघडते? तु या आधी हा काटेरी 
मकुुट `This crown of thorn’ पे्रिषत हणिवणा-यांनाही घालावा लागला होता. कारागारातील चोरांनी तु यापूवीर्च 

यांची देखील हुय  केली आहे की, आज वीप वीपांतरे यां या चरणांवर आपले म तक ठेवीत आहेत. असा 
िववेक करीत मी या मनु यांचे वतर्न सोशीत असावे. आज सोळा वष झाली, पण अजनू मला नक्की िन चय करता 
येत नाही, तो मनु य, काही बंदीवान हणत याप्रमाणे, मजवर मा या मनास यातना देऊन तेजोभगं कर यासाठी 
सहेतुक नेमला गेला होता, का ते याचे वतर्न केवळ मखूर् सहानुभतूीचा बा फळपणा होता. काही असले तरी याचे 

ते गाणे मात्र कानांत गणुगुणत आहे “अजब तेरी कुदरत अजब तेरा खेल। मकडीके जालम फसाया शेर।।” 

एक िदवस मी यास हटले, “बातमी तरी काही सांगा!” तो हणाला, “कसली बातमी? दादा, या 
लोकांपायी तु ही यथर् मेलात आिण अजनू तु हास यांचा लोभ सटुत नाही. अहो, कसले लोक? कसले लोकिहत? 

हे पाहा, तु हाला धरले. झाले! सगळे बुरखा घेऊन बसले. कोणी हंू का चूं करील तर शपथ! कसली बातमी! अहो, 
‘आप मरे, दिुनया डुबी!” 

अकर्  आहे अकर्  
नुकतेच इंग्लडंामधले रा यारोहण होऊन गेले होते. बंदीवानात सटू िमळेल हणनू ग पा उठत हो या. तो 

हवालदार मा याशी हे बोलनू जातो तो कोणी एक अिधकारी, जो मला कधी काही बातमी सांगे तो, आला. याला 
पत्रे वाचावयाचा नाद नसे. पण मला बात या सांगा या लागतात हणनू तो पत्रे थोडी चाळू लागला होता. तो आला 
आिण घाईघाईने हणाला, “मद्रासला अशे नावा या एका कलेक्टरला एका शाक्त ब्रा मणाने गोळी घालनू ठार 

मारले. िचदंबर िप या या खट याशी या अिधकार् याचा काही सबंंध होता असे हणतात. तु हाला यािवषयी 
कस ं वाटतं?...!” तो हवालदार पण दपुारी जे हा पुनः आला ते हा खोचून पाहत मला हणाला, “का महाराज 

मद्रासकड ेआपले कोणी नेही आहेत वाटते!” मी हटले “कोण कुठे आहे हे ते बदंीगहृात मला कसे कळणार, आिण 

आपणच मघा हणालेत की जे कोणी आहेत ते बुरखा घेऊन बसले आहेत. कोणी हंू का चूं करील तर शपथ!” यावर 
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उपरोिधक मदेु्रने माना डोलावीत तो आप या िशपायास मा याकड ेखुणवून हणला “अकर्  आहे अकर् !” पण या 
अकार्चा िनि चत अथर् मला अजनूही कळला नाही. क्विचत याने जी मद्रासची बातमी ऐकली ती मलाही कळली 
असावी असा सशंय आला असावा आिण मा या उ तरातील खोच यास कळली असावी. 

उपनेत्रांच ेिललाव 

या वेळेस या उ या जगात माझी म ता हणजे एक, माझे उपनेत्र आिण दसुरे, एक आ याचे अगंलुाकार 

गीतेचे लहान पु तक, या दोन व तूच काय या हो या. पण आज सकाळी हवालदाराने या दोनही व तू 

मािगत या. “साहेब मगंता है.” उपनेत्र कशास मागतात हे कळेना. थो या वेळाने सपुिर टडटं आला. मी िवचारले, 

“उपनेत्र का नेले?” याने सांिगतले की, तु हास रा यक्रांती या अपराधासाठी सवर् म ता ज त केली जा याची 
िशक्षा झालेली अस याने, या व तूही ज त कर यात आ या आहेत. िवलायतेत तु हास धरले ते हा या 
तुम याबरोबर सापडले या टं्रक, कपड,े पु तके इ यादी सवर् सामानाचा आज उघड िललाव होणार आहे. जे पैसे 

येतील ते सरकारात जमा होतील. खाजगी म ता हणनू एक आ याची गीता आिण उपनेत्रही ज त हावेत 

यािवषयी बदंीवानदेखील हळहळले आिण काही िशपायांनी या िललावातले सामान घ्यावयाचे नाही हणनूही 
ठरिवले. पण मला हे कळताच मी यास कळिवले की, या सामानात अनेक मू यवान कपड ेआहेत. ते माती या 
मोलाने कोणी तरी घेऊन जावेत यापेक्षा तु हीच ने याने मला अिधक आनंद होईल. कारण तुम यासारखे स दय 

लोक िललावात बोलणार नाहीत; तर दयशू य लोक बोलतील. तु ही माझ ेदेशबांधव दरू राहाल, तर कोणी गोरा 
िनमगोरा साजर्ंट ती लटू मारील. यापेक्षा तु हीच िललावात बोलनू, तुम या पोरांबाळास ते कपड े व सामान 

उपयोगी पडले तर ते स कारणी लागेल असे मी समजेन, असे सांगनू या स जन िशपायांस समजािव याचा मी 
प्रय न केला. दसुरे िदवशी उपनेत्र व गीताही मला परत दे यात आली; पण, ती माझी हणनू न हे; सरकारी सामान 

बंदीवानास वापर यास िदले हणनू. 

अंदमानाचे चलान 

आज तु ं गात िजकड ेितकड ेगडबड उडाली आहे. आज अदंमानचे चलान यावयाचे आहे. चलान हा आम या 
काराशा त्रातील एक पिरभािषक श द आहे. सवर् इलाख्यात िमळून या या अपरा यांस इतर सवर् अपरा यांत 

अिधक भयंकर समजले जाते यांस काळेपा याची िशक्षा होते. या काळेपा या या िशक्षते या भयंकरातही जे 

भयंकरतम ठरतील यांस ज मठेपेची िशक्षा होऊन ते प्रथम िठकिठकाण या थािनक तु ं गात ठेव यात येतात. 

यानंतर काही िदवसांनी यां या परीक्षा होऊन जे वदेशात व वसमाजात ठेव यास अगदी अपात्र ठरतात यांस 

या या िठकाणांहून ठा यास धाड यात येते. आिण तेथे हे देशदेशीचे भयंकरातील अ सल बदमाश हणनू ठरलेले 

अपराधी एकत्र क न अदंमानास धाड यासाठी काही िदवस ठेव यात येतात. या यां या पुढे जा याकिरता 
हणनूच ये यास ‘चलान’ अशी आमची बंदीवानांची पािरभािषक सजं्ञा आहे. अट्टल चोर, िनदर्य दरोडखेोर, नशृंस 
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ह यारी, खूनी, िवषद, आगलावे अशा अनेक उग्र अपरा यांतही भयकंर अपराधी हणनू ठरले या या स गहृ थांचा 
मेळा आज ठा या या तु ं गात येणार आहे. 

तु ं गात हा मेळा ये याचा िदवस हणजे बहुतेकांना एक उ सवाचा िदवस वाटे; कारण कंटाळवाणेपणा या 
पेचातून कशाही िनिम ताने का होईना पण सटु यासाठी या या बं याचा जीव झरुणीस लागलेला असतो.काही 
का होईना, एखा या काव याचा उडता उडता एखादा पंख का खाली पडनेा, एका िचमणीला दसुरी मा  लागली 
इतके का िनिम त घडनेा, पण काही नवीन घडले की तेवढीच करमणकू एकसारख्या कंटा यास थोडी तरी रंजवू 
शके. मग आज तर ‘चलान’ यावयाचे! जमादारापासनू बंदीवानापयर्ंत जो तो घाईत. काळेपा या या या 
चलानाकिरता पूवीर् या तटबंदी या एका िभतीचे आड एक वतंत्र कोठ यांचा गाळा केलेला असे. तो झाडून झडूुन 

साफ कर यात, िशधासामग्रीची मोजमाप जमिव यात, कपड ेमोज यात, आिण इतर अनेक यव था कर यात 

अध बंदीवान आिण यां या या धांदलीकड ेआिण लगबगीकड ेपाह यातच आपली लगबग क न घेत असलेले 

बाकी अध बंदीवान गुगं झाले आहेत. 

चलान आले 

तीन वाज याचा समुार झाला. जो तो बंदीस अधीरपणे िवचारी, “अरे चलान अजनू का बरे येत नाही?” 

इतक्यात ‘फाटका’कडून हणजे तु ं गा या दाराकाडून बदंीवानातील काही लोक एकाएकी इकड े ितकड ेवळताना 
िदस ूलागले. ‘चलान आले!’ ‘काय आले?’ ‘हो हो अगदी दरवाजात!’ ‘िकती रे?’ ‘कसे आहेत रे?’ - प्र नांची आिण 

उ तरांची आिण धावपळीची धांदल - बं यांतच न हे, तर िशपायांतही! कारण बं यांइतकेच एकसारखेपणास तेही 
कंटाळलेले असणार. इतक्यात ख ळ ख ळ असा अगदी दाट आवाज तालाने उठत अगदी जवळ जवळ येत 

चालला. जो तो बंदीवान एकटा वा थ याने या वाटे या आजबूाजसू िश तीस क्षणभर लाथाडून दडून बसत आहे. 

आले, चलान आले. कोणी अ यंत उग्र, कोणी कठोर, कोणी भयंकर, कोणी बळकट, कोणी काळेकुट्ट आिण मधून 

मधून दशर्नीयही असणार् या व पाची आिण मदेु्रची ती मनु ये, कोणी छाती काढून ताठ, कोणी एखादा पराक्रम 

क न यावे तसे दणदण पाय आपटीत, कोणी “नमयतीव गितधर्िरत्रीम”् अशा ऐटीत, तर कोणी दःुखाने मान खाली 
घालनू ल जेने भीत वरखाली पाहत, दोन यवि थत रांगांनी िशपायां या हडलेह पीत चालताना आिण यां या 
बे यांचा तो ख ळ ख ळ आवाज यां या या ताल धरताना मनास खरोखरच एक प्रकारची भयंकर गमंत 

वाट यािवना राहत नसे. 

पटाईत दरोडखेोर 

तो पाहा एक उग्र मदेु्रचा, िमशा, दाढी आिण वाढिवलेले लांब केस यां या राठ आिण रानटी प्रभावळीत 

बटबटीत आिण कू्रर असे याचे नेत्र गरगर घुमताहेत तो िसधंी मसुलमानांतील एक पटाईत दरोडखेोर! बंदीची 
व त्रेदेखील मो या डौलाने बांधून, पायांतील बे या कमरेस सहज िखळवून, आपले अथं ण काखोटीस मा न, मारे 

हसत आिण कोणास तरी हाक मारीत मो याने बोलत एखा या िवजयी वीराप्रमाणे चालला आहे! िशपायी सांगतात 
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की, दोन वेळा काळेपा यावर जाऊन आला आिण आता ज मठेपीवर काळेपा यास जात आहे. तो वतः सांगतो 
की, याने काळेपा यावर मागे जमादारी केली आहे आिण असा दरारा बसिवला आहे की, एका ठेवले या बंदीवान 

मलुास या या एका शत्रशूी या या परवानगीिवना लिडवाळपणे बोल या या अपराधासाठी याने काठी या एका 
घावासरशी डोके फोडून जो खाली पाडला त  तो दसुर् या िदवशी म न गेला. पण दरडीव न काम करताना तो मलुगा 
पडला हणनू ‘िरपोटर्’ देऊन हा दु ट जशाचा तसा मोकळा झाला! काळेपा यास माझी जमादारी ठेवलेली आहे, 

गेलो की जमादार झालोच असे सांगून आिण अमके साहेब, तमके साहेब अशी मोठमोठी नावे घेऊन तो 
बंदीवानांतील नवागतांस थक्क क न टाकी. इतके की यां यातील पोरसवदा बंदीवान आिण यांस अजनू दय 

हणनू काही तरी उरलेले अस याने काळेपा या या िशक्षेची ल जा, पुढे कसे िदवस जातील ही िचतंा वाटत होती 
असे इतर बंदी, तो पुढे खरोखरच जमादार होऊन आपणास काही तरी आधार देईल हणनू याची येथपासनू सेवा 
आिण हांजी हांजी करीत. वाटेतून ही बंदीवानांची टोळी येत असता कोणी केळी, नारळ, खाऊ, पैसे टेशनाव न 

दान देत, यांपैकी पैसेिबसे िमळाले असता हे बंदीवान या ‘जमादारास’ देऊन टाकीत आिण गपुचुप याचे पाय 

रगडीत! तोही तु हांस िडगीनसाहेबास नाही तर या माँटफडर्साहेबास सांगनू आ ताच मकुादमीचे काम देववीन 

इ यादी वाटेल ती नावे घेऊन, वाटेल या बाता झोकीत आप या उपभोगे छेस यां या साधेपणाचा बळी घेत असे. 

बिहणीस भोसकले 

ते पाहा िमस डही न फुटलेले अठराएकोणिवशीचे एक पोर. भांग िपणा-यां या सगंतीत पडून एक िदवस 

भांगे या नशेत आप या बिहणीने िशवी िदली हणनू चाकूने याने ितला भोसकली तो ती ठारच झाली. आिण 

आता भीत भीत अथं णा या भाराखाली अध वाकत, बेडी उचलता उचलत नाही हणनू लगंडत लगंडत रडत ते 
चालले आहे. भीती ही की, आता एकदा काळेपा यावर गेले हणजे माझ ेगाव आिण वजन पुनः कोठले िदसणार? 

या दोन टोकांम ये उग्रते या, ल जे या, िनलर् जते या आिण क्रौयार् या िविवध प्रती क्रमांकवार लावले या या 
िहडीस िमरवणकुीत खळखळ करीत चालत आहेत या पाहा! 

पाहता पाहता िमरवणकू या तटबंदी या दारात घुसली. यांची पाहणी कर यास काराप यावयास िनघाला. 
बातमी कळताच जो तो बंदीवान जीव घेऊन धावपळ करीत आपाप या जागी जाऊन साळसदूपणे काम करीत 

बसला. िशपाई पण कोणी हंू केले की, “ए क्या बात करता है, कायदेसे चलना!” हणनू ओरडू लागले. जसे काही 
एका क्षणापूवीर् झालेला ग धळ यांस माहीतच न हता! जसे काही आतापयर्ंत बंदीवानांपेक्षाही िशपायांची जी 
‘चलान’ पाह याची दाटी आिण घाई उडाली होती ती सवर् ‘कायदेसे’च चालली होती! 

परोपकारी अिधकारी 
दसुर् या िदवशी काळेपा यावर धाड यास आमची शरीरप्रकृती, वय इ यादी योग्य आहे की नाही याची 

परीक्षा हावयाचे ठरले. एक परोपकारी अिधकारी मला हणाले, “आपणास जर काळेपा यावर जावयाचे मनात 

नसेल तर आपणास येथेच ठेव याचा प्रय न मी माझ ेहातात आहे िततका तरी के यािवना राहणार नाही.” मी 
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हटले, “आप या सिद छेिवषयी मी आपला आभारी आहे. पण मला िहदंु थानात ठेवणे हे मुबंई या 
ग हनर्रां याही हाती बहुधा नसेल; ते हा आपण यथर् त्रास घेऊ नये.” या िदवशी माझी परीक्षा पंचांपुढे झाली. ते 
परोपकारी अिधकारीही तेथे होतेच. मला ताप आला होता. पण रीतीप्रमाणे वजन होऊन माझी काळेपा यावर धाडले 

जा याची पात्रता ठरली. अथं ण माझ े बगलेत देऊन, भांडी हातात देऊन, बेडी तशीच ख ळ ख ळ करवीत 

माझीही िमरवणकू काढ यात आली. मीही या तटबंदी या दारात घुसलो. या दाराचा उंबरा हणजे 

काळेपा या या वेशीचा उंबरा होता; तो मी ओलांडला. िहदंु थानाचा सबंंध सटुला. माझ े अदंमानचे प्र थान 

ठेव यात आले. 

  



 

www.savarkarsmarak.com 

प्रकरण चौथे 

अदंमानच ेप्र थान 

ठा या या तु ं गात केवळ अदंमानचे चलान बंद कर यासाठीच जो वतंत्र तटबंदीचा भाग होता यात, 

हणजेच या अदंमाना या वेशी या आत पाय टाक यावर या कोठडीत मला क ड यात आले ती कोठडी जरी 
सडी होती तथािप तेथून एकसारख्या लागनूच असले या कोठ यांतून अदंमानास जाणार् या सवर् बं यांस भरलेले 

अस याने आिण जेवताना िफरताना यांची भाषणे, उसासे, रडणे आिण हसणे हे सवर् ऐकावयास आिण पाहावयास 

िमळू लाग याने फार िदवस अगदी एका तात क डले या मा या मनास तशा दःुखातही थोडी गमंत वाट यािवना 
रािहली नाही! या बं यांचे हसणे हणनू मी हटले ते खरे आहे. खरोखरच या दःुखा या आिण यातनां या भयप्रद 

भयुारातही मनु य हस यावाचून राहात नसे, िकंबहुना भयप्रद भयुारातले दःुखाचे हसचू सवर् हस यांत िवकट 

असते. दःुखाचा भार अस य झाला िकंवा िनगरगट्टपणा या खां यावर तो अलगत फेकून देता येऊ लागला हणजे 

दःुख देखील हस ूलागते. आनंद अमयार्द झाला हणजे जसा रडतो तसाच शोकही हसत असतो. असे सांगतात की, 
फ्रा स या रा यक्रांतीत अमानुष रक्तपात, वध, ह या, फाशी, क तली यांचा पािरसला कळस झालेला होता आिण 

पंतप्रधानपद की उ या फाशी अशी भीषण ि थती झालेली होती; ते हा नाटकगहेृ पे्रक्षकांनी एरवी कधीच भरलेली 
नसत इतकी ग च भरत आिण म यालये, क्रीडालये एकसारखी नाचत-हसत-िखदळत असत. 

उ म त हा य 

गे या महायुद्धातही हाच अनुभव आला. जमर्न पाणबु यांवर या अिधका-यांस आिण नािवकांस लढाईतील 

सवर् सिैनकांहून अ यंत भयंकर आिण मारक सेवा करावी लागली. यांना खरोखरच हातात शीर घेऊन समदु्रात बुडी 
घ्यावी लागे आिण समदु्रा या गभार्त क्षणोक्षणी मरणाची अपेक्षा करीत मार याचे काम करावे लागे. या भयप्रद 

अिनि चतते या धामधुमीत के हा के हा या बोटी एखा या सामदु्रपुरीस वर येऊन िवसावा घेत ते हा तेव या 
काळात भोग भोगनू घे याकिरता यां यासाठी जी िवहारलये उभारली गेली यांतून िक येकांचे असे ब्रीदवाक्य 

असे की, “ए जॉय ्िटल ्दाऊ गोए  मॅ ! ए जॉय!् फॉर टुमारो वुई डाय!्” “हास, उ माद होईतो हास, िन हो उ या 
मृ यूचा घास!” अशा या िवहारालयांत उ म त हा याची दंगल स यतेची िनयिमत बधंने पार तडुवून टाकीत 

रात्रिंदवस उ छंृखल तांडव करीत असे. कारण आज जे आपले नाव या तांडवपटावरआहे ते या पटावरील 

काल या नावाप्रमाणे उ या मृ यू या या सरकारी पटावर न दले जाणार हे तो जाणनू असे. खरोखरच दःुखाचे हसू 
सवर् हस यांत िवकट असते. 

आयु यात र य व देणार् या सवर् व तंूस पारखे होऊन पशूही या ि थतीत राह यास थरथर कापतात या 
बंदीवासात, बे यांत, हातक यांत जखडलेले, पापे करता करता िनढार्वलेले, पापाची पुरती ओळख न झा याने 

मनास प चा तापाने तोडूनतोडून खात असलेले, रागाने जळजळणारे, दःुखाने फंुदफंुदनू रडणारे असे शंभरावर 

जीव िववळता िववळताच मोठमो याने म ये म ये हसत होते. ती  सकंटा या मनोरंजनास अळणी िवनोद पुरा न 
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पडून बीभ स िवनोदा या दा या बाट या झोकझोकीत ते िझगंत चालले होते. कोणी िसधंचे, कोणी धारवाडचे, 

कोणी कोकणचे, कोणी गुजराथचे यां या िभ न भाषा, यांचे मनोिवचार आिण मनोिवकार िनवेिदत कर यास 

समथर् होत नस या, तथािप बीभ स िवनोदाची भाषा सहजग याच यांची रा ट्रीय भाषा होऊन तो मनोिवकार 

सवार्ंस समजावू शके. फार िदवसांनी इतक्या माणसांत या प्र येकास राह याची सधंी आ याने ते सामािजक 

आनंदात क्षणभर मग्न झाले होते. सं याकाळची वेळ हणजे या बंड क न उठले या बीभ स भावनां या आिण 

िवनोदां या नगं्या नाचाची वेळ. खोलीखोलीतून आरो या, िकंका या, िश या, हशा, अनु चारणीय श दांचा यथे छ 

उ चार यांचा धुमाकूळ याच वेळी सु  होत असे. आिण यांतही पण कतर् यिन ठेचा थोडासा गंध होता! 
मनु य वभाव काय चम कािरक आहे पाहा! या अधमांतील अधमांस असा बीभ स धुमाकूळ घालणे हे आपले 

कतर् य आहे असे वाटे. अधमपणा हे देखील एक कतर् य आहे हणनू मनास पटिव यािवना उजळ मा याने 

अधमांना अधमपणा करता येत नाही! या बंदीवानांतील ज मठेपीचे िनढार्वलेले बेरड यांना या नंग्यानाचात 

उघड पड याइतके िनलर् ज धैयर् अजनू आले न हते यांस ओरडून सांगत, “ए भाई गाओ! ए साला िच लाव! अरे 

आपले चलानाचे नाव तर गाजले पािहजे ना! आ ही मागे येथे आलो ते हा दाराचे गज पकडून असे जोराने सगळे 

हलवीत रािहलो आिण भांडी िभतंीवर मारीत रािहलो की िशपाई पाया पडू लागले आिण यांनी प्र येकास गपुिचप 

तंबाखू िदली. ओरडा, चलानाचे नाव बुडवू नका. 

चलानका नाम राखो भाई! 

कारण चलान ही काराजगतांतील एक महनीय सं थाच बनलेली होती. चलानाचे नाव हणजे काही 
साधारण गो ट न हती. या चलाना या सभासद वाचे उ च थान काही सहजासहजी आ हांस िमळाले न हते. 

पोिलस-चौकी, मॅिज टे्रटी कोटर्, सेशन, यूरी, हायकोटर् अशा अनेक परीक्षांतून उतरत िकंवा खरे हटले तर चढत 

मनु य ज मठेपी या का यापा याची प्रित ठा पावणार, यांतही िनवडून िनवडून जे प्रांताप्रांताचे प्रितिनिध व प 

बदमाष तेथे आलेले, अशा बदमाषां या िशरोमणींची ही सं था. ितचा पूवार्पार लौिकक असा की, ठा यास चलान 

आले की िशपाई, हवालदार, जेलर, सपुिरटंडट सवर् िचतंाक्रा त झाले पािहजेत, िभतंी तुट या पािहजेत, गज उपटले 

पािहजेत, डोकी फुटली पािहजेत, एक-दोन िशपायांस तरी मार बसला पािहजे, पाच-पंचवीसजणां या पाठी 
फटक्यांनी सोलनू िनघा या पािहजेत! िशपायांनी उलटी यांची हांजी हांजी क न आपला जीव कसाबसा वाचवून 

घेतला पािहजे. तर ते चलान! “नाही तर” - ते बदमाषांचे आचायर् नूतन सभासदांस उ तेजीत - “बदमाषी करावी 
कशास? ही चलानांची पवूर्परंपरा आहे. आज या प्रख्यात सं थेचे चालक व आप या हाती आलेले अस याने 

आपण ती परंपरा राखलीच पािहजे. ओरडा, ओरडा, नाचा, िश या या! चलानचे नाव राखले पािहजेना भाई!!” 

आिण खरोखरच बंदीवानांतील लोक तो जो बीभ स िवनोदाचा आिण िनलर् ज वतर्नाचा नंगा नाच करीत होते 

तो काही अंशी या कतर् या या भावनेने उ तिेजत झालेला असे. मधून कोणी तरी िनलर् ज िशरोमणी ओरड,े 

“चलानका नाम राखो भाई!” की पुनः िश या, टा या, बे यांचे खळखळाट यांची दंगल सु ! पूवार्पार चालत 

आले या या चलनाचे “एवं प्रवितर्तं चकं्र नानुवतर्यतीह यः। अघायुिरिंद्रयंारामो मोघं पाथर् स जीवित।।” अशा 
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उदा त बुद्धीने ते नीच कतर् य रात्री दहाबारा वाजेतो सवर्जण झटून करीत होते. चलाना या या सांि थक 

अिभमानापुढे िशपाई काय, सपुिरटंडट काय, आपला बडजेाव गुडंाळून ठेवीत. गपुचुप तंबाखू घ्या, ओरडत, बोल ू

नये पण आपसात बोला, परंतु कसे तरी या ठा या या तु ं गातून पळून न जाता मोजनू घेतले िततके पोिलस 

अिधका-यांस मोजनू परत घेऊ या हणजे झाले, अशा मेटाकुटीस आलेले असावयाचे. 

या समाजात आपण अस ू या यातील बहुजन जे वाखाणतात तेच कतर् यकमर् होय हणनू साधारणतः 
सहज वाटते. या िवधानास पुि टदायक उदाहरण या चलना या सांि थक अिभमानाहून दसुरे धुंडणे नको. आिण 

जेथे बीभ स िवनोद हे कतर् य ठरते या समाजात तसा िवनोद न करणारा पापी वा समाजिनिंदत ठरणारच. 

िशमग्यात जो शेणमार करणार नाही तो अस य होतो आिण या याकड ेउपहास आिण ितर कारबुद्धीने समाज 

पाहतो. 

बािल टरची प्रित ठा 
या रात्री माझीही ि थती जवळजवळ तशीच झाली असती; पण सदैुवाने मी ‘बॅिर टर’ आिण ‘मोठा साहेब’ 

असा बोलवा या या या या त डी झालेला. बंदीवानांत आिण यांतही िनढार्वले या बदमाष अपरा यांत जर 

कोणा वगार्िवषयी सहजच आदर आिण भय उ प न होत असेल तर ते ‘बॅिर टर’ वगार्िवषयी होय. कवी, िव वान, 

साि वक, कार थानी-इंग्रजांचा मखु्य प्रधान जरी असला तरी यांचे यांना काही िवशेष वाटत नाही. पण ‘बॅिर टर’ 

हटला की, आदरा चयार्ने िभवया उभा न ‘अ छा’ असा उ गार यां या त डून िनघालाच! याचे कारणही उघड 

आहे. यांचा ज म चोर् यामार् या आिण यायालये व तु ं ग यांत गेलेला. ितथे यां या मतांनी अ यंत कौश याने 

रचलेली यांची पापांची जाळी आप या बुद्धी या कुशाग्राने िछ निवि छ न करणारा िकंवा उलटपक्षी यां या 
धडधडीत अपराधांस बुद्धी या ढालीखाली लपवून यांस िनद षी हणनू सोडिवणारा ‘बािल टर’ हा यांस सहजच 

कतुर्मकतुर्म यथाकतुर्म ् समथर् असा एक अ िवतीय प्राणी वाटणारच. ते यांस सहजच िभतात. यांची मतै्री 
जोड यास ते सहजच झटतात. पूवीर् बादशहा आिण िबरबल यां या कथा जशा प्रचिलत असत, तशा काराजगतांत 

बािल टर आिण साक्षीदार यां या दंतकथा सवर्त्र पसरले या असतात. एवंच मा या ‘बािल टरी’चा मला दसुरा 
काहीही उपयोग जरी झाला नाही तरी एवढा अपुयोग तेथे झाला खरा! कसलाही अट्टल बदमाष का असेना, तो 
पटकन नमे. 

या रात्री तो बीभ सपणाचा नंगा नाच ऐकत आिण पाहत मी गजा या बंद दाराशी उभा रािहलो. फार िदवसांनी 
एव या मडंळींचा एवढा आवाज आिण कोलाहल ऐकला. एका ताने िचरडीस आलेले मन या बीभ सतेची िकळस 

येऊन मागे हट याचे थली एखादा घासलेटचा डबा जसा एकदम भडका घेतो तसे मनोिवकारां या भडक्याने पेटून 

या उजेडात तो तमाशा पाहतच रािहले. आिण पाहता पाहताच या कारणाचे आिण व पाचे ताि वक 

पथृक्करणही करीत रािहले. िकतीही वैयिक्तक दःुख झालेले असले तरी या ग धळात मन व दःुख िवस न तास 

दोन तास तो तमाशा पािह यािवना दसुरे काही क च शकणार नाही, इतकी ती लोकां या हस याची बंडाळी 
माजलेली होती. मी तीत प्र यक्ष भाग घेतला नाही, तथािप “बािल टर साहेबको मत सताव” असे हणनू या 
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चलाना या चालकाने याची उपेक्षा केली. इतकेच न हे तर ११ वाजता रात्री जे हा ओरड फारच झाली, ते हा 
िशपायांनी “बािल टरांस झोप येत नाही हणनू तु ही आता िनजा” हणनू सांगताच या बंदीवानांतील बुहतेक 

बंदीवानांनी ओरडणे सोडून िदले; आिण मग समुारे १२ वाजता रात्री माझा डो यास डोळा लागला. 
सकाळी क पना आली की, माझ ेवडील बंधू बाबा जे हा ज मठेपीवर गेले ते हा अशाच को या चलानाबरोबर 

गेले असतील आिण त पूवीर् येथेच कोठे बंद केलेले असतील हणनू वॉडर्रास िवचारले, पण तो नवीन; याला काही 
मािहती न हती. एका जु या िशपायाने थो या शोधाअतंी सांिगतले की, मला या खोलीत बंद केले होते याच 

खोलीत ते बंद होते. तो िशपाई गेला. माझ ेडो यांसमोर मा या ये ठ बंधूचंी मतूीर् उभी रािहली. तु ं गात यांचा 
फार छळ कर यात आला अशी मािहती मला खटला चालला असता मा याबरोबर या मडंळींनी िदली होती. ते 
यांचे छळ मला िदस ूलागले. या छळा या वेदनांनी जीव कासावीस होत असताही, एकदा िबथरलेला ह ती 
अकुंशाचे ती ण आघात गडं थलावर िकतीही केले तरी िह स न करता हटेलपणाने अचल उभा राहतो, तसा छळाचे 

मानिसक आिण शारीिरक आघात सहन करीत उभा असणारा तो यांचा देह मला िदस ूलागला. या खोलीत तो वीर 

पु ष असाच गजाशी, िपजंर् याशी ग ड चडफडत राहतो तसा, रािहला असेल, येथे बसला असेल, का माझी िचतंा 
करीत असेल, का मनात हणत असेल, “मी गेलो हणनू काय झाले? तो तर मागेच आहेना! मग िचतंा काय? 

पाहून घेईल!” असे हणत असतील तर आज मीही तसाच आहत झालेला पाहून यांस काय वाटेल? केवढा धक्का 
बसेल? यापेक्षा अदंमानात यांची माझी प्र यक्ष भेट न होता ते एका िज यात तर मी दसुर् याच िज यात नेऊन 

सोडलो गेलो तरी बरे होईल. 

मला वाटते, मला एक यालाच िशक्षा भोगावी लागली असती तर मा या मनास भोगा या लागले या 
वेदनांचा प नासावा भागही मला भोगावा लागता ना. पण मा या वेदना सोशीत असतानाच डो यासमोर 

देवीप्रमाणे पू य असणार् या मा या ये ठ बंधूसही मा याहून अिधक छळ सोसताना मला जे हा पाहावे लागे, 

ऐकावे लागे, ते हा मात्र सहनशक्ती, वादळात एखादा प्रचंड वड कड-कड-कड करीत कोसळू लागतो, तशी कोसळून 

जाऊ पाहावी, दय फाटू पाहावे. 

एका िव वासाहर् अिधकार् यास िवचारले, “येथे काही छळ झाले का?” याने सांिगतले, “येथे काही झाले नाहीत, 

येरव यास झाले असे मला तुमचे खटलेकरी (खट यात जे सहािभयुक्त असतात यांस खटलेकरी ‘को-अक्यू ड’ 

हणनू तु ं गात हणतात.) सांगत असत.” हे यांचे आ वासन ऐकून थोड ेबरे वाटले. िनदान या खोलीत तरी त े

व थ िनज ूशकले असतील! 

मी याच अिधकार् यास ी. वामनराव जोशी, सोमण, इ यादी सहािभयुक्तांची ठा याची मािहती िवचारली... 

चले भ या कालापाणीको 
दोन-चार िदवसांतच अदंमानास जा यासाठी सवर् बंदीवानांची ती सेना बाहेर काढ यात आली. इतरांसह मीही 

पायात बेडी घालनू, अदंमानाचा हणनू एक पंचा, एक चादर आिण एक बंडी असा वेष असतो तो चढवनू, एक तरट 

आिण कांबळे यांचे अथं ण, जे या तरटा या राठ किठणपणाने वळकुटी करता क  देत नसे ते, कसेबसे काखेत 
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मा न आिण एका हातात प याची ‘थाळी पाट’ ही दोन भांडी घेऊन खोलीपाशी िनघावयास स ज होऊन उभा 
रािहलो. पुनः ती टोळी ओळीने बे या तालावर खळ-्खळ ्करीत चालली. जो तो, कोणी का िदसेना, “राम राम, चले 

भ या कालापाणीको” हणनू राम राम देत-घेत चालला. तु ं गा या दाराशी येताच ती टोळी बाहेर पडली. 
िशपायां या बंदकुी रोखून पहारा स ज झाला आिण या ओळीस घेऊन पुढे चालला. टेशनपयर्ंत ते पायी चालले; 

परंतु मला वगळले. का ते मी िचतंू लागलो, तो एक मोटार आली. दोन िध पाड गोरे अिधकारी बाहेर पडले. मी आत 

बसलो. ते बसले आिण मोटार बंद झाली. मी आज का यापा यावर जाणार हणनू कशी तरी गावात आिण 

टेशनकड ेबातमी फुटली होती. बंदीवान या मागार्ने जातात या मागार्वर मी िदसेन हणनू लोक हरएक प्रकारे 

य न क न टपून लपून जमत होते; हणनू मला दसुरीकडून गपुचपू नेणे अव य वाटले हे एक आिण दसुरे की, मी 
मासिलसला पळालेला आिण ते गु त कटाचे िदवस! न जाणो कोठे काय कट होऊन मला सोडिव याचा य न कोण 

करील ते कोणी सांगावे? सहज पाय टाकता या िदवसांत सु ं ग उडत! अशा ि थतीत मासिलस या चुकीची 
पुनरावृ ती न हावी हणनू मला या घोळक्यात टेशनावर जनसमंदार्तून पायी न नेता वतंत्र मोटार आणनू 

ने यात आले. 

अशा रीतीने जे हा जे हा मला वतंत्र मोटारीतून िवशेष यव थेने ने यात येई ते हा या बंदीवानांत 

माझिेवषयी मोठी बढाईची क पना होई. “तो काय बाबा एक राजा आहे! बघा याला मोटार िदली! तो थोडाच 

आप याबरोबर पायी येतो!” कोणी हणावे, “िभते, सरकार याला िभते! कशी मोटार आणनू िदली?” एकंदरीत 

मासिलस या बोटीतून िनसट या या प्रय नाचे काही लाभ झाले यांत हाही एक लाभ झाला खरा की, मोटारीत 

खूप बसावयाला सापडले; आिण यायोगे बंदीवानांत मजिवषयी जो आदरभाव - सकारण, अकारण पण आदरभाव 

- उ प न होऊ नये हणनू सरकारी अिधकारी कसनू प्रय न करीत तो आदरभाव - वाढत गेला. 
टेशनावर येताच मला वतंत्र ड यात क ब यात आले. मा या हातात जी हातकडी होती ितचा दसुरा हात 

एका िध पाड इंग्रजी अिधकार् या या हाताशी जखडून टाकलेला होता. मजकिरता या िबचार् यास हातकडी घालावी 
लागली. पायांत मा या बेडी होती. हातांत हातकडी होती. इतकेच न हे तर ितने माझा हात दसुर् या या हातास 

िखळून टाकलेला. धोतर खोचणे तर या या हातासह खोचावे लागे, लघवीस जाणे, शौचास जाणे, या 
अिधकार् यास हातास हात िखळलेले अस याने बरोबरच. िनजणेही तसेच. अनेक वेळा प्रवासातून या प्रकारचा 
ओंगळपणा व क ट सोसावे लागले. 

मला ड यात क बले; पण हणनू मला कोणी पािहले नाही असे नाही. िहदंी लोक जे तेथे उ सुकतेने आले होते 

यांस दरूदरू हाकल यात येई. पण काही युरोिपयनही बघ यास आले होते. त ेमात्र ड याशी येऊन बंद केले या 
िखडक्या उघडून कोणी दोन स य श द बोलनू वा कोणी उमर्टपणाने पाहून िनघून जात. यांस िततका अटकाव 

कर यात येत नसे. गाडी सटु यानंतर जेथे जेथे ती उभी राही ते त े टेशन ये या या आधीच मा या ड या या सवर् 
िखडक्या बंद कर यात आ या. इंग्लडं सोड यापासनू उघ या िखडक्यां या ड यात असा मला प्रवास घडलाच 

नाही. परंतु या टेशनावर मजबरोबर असले या एका अिधकार् याने तेथील युरोिपयन लोकांशी प्रथमच बेत क न 

ठेवला होता की काय कोण जाणे, मा या ड या या िखडक्या उघड यात आ या. दरूवर गोर् या लोकांची बरीच 
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मडंळी उभी होती. यांत काहींनी औ सक्यभरात आप या मडमांना खां यावर उचलनू घेतलेले िदसले. मला 
िखडकीशी उभे राहा हणनू एकाने खणू केली. मी उभा रािहलो तो ‘There’s he; that is Savarkar” असा गलका 
ऐकू आला. मला पाह यास जमले या गोर् या लोकांसही मा याशी बोलता यावे इतके जवळ येता आले नाही. 
चारपाचजण गोरे लोक येऊन गेले; पण मी होऊन कोणाचे नाव िवचारीत नसे. यां या बोल यात बहुधा 
आदरभावच, िनदान िश टाचार तरी आढळून यावा. उमर्ट गोरा असा िवरळा भेटे. असा जो जो भेटे यास माझीही 
मदु्रा िततकीच िनः पहृ िदसनू कोण आला की गेला याची मला गणनाही नाही असेच भासत असे. 

मोगलाईतील मैदाने 

मा या ड या या िखडक्या बहुधा बंद असत. ड या या दसुर् या भागात लोखंडी गजांनी जो भाग मा या 
भागापासनू िभ न केला होता तेथे सगळे काळेपा याचे बंदी कोलाहल करीत आहेत! उ हा याचे िदवस. ऊन मी 
हणत असनू उ मा अस य झालेला. एखा या लग्नाची मडंळी जरी उ सवास जात असती तरी देखील तो प्रवास 

नकोसा हायचा. यात मी तर काळेपा यास याव जीव बंदीवासास चाललेलो. िजतकी ड याचे बाहेर ती 
मोगलाईतील मदैाने तापून रखरखीत झालेली िततकीच ड यातील कािहलीही अस य झालेली आिण या रखरखीत 

मदैानांची आिण या ड यातील कािहलीची ती ता आिण अ व थता िजतकी बाहे न अस य होत चालली होती 
िततकीच अतंःकरणातील तो रखरखीत उ माही आतून िजवाची लाहीलाही करीत असलेला! अशी ती गाडी मोगली 
मदैानातून मद्रासकड ेचालली! 

जे हा मनास अगदी कसेसेच वाटावे ते हा रिशयामधून सबेैिरयात या राजकीय बंदीवानां या टो या 
धाड यात येत यां या प्रवासातील यांचे हाल आठवून मनास हणत असावे, अरे, अजनू तु ही काय भोिगले 

आहे! ही त डाची गो ट नाही! जो करील तो भरील! जो भरील तो करील! 

गावांमागनू गावे, नगरांमागनू नगरे मागे टाकीत वने-उपवने, पवर्त, न या ओलांडीत ती आगगाडी 
िपसाळले या वािघणीसारखी मला त डात ध न धावत चालली होती. िजतक्या वेगाने ही आगगाडी मला मा या 
मायदेशातून काळेपा याकड ेओढून नेत आहे, हाय हाय, िततक्याच वेगाने ती मला का यापा याव न परत आणनू 

मा या मायदेशात कधी सोडील? कधी सोडील का? कसली सोडणार? ती आशा धरणे हे मानिसक आ चयर्च होय! 

सबेिरयात नाही का ‘रिशया, रिशया’ करीत शेकडो लोक मेले. मीही अदंमानात ‘हाय भारत! हाय िहदंु थान!’ 

करीत मरेन!! 

मद्रास आले व मला गाडीतून उतरताच एका बाजसू इतर सवर् बं यांपासनू िनराळे क न पहार् यात ठेवले. 

गाडीबरोबर, रे वेचाच असावा िकंवा पोिलसचा एक युरोिपयन अिधकारी बर् याच अतंराव न आलेला होता. तो दर 

दोन-तीन टेशनांनी मा यावर या अिधका-यांपैकी एकाशी काही बोलनू मला पाहून परत जाई. आता तो मला 
सोडून गाडीने परत जाणार असावा. तो मा याजवळ येऊन अगदी कंठ दाटून यावा तसे हणाला, “Good bye 

friend!” “मला वाटते ई वरा या कृपेने या िडसबरातील रा यारोहणाचे वेळी आपण सटुाल.” मी हटले, “आपले 

सिद छेिवषयी आभार आहेत; पण आमचे घाव इतके ताजे आहेत की ते इतक्या लवकर भ न कसे येतील? मी तरी 
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तशा आशेवर अवलबंून राहणे वेडपेणा होईल.” अिधकारी हणनू मला काही तरी िवशेष मािहती आहे अशा 
आ वासक वराने ते हणाले, “मा यावर िव वास ठेवा. आपण सटुाल, बरे येतो आता. आप या धीरोदा त 

वतर्नाचा (This your dignified courage) मा या मनावर झालेला ठसा कधीही पुसट होऊ शकणार नाही.” इतर 

अिधकारीही िनरोप घेऊन गेले. मासिलस या आड या-ितड या ग पा यांनी ऐक या अस यामळेु मी यांना 
प्रवासात फार त्रास देईन, इंग्रज पािहला की मा या अगंाचा ितळपापड होतो, मी कोणी एक उमर्ट, अस य, भयंकर 

यक्ती आहे अशी यांची समजतू होती. पण प्रवासात यास काहीएक त्रास न पडता मला मद्रास या अिधका-
यां या हाती एकदाचे देता आ याने यांचा जीव खाली पड यासारखा झाला आिण मग यांना मा यात टोपी 
काढून राम राम क न जावे इतके स गणु िदस ूलागले. 

मद्रासला याच वेळेस कलेक्टर अशे यांचा वध झालेला अस याने आिण याचा सबंंध यरुोपमधील अिभनव 

भारता या एका पुढार् याशी लागत आहे अशी अिधका-यांची शंका अस याने यािवषयी मला बहुधा काहीना काही 
तरी प्र यक्ष अप्र यक्ष िवचार यात येईल असे मला वाटत होतेच. इंग्लडंामधून मी धरला जाऊन िहदंु थानात परत 

आणला जात असता आिण माझा खटला सपंून अदंमानास ने यात येत असता अिभनव भारताचे यावेळचे 

उपा यक्ष ी.अ यर - यां या अकालीन मृ यूने या वषीर्च उ या आयार्वतार्स िव हळ केले ते - िहदंु थानात आले 

होते हे मला या वेळेस खरोखरच माहीत न हते. ते युरोपमधून नाना वेषाने आिण िमषाने मागर् कंठीत, भयंकर 

आरोपांची वारंटे डोक्यावर लटकत असता, आिण डो यांत तेल घालनू िहदंु थानचा उभा िकनारा सरकारी गु तचर 

िनिरिक्षत असता अखेर िहदंु थानात पांदेचारीस येऊन उतरले होते. तेथून यांनी तेथे पूवीर्च असले या अिभनव 

भारता या शाखेस हाती ध न यातील सभासदांपैकी एका शाक्त ब्रा मणाकरवी तुितकोरीन या कलेक्टरवर गोळी 
घालनू यास मारिवले असा पोिलसांचा आिण अिधका-यांचा तकर्  अस याचे मला अदंमानात सातआठ वष 

झा यावर ‘सीके्रट िरपोटर्’ वाचून कळले. पण या वेळेस ी. अ यर परत आले हेही मला माहीत न हते. 

मद्रास या या कलेक्टर या वधाची बातमी मला िमळाली होती आिण बहुधा मद्रासमध या अिभनव 

भारता या कोणा सभासदांकरवीच हे घोर कृ य झाले असावे असा सशंय मला आला होता इतकेच खरे. परंतु मला 
ती बातमीच कळली नसेल आिण हणनू मी सहजग या मद्रासकड या शाखेची काही बातमी सांगेन अशा आशेने 

मद्रास अिधका-यांपैकी एक इंग्रजी वेष पिरधान केलेले िहदंी अिधकारी मला भेटले. समदु्रात अदंमानाची ‘महाराजा’ 
नावाची आगबोट आलेली. सवर् बंदीवान एका मो या नावेत खेचाखेच क न ितकड े नेलेले. मीच तेवढा मागे 

उरलेलो; इतक्यात एक लहान बोट घेऊन मला यावयास हे आिण इतर एक का दोन अिधकारी आले. मी या 
लहान नावेत बसलो. मी होऊन कोणाशीही बोलत नसे; कारण मी बंदीवान, पटकन कोणी ‘चूप बैस’ हणनू 

हणावयाचे. थो याच वेळाने ते अिधकारी इकडचे ितकडचे कुशल प्र न िवचा न इंग्लडंातील क्रांितकारकांची 
मा यामागे काय ि थती झाली हणनू िजज्ञासा करते झाले. मी हटले, “हे तु ही मला सांगावयाचे. तु ं गात मला 
काय माहीत पडणार?” मला जाणनू उ तेजिव यासाठी ते हणाले, “ते खरेच; आणखी कसले ते िभकार कट! चार 

माणसे देखील यात न हती.” मी हसनू उ तरलो “तर मग तु ही काही िमळवावयाची होती!” 
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“छेः, भलतेच. या मद्रास इलाख्यातील लोक सजु्ञ आिण िवचारी आहेत, तुम या ितकड या त णांसारखे इकडे 
कोणी उ छंृखल नाहीत. येथे कोणी प्रचारक आला तर याला एकही अनुयायी िमळणार नाही.” ते हे बोलत असता 
पदोपदी बघत होते की यांचा प्रितकार कर यासाठी काही मद्रास या प्रख्यात रा यक्रांितकारकांची नावे सांगतो की 
काय. नंतर आपणच हणाले, “तुमचा अनुभव कसा आहे?” मी हटले, “मद्रासचा अनुभव मजपेक्षा तु हांस 

अिधक असला पािहजे.” ते हणाले, “माझा अनुभव तर मद्रासकड ेसवर्त्र शांतता आहे.” मी हसनू िवचारले, “होय 

ना? अगदी शांतता आहे ही तुमची अगदी िनि चती आहेना?” तो समजला. तो दसुरा अिधकारी हसला आिण 

हणाला, “ यांना सवर् बातमी ठाऊक असली पािहजे. केवळ तु ही यांना पंप क  पाहत आहा आिण ते तु हाला 
पंप क  पाहत आहेत!” 

मला वाहून नेणारी ती लहान नौका या अदंमानाहून आले या ‘महाराजा’ नावा या आगबोटीस लागली. मला 
हातकडी घातलेलीच होती, तीसह बोटी या िशडीवर कडक पहार् यात चढिव यात आले. मी वर चढत असता 
बोटीवरील प्रवासी, नौकर, अिधकारी आिण आजबूाजसू लहान नावांतून आलेले अनेक पे्रक्षक तो देखावा बघ यास 

दाटून उभे रािहले; आिण मला अदंमाना या या कठोर आगबोटीवर चढताना पाहू लागले. आपण जसे एखा या 
पे्रतास ितरडीवर चढिवताना आिण नीटनेटके बांधताना पाहतो तसे ि तिमत िजज्ञासेने आिण िनलर् ज गमतीने 

पाहत रािहले. 

होय. या ‘महाराजा’ आगबोटीवर ज मठे याचे चढणे हणजे पे्रता या ितरडीवर िजवंतपणीच बांधले जाणे 

होते. आजपयर्ंत जे शेकडो हजारो ज मठेपी अपराधी या भयंकर बोटीवर चढून काळेपा याकड ेगेले यांतून हजारी 
दहाही िजवंतपणी देशास परत येऊ शकले नाहीत. अठरावीस वषार्ंची चढ या ता याची पोरे या जहाजावर पाय 

टाकताच अशी वषार्ं या हातार् यासारखी पे्रतकळा आलेली िदस ूलागत. मनु य एकदा ितरडीवर बांधला गेला 
हणजे जसे याचे आ ते ट तो या जगातून कायमचा जात आहे हणनू समजतात आिण या भावनेने दःुिखत, 

िवि मत वा ि तिमत होऊन या या या पे्रतयात्रेकड ेपाहतात, याचप्रमाणे काळेपा यास जाणार् या या बोटीवरील 

ज मठेपी चढू लागले हणजे लोक ते वदेशास मेले असे समजनू यां याकड ेशू यपणे पाहत उभे राहत, तसेच 

मा याकडहेी ते पाहत होते. मी या जगतास मेलो अशी भावना यां या मदेु्रवर प ट उमटलेली होती आिण ती खरी 
होती. मी खरोखरीच ितरडीवर चढिवला जात होतो. फरक इतकाच की, पे्रताला ितरडीवर चढिवताना या भावना 
पे्रक्षकां या मनास तंिभत क न वा कासावीस क न पे्रतयात्रे या वाटेवर िखळून धरतात या भावना यात्रा 
करणार् या पे्रतास कळत नसतात. पण मी ितरडीवर बांधला जात आहे आिण माझी पे्रतयात्रा िनघत आहे हे मला 
कळत होते. हेही कळत होते की, जे शेकडो लोक मजकड ेपाहत आहेत यांत बहुतेक िनमर्म व व उदासीनपणेच 

पाहणारे आहेत. जसे मागार्व न चालता चालता आकि मक कोणाचे तरी पे्रत जाताना आपण क्षणभर ‘मेला वाटते 

कोणीतरी’ असे हणत पाहत पाहत उभे राहून पुढे चालत े होतो! आिण या वेळेस मी पे्रत होत आहे या 
कळ यापेक्षा हजारो देशबांधव ‘आ’ क न मजकड ेनुसते पाहत उभे आहेत या कळ याचेच मला अिधक दःुख 

वाटले. यांतील एक जरी मनु य मला असे सांगता, “जा बंधो, जा! तु या मागे मी आिण आ ही तु या ताचे 

पारणे फेडून या आप या िहदंु थानास...” तर मा या ितरडीची तेथ या तेथेच फुलांची सेज झाली असती! 
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प्रकरण पाचवे 

का यापा याचा समुद्र 

या बोटीवर या िशडीव न चढवून मला जे नेले ते ित या तळमज यावर. तेथे लोखंडी गज मारलेला एक 

मोठा गाळा केलेला होता; या बोटीवर तो िपजंरा लांब पण िन ं द सरासरी वीस-तीस माणसे सारखी ठेवता येतील 

असा, पण यात प नास-प नास ज मठेपीचे का यापा यावरील बंदीवान पशूसारखे क बले जात असा हेतुपूवर्क 

केलेला होता. यात ते ठा याहून आलेले बंदी एकास एक दाटून खेचाखेचीने उभे केलेले मला िदसले. मनात येतच 

होते, काय मला या क दट बोटीवर या अ यंत क दट तळमज यावरील अधंारी िपजंर् यात या बंदीवानांसह 

क बतील की काय - तोच या िपजंर् याचे दार उघडले गेले आिण मला यातच क ब यात आले. मला इंग्लडंम ये 

‘ब्राँकायिटस’ नावाचा रोग झा यापासनू थो याशा क दट जागी जाताच वासो वास जड होऊन, छाती दखुू 
लागनू गदुमर यासारखे होत असे; हणनू मी माझबेरोबरचे गोरे अिधकार् यास सांिगतले की, अशा क दट जागी 
मला ठेवणे धोक्याचे होईल. याने ते बोटीवर या डॉक्टरास कळिवले. याने स या येथे राहा, िबघडले तर पाहू 

हणनू सांिगतले आिण िवशेष सवलत हणनू या िपजंर् यातच म ये न ठेवता माझ ेअथं ण एका कोपर् यास एक 

बारीक बोटीचे भोक होते, या यासमोर गजापाशी घालावे हणनू सांिगतले. या िवशेष सवलतीचा मला काय 

िवशेष उपयोग झाला तो पुढे लवकरच कळेल. 

तेव यात आणखी कोणी गहृ थ आले; यांनी मासिलसची गो ट काढली. मीही मोक या मनाने थोडी चचार् 
केली. नंतर “आपणास भेट यासाठी आ ही हेतुपवूर्क आलो होतो. ई वर तु हास परत वदेशास आणो अशी 
आमची मनःपूवर्क इ छा आहे.” असे हणनू ते गोरे गहृ थ आिण ते सवर् अिधकारी टो या काढून रामराम क न 

िनघनू गेले. एक गोरा गहृ थ मात्र त े यांचे वतर्न न आवड यासारखा आिण या बंदीवान पा यास तो काय मान 

यावयाचा असे हणणारी तु छ िचडलेली टी यांजवर आिण मजवर फेकीत रामराम न करताच िनघनू गेला. 

बोट सुटली 
बोटी या िशटीनंतर बंब भ  भ  वाजला; धक्का बसला. बोट चाल ूझाली. या िपजंर् यास उंच दोन-तीन लहान 

भोके होती ती काचेने बंद होती. यांस ल बकळून या ददुवी बदंीवानांपैकी काहीजण तटाकड ेपाहू लागले. तट 

िदसेनासा झाला. “घर छूट गया, भाई घर छूट गया,” असे हणनू यांतला एकजण खाली मटकन बसला. ते 
ऐकताच “आता आमचा देश आ हांस पनुः कसचा िदसणार!” असे िववळत सातार् या या बाजचेू दोन शेतकरी धाय 

धाय रडू लागले. “अभी काळापाणी लग गया! भ या रो मत! काळापाणीम रोनेसे कुछ नहीं होता.” असे या 
बंदीवानांत का यापा यावर जाऊन आलेले आिण पुनः चाललेले, अट्टल अपराधी त वज्ञाप्रमाणे म ये उभे राहून 

सवार्ंचे सां वन करीत होते. म येच एकाने मजकड ेबोट दाखवून हटले, “देखो भ या, तु हारी हमारी छोडो! वह 

देखो बािल टरसाहब! इंग्रज अिधकारी देखील टोपी काढून रामराम करतात यांना. यांचे दःुखापुढे आपले काय!” 

असे हणताच ते हळूहळू माझ ेभवती गोळा झाले. माझी िशक्षा प नास वष आहे हे यांतील बहुतेकांस माहीत 
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असनूही जो तो िशक्षा िकती हणनू िवचारी. मी मा या क्रमाकांचा ग यातील पत्राच यां या हाती िदला. वारंवार 

प नास प नास सांगताना कंटाळून गेलो होतो! मला खरोखरच प नास वष आहेत हे ऐकून यांसच न हे तर पुढे 

अदंमानासही १५ वष िशक्षेने घाबरले या हजारो बं यांस िकती तरी धीर येत असे! या सवर् बं यांचे दःुख मला 
पाहून हलके होई. 

बोटीतील गिल छपणा 
थो या वेळाने सं याकाळ झाली. उकड ेफार. दाटी कोण! यातही ते गिल छ आयु यास िनढार्वलेले, कोणी 

िहदं,ू कोणी मसुलमान, चोर, दरोडखेोर इ यादी गदळ, पापी, दु ट, कोणास इंिद्रयाचे भयंकर रोग झालेले, कोणाचे 

त डास वषार्नवुष दात घासणे माहीत नाही अशा या चाळीस- प नास माणसां या अथं णावर अथं णे चढवून 

पडले या दाटीत मीही अथं ण पस न पडलो. मा या पायाशी कोणाची डोकी िभडली होती. मा या डोक्याशीच 

न हे तर त डाशी इकड ेकोणाचे पाय आलेले तर ितकड ेवळताच त डाशी त ड िभडलेले. क्षणभर उताणा पडलो. 
समोरच एक मोठे पीप अध कापून ठेवलेले िदसले! तेथे थोडी मोकळी जागा पडलेली असे. या िपजंर् यात इतरत्र 

झाले या दाटीपेक्षा मा या कोपर् यात कमी दाटी होती आिण हणनूच मला या कोपर् यात अथं ण घाल याची 
सवलत दे यात आली होती. पण इतक्यात भयंकर घाण सटुली, नाक दाबून धरले. ते पाहून शेजार् याचा एका 
बं याने खुणावले की, ते अंधुक उजेडात असलेले पीप पहा. पाहतो तो ते पीप या सवर् प्रा यांस रात्रभर शौचकूपाचे 

थली उपयोगास पडणारे आहे हे कळले. मी ितकड ेपाहताच सकंोच होऊन या िपपावर बसलेला बंदीवान िबचारा 
उठू लागला; पण मी लगेच यास हाताने बैस हणनू खुणवून हटले, “अरे हा देहधमर् आहे. यात लाज कसली? 

थो या वेळाने मलाही तेथेच बसावे लागेल. कोणीही काहीएक संकोच क  नका. मला नाक आहे आिण तु हाला 
नाही असे नाही मग तुम यापेक्षा मला घाणीचा अिधक त्रास का हावा?” या बं यांतील एक जनुा अट्टल अपराधी 
जवळ आला आिण हणाला, “दादा, आ हांला ही सवय झाली आहे. मी का यापा याव न आलेलो आहे. आपण 

या कोपर् यात चला, ितकड ेदाटी आहे पण घाण नाही. मी इकड ेयेतो!” हे याचे औदायर् पाहून मला कौतुक वाटले! 

मी हटले, देवा! पिततां या अतंःकरणा या अगंणातही तुळसीवृंदावन असतेच तर! 

मी या अट्टल दरोडखेोराचे आभार मानले आिण हणालो, “वारा जरा मोकळा यावा यासाठी डॉक्टराने मला ही 
िवशेष सवलत िदली की गजांशी िनजावे. यांचे यानात ही िपपाची गो ट आली नाही. पण मी तीही एक िवशेष 

सवलतच समजतो. तु ही िचतंा क  नका. तु हास या घाणीत टाकून मी ितकड ेका जावे? मलाही आता अस या 
आयु याची सवय झाली पािहजे.” रात्री एकामागनू एक बंदीवान या िपपावर जाऊ येऊ लागले. घाणीची आिण 

िकळसवा या देखा याची पराका ठा झाली. बंदीवानांस सकंोच होईल हणनू मी डोळे िमटून झोपी गे यासारखा 
पडलो. मन हणाले, हाय! हाय! हा अक्षरशः िजवंतपणी तुला नरकवास भोगावा लागत आहे.! िववेक हणाला, 
वे या, ते खरे, पण तेही मान यावर आहे. ही तुला िवशेष सवलत हणनू िमळाली आहेना! मग ितचा िवशेष 

उपयोग का क न घेत नाहीस? जातगोत, वगर् यांचाच न हे तर शील आिण शुद्धता यांचाही अहंकार धुळीत िमळवून 

िव वाशी समरस हो यासाठी मोठे मोठे तप वी आिण योगीही जे साधन कर यास कचरतात ते तु याकडून करवून 



 

www.savarkarsmarak.com 

तुझाही अहंकार चक्काचूर कर यासाठीच ही सधंी देवाने िदली नसेल कशाव न? या िवशषे सवलतीचा िवशेष 

उपयोग कर. त्रिैलगं वामींवर कोटार्म ये अस य वतर्नािवषयी खटला चालला असता या या साधु वाची टर 

उडिव याकिरता मॅिज टे्रट हणाला, “पण हे अ वैतवादी खाताना अ नच कसे खातात? शेण का खात नाहीत?” 

ते हा त्रिैलगं वामी हसले आिण तेथेच शौच क न ती िव ठा हा-हा हणता लोक िनवार यास येतात तो यांनी 
खाऊन टाकली! 

रामकृ ण परमहंस 

रामकृ ण परमहंसांचीही अशीच आख्याियका आहे. यांची अ वैतानुभतूीची सवर् साधने सपं यावर शवेटचे 

एक कठीण साधन हणनू ते कलक याचा मलैा टाकतात तेथे गेले आिण हातांनी तेथील िव ठा उलटीपालटी 
करीच पाच का या भ न त डात घात या! तू हे बंदीवान िव ठा करीत असता या घाणीने गदुम न या घाणी या 
िपपापासनू पळू पाहतोस; पण लोकां या िव ठे या िपपापासनू त ू िकतीही दरू पळालास तरी तु या िव ठेचे पीप 

तु या पाठीवरच वाहून यावे लागत आहे याचे काय? तू ते व त्राखाली झाकलेस हणनू काय ‘झांिकल तरी 
पडिेच उघड! सोडी दगुर्ंधी चहंूकड’े. रामदासांनी प टच सांिगतले आहे की, “घेतांची होये सगु्रास अ न। अधीर् िव ठा 
अध वमन। पीता भागीरथीचं जीवन। मतू्र होय ता काल।” मग जर “होवो राव अथवा रंक। पोटीं िव ठा चुकेना” हे 

खरे तर वतः या मलमतू्रांचा उुपसगर् जसा अिनवायर् हणनू राहून तू व थ पडतोस तसाच यां याही उपसगार्स 

का सहन करीत नाहीस? भोजना- इतकेच जगाम ये देहधारणास रेचनही अ यंत उपकारक आहे. असे जग आिण 

असा देह रचनू पुनः काही इंिद्रयांस जे िप्रय ते इतर इंिद्रयांस अस य का केले? एका देहा या इंिद्रयांतही हा िवषम 

पर पर वेष का उ प न केला, ते प्रकृतीचे प्रकृतीला ठाऊक! िकंवा ितचा िन पाय असेल! िकंवा यां या या पर पर 

कलहाची ितला मौज वाटत असेल! 

आिण अशा िववेका या सेना बंड क न उठले या इंिद्रयांवर सोडीत आिण यां या या पर पर सगं्रामाची 
झटापट पाहत मलाही मौज वाटू लागली. अ नाची िव ठा, िव ठेचे खत होऊन पुनः अ न! ग मत वाटू लागली. 
घाणीचा उपद्रव या गमतीत बाधेनासा झाला. रात्री एका या समुारास व थ झोप लागली. जहाजावर असेतो या 
कोपर् यात हे माझ ेअिवचल राहणे पाहून बंदीवानांस मोठे आ चयर् वाटे. एकदोघांस तर मी अगदी गदळ जातीतला 
कोणी तरी घामट मनु य असावा असाही सशंय आ याचे ते मागे बोलले. 

युरोिपयनांची वतर्णकू 

मला काही तरी सा य देऊन मजिवषयी आपली आदरबुद्धी यक्त करावी अशी या बोटीतील प्रवाशांची आिण 

काही िहदंी अिधका-यांची मनापासनू इ छा असे. येता-जाता शक्य ते हा त े भेटून जात. युरोिपयनांपकैी काही 
सो जरही फार आदराने वागले. काही इंग्रजी पत्रेही िमळाली, मािसकेही िमळाली. बोटीवर खा यास केवळ चणे 

आिण फुटाणे तेवढे िमळत. परंतु मी काही खावयास घ्यावेच असा आग्रह काही अिधका-यांनी धरला. मला काय 

मागावे हेच समजेना आिण मला एक याला काही देणेही कठीण. शेवटी उदार यापा-यांनी सवर् बंदीवानांना भात, 

मासे आिण लोणची इ यादी पदाथार्ंचे भोजन क तानाची आज्ञा घेऊन करिवले. मा यािनिम त कधी न िमळणारे 
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जेवण दोन िदवसां या उपवासानंतर िमळा याने सवर् बंदीवानांना मोठा आनंद झाला. मा यासह यांस तास अधार् 
तास या क दट तळावरील िपजंर् यातून वारा खा यास वर या मज यावर जे हा ने यात येई ते हा नेहमीपेक्षा 
जा त यव थेने आिण सोयीने वागिव यात येई. यायोगे जे हा ते बंदीवान सहज मला हणत, “बाबूजी, हमारे 

साथ आप आये यह हमारा भाग्य है! क्या अ छा हुवा!” ते हा मी हसनू हणे, “तर मग मला िशक्षा झाली हे चांगले 

झाले नाही का?” 

तेथे रात्रिंदवस या बं यांत माझी चचार् चाले; आिण माझी चचार् िनघाली की िहदंु थान हा आपला वदेश आहे. 

यास...इ यादी मी या कायार्ंत अजून पडलो होतो या कायार्िवषयीही यथे छ चचार् चाले. कोणी कळकळून मला 
हटले की, “काय सांगावे? आपणास पाहून फार दःुख होते.” हणजे मी हसावे की आताच तु ही असे झाले पािहजे 

आिण िहदंु थानास...इ यादी चचार् करीत होताना! मग मी एकटाच काय, अशी जहाजे या जहाजे मा यासारख्या 
बंदीवानांनी भरभ न का यापा यास जातील हे तुम या यानात नाही का आले? जो करील तो भरील. जो भरील 

तो करील!... बोटीवर या अिधका-यांपासनू िशपाई सोिजरापयर्ंत आिण या बंदीवानांपासनू तो खलाशांपयर्ंत 

मा या िनिम ताने राजकारणाची एकसारखी चचार् सु  होती. यांनी कधी ऐकले नाही ते यांनी ऐकले. यांना 
कधी सचुले नाही ते यांना सचुले. यांना कधी पटले नाही ते यांना पटू लागले. 

बारीबाबाची गो ट 

दसुरी मह वाची गो ट, जी तेथील पिरि थतीत मनास खेचून आप याकड े नेई ती हणजे काळापाणी कसे 

आहे ही बातमी काढणे ही होय. जो येई याला ती िवचारािवशी वाटे. जो तो िवचारी तेच तेच. पण आपणासही 
िवचारावेसे वाटे. या बंदीवानांस यावयास आलेली अदंमानची िशपायांची टोळी ती या िवषयावरचा मखु्य 

अिधकारी पुरािणक! का यापा याचे नाव काढले की, यांनी प्रथम जी गो ट सांगावी ती ‘बारीबाबा’ ची होय. हा 
“बारीबाबा हणजेच काळापाणी” अशी यांची समजतू झालेली होती. या बदंीवानांतील अ सल िनगरगट्ट बंदी 
जे हा िवनाकारण ओरड करीत, आपसांत िश यागाळी करीत, ते हा िशपाई रागावून हणत, “अरे थांब तू, तुला 
मोठी ऐट आली आहे की तूच काय तो बदमाष! पण एकदा ‘बारीबाबा’ला पािहले की धोतरात...होईल धोतरात!” 

या बारीबाबाची व आपली िजव चकंठ च मतै्री लवकरच हावयाची आहे, हणनू या िशपायांस यािवषयी जा त 

िवचारीत बस यात काही अथर् नाही. 
अदंमानाची यांनी बातमी सांगावी की, “सहा मिह यांत तु ं गामधून सटुका. बाबू, तुम यासारख्या 

िशकले या मनु यास तर ऑिफसात काम िमळेल. इतकेच न हे, तर िज याचा िज हा तुम या हुकुमात राहू 

लागेल. दहा वषार्ंपयर्ंत हजारो पये जमवू शकाल आिण दहा वषार्ंनतंर घरदार क न राहाल!” मनात वाटे, हे काय 

मला क्रांितकारक चळवळीत पड यािवषयी पािरतोिषक दे यासाठी अदंमानास चालिवले आहे काय! मग बरे झाले, 

मासिलसला पकडला गेलो! युरोपम ये िववसाचे देशापरीचे िवदेशांत दारोदार भटक याचे ते दःुखद आयु य मी 
अनुभिवले होते. हे सांगतात ते अदंमानामधील आयु य काही या याहून फारसे अस य नाही!! अथार्त हे सांगतात 
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तसे असेल तर! असेल तसेही! पण मा या तसे ते वा यास येईल का? अशक्य! सवर्था अशक्य! अदंमानास जे 

राजकीय बंदी प्रथमच गेले होते यांची ि थती काय आहे ? माझी भेट होईल का? आिण माझ े ये ठ बंध?ू 

कोणास काही नक्की मािहती सांगता येईना. इतके कळले की, मडंळी आहेत! तु ं गात आहेत. आपणही तेथेच 

बहुधा जाणार. 

आज सगळे हणतात, अंदमान लागणार सकाळी सहा वाजनू गेले, सवर् बंदीवानांस ओळीने वर ने यात आले. 

वर या मज यावर ला कार इ यादी नोकर बोट धूत आहेत. वाढता वाढता सयूार्चे ऊन प्रखर झाले. आता अदंमान 

येणार, काळेपाणी येणार, हणनू बंदीवानांत िवष णता पसरली आहे. प्रवासा या धांदलीत दबून गेलेले 

असहायतेचे, िवरहाचे, शोकाचे, िवचार मा या िच तावर, समदु्रातून उसळून जसे तळाचे मासे वर घुसतात तसे 

घुसनू दयास िवचिलत करीत आहेत. मजवरही का यापा याची छाया पडली आहे! 

समदु्र शांत आहे, एखा या सरोवरासारखा शंत आहे आिण यावर, िहमावर मलेु आनंदाने थंड प्रदेशांत 

िनसरत- घसरत जातात तशी ही आगबोट सलील िवहरत चालली आहे. सयूर् पृ वीकड ेटक लावून िनरीक्षण करीत 

आहे. जण ूकाय मनु यजातीने जडावर िमळिवलेला हा अपूवर् िवजय पाहून तो थक्क झाला आहे! केवढा समदु्र 

केवढी ही िचमकुली नाव! पण या नावेत या एका इव याशा खोलीत बसलेला एक मनु य या समदु्रास 

माणसाळले या एखा या ह तीप्रमाणे सकुाणू या अकंुशाने वाटेल तसा वळवीत कसा अ यार् वचनात ठेवीत आहे! 

मनु याचा जडावर हा केवढा िवजय! एक िदवस कोणी सांगावे, हा सयूर् मनु याने मनावर िमळिवले या न या 
िवजयाने असाच थक्क होऊन पृ वीकड ेपाहत राहील! मनु याने मनातील राक्षसास िजकूंन पीडक आिण पीिडत 

यांचा एकमेकांस छेद देऊन, आिण आप या पायांतील दा य वा या बे या तोडून तो मुक्त झालेला आहे आिण 

तत्रािपही पे्रमपाशाने पर परबद्ध झालेला आहे असा ध य िदवसही, न जाणो एका काली उगवेल आिण हा सयूर् 
पृ वीकड े या नूतन िवजयाने आनंदीत होऊन पुनः असाच पाहील! मनु यजातीचे वातं य हे केवळ 

मनु यमात्रा या पे्रमाचेच काय ते दास राहील. या या ध य िदवशी तो िदवस आण यासाठी आ मबिलदान 

करणार् या सवर् भकु्तक टांचे आिण हुता यांचे क टभोग आिण हौता य सफल होईल. मनु यजाती यास 

ध यवाद देईल. या िवजयाचे ते महान ेय यास यास िमळणार यांत मीही एक िवभागी असेन. केवढा मोठा 
उ वल हा भिव यकाळ! 

प्र तुतची ि थती 
पण वतर्मानकाळ? तुझी प्र तुतची ि थती? व न व न! मखूार् भिव यकाळाचे तुला ते पडत असलेले केवळ 

व न होय. अशी व ने पाहत पाहत आज वेदकाळापासनू मनु याची युगे या युगे गेली. केवळ या भिव या या 
व नाचा उपयोग वतर्माना या रात्री या घोर मोहांधकरात क्षणभर प्रकाश देणे इतकाच होय. हाच समदु्र पाहा 
केवढी ही अतक्यर्, अद य, राक्षसी शक्ती! या या अगंावर ही नाव िनसरत ग मत करीत चालली आहे, तो चालू 
देतो हणनू. जसा तो एखादा प्रचंड राक्षस एखा या घुगं टास आप या अगंावर चाल ूदेतो, पाहतो ती ग मत आिण 

ते या घुंग टाचे धा र्य क्षणभर, आिण पटकन चापटी मा न, क न टाकतो यास होते की न हतेसे? तसे हे 
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तु हा घुंग ट मनु यांचे धा र्य. ही प्रचडं सामिुद्रक शक्ती खवळेल तर एका लाटे या एका िबदंू या एका तुषारावर 

ही तुझी नावच न हे तर हे खंड उचलनू चु न सपुारीसारखे झटकन िगळून टाकील! तर प ता लाग ूदेणार नाही की, 
इकड ेकोणी आिशया खडं होते की न हते! िकती यःकि चत हा मनु य! आिण या यःकि चत मनु यातील मी आज 

िकती यि कंिच कर यक्ती झालेलो आहे!! आज या जगातील टाकाऊ ठरले या अधमांत आिण दु टांत अगं 

चो न उघड ेबसले या या बंदीवानां या ओळीत एका दलुर्िक्षत कोपर् यात मीही अगं चो न उिकडवा बसलेलो आहे. 

हातात हातकडी, पायात बेडी, इतका यःकि चत, की या बोटी या झाडूवा यांनीही मजकड ेसहानुभिूतपूवर्क बोट 

दाखवून ‘बािल टरबाबू’ हणनू दया करावी. या पाणी ओतून लाकड ेधुणार् या नोकरानेही हणावे “ए कैदी, उठो 
इधरसे! बैठ उधर!” आिण मला तसे वागणे भाग पडावे! 

समदु्र शांत होता, एखा या सामिुद्रक राक्षसाप्रमाणे घोरत पडला होता. आगबोट िनसरत िनसरत एखा या 
आस नमरण नाडीसारखी मदं मदं चालली होती. व न सयूर् कू्ररपणाने सग यांस ताप देत होता. उकाडा भयंकर 

झाला. अदंमान अगदी जवळ आले. अिधकारी आिण प्रवासी आता मा याशी बोलेनासे झाले. ओळख नाहीतसे 

दु न चालले. का यापा याची छाया मा या त डावर प ट पडू लागली. 
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प्रकरण सहावे 

अदंमानच ेवणर्न 

अदंमान, िनकोबार आिण या या लगतचा वीपपंुज यांचा िहदंु थान या इितहासाशीच न हे तर 

भिव याशीही िनकट सबंधं अस याकारणाने यांची थोडीशी मािहती प्र येक िहदंवासीयास असणे अव य आहे. 

िहदंु थानाबाहेर अवार्चीन काली िहदंसुं कृती या या नवीन भिूवभागांवर आपले आिधप य पसरीत चाललेली 
आहे यांत अदंमान वीपपंुजाची गणना केली पािहजे. 

हे वीप कलक यापासनू समुारे ६०० मलैांवर आहे. म ये लहान लहान बेटे, थोडा समदु्र, पुनः बेटे अशी 
ओळीने पसरलेली ही एक वीपमालाच बंगाल समदु्रात िवखरुलेली आहे. ित यातील अदंमान हे सवार्ंत मोठे वीप 

आहे. याचे तीन िवभाग कर यात आलेले असनू यांस उ तर-अदंमान, म य-अदंमान आिण दिक्षण-अदंमान 

अशी सजं्ञा देतात. या वीपाची मानिचत्रात िदलेली आकृती पािहली असता, याचे अदंमान हे नाव का पडले 

असावे हे प ट होते. या नावाची हनुमान श दापासनू यु प ती लावली जाताना आ ही ऐकलेली आहे. परंतु ते 
अडंाकृती अस यानेच अदंमान असे नाव पडले असावे हे आ हांस सभंवनीय िदसते. उ तर-अदंमान ५१ मलै लांब, 

म य-अदंमान ५९ मलै लांब, दिक्षण-अदंमान ४९ मलै आिण रटलडं वीप ११ मलै लांब आहे. या पुजंास मोठे 

अदंमान हणतात. यािवरिहत या या २९ मलै दिक्षणेस लहान अदंमान बेट असनू याची लांबी ३० मलै व ं दी 
१७ मलै आहे. या बेटाची अजनूपयर्ंत हण यासारखी वसाहत झालेली नस याने िनिबड आिण यातील भमूीस 

खरोखरच सयूर्िकरणांचा पशर् सहसा होत नाही, अशी दाट अर ये िजकडिेतकड ेलागनू गेलेली आहेत. समदु्रा या 
तटापासनू वर चढत गेलेले पहाड आिण दाट जगंले यां या यितिरक्त या प्रदेशात काय आहे याची अजनू प ट 

क पनाही करता आलेली न हती. तथािप वनिवभागा या अिधका-यांनी एकसारखे क ट क न जंगलातील 

थळांची, वकृ्षांची आिण व तुि थतीची शक्य- िततकी छाननी क न आता याचे मानिचत्रही (नकाशाही) 
आखलेले आहे. या बेटातील पहाडांत सवार्ंपेक्षा उंच पहाड ‘सॅडलमाउंट’ नावाचे िशखर असनू याची उंची तीन 

हजार फूट आहे. मो या न या मळुीच नसनू िठकिठकाणी पहाडांव न वाहणारे लहान ओढे मात्र बरेच आहेत. 

मलेिरयाचा प्रादभुार्व 

या प्रदेशात जगंल अितशय अस याने पूवीर् एकसारखा पाऊस लागलेलाच असे. ग्री म ऋतूतही पाऊस 

िझमिझम पडचे. तथािप मधून मधून एकदम कडक उ हाचा तापही होत असे. परंतु या या भागात जगंल 

काप यात येऊन वसती होत चाललेली आहे आिण भमूी थोडीबहुत नांग न, कमावली जाऊन शेती आिण नारळादी 
झाडांची बागाईत केली गेली आहे, या या बाजसू ऋतुमान जवळजवळ िहदंु थानातील उ ण भागासारखे होत 

चालले आहे. पावसाळा, उ हाळा हे दोन ऋतू प टच भासत असनू िहवाळा मात्र उगीच म ये डोकाव यासारखे 

क न नाहीसा होतो. या बेटा या चारही बाजूसंच न हे तर प्र येक दोन तुक यां या मधूनही समदु्र घुसलेला 
अस याने आिण ही बेटे लांबी ं दीने लहानच अस याने िजकडिेतकड ेखा या आिण दलदल पसरलेली िदसते. या 
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खा यांतील पा यात जगंलातील पाचोळा थरावर थर पडून सडत रािहलेला असतो; यामळेुच मलेिरयाचा प्रादभुार्व 

आिण प्रभाव इतका त्रासदायक होतो. या मलेिरयाचा प्रसार करणार् या मा याही इकड े इतक्या िवपुल आिण 

िविवध प्रकार या आहेत की सांगता पुरवत नाही. काही आत सू म घुंग टासारख्या मा यांचे थवे या थवे तारेने 

ओवून टाकले या जा याप्रमाणे अत तसः एकत्र गणुगणुत उडत असतात. काही मोठमो या मा या आप या लांब 

लांब पायांवर उभे राहून इतक्या वरेने झलुतात की या दोलायमान ि थतीत ती एक काळी रेघ आहे की एक माशी 
आहे हे सांगणे कठीण होते. 

जळवा व सापसुर या 
जगंलाम ये मलेिरयाचा प्रसार करणार् या या माशांिवरिहत जळवाही अतोनात पसरले या असतात. 

िचखलात, पानां या आिण पाचो या या खाली पडले या िढगांतच न हे तर वर झाडांवर, फां यांवर, पानांवर 

जळवा िचकटले या असावया या. उ हात लपून-दडून बसनू पावसाची िझमिझम येताच या बाहेर पडतात. 

मनु याचा गधं येताच यां या आनंदास पारावारच नाहीसा होतो. वरतून, झाडांव न, पानांव न या टपटप उ या 
घेतात; खालनू पाय पडताच तळ यास िबलगतात आिण मानवी शरीराचा पोटर् या-मां या जो भाग सापडले यास 

िचकटून या रक्त सपुसपुक न िपऊ लागतात. मोठे मोठे बदमाष, पाजी कंटक लोक, कारागहृांतील कठोरातील 

कठोर िशक्षेस भीक न घालणारे पण जगंल काट यास जे हा ते जात ते हा या जळवां या भयाने ते देखील कापू 

लागत. जगंलातून काम क न सं याकाळी बंदी लोक परत येताना रक्तात हा यासारखे िदसत. कारण जेथे तेथे 

जळवांनी डसनू डसनू यांचे अगंास िछदे्र पडलेली आिण यातनू रक्ता या बारीक धारा सारख्या सु  असले या 
असत. बरे या जळवा तरी एक का दोन, हातांनी मनु य मठुी-मठुी भ न अगंाव न उपटून टाकतोच आहे आिण 

लहानमो या जळवां या झुंडी व न उ या घेत वा खालनू चढत वा बाजूनंी िबलगतच आहेत. 

या जळवांप्रमाणे त्रासदायक नस या तरी याहून घातक अशा प्रकार या सापसरु याही या जगंलातून 

वसत असतात. एका हाताएवढा या लांब आिण इंचाहून जा या अशा या सापसरु या यांना ितकड े‘कानखजरेू’ 

हणतात या इतक्या िवषारी असतात की, चावताच मनु याला के हा के हा पक्षघात देखील होतो आिण भयंकर 

वेदना तर झा यािवना कधीही राहत नाहीत. सपर् मात्र बहुशः आढळत नाहीत. तथािप ‘ हायपर’ नावाचा एक लहान 

सपर् अ यंत िवषारी असनू अजगरही के हा के हा आढळ यात येतात. जगंलांत अनेक शतके कोणाही मनु याचा 
िरघाव फारसा झालेला नस याने या सवर् प्रा यांची वाढ भयकंर प्रमाणावर होत असनू पर पर भक्षणा या 
मयार्देनेच ती काय जी कंुिठत होत असेल तेवढी होते. अशा या जगंलात वाघ, िसहं, अ वले इ यादी िहं त्र वापदे 

मात्र आढळत नाहीत. रानडुकरे आढळतात. प यांपैकी भारतीय पक्षी इकड े फारसे न हते. इंग्रज सरकारने 

साळंुक्या, मनैा, पोपट, बाज, घार, मोर इ यादी पक्षी इकड ेआणनू सोडले इतकेच न हे तर काव यासही आणनू 

यांची वसाहत करिव यास कमी केले नाही. प यांप्रमाणेच हरीण, कुत्री, को ही इ यादी पशू आिण बरेच गहृपािलत 

प्राणीही इकड ेआणनू सोडले गेले. यायोगे आता अदंमानम ये भारतीय असे बहुतेक उपयुक्त प्राणी आढळ यात 

येतात. 
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समदु्रातील आ चयार्ची तर अवधीच नाही. शंखिशपंा, गारा, िकती रंगसुदंर आकृती, िकती तरी प्रकार, ते 
िव वक यार्चेच वैिच य! याची काय शोभा वणर्न करावी? अशा रंगां या िशपंा आिण िशपंले की यां यापुढे 

अदं्रधनु याने मान खाली घालावी. यांतील एकाचे जरी स दयर् एखादा िचत्रकार एखा या िचत्रात ओतू शकला तरी 
ती कृती मनु य प्रदशर्नातून शतकानुशतके मांडून ठेवील. अशा सुदंर व तूच न हे तर प्राणी िनमार्ण क न यांची 
रेलचेल उधळपट्टी समदु्रतीरावर चाललेली असते. एखादा हषर्सम्राट मागार्ने गेला हणजे सो यामो यांची फुले 

या याव न उधळून टाकलेली जशी या मागार्वर िव कळलेली पडतात याप्रमाणे या शंख,िशपंा, गारा 
स दयार् या कंुचलीचा एकेक अ यवि थत कौश याचा फटकारा मा न कोणी तरी उध या िचत्रकार या समदु्रा या 
तटावर प्र यही उधळून टाकीत जातो. माशांचे प्रकार, ससुरीचे प्रकार, समदु्रातील कोणा म या या शेपटीला एक 

ती ण टोकाचा चाबूक लावलेला की, या या एका फटकार् यासह पाया या मांसा या िचधं या उडून जा या; 
कोणाचे त ड अगदी घो यासारखे, कोणा या शेपटात िव युत, रागावला की, िवजेचे धक्के आजबूाजूस बस ू

लागावेत, कोणी तर अगदी मनु यासारख्या त डाचे, फार क्विचत पण िव वसनीय प्रवाशांनी पाहून वणर्न केलेले. 

असे अनेकिवध सामिुद्रक प्राणी या बेटाचे लग याने वाळवंटावर आिण लाटांवर िवहरत असतात. 

अंदमान व िहदंु थान 

या वीपमालेचा उ लेख माक पोलो आिण िनकोलो इ यादी युरोिपयन आिण काही अरबी प्रवासी यां या 
जु या लेखांत आढळतो. परंतु िहदंु थानचा सबंंध या बेटाशी फारच पूवार्पार असला पािहजे. मगध देशातून लकेंकडे 
अनेक समयी जे समदु्रप्रवास झा याचे दाखले इितहासात उपल ध आहेत आिण याचप्रमाणे आंध्र, तामील इ यादी 
दािक्षणा य लोकां या राजकीय वार् या ब्र हदेश, सयाम, पेगू, जावा इ यादी प्रदेशांत झा याची जी वणर्ने 

सापडतात, यांव न या बेटाचा भारतीय समदु्रप्रवाशांना चांगलाच पिरचय झालेला असला पािहजे असे उघड 

िदसते. या बेटाचा प ट नामिनदश अकरा या शतकात पा य राजांनी केले या वारी या वणर्नात सापडतो. या 
समदु्रिवजयी वीराने पेगवूर वारी क न ते िजकंले आिण आपले ते िवजयी नौसै य परत आणताना अदंमान आिण 

िनकोबार या दोन बेटांवर आपला अिधकार प्र थािपत क न मग तो भारतभूमीस आपले यश वी नौसाधनासह - 

आरमारासह - परत आला अशी याची प्रश ती त कालीन लेखांतून केलेली आहे. या िनरिनर या वेळी गेले या 
प्रवाशां या आिण िवजे यां या परुातन खाणाखुणा मात्र अजनूपयर्ंत फारशा सापड या नाहीत. आ ही बंदीवासात 

असताना एकदा एका अिधकार् याने बातमी सांिगतली होती की, काही खाणींची कामे चालली असता जु या 
राजवा यांचे काही अवशेष सापडले. परंतु ती बातमी कोठपयर्ंत साधार होती आिण तीनंतर काय काय पूवार्वशेष 

सापडले याचा शोध कर याचा ठीक योग अजनूपयर्ंत आ हांस लाभला नाही. भारतीयांची व ती व स ता या बेटांवर 

मधून मधून असे इतके मात्र स या िसद्ध झालेले आहे. 

अंदमानची ि थती 
तथािप या वसतीचा वा स तेचा पिरणाम अदंमाना या मळू रिहवा यांवर फारसा झालेला नसावा. याप्रमाणे 

या वसाहतींनी केले या लागवडीचा वा कृिषवा तुकमार्चा पिरणाम या वीपा या िनसगर्िनिमर्त व पावर फार 
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िदवस िटकू शकला नाही, याप्रमाणे या भारतीय उपिनवेशा या मानिसक वा बौिद्धक वा धािमर्क सं कृतीचा 
पिरणामही तत्र थ मळू िनवासी जनांवर काही िटकलेला िदसत नाही. समदु्रा या वे यात एक ते लहानसे बेट! 

या यावर एकसारखी व ती क न याचे नैसिगर्क व य व प पालट यास िहदंु थानचा अ याहत सबंंध राखला 
जाणे अ यंत अव य होते. सधुारले या जीवनाची सवर् उप्रकरणे िहदंु थानातनू ितकड े नेली तरच सधुारलेला 
आयु यक्रम ितकड ेकंिठता येणार. िहदंु थानाचा वा बा य सं कृत जगाचा सबंंध सटुताच नवीन गेले या नागिरक 

मनु यासही तत्र थ व यां या ि थतीत जावे लागणारच. जमर्न महायुद्धाचे समयी के हा के हा चार मिहने 

िहदंु थानातनू बोटी अदंमानास सामानसमुान नेऊ शक या नाहीत ते हा या मिह यांत आयु या या सधुारले या 
आव यकतेस वा क्रमास इतका फाटा यावा लागला की, प नास वषार्ं या आत तेथील सवर् वसाहतींस कप यािवना 
उि लगं, शेतीिवना शाकाहारी आिण अ नाभावी मांसाहारीच बनावे लागले असते, अशा ि थतीत समदु्रगमन 

िनिषद्ध मानू लागले या िहदंु थान या इितहासकालात अदंमानातील पूवीर्चे गेलेले भारतीय तत्र थ व य मळू 

िनवासीयांस सधुार याचे जागी वतःच रानटी बनले असावेत आिण पुढे नवीन रक्तसबंधं अशक्य झा याने या 
रानटी लोकांत लु त तरी झाले असावेत वा न ट तरी झाले असावेत; कारण आज जे लोक बेटात मूळ िनवासी 
हणनू आढळतात यांची राहणी बर् याच अशंी अगदी पुरातन हणनू गण या गेले या जगातील इतर भागांतील 

रानटी लोकां या राहणीशी आजही जुळत आहे. जावा बेटा या आजबूाजसू पसरलेले वीपसघं माकडासारख्या 
मनु यांिवषयी प्रिसद्ध आहेत. िनकोबारमधून बंदीवान क न आणले या एकदोघा रानटी माणसांस शेपटाचे हाडूक 

चांगले दोनतीन अचं वर आलेले आिण यायोगे यास खुचीर्स टेकून बसिवले तर बसणे अशक्य झालेले वतः 
आ हांस तेथील एका डॉक्टरने दाखिवले होते. यां या या शपेटीवर केसांचा अभाव असनू खाली झबुक्यांनी 
आ छािदत होऊन ल बणारा नायू मात्र न हता. त डाची आिण हनवुटीची रचना अगदी हुबेहूब माकडासारखी होती. 

अशा प्रकारची शेपटीची हाडके असणारी मकर् टस श मनु ये या भागात के हा के हा सापडतात. यांस वाचा 
मात्र बरीच पिरणताव थेत असते, अदंमानाम ये जे रानटी लोक आहेत यांत जावरा नावाची जात साधारण ४-४।। 
फूट उंच असते. यांचा वणर् काळाकुट्ट, केस राठ, आखूड आिण बुचक्यांनी वाळून रािहलेले िनग्रो लोकांसारखे 

असतात. दाढी-िमशीचे केश नसतातच. ते अगदी उि लगं असतात. कपड ेवापर याचे पातक ते मळुीच करीत 

नाहीत. एखा या साधूसारखे अगंास लालसर माती तेवढी फासनू शरीराची आ छादनप्रवृ ती तृ त करतात. 

यां या ि त्रयांत जर एखादी फारच िवलासलोलपु िनघाली तर एखादे झाडाचे पान कमरेपुढे लटकावते. 

आयु यातील िवलासाचा ितटकारा क न साधी राहणी राहावी हणनू एकसारखा जप करणा-यां या व नसृ टीस 

वा तिवक क न दाखिवणारे हे जावरा अगदी व य ि थतीत आिण नागिरक वा मानुिषक आयु या या 
प्रलोभनापासनू अजनू दरू रािहलेले आहेत. यांना आगपे या ठाऊक नाहीत; कपड ेठाऊक नाहीत, मग िगर यांचे 

नावच नको. बैलां या गा यादेखील माहीत नाहीत; तेथे आगगा या, िवमान आिण प्रचंड तारवे इ यादी मनु या या 
पितताव थेतील यसनांची गो ट बोलणे नको. यांस खुचीर् माहीत नाही, जोडा माहीत नाही, बंगला माहीत नाही. 
शेती माहीत नाही, अ न खाणे माहीत नाही, यतं्र माहीत नाही, चरखा देखील माहीत नाही. सा या राहणीचा 
भक्तसपं्रदाय मनु यजाती या सवर् सकंटांचे एकमेव कारण जी सुधारणा हणनू हणतो ती सधुारणा नावानेच 
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न हे तर इ छेने देखील या जावरांस अपिरिचत आहे, अिप्रय आहे. सा या राहणी या आचायार्ंस लगंोटी नेस याचा 
मोह तरी पडतोच, पण जावरांस तो देखील नाही. 

पण हणनू यां यात समाधान नांदत आहे काय? मळुीच नाही. शतेी नाही, नांगर नाही, बँकेत नोटा नाहीत, 

परंतु जी एखादी खवदळीतील जागा िकंवा माशाचा तुकडा एका जावर् याचा असेल या यावर दसुर् याची टी 
पडताच व पडू नये हणनू यास वाहावी लागणारी िचतंा, करावी लागणारी तरतूद आिण प्रसगंी लढावी लागणारी 
झुजं ही िततकीच उ कट आिण भयंकर असते, िजतकी एखा या कैसराची वा झारची असेल. तु हां आ हांस 

शेतीची िजतकी िचतंा याहून वेळी अिधकच िचतंा आिण क ट यांस व य फळे शोधावयास वा तदभावी डुकरांची 
मगृया करावयास वा मासे धरावयास भोगणे पडते. 

तीरांचा मारा 
या जावरा यितिरक्त आणखी एक रानटी जात ितकड ेआढळून येते. पण ती शरीराने उंच आिण या जावरांहून 

काही गो टींत अिधक प्रगितपर िदसते. क्विचत ही जाती पूवीर् या वसाहतींतील अविश ट मनु यांशी व य जातींचे 

सबंंध होऊन बनलेली असेल. जावरा हे एकप नीक असतात. इतर यंत्रे जरी यांना माहीत नाहीत तरी एक यंत्र मात्र 

यां या पूणर् पिरचयाचे झालेले आहे. त े हणजे एक पाच-सहा फूट लांबीचे धनु य होय. यांचे शरसधंान अगदी 
अचूक असते. या धनु या या बळावर यांनी आपले वातं य अजून गमावले नाही. अथार्तच आता रायफल आिण 

िवमाने यां यापुढे याचा िटकाव लागणे अशक्य आहे. परंतु अस या साधनांनी देखील यांना इतके सहज िजकंणे 

यां या धनु यांनी शक्य केलेले नाही की ते काम इंग्रजांनी सहजासहजी हाती घ्यावे. िक येक वेळा ते रानांतून 

गपुचूप पुढे येऊन आिण सरकारी छाव यांवर वा चौक्यांवर, एक या-दकु या बंदीवानावर छापा घालनू पळून 

जातील पण तरीही यांचा तेव यापुरता कसाबसा पाठलाग क न परत यांस जगंलातील गढूतेत हुसकून 

लाव यापलीकड ेसरकारी अिधकारी यांचा अिधक िप छा पुरिव या या भानगडीत पडत नाहीत. िहदंु थानात एक 

प्रांत िजकंणे िजतके सोपे आहे िततके या जगंलांतील भयंकर तीरांचा मारा करणार् या रानटी आिण शूर लोकांस 

िजकंणे सोपे नाही. स या तो प्र न िनकडीचाही नाही हणनू अजनूपयर्ंत ते लोक जगंलांतील अपिरिचत िनिबडतेत 

वसती-वसतीने राहून या मागार्ने दहावीस शतकांपूवीर् यांचे पूवर्ज जात होते याच सनातन मागार्ने वतर्त नागवे, 

उघड,े डुकरीमागे धावत, क चे मांस खात, पे्रते-भतुे पूजीत आनंदाने नांदत आहेत. यां या या ढीस कोणी अस य 

हटले तर यांतील सनातन धमार्िभमानी स गहृ थ यांस िजवंत फाडून या िदवशी या याच क या मांसावर 

उदरिनवार्ह कर यास सोडणार नाही. 

नरमांसभक्षक 

जावरे हे अजूनही नरमांसभक्षक आहेत. काही काही युरोिपयन धाडसी प्रवाशांनी या लोकांत, ते नरमांसभक्षक 

असताही प्रवेश क न यांची मतै्री सपंादनू यां या रीितभातीची आिण भाषेची काही मनोरंजक मािहती ग्रिंथत 

केलेली आहे. अदंमानाम ये बंदीवानही जाव-यां या नरमांसलालसेस बळी न पडता यां या आित याचे भोजन 

घेऊ शकलेले आिण नंतर सटूुन परत आलेले आ ही पािहले आहेत. यां या वणर्नाव न शरण आले यास जावरा 
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सहसा मारीत नाहीत असे िदसते. परंत ु इंग्रज सरकार या अिधका-यांसच न हे तर नागिरक िदसणार् या अ य 

मनु यास ते आपला नैसिगर्क शत्र ूसमजतात आिण जगंलातून िनघून यास एकटादकुटा गाठून ठार मारतात. 

के हा के हा याचे मास क चेच फाडून वा कधी कधी आगीवर टांगनू मग खातात. िदवसा उठताच जो तो आपले 

धनु य घेऊन मगृयेस िनघतो. बायकाही मासे मारावयास वा इतर लहानसहान सावजे पकड यास जातात. यां या 
टो या एकत्रच एकाच छपराखाली राहतात. मगृयेत जे मोठे सावज येईल ते सग यांचे. व य मध, फळे यांची त े

खातात. िदवसभर िहडूंन रात्री आग पेटवून यावर ते समाइक सावज टांगनू ठेवतात. पिहले भाजलेले असेल ते 
फाडून सगळेजण एकत्र खातात. मग कधी कधी यांचा त्रीपु षिमि त एक नाच असतो. तो नाचतात. यांचा एक 

राजा असतो. याचा मान मोठा ठेवतात. मग नाचबीच झा यावर बायका व पु ष सवर् जो याने वा िमळून या 
आगीभोवती वतुर्ळ घालनू उि लगंाव थेतच िनजतात. 

पळून गेले या काही िहदंी बंदीवानांनी यांस शेतीची क पना दे यासाठी शाकभाजी क न दाखिवली, ते हा 
यांस मोठे आ चयर् वाटले. मनु य मे यावर ते पे्रत एका झाडास काही िदवस टांगतात. कोणी हणतात, मग यास 

दगड मा न खाली पाडतात. यां या धमर्िवषयक क पनांची काहीच िव वसनीय मािहती अजनू ग्रिंथत नाही. 
तथािप भतु,े पे्रते आिण भय यांपुढे धमर्िवषयक िवचारांची पायरी फारशी गेलेली िदसत नाही. यां यातील एक जात 

बरेच वषार्ंपूवीर् इंग्रजांस शरण येऊन यांचे आ यास रािह यामळेु त ेव य जावरा यांचाही आधुिनक मनु याप्रमाणे 

वेष करतात; तथािप इतके एकलक डेपणाने राहूनही हळूहळू यां यात ब्रांडी आिण देशी दा  यांचा प्रवेश होत 

आहे. 

जाव-यांचा धंदा 
इंग्रजांशी िमळून राहणारे जे जावरा यांचा मखु्य धदंा हणजे समदु्राव न अनेक सुदंर शखं, िशपंले आिण 

िविवधाकृती गारगो या वेचून या इंग्रजां या चौकीवर आणनू या या, काही तरी काचेची खेळणी, साखर वा 
तंबाखू घेऊन या व तू िवका या, दोनचार िदवस यां याकिरताच बांधले या जवळ या चाळीत राहावे आिण पुनः 
या अभे य आर यक िनिबडतेत घुसनू अ य हावे. अर यातील मधही ते आणनू िवकतात. या सवर् व तू एकत्र 

क न सरकार या परदेशास पाठवते. तेथील शंखांस नीट घासनू वर याची व सो याची घडण क न भारी भारी 
मोलास िवकतात. हे माणसाळलेले लोक आता लहानशी लगंोटी नेस ूलागले आहेत. यां या ि त्रया एखादे पान वा 
पानांची माळा कमरेभोवती गुडंाळतात. यांचा वसाहती या लोकांशी आता बराच सबंंध जड याने यां यात एक 

िम  प्रजा उ प न होऊ लागली आहे. सोजीर वा युरोिपयन मनु या या सहवासाने उ प न झालेली जावरा 
ि त्रयांची गोरी मलेु आिण िहदंी पु षां या ससंगार्पासनू झालेली िनमगोरी मलेु मधून मधून बघ यात येतात. 

यां यातील काही त ण मलेु, मलुी आिण िवशेषतः सिंम  प्रजेतील माणसे िशकिव याचा आिण यांस सरकारी 
नोकरी दे याचा प्रय न कर यात येत आहे. एकदोन ि त्रया शु षेचे काम िशकून दाया झा याचेही ऐिकले आहे. 

अदंमाना या चीफ किमशनरांपैकी एका या त्रीची अशीच एक जावरा त्री सहचरी नेमलेली होती. 
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अदंमानाचा अवार्चीन इितहास साधारणतः १७७६ पासनू सु  होतो असे हणता येईल. यापूवीर् िसगंापूर, 

पेनांग, मलाक्का, टेनासेरीम इ यादी बेटांतून आिण थलांतून का यापा याची िशक्षा झाले या लोकांना िनवार्िसत 

कर यात येत असे. इंिजिनयर कोलब्रुक आिण कॅ टन लेअर या दोघा उ योगी इंग्रजांनी १७७६ या सधंीस 

अदंमानात वसाहत कर याचा प्रय न केला. यापूवीर् िक येक वेळा इंग्रजांची तारवे फुटून या बेटास लागली होती. 
यांची भयंकर वणर्ने अजनूही वाचावयास िमळतात. कॅ टन लेअरने जे हा वसाहतींचा उ योग केला ते हा 
अदंमानाचे वायुमान नागिरक लोकां या आरोग्यास अगदी मारक होते. पिह या बंिदवानां या या वसाहती तेथे 

के या गे या यांतील कोणीही मनु य फार िदवस वाचू शकला नाही. या लेअरसाहेबांचे नावानेच अदंमानाचे 

आजकालचे बंदर पोटर् लेअर हे ओळखले जाते. पुढे १८५७-५८ या वातं ययुद्धात जे हजारो िहदंी सिैनक पाडाव 

होऊन वीपांतरा या भयकंर िशक्षेस बळी पडले यांस या अदंमानास नेऊन सोड यात आले. ते हापासनू या 
वसाहतीस ससुगंतपणे आरंभ झाला. आ ही अदंमानात गेलो असता स तावन या रा य-क्रांितकारकांतील जे थोडे 
लोक िजवंत होते यांपैकी एका हातार् याने आ हीही रा यक्रांतीसाठीच आलो आहोत हे ऐकून आ हांस एक 

अिभनंदना मक पे्रमाचा सदेंश धाडलेला होता! पुढे आ ही ऐकले की तो वदृ्ध बदंीवान एका उ सवाप्री यथर् सोड यात 

आला तो जवळजवळ साठ वष बंदीवास भोग यानंतर! अठराशेस तावन या रा यक्रांितकारकां या िनवार्सनाने 

िववािसतां या अदंमानी वसाहतीस आरंभ होतो आिण काय योगायोग! प नास वषार्ंनंतर या १९०७-०८ या 
रा यक्रांितकारकांतील पुढा-यां या िनवार्सनाने ितचा अतं होतो! 

वासदेुव बळवंता या रा यक्रांती या उ योगातील साथीदारही अदंमानालाच धाड यात आलेले होते. यांपकैी 
एकदोन आ ही गे या या आगेमागेच सटुले हे आ हांस कळलेच होते. मुबंई या िहदं-ुमसुलमानां या दंग्यात 

िशक्षा झालेले काही िहदं ू ितकडचे होते. मिणपूर या रा यक्रांतीतील लोकांस एका मयार्िदत भभूागात बर् याच 

वतंत्रपणे ससंार क न राहू देत असत. अगदी बंदीवानांप्रमाणे यांस त्र त केलेले न हते. अशा रीतीने अदंमानात 

राजकीय वा सावर्जिनक चळवळीत िशक्षा झालेले शेकडो राजकीय बंदीवान पूवीर्पासनू क टमय िदवस कंठीत 

आलेले आहेत. तरीही यां या क टांची वा अदंमानाची कहाणी िहदंु थान या पटावर अिंकत हो याचा योगायोग 

ते हा जळूुन आला नाही. अवार्चीन क्रांितकारकां या िनवार्सनाने मात्र तो योगायोग जळूुन येऊन आप या धमार्चे, 

जातीचे आिण रा ट्राचे हजारो अशंज आिण वंशज अदंमानास वसवीत असनू या भारतीय वसाहतीचा आप या 
पे्रमावर, कळकळीवर आिण कतर् यावर भारता या कोण याही एका प्रांताइतकाच अिधकार आहे ही गो ट िहदंी 
मनास अजनू अधंुकपणेच पण आता कळू लागली आहे. 

पोटर् लेअर 

पोटर् लेअर हे या वसाहती या मखु्य बंदराचे आिण वीपाचे नाव आहे. अदंमानाम ये िहदंी आिण ब्र मी 
लोकांतील बंदीवानांची वसाहत झा याने या साठ-स तर वष च तेथील जनसमहू भारतीयच झालेला आहे. परंत ु

िनकोबारम ये मात्र ब्र मी आिण मलाया वीपपंुजातील वसती वाढून ते वीप भारतीय सं कृतीस आिण समाजास 

िन याचेच अतंरले असे िदसते. अदंमानाम येही बंदीवान धाडणे काही अशंी तरी बंद झा याने भारतीय वसाहतीस 
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उतरती कळा लागेल की काय अशी आ हांस भीती वाटते; आिण हणनू िवषयासबंंधी पौवार्पयर् दोष पदरी बांधूनही 
या मह वा या गो टीकड ेिहदंु थानीयांचे लक्ष वेध यासाठीच आ हांस येथेच चार श द िलिहणे अव य वाटते. 

अदंमानास बंदीवानां या टो या धाडणे काही अशंी बंद झा याबरोबर ितकडील भभूागांची वाटणी क न ते 
वाटे आिण सरकारी स तेत लागवड केले या हजारो नारळा या आिण सपुा-यां या झाडांची लागवड िगर्हाईकांस 

िवकून ती सवर् म ता यिक्तगत करावी असा अिधका-यांनी िन चय केला. याप्रमाणे शेकडो एकर भमूी आिण 

झाड ेअगदी थो या मू यास िवक यासाठी गटांनी काढली गेली. या गटांची आिण िवक्री या या बेताची मािहती 
िहदंु थानातील यापा-यांस मळुीच नस याने आिण अदंमानम ये ते गट िवकत घेऊ शकतील असे िहदं ू यापारी 
फारच थोड ेअस याने तेथील युरोिपयन वा अगँ्लो-इंिडयन लोकां या हातीच यांतील बहुतेक गट पडत चाललेले 

आहेत. या थो या िहदंी यापा-यांनी वा गहृ थांनी यांपैकी काही गट िमळिवले यांनाही िहदंु थानातनू योग्य 

माणसांचा पुरवठा होत नस याने पैसा कमिव याची ही सो यासारखी सधंी यथर् जात आहे. जगंल कापून वसाहत 

कर यासही सरकारने फार सो या सवलतीवर भभूाग दे याचे ठरिवले आहे. एक-दोन िख्र ती सं थांनी या 
सवलतीचा लाभ घेऊन िहदंु थानातील सथंाल आदी जाती या लोकस िख्र ती क न ितकड े नेऊन तेथील रान 

तोडून यांची िख्र ती वसाहत कर याची योजना केलेली आहे. परंतु कोणीही िहदंी वा िहदं ू यापार् याचे लक्ष अजनू 

इकड ेवेधलेले नाही. 

वसाहतीस जा 
अदंमानाम ये पूवीर् बंदीवानांची वसाहत असे ते हा ितकड ेजा यास वा यापार कर यास बरीच अडचण पड.े 

परंतु आता िततकी पडत नाही. हणनू ितकड ेस या भमूी आिण लागवड केले या नारळां या आय या बागा 
थो या मू यात िमळिव याची ही सधंी न दवडता िहदंी लोकांनी ितकड े जाऊन ते गट िवकत घ्यावेत. येथे 

यािवषयी सवर् मािहती देणे अशक्य आहे. पण जर कोणास तशी पािहजे असेल तर याने अदंमानाचे चीफ 

किमशनर अशाच प यावर िलहून ती मािहती िमळवावी. इकड ेएक वीतभर तुक याकिरता हायकोटार्पयर्ंत भांडत 

बस यापेक्षा ितकड ेएकरोगिणक भमूी नाममात्र मू यासाठी िमळत असताही ितकड ेजाऊन ती सपंाद याचा प्रय न 

न करणे हा केवढा कूपमडूंकपणा होय! ‘पण काय करावे हो! तो वीतभर तुकडा पूवर्जािजर्त आहेना’ हणनू 

हणणार् या घरक ब या अिभमा याने हे यानात ठेवावे की, ही माझी पूवर्जािजर्त म ता आहे हणनू सांग या या 
बढाईपेक्षा ही माझी वक टािजर्त म ता आहे हणनू वागत करणार् या अ यथर् गवार्स पाहून देव आिण देश 

अिधक प्रस न होतात. 

अदंमाना या बंदीवानां या वसाहतीस बंद करीतोपयर्ंत िहदंु थानी कौि सलांनी अदंमानासबंंधी बरीच चचार् 
केली. परंतु ती वसाहत मोडताच - काही अशंी मोडताच - कौि सल या सभासदासं अदंमानाचे नंतर काय झाले याचे 

जे अगदी िव मरण पडले आहे त ेठीक नाही. ितकड ेआप या देशाची, धमार्ची, जातीची जवळजवळ दहा हजार 

माणसे आज राहत आहेत. आप या लोकां या तीन-चार िप यां या आयु यांची राख या वीपपंुजात जलेली 
आहे. यां या क टाने त े वीप काही अगदीच यःकि चत पदाथर् नाही. आिथर्कतःच आ हांस येथे िवचार कतर् य 
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अस याने केवळ या टीने देखील ितकड ेपु कळ सपं ती उ प न हो यासारखी आहे. तथेे चहाचे मळे, रबराची 
लागवड, उसाचे, नारळीचे, सपुारीचे मोठमोठे बाग भरभराटीस येत आहेत. तरी या भमूीची अजनू जोपासना हावी 
तशी झाली नाही. अवघी प नास वष एका लहानशा भागास कृिषयोग्य क न झाली. जंगलाचेही दोनदा उ प न 

ये यासारखे आहे. ते हा आिथर्क टीने देखील या बेटाची यव था बं यांची वसाहत बंद झा यानंतर कशी 
ठेव यात आली, ितकड ेभमूीचे गट आिण लागवडी काय दराने िवकावयास काढ यात आ या, यांची मािहती 
िहदंु थानात प्रथम प्रिसद्ध क न मग या िवक या का काही िवविक्षत लोकां याच हाती या पडत आहेत इ यादी 
मािहती कोणा तरी क ि सलराने अव य िवचारावी. याप्रमाणे ितकड या अगदी एकाकी पडले या आप या 
जातीबंधूंची ि थती काय आहे हे एकदा प्र यक्ष पाहून ये यासाठीही कोणा कौि सलरास कोणातरी कौि सलातील 

लोकिनयुक्त पक्षाने धाडणे अ यव य आहे, ते िबचारे मकेु आहेत. यांना यांची ि थती सधुार याचे साधन नाही 
हणनू तु ही यांचे मखु झाले पािहजे. आयर्समाजी उपदेशकांतीलही कोणा तरी मखु्य उपदेशकास ितकड ेधाडणे 

अव य आहे. तेथे बहुसखं्य लोक िहदं ूअसनू आिण िहदंी भाषा शाळेत िशकिवली जावी हणनू प्रय न ते करीत 

असनूही रोज िलखाणाची भाषा उदूर्च ठेवली जाते. इतकेच न हे तर िहदंी वा िहदं ूमलुांसही शाळांतून मातभृाषा 
िशकवली न जाता शैक्षिणक मा यम अजनू उदूर्च ठेवलेले आहे. या आिण इतर अशाच अनेक गो टींकड ेकोणी 
सघंटक ितकड ेजाईल तर तेथील अिधका-यांचे लक्ष वेधून ते योग्य ती यव था करतील. 

अदंमानामधील सवर्च पिरि थतीचे िववरण आिण ती सधुार याचे उपाय हे पुढे ओघाने यथा थली कथन 

करावयाचे अस याने स या या अ यतं मह वा या प्र नाकड ेलक्ष वेध यापुरताच याचा उ लेख क न पुढे जाणे 

प्रा त आहे. 

इंग्रजी नावंाचे िहदंीकरण 

अदंमानामध या प्र तुत या भमूीभागाची बहुतेक नावे इंग्रजीत ठेवलेली आहेत. परंतु यांची िहदंी 
वसाहती या लोकां या बोल यात जी पे झालेली आहेत ती िहदंीस इतकी सफाईने जळुतात की, को या 
िव वानाने यांचे पांतर कर याचे काम अगंावर घेतले असते तर यास देखील ते इतके साधले नसते. ‘शोअर 

पॉईंट’चे िहदंी लोकां या बोल यात ‘सवुरपेठ’ असे पांतर झाले आहे. ‘डडंॉस पॉईंट’चे दंडापेठ. तशीच गोकुलाबन, 

बाराटांग, कालाटांग इ यादी नामकरणेही ऐक यासारखी आहेत. अज्ञात गो टी ज्ञात गो टीं या सा यानेच ज्ञात 

होतात, याचप्रमाणे अज्ञात श दही भाषाशा त्रात ज्ञात श दां या सा याचे आधारानेच उ चािरत हो याची जी 
सहज प्रवृ ती असते ितचे एक मनोरंजक उदाहरण आहे. काही एक सवर्सामा य सकेंत न करता या इंग्रजी श दाचें 

पांतर आपण होऊनच िहदंी मखुातून िहदंीपण पावते झाले. 

या प्र येक िज यात बंदीवानां या चाळी (बराकी) बांधले या असनू यांत एकेक कारखाना काढला आहे. 

उदाहरणाथर्, िफिनक्स बे येथे लोखंड, िपतळ, िशपंले, कासवांची पृ ठे इ यादी पदाथार्ंचे अनेक सुदंर पदाथर् कर याचे 

िश पकायर् चाल ूअसनू यात चारशे-एक िश पकी बंदीवान काम करीत असत. नेि हबे म ये भाजीबागा आहेत. 

चॅथमॅला जगंली लाकडां या फ या कर याचा मोठा करवत कारखाना आहे. कालाटांगला चहाबगीचा असनू तेथे 
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जा यास बंदीवान लोक थरथर कापतात इतके सक्त काम क न घे यात येते. यािवरिहत अर य तोड यास या 
टो या ने यात येतात यां या तर ददुवास सीमा नसते. 

अदंमानास प्रथम प्रथम या बं यां या टो या ने यात आ या यांना जाताच जवळजवळ मोकळे सोड यात 

येई. पुढे यां याकडून काही वष सरकारी अटकेत काम क न घे यात येई. जे वतंत्र राहत ते भाताची शतेी करीत. 

यां या वंशजांची जी व ती वाढत गेली यांस फेरी हणजे ‘फ्री’ हणतात. आज यां यात िक येक सिुशिक्षत 

आिण स जन आहेत. पढेु िहदंु थानातून बंदीवान येताच यांना काही िदवस तु ं गात ठेव याचा बेत होऊन 

यांसाठी आिण अदंमानातील अपरा यांसाठी एक नवीन मोठा िव तीणर् तु ं ग बांध यात आला. 
हाच तो िस हर जेल िकंवा (Cellular Jail) होय की जेथे पुढे राजकीय बंदीवानांस वषार्नुवष बंद ठेव याचा 

पिरपाठ पडला - की, या या एका त कोठडीतील क ह याचे प्रित वनी एकदा िहदंु थानाचे तटावर ऐकू आले. 
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प्रकरण सातवे 

अंदमान आले 

आगबोट अदंमाना या बंदरात येऊन खळखळखळ करीत पा यात पडणारा लोखंडी नांगर टाकून उभी रािहली. 
हळूहळू बंदीवानांस नेणार् या मो या नावा आिण अिधका-यां या लाँचेस या आगबोटीभोवती जम या, 
उतर यासाठी बोटीवर आ हांस बराच वेळ उभे राहावे लागले. तेव यात आजबूाजसू वळून अदंमान - या भमूीत 

आता बहुधा आमरण राहावे लागणार - ितचे िनरीक्षण केले. बरोबरीचे जनेु बंदीवान आिण क्विचत िशपाई काही 
मािहती सांगत. ते रॉस वीप, तेथे अदंमानाचा मखु्यािधकारी चीफ किमशनर राहतो. समदु्रात ते बेट असे शोभे की, 
जसा एखा या अ सरेचा सरोवरात बांधलेला बंगला. खरोखरच ते बेट बेटाचे मानाने इतके िचमकुले, आटोपशीर 

आिण शोिभवंत िदसे की, क्षणभर बे या पडले या मनाचेही मनोरंजन हावे. दसुरीकड ेअदंमानाचे समदु्रतटास 

लागनू लांबवर यव थेने लावले या नारळां या झाडां या पंक्ती डुलत हो या. दरूवर आं यां या, सपुा-यां या, 
िपपळां या वकृ्षांचे पुंज िदसत होते. जवळच घाटावर मनु यांचे थवे या थवे िकलिबलाट करीत जमलेले होते. 

यावरच एका चढणीचे टोकावर नारळां या झलुणार् या छत्राखाली एक वतुर्ळाकृती तटा या आत एक भ य भवन 

िदसले. ते िकती शांत िदसले. या या भोवती नारळांची, सपुा-यांची आिण केळींची बने चवर् या ढाळीत होती, छत्र 

ध न उभी होती. वाटे हा कोणातरी सुखव तू वा शांितपरायण गहृ थाचा बंगला असावा वा पा याचा आ म 

असावा. िवचारले, “ते भवन कसले?” िशपाई हणाला, “ हणजे? तोच ‘बारीबाबा’चा िस हर जेल.” या 
बारीबाबाचा आिण िस हर जेलाचा उ लेख िशपायांनी बोटीवरच बंदीवानांस धमकाव यासाठी इतक्या वेळेला 
केलेला होता की, तो िस हर जेल आहे इतके सांग यातच याचे अतंगर्त व पाचा पूणर् बोध होईल ही या 
िशपायांची िनि चती काही चुकीची न हती. तो आणखी कृपाळू होऊन न िवचारता हणला, “आता तेथेच जावयाचे 

आहे. तेथेच बारीबाबा या घरी उतरावयाचे आहे तु हां सग यांना!” 

आ हां सग या बंदीवानांस डोक्यावर अथं ण देऊन व हातात थाळीपाट देऊन ओळीने उतरिव यात आले. 

घाटावर येताच िशपायां या आिण बंदीवानांतील अिधका-यां या पहार् यात इतर बं यांस वर ने यात येऊन मला 
मात्र युरोिपयनां या पहार् यात िनराळे ठेव यात आले. तेथे घाटावर बसलो असता मा या मनात िवचार आला की, 
अदंमान समदु्रात अशा थळी वसलेले आहे की िहदंु थाना या सामिुद्रक सरुिक्षतते या टीने याचे मह व 

कधीही कमी होणे शक्य नाही. 
पूवकडील हा अदंमान-िनकोबार वीपपंुज हणजे िहदंु थाना या पूवर्समदु्राची वारेच होत. जर ही वीपे 

िहदंु थान या अिधकाराखाली नसतील आिण जर यांची तटबंदी आिण लढाऊ साम यर् दबुर्ल असेल तर पूवकडून 

येणारा कोणताही सामिुद्रक ह ला एकदम कलक याचे दारावरच ठोठाव यास कमी करणार नाही. परंतु जर 

अदंमानाचा वीपपंुज िहदंु थानाचे स तेखाली राहील आिण यास वैमािनक आिण सामिुद्रक ठा याची योग्यता 
प्रा त होऊन याची उ तम तटबंदी केली जाऊन तेथे भारतीय नौसै याचा एक बिल ठ भाग नेहमी पहारा करीत 

राहील तर पवूकडील िवदेशी शत्रू या कोण याही आक्रमणास पिहला धक्का अदंमानाचे अगंणातच मारता येईल. 
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अदंमानाची व ती आिण स यःसं कृती सवर् वी भारतीयच अस याने तो वीपपंुज भारताचाच एक राजकीय 

िवभाग असणे यायप्रा तही आहेच आहे. पि चम समदु्रतटास लखदीव मालदीवसारखी लहान बेटेही िहदंु थानी 
राजस ते या हातून जे हा िनघून गेली ते हा युरोपीय सामिुद्रक वार् या अगदी घरा या दारावर येऊन मुबंई 

गो यास ठोठावू लाग या. यांस दरूचे दरूच रोखून ठेव याचा काहीही उपाय िहदंु थाना या त कालीन देशी स तेस 

करता आला नाही. आता यापुढे तरी ती चूक सधुा न पि चमेस लखदीव- मालदीव, दिक्षणेस िसहंल वीप आिण 

पूवस अदंमान-िनकोबार वीपपंुज या सवर् थलांस बिल ठ सामिुद्रक सै यिशिबरांचे आिण िसधंुदगुार्चे व प 

िदले पािहजे. आज केवळ राजकीय योगायोगाने िसगंापूर हे भारतीय समदु्राचे नाके आहे. अदंमान हे नैसिगर्क नाके 

आहे; कारण अदंमान हे िसहंल वीपाप्रमाणेच भारताचाच एक नैसिगर्क आिण सां कृितक अंश आहे. 

चलो, उठाव िब तरा 
भावी भारताचे बिल ठ नौसाधन (आरमार) अदंमानचे अगंणात िसधंुदगुार्पुढे पहारा करीत मा या 

क पनातरंगांत तरंग ूलागते न लागते तोच “चलो, उठाव िब तरा” हणनू एका िशपायाने उद्धटपणाने हटले; 

कारण युरोिपयन अिधकारी जवळ उभा होता. इंग्रजासमक्ष िहदंी राजकीय बंदीवानांस िजतके अिधक उमर्टपणाने 

आपण वागवू िततके बढतीस आपण अिधक योग्य ठ  अशी प्र येक िहदी पोलीस वा सिैनक िशपायाची अनुभवाने 

ढ समजतू झालेली असते. अदंमानास होणार् या अपमानाचे हे उमर्ट वाक्य सतूोवाचच होते. उठलो, िब तरा 
डोक्यावर घेतला, हातात थाळीपाट धरले, पायांतली जड बेडी कमरेस नीट बांधली आिण उभा रािहलो. एकदम उंच 

क याव न कोसळून पडले असता जसे शरीरास लागते तसेच एखा या उ च िवचारा या िशखराव न एकदम 

एखा या िववश, प्रितकूल आिण क्ष िवचारां या गतत ढकलले गेले असता मनासही लागते. तरीही मा या 
क पनातरंगांस िदस ू लागले या भावी भारता या या बिल ठ नौसै यास भिव यकाळा या वाधीन क न 

भारता या कठोर आिण िववश वतर्मानकाळा या या ‘चलो उठाव िब तर् यास’ त ड दे यास मी चटकन स ज 

झालो. घाटाव न िनघनू एका चढणीवर मला चढावयास सांिगतले. अनवाणी अन बे यांनी जखडले या पायांनी 
मला चढ यास उशीर लाग ूलागला. िशपायी ‘चलो, ज दी चलो’ क  लागला. एकदा गोरा अिधकारी िशपायास 

हणाला, ‘चाल ूदे याला; घाई कशाला करतोस?’ मा या मनात ही चढण चढताना एकच िवचार घोळत होता. मी 
समदु्राव न अदंमानम ये िशरणारी ही वाट वर चढून जात आहे. अदंमानमधून भारतास परत जा यासाठी 
समदु्राकड ेया मागार्ने या ज मात पुनः मी कधी ही वाट उत न खाली येणार आहे का? 

थो याच वेळात चढण सपंनू िस हर जेलचा दरवाजा आला. लोखडंी िबजाग-यां या दाढा करक  लाग या व 

या तु ं गा या दाराचा जबडा उघडला. मी यात घुसलो. तो जबडा बंद झाला, तो पुनः अकरा वषार्ंनी परत उघडला! 

बारीसाहेब आता है। 
दारात पाय टाकताच दोन गोर् या साजर्टांनी मला दो ही हातांत ध न उभे केले. इतक्यात आजबूाजू या 

पहारेक-यांत कुजबूज झाली “बारीसाहेब आता है।” बारीसाहेबाहून यांनी कोणतीही अिधक िन ठुर वा कठोर 

यक्ती पािहली नस याने ते मा या त डावरही ते नाव ऐकताच काय भावना उद्भवतात ते पाहू लागले. पण मी या 
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भीषण भ य तु ं गा या दोन लोखंडी फाटकां या म यंतरी असले या भागास भषूिव यासाठी जे अनु प अलकंार 

धारण केलेले होते ते पाह यात गकर्  झालेलो होतो. िनरिनरा या प्रकार या हातक या एकात एक गुंफून याची ही 
िहडीस फुले िभतीवर लावलेली होती. मोठमो या पायबे या, दंडबे या आिण मनु या या शरीरास क ट देणारी 
अशीच अ य आयुधे समोर या भागावर ओळीने ल बकळत होती. या उग्रतेची एक शोभाच िदसत होती. या 
बेयॉनेट-बंदकू-बे या-हातक यां या अघोर अलकंारांनी तो भीषण तु ं ग असा शोभ ूलागे की, जसा एखादा मांग 

उ तम कपड ेघालनू फाशी यावयास येताना शोभतो. देशां या वातं यप्रा तीचे इितहास वाचताना आिण तत्र थ 

िनवार्िसतांची आिण दंिडतांची आ मवृ ते अवलोकन करताना या यांची वणर्ने अगंावर काटा उभा करीत असत, 

यांतील वणर्न अक्षरशः लाग ूपडणारे हे य आहे. दोघा उद्धट साजर्ंटांनी ध न मला तेथे उभे केले आहे की या 
या या भीषणते या जब यात माझ ेमनोधैयर् चुरले जावे. ती भीषणता मजकड ेटक लावून डोळा वटा न पाहत 

होती. मीही ित याकड ेडोळे वटा न पाहत होतो. मी ित याकड ेडो यास डोळा िभडवून पाहत होतो. दोघांची ओळख 

झाली. मला एक अद्भतु समाधान वाटू लागले की, तर मग मीही जे वाचले ते वतः अनुभतू केले आिण हा येथे या 
या या जब यात, न चुरला जाता िन कंप, िनभीर्ड उभा रािहलो आहे! िब्र टन या लडंन येथील तु ं गात 

असताना मी ‘दोन मतूीर्’ हणनू एक किवता केलेली होती. ितची चरणे माझ ेमन हण ूलागले. आिण जय...! असे 

उ गार मा या दयात उठू लागले. 

बारीबाबाचा उपदेश! 

मी या मनोिवकारां या वावटळीतून िकिचत सटुताच बाजसू पािहले तो, एक लठ्ठ काठी हातात घेतलेला 
गलेलठ्ठ गोरा अिधकारी मजकड ेपाहत उभा रािहलेला मला िदसला. हेच बारीसाहेब होत. आपण येणार ही वातार् 
हेतुपूवर्क मा या कानावर यांनी घालिवली होती. आिण आता आप या वाटेकड ेयाचे भयभीत डोळे लागतील अशा 
नेहमी या अपेक्षेने ते आले होते; पण याच वेळेस माझ ेमन वरील िवजयी िवचारात मग्न झा याने मला ते के हा 
आले ते कळलेही नाही. या िमिनटात यांनाही मजकड ेपाहत रहावेसे वाटले असावे. मला ते गपुचुप िनरिक्षत 

असता माझी यां याकड े टी पडताच यांनी पािहले न पािहलेसे क न या साजर्ंटास सांिगतले, “Leave him, he 

is not a tiger.” (सोडून या याला, तो काही कोणी वाघ नाही!) नंतर मजकड ेती जाडी काठी रोखून त े हणाले, 

“Well, are you the man who tried to escape at Marseilles?” (मासिलसला पळून जा याचा प्रय न करणारा 
मनु य तो तचू काय?) या या या उद्धट वरात िवचारले या प्र नास िततक्याच उद्धट पण सयंत वरात मी उ तर 

केले, “Yes, Why?” (होय, का?) मा या उ तराने बारीसाहेबाचा वर थोडा मावळला. केवळ िजज्ञास ू वनीने त े

हणाले, “Why did you do that?” (तसे का केलेत?) ‘कारणांसाठी’ मी हणालो, “ यांतील एक कारण हे की, या 
सग या त्रासातून सटुका हावी.” “परंत ु या त्रासात तु ही वतःच पडलेत ना?” “होय, ते खरे आहे. कारण या 
त्रासात तसे वतः होऊन पडणे हे मला माझ ेकतर् य वाटले. आिण या त्रासातून शक्य तर सटुणे हेही कतर् यच 

वाटले.” “हे पहा,” बारीसाहेब अगदी मनमोकळेपणा दाखवून हसत हणाले, “मी काही इंग्रज नाही. मी आयिरश 

आहे.” मी म येच हणालो, “आिण इंग्रज असतेत तरी तुम यािवषयी केवळ तेव यासाठी माझ ेमनात काहीही 
अपू यभाव वा ितर कार उ प न झाला नसता. इंग्लडंम ये मा या ता या ता याची काही वष मी घालिवली 
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आहेत. आिण या लोकां या अनेक स गणुांचा मी चाहता आहे.” “पण मी आयिरश आहे, हे अशाकिरता सांगतो 
की, लहानपणी मीही इंग्रजां या हातून आयलर्ंडला सोडिव यासाठी चालले या वातं यवीरां या झुजंीत भाग 

घेतला! पण आता माझ ेमन पालटले आहे. हे पहा, तु हास िमत्र वा या ना याने मी सांगतो की, तु ही अजनू त ण 

आहात आिण मी तुम यापेक्षा िकती तरी पावसा यांनी वडील आहे.” (You are still young, but I am advanced 

in age.) मी हसत म येच िवचारले, “And don’t you think that perhaps that may be the reason of the change 

that has come over you? Not increasing wisdom but dwindling energy?” ग धळ यासारखे होऊन साहेब 

हणाले, “तु ही बॅिर टर आहात. मी एक अिशिक्षत बंदीवान जेलर आहे. पण मा या उपदेशास तु ही तु छ मानू 
नका. खून ते खून - खून कधी वातं य देणार नाहीत-” (Murders are murders and they will never bring 

independence). “अथार्त, पण हे तु ही आधी आयलर्ंडा या िसनफीनवा यांना का िशकवीत नाही? आिण मी 
ह येचा पक्षपाती आहे हे तु हास कोणी सांिगतले?” िवषय पालटीत ते हणाले, “आता सपुिर टडटं येणार आहेत. 

वा तिवक पाहता मी तुम याशी राजकारणात बोलणे िनयमािव द्ध आहे. पण तुम यासारख्या िव वान, त ण 

आिण प्रख्यात मनु यास अशा बदमाषां या टोळीत पाहून अतंःकरण तळमळते, हणनू इतके सांिगतले. आता 
मागे काय झाले ते झाले. या याशी मला काही कतर् य नाही. केवळ येथे तु ही कारागाराचे िनयम पाळलेत की 
माझ े काम झाले. िनयमािव द्ध कधी वाग ू नका. नाही तर मला िशक्षा करावी लागेल.” राजकारणािवषयी 
बंदीवानाशी बोलणे हे मी िनयमािव द्ध वतर्न करीत आहे हणनू हणणार् या या बंदीपालाचे, तु ही िनयमािव द्ध 

वाग ू नका, नाही तर मला िशक्षा करावी लागेल, हे सांगणे िकती नकळत पिरहासाने भरलेले होते हे या या 
यानातही आले नाही. 

“आणखी एक सावधतेची सचूना तु हास करणे मी माझ ेकतर् य समजतो की, तु ही येथून पळून जा याचा 
प्रय न कर या या भरीस पडला तर भयंकर सकंटात पडाल. या तु ं गाभोवती मोठमोठी गहन अर ये असून यात 

महाकू्रर रानटी लोक राहत असतात. ते तुम यासारखेच कोवळे पोर पाहतात व यास काकडीसारखे खाऊन 

टाकतात! हसता काय? - काय जमादार, मी हणतो ते खरे की खोटे?” जमादार अथार्तच मजुरा करीत हणाला, 
“अक्षरशः खरे साहेब!” 

“मलाही ते माहीत आहे.” मी हणालो, “मी पकडलो जाताच प्रथमतः जे पु तक आणवून वाचले ते अदंमानाचे 

सरकारी इितवृ त हे होय. पोटर् लेअर हे मासिलस नाही हे मी जाणनू आहे.” 

“ठीक, तर हे पाहा, आता माझ ेमताप्रमाणे चला, मी तुम या उपयोगी पडने. हं जमादार, घेऊन जा यांना आत 

आिण या सात क्रमांका या चाळी या वर या मज यातील कोठडीत ठेव बंद क न.” 
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प्रकरण आठवे 

कोठडीतील पिहला आठवडा 
जमादार मला घेऊन सात क्रमांका या (नंबर या) चाळीत बंद कर यासाठी चालला. वाटेत एक हौद लागला. 

जमादार हणाला “यात नान करा.” मी चार-पाच िदवसांत नान क  शकलो न हतो. समदु्रप्रवासाने अगं अगदी 
मलीन आिण घामोळे झालेले होते; हणनू नान कर याची परवानगी िमळा याने आनंद झाला. पण िभजवायचे 

काय? जमादार हणाला, “ही घ्या लगंोटी! आता काम करताना आिण नानाचे वेळी नेहमी ही लगंोटी नेसली 
पािहजे!” मन िकंिचत कचरले. पुनः हणाले, ‘हा रे वे या! अरे रामदास देखील लगंोटीच नेसत असत. या तु या 
कप यात काय आहे ते सवार्ंना माहीत आहेच. मग तू ते कोणापासनू लपिवतोस? याच िवकाराला तर िम टनने 

Honour dishonourable (ऑनर िडसऑनरेबल) हणनू हटले आहे. युरोपात असा एक धमर्पंथ होता की जो कपडे 
घालणे हणजे पाप समजत असे. कारण अॅडॅम आिण ई ह दोघेही िन पाप अव थेत उ ल ्गंच असत. या पंथाचे 

अनुयायीही तसेच राहत. यांना अॅडमाईट हणत. प्र तुतही युरोपात धमर् टीने नसले तरी शा त्र टीने िक येक 

िठकाणी लहान लहान त्रीपु षां या वसाहती अशा प्रदेशात थापन के या जातात की यात त्रीपु षांनी कपडा 
थंडीपुरताच वापरला तर क्ष य समजला जातो. यािवना नेहमी उ ल ्गंच राहून सयूर्प्रकाशात शरीरे अनावृ त 

ठेवावी लागतात. कारण कप याचा अितशय मोह, शरीरास सयूार्चे दशर्न जवळजवळ मरेतोपयर्ंत िकबहुना 
मे यानंतरही युरोपात होऊ देत नस याने, आरोग्य या हानी होत आहे अशी ितकड े काही डॉक्टरांची मते 
झालेली आहेत. हे िवचार एकीकड ेडोक्यात येत असतानाच हातांनी झटपट मी कपड ेकाढून च डी (बंदीवानास 

िमळणारा मांडचोळणा) सोडून टाकून अगदी उघड उघड लगंोटी नेसनूही टाकली होती. जमादारास इतर राजकीय 

बंदीवानांची प्रथमच लगंोटी नेसताना जी ल जेने त्रेधा उड ेती ग मत पाहावयास न िमळा याने मी बराच िनगरगट्ट 

मनु य आहे अशी समजतू याचे मदेु्रवर प ट िदसत होती. कसाबसा लगंोटी नेसनू नानास आनंदाने गेलो िन 

लागलो पाणी कटोरा (बंदीवानास िदलेली थाळी) भरभ न घ्यावयास. तो जमादार ओरडला, “असे नाही करावयाचे, 

हे काळेपाणी आहे. प्रथम उभे राहावयाचे. मग मी हणेन ‘लेव पाणी!’ हणजे लवावयाचे आिण पाणी घ्यावयाचे 

एक कटोरा. मग मी हणेन ‘अगं मला’ हणजे अगं घासायचे हाताने. आिण पुनः मी हटले ‘और लेव पाणी’ की 
पुनः दोन कटोरे पाणी घ्यावयाचे आिण परत िफरावयाचे. तीन कटो-यांत, तीन थाळी पा यात नान करावयाचे!” 

या मसुलमान पठाण जमादाराची ही आज्ञा होताच मी चरकलो. मी क्षेत्राचाच राहणारा अस याने नािशक -

यंबकास संक पा या िश तीने नाने कर याची सवय मला होतीच. मनात हसनू हटले, तसाच हाही एक 

सकं पच हणावा. तो गोर् या-पा यावरचा सकं प असे. हा काळेपा यावरचा नानसकं प हणावा, हणजे झाले. 

या दाढीदीिक्षताने तो सकं प सांग यास आरंभ केला. मी नान क  लागलो. तो डोळे एकदम ग च िमटून जाऊन 

काही िदसेनासे झाले आिण आग होऊ लागली. झाले तरी काय? सकं पात कोठे चूक तर झाली नाही! इतक्यात 

कोठेशी चूळही भरली गेली! तो त ड एकंदर थू थू थू क न बंड क न उठले. जीभ अगदी खारट झाली. ते हा साहस 

क न जमादारास िवचारले, “हे पाणी खारट कसे झाले?” तो हणाला, “ हणजे समदु्राचे पाणी कधी गोड असते की 
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काय?” ते हा यानात आले की, आ हाला हे समदु्र नान होत होते. िप या या पा याची टंचाई अस याने 

अदंमानास नानास, कपड ेधु यास, वापर यास सवर् समदु्राचे पाणी वापरावे लागते. तेही नळाने आणनू क डीत 

साठिवलेले. 

अगं सगळे िचगिचगीत झाले. केस राठ झाले. नान केले नसते तरी बरे असे वाटू लागले. पण पुनः वाटले, 

आता सवय झालीच पािहजे. लडंन वा पारीसमधले ‘टिकर् श बाथ’ उपभोिगलेत - आता थोडी ‘अदंमानीश बाथांची’ 
ही गमंत नको का अनुभवायाला! रा ट्रीय पापांचे क्षालन उंची साबण आिण सगुधंी तेले लावून ऊन पा या या 
फवार् याखाली केले या नानांनी आिण सं कृत सकं पांनी होणारे नसनू खारट पा या या ‘लेव पाणी’ हणनू 

ओरडणार् या कठोर सकं पाचे आजे्ञप्रमाणे घेतले या या तीन कटोरी नानानेच होणार आहे! 

कपड ेघालनू पुढे चाललो तो एक िवटांनी आिण दगडांनी पक्केपणी बांधले या िभतंीत उंच लोखडंी गज 

एकसारखे मा न खण िभ न केले या व लाकडाचा पशर्ही िजला आगी या भयाने झाला नाही, आिण जीम ये 

एकसारख्या खो या सप्रमाण मांडले या आहेत, अशी ित्रतल-तीन मजली-चाळ मला िदसली. या ं द पायर् या, तो 
पांढरा सफेत रंग, ते िजने आिण ती सप्रमाण बांधणी पाहून एखादा वाडाच पाहावा तसा मनास थोडा आ हादच 

वाटला. मनात हणालो, हीच ती सात या क्रमांकाची चाळ. िह या या ितसर् या मज यावर मला राहावयाचे. वा, 
उ तम मोकळा वायू येईल. प्रकाश येईल. वतःचे घर असे असते तर आपण ीमतं ठरलो असतो आिण क्विचत 

चार चार मिहने या िव ततृ भवनात आिण या िहर या अगंणात आपण होऊन सखुाने रािहलो असतो. मग ही 
बंदीशाळा ही भावना तेवढी सोडून िदली तर या वा यातही राहणे अगदीच दु सह नाही. राह यापुरताच िवचार 

केला तर ‘मम’ आिण ‘न मम’ यातच सखुदःुखाची बीजे आहेत असे वेदा तीही हणतात ते काही यथर् नाही. बरे 

तर शक्यतो तशीच वृ ती ठेवावयाची. एवढे फक्कड घर आिण िबनभा याने िमळाले असता यास बंदीशाला 
हणनू उगीच का या? काही िदवस येथे गमतीने का न राहा? 

“पण काही हणजे िकती िदवस?” शंकेने िवचारले आिण कुजबुजलो की, तेथेच तर गोम आहे! अदंमाना या 
िनयमाप्रमाणे सहा मिह यांनी बंदींना गहृातून बाहेर सोड यात येते. इतरांपेक्षा आपणावर राग, तर फार तर एक 

वषर् आत ठेवतील. िशपायांनी आ हांस सांिगतले होते की, तीन वषार्ंवर कोणीच मनु य आजपयर्ंत या िस हर 

जेलम ये एकसारखा आ यापासनू बंद क न ठेवलेला न हता. ते हा फार फार तर तीन वष मला आत बंद करतील. 

परंतु किठणतम तेच गहृीत ध न या या प्रितकाराची मानिसक िसद्धता आधीच क न ठेवावयाची, या मा या 
सकंटात अ यंत उपयोगी पडले या िनयमास अनुस न मी हणालो, तेही सोडून फार फार तर पाच वष आपणास 

या खोलीत क डून ठेवतील, असे गहृीत ध  या हणजे झाले. ठीक तर, या वाईट नसणार् या बंदीगहृास आपला 
वाडा असे समजनू पाच वषपयर्ंत येथेच राहावयाचे आिण का य रचावयाचे, असा सरकारी आज्ञा हणनू न हे तर 

आपलाच वे छा िन चय हणनू िनयम क  या. 
या मानिसक खेळ यांशी खेळता खेळता मी ितसर् या तळावर (मज यावर) पोहोचून या खोली या दारापाशी 

येऊन उभाही रािहलेला होतो. मी तेथे येणार हणनू ती सवर् चाळ, जीत जवळ जवळ १५० माणसे असत, िरकामी 
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केलेली होती. केवळ सरकारी टीने उ तम परंतु बंदीवानांचे टीने चहाडखोर, पापी, कुकमीर् आिण उल या 
काळजाचे हणनू ठरलेले असे तीन ‘वॉडर्र’ तेवढे ठेवले होते. ते तीनही बलचुी आिण पठाणी मसुलमान होते. 

राजकीय बं यांवर आिण यांतही िवशेषतः मजवर बहुधा पठाणी बलचुी मसुलमानािवना इतर कोणासही पहारा 
कर याचे काम सांग यात येत नसे. यास ते काम सांग यास येई यास अथार्तच तो मोठा गौरव वाटे. कारण 

अिधका-यांचा आम यावर िव वास आहे अशी घमड यास करता येई. यां या हातून आम या गु त खटपटी या 
बात या लागणार् या अस याने आिण अिधका-यांची वाटेल ती अ यायाची वा कू्ररपणाची कामे कर यात ते 
िनढार्वलेले अस याने या बलचुी व पठाणी मसुलमानांस ितकड ेअिधकारीही िढलाईने वागवून, यांचे अिनयिमतच 

न हे तर अनीितमान वतर्नही क्ष य माननू इतर सवार्ंवर आिण िवशषेतः िहदंूंवर यांचा दाब आिण धाक पडले असे 

धोरण ठेवीत. आ ही राजकीय बंदी सवर् िहदंचू अस याने, या बंदीगहृात आ ही गे यापासनू वरील कारणांकिरता 
िहद ू लोकांवर सकं्रांत आ यासारखी झाली. आ ही िहदं.ू िहदं ू बंदीवानांवर िहदं ू जमादार ठेवला तर आ हांशी 
सहानुभतूी ठेव याचा अिधक सभंव. यांतही आ ही राजकीय बंदीवान हणनू आम या हालचालीं या खर् या 
बात या फुगवून, आिण नसले या बनवून अिधकार् यास पोचिव याचे आिण शक्य िततक्या कू्ररपणे आ हांस 

वागिव याचे उल या काळजाचे कसब िहदंूंना वभावतः मसुलमानांइतके साधणे अशक्य, हणनू िहदंूंना बढती 
िमळणे किठण होऊ लागले. 

दसुरे असे की, पठाणांस या दु ट कायार्साठी डोक्यावर चढवून घेणे अिधकार् यास प्रा त झा याने िहदंूंचा छळ 

केला असता ‘सवर्पापं िवन यित’ हणनू लहानपणापासनू यांना धमर्वेडाने पढिवलेले असते असे ते कुकमीर् 
मसुलमान पठाण िहदंूंिव द्ध खो या कागा या उठवून आिण यांचा छळ क न यांस अिधकच पीडा िनधार् तपणे 

देऊ शकले! कारण या मसुलमानांिव द्ध ‘बारीबाबा’ कोणाचेही ऐकणार नाही ही सवार्ंची अनुभवाने िनि चती 
पटलेली होती. अशा रीतीने िहदं ूबं यांतील अिधका-यांस जागा िमळेनाशा झा या. जे िहदं ूबदंीवान अिधकारी होते 

यां यावर िकटाळे रचून पठाण बं यांनी यांस काढून टाकिवले आिण नवीन भरती पठाणी बं यांची अिधकाराचे 

जागेवर होत चालली. पठाण अिधकारी नेहमी पठाणांची बाज ू घेत. ही यांची जटू स कृ यात वणर्नीयच ठरली 
असती. पण या या पापी एको यामळेु पठाणी मसुलमान, िसधंी मसुलमान, बलचुी मसुलमान यां या गटांचे 

बंदीवान अिधकारी आप या जाती या बं यांसही शक्य तो िहदंूंचा छळ कर यास उ तेजन देऊ लाग यामुळे 

आ हा राजकीय िहदं ू बदंीवानांचे या कारागारात पाय टाक यापासनू तेथेच न हे तर उ या अदंमानात िहदं ू

बंदीवानांचे आिण बंदी अिधका-यांचे फारच हाल होऊ लागले! याचे पिरणाम कसे दरूवर पोचत गेले हे वृ त हलके 

हलके पुढे येईलच. ते वृ त नीटपणे समज यात यावे हणनू येथेच याचे हे मळू कारण थोडसेे िदग्दिशर्त क न 

ठेवले आहे. या मसुलमानांत पठाणी, िसधंी व बलचुी हे वैयिक्तक अपवाद सोडून, बहुशः अ यंत कू्रर आिण 

िहदंु वेषाने ओथंबलेले असत. यां या बरेच खाली पंजाबी मसुलामान. इतर बंगाली, मराठी, तामीळ इ यादी 
मसुलमान बंदीवान वैयिक्तक अपवाद सोडून एकंदरीत इतके दु टही नसत वा िहदंु वे टेही नसत. तथािप या 
यां या सौज यास दगुुर्ण हणनू वरील कू्रर मसुलमान नेहमी हसत रािह याने आिण यांस तो “आधा काफरही 
है” - ‘हा तर अधार् काफरच आहे’ असे िहणवीत रािह याने हे पंजाबेतर मसुलमानही हळूहळू पठाणी अनुकरण क  
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लागत. तथािप ते तत्र थ सरकारचे िव वासपात्र न हते. अिधका-यांचा ओढा अथार्तच यु क्रमाने अिधक कू्ररांकड े

अिधक ओढला जाई. 

हणनूच मजवर तर मसुलमानांतच न हे तर पठाणांतही जो अगदी िनढार्वलेला वॉडर्र, जमादार वा ‘पेटी 
ऑिफसर’ हणजे बं यांतील बढती देऊन केलेला बंदीवान अिधकारी असेल तोच नेम यात येई. अशाच या ितघा 
वॉडर्रांचे हाती मला सोपवून, खोलीत बंद क न आिण कुलपू लावून तो जमादार िनघून गेला. 

दसुर् या िदवशी सकाळी आठ वाज या या समुारास ते पठाणी वॉडर्र घाईघाईने मा या कोठडीसमोर येऊन 

“साहेब आता है, खड ेरहो” हणनू हणाले. मी दारापाशी आलो. दार हणजे कोठडीचे गजांचे नेहमी बंद ठेवलेले 

फाटक. बारीसाहेब आप याबरोबर आणखी काही गोर् या लोकांना घेऊन आले. मी या कारागारात गे यापासनू 

बारीसाहेबांना नवीन मह व प्रा त झाले होते. तेथील युरोिपयन त्रीपु षांस मला पाह याची आिण शक्य तर काही 
सभंाषण कर याची इ छा असे; यामळेु यांस बारीसाहेबांपुढे ऊद जाळ यािवना दसुरा मागर्च उरत नसे. मो या 
आजर्वानंतर अगदी गपुचूपपणे हणनू बारीसाहेब यांस बंदीगहृात आणीत आिण मला भेटवून वा दु नच दाखवून 

आपण तुम यावर फारच मोठा उपकार केला, पण आता यापुढे झाले हे पचेल कसे या िववंचनेत आपण चरू झालो 
आहोत अशी गभंीर मदु्रा क न “That will do! That will do” असे हणत या पाहु यांस घाईघाईने परत घेऊन 

जात. ही सधंी साधावी हणनू पंधरा पंधरा िदवस बारीसाहेबां या बंग यावर यांची मनधरणी करीत असले या 
गोर् या साजर्ंटाची आिण ि त्रयांची उदाहरणे मला माहीत आहेत. 

‘सरकार’ हणनू वॉडर्र ओरडताच मी तेथील िनयमाप्रमाणे सरळ उभा रािहलो. बारीसाहेब कोठडी या 
गजा या लहानशा फाटकातून िदस ूलाग यापूवीर् यांचे पोट िदस ूलागले. कारण यां या सवर् शरीरास मागे टाकीत 

आिण उ या जगतास तु छपणे आ हान करीत बारीसाहेबांचे, पृ वीचा आकार दाखिव यासाठी शाळेत ठेवले या 
फुग्यासारखे, ते पोट दोन पावले यां यापुढे धावत असे. आिण यां या या पोटावर म यापयर्ंत चढले या 
तुमानीचा तो कातडी पट्टा भमू यरेषेसारखा शोभत असे. 

स ताव न साल या बंडाची चचार् 
बारीसाहेबांनी सु वात केली - “मी तुमचा बंदीपाल (Jailer) आहे हणनू लोक तु हास सांगत असतील नाही?” 

मी नुसते ि मत करीत पािहले. “पण मी तु हास सांगतो की मी तुमचा एक िमत्र आहे.” बरोबरीचे पाहुणे अगदी 
ग प होते; कारण बारीसाहेब प्र यक्ष बोल याचा अिधकार अगदी तशाच एखा या यां या िप यास देत, इतरांस 

नाही. “मला तुम यासारख्या सिुशिक्षत मनु याबरोबर सभंाषण कर याची फार हौस असते. हणनू मी सहजीच 

के हा के हा केवळ मोकळेपणी बोल याकिरता असा येतो. तु ही काय अठराशे स तावन या या दु ट बंडाचा 
इितहास िलिहला आहात नाही?” ते ही वाक्ये बोलत असता मी नुसते िकंिचत हसत बघत होतो. मी ओळखले की, 
ही वारी शीत चाचपून पाह यास आली आहे, आिण माझी एकंदर प्रवृ ती बघ याचा यांचा हेतू िदसतो. मीही ते 
काय हणतात ते ऐकून घे यात आपलाही एकलक डीत जड झालेला वेळेचा भार थोडा हलका होईल तर पाहावे या 
बेतात होतो. मी हटले, “ या िवषयावर मी बरीच पु तके वाचली आहेत हे खरे.” ते हणाले, ‘मग अशा दु ट 
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लोकांिवषयी तु हास िकळस नाही आली? काय हो यांचे हे पैशािचक क्रौयर्! माझ ेवडील वतः या बंडात सापडलेले 

होते. ते आ हांस सांगत, या अधम नानासाहेबाने कानपुरास वतः इंग्रजी स य ि त्रयांचे हाल हाल क न यांचे 

त डात X X X ! असे ते नरराक्षस!” मी िवचारले, “तुम या विडलांनी हे कृ य वतः पािहले?” ते चटकन हणाले, 

“लखनौला हे कृ य प्र यक्ष पािहले या एका कनर्लने ते यांस सांिगतले.” मी हटले, “तर मग ते खोटे असलेच 

पािहजे; कारण नाना लखनौला नसनू इंग्रजी ि त्रयांना आिण पु षांना बंदीत टाकले या वेळेस कानपुरास होते.” ते 
न ऐकलेसे क न बारीसाहेब हणाले, “अशी शेकडो उदाहरणे घडली असतील! कारण जशी ही सांगोवांगी दंतकथा 
ठरली तशीच तीही असणार.” 

आता या पाहु यांतील अगदी स य िदसणारा एक गहृ थ हणाला, “परंतु एकंदरीत नानासाहेब, ता या टोपी 
इ यादी बंडखोरांसारख्या वाथीर् लोकांचा तु हास ितटकारा नाही वाटत काय?” मी यास हटले, “या िवषयावर 
बंदीगहृात चचार् करणे तु हांस योग्य वाटत असेल तर मी करतो; परंतु येथे मी एक बंदीवान असनू हे बंदीपाल 

आहेत. चचार् करावयाची तर तेव यापुरते बरोबरीचे सबंंध तु हांस गहृीत धरले पािहजेत. नाही तर मा या त डास 

बंदीवान हणनू कुलपू ठोकून मा या रा ट्रा या इितहासासबंंधी एकपक्षीय आिण अपमानकारक उ लेख करणे हे 

िन ं य आिण याडपणाचे वतर्न होय हे तु हांस मा य केले पािहजे.” बारीसाहेब हणाले, “छे हो, मी तु हास मघाच 

सांिगतले की, मी येथे िमत्र हणनू स या उभा आहे. काय पािहजे ती चचार् करा.” “तर मग” - मी उ तरलो, “मी 
मोकळेपणे माझ ेमत सांगतो. मी हे जाणनू आहे की, माझी मते तु हास जहाल वाटतील आिण तशी ती आहेत की 
नाहीत हे पाह यासाठीच ही चचार् असेल. परंतु मला ती लपवून ठेव याची कधीच आव यकता भासली नाही. हा 
ऐितहािसक प्र न आहे; आिण जरी यािवषयी मला काही जाचही होणार असला तथािप या जाचाचे भयाने मी 
मा या रा ट्रा या इितहासाचा आिण प्रमखु भिूमकांचा उपमदर् गपुचूप ऐकून घेणे हे याडपणाचे समजतो. आपण 

नानासाहेबांसबंंधी आता या दंतकथा सांिगत यात यां या खरेखोटेपणािवषयी िनणर्य कर यासाठी इंग्रजांनीच 

एक सरकारी किमशन नेमले होते. आिण याचा िनणर्य असा ठरला की, या इंग्रजी ि त्रयांवर केले या नैितक 

अ याचारांची वणर्ने खोटी आिण अितरंिजत असनू यांचा उगम इंग्रजी छावणीतील गोर् या सोिजरां या कुि सत 

मदतू आहे.” 

वाथीर् नाही कोण? 

“तु ही नानासाहेबांस आिण ता या टोपीस वाथीर् हटलेत-” “होय,” तो पाहुणा हणाला, “कारण नानास 

राजा हावयास पािहजे होते, आिण ता यास मोठेपणा पािहजे होता.” मी हटले, “ते अगदी खरे, आिण हेही खरेच 

आहे की, ि हक्टर इ या युएलला इटालीचा राजा हावयास पािहजे होते, वॉिशगं्टनला पे्रिसडट हावयास पािहजे 

होते आिण गॅिरबा डीलाही मोठेपणा पािहजे होता!! वा तिवक ते यां या जातीय वातं यासाठी लढले - हे 

यां या.” “तर मग हणनूच तु हीही बंड उभारलेत की काय?” बारीने िवचारले. मी उ तरलो, “तो प्र न अगदी 
वतंत्र आहे. स ताव नचे वातं ययुद्ध झाले हणनूच केवळ आजही ते करणे िकंवा स ताव नम ये जे झाले 

नसते ते आजही क  नये असे हणणे ही दोनही मखूर्पणाची लक्षणेच मी समजतो.” ते पाहुणे स तावन या 
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रा ट्रीय बडंा या इितहासावरील एकदोन पु तके वाचलेले असावेत असे िदसले. ते म येच हणाले, “तर मग तुमचे 

हणणे असे आहे काय की, इंग्रजी ि त्रयांची क तल बंडखोरांनी केली ही गो टच मळुी खोटी आहे.” मी हणालो, 
“तसे कोण हणतो? ती गो ट अगदी खरी आहे; आिण ती क णा पदही आहे. परंतु याचे कारण काय हा मह वाचा 
प्र न आहे. या ि त्रयांस प्रथम युद्धाचे बंदीवानांना वागिवतात तसेच वागिव यात येई; हे यां यातील उरले या 
ि त्रयां या आिण इतरां या साक्षीव न उघड होत आहे. या किमशन यापुढील साक्षी मी प्रिसद्ध के या आहेत. 

परंतु जे हा इंग्रजी सेना कानपूर घ्यावयास वर येऊ लागली ते हा अलाहाबाद या आजबूाजसू असलेली खेडी या 
खेडी आग लावून देऊन िजवंत जाळ यात येऊ लागली आिण यांत या रा ट्रीय बंडात लढत असणा-यां या शेकडो 
बायकामलुांची सरसहा होळी कर यात आली! ते हा या बात यांनी कानपूर या क्रांितकारकां या सै यात भयंकर 

क्षोभ उ प न झाला. इतक्यात या इंग्रजी ि त्रया युद्धबंदीवान हणनू कारागारात हो या यांची या चालनू 

येणार् या इंग्रजी सेनेस गेलेली गु त पत्रे आिण यांनी क्रांितकारकां या सै या या धाडले या बात या नेणारी 
माणसे पकड यात आ यामळेु िचडून जाऊन या ि त्रयांचा वध कर यात आला. 

दोघेही सारखेच दोषी िकंवा िनद षी 
“या कू्रर कृ यास िजतका दोष यावयाचा िततकाच इंग्रजी सेनेने केले या अ याचारास, यांची ती आंिशक 

आिण अ पप्रमाणाची प्रितिक्रया होती, यांसही िदला पािहजे न हे काय? आयलर्ंडातील ड्रॉचेडा या क तलीने 

क्रॉमवेल नरपशू ठ न याची इंग्लडंास लाज वाटली पािहजे असे तु ही समजता का? अस या भयंकर आिण 

रा ट्रीय क्रांतीचे प्रसगंी असली कृ ये घडतात, ही िकतीही उ वेगजनक गो ट असली तरी यामळेु या या 
क्रांती या मळू उ ेशाचाच िवपयार्स कर याचे काही कारण नाही. नानां या आजे्ञिवना यां या सै यातील 

क्रांितकारक सिैनकां या वेषास बळी पडले या प्र येक इंग्रजी त्रीवधाचे आधीच केवळ बंडवा यास सळो की पळो 
कर यासाठी िहदंी लोकां या दहा दहा ि त्रया या इंग्रजी सेनानीचे जाळपोळीस बळी पड या या इंग्रजी सेनानीचे 

पुतळे इंग्लडंाम ये उभारलेले आहेत. नील आप या आि हकात (डायरीत) हणतो, “इंग्रज रा ट्रा या क याणाथर् 
ही िनदर्यता अवलिंबणे माझ ेकतर् य होते.” स ताव नचे क्रांितकारकासही तेच समथर्न उपयोगी पडणार नाही 
काय? दोषी अस ूतर आपण दोघेही कमीजा ती प्रमाणात दोषीच आहोत. नाही तर कोणीच नाही.” 

ते पाहुणे हणाले, “मी असे मानतो की, ते बंड राजकीय वातं यासाठीच होते; आिण या अनेक अ लील 

ग पा या िशपायांिवषयी पसरले या आहेत याही पु कळशा िनराधार आहेत. परंतु आज यापासनू काय धडा 
घ्यावयाचा?” 

“तो माझा प्र न नाही. केवळ ऐितहािसक हणनू मी इतकी चचार् केली. प्र तुत या सबंंधािवषयी मी मघा जे 

हणालो यापलीकड ेया थली मला काहीएक सांगणे शक्य नाही.” 

“बरे, आज नाही तर नाही. पुढे आपण के हा तरी ते बोल,ू” असे अगदी सहजपणे बोललेसे बोलून आिण मा या 
प्रकृतीिवषयी सहानुभतूीपर िवचारपूस क न बारीसाहेब िनघून गेले. 
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अनु टुप ्छंद 

पुढे दोन िदवस मला काहीच दे यात आले न हते. पु तक मिहना दो मिहना वतर्णकू पाहून मग दे यात येईल 

असे सांग यात आले. कागद तुकडा िमळणे तर शक्यच न हते. बोलावयास िचटपाख  देखील नाही. ते हा या 
एकलक डीत िदवस घालिव याचे उ तम साधन हणनू मी मागे करीत असले या किवता पुढे रचावयास आरंभ 

कर याचे ठरिवले. म यंतरी समदु्रप्रवासादी गडबडीत हे काम अथार्तच बंद पडले होते; कारण तेथे बोलावयास 

आिण वाचावयास िमळा याने िवचारांचा लोकांत फैलाव कर याचे दसुरे काम करणे शक्य झाले होते. किवता 
रचावयास बसताच मनात आले की, मराठीत अनु टुप ्छंदाचा प्रचार जवळ जवळ नाहीसाच झालेला आहे, हे काही 
ठीक न हे. रामायण-महाभारतासारखी महाका ये यात गाइली जाऊ शकतात आिण गीतेसारखे त वज्ञानही 
सु यक्त होऊ शकते अशा या गोड पिरिचत आिण काही का यप्रकारांस अ यंत अनुकूल अशा अनु टुपाची अगदी 
िवचारपूस करणे सदु्धा सोडून देणे ही हािनकारक िनदर्यता मराठीस लांछना पद आहे. मोरोपंतांची अनु टुपे आिण 

काही रामदासांची; बाकी कोणी यास पुसेनासे झाले आहे. ते हा यातच एक मजंलु, लिलत, लहानसे का य रचावे 

असे वाटले. परंतु अनु टुपाकड े इतक्या नेहयुक्त सलगीने पाह याचा मलाही तो नवीनच प्रसगं. ते हा या 
वृ ताचा िनयम काय तो आठवू लागलो, तो आठवेना. जवळ वृ तदपर्ण देखील नाही. इतर अनु टुपे शक्य िततकी 
आठवून व हणनू, आिण यातून काय तो िनयम मथंन क न काढीत बसलो. सगळा िदवस यात गेला. मात्रा 
मोजा यात तो या कशात अठरा तर कशात वीस तर कशात पंचवीस. कशास काही मेळ बसेना. गणवृ त हणावे 

तर गणही बसेनात. यगण पािहला, भगण पािहला, गणांत याची गणतीच नाही. इतक्यात पटकन लहानपणी पाठ 

केलेला एक चरण आठवला. ‘अनु टु छंद ते याला एक नेम नसे गणी!’ एकच चरण आठवला पण याने 

हाहाःकारच क न िदला. कारण या वृ ताचा िनयम काय ही िजज्ञासाच या वृ ताला ‘नेमच ना’ अशा 
शा त्रवचनाने भा न टाक याने केवळ ुितसौख्यावर अवलबंून अनु टुपे रचावयाचा आ ही सपाटा चालिवला. 

तीनचार िदवसांनी या आम या बला काराने क्षु ध होऊनच की काय, पूवीर् िनषाधिवद्धा डजदशर्नाने क्षु ध 

होऊन जसा आिदकवींचा शोक लोक व प ध न या प्रथम अनु टुपाचा उ चार करता झाला तसा वृ तदपर्णातला 
हा ितसरा चरण रागावून उठून आम या मृ यंगणात उ चारता झाला. ‘अक्षर चरणीं आठ’ तर मग अनु टुपाला 
‘एक नेम नसे गणीं’ हे पद प्रथम देऊन मग िनयमाचे पद घेत याने वृ तदपर्णकारांनी केवढी फसगत केली! आठ 

अक्षरे हा िनयम आठवताच सवर् ठीक जळुले. पण आ ही रचनू टाकले या अनु टुपाकड ेजो बघावयास गेलो तो 
गमंतच गमंत. कोणा या चरणात आठ अक्षरे तर कोणा या दहा, तर कोणा या वीस! कशास काही मेळ नाही. 

अथार्त या सवर् अनु टुपांची दसुरी आवृ ती काढावी लागली तरी सपंले नाही. कारण नुसती आठ अक्षरे मोजनू 

घातली तर ते के हा के हा अनु टुपां या चालीने काही के या चालेनासे झाले; अगदी मटकन बसनू घेई. प्रथम 

ुितसौख्याने फसिवले तर आता शा त्रिनयमाने! उदाहरणाथर्, ‘सिललांत नदी या या प्रितिबिंबतं जीं प ये’ या 
चरणात आठ आठ अक्षरे असनूही शेवटी अनु टुपा या चालीने चालावयाचे ती साफ इ कार करतात. ते हा आणखी 
काही िदवसांनी उपा य र्  ह व पािहजे असे एकदोन वृ तदपर्णातून न िदलेले सू म िनयम वतः शोधनू काढावे 
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लागले. ते हा मग केले या अनु टुपांस पुनः घासनूपुसनू ितसरी आवृ ती काढावी लागली! ही सवर् मेहनत 

साधनाभावी. एक वृ तशा त्राचे पु तक असते तर एका तासात िनणर्य लागता. कारागारात मला जे वाङ्मय 

िनमार्ण करता आले यासाठी साधने नस याने कसा िवलक्षण त्रास पड े - एका तारखेकिरता, एका श दाकिरता 
आठ आठ िदवस खोळंबून राहावे लागे. क पना िकतीही बरी असली तरी सोडून यावी लागे. केवळ मतृीत जे होते 

यावर सवर् उदरिनवार्ह िकतीतरी वष करावा लागला. 
पण एकदाचे अनु टुप जमले आिण या वृ तातच या कारागारातील सात क्रमांका या या एका त कोठडीत 

‘कमले’चे ‘रानकमल’ फुल ूलागले. 

कारागारातील पिहली गु त िचठी 
आज मला या खोलीत बंद होऊन चार-पाच िदवस झाले असतील. अजनू या उ या भागात मजिवना 

कोणीही बंदीवान सोडलेला न हता की मला काही एक बातमी िमळू नये. नानासही खोली समोरची, जी चाळीची 
जा याये याची वाट होती तेथेच पाणी िमळे. मी ितसर् या मज यावर या चाळीत होतो. िभतंीस एकसारखे गज 

मारलेले व यामागे ती वाट आिण यामागे या खो यांची रांग अशा या चाळी असत. जेवून थोडा वेळ झाला. 
दपुार या वेळी मी खोलीत बसलो असता खालनू एक लहानसा दगड गजावर येऊन आपटला. तो खाली पडला. पुनः 
कोणी तो खालनू नीट फेकला. तो गजांमधून िनघून मा या कोठडी या दाराशी येऊन पडला. मी उभाच होतो. 
समोर खाली पािहले तो एक वॉडर्र तो दगड उचला असे हाताने खुणावून िनघून गेला. मी तो दगड उचलला तो 
याला बांिधलेली एक कागदाची िचठी सापडली. मी ती उघडून वाचतो तो खाली आरडाओरड झालेली ऐकली. 
दचकलो व दाराशी येऊन पािहले तो खाली अगंणात पेटी ऑिफसरला मा या पहार् यावर असलेला वॉडर्र मो याने 

हाका मा न बोलावीत आहेसे िदसले. मी ते हाच ताडले की, िचठी फेकताना या वाडर्रला या पहार् यावर या पठाण 

वाडर्राने पािहले असावे आिण याला धर यास वा माझी कोठडी उघडून झडती घे यास हा पेटी ऑिफसरला 
बोलावीत आहे. इतक्यात तो खोलीपुढे येऊन उभाच रािहला. मला ती िचठी फाडून टाकािवशी वाटेना. कारण 

एव या धाडसाने याने ती मला पोचिवली याने तीत काही मह वाचे असेल हणनूच पोचवली असावी. पण ती 
लपिवणे कुठेही शक्य िदसेना. िमिनटािमिनटांनी कुलपू उघडतील, िचठी सापडली तर आणणारा वॉडर्र, धाडणारे 

लोक आिण िचठीत कोणाची नावे असतील तर ते या सवार्ंनाच सकंटात पडावे लागेल. ते हा खोलीचे कोपर् यात या 
वॉडर्रचे टीआड उभे राहून झटकन शरीरावरच ठेव ूनये तशाही िठकाणी ती िचठी लपवून ठेव यािवना ग यंतर 

उरले नाही. ती मी तशी लपिवली की तीत जे काय गौ य असेल याचा घात होऊ नये. तोच पेटी ऑिफसर आला. 
उद्धटपणाने िवचा  लागला, िचठी कोठे आहे? खडा कोणी उचलला? मी सांिगतले, मला काही माहीत नाही. मा या 
पहार् यावरच तो पठाणी वॉडर्र, अशा कडेकोट बंदोब तात येतो कोण अशा िनधार् त िवचाराने गुगंनू बसला होता. 
तेव यात या दगडाचा आवाज झा याने उठून पाहू लागलो तो काही तरी खुणा या खाल या वॉडर्राने मला 
के याचे याने पािहले. या सशंयाव न याने हाकाहाक केली. यातही तो वॉडर्र िहदं ूहोता. ते हा याला ध न 

कमी करिवला असता आप या आणखी एका पठाणास वॉडर्रकी या जागी घे यास सधंी िमळाली असती. हणनू 
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याने हाकाहाक केली. मा या चाळीवरील तो पेटी ऑिफसरही मसुलमानच. कारण मजजवळ िहदं ू िफरकू 

यावयाचा नाही ही सरकारी प्रितज्ञा. अखेर माझ ेकोठडीचे दार उघडून या पेटी ऑिफसराने मा या अगंाची झडती 
घेतली. च डी, बंडीची िशवण देखील चाचपून पािहली, पण िचठी सापडली नाही. अथार्तच िहदं ूवॉडर्राची झडती 
झाली. याजपाशीही काही सापडले नाही. अथार्तच ते प्रकरण िततक्यावरच िमटले. 

सावधिगरीची सूचना 
इकड ेमी ते सवर् गे यावर शरीरातून िचठी काढून वाचली. तु ं गातील ि थतीचे वणर्न िदलेले होते की यायोगे 

मला तेथे कोणाशी कसे वागावे ते कळावे. तु ं गात या वेळेस राजकीय बंदी, बंगालची मािणकतो यातील मडंळी 
आिण अलाहाबाद या वरा य पत्राचे तीन-चार सपंादक, इतकेच होते. मला यांनी िचठी धाडिवली त ेमा या 
पूवर्पिरिचत बंगाली िमत्रांपैकी एक होते. यांनी असा िनरोप धाडला होता की, राजकीय बंदीवान हणनू सवार्ंवर 

सरसहा िव वास टाकू नये. बंगाली मडंळींत धरपकड झा यानंतर काहीजण गु त बात या सरकारात देऊ लागले 

आहेत; यामळेु तेथे आम यात दोन पक्ष झाले असून अमक्या अमक्या मनु याचे स या इतकेच काम ठरलेले 

िदसते की अिधका-यांस प्रस न क न तेला या घा यासारख्या भयंकर जाचा या कामातून आपला जीव वाचवावा. 
यासाठी मागील चळवळीतील न धरले यांची नावे तर यांनी िदलीच. पण येथेही आ ही काय बोलतो, करतो ते तो 
अिधका-यांस कळिवतो. ते हा अमक्या अमक्यावर िव वास ठेवू नका. 

बंगाल या गु त कटातील मडंळींतील ही फाटाफूट वाचून मला काही िवशेष धक्का बसला नाही; कारण 

यां यातील प्रमखुांना धरले जाताच काहींचे धैयर् सटुले होते; आिण कलक या या कारागारातच पर परांचा 
िव वासघात कर याची अहमहिमका चाललेली होती हे मला बाहेर असतानाच कळलेले होते. काहींचे जरी असे 

अधःपतन झाले होते तरी हणनू सवर्च िव वासघातकी झालेले िकंवा धैयर्भगं झालेले होते असे मळुीच नाही. 
इतकेच न हे तर यां यात यांचे असे क ट सहन न झा याने अधःपतन झाले यांचीही मागची सेवा, देशभक्ती 
आिण वाथर् याग या स गणुांचा िवसर पडू देणे हे मला अ या य वाटे. 

येथे पुनः एकदा प टपणे सांगनू ठेवणे प्रा त आहे की, या वृ ता तातील हे िकंवा इतर िवचार िकंवा भावना 
हणनू मी सांगत नसनू या या वेळेस मला या या प्रसगंानु पकाय वाटले आिण काय करावे लागले ते झालेले 

वृ त सांगत आहे. केवळ इितहास सांगत आहे. यािवषयी मला आज काय वाटते िकंवा ते जे झाले ते बरे की वाईट 

ही चचार् मी मळुीच केलेली नाही. चचार् कर याचा प्र तुत थली हेतूही नाही. तो प्र न अगदी वतंत्र ठेवून या 
आठवणी वाचकांनी वाचा यात अशी सावधानतेची सचूना पुनः एकदा देणे मी माझ ेकतर् य समजतो. 

हेरांचे काम 

बंगाली रा यक्रांितकारकांतील काही प्रमखु यक्तींस क ट सहन न होऊन कसे तरी क न आले या 
सकंटातून िनभावून जावे ही बुद्धी उ प न झाली आिण यापायी यां या साथीदारां या, अनुयायां या, इतकेच न हे 

तर मा यासारख्या यां यात मागाहून केवळ कारावासातच प्र यक्ष पिरिचत झाले या यक्तीं याही हालचाली व 
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बोलणीचालणी काय काय होतात ते गु तपणे इंग्रजी अिधका-यांस कळिव याचे काम कर यासही यांनी मागेपुढे 

पािहले नाही. ही गो ट जरी खरी असली तरी ितचा िवचार करताना हे यानात ठेवले पािहजे की, या 
मनःि थतीप्रत यांस पोचिव यास तसेच भयंकर हाल, अवहेलना आिण शारीिरक क ट कारण झाले होते. तसले 

तसले शारीिरक क ट आिण अवहेलना सोसनूही यांचे मनोधैयर् ढळले नाही यांनाच काय तो यांस दोष दे याचा 
अिधकार पोचतो. उगीच ज मभर आराम-खुचीर्वर लोळत पडले या वाटेल या गोमागणेशास तो अिधकार पोचत 

नाही. 
हेही मा या यानात असे की, क्रांितकारकांतील प्रमुखां या हातून िव वासघाताची कृ ये काही बंगा यांतच 

िकंवा िहदंु थानातच झालेली नसनू शारीिरक हालअपे टांनी मनोधैयर् खचले या या िहदंी उदाहरणांहूनही अिधक 

िकळसवा या िव वासघाताची उदाहरणे आयलर्ंड, रिशया, इटाली इ यािदक प्रदेशातील रा यक्रांती या वा 
धमर्क्रांती या कोण याही भयंकर सगं्रामात आढळून येतात. यामळेु िवशेष डगमगनू जाणे वा एखा या प्रांतास वा 
जातीस दोष देत सटुणे मखूर्पणाचे होईल. 

काय ते सांगून टाक 

गु त िचठीतील िलखाण वाचून मला काही िवशेष धक्का बसला नाही. उलट मला या धैयर् युत झाले या 
यक्तींची कीवच आली. यांतील एक िविश ट उदाहरण येथे िदग्दशर्नासाठी सांगणे युक्त आहे. तेथील 

क्रांितकारकांतील एक प्रमखु बंगाली गहृ थ - कारण ते या वेळेसही ितशी यावर होते - सिुशिक्षत असनू ग्रथंकार 

आिण उ कृ ट उ क्षोभक लेखक हणनू प्रिसद्ध होते. क्रांितकारकांस ते गीता िशकवीत ते हा देह हा काहीच नसनू 

आ मा हा अमर आहे. ‘नैनं िछ दि त श त्रािण,’ असा उपदेश देत आिण यामळेु त णांस मरणमारणाची तमा 
उरत नसे. पण जे हा कारागारा या दगडी तटांचे प्र यक्ष दशर्न झाले आिण बैलांनाही रडकंुडीस आणणारी तेला या 
घा यासारखी कठोर कामे करता करता एक िदवस घेरी येऊन पडावे लागले ते हा सडू घे यासाठीच की काय, देहाने 

आ यास पायाखाली तुडवून यांचे मनोधैयार्चा चक्काचूर क न टाकला. काही के याने ते क ट सोसले जाईनात. 

बरे, एक-दोन िदवसांचाही प्र न नाही. उ या ज माचा प्र न. ते क ट कधीच सटुणारे न हते. उलट हट्ट धरला तर 

अिधक भयंकर क ट मात्र भोगावे लागणार. अशा िनराशे या अधंकारात जीव गदुम न जावा तसे गदुम न जाऊन 

आता काय वाटेल ते कर, पण माझ े ऐक हणनू देह प्राणाशी गाठ घालनू ओरडू लागला. पण मागर् काय? 

िवप तीं या कंुद िभतंींना बाहेर जा यास वाट कुठून? 

एकच अ ं द, घाणीची क दट वाट. ती हणजे तुझे साथीदार कोण ते सांगणे. ‘काय ते सांगून टाक’ ही अक्षरे 

छापलेली पाटी या वाटेवर िन याची लावलेली. या या या भगंले या मनोधयैार्ची बातमीही यां याच तशाच 

ि थतीतून सटु यासाठी याच वाटेने जाऊ-येऊ लागले या यां या एका िमत्राने अिधका-यांस िदली. ते हा ती 
बातमी वर, कोणी हणतात, कलक यापयर्ंत धाड यात आली. मग यांस गोड गोड थापा दे यात आ या. 
बुड याला भसुाचा देखील आधार घेऊन पाहावासा वाटतो. यांनी तसा िव वास न वाटताही या थापांवर िव वास 

ठेवला. एक िदवस अिधका-यांनी ते नाटक अिभनीत कर याचे ठरवून या बेटाचा एक मखु्यािधकारी तु ं गात 
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आला. तेलाचा घाणा राजकीय बंदी िफरवीतच होते. तो अिधकारी या गहृ थां या खोलीसमोर येताच बंद 

कोठडी या लहान फाटकाशी येऊन ते अजर् हणनू ओरडले. तो अिधकारी मो या प्रौढीने What do you want? 

हणनू हणत थोडा परत िफ न फाटकापुढे उभा रािहला. तो ते गहृ थ गडुघे टेकून, हात जोडून कसेही करा पण 

या यातनांतनू मला सोडवा हणनू क णपणाने िवनवीत असलेले िदसले. अिधका-यांनी उ तर केले. “बंदीपालास 

(jailor यास) काय ते कळवा.” 

िव वासघात 

अिधकारी गेले. बंदीपालाने पूवीर्च ठरिव याप्रमाणे कागद-शाई धाडून िदली. ते गहृ थ कलक या या 
कटातील असती-नसती मािहती िलहून देऊ लागले. अथार्तच इतर सवर् क्रांितकारकांना ते कमर् िव वासघात वाटू 

लागले. आ चयार्ची गो ट ही की, ते कमर् कर यास प्रवृ त झाले या या गहृ थासही ते कायर् वाईट आहे हे मा य 

कर याइतका प्रामािणकपणा या दबुर्ल मनःि थतीतही उरलेला होता. यांनी एक पत्र आप या िमत्रास धाडले. 

“मला क ट सहन होत नाहीत. तो टाळ याचा मागर् हणजे आ मह या. मी ती कर याचा प्रय न केला; पण तो 
धीरही मला करवत नाही. ते हा एक तर तु ही मागे दसुरे िव वासघातकी मारले तसे मला येऊन मारा. मी तु हांस 

दोष देणार नाही. तर मला िव वासघात क न शक्य ती मािहती अिधका-यांस देऊन यांची मनधरणी क न या 
अस य शरीरयंत्रणातून सटुका क न घेणे भाग आहे. माझ ेमनावर माझा अिधकार नाही!” ही िवलक्षण गु त िचठी 
यांनी आप या अनुयायांस धाडली आिण अिधका-यांस अस या-नस या मािहतीचा कागद भ न बरीच नावे 

गोवून िलहून िदली. 
ितसर् या िदवशी यांस घा या या कामाव न काढ यात आले आिण दोर वळ याचे यातले यात सोपे काम 

दे यात आले. पण कोठडीबंदी सटुली नाही, कारागाराबाहेरही सोडले नाही. 
या गहृ थास आपण करतो ते िन ं य आहे इतके कळ याचा आिण मान याचा प्रामािणकपणा उरला होता. 

याचे एकदोन जोडीदार तर या प्रामािणकपणासही पुरते अतंरले होते. या िनढार्वले या यक्तींना माझ ेयेणे हणजे 

एक पवर्णीच सापडली. अिधका-यांना मा या एकूण एक हालचाली कळ याची उ कट भीतीज य इ छा आिण 

खर् याच न हे तर खो याही बात या मजिव द्ध सांगनू ती इ छा पुरवून कसाबसा आप या माग या अपराधांचा 
अिधका-यांस िवसर पाडून आपली सटुका क न घे याइतकी या राजकीय बंदीवानांतील दोघा-ितघा बंगाली 
बंदीवानांचे हे सौज य! या दोन पेचां या कचा यात मला शेवटपयर्ंत राहावे लागले. मजिव द्ध जो जो कोणी चुगली 
करी तो तो अिधका-यांस िप्रय होई - िप्रय आहे असे ते दाखवीत - आिण यास काहीना काही बंदीगहृातील सवलती 
िमळत. यायोगे मजिव द्ध चुगली करणे हा एक प्रिति ठतपणाचा लाभकारक धंदाच होऊन बसला. इतर ग यर्, 
पापी, अपराधी तो धंदा करीत होते यात आ चयर् नाही. पण याच वाह या गगेंत या दोघा-ितघा राजकीय 

बंदीवानांनी पण हात धऊुन आप या पोळीवर तूप ओढ यास कमी केले नाही. यांना िमळाले या प्र येक 

सवलतीमागे बहुधा माझी एक एक यातना वाढत जात असे. पण ते सवर् पुढे सांगावयाचेच आहे. 
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प्र तुत या िचठीत वरील आिण इतर लहानसहान उदाहरणे देऊन बंगाली राजकीय बंदीवानांतील एका पक्षाने 

दसुर् या पक्षािव द्ध मला जी कळकळीची सचूना िदली होती ती वाचून मी मनाशी इतकेच ठरिवले की, तरीही 
यां या हातून मागे इतकी, करारी, साहसी आिण िनः वाथर् देशसेवा घडली आहे यां यािवषयी आपण प्र यक्ष 

चौकशी क न पिरचयो प न िनि चती क न घेईतो काहीही िव द्ध मत क न घेऊ नये; िकंवा जरी यांचे हे नैितक 

अधःपतन खरे आहे असे आप या प्र ययास आले तरीही याव न यां या माग या देशसेवेवर िशतंोड ेउडवू नयेत. 

केवळ सावधानतेची सचूना डो यापुढे ठेवून जपून पावले टाकावी इतकेच. 

अब बस हुआ! माफ करो ! 
या िचठीचे दसुरे िकंवा ितसरे िदवशी मा या क्रमांकातील अंगणात हणजे सात या क्रमांकाचे भागात 

राजकीय बंदीवान वगळून इतर बंदीवान कामासाठी सोड यात आले. या क्रमाकां या भागात जवळजवळ दोनशे 

बंदीवान नारळांचे सोडणे, फोडणे, तुकड ेकरणे इ यादी कामावर असत. ते हा मजकिरता तो भाग िन याचा िरकामा 
ठेवणे शक्यच न हते. हणनू केवळ ती ितसर् या तळाची चाळ, जीत मी होतो, तेवढी िरकामी सोडून आता रात्री 
िनजावयास दसुर् या खाल या दोन तळां या मज या या चाळी बंदीवानास मोक या क न िद या हो या. या 
िदवशी दपुारी खाली अंगणात अगदी बाजार भर यासारखा झाला. शेकडो - हजारो नारळ गा यांत भ न आणनू 

यांचा ढीग घातला जाई. यात बं यांची एक तुकडी ते सोलनू या प यां या पडवीतून नारळामागनू नारळ फेकीत 

राही. प यांस लागनू धाड धाड आवाज सारखा चालत राही. ितकड ेनारळ फोडणारी तुकडी खटाखट घाव घालनू 

घावागिणक नारळ तोडून फेकून देई; ते पाणी िपपांनी भ न भ न वाहून ने यात आणखी एक तुकडी गुगं होई. 

बाकी तीस-चाळीस बंदीवान या कापले या वा यांस खुरपणीने भोकसनू खोबरे तुक या-तुक यांनी कापून 

िभरिभर नरो या िभरकावीत. नारळाचा तुकडा खाणे तर काय पण अगदी वाहून यथर् जाणार् या नारळा या 
पा या या पाटातील एक थब पाणी िपणे हाही िनयमाचे भाषेत अपराध होता आिण प्र यही दोन-तीन बंदीवानांस 

यासाठी िशक्षा िमळे. तरीही एकदा कामास आरंभ झाला की, याचे याचे त ड नारळाने भरलेले, मान खाली 
घातलेली आिण डोळे कोपर् यातून कोणी आप या भरले या त डाकड ेपाहत तर नाही हणनू कावरेबावरे होऊन 

गरगर िफरत असलेले! या बाजारची ती ग मत, ती दाटी, तो गलका, या ऑिफसर (बं यांतील या लोकांस 

अिधकारी कर यात येई) लोकांचा चलो भाई काम करो! ए साला क्या खाता ! या आरो या. या सग या धांदलीत 

क्षणभर आपण बंदीवान आहोत याची िव मतृीच पड.े पण ती कोठपयर्ंत तर त डात या तुक यास पेटी ऑफीसरने 

पािह यामळेु कंबरेवर दाणकन येऊन याचा सोटा बसला नाही, िकंवा या ओ याखाली दपुार या वेळेस अंग 

कसकस ूलागून ‘पुरे आता हा जीव’ असे झाले नाही तोपयर्ंत ! 

दहीनारळ 

मा याबरोबरच कुठेही न जाता मा या या सात या क्रमांका या चाळी या ितसर् या तळावर बंद झाले या 
आिण या एका तवासास कंटाळले या आम या पठाण वॉडर्रास या िदवशी तो बाजार पाहताच खाली जाऊन थोड े

नारळाचे पाणी िपऊन काही दोन-तीन नारळ मखुशुद्धी हणनू त डात टाकावेत असे न वाटणे अगदी अ वाभािवक 
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होते. बरे, मजवर नेमलेला तो वॉडर्र हणजेच अिधकार् या या पुठ्ठय्ातला. यास कोण िभणार नाही? दे नारळ 

हणताच यास कोण गपुचूप खोबरे काढून देणार नाही? दपुारी ते राज ी पेटी ऑिफसरास, तोही पठाणच 

अस याने, खुणवून, चाळीचे फाटक उघडून खाली अगंणात गेले. पा याची- नारळा या पा याची - दोन-तीन 

शहाळी कोवळी कोवळी तोडवून घेऊन गटागट पोटात ओतून िदली. आता मखुशुद्धी तेवढी उरली. नेहमीप्रमाणे 

नरो यातून नारळ ‘खुरपून’ काढणार् या बंदीवानांची जी लांब ओळ बसली होती तेथे जाऊन एकास “हात चलाव” 

हणनू धमकी िदली. वॉडर्रला पाहून घाब न तो बंदी हात चालिवतो, हणजे काम लवकर क  लागतो न लागतो 
तोच वॉडर्र महाराजांनी वतःच हात चालिव यास आरंभ केला; आिण शेजार या एका बंदी या उगीच त डात एक 

चपराक ठेवून िदली की, “नारळ खाता है नहीं ? देखो मुँह देखो!” नारळ खा याकिरता या बंदीवानाचे त डात 

दे याचे सपंताच सवर्त्र अनुकूल वातावरण उ प न झालेसे यास वाटले; कारण आता आपण कोणासही नारळात 

उ तम हणनू जो दहीनारळ हणनू ितकड ेप्रख्यात आहे तो दे यािवषयी सांिगत यास भीतीने ना हण याची 
याची प्राज्ञा होणार नाही. असे नेहमी या अनुभवाने यास पक्के कळून चुकले. तोच एका मद्रा या या आिण 

यातही नवख्या आले या बं या या हाताशी लपवून ठेवलेला दहीनारळ उ लेिखत वाडर्रसाहेबां या टीस पडला. 
विरत वारी तेथे पोचली. “लाव साला नारळ इधर” हणनू आज्ञा झाली. पण तो मद्रासी जरा ऐटीतच िदस ू

लागला. तो मद्रास इलाख्यातील एक नावाजलेला दरोडखेोर होता. तामील तु ं ग अनेकवार पाहून िनढार्वून आता 
प्रथमच का यापा यावर आलेला. तोही दहाच वष िशक्षेसाठी; हणनू फारसा यालेलाही न हता. यातही यास 

िहदंु थानी खरोखरच फार थोड े येत अस याने “इ ले इ ले” हणजे “नाही, नाही” हणनू वेळ मा न ने याचा 
मद्रासी बंदीवानांचा ज मिसद्ध अिधकार यास प्रा त झालेला. ते हा वॉडर्रा या उमर्ट आजे्ञस याने जरा ऐटीनेच 

“इ ले” हणनू ठरािवक उ तर िदले. तो दहीनारळ याने चांगली एक आ याची तंबाखू देऊन गु तपणे नारळ 

फोडणा-यांपासनू िवकत घेतलेला. तो या यासारखा िनढार्वलेला बंदीवान या वॉडर्रास सहज कुठला देणार? पण 

या पठाणी वॉडर्रास असा नाही हणणारा िहदं ूबदंी सहसा भेटत नस याने ते अगदी चढेल झालेले असत. या 
मद्रा यास या वॉडर्राने िशवी देऊन पनुः तो नारळ मािगतला. मद्रासी सामोपचारच बरा असे समजनू कळवळून 

“इ ले वामी इ ले” हणनू वेड पांघ  लागला. पठाण रागावला. पठाणां या आिण मसुलमानां या नेहमी या 
प्रवृ तीप्रमाणे वाथीर् भांडणही िहदंूंशी होताच ते धािमर्क युद्धातील एक पिवत्र कतर् य भास ू लागले. पठाणाने 

आणखी िश या हासडून “ए काफर है साला इसकी चोटी उखाडना चाहीये” - हा िहदं ूआहे साला, याची शडीच उपटली 
पािहजे- असे गजूर्न या मद्रा या या शडीस हात घातला. या मद्रा याला िहदंु थानी खरोखरच समजत न हते, 

यामळेु तो क्षणभर ग धळला. यास वाटले, हा मला काही ठीक गो ट सांगत असनूही मी मानली नाही काय? पण 

वॉडर्रने यास शडीने िहसडून या दहीनारळास हात घालताच मद्रा याने याची दाढी ध न ओढाताण चालिवली. 
ओरडले असे कोणीच नाही; कारण दहीनारळाची गपुचूप चोरी कर याचा डाव दोघांचाही होता. 

बस हुवा, माफ करो ! 
शेवटी पठाण वॉडर्राने इतर बंदीवान आपणास हसतात असे पाहताच नेहमी या सवयीप्रमाणे सोटा काढून या 

मद्रा यास जोराचा दणका मारला आिण याची शडी असी िहसकली की ती अधीर् उखडून िनघाली. ‘काफर’ साला 
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काफर हणून रागाने जळफळत पठाण यास मारीतच होता. शेवटी एकदम काय झाले की, तो मद्रासी जो उसळला 
तो एक ना दोन श दही न बोलता या वॉडर्र-महाशया या दाढीचा हातास पीळ मा न आिण यास उचलनू धाडकन 

भमूीवर पाडता झाला; आिण या या छातीवर गडुघा रोवून ताड ताड त डात भडकावीत चालला. पेटी ऑिफसर हा 
याचा िमत्र पठाण वॉडर्र ितकड ेआला हणनू लांब आडोशास जाऊन नमाज पढत होता. या वॉडर्रा या पीडसे 

कंटाळलेले बंदी कुणी आरडाओरड फारशी न करता जागा ध न गमंत पाहत रािहले. मला वरतून गजाशी उभे राहून 

हे पाहताच हस ूकोसळले. वॉडर्र महाशयाची जी उ या तु ं गास िभविवणारी पठाणी टोपी, तो फेटा कुणीकड या 
कोणीकड ेगेलेला, आिण ओठात या ओठात काही तामील श द पुटपुटत तो मद्रासी या या दाढीस िपळून ध न 

ठोशामागे ठोसा चढवीत उरावर बसलेला! वॉडर्र महाशय ‘काफर’ हणनू हणतील तर शपथ ! गपुचूप 

दहीनारळाचे िठकाणी मार खात वारी पडलेली आिण या वारीवर मद्रासी वार झालेला! अखेर एकदोन 

िमिनटांनी पठाण वॉडर्राने त डात खाताखाताच हटले “अब बस हुआ ! माफ करो!” ठेचाळून कासावीस झाले या 
वनीने हटलेले ते वाक्य ऐकून मला वाटले आता या मद्रा याने यास सोडून देणेच योग्य होय. पण पाहतो तो 
मद्रासी भयंकरच चवताळून मो याने तामील भाषेत िश या हासडीत या पठाणाचे डोक्यावर वेगाने बुक्के मा  

लागला. 

माफ करोतील ‘मा’ 
कारण िहदंू थानी जवळजवळ येतच नस याने या मद्रा यास माफ करो यातील ‘मा’ तेवढी कळली, आिण 

याला वाटले की वॉडर्र मला अजनूही मायबहीणी व न िश या हासडतो आहे. जो जो पठाण हणे अब बस ! माफ 

करो ! माफ करो ! तो ‘मा’ ‘मा’ हणनू दरडावीत तामील भाषेत िश या हासडीत तो मद्रासी डोक्यावर ठोसा 
चढवीत रािहला. 

शेवटी जो ग धळ हावयाचा तो होऊन पेटी ऑिफसर व बंदीवान सवर् धावत आले. ती झुंज सटुली. तो सतं त 

मद्रासी हाताने आिण त डाने िमळून बडबडू लागला की, “साहेब - हम - तुम - मार!” या िहदंु थानी श दांत 

हावभाव करीत आिण गळयावर बोट लावून दाखवीत याने प टपणे असे बजावले की, जर ही गो ट साहेबाचे 

कानावर घालनू मजवर खटला भरशील तर मी तुला गळा दाबून ठार मारावयास सोडणार नाही. 
तस या मद्रा याची ती धमकी, सवाशेर पाहताच पावशेर होऊन जा याचा पठाणी शेरांचा उपजत वभाव, 

आिण वर या चाळीत बंद असलेला हा वॉडर्र िनयमािव द्ध खाली अगंणात येऊ िदला का हणनू भावी खट यात 

पेटी ऑिफसरिव द्ध उठणारा पिहलाच नैयिमक कायदेशीर प्र न या सवर् गुतंागुतंीस िभऊन पेटी ऑिफसर व ते 
वॉडर्रमहाशय कोणीच साहेबांस ती गो ट सांगणे योग्य समजले नाहीत. आिण तीन-चार दहीनारळ खाऊन जी 
मखुशुद्धी करावी हणनू वॉडर्रमहाशयास इ छा उ प न झाली होती ती मखुावर खा ले या मद्रासी ठोशां या 
मखुशुद्धीवरच तृ त क न आपले िवखुरलेले कपड ेसावरीत सावरीत आिण साफा बांधीत बांधीत वारी पुनः या 
चाळी या ितसर् या तळावर येऊन आम या पहार् यावर उभी रािहली! 



 

www.savarkarsmarak.com 

जण ूसहजग या मी यास िवचारले की, काय झाले? पठाण वॉडर्र, मी पािहले नसावे असे समजनू ऐटीने 

हणाला, “वो एक चोर साला, दहीनारळ चोरी करना मगंता था ! वो खूप पीटा गया! “ मी सि मत उ तर केले, 

“ठीक ! एक चोर साला दहीनारळ चोरी करना मगंता था वो साला खूप पीटा गया नही !” 

तो साला चोर जो पीटा गया तो कोण हे या पठाणाचे पठाणास माहीत की माझ ेमला!! 
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प्रकरण नववे 

तत्र थ राजबंदीवानांची पूवर्ि थती 
आता या ित्रतल चाळीत मला बंद केलेले होते ित यात राजकीय बंदीवानांवाचून इतर बं यांस कामासाठी 

आिण राह यासाठी सोडिव यात आ याने मला तु ं गातील बर् याच उलाढाली कळू लाग या. या िवषयासबंंधी 
मला उ सकुता होती तो िवषय हणजे अथार्तच राजकीय बंदीवानांची तथेील ि थती आिण माझ े ये ठ बंधूंची 
खुशाली हा होता. यािवषयी गु तपणे या ना या रीतीने मला बरीच मािहती कळली. िहदंु थान या वातं यासाठी 
भयंकर कृ ये क न जे लोक तस याच भयंकर िशक्षा पावले यांची काय गत झाली, हे जाण याची वाचकांस 

उ कंठा असेल हणनू ते वृ त सिव तर तर न हेच पण सिंक्ष तपणेही जरी येथे देता येत नाही तरी िजतके देता 
येईल िततके देऊन आिण सिूचत क न ठेव यास हा प्रसगं योग्य आहे. एतदथर् यांची प्रारंिभक काही मािहती देतो. 

बाँबगोळेवाले 

अदंमानाम ये प्रथमतः जे आधुिनक रा यक्रांितकारक गेले यांत मािणकतोळा बागे या कटातील बंगाली 
गहृ थ आिण याचे अगदी मागोमाग महारा ट्रातील ी. गणेशपंत सावरकर आिण ी. वामनराव जोशी हे गहृ थ 

होते. यां या मागेपुढेच बंगा यातील एका राजकीय दरो या या सबंंधात पाच-सहा लोक आले होते. या सवर् 
राजबंदींत याव जीवन काळेपाणी झालेले हणजे बंगा यातील ितघे आिण महारा ट्रीय दोघे हते. बाकी बंगाली 
मडंळी दहा वषार्ंपासनू तीस वषार्ंपयर्ंत िशक्षा झालेली होती. मी तेथे गेलो ते हा या मडंळीं यितिरक्त अलाहाबादे या 
वरा य पत्राचे चार सपंादकही सात ते दहा वष िशक्षा लागनू आलेले होते; परंतु यां यावर रा यक्रांती कर याचा 
आरोप नसनू राजद्रोहाचा ठेवलेला होता. इतकेच न हे तर ते खरोखरच रा यक्रांती या त वाशी अगदी अपिरिचत 

आिण यवहाराशी िव द्धही होते. परंतु केवळ राजद्रोहा या अपराधासाठी िशक्षा देऊन यांस क्रांितकारकांत नेऊन 

ठेव याने यातील काहीजणांस रा यक्रांतीची त वे देखील पिरिचत आिण यवहारसमंत होऊ लागली इतकाच 

काय तो या िशक्षेचा पिरणाम झाला. मला आता कोण या खट यात कोण कोण होते आिण कोणा यक्तीची काय 

मते होती ते िनि चतपणे आठवत नाही हणनू सवर्साधारण िनदश क नच समाधान क न घेणे प्रा त आहे. वर 

उ लेख केले या मडंळीं यितिरक्त आणखी एक राजबंदी तेथे असावेत असे वाटते. प्रथमतः गेले या लोकांत 

बंगाली मडंळीच अिधक अस याने आ हां सवार्ंनाच लोक बंगाली हणत. पण पुढे पुढे जे हा पंजाबािदक प्रांतातून 

शेकडो लोक येऊन थडकले ते हा आ हांस असेच दसुरे एक अडाणी नामािभमान झाले. ते हणजे ‘बाँबगोळेवाले.’ 

जीभवाले अथवा राजकैदी 
राजकीय बंदीवान याचा अथर् तर काय पण तो श दच यांनी ज मात ऐकला नाही या हजारो बंदीवानांस ती 

क पना सचुणार वा समजणार तरी कशी? यांत बहुतेकांना बाँब फेक याचा अ यास के याची क पना धारण 

करता आली आिण याच सामा य लक्षणाने आम या वगार् या सामा य िनदशाचे काम चालवून घे यात आले. 

बारीसाहेबांना जे हा राजकीय बंदीवानांची आव यकता पड ेते हा ते हा “जाव, वो सात नंबरका बाँबगोलेवाला लाव” 
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िकंवा “सब बाँबगोलेवालेको अभीके अभी बंद करो” हणनू गजर्ना होई आिण सवार्ंस ते समजे. मी गे यानंतर मी 
वेळी अवेळी बंदीवानांस समजावी की, अरे, बाँबगो यांनीच लढावे असे सांग याचा आम यावर आरोप न हता. 
सरकारशी लढावे हे सांग याचा- वरा य थापावे हे सांग याचा आरोप होता. आम यात काही िप तुलांनी, काही 
बंदकुांनी आिण काही तर केवळ लेखणींनीच लढत होते. काहींनी तर बाँब पािहला देखील न हता तर मग बाँब 

चालिव याची गो टच नको. जी काय आ ही सवार्ंनी चालिवली ती जीभ होय. मग आ हास तु ही ‘जीभवाले’ 

हणत जा. ‘बाँबवाले’ का हणता? ‘ हणजे’ ते हसनू हणत, “मग तु ही खरे काय नाव ते सांगा. आ ही त े

हण.ू” मी हणावे, “आम या वगार्चे खरे नाव ‘राजकीय बंदी’ बरे, ते नाही सहज उ चारता येत तुला? तर 

‘राजकैदी’ इतकेच हणत जा.” हा श द मात्र यांना झटकन उ चारता येई. पुढे तो ढ झाला. तथािप 

बारीसाहेबांना मात्र तो मळुीच खपत नसे. आ हांस कोणी ‘बाबू’ (हा श द अदंमानात स मानदशर्क हणनू 

लावतात.) हटले तरी बारीसाहेब ओरडावयाचा “कौन बाबू है? साला! वे भी सब कैदी ह!” मग या बारीसाहेबास 

इतर बंदीवानांत यांस िलिहणे येई यांस बाबू हट याचा राग येत नसनू केवळ आ हांस मात्र बाबू हणनू 

बंदीवानांनी हणावे हे मळुीच खपत नसे, ते बारीसाहेब आ हांस राजबंदी अथवा राजकैदी हणनू लोकांस थोडचे 

हण ूदेणार? 

‘डी’ ितकीट 

आ ही ‘पोिलिटकल िप्रझनसर्’ नाही हे मरेतोपयर्ंत बारीसाहेब घोकीत होते. कोणी बंदीवानाने यां या समक्ष 

राजकैदी हटले की साहेब गरजलेच “कौन राजकैदी? वो तु हारे माफक ही एक मामलुी कैदी है। बदमाष कैदीओंका 
‘डी’ ितिकट देखता नहीं तुम उसके छातीपर?” बदमाषांतील अट्टल बदमाषास खूण हणनू एक ‘डी’ हणजे 

‘डजरस’ (भयंकर) या अथार्चे अक्षर खोदनू आ हां सवार्ंस कप यावर लावावयास िब ला िदलेला असे. तरी देखील 

मला पिह या िदवसापासनू शेवट या िदवसापयर्ंत बंदीगहृात ‘बडा बाबू’ हणनूच सवर् सबंोधीत असत. फार काय 

वतः बारीदेखील चुकून अनेक वेळेला बोलनू जाई “ए हवालदार, जाव, वो सात नंबरके बडा बाबूको बुलाव!” 

याचप्रमाणे आम या उपदेशाने राजकीय चळवळीचे ममर् जसे जसे बंदीवानांस कळू लागले तसे तसे ते आपण 

होऊनच आ हास ‘राजकैदी’ हणनू सबंोधू लागले. या श दात अतंभूर्त असले या वरा याथर् झट या या या 
िवचारासाठी बारीसाहेब या नावाचे नाव देखील काढू देत नसत याच िवचाराचा प्रामखु्याने उ लेख बदंीवानां या 
िच तावर ठसावा हणनू मी याच नावाने आ हांस उ लेखावे हणनू सवार्ंस शक्य तो िशकवी आिण अखेर तोच 

श द प्रचिलत झाला. बारीसाहेबापासनू तो अगदी वर या अिधका-यांपयर्ंत तु ही ‘पोिलिटकल िप्रझनसर्’ नाही, 
साधारण पापी बंदीवान आहा हे जसे शपथेवर शंभर वेळा िनकू्षन सांिगतले असताही आ ही सवर् अखेर ‘पोिलिटकल 

िप्रझनसर्’च ठरलो; याचप्रमाणे यांनी िकतीही धाकदपट केली तर बंदीगहृापासनू तो अदंमानातील वतंत्र 

वसतीपयर्ंत आ ही ‘राजकैदी’ हणनूच सबंोिधले जाऊ लागलो. 
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कू्रर देवतलेा नैवे य 

मी अदंमानास जा या या पूवीर् जे राजबंदी तेथे गेले हणनू वर िलिहले यांस प्रथम एकाच चाळीत एकत्र 

ठेव यात आले होते. यां यावर एक पठाण बंदीवान अिधकारी होता. नारळाची सोलनू काढलेली जाड साले - यात 

नारळाचे फळ सापडते ती, यांस ितकड े ‘िछलका’ हणतात आिण कोकणात ‘सोडणे’ हणतात ती -वाळवून 

कुटावयाची आिण यां यातील का या नीट काढून साफ क न यावयाचा हे काम यांस िदलेले होते. ते कामही 
कठीणातलेच होते तरी तलेा या घा याइतके कठीण न हते. वा तिवक पाहता या बंदीवानांना पुरती इंग्रजीची 
पेिलगेंही येत नाहीत यांना देखील आ याबरोबर िकंवा थोड ेआगेमागे िलहावयाचे काम दे यात येऊन ‘बाबू’ 

हणनू बंदीवानांवर अिधकार दे यात येतो. पण राजकीय बंदीवानांत मात्र कोणालाही िलिह याचे काम न दे यात 

येता यां या ज मातही जी यांनी केली न हती ती काबाडक टी कामे दे यात आली. क्विचत यांस नुसती 
पेिलगें ये याहून िकती तरी अिधक इंग्रजी येत होते. या यां या िशक्षणातील यूनतेसाठी ते िलिह याचे काम 

कर यास अपात्र समजले गेले असतील ! 

तथािपकाम जरी काबाडक टाचेच होते तरी सवार्ंना एकत्र राहता येई हाच लाभ या समाजिप्रय सिुशिक्षत 

मनु यांस सखुद होई. यांतील एक-दोघांस काही रोग अस याने दधू िमळे. ते दधू यां यावरील पठाण 

अिधकार् यास नैवे याथर् गु तपणे समिपर्त केले जात अस याने ती कू्रर देवताही थोडीबहुत कमी उग्र झालेली असे. 

या दोन गो टींमळेु एकंदरीत या वेळेस राजकीय बं यांची अव था तु ं गात या मानाने अगदीच दःुसह न हती. 
माझ े ये ठ बंधूही याच चाळीत असत. 

परंतु काही मिहने असे जाताच कलक याहून पाहणीसाठी xxx नावाचे एक पोलीस अिधकारी अदंमानास 

आले. यांनी येऊन जे हा राजकीय बंदी ‘िछलका’ कुटीत आहेत आिण एकत्रच - जरा अतंराअतंरावरच - ठेवलेले 

आहेत हे पािहले ते हा बदंीगहृातील माणसांस इतक्या तरी माणसुकीने वागिव यात यावे याचा यांना साहिजकच 

िवषाद वाटला. यांनी अदंमाना या अिधका-यांची कानउघाडणी केली; आिण हे बंदीवान काही खुनी, चोर, 

दरोडखेोरांसारखी स छील आिण दयाद्रर् माणसे नसनू अट्टल बदमाश राजकीय बंदीवान आहेत आिण यांची खोड 

मोडले असेच यांस इतःपर वागिवले जावे असे उ च राजकीय त वाचे ममर् या थािनक आडदांड अिधका-यां या 
िच तावर ठसवून िदले. 

तेलाचा घाणा 
ते हापासनू मनू बदलला. या राजबंदीवानांस िनरिनरा या चाळींत एकएकटे क ड यात आले. यांनी 

आपसात अवाक्षर बोलताच बे या, हातक या इ यादी िशक्षा दे याचा सपाटा चालला. नानाचे हौदावर िकंवा 
जेवावयास दरू या टोकास बसले असता नुसते ‘बरे आहे ना?’ हणनू खुणा कर यासाठी िशक्षा सात िदवस 

हातकडी ठोकून उभे राहणे अशा होऊ लाग या आिण अतंी ते िछलका कुट याचे काबाडक टाचे कामही 
पेिलगंपेक्षा अिधक इंग्रजी येणार् या माणसांस देणे अ या य वाटून बैलाकडून करवून घे या या योग्यतेचे तेलाचा 
घाणा ओढ याचे तु ं गातील कठीणतम काम यांस दे यात आले. खोड मोडली पािहजेना ! दोन दोन मिहने हे काम 
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के यानंतर एक मिहना पनुः िछलका दे यात येई की पुनः तेला या घा यास यांना जुपंून दे यात येई. सकाळी 
उठताच लगंोटी नेसनू खोलीत बंद हावयाचे. आत घा याची दांडी हातांनी चाक िफरवतात तशी िफरवावयाची. 
खोबरे या उखळीत पडले की ती इतकी जड जाई की कसलेले हमाल देखील ित या वीस फेर् या िफरिवताच 

रडकंुडीला येत. िवशी या आत ते काम चोर दरोडखेोरांसही सहसा देत नसत; पण राजकीय बंदीवानांनी मात्र ती 
दांडी वाटेल या वयात िफरिव यास हरकत नाही असे अदंमानी वै यकशा त्राचे मत असे. यामळेु या दांडीस 

हातांनी उचलनू अधार् गरका देऊन वर के यास बाकीचा अधार् गरका दे यास लागणारा जोर हातांत नस याने ितला 
ल बकळून तो पुरा करावा लागे. इतका या घा यातील खोबरे िपस यास जोर लागे. इतक्या काबाडक टास अगदी 
अनोळखी आिण कोमल वयाचे त े िवशी या आतबाहेरील सिुशिक्षत राजबंदी असत. सरासरी सकाळी दहा 
वाजेपयर्ंत एकसारखे असे गरके िफरिवता िफरिवता वास जड होई. कोणा कोणास- न हे बहुतेकांस - खरोखरच 

चक्कर येऊन वारंवार खाली बसावे लागे. दहा वाजता िनयमाप्रमाणे दोन तास कामे बंद असावयाची. पण ‘कोलचेू’ 

हणजे या घा याचे काम बंद ठेवले जाणारे नसे. जेवण येताच खोली उघड यात येई. बंदीवान बाहेर येऊन थाळीत 

भातवरण पोळी घेऊन आत िफरला की दार पुनः बंद. जरी कोणी हात धुऊन घामाने भरलेले अगं साफ क  लागला 
तरी देखील िततका उशीर सहन न होऊन जमादार- हणजे बंदीवानातील बदमाष जो कोणी अिधकारी केलेला असे 

तो आईमाईव न िश या हासडू लागलाच हणनू समजावे. हात धु यास पाणीच मळुी कोठून िमळणार? िप यास 

पाणी िमळ यासाठी जमादाराचे आजर्व करावे लागे. कारण कोलतू काम करताना तहान मन वी लागे. पाणीवाला 
पाणी देत नसे. चो न कोणास तंबाखूची िचमटी िदली तरच देई. जमादारास सांगावे तर तो ओरड े “कैदीको दो 
कटोरा पाणी देनेका हुकूम है, तुम तो तीन पी गया; और पानी तमुारे बाफ घरसे लाव!” जमादारा या वा तिवक 

भाषेचे हे अगदी स य श दांत आ ही भाषांतर केले आहे. हात धु या या आिण िप या या पा याची येथे ही ि थती 
तेथे नानाचे नाव कशास? 

‘तेल पूरा करना पडगेा!’ 
नानाचेच कशाला जेवणाचीही तीच ि थती. जेवण वाढून दार बंद करताच जमादाराला ही िचतंा नसे की 

बंदीवान ते जेवतात की नाहीत. यास ही िचतंा असे की, ते पुनः तो कोल ूिफरवू लागले की नाही. तो सारखा या 
चाळीतील कोठ यांपुढून ओरडत चाले, “बैठो मत, शामम तेल पूरा करना पडगेा! नहीं, तो पीटे जाओगे और सजा 
भी होगी वो बात अलग ही!” हे यांचे ओरडणे ऐकताच िक येकांस पुढे घास िगळणेही अशक्य होई. कारण 

सं याकाळी तेल कमी भरताच प्र यही लाथाबुक्यांखाली आिण सो याखाली बंदीवान तुडिवले आिण िपटले जाताना 
प्र येकजण पाहत असे. या धाकाने पोटात या क टांनी भयंकर भकू लागली असातानाही कोल ूिफरिवताच उ या 
उ या घामा या धारा यात पडतातच आहेत या थाळीतील घास त डात भरीत आिण िगळीत आिण कोलू 
िफरवीत. असेच जेवण आटोपीत असताना िक येक बदंीवानांस मी अनेक समयी प्र यक्ष पािहले आहे. 

असे ते जेवण जेवून पनुः पाच वाजेपयर्ंत कोल ूिफरवीत राहावा लागे. सवयीनंतर कोणाचा चार वाजता होई. 

अगदी िनढार्वलेला शंभरात एखाददसुराच मनु य सदोिदत पुरे काम हणजे ३० प ड तेल काढू शके. बाकीचे आज 
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ना उ या इतके काबाडक ट क नही काम पुरे कर यास असमथर् होत. यां यात जे नविशके, साधे, आिण 

सापेक्षतः प्रामािणक असत, हाय हाय ! यां यावरच जमादार-वॉडर्रांचा मार पड.े पुरे न जेवताही काम केले तरी तेल 

पुरे न होऊन थपडा, लाथा, का या खात थकलेले ते बंदीवान तेल ओतून रडत परत चाललेले मला अजनू िदसत 

आहेत ! नरम वभावी बंदीवानांची ही दशा ! जरा िनढार्वलेला असेल अगर तापट असेल यास हातकडी, दंडाबेडी 
इ यादी या मारिपटीपेक्षाही ससु य अशा िशक्षा. या यव थेने बंदीगहृात पाय टाक यावर असलेला स छीलपणा, 
उरलेला प्रामािणकपणा आिण अविश ट असलेली ल जा देखील माणसातून िनघून जाते. याची ल जा िनघनू 

जाते तीच माणसे शेवटपयर्ंत बंदीगहृात जगतात, िनदान जे काही जगतात ते बहुधा यां यातीलच असतात. 

रात्रीचे कोलूवरील काम 

कारण िनढार्वले या, तापट आिण अट्टल बदमाषांसही बारीसाहेब अगदीच िढले सोडीत असे नाही. सरळ 

सा यांना मारपीट प्रथम आिण येता जाता होई; कारण गोगलगायींना तुडिव याचा पराक्रम करणे वीर पु षांस 

के हाही सोपेच जाते. यातही या सा या दबु या कोडग्यांस मारपीट चाललेली पाहून या बदमाषांचे तेल पुरे 

झाले नसे यांसही अिधक त्रास िदला तर आपणासही असेच प्रायि च त िमळेल ही भीती साहिजकच पड ेआिण 

यांतील काही काम पुरे कर यास धडपडत. इतक्यावर एखादे िदवशी खोबरे ओले असले आिण कोणाचेच तेल पुरे 

सं याकाळपयर्ंत झाले नाही तर बारीसाहेबापाशी दसुरी एक तोड होती ितचा उपयोग होई. हे बंदीवान लोक कट 

क न काम कोणीच पुरे करीत नाहीत असे मोठमो याने गजर्त समुारे पाच वाजता सं याकाळी जे हा सायंकाळचे 

भोजन वाढ यात येई ते हा यांचे तेल पुरे ३० प ड होणार नाही यांस ते पुरे होईतो जेवण िमळणार नाही हणनू 

आज्ञा सटेु. सकाळी ६ पासून अिव ांत उ या उ या जेवत दपुारचे ११ वाजता जेवून सं याकाळपयर्ंत सारखा कोल ू

िफरवीत जे ांत झालेले, यांत तेल परेु केलेले दहापाच बंदीवान जरी असत तरी, बाकी चाळीस-प नास कोलवूरील 

लोक खरोखरच अशक्य हणनूच तेल पुरे क  शकलेले नसत. पण बारीसाहेब खुचीर् मागवून घेऊन, या चाळीस 

कुलपू ठोकून, सवर् बंदीगहृातील कामे बरोबर पाचसहा वाजता आटोपून, िनयमाप्रमाणे सवर् तु ं ग बंद झा याचे 

प्रितवृ त (िरपोटर्) कळवून, केवळ तेव या चाळीतील काम ठासनू चालवीत बसे, या िनयमास पायाखाली तुडवून 

चालले या रात्रीतील कामाची बातमी बाहेर फोड याची कोणा िशपायाची वा नोकराची काय माय याली होती ? 

बारीसाहेब आठव याचे आत या यावर कोणते कुभांड वा खटला रचून यास ख यात पाडील याचा काही िनयम 

थोडाच होता. ते हा सात-आठ-नऊ, रात्री नऊवाजेतो कोल ू िफरवीत असत! येता-जाता िशपाई जमादार मारहाण 

करीतच आहेत, रात्री तासामागे तास वाजत आहेत, सवर् बंदीगहृ िनजनू आहे, तेवढी कोलचूी चाळ तरर्रर् करीत काम 

करीत आहे, बारी चाळी यापुढे खुचीर्वर डुलक्या घेत आिण मधनूच आई-माईव न िश या हासडीत, “अबतक तेल 

नहीं हुआ तो मारो सालेको बेत, कल मारना तो आज मारो!” असे ओरडत पडलेले असत. 

रोगाचे ढ ग 

यां या हातास काबाडक ट िशवले नाहीत, यां यात कॉलेजातील अ ययन अ यापन - केलेले लोक होते, 

अशा राजकीय बंदीवानांस - यां यातील सतरा वषार्ं या मलुांसही- याच कोलचेू काम मिहनोगणती दे यात आले. 
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यां या क टास पारावार उरला नाही. यातही काही आजारी पडले ते हा तर मरण बरे असे यांस वाटू लागले. 

कारण आजार भयंकर व पाला पोचेतो ढ ग या को टकात मोड.े यातही ताप असला -१०१ चे वर तो ताप 

समजला जाई- तर राजबंदी ग्णालयात न हे तर कोठडीत कामािवना बंद केला जाई. साधारण चोरी, आगलावी, 
दरोड,े गळेकापी इ यादी पोटर् लेअर या नीितशा त्रातील क्षमाहर् अपराध करणार् यास मात्र ग्णालयात आजारी 
हणनू एक बाज ूिनजावयास देऊन ठेव यात येई. पण ताप िकंवा रेच िकंवा उल या असे प्र यक्ष रोग नसनू डोके 

दखुणे, दयिवकृती, जीव घाबरणे इ यादी अप्र यक्ष रोगांनी यांस जजर्र केले यांची दशा पुसावयास नको. 
यां या रोगाचें िनदान ढ ग वा कामचुकारीपणा या दोन दखु यांनी पछाडले यांतच कर यात येई. वेळी िशक्षाही 
दे यात येई. ही गो ट काही खोटी नाही की बंदीवानांतील अट्टल सो यांपाशी वाटेल ते हा भयंकर ताप वा रेच वा 
रक्ता या उल या हा या अशी औषधे आिण युक् या असत. पण हीही गो ट खोटी नाही की, अस या औषधांनी 
१०३-४ पयर्ंत तापाने फणफणत पडलेले पुरवले वा ती  पोटदखुी होऊन रक्ताचे दहा दहा रेच झाले तरी बरे, पण ही 
कोलचूी यातना काही िदवस तरी चकुो असे ‘सळो की पळो’ हो याइतके या कोलचेू क ट अस य होत -

बदमाषांसही अस य होत- याच कोलसू बंदीगहृाचे त ड प्रथमच पाहणार् या राजबंदीसही जुपं यात येई, आिण 

यां यातही कोणी अस या अप्र यक्ष दखु याने आजारी झाला असता तो ढ गी याच वगार्त मोडून या क टकर 

कामावर पुनः परत धाड यात येई. अशा क टभोगी पु षांत मा या ये ठ बंधूंची गणना प्रामुख्याने झालेली असे. 

माणसाळिव याचा प्रयोग ! 

कारण यांस घरापासनू अधर्िशशीची यथा असे. यात ते बंदीगहृातील क ट, मानिसक आिण शारीिरक. 

यात घा यास जुपंलेले; आिण सवार्ंत मोठा अपराध हणजे अशा हालअपे टेतही मागे वणर्न केले या काही 
राजबंदींप्रमाणे ते अजनू ‘माणसाळलेले’ न हते. यां या त डातून अवा तव मािहतीचा वा ितर करणीय प्राथर्नेचा 
श दही िनघाला न हता. हणनू यांना ‘माणसाळिव या’चा प्रयोग, या राजबंदीवानांस उघड उघड िहं त्र वापदे 

आिण वतःस यां या सकर् शीचा चालक हणिवणारा बारी, अजून करीतच होता. अशा ि थतीतच आिण ितचा 
पिरणाम हणनू भयंकर अधर्िशशीची यथा यांस पुनः जडली. सकाळी घा यास जुपंून तो सारखा िफरवीत असता 
जसजसा िदवस वाढे तसतसे डोके ठणकू लागे. ितडका उठत. ऊ ह सहन होईना, तरी िदवस वाढे तशा वाढणार् या 
डोक्या या या ती  ठणक्याबरोबरच “कोल ूपीसो, और कुछ जानता नहीं, कोल ूपीसो!” हणनू जमादाराची उमर्ट 

गजर्ना वाढत जाई. गोरा अिधकारी िफरतीवर येताच अजर् केला, “माझ ेडोके अितशय दखुत आहे.” यांनी उ तर 

यावे, “तो माझा प्र न नाही. डॉक्टरना दाखव.” डॉक्टर कोणी तरी िहदंु थानचाच असणार. तो आला की याने 

ताप आहे की नाही पाहून सांगावे, यास काही होत नाही. साहेबाकड े या. कारण डोके दखु याने तापमापक 

थमार्मीटर मळुीच त त होत नसे. डोके दखुते हे िसद्ध कर यास दसुरा पुरावा नाही. अथार्त लबाडी असलीच पािहजे. 

बंदीवानांची, यातही राजबं याची - यातही गणेशपंत सावरकरांची ! 
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मी हणेन तो आजारी! 
आपण करतो ते अ या य आहे हे डॉक्टरला कळे पण बारीची भीती. तो येता जाता यास सांगत बसणार, “हे 

पाहा डॉक्टर, तु ही िहदं,ू हे राजबंदीवान िहदं,ू हे के हा तु हाला गोड बोलनू ख यात पाडतील नेम नाही. 
यां याशी मा या सांग यािवना बोलताना जरी कोणी तु हास पािहले तरी तुम यािव द्ध प्रितवृ त अिधका-यांकड े

होईल. ते हा सांभाळा. नोकरी पािहजे तर तु ही हणनू यां यािवषयी काही एक हण ूनका. तु ही िशकलेले, पण 

मी अनुभवी. मला कळते, या ढ गी लोकांचे खरे आजार कोणते, खोटे कोणते! ते हा मी हणेन ते हा ते आजारी 
पडतात असे समजावयाचे बरं का?” असे हणत वतःच वतः या िवनोदाने हसत बारीसाहेब पुढे चालावयाचे. 

एकदा डॉक्टराने (हॉि पटल अिस टंट) मा या बंधूंची अ यंत केिवलवाणी ि थती पािहली. डोक्याला ितडका 
अस य होऊन ते के हा के हा िभतंीस डोके तडातड मा न घेत; तसेच उठून कोल ूिफरवावयाचा. साहस क न तो 
डॉक्टर हणाला, “चला मी दोन िदवस मा या अिधकारात तु हास िनरीक्षणाखाली (फॉर ऑ झ हशन) हणनू 

ठेवतो. घ्या अथं ण आिण या ते काम सोडून.” या या या बोल याप्रमाणे माझ ेबंधू अंथ ण घेऊन जातात न 

जातात तो बारी सोटा आपटीत आला. “ए बाँबगोलेवाला िकदर जाता है?” हणनू वसकन याने गणेशपंतास घेऊन 

जाणार् या जमादारास िवचारले. तो जमादार थरकापला व हणाला, “डॉक्टरबाबू या आजे्ञने काम सोडून यास 

िनरीक्षणासाठी सशंियत आजारी हणनू ठेव यास चालिवले आहे.” “मला का िवचारले नाही, कोण आहे तो 
डॉक्टरबाबू ए साला, वो साला!” हणनू ओरडत याने बंदीगहृ दणाणनू िदले. “ले जाव उसकू वापस, कामम लगा 
देव. मी डॉक्टरला पाहून घेतो आिण तुलाही -साला तुम- मला िवचार यािवना याला कोठहीबाहेर का काढले? 

डॉक्टराची आज्ञा की माझी ?” असे एकसारखे गजर्त याने या जमादाराकडून गणेशपंतास परत या कोलू या 
कोठडीत बंद क न कोलस जुपंिवले ! डॉक्टरचा अिधकार या बारी या हणजे बंदीपाला या अिधकार् या या 
खालचा नसनू केवळ सपुिर टडटं या हाताखालचा असे. पण राजकीय बंदीवानांचे सबंंधी कोणचेही िव द्ध गार् हाणे 

सपुिर टडटंपयर्ंत पोचू नये हणनू सवर् िहदं ूआिण िहदंी अिधका-यांची िजवापाड खटपट असे. एतदथर् बारीला 
िभऊन या डॉक्टराने वतःचा अपमान तर िगळलाच, पण बारीची क्षमा मागनू पुनः कधी कोणा राजकीय 

बंदीवानास सपुिर टडटंचे सांग यािवना कोठडीतून ग्णालयात एक क्षणभरही नेले नाही. बाकी वाटेल तो बंदीवान 

-दहा दहा वेळ तु ं ग भोगनूच न हे तर तु ं ग फोडून पळालेले बंदीवानही- आजारी आहे इतके कळवून प्र यही 
ग्णालयात जाऊ शकत. पुढे ठेवणे न ठेवणे डॉक्टराकड े असे. या या कामात बंदीपाल सहसा बोलत नसे. 

राजबं यांना मात्र ग्णालयात बहुधा म जाव! 

या अधर्िशशीचे दखुणे आिण ठसके सोशीत िदवसभर कोल ू िफरवीत माझे ये ठ बंधू सं याकाळी तेल 

मोजनू देऊन हु श क न जो या िनजावया या कोठडीत या लाकडी ओं यावर -फ यावर- अगं टाकीत तो सारे 

अगं ठणकावयास आरंभ होई. कोठे झोप लागली न लागली तो दसुरी सकाळ. की, पुनः अधर्िशशी, तो जमादार, तो 
जो का या अिधका-यांचा उपमदर् आिण जाच आिण तो कोल ू द त हणनू उभा राही. असे आठवड,े मिहने 

क टां या पराका ठेत काढले, आिण असा ज म काढावयाचा ! 
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नको हे जीवन! 

ते हाल िकती सांगावेत ! पण केवळ िशताव न भाताची परीक्षा हावी हणनू आणखी एकच घटना सांगतो. 
अदंमानात बंदीवानांस कामाचे, अ नाचे, व त्राचे, मारहाणीचे इ यादी अनेक प्रकारांिवषयी जे त्रास दे यात येत 

असत यांत एक िदस यात अगदी िकरकोळ, सांग यास अगदी सकंोचा पद परंतु सहन कर यास अगदी वतःचा 
वतःसच ितटकारा आणून ‘नको हे जीवन’ असे वाटिवणारा त्रास हटला हणजे बंदीवानांस मलमतू्रांचा अवरोध 

कर यास भाग पाडणे हा होय. सकाळी, दपुारी आिण सं याकाळी या वेळां यितिरक्त शौचास जाणे हणजे जवळ 

जवळ अपराध मानला जाई. रात्री बंदीवानांस सहा-साताला जे क डून टाक यात येई ते सकाळी सहाला उघड यात 

येई. या अवधीत लघवीला केवळ एक मडके आत ठेवीत. 

अदंमाना या बंदीगहृात सग या खो या वेगवेग या असनू प्र येकीत एकच बंदीवान बंद केलेला असे. 

हणनूच यास से यूलर जेल हणजे कोठ यांचे कारागहृ हणत. उ या रात्री या या बारा तासांत बंदीवानांस 

शौचास न लागली पािहजे असा बारीचा नीितिनयम असे. लघवीलाही पुरे न पडले इतके ते मडके लहान; कोणास 

चुकून परसाकड ेलागली तर याने वॉडर्रास कळवावे. वॉडर्राने ती िविश ट गो ट खोटी आहे असे जर वतः या 
आळसाने िकंवा भीतीने ठरिवले तर प्र न तेथेच िमटला. या बंदीवानाने सकाळपयर्ंत तसेच मलावरोध क न 

थांबलेच पािहजे. बरे, वॉडर्राने जमादारास सांिगतले तर जमादार बंदीवानांस भल याच वेळी अशी परसाकडे 
जा याची पापी लहर आ यािवषयी दहा िश या आिण वॉडर्रास बंदीवानाचे गार् हाणे ऐक यािवषयी पाच िश या 
हासडून, मनास वाट यास आिण झोपे या गुगंीत आठवण रािह यास ती गो ट डॉक्टराला कळवी. डॉक्टराचे 

परसाकड ेलागली अस याचे प्रमाणपत्र शंभर वेळांतून एखादे वेळेस िमळणार; मग ते बारीकड ेपोचवून याची लहर 

लागली तर बंदीवानास परसाकडसेाठी कुलपू उघडून बाहेर काढ यात येई; आिण सकाळी पुनः बारीसाहेबापुढे 

चौकशीत या प्र नाचे समाधानकारक उ तर कसे यावे ते कोणासच सुचत नसे असा प्र न िवचा न िश या 
हासड या जात या िनरा याच? “तुम रातम िग ला क्य  िकया-तू रात्री आरडाओरड का केलीस?” “काय क  

साहेब, परसाकड ेलागली! क्षमा करा!” ते हा सोटा आपटून िश या देऊन साहेब िवचारीत, “पण परसाकड ेका 
लागली! रात्री तुला परसाकड ेका लागली?” ग धळलेला बंदीवान फार तर उ तरे “लागली हणनू लागली!” या 
बरोबर जमादार म ये येऊन एक थोबाडात देऊन हणे, “ए साला, साहेबाची चे टा करतोस?” 

दयाळू बारीसाहेब इतक्यावर या बंदीवानास बहुधा सोडून देत. एखादे वेळी दयेने फारच द्रवून गेले या 
ि थतीत ते असले तर नुसते सोडून न देता परसाकड ेलाग या या अपराधाकिरता “एक िदवस याला कोलचेू काम 

या.” हणनू िशक्षा सांगनू िनघनू जात. 

तंबाखूची िचमटी 
अशा त्र त ि थतीत काही बंदीवान मलावरोध करणे अशक्य होऊन या कोठडीत भईुवरच परसाकड ेबसत. 

रात्रभर या आठदहा फुटां या खोलीत या मळाशीच उसे ठेऊन िनज यावर सकाळी कुलपू उघडताच भगं्याची 
मनधरणी करीत की, तुला चो न तंबाखूची िचमटी देईन, तू गपुचूप तो मळ काढून टाक. याने ऐकले तर ठीक; 
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नाही तर, वा कोणाजवळ तंबाखूच नसली तर, भगंी ब ब मा न जमादारास सांगे. जमादार लाथाबुक्क्यांनी 
मार यासारखा बंदीवान असेल तर तसा मारी, जरा तापट असेल तर बारीसाहेबापुढे नेई व खटला भरला जाई; 

कसला, तर “खोली गदळ कर याचा.” एक तर आप या हाताने तो मळ काढावा हणनू िशक्षा देऊन ते काम क न 

घे यात येई; तीन-चार िदवस खो याम ये सवर् िदवस उभे राह याची िशक्षा दे यात येई. 

पुनः खो याम ये उभे राह यात तर मलाचाच न हे तर चार-चार, पाच-पाच तास मतू्राचाही अवरोध करावा 
लागे. सकाळी सहा ते दहापयर्ंत व दपुारी बारा ते पाचपयर्ंत हातकडीत टांगनू उभे राहावे लागे. या वेळात परसाकड े

तर राहोच पण लघवीसही सोड यात येत नसे. 

या त्रासाचा मार सवर् बंदीवानांवर सारखाच होई. परंतु तो राजबदंींस फारच जाचे; कारण ते बहुधा िदवसाही 
काम करोत न करोत, कोठडीत वा चाळीत बंद असणार. यायोगे रात्रीच न हे पण िदवसाही यांस 

मलमतू्रिवसजर्नाची बंदी होई. िन पाय होई ते हा कोठडीत वा चाळीत चो न भईुवर वा िभतंीवर लघवी करावी 
लागे. इतर िनढार्वले या बंदीवानांस ते काहीच वाटत नसे. ते माणसा या समोर देखील तसे हसत करीत; पण स य 

जनांत वाढले या राजबंदींस तसे करणे भाग पड ेते हा ती  नैितक वेदना भोगावयास लागत. देहधमार्ची नैसिगर्क 

आव यकताही या बंदीगहृात सरकार या िश तीिव द्ध एक अपराध समजला जाई. चांगले खाणे, चांगले लेणे हे 

तर राहोच पण लागताच परसाकड ेजाणे वा पोट फुगनू अवरोध अस य हो याचे आधीच लघवीस बसणे हीही 
िवलासिप्रयताच समजली जाऊन या कठोर कारागहृात ती दंडनीय समजली जाई. 

अंदमानीय नीितशा त्र 

अशा िश तीने माझ े ये ठ बंधूंस कोठडीबंदी होऊन ‘िछलका’ - मागे वणर्न केलेले का याकुटीचे काम- 

दे यात आलेले असताना एकदा यांस आमांशाचा िवकार झाला. पोट दखुत असे. जेवताच खळबळून यावे. पण 

एकदा खोली बंद केली की पुनः सं याकाळी उघडणार. इतर बंदीवानांसही आमांशािदक आजार झाले हणजे यांस 

ग्णालयात ने यात येई आिण यामळेु मलमतू्र यथाप्रा त कर याचे सौख्य - सौख्य ! यांस अनुभवता येई. पण 

आजारीपणात देखील राजबंदी कोठडीतच बंद असत. यांस ग्णालयात ने यात येत नसे. जोवर तो अगदी 
अथं णास िखळून पडला नाही तोपयर्ंत, आिण कोठडीतही आजारी असता जे एक मडके िमळे ते देखील ‘आजारी’ 
असे. आजारीपणाचे प्रमाणपत्र डॉक्टर जे हा दखुणे िवकोपाला गे यावर देतील ते हा. यामळेु राजबंदींस देहधमर् 
यथाप्रा त न करता आ याने अस य त्रास होई. अथार्त मा या ये ठ बंधूंना आमांशाचा िवकार झाला आहे ही 
गो ट िशपाया या- जमादारा या - डॉक्टरा या कानावर घालनूही ती कानात उतर यास दोन-तीन िदवस लागले. 

पोटात दखुून रेच होऊ लागले. यात तो अधार्क चा बंदीगहृीत भात खावयाचा आिण िछलका कुटीत कोठडीत बंद 

होऊन राहावयाचे. ते हा दपुारी मधूनच रेच होताना याचा अवरोध अस य होऊन खोलीतच रेच करावे लागत. पण 

ती सं याकाळी उघडताना ती गो ट उघडकीस येताच िश यागाळी होत. उ या बदंीगहृात याची चचार् करवून घेऊन 

पुनः िशक्षा खा याचा िकंवा बला काराने तो मळ वतः साफ क न टाकावा लाग याचा प्रसगं टाळ यासाठी या 
कचर् या या िढगात रेच करावे आिण बाहेर तो कचरा टाक यात जे हा सायंकाळी सोड यात येई ते हा ती घाण 
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वतः काहीएक बोभाटा न करता नेऊन टाकावी. िक येक वेळा हातकडीत टांगलेले असताना पोटदखुीचा आिण 

आमांशाचा िवकार झाला असनूही यांस सात िदवस तसेच टांग यात येई. या वेळी िक येकदा उ याउ याच रेच 

लागे. दपुारी अवेळी लघवी लागली हणजे खोलीत या िभतंीवर िक येकजण लघवी करीत. ही एक िदवसाची वा 
एका प्रसगंाची गो ट नसनू वषार्नुवषार्ंची होती. अशा घाणी या खोलीत आिण तशा गिल छ देहि थतीत राहावे 

लागे, िनजावे लागे. 

गाईबैलांसही मलमतू्रो सगर् यथाप्रा त कर यास ते कामास जुपंलेले असताही वा रात्री बेरात्रीही अडथळा करणे 

कू्ररपणाचे समजले जाते. पण राजकारणात वा रा यक्रांतीत भाग घेणारा मनु य या पशूंसही िमळणार् या 
वातं यास अपात्र ठ न यथाप्रा त मलमतू्रो सगर्ं दपुारी १२ ते ६ आिण रात्री सवर् रात्रभर कर याचे सौख्य 

भोग याचे धाडस करील तर िशक्षेस पात्र होय असे अदंमानीय नीितशा त्र समजे. अदंमांना या बंदीगहृी 
दंडिवज्ञानाचे हे नीितशा त्र बदल यासाठी किमशनरपयर्ंत अजर् गेले; पण बारीसाहेब हणावयाचे, “हे सवर् खोटे 

आहे महाराज! या जमादारास िवचारा मी कधी अशी पीडा देतो का ते. हे लोक मजिव द्ध कट करतात आिण असे 

खोटे आरोप आणतात!” किमशनर आिण इतर अिधका-यांनी हणावे, “पुनः खोटे आरोप कराल तर िशक्षा होईल, 

तु ही राजबंदीच नेहमी ओरड करता. इतर लोक का करीत नाहीत?” इतर लोकांना ती पीडा इतकी भोगावी लागत 

नसे; भोगावी लागली तरी स य वाटे; स य वाटली नाही तरी लाथाबुक्क्यांचा मार आिण कोलू या धा तीने 

बारीसाहेबािव द्ध ब्र काढायची सहसा धमक नसे. 

नैसिगर्क िवधीचा हक्क ! 

अखेर परसाकड ेआिण लघवी लागणे िकंवा लागनू ितचा अवरोध करणे अशक्य झा यावर तरी ती क  देणे, 

हा िश तीचा भगं वा अपराध न हे असे ठरवून घे याचा मह वाचा राजकीय हक्क प्रा त क न घे यासाठी 
िहदंु थान सरकार या गहृमं यापयर्ंत चळवळ करावी लागली. हे गहृ थ एकदा अदंमानास प्र यक्षच जे हा आले -

ती कथा पुढे येईलच- ते हा राजबंदींतील काही जणांनी यांचेपुढे आपले गार् हाणे मांडले. बारी एकदम उलटला. खोटे 

खोटे हणनू ओरडला. ी. नंदगोपाल हणनू एक पंजाबी राजबंदी जे हा प टच हणाले की, “हे पाहा, या 
बंदीगहृातील खो यांत तु ही एकदा प्र यक्ष िहडंा आिण तेथील िभतंीं या कोप-यांचा वास घ्या हणजे तु हांस 

कळेल की अवेळी लघवी लाग याने िकंवा रात्रीचे मडके भ न गे याने बं यांना िभतंीवर लघवी करावी लागते की 
नाही, ते तुमचे नाकच आमचे साक्षीदार !” या फटकळ बोल याने नदंगोपालास जरी ‘चुप रहो चुप रहो!’ हणनू 

थांबिव यात आले आिण बारीने ‘माणसाळिवले या’ या राजबं यांतील एकदोघे या उ तरास अ लील आिण 

अस य हण याचा हांजीखोरपणा कर यास जरी कचरले नाहीत, तरी गहृमं याने बारीचे गपुचूपकान िपळले 

आिण यापढेु हा िकळसवाणा त्रास कमी झाला. िकळसवाणा इतका की वारंवार देहाचा ितटकारा यावा. 
“ वांगजगुु सा परैरसगं च” हणनू योगसतू्रांत ग्रिंथत केलेले स य अनुभवास यावे. वतः या नंदगोपालावरही 
एकदा चाळीत काम करताना मलावरोध अशक्य होऊन सवार्ंसमक्ष परसाकड ेहो याचा प्रसगं आलेला होता आिण त े

कृ य जाणनू केले हणनू या यािव द्ध कागाळी क न बारीने यास अपराधीही ठरिवले होते. 
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पिहला सपं 

या नाना प्रकार या छळांचा पिरणाम या वेळेस असले या राजकीय बंदीवानांवर िनरिनराळा झाला. 
प्रथमतः सवार्ंचाच हेतू शक्य िततक्या यातना सोसनूही येईल त ेकाम करावे आिण तु ं गातील िनयम पाळावेत 

असाच होता. परंतु जे हा शारीिरक आिण मानिसक क ट अस य होऊ लागले ते हा सवार्ं याच पुढे ‘जगावे की 
मरावे’ हा प्र न येऊन पडला. जे फारच थो या हणजे पाच-सात वषार्ं या िशक्षसेाठीच आलेले होते या सवार्ंचाच 

आग्रह होता की यांनी धैयार्ने सवर् सकंटे इतके िदवस-वष-जीवनचे जीवनभर सोसावी लागणार होती की ती सोसता 
सोसताच कोठे तरी मरणाचे भ य हावे लागणार हे उघड िदसत होते. यांनी मग ती सकंटे सोशीत मर यापेक्षा ती 
सोस याआधीच का म  नये?  

या भयंकर प्र नाचा, जो प्र न या ि थतीत ताि वक नसनू प्रितक्षणी प्र यक्ष समोर उभा राहत असे; पिरणाम 

राजबंदीं या दोन टोकांवर दोन िव द्ध िदशांचा झाला. एका टोकास मागे उदाहरणाथर् वणर्न के याप्रमाणे 

काहीजणांचे मानिसक आिण निैतक धयैर् सटूुन वाटेल या प्रकारे अिधका-यांची मनधरणी क न कसे तरी पण या 
क टांतून सटुावे अशी प्रवृ ती झाली. परंतु उलट टोकास असले या इतर त णांची, म यंतरी यातनांनी काही िदवस 

दबलेली परंतु यातनांचा आिण अिभभवाचा अितरेक होताच पुनः एखा या खाली केले या प्र विलत पोताप्रमाणे 

वर अिधकच उफाळून उसळलेली तेजि वता यांस “मर पण मानभगं क न घेऊ नकोस. मर, पण शक्यतोवर 

झुजंत मर” हणनू चेतवू लागली. मध या मनोवृ ती या लोकांस िववेक हणाला, “जग, येयािव द्ध जोवर तुझे 
जगणे होत नाही तोवर शक्य तो राजनीतीचा आ य क न जग. पण जर येयािव द्ध येयाची अिंतम हानी 
क नच जगावे लागत असेल तर मात्र विरत मर!” 

कसा तरी जग अशी यांची प्रवृ ती झाली यांनी कोण या वतर्नक्रमाचा आ य केला हे मागे िदग्दिशर्त केलेच 

आहे, झुजंतच मर आिण िववेकाने मर वा जग अशा उभय पक्षांचे लोकांनी एकत्र होऊन अखेर यां या होत 

असले या छळाचा प्रितकार नसला तरी प्रितशोध हणनू सक्त क टाचे काम करावयाचे नाही हणनू िन चय 

केला. तो प्रथमतः घा याचे काम नाकार याचे सपंात यक्त झाला. हाच से युलर बंदीगहृातील राजकीय 

बंदीवानांचा पिहला सपं होय. हा फार लहान होता; परंतु बंदीगहृात आिण बारीसाहेबां या छातीवर कटाने सपं होणे 

ही गो ट इतकी धाडसाची मानली जात असे की या थो याशा लोकांनी पण जटुीने कामाचा इ कार करताच शेकडो 
बंदीवानांत मानिसक खळबळ उडून गेली. याच मानाने बारीसाहेबांस आप या शक्तीचा आिण अिधकाराचा हा 
अपूवर् उपमदर् आहे असे वाटून तो बंदीपाल अगदी चवताळून गेला. भोळा िबचारा बारी! हा सपं हणजे हा उपमदर् 
हणजे काहीच नाही, असले सपं आिण उपमदर् यास पाहावयाचे होते हे ते हा यास कसे कळणार? 

पोटर् लेअरचा परमे वर 

बारीसाहेब इतर बं यांस आिण कधी कधी तर राजकीय बंदीवानांसही आपली ती जाड काठी एखा या 
राजदंडाप्रमाणे आपटीत हणत असे, “देखोरे साला लोग! (साला लोग हे बारीसाहेबा या भाषेतील बंदीवानां या 
वगार्चे जाितवाचक नाम असे) दिुनयाम एक परमे वर बसता है. वो आकाशम रहता है परंतु पोटर् लेअरम दो 
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परमे वर रहते ह। एक आकाशम और एक पृ वीपर. ब स. पृ वीपर रहनेवाला वो पोटर् लेअरका परमे वर म हँ ! 

ऊपरका परमे वर तु ह उपर फल देएगा. पर म पोटर् लेअरका परमे वर तु ह इधरके इधरही फल देअूगंा. ठीक 

चलना. तु ही मा यावर या कोण याही अिधकार् याकड-े िद ली या लाटकड ेगेलेत तरी मी हणेन ती पूवर् िदशा 
ठरेल हे यानात धरा!” एकदा आ हास गमंत दाखिव याकरता आिण सवर् बंदी यास कसे थरारत ते दाखवून 

आ हांस िकिचत िदपिव या या गु त इ छेने याने सवर् बंदीवानां या जो या- जो यांनी लांब ओळी बसवून पेटी 
ऑिफससर् आिण सिैनक जमादार उभे असताही एकदम आत घुसनू िवचाराले, “क्यारे पेटी ऑिफसर, इस वक्त रात 

है या िदन!” या नविशक्या बंदीवानांतीलच न याने बढती िमळाले या अिधकार् याने -पेटी ऑिफसरने- सांिगतले, 

“िदन है हुजरू.” बारीसाहेब एकदम चवताळून हणाला, “नहीं रात है.” पेटी ऑिफसर हणाला, “िदन है.” ते हा 
बारीसाहेब रागारागाने या या या जु या मरुले या जमादाराकड ेवळून गजर्ला, “क्या जमादार, अब िदन है या 
रात? हमको साफ रात मालमू पडती है.” जमादार हणाला, “जी हुजरू, अब तो सफा रात पडी है!” ते हा बारीसाहेब 

िकंिचत खोचनू हणाला “तुम तो ठीक बोले. पण तु ही न या पेटी ऑिफसरास नीट िशक्षण देत नाही हे तर 

उघडकीस आले ना? पुनः असे झाले तर बघा!” नवीन कोणीही पेटी ऑिफसर झाला की याला ‘हां जी-हुजरू” आिण 

कू्रर पठाण जमादार खरोखरच बारीबाबा हणेल यास ‘हो हणत जा’ हणनू सक्त आज्ञा देत असे. 

अशा ऐटीने आजपयर्ंत बंदीवानांना चळचळ कापीत याने ठेवले तो बारी राजकीय बंदीवानांनी केलेला या या 
अिधकाराचा हा लहानसा उपमदर् पाहूनही िचडून गेला यात आ चयर् नाही. या वेळपयर्ंत राजबंदीवानांसही पठाणी 
अिधका-यांकडून तो अ लील िश या देववी आिण काम पुरे न झाले तर िकंवा राजकीय बंदीवान एकमेकांशी बोलत 

असता धरले गेले तरी देखील ते पठाणी वॉडर्र वा पेटी ऑिफसर यां या ताडकन थोबाडीत उडवून देत. ही गो ट 

या या कानावर घातली असताही तो उलट हसे. पण तेच राजबंदी आता एकदम इतके उलटले की, िशवीस िशवी 
आिण एकादोघांनी तर थोबाडीत दे यास आरंभ केला. काम इ कार कर यात यांनी यानी भाग घेतला होता; 
यांम ये एकादोघांनी तर बारीची देखील शोभा उडिव यास आरंभ केला. 

उदाहरणाथर्, एकच गमतीची गो ट सांगतो. ीयुत नंदगोपाल यांना दहा वष काळेपा याची िशक्षा होती. हे 

पंजाबातील एका सभंािवत घरा यातील सिुशिक्षत आिण अितशय पापभी  गहृ थ असत. यांना प्रथमच जे हा 
घा याचे काम दे यात आले ते हा हे सकाळी खोलीत गेले. सरासरी दहा वाजेपयर्ंत सावकाश जे होईल ते काम केले. 

जेवावयाची घंटा होताच वारी खाली उतरली. कोलूमध या बं यांस काम पुरे के यािवना नान, जेवण इ यादी 
अव य कतर् येही कशी नीट िकंवा मळुीच क  देत नसत ते पूवीर्च सांिगतले आहे. पण ीयतुांना याचे काय ! ते 
नीट नानाचे हौदावर जात, चांगले अगं चोळून नान झाले की जेवण घेऊन जेवावयास बसत. तोवर इतर 

बंदीवानांस िशवीगाळ व हाणामार क न पेटी ऑिफसरांनी परत कामावर जुपंलेले देखील असे. ीयुतांनाही 
िशवीगाळ भरपूर िमळतच होती; पण ती आप याला नसनू दसुर् याच कोणास आहे अशा िनमर्म व बुद्धीने ते 
सावकाश जेवू लागत. वॉडर्र व पेटी ऑिफसर िशवीगाळ करीत मागे लागतच ‘चलो, काम कौन तुमारा x x x x 

करेगा. उठो’ इ यादी इ यादी. ते थकून हवालदारास आणीत. हवालदार समजावू पाही; पण शांतपणे ीयतु यास 

समजावू लागत की, हवालदारजी, प्र येक घास चावून िगळला तर नीट पचतो. घाईघाईने खा याने पोट िबघडते. 
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हवालदार िनराश होऊन बारीला घेऊन आला. तु ं गात ‘बारी आता है’ ही बातमी ऐकताच आता कोणावर तरी 
कुर् हाड कोसळते आहे असेच सवार्ंस ऐकू येऊन सवर् दचकून राहत. पण बारी आला तरी ीयुत जेवतच होते. बारीने 

वसकन ओरडून िवचारले, “सवर् बंदीवान गेले कामावर, तू कोण मोठा बाजीराव आहेस की काय? अजून जेवतो 
आहेस. काम पुरे कोण करील? तुझी हाड ेनरम करीन नरम. खूप समजनू ऐस.” ीयुत घास चघळीत ि मत 

वदनाने हणाले की, “मी काही उगीच बसलो आहे िरकामा की काय? वै यकशा त्रा या मत,े प्र येक घास िनदान 

दहादा तरी चावला जावा. पचनिक्रयेस खरे हटले असता त डातून सरुवात होते.” हे वै यकशा त्रीय मत ऐकून 

अिधकच िचरडीस गेलेला बारी वेडवेाकड ेगजर्त हणाला, “थांब, तु या अनयैिमक - बेकायदेशीर - वतर्निवषयी 
उ या खटला भरतो.” ीयुत हणाले, “दहा ते बारा वाजेपयर्ंत सरकारने िदले या सटुीत या अज्ञान बंदीवानांस 

तु ही कामावर जुपंिवले हेच अनैयिमक न हे काय?” बारी मनात चपापला. तो दहा ते बारा या सटुीत देखील 

िनयमािव द्ध काम तु ं गात चाल ूठेवी. अखेर तुला काय पािहजे िततके तू घास चघळ पण जर सं याकाळी काम न 

केलेस तर मात्र तु या पाठीची साले वेताखाली सोलवीन अशी धमकी देऊन आिण सवर् बंदीवानांसमक्ष आप या 
आजे्ञचा असा अपमान केला तरी इतरांप्रमाणे यांसही आता या आता लाथाबुक्क्याखाली झोडपता आले नाही या 
पाणउतार् याने चरफडत बारी परत गेला. 

वै यकशा त्राचे आणखी एक प्रमेय 

इकड े ीयुतांचे अखेर कसेबसे जेवण सपंले. पेटी ऑिफसर, हवालदार, वॉडर्र सवर्जणांना हायसे वाटले. यांनी 
यांना आणनू खोलीत घाणा िफरिव यासाठी हणनू क डले. प्राथर्नाही केली की, “आता तरी वै यकशा त्राप्रमाणे 

जेवण सपं याने काम कसनू करा. कारण बं यांचे काम अपुरे रािहले हणजे बारी प्रथम पेटी ऑिफसर व वॉडर्र 

यांचीच खरडपट्टी काढीत असतो हे िवस  नका.” असे चुचका न ते सवर् पुढ या बंदीवानांस िशवीगाळ करीत गेले. 

थो या वेळाने परत येऊन ीयुत घाणा एकसारखा िफरवीत असतील हणनू पाहतात तो काय! ीयुतांनी एक 

घ गडी अथं न तीवर आपला लबंाचौडा देह यथासखु पस न आिण दसुरी घ गडी पांघ न घोर यास आरंभ केला 
आहे! िचडून जाऊन िश या देत पेटी ऑिफसर हणाला, “ऐ सतैान! अरे तलुा झाले तरी काय! का माझा जीव 

घेतोस! आता बारा वाजनू गेले, तुझ ेजेवण झाले, आता तरी ऊठ!” ीयुतांनी डोळे उघडले, हळूच हाताने गलका क  

नका हणनू खुणावले. नंतर त डाने सांिगतले “जमादार! जेवण झा याबरोबर घाणा िफरवू लागलो असता 
खा लेले अ न पचणार नाही, जेवणानंतर थोडी वामकुक्षी करावी असे वै यकशा त्राचे आणखी एक प्रमेय आहे. 

माझी आजीदेखील असेच सांगत असे!” सवर् बंदीवान खो-खो हसनू उठले. जमादार िचडला. पण खोली उघडून 

ीयुतांस मार याइतका धीर न झा याने हसणार् या दोघाचौघा बंदीवानां या थोबाडात चढवू लागला. सं याकाळी 
एवीतेवी अध काम हणजे १५ प ड तेल ीयुतांनी पुरे केले. वा तिवक इतरांस िदवसभर खपूनही इतके झाले 

नसते, पण ीयुतांचे शरीर चांगले भक्कम होते. मन कसे होते हे वरील एका चुणकेुव न वाचकांस समजलेच 

असेल. अतंी यास कमी कामािवषयी िशक्षा झा या, कमी खा यावर ठेवले, शेवटी सपुिर टडटंने करार केला की, 
तीन िदवस पुरे काम कराल तर तु हास कोलमूधून काढू. याचप्रमाणे ीयुतांनी वै यकशा त्रीय िनयमांस 

तेव यापुरता िनरोप देऊन ते काम तीन िदवस पुरे केले. पण इतके नमते घेतलेले पाहताच बारीने पुनः कुरघोडी 
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कर यास आरंभ क न करार तोडून यांस घा यावर धाडले. ते हा यांनी साफ सांिगतले, “काम करीत नाही जा, 
बैल नाही आ ही मनु य आहोत!” येथनूच पिह या सपंास आरंभ झाला, राजबं यांची टी िफ न, ते सपंापयर्ंत 

येऊन ठेप याने बारीदेखील मनात या मनात िकंिचत दचकला होता. 
जे राजबंदी सपंात समािव ट झाले यांजवर िशक्षांचा भिडमार सु  कर यात आला. आठ िदवस हातकडी, 

बेडी, कोठडीबंदी इ यादी नैयिमक िशक्षा तर दे यात आ याच. परंतु िनयमािव द्ध िशक्षाही ठोठाव यात येऊन 

वरील ीयुतांसारखे जे अगदी िनध या छातीने वागत यांची गमुीर् िजरव यासाठी दहा-दहा, बारा-बारा िदवस 

कांजीिवना दसुरे खा यासही दे यात आले नाही. तु ं गात दहा िदवस कांजीवर बंदीवानांस ठेव याचा िनयम नाही. 
पण यांस असे नुस या दोनदा-तीनदा िदले या पेजेवर ठेवून यांची शक्ती कमी झाली असता ते मनानेही दबुर्ळ 

होतील, अशा आशेने यांस छळ यात येऊ लागले. ही िशक्षा दे यात येई, पण बंदीवानां या िशक्षापत्रकात ती 
िलिहली जात नसे. पुढे जे हा ितकड ेिहदंु थान सरकारकडून एक मोठे अिधकारी शोध करावयास आले (ते वृ त पुढे 

येईलच) ते हा राजबं यांनी हे अनैयिमक पीडन यांचे टीस आणले असता बारीने हे खोटे आहे हे 

िशक्षापत्रकाव नच िसद्ध केले! आिण या अिधका-यांनी करवून घेतले! मला या सहबंदीवानांनी शपथेवर असे 

सांिगतले आहे की, एका बाजलूा यांस पेजेवर ठेवून दसुरीकड ेते िव द्ध जात असता कोयनेलचे घोटचे घोट यांचे 

घशात ओतले जात. यायोगे चक्कर येऊन पोटात आग होऊन यांस फारच त्रास होई. पण या सवर् त्रासाने 

सपंवाले हरत नाहीत; इतकेच न हे, तर यांचा हा एकोपा आिण धैयर् पाहून इतर बंदीवानांवरील बारीचा अमानुष 

धाक उडत चालला आहे हे ओळखून अखेर आता आ ही तु हांस कोलवूर वारंवार धाडणार नाही. इतकेच न हे, पण 

इतर बंदीवानांप्रमाणे तु हांसही तु ं गाचे बाहेर प्रदेशात काम कर यास सोड यात येईल असेही आ वासन दे यात 

आले. राजकीय बंदीवानांस तु ं गाबाहेरील बंदीवान जे सांगत याव न बाहेर पु कळ वतंत्रता असे हे ठाऊक होते. 

या यितिरक्त आपला बाहेर जा याचा अिधकार एकदा मा य क न घेतला हणजे मग ओघानेच पाच वषार्ंनंतर 

वतंत्र काम कर याचा आिण दहा वषार्ंनतर ‘ितिकट’ घेऊन घर क न राह याचा अिधकार िमळ याचेही सतू-

उवाच के यासारखे होईल असे जाणनू कसेबसे बाहेर पडावे असे राजबं यांस साहिजकच वाटे. ते हा काही लोकांस 

तरी एक वषर् तु ं गवास भर याने िनयमाप्रमाणे बाहेर सोड यात येणार आहे हे ऐकून सपंाचा एक उ ेश सफल 

झाला असे मंडळी समजली आिण सपंातून एक एक क न िनघून कामावर जाऊ लागली. थो याच िदवसांत काही 
मडंळी बाहेर काढ यात आली. खाडीम ये छातीमां या- एव या िचखलात उत न िचखल भ न देणे, र ते झाडणे, 

नारळ वाहणे अशी यांस कामे दे यात आली. िक येकांस गाडीस जुपं यात आले. 

अदंमानाम ये गाडीम ये सरकारी अिधकारी बसतात आिण ती ओढ यास बैल घोड ेइ यादी पशूंस लावले 

असता होणारा खचर् टाळता यावा हणनू बंदीवानांस लावतात. एकसारखी दौडीने ती गाडी ओढीत नेताना आिण 

मोठमो या चढणीव न धापा टाकीत ती गाडी ओढताना आिण ‘चलो साला, कैसा चलता है!” हणनू वर िश या 
खाताना बंदीवान वारंवार िजकड े ितकड ेपाह यात येत. ही रीत न आवडून बंदीवानांकडून आपली गाडी खेचून न 

घेणारे एक दोन इंग्रजी अिधकारीही मला माहीत आहेत. पण ती गाडी खेच यास साफ नाकारणारे बंदीवान मात्र 

कोणास माहीत न हते. तथािप बारी या कुशाग्र नस या तरी ल याग्र बुिद्धम तेने तेही सवार्ंचे टीचे आणिवले. 
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कारण राजबंदी िकती ख याळ आहेत हे सपुिर टडटंचे मनावर िबबंिव यासाठी यां यातील एकदोघा मानी आिण 

धीट गहृ थांसच बाहेर गे याबरोबर गाडीस जुपंिव याचे बारीने हवालदारांिदकांस सांगनू ठेवले. अथार्तच गाडी 
ओढा हणताच या िनभीर्ड लोकांनी माणसाची गाडी ओढ यास आ ही बैल नाही हणनू उ तर िदले. बारी लगेच 

सपुिर टडटंास हणाले, “पहा हे ख याळ लोक ! तु ं गात हणत, बाहेर काढा, आ ही आता कोलू करणार नाही! 
बाहेर काढले तर हणतात, गाडी ओढणार नाही ! आता अशा स य लोकांसाठी मी िनद ष असे काम तरी कोठून 

आण?ू आिण यांना जर यां या गार् हा याव न मी दसुर् या सलुभ वा स य कामावर नेले तर इतर बंदीवान नाही का 
या पक्षपातािवषयी मला दोष देणार?” परंतु हेच- 

पापभी  बारीसाहेब 

मनात आले तर, या बं यांना चार अक्षरे येत नसत, मग ते दरोडखेोर असले तरी, यांना हे कायार्लयात, 

आप या बंग यावर देखील आरामाची कामे देत. इतकेच न हे पण या राजकीय बंदीवानांतच यां या क छपी जे 

लागले होते आिण हांजी हांजी क  शकत यांसही नुसते बसवनू ठेव यास गपुचुप आज्ञा या बारीसाहेबांनी 
सोडले या असत. तेथे यांस या पक्षपाता या पापाचे भय मळुीच वाटत नसे. बारीसाहेबांिदकांची पक्षपाताची 
याख्या हणजे यायोगे यां या पक्षाचा पात-पतन हो याचा सभंव िदसतो तो पक्षपात! 

मी तु ं गात या वेळी जाऊन पोहोचलो यावेळपयर्ंत या राजकीय बंदीवानां या वृ ता ताचा सारांश वर िदला 
आहे. हा सवर् वृ ता त मी आ याचे मिह याचे आतबाहेरच मला कळिव यात आला. राजकीय बंदीवानांत काही 
लोक सपंा या धोरणा या प्रामािणकपणे िव द्ध होते. काही जे बारी हणेल तसेच हणावयाचे असे त धरलेले. 

यां याकडून बारीने राजकीय बंदीवानांत फूट पाड यात आिण सपं करणे ही आपण मोठी चूक केली, यांनी 
अिधका-यां या िशवीला िशवी आिण उमर्टपणास उमर्टपणाचे वतर्न आरंभले यांचे ते करणे अ यत िन ं य होते, तो 
अस यपणा होय इ यादी चचार् करिव यास प्रारंभ करिवला होता. साहिजकपणेच या िवषयावर माझ ेमत काय ते 
काढ यास राजबंदींचाच न हे तर बारीसाहेबांचाही आटोकाट प्रय न चालला. सरासरी आठ-पंधरा िदवस मला वरच 

बंद ठेव यानतंर खालचे चाळीत िदवसा काम कर यास आणले आिण प्रथम मागे विणर्लेले िछलका कुट याचे काम 

िदले. वा तिवक िछलका दोन वा दीड प ड दे यात येतो. पण मला प्रथमच एक प ड दे यात आला. ही मजवर 

िवशेष कृपा होय असे बारीने मला मा या योग्यतेवर एक गोडसे याख्यान देऊन सांिगतले. ते जरी दयाळूपण 

असले तरी मा या हातात ती नारळाची सकुलेली कवची मऊ लागावीत इतके मादर्व काही या दयेत असणे शक्यच 

न हते. ते हा कुटून कुटून माझ ेहात सोलनू िनघाले. नायू सजुनू दखुू लागले. तळहातास मोठमोठे फोड येऊन 

आिण तसेच कुटावे लागनू रक्त वाहू लागले. मी सपुिर टडटंास तो हात दाखवून हटले, “काम बदलता येणार 

नाही का? िनदान काही िदवस बंद ठेवले जावे काम!” यांनी एका वाक्यात “तसे सगळयांचेच होते. तु हास एक 

प ड िछलका िदला. दोन िदला नाही हीच सरकारी कृपा समजा.” असे उ तर िदले आिण ते चालते झाले. अथार्तच 

िछलका तसाच कुटावा लागला. मी तसा कुटून काढले या आिण बांधून िदले या का याचे जु यांवर िक येक वेळा 
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ते रक्ताचे थब पडलेले असत. पण तो प डभर आहे की नाही हे पाह या या धांदलीत तो कुटणार् या या हाता या 
रक्ताने माखलेला आहे की नाही हे पाह यास बारीसाहेबांस वेळ िमळत नसे. 

“साला लोग ! वेत लगावगे” 

तथािप प्र यही सं याकाळी येऊन बारीसाहेब मजशी इंग्रजीम ये दहा-पाच िमिनटे बोल यािवना जात नसत. 

यां या बोल यात लवकरच तेथील राजबंदीवानां या वतर्नाचा उ लेख येऊ लागला. एका राजबं याची मािहती तर 

काय पण नसुता नम कारही दसुर् यास पोचिव याचा इतरांना सक्त िनषेध कर यात आला होता आिण तसे 

करताना कोणी धरले गे यास यास वॉडर्रकीव न काढून वा आठ िदवस कोलतू धाडून दे यात येत असे. परंतु 
याच राजबं यांची मािहती बारीसाहेब मात्र इतरांस वाटेल तशी पोचवू शकत. पण वाटेल तशी हणजे यांस 

यां यात फाटाफूट पाड यास उपयुक्त होईल अशी. बारीसाहेबांस माहीत होते की, यांनी काही केले तरी मला 
राजबं यांची मागची मािहती िमळाली होती. ते हा आपली बाज ूतरी का न मांडा हणनू बारीसाहेब ती सांगत. 

यात मखु्य पालपुद हणजे जे लोक यां या क छपी लागलेले असत यांची भरपूर तुती आिण जे सपंात भाग 

घेऊन कारागारातही वतःचा यथर् अपमान वा िशवीगाळी सहन न करता अिधका-यांशी िनभर्यपणे वागत यांची 
मनमरुाद िनदंा आिण या दोन हेतूंपासनू अनुमािनत होणारी मखु्य गो ट की, मा यासारख्या िशिक्षत आिण 

प्रख्यात यक्तीने या मखूर्, अिशिक्षत आिण अस य लोकांचे नादी लाग ूनये यातच माझ ेक याण आहे हे िनकू्षन 

सांगणे. अशा बर् याच वेळा झाले या सभंाषणांत मी शक्य तो मौन धरले. पण के हा के हा आप या बांधवांची 
िन कारण वाटेल ती िनदंा ऐकून केवळ कोणाची कृपा सपंादन कर याकिरता त डदेखलेपणाने होकार भरणे मला 
अस य होई आिण बारी तर नुस या मौनाने समाधान न होता िवचारीत सटेु, “तु हाला काय वाटते? सांगा, सांगा.” 

एकच उदाहरण यावयाचे हणजे मागे या ीयुत यांची मी मािहती सांिगतली यांचे सपंातील सडतेोड वतर्न हे 

अस य होते असे हणनू, “ याला वेड लागलेले आहे; तो हीन कुलातला मनु य आहे.” असे बारी मला आग्रहाने 

सांग ू लागले. इतकेच न हे तर वर मधाचे बोट लावून मला हणाले, “तुम यासारख्या सिुशिक्षत मनु यास 

यािवषयी काय वाटते हे मला ऐकावेसे वाटते. सांगा, वेड लागले या मनु यािवना असे कोण वतर्न करील?” 

बारीने रचलेले नाटक 

ते हा न साहून मी प ट सांिगतले, “जरी माझी आिण तु ही हणता या राजबं यांपैकी कोणाची ओळख 

अजनू झाली नाही तरी तु ही सांिगतले या वृ ता ताव नही यात मला मितभ्र टता वा अस यता याचा 
लवलेशही िदसत नाही. क ट अस य झा यावर िकंवा िनयमािव द्ध अिधका-यांनी पीडा दे यास आरंभ के यावर 

राजबंदीवानांस काय िकंवा इतरांस काय सपंक न यांचा प्रितषेध कर या यितिरक्त दसुरा कोणता मागर् सहज 

सापडणार आहे? तु ही काही सांिगतले तरी ीयुत ...... हे चांगले कुलीन िदसतात. तु ही हणता याप्रमाणे लु चा 
अगर खडघाशे (रोग ऑर क्लाकर् ) ते खास नाहीत.” माझ ेहे उ तर ऐकून बारीसाहेब लाल झाला. पण कसेबसे या 
िदवशीचे सभंाषण सपंवून मजवर पिरणाम कर यासाठी याने दसुरेच एक नाटक दसुर् या िदवशी करिवले. या 
राजकीय बंदीवानांस बाहेर कामास धाड यात येत असे ते अकरा वाज याचे समुारास परत जेवावयास बंदीगहृात 
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आलेले होते. यांस मी जेवावयास बसलो होतो तेथेच जेवण घे यास बोलािवले गेले. यांनी पुरती नाने देखील 

केली न हती. यांचे कपड ेआिण अगं िचखला या पा या भ न वाहता वाहता उडाले या िचखलाने गदळ आिण 

घाणेरड ेझाले होते. तसेच यांस उभे केले; इतक्यात बारीसाहेब आले आिण मजकड ेउमर्टपणे पाठ िफरवून मो या 
रागाने काठी आपटीत या टोळीस हणाले, “काय रे, आज तु ही जमादारांनी सांिगत या िततक्या िचखला या 
पा या का फेक या नाहीत? हे पाहा ह डी मोडून टाकीन - टाकीन! देखो जमादार, आज दपुारम भी ए लोग सब 

काम नहीं करगे तो मेरे सामने लाव. अस साला लोग को वेत लगाके उनकी xx फाड डालना पडगेी!” 

अशी अ लील भाषा वापरीत मला जसे काय ते हाच पािहले असे दाखवून वळून तो बंदीपाल मला हणाला, “हे 

पहा, सावरकर, या लोकां या तु ही नादी लाग ूनका. ही िभकारडी माणसे होती. तु ही िशकलेले आहात. यांचे 

काय? आठ-दहा वष भ न हे आता घरी जातील. तुमचे तसे नाही. तु हास प नास वष िशक्षा आहे आिण तु ही 
राजकीय बंदी नाही. ते हा यां याशी नसुते बोलणे - चालणे ठेव यासही तुमची हानी होईल. तु ही आपले वतःचे 

ितिकटाकड े(बंदीपत्रक यात मला प नास वष िशक्षा िदलेली होती ते) पाहून वतःपुरती िचतंा वाहा. तु ही हे सवर् 
ऐकले का?” 

तु ही राजकीय बंदीवान नाही 
परंतु मी या प्र नास काहीच उ तर न देता रागावलेलासा िदसत जेवत बसलो आहे हे पाहून जरा ओशाळलेसे 

झालेले बारीसाहेब, “हे पाहा, यात तमुचेच िहत आहे. तु ही राजबंदी नसनू या इतर चोरांपोरांसारखेच एक 

साधारण पापी आहात.” असे पुनः पुनः बजावीत िनघून गेले. मी राजकीय बंदीवान नाही हे या िदवशी मला प्रथम 

कळले. ते मला पटावे हणनू िकती वेळा बारीने, सपुिर टडटंाने आिण इतर विर ठ अिधका-यांनी घोकले असेल 

याची गणती नाही! 
बारीसाहेब गेले. मा यासमोर राजबंदीवानांस ती धमकी िद याने आपणासही अशा िश या आिण धमक्या 

आिण हाणमार सोसावी लागेल असे वाटून मी दबनू जावे हणनू बारीने हे प्र यक्ष व तुपाठीय उदाहरण मला 
दाखिवले होते. ते पाहून मला या राजबं यांची दया आली. आपणासही दःुखे सोसावी लागतील हे कळलेही; पण 

याचा पिरणाम दबून जा यात न होता याचबरोबर हे अपमान सहन कर याची पाळी आपणावरही यावी हणजे 

यांना उनाड, िभकारड े हणनू टोमणे मारले जात असता मीही या िभकार या अिशिक्षतां याच पंगतीत आहे हे 

जाणनू यांचे मानिसक दःुख कमी होईल आिण त ेटोमणे आहेत याहूनही फोल ठरतील असे वाटले. यां याशी 
बोल याने मला िशक्षा िमळेल हे माहीत असनूही तेथील राजबंदीवानांतील लोकांस प्रथमच मी तेथे प्र यक्ष भेटू 

शकलो अस याने मी नीट पुढे झालो आिण यांस यांची नावे िवचारली. यांची लानवदने पाहून मी हटले, 

“मा यासमोर तु हांस तो बंदीपाल अ लील भाषा बोलला हणनू तु ही मनात सकंोच क  नका व धीर खचू देऊ 

नका. आज ते तु हांस िभकारड े हणत आहेत, उ या मला हणतील. हा अपमान तुमचा नसनू तु हांस असले 

दःुश द जो बोलतो तो वतःचाच तसा अपमान क न घेतो. आज आपण अवश आहो. आज आपला या जगतात 
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अपमान होईल पण असाही एक िदवस क्विचत येईल की अंदमान या याच कारागारात राजबंदीवानांचे पुतळे 

उभारले जातील आिण येथे िहदंु थानाचे राजबंदीवान राहत असत हणनू हजारो लोक यात्रेस लोटतील!” 

मा या या भाषणाचा क टपीिडत सतं्र तांपैकी कोणासही फारसा अथर् कळलासा िदसला नाही. िनदान मला ते 
िवचार प्रदिशर्त करताना वतः जे तेज मनात सचंरलेसे वाटले आिण िनराशा मावळतेशी भासली तसेच यां या 
मदेु्रवर काहीच िवशेषसे भाव प्रकट झा याचे िदसले नाही. केवळ एकजण मात्र जरा चमक यासारखा होऊन 

हणाला, “तु हाला खरेच का असे वाटते?” मी हटले, “क्विचत असे होईलही! िनदान झाले पािहजे.” 

इतक्यात पेटी ऑिफसर आिण वॉडर्र ओरडत येऊन “ए बाबू! तुमको क्या हुवा! तु हांला या याशी बोलताना 
बारी पाहील तर आमचा जीव घेईल. चलो! आ ही तुमची फार मयार्दा ठेवतो. पण असे कराल तर - देखो!” असे 

हणत मला ओढून घेऊन जाऊन कोठडीत बंद करते झाले. 
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प्रकरण दहावे 

मा या ये ठ बंधूचंे दशर्न 

या एकाच बंदीगहृात माझ े जे ठ बंधू व मी दोघेही बंद असनूही अजनूपयर्ंत आमची टा टही झाली 
न हती. मा या ये याने यां या दयास अथार्तच धक्का बसला होता. यां या कारागारातील यातना ऐकून माझे 
दय िपळवटून िनघत असे. परंतु त ेदःुख काहीच नाही असे वाट याचा एक िदवस प्रसगं गजुरला. सखु इतके 

दःुखद आयु यात क्विचतच भासते. 
बंधूंस भेटावे हणनू साहिजकच उ कट इ छा होई. वॉडर्र व पेटी ऑिफसरास िवनवून पािहले की, काही तरी 

उपायाने नुसती ओझरती ि टभेट का होईना पण मा या बंधूंची आिण माझी एकत्र गाठ गु तपणे पाडावी. 
गु तपणे, कारण मा या बधंूंिवषयी बारीसाहेब आिण सपुिर टडटं यांनाही अनेक वेळा िवचारले की, ते हणत, “ते 
येथे या कारागारात आहेत की नाहीत हे देखील आ हांस तु हाला सांगता येत नाही! मग भेटीची गो ट कशास?” 

एकदा बंधू डोकेदखुीने अ यंत पीिडत झा याचे ऐकले ते हा “ते खरेच का? आिण तसे असेल तर यांस ग्णालयात 

का नेत नाही? कोठडीतच का बंद ठेिवता?” असे सुपिर टडटंास िवचारता, “तु ही वतःचे काय ते बाला, दसुर् या 
बंदीवानाची उठाठेव तु हास करता येत नाही.” असे सांगनू उलट मा या चाळी या जमादारांस उगीच या उगीच 

“ही बातमी या बंदीवानांस कशी कळली? साला! तुम बंदोब त नहीं रखता, बतलाव उसकू िकसने बात बतलायी?” 

हणनू िश या हासडावयास आरंभ केला. अशा ि थतीत गपुचूप काही उपायाने मा या िचरिवरिहत वडील भावाचे 

पु य दशर्न घडले तर पाहावे हणनू प्रय न करीत होतो. मला िवलायतेस जाताना िनरोप यावयास जी मडंळी 
आली होती या वेळेस माझ ेवडील बंधूंस पािहले होते. यानंतर या बंदीगहृात यांस पाह याचा प्रसगं! मनात वाटे, 

यांस अ यंत खेद होईल हणनू भेटणे टाळावे; पण तसे ते टाळणे हणजे दःुखास त ड दे यास कचरणे न हे 

काय? दःुखाचा ह ती तर दय पोखरीत आत िशरला आहे. आता या या उरले या शेपटीस काय या आिण ये ठ 

बंधूंचे पु य दशर्न घे याचे पिवत्र कतर् य डो यांतील पा याचे चार िबदं ूअिधक गळतील हणनू टाळावयाचे! तो 
याडपणा होईल. तस या पिरि थतीत तस या पिवत्र अ ूंत नान घडणे ज मोज मीं या पु याईचे फळ असते. 

अखेर सं याकाळी सवर् बंदीवानांची कामे मोजनू घे याची जी वेळ असते तेथे यांची भेट घे याचा सभंव आहे 

असे पाहून एका वॉडर्राचे सा याने ती जळुिव याचे ठरले. सं याकाळी देखील सवर् बंदीवान एकत्र सोडावयाचे 

नसतच, पण के हा के हा एक क्रमांका या भागातील बंदीवान परत धाड याचे आधीच दसुर् या भागातील बंदीवान 

घाईत सोडले जात. या घाईचा लाभ घेऊन मा या बंधूं या काम मोजनू दे यास ये याचे वेळीच मा याकडील 

भागातील बंदीवान सोडले गेले आिण मी पण यात घुसलो तो दु न परतता परतता माझ ेबंधूंची माझी टा ट 

झाली. िवलायतेस जाताना मला यांनी तसे पािहले. मा या भावी भाग्योदया या लौिकक आशांची राख अगंास 

फासनू अशा अ यंत क णा पद ि थतीत यांनी आज पािहले. क्षणभर यांस िदङ्मढू झा यासारखे झाले. यां या 
मकू दःुखाचा िन कषर् हणनू एकच उ गार बाहेर पडला की “ता या! तू येथे कसा आलास?” 
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तो एक उ गार अस य वेदनांचे ती ण टोक होता. तो मा या दयात श यासारखा घुसला. परंतु बंधूंनी 
मो याने ते श द बोलले अस याने आता जर हे दोघे भाऊ एकमेकांशी असे मो याने बोल ूलागले तर अिधकार् याचे 

लक्ष इकड े वेधून सवार्ंनाच सरसहा िशक्षा होतील हणनू मा या भागा या पेटी ऑिफसराने आिण वॉडर्राने मला 
चटकन मागे खेचले. एका टा टीत मा या बधंूपंासनू माझी ताटातूट झाली. पण तो उ गार मनात तसाच 

सलत रािहला. दःुखा या उमा यांनी िचबं झालेली अशी एक गु त िचठी पण मा या बंधूंकडून मला धाड यात 

आली. “तू बाहेर कायर् यश वी करशील, िप्रय िहदंु थानचे...! ही मला कोण आशा. या आशनेे मला काळेपाणी झाले 

याचे मला काहीच वाटेना. मन या सकंटास क पटाप्रमाणे लेखी. कारण या... कायार्त हे बिलदान मी करीत आहे 

ते... तू उरलेलाच आहेस. ही क पना मला धीर देई, क टांचे साफ य भासवी. पण आता तू पॅिरसला असतानाही 
यां या कसा हाती लागलास आता!... याचे आिण... कायार्चे कसे होईल? तुझी योग्यता, कतर् य... आता 
मातीमोल होणार ना! आिण बाळ, ते आपले लहानगे पोर कोणाकड ेपाहील? मला प्र यक्ष पाहूनही अजनू िव वास 

पटत नाही - कळत नाही की, हाय! हाय! तू येथे कसा आलास?” 

मा या मना या ितितके्षस या िचठीचे उ तर िलिहताना िजतका पडला िततका ताण कधीही पडला न हता! 
यां या प्र येक प्र नागिणक प्र न माझ ेमला खातच होते. ते वतः या लौिकक आशांची आिण भाग्योदयाची राख 

झा याचे दःुख िगळून वर बंधूंचे सां वन करावयाचे, वतःस धीर देऊन दसुर् यास यावयाचा! तरी िववेकाचे 

साहा याने कतर् या या िवषाचा तोही याला यालो. मी यांस कळिवले की, लौिकक व भाग्योदया या आशांची 
राख अगंास फासनू झुजंत राहू शकणे हेच अलौिकक भाग्य नाही का?  

मग दःुख का? माझी योग्यता, कतृर् व मातीस िमळते की, जर परीके्षचे वेळीच मी िहणकस ठरलो असतो, जर 

‘सीदि त मम गात्रािण मुखं च पिरशु यित! गा डीव संते ह ता वक्चैव पिरद यते।।” अशी ि थती होऊन जर 

कतर् य- पराङ्मखु झालो असतो, कोणाचा िव वासघात केला असता! पण तसे काही एक न घडता यथाप्रा त 

सकंटास त ड दे यास आिण वाथार्स समळू खणनू काढून, लोकांस कतर् यक्षेत्रात जी सकंटे भोगा हणनू 

सांिगतले, तीच प्रसगं येताच याच क्षते्रात वतः िनभर्य िच ताने भोगावयास िसद्ध हो यातच खरे कतृर् व आिण 

योग्यता, तुमची, आमची आिण या सवार्ंची प्रकट होत आहे. यशापयश योगायोगा या गो टी आहेत. ज मभर 

लढाया लढत, लोदीचे पूल उतरत आिण आ टिलर् झ िजकंीत असताही एखादा नेपोिलयन अखेर अथं णावर 

दखु याने मरतो, आिण दसुर् या ितसर् याच लढाईत एखादी राणी ल मी तरवारीचा घाव लागनू मरते- एखादा 
सिैनक तर पिह याच चकमकीत गोळी लागनू पाडाव होतो. यांचे कतृर् व या योगायोगाने बहुधा ठरत नसते. तर 

या पिह याच चकमकीत मी मागे दडून जगावे आिण इतरांनी पढेु होऊन मरत ती लढाई िजकंली हणजे ितचे 

यश पाहावयास आिण भोगावयास मी उरावे, ही दु ट आिण जनिहतिवघातक याड इ छा मनात न धरता, तो 
सिैनक अव य ते हा इतरांसह लढाईचे अग्रभागी अचलपणे झुजंत रािहला की नाही? या प्र नावर याचे खरे कतृर् व 

आिण योग्यता अवलबंून असते. या कसोटीस, मला वाटते, आपण सवर् उतरलो आहोत आिण हणनूच लौिकक व 

भाग्योदया या सवुणर्वलयात आपण िजतकी ध यता पावलो नसतो िततकी या भाग्योदयाची अलौिकक राख 

अगंास फासून आज या कारागारात अशा अवश आिण क णा पद ि थतीत पडलो असता वा तिवकपणे आपण 
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चाललो आहोत! ही सकंटे सोसणे, आिण असे कारागारात सडत, कोणासही न कळत, यां यासाठी हे क ट भोगले 

यांचेही िश याशाप खात असे मरणे हेच आता आप या आयु याचे येय, िततकेच महान की िजतके बाहेर राहून 

कीतीर् या आिण दुंदभुी या तालावर झुजंत राहणे िजतके महान समजले जाते. कारण अिंतम िवजयास ते ज्ञात 

झुजंणे आिण ते दुंदभुीचे िननाद िजतके अव य असतात िततकेच हे भयुारातील अ ुत क हणे आिण अज्ञात 

प्राणो क्रमणे ही अव यच असतात. 

आिण कायार् यािवषयी? 

....मी या वेळेस हायकोटार्त िशक्षा लागणार होती या िदवशी यािवषयी जे पद केले होते तचे आज या कठोर 

िशक्षे या जब यात भरडलो जात असताही मा या दयाचा िव वास आिण भावना मखुिरत करीत आहे “सारथी 
िजचा अिभमानी। कृ णजी आिण राम सेनानी। अिश कोिट कोिट तव सेना।। ती आ हांिवना थांबेना!!...।।” अशा 
आशयाचे पत्र मी गु त रीतीने बंधूंस धाडले. बंधूंचे सां वन तर ते करते झालेच, पण िलिहता िलिहता मा याही 
िववेकाचे डळमळणारे धैयर् पुनः िन चल क न मा यात ताजा उ साह सचंरवू शकले. 
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प्रकरण अकरावे 

मला घा याच ेकाम दे यात येते 
मी सरासरी एक मिहनाभर िछलका कुट याचे काम केले.सवर्जण आ चयर् क  लागले की, मला कोलू कसा 

िदला नाही. यात आशावादी हणाले, “छे हो, बॅिर टरबाबंूना कोल ूकोण या त डाने देतील?” मी यांस हणे, 

“ या त डाने बॅिर टरबाबंूस काळेपा यास धाडून लगंोटी नेसवून िछलका कुटावयास लावले याच त डाने!” अखेर 

एक िदवस सपुिर टडटं येऊन मला हणाला, “उ यापासनू तु हाला कोलवूर जावयाचे आहे. िछलका कुटून हात 

आता कठीण झाले असतील. आता याहून सक्त काम कर यास हरकत नाही.” बारीसाहेब हसनू हणाला, “तुमची 
वर या इय तेत बढती झाली आहे!” या िदवशी सं याकाळी मला बारीसाहेबाने कायार्लयात बोलािवले. मा याशी 
झाले या सभंाषणातून यांना हे माहीतच झाले होते की, माझी राजबंदीवानांनी केले या सपंास सहानभुतूी होती 
आिण जे राजबंदी या सपंाची आिण िनभर्य वतर्नाची उ ामपणाचे, अस यपणाचे आिण मखूर्पणाचे योतक 

हणनू िनदंा करीत यांची त ड ेमा या या धोरणा या पुर काराने बरीच बंद पडलेली होती. एकंदर बात या गु त 

रीतीने या बारीला प्र यही पोचत असत यापासनूही मी लवकरच या “अस यातील’ िशरोमणी होणार असाच 

सभंव िदस ूलागला. ते हाच कोल ूकर यास मी इ कार करतो की काय याचा प ता काढ यास आिण मला तसे 

कर यापासनू परावृ त कर यास बारीने हे बोलावणे केले होते. बराच वेळ ग पा मा न अखेर सांिगतलेच की, “मी 
काय क ? वरची आज्ञा मला पाळली पािहजे. तु हास कोलचू यावा असे वरतून िलहून आले आहे. तरी मी इतके 

केले की, तुम या योग्यतेिवषयी सांगनू केवळ १४ िदवसच कोल ूतु हास सपुिर टडटंाकडून देविवला. इतरांप्रमाणे 

वारंवार देविवणार नाही. तु ही नाही मात्र हण ूनका. जा उभे राहा. मी शक्य तर साहा यही देईन. पण िशक्षा खाऊ 

नका.” मी हटले, “आधीच आम या ज माची माती झालेली यातही आणखी िन कारण जाच सोस याची 
आ हांस हौस का आली आहे? मी शक्य िततके काम नेहमी करीत राहीत.” बारी कळवळ यासारखे होऊन 

हणाला, “पाहा बोवा! तुम याकिरता सांगतो. प नास वष िशक्षा आहे! हे मला पाहताच ध स होते. हणनू 

हणतो, इतरांचे काय वाटेल ते होवो, तु ही आपले नामािनराळे राहा.” माझा धैयर्भगं कर यासाठी बारी जो जो 
प नास वष िशक्षेची वारंवार आठवण देत गेला तो तो या या धोरणाचा उलट पिरणाम होऊन या श दाचंा अथर् 
मा या इतका पिरचयाचा झाला की तोफेचा आवाज जसा तोफखा यातील सिैनका या! या या वनीने थरर् असे 

होणेच बंद झाले. दसुर् या िदवशी सकाळीच मला तेला या घा यास जुपंले. 

या घा याचे काम मी या सात क्रमाकां या भागात राहत असे तेथपासनू सहा या भागात होते. हणनू मला 
सकाळीच ने यात आले. मला तो भाग बदल याचा एक आनंद झाला. कारण ितकड ेराहणारे राजबंदी मला िदस ू

आिण के हा मा याशी बोलहूी शकले. कामावर जाताच पाहतो तो एक बमार् देशातील राजकीय बंदीवानही मा या 
कोलसू जुपंलेला होता. मला सांग यात आले की तु हास सा य होईल. पण तु ही एकसारखे िफरवीत रािहले 

पािहजे, बसता कामा नये. इतर राजबंदीं या मानाने मला ही सवलत िमळाली होती. तरी ती कोलू या कामातील 

सवलत! सवलत वजा जाऊनही जे क ट उरले त ेकोणाही काबाडक टांची सवय नसणार् याची खोड मोड यास पुरेसे 
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होते. लगंोटी नेसनू सकाळी दहा वाजेपयर्ंत काम करावे. सारखे िफरवीत रािह याने चक्कर यावी. अगंाचे ठणठणणे 

तर इतके झाले की रात्री फ यावर अगं टाकताच झोप लाग याचे थळी अगंात कसर भ न तळमळ करीत पडावे 

लागे की पु हा दसुर् या िदवशी सकाळी तो घाणा द त हणनू उभा. असे सहा-सात िदवस काढले. काम तोवर पुरे 

होत न हते. एक िदवस बारी आला आिण जरा ऐटीने हणाला की, “हा पाहा शजेार या खोलीतील बंदीवान तीस 

प ड तेल दोन वाजता पुरे मोजनू देतो आिण तु ही सं याकाळपयर्ंत राबूनही अजनू प ड दोन प ड कमीच! याची 
तु हास लाज वाटली पािहजे!” मी हटले, “वाटली असती लाजही, जर मलाही लहानपणापासनू या यासारखे 

हमालीचे धंदे कर याची सवय असती तर. तु ही जर याला एका तासा या आत एक सनुीत (सॉनेट) रचावयास 

सांिगतले तर ते यास रचता येईल का? मी तु हास ते आता अ यार् तासात रचून देतो. पण हणनू जर तु ही या 
कामकर् यास हणाल की, “अरे, तुला सॉनेट इतके लौकर रचता आले नाही याची तुला लाज वाटावयास पािहजे”, 

तर तो काय हणेल? “मला लहानपणापासनू किवता करावयास कोणी िशकिवले नाही!” तुम या कायार्लयात 

तु ही अधर्िशिक्षत शेतकर् यादी चोरदरडखेोरांस िलहावयाचे काम देता, यांस जसे आम यासारखे विरत इंग्रजी 
बोलता येत नाही हणनू लाज वाट याचे कारण नाही, तसाच आ हांस यां यासारखे शारीिरक क ट एकदम झपेत 

नाहीत हणनू सकंोच वाटणे अनाव यक आहे. यालाही सनुीत करता येत नाही हणनू लाज वाटावयास नको. 
यांना खरोखरच लाज वाटावयास पािहजे ती यांना होय, की जीत बुिद्धजीवी वगार्स घा यास आिण क टजीवी 

अिशिक्षतांस कारकुनां या जागा देतात आिण दोनही कामे िबघडवून घेतात.” 

उदार िमत्रांचे सा य 

कोल ूिफरिवताना मला राजबंदीवानांतील एक-दोघे बंदीवान, जे तेथे गु तपणे येऊ शकत ते येऊन कधी कधी 
सा य देत; इतकेच काय परंतु शेवटपयर्ंत नको नको हणत असताही आिण यांची दःुखे आिण क ट मजहून 

अिधक होत असताही राजबं यांतील िक येकांनी मला आपले वतःचे कपडसेदु्धा धुऊ िदले नाहीत वा थाली-कटोरा 
घास ूिदला नाही. माझ ेकपड ेधु यािवषयी आिण भांडी घास यािवषयी यांस िक येकदा पेटी ऑिफसर आिण वॉडर्र 

लोक धक्काबुक्की करीत िश या देत; पण असा त्रास सोसनू देखील या उदार आिण पे्रमळ मनु यांनी माझी कामे 

करीत असावे. यांना िनवार याचा मी िकतीतरी प्रय न केला. काही वेळा मी यांचे कपड ेगपुचुप नेऊन धुऊन 

टाकले. ते यांस कळले ते हा यां या मनाला फार वाईट वाटले इतके की यांनी अक्षरशः मला या या वेळा हात 

जोडून असे न कर यािवषयी िवनंती करावी. जे हा मी यांचे साहा य न घेतले तर यांस साहा य देताना जे क ट 

पडतात यांहून अिधकच मनःक्लेश होतात हे मी अनुभवून पािहले ते हा या या िनरपेक्ष आिण उदार िमत्रांस मी 
कामे क  यावी असे ठरिवले. साधारणतः बहुतेक राजबंदीवानांची मजिवषयी अशीच अकृित्रम भक्ती आिण गाढ 

नेह मला अनुभवावयास सापडला. कधी कधी तर यां यात माझ ेकपड ेधु यािवषयी आिण सेवा कर यािवषयी 
खरोखरच चढाओढ आिण वैमन य उ प न होई. ते हा पाळीपाळीने माझ ेकपड ेधु यास िनरिनराळया िमत्रांस देणे 

मला भाग पड.े या या यक्तीं या या थोर औदायार्िवषयी आिण नेहािवषयी मला आजही कृतज्ञता वाटत आहे. 

याचप्रमाणे याच प्रसगंी राजबंदीवान नसले या साधारण बंदीवानांनीही आ हास जे अयािचत सा य शवेटपयर्ंत 
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िदले आिण आम या श दास जो मान देत गेले यां यािवषयीही सावर्जिनक साभार उ लेख करणे आमचे कतर् य 

आहे. या अनेक प्रसगंांची मािहती मनोरंजक असली तरी िव तारभया तव येथे सांगणे शक्य नाही. केवळ एकदा 
आिण एकत्रच या सवार्ंिवषयी कृतज्ञता प्रदिशर्त करणे एवढेच येथे शक्य आहे. 

मनाचे बंड 

कोणाशी चचार् क  नये. कोणास कळवू नये. पण तो कोल ू िफरवीत असता घामाने िलडिबडले या अगंावर 

उडणारी ती भशुी-िपसनू िपळून िनघालेले पीठ आिण कचरा िचकटलेले ते घाणेरड ेउघड-ेबागड ेशरीर पाहून मनाने 

वारंवार बंड क न उठावे. “ वतःचा ितर कार वाटू लागावा असले दःुख आता का सोसतोस? या तु या शरीराचा 
आिण कतृर् वाचा रा टे्र या रा टे्र उदयास आण यासाठी उपयोग हावा, -आता ते मातीमोल ठरले, मग या 
अधंकारात उगीच क टत का पडतोस? याचा कायार्ला -तु या मातभृमूी या उद्धाराला- आता कवडीचा उपयोग 

नाही. ितकड ेतु या हालअपे टांचे अवाक्षर देखील कळत नसेल, मग नैितक पिरणाम तर दरूच! - असा कायार्ला 
उपयोग नाही. तुला वतःला उपयोग नाही, इतकेच न हे तर केवळ भारभतू आहे; तर मग हे जीवन यथर् का धारण 

करतोस? ब स, जो उपयोग याचा हावयाचा तो होऊन गेला. आता चल दोरी या एका िहसक्यासरशी. क न टाक 

या जीवनाचा अतं! 

हा समदु्रमथंनासच उपयोगी पडावा हणनू िनमार्ण झालेला कतृर् वशक्तीचा मे दंड या यःकि चत ्

कथलीतले ताक घुसळिव याचे कामाला लावून याचा वतःचा अनादर का करतोस?” पुनःपुनः मनाने हणावे, 

“आता जगणे यथर्; आता आ मघातच आ मस मान होणार आहे.” नो हािलस आिदक िक येक नीितिवशारदांची 
आिण ऐितहािसक उदाहरणांचीही आठवण हावी की प्रसगंी आ मघात हे आ मकतर् य ठरत असते. 

एके िदवशी दपुारी भयंकर उका यात कोल ूिफरवीत असता धापा टाकीत िगरकी आ यासारखे वाटून खाली 
बसलो आिण पोट फार म होताच आतडी ताठरतात तशी ताठर याने, हाताने ध न िभतंीशी टेकलो आिण डोळे 

िमटले तो एक तेथ या तेथेच गाढ गुगंी लागली इतकी गाढ की, दचकून जो जागा झालो तो िदशा-िविदशा, 
थलकाल हे मला चारपाच िमिनटे काही कळेना. शांत, शू य, िनिवर्कार अशा कोण या सखुद अव थेत काही 
नाहीसे होऊन रािहलो. थो या वेळाने सावध झालो. एकेक व तू िदसनू ितचा अथर् कळू लागला. ते हा पुनः कामास 

लागलो पण मन एकसारखे हणे, हे शेवटचे काम का होऊ देत नाहीस? मघाची ती शू यता तेच मरण. आज-आज 

रात्री शेकडो बंदीवान या पोटर् लेअरम ये िज या आधाराने मृ यु त न गेले या दोरी या तुक याने गळयास 

फास लाव आिण क न टाक या क टांचा अतं! 

आ मह येचे आकषर्ण 

या आ मह येचे आकषर्ण मला एकसारखे ओढीत होते. ती मघाची शू य ि थती हेच मरण. ते तर या जीवनाहून 

िनःसशंय गोड आहे! मला या दोन-चार वेळा मा या िववासनातील यातना अस य होऊन आ मह या अ यंत 

आकषर्क वाटू लागली यांपैकी पिहली वेळ हणजे मासिलसहून परत धरलो गे यानंतर एडन या आजबूाजसू 

भयंकर उ या आिण त्रासात बंद केलेला होतो ती होय. दसुरी ही कोलतूली या चक्कर आले या िदवसाची. दोनही 
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वेळी मनाची आिण बदु्धीची झुजं चालता चालता बुद्धी जवळ जवळ चारी मुं या चीत पड याचा प्रसगं आलेला होता. 
आणखी एक-दोन वेळी तो प्रसगं पुनः यावयाचा होता. या रात्री खोली या या िखडकी या गजास टांगनू बहुधा 
बंदीवान वतः फाशी जात या िखडकीकड ेमी लु ध टीने चारपाच वेळा तरी पािहले असेल. बुद्धीचा आिण मनाचा 
तो सवंाद मी ितर् हाईतपणे जसा काही ऐकत होतो तो पुढे मी एका किवतेत ग्रिथलाही होता. वारंवार मना या वरील 

कोटीक्रमास िववेकाने उ तर यावे “वे या, हा तुझा अहंकार! समज की, तुझ ेकतृर् व कतर् य हणजे एक रा ट्रचे 

रा ट्र उद्धरता येणारी प्रचंड गती दे यास क्षम असणारे यंत्र आहे; पण आता याचे काय? याचा योग्य आिण 

यथाप्रमाण उपयोग होत नाही! एका अथीर् खरे. पण अशा रीतीने जेथे इतर भक्कम यंत्रे चु न जातात तेथे गु त, 

अज्ञात यातनांचा मार सहन कर यात उपयोगी पडावे, ते कायर् याचेकडून क न घ्यावे हणनूच हे कतृर् वशक्तीचे 

यंत्र केले नसेल कशाव न? रा ट्रोद्धारा या झुजंात अनेक मह वाची नाकी लढवावी लागतात यात बंदीगहृाचा मोचार् 
सग यात कठीण आिण तरीही अ यंत आव यक असतो. मग तो लढिव यास तुमची योजना झाली आहे हा काय 

या कतृर् वाचा थोडा गौरव झाला? 

“आिण एका अथीर् कसले कतृर् व घेऊन बसला आहेस? तुझ,े यांचे, या सवर् मनु यजातीचे तर काय पण या 
सयूार्चे देखील या प्रचंड िव वा या उलाढालीत खरे पािहले असता ितळमात्र तरी मह व आहे काय? एखा या 
साबणी फुग्यासारखा तो आता वतः या मह वािभमानाने फुगत उडालेला िदसतो आहे. पण एका क्षणाधार्त 

िव वाची मळू शक्ती दसुरा एखादा खेळकर फुगारा मारताच फुसिदशी नाहीसा होईल, तरी िव व चालेलच! हणनू 

िववेक कर. सापेक्षात जे कतृर् व आहे याची खरी परीक्षा येथेच आहे. या कारागारात जो देशसेवा करील तो खरा 
देशसेवक. जे मू य िद यािवना देशोद्धार होणेच नाही ते कारापीडनाचे मू य देणे हणजे जीवन यथर् जाणे न हेच 

न हे. कीतीर्चे, लौिककाचे मनाचे मधाचे बोट यास लागलेले नाही. पण हणनूच ते अिधक अ यथर् होय. आिण जर 

मरावयाचेच तर िनदान.. -मग असा का मरतोस? तू सोसले या यातनांचा सू म पिरणाम देशावर होईलच होईल. 

परंतु ते जर तुला खरे वाटत नसेल आिण ही बातमी देखील देशास कळणार नाही मग याचा नैितक पिरणाम 

कोठला होणार? मग यथर् क ट का हणनू? मरणारच असशील तर असा कु याचे मोलाने आप या हाताने का 
मरतोस? यांना तुला फाशी देऊ नये हणनू दया आली होती की काय? मग जे यांना करता आले नाही ते त ू

यां याकरता वतःचे हाताने क न आप या पक्षाचे हानीत आिण अपजयात आणखी भर का घालतोस? जर मरणे 

तर या सेनेतील तू एक सिैनक आहेस या सेनेचे तसेच एखादे कायर् क न मग तरी मर. फाशी घेऊन न हे तर ... 

आप या एका जीवा तव ...असा मर!” 

हे बुद्धीचे शेवटचे कारण मात्र मना या या िजवावर उदार झाले या अव थत पटले. मन ि थर झाले. हाच िन चय 

ठा या या तु ं गातही केला होता. याची आठवण झाली. या िदवसापासनू पुनः एकदाच काय तो आ मह ये या 
अगदी काठावर मी जाऊन रािहलो होतो तो हणजे र नािगरी या तु ं गात! पण ते पुढे. ती रात्र मात्र म  तर तसेच 

म  अशा कृतिन चयाने गेली. इतकेच न हे तर वरील कोिटक्रमाचा उपयोग क न आिण कोणीही मरणे तरी... 
असेच मरणे हे अगंीकृत ताथर् कतर् य आहे असा उपदेश क न, मी या अदंमाना या कारागारातील या शेकडो 
ददुवी राजबंदीतील अनेकांस अनेक वेळा आ मह ये या काठाव न हात ध न परत िफरवलेले आहे! 
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तेला या घा यात काम करीत असता इतके शारीिरक आिण मानिसक म होत असताही याची िकंिचत तरी 
भरपाई करणारी अशी एक सधंी सापडत असे. ती हणजे या घा यात काम करीत असले या काही राजकीय 

बंदीवानांशी बोल या-बस याची होय. येता जाता, अिधका-यांचा डोळा चो न वा को या समजदार िकंवा कनवाळू 

पहारेक-यां या वा िशपायां या सवलतीने ते राजकीय बंदीवान मजकड ेयेत. मा याशी शक्य िततके बोलत. बहुधा 
सं याकाळी पाचचे सधंीस जेव याखा याचे गडबडीत सवर्जण असता या क्रमाकां या हौदावर आडोशास आमचा 
अ डा बसे. एक पहारा देई बाकी बोलत बस.ू या वेळेस काही घिटका या कायार्चा िनिद यास लाग याने मनाने 

ससंारा या सवर् सखुांवर लाथ मारली या उदा त कायार्ची चचार् मोकळेपणाने करता आ याने मन पुनः 
चैत ययुक्त होई. सु त तेज पुनः जागे होऊन उठे. सोसले ते अपमान स मानच वाटू लागत. भोगले या यातना 
काहीच न हेत. भोगावया या आहेत याही कतर् यच होत हा िनधार्र पुनः सबळ होई. या घिटका हणजे या 
कोलू या कठोर शापातील वरच हो या. या वेळेस मी हे पाहून ठेवले होते की, तेथे आले या राजकीय बंदीवानांत 

बहुतेक मा यासारखेच पंचिवशी या आत-बाहेर होते. यांचे िशक्षण अपुरे रािहले होते. यांना राजकारण, इितहास, 

अथर्शा त्र इ यादी अव य ज्ञानाचा फार थोडा यासगं घडलेला होता. आिण त ेसाहिजकच होते. तथािप यायोगे 

यां या उ कृ ट वदेशप्रीतीस िकंवा वाथर् यागास रितमात्रही उणेपणा आलेला होता असे मला वाटत नसे. 

इतकेच न हे तर यां या वयात केवळ उपजत परोपकारबुद्धीने आिण उदार भावनांनी यांनी पे्रिरत होऊन असले 

क ट अस या हेतून सोसावेत हे पाहून मला यां यािवषयी फार आदर वाटे. यून इतकेच की या उदार भावनांना 
आिण उपजत धैयार्ने या कायार्स यांनी वाहून घेतले होते या कायार्ला अ यंत आव यक असले या िशक्षणाची, 
ज्ञानाची आिण िवचारांचीही जोड जर िमळेल तर ते मह कायर् कर यास ते होते याहून अिधक क्षम होतील; हणनू 

यांनी तसा प्रय न करावा एतदथर् मी यांस ती उणीव जाणवून तशी इ छा यां यात उ प न कर यासाठी प्रय न 

करी. या प्रय नास घा या या कामास मला जुपंले गेले ते हाच आरंभ झाला. तेथे आले या िक येकांस, आपले 

आयु य यथर् गेले असे वाटू लागले होते यांस मी या औदासी या या आिण हताशे या तावडीतून 

सोडिव यासाठी इितहासातील उदाहरणे सांगे. यांस कोणता मागर् ेय कर याचा पूणर् बोध झालेला न हता, 
यां या शंकाचे िनरसन कर याचा प्रय न करी. जे केवळ समाजातील राजकीय वावटळीबरोबर तीत सापडले होते 

यांना ते तसेच का केले पािहजे, ते नीित या अकतर् य होते वा कतर् य होते, हे युिक्तसगंत रीतीने पटवून देऊन 

यांची पूवीर्ची क्षिणक उ तेजनता याव ज म िटकणार् या िनि चत िनधार्रात पिरणत हावी हणनू झटत असे. 

िदवसभर अ यंत त्रासदायक, गदळ, अपमाना पद असे ते घा याचे काम क न थकले-भागलेले ते राजबंदी या 
हौदावर गु तपणे घिटकाभर गोळा होऊन असे उदा त सवंाद करीत, रा ट्रीय सखु व ने पाहत जे हा त मय होऊन 

जात ते हा िदवसभर भोगा या लागणार् या यातनांचे आघात सोसता सोसता बोथट झाले या यां या मनोधैयार्ची 
धार पुनः ती ण हावी, यां या त डावर नवे तेज चमकू लागावे, आिण उठताना आनदंाने आिण पे्रमाने एकमेकांचा 
िनरोप घेऊन या िहदंी त णांनी आपाप या चाळीत बंद हो यास िनघून जावे! 
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प्रकरण बारावे 

अदंमानात सघंटना आिण प्रचार कर याचा िन चय 

या घा यात काम करीत असता मला राजकीय बंदीवानांची ि थती अजमावता आली असे नसनू एकंदर 

अदंमानाची पिरि थतीही थोडीबहुत आकलन करता आली. हजार आडका यांस न जुमानता बाहेर या लोकांत 

मजिवषयी जो आदरभाव आिण पे्रम होते यांनी यांस मा याशी काहीना काही संबंध जोड याचा प्रय न 

के यािवना व थ बस ू िदले नाही. या सवर् पिरि थतीव न मला िदसनू आले की, प्रय न केला असता थो या 
प्रमाणात का होईना पण या कारावासातूनही अदंमानात सघंटना आिण कायार्चा प्रसार करिवणे शक्य आहे. आिण 

जर शक्य आहे तर थोडी का होईना पण ती सघंटना करणे हे कतर् य आहेच आहे. कारावासा या यातना भोगणे 

आिण एका त बंिदवासातील कमर्शू यतेचे अस य ओझ ेउचलनू िनि क्रय उभे राहणे हे एक कतर् य तर आ ही 
करीतच होतो; यासहच जर कायर्प्रचाराचे आिण वीपांतरी जेथे जेथे िनवार्िसत होऊ तथेे तेथे देखील जातीय 

चैत य सचंरिव याचे सिक्रय कायर्ही थोडबेहुत करता आले तर तहेी क न मातभृमूीची दहेुरी सेवा के याचे पु य का 
न साधावे! अशा िवचाराने पे्रिरत होऊन अदंमाना या प्रचारकायार्चा आरंभ हणनू मी प्रथमतः राजकीय बंदीवानाचे 

िशक्षण हाती घ्यावयाचे ठरिवले. या पंधराव यातच या बंदीवानांतील जे काही लोक वावटळीत वरवर सापडून 

आलेले अस याने या चळवळीला सवर् वी अनुकूल न हते यांनाच प्रथम ती गो ट पटवून देऊन या चळवळीचे 

अतंरंग काय ते िवशद क न सांिगतले आिण या मला माणसाळिव यासाठी हणनू िदले या घा याचे कठोर 

क ट करीत असताच या राजबंदींतील दोघांस सघंटने या कायार्त समािव ट हो यासाठी शपथबद्ध क न घे याची 
रानटी उठाठेव केली. 

अदंमाना या सघंटने या प्रय नांचा हाच आरंभ होय. या कायार्चा िवकास पुढे कसकसा आिण िकती होत 

गेला हे सपंूणर्तः सांगणे प्र तुत शक्त नाही. अशंतः जे सांगता येईल ते पुढे क्रमशः सांगचू. 

चौदा िदवसांनी मला तेला या घा यातून काढ यात आले; आिण दोरखंड वळ याचे काम दे यात आले. हे 

काम या कारागहृातील इतर शारीिरक कामाहून सोपे होते आिण हणनू ते िमळणे हणजे भाग्य समज यात येई. 

काही िदवसां या सवयीने दोरखंड वळ याचे काम करता येऊ लागनू शारीिरक यातनां या कचा यातून थोडीशी 
सटुका झा यासारखे वाटू लागले. याच वेळेस मला या सात या क्रमांकात बंद ठेव यात आले होते यात दोनचार 

राजकीय बंदी िन पाय हणनू राहू दे यात आले होते. िन पाय हणनू - कारण शेवटपयर्ंत माझा आिण इतर 

राजकीय बंिदवानांचा सबंधं शक्यतो येऊ यावयाचा नाही असे धोरण ठेव यात येई. पण सवर् बंदीगहृांत वाटूनही 
यांना जागा राहात नसे यांना सात या भागात ठेवावेच लागे. के हा के हा तर प्र यक्ष बारी आिण एकदा-दोनदा 

सपुिरटंडटंही मला प टच हणाले की, तुम या भागात जे राजबंदी असतात यांना जर मवाळवाल तर तु हासही 
सिुशिक्षत राजबं यांची सगंती लाभेल. नवीन कोणीही राजकीय बंदी आला की, यास बहुधा ‘माणसाळले या’ 
राजबंदी या सहवासात नेऊन ठेव यात येई. तथािपकोण याही राजबंदीस एकसारखे एकाच भागात आिण सघंात 

ठेवणे धोक्याचे वाटून मिह याला यां या राह या या कोठ यांची आिण भागांची बदली कर यात येई. हा बदलीचा 
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िदवस हणजे बंदीगहृातीस एक सणच असे; कारण या बदली या िनिम ताने कोठडीतून बाहेर पडून सरासरी 
अधार् िदवस तरी गडबडीत झटकन जाई. दसुरे, एकदा तु ं गात वळसा घ्यावा लागे. या भागातून या भागात 

जाताना, आिण यायोगे बहुतेक राजबंदींची टीनेच का होईना पण भेट होई. वेळ साध यास दोन गो टीही जाता 
जाता बोलनू जाता येत आिण शेवटचे आनंदाचे कारण हणजे न या भेटले या राजबंदीवानांची ओळख आिण 

समंती लाभ याची या बदलीने सधंी िमळे. मला जरी शक्यतो एका सात क्रमांका या भागातच बंद ठेवलेले असे 

आिण इतर राजबंदी बहुधा मजकड ेधाड यात येत नसत, तरीही मला देखील हा िदवस सणासारखाच वाटे. कारण 

या िदवशी बदलीसाठी या भागातून या भागात जाताना मला दु न मा या ये ठ बधंूचंी ि टभेट घड,े कधी 
कधी आधीपासनू सघंाने जळुवीत जळुवीत जर क्विचत यश आलेच तर दोन गो टीही गपुचुप बोलनू घेता येत. 

या मिह या दोन मिह यांतील ठाणपालटीचे साधनाने नवीन वा िनराळया राजबंदीस जसे बोलावयास िमळे 

तशाच आपसात बोल या या आणखी दोन सोयी या कारागहृात असत. या हणजे राह या या खोली या वरची 
लहान िखडकी आिण अगदी भईुशी लावलेली जाळी होय. कारागहृाचे ते सात भाग पाक यासारखे एका कद्रापासनू 

िनघनू पसरत गेलेले अस याने प्र येक भागाचे अगंण पुढील भागा या पाठीस लागलेले असे. ते हा प्र येक 

भागा या चाळीतून माग या भागाशी आिण अगंणातून पुढ या भागातील िखडक्यात चढले या मनु याशी बोलता 
येई. पण असे, उंच िखडक्यात चढून बोलणे हणजे धोक्याचे असे. तरीदेखील खोलीतील िनजावयाचा लाकडी फळा 
उभा क न या दोन पु ष उंची या लहानशा िखडकी या गजास ल बकळून हात ताणाने तुटून येईतो आ ही 
खाल या अगंणात असले या आप या अ टिमत्रांशी बोलावयास कमी करीत न हतो. िकतीदा तरी अथर्शा त्रा या 
वा राजकारणा या शंका एकाने िवचारा या आिण यांचे समाधान िखडकीत ल बकळून राहणार् या अ यापकाने 

करीत असावे. इतक्यात जर का कोणी वाडर्र वा जमादार खाकरला तर िश य आिण आचायर् - दोघांचीही यःपलाय 

करता करता मारामार उड.े अशा वेळी एकदम िखडकीतून खाली उडी टाक या या गडबडीत िकतीदा तरी राजबंदी 
धाडकन आपटले असतील; िकतीदा तरी यांचे अगं ठेचाळले असेल. दसुरी बोल याची युक्ती हणजे ती खोली या 
भईुशी लागनू िभतंीत खोल बसवलेली जाळी- अशी बसिवलेली की, पलीकड े खोलीतून िदस ू नये; पण वारा 
ये यापुरती फट तर असावी. या जाळी या मागचे बाजसू के हा के हा या भागातील बंदी जेवावयास बसिवले जात. 

मग काय? तशी सधंी सापडताच आ ही खोलीतून या जाळी या भोकास इकडून त ड लावनू आिण ितकड या 
आम या सहबंदीने जेवावयास थाळी घेऊन बसनू व थपणे न हे तर अ व थपणे पण एकाग्रतेने ‘टेिलफोन’ सु  

करावा. 
ती जाळी हणजे कारागहृा या पिरभाषतेला ‘टेिलफोन’. या जाळीत हणजे या ‘ विनवाहा’त बोल याची 

सधंी आजबूाजसू, कोणी नस याने वा िव वास ूमडंळीच अस याने, आली आहे हणनू सचूना दे यासाठी हातातली 
जेवावयाची थाळी या गजांवर खडखड मारणे हणजे विनवाहाची घटंा वाजिवणे. या ‘टेिलफोनने’ही -

विनवाहानेही - जे हा कायर् साधणे दु कर झाले ते हा एक ‘टेिलफोन’ ही राजबंदीवानांना शोधून काढावा लागला. 
पण तो कोणता ते पुढे कळेल. 
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अशा एक ना दोन अनेक यकु् या लढवीत आ ही आपसात आमचे िवचारांचे दळणवळण ठेवू लागलो. जो जो 
आम यापासनू इतरांस दरू ने याचा प्रय न कर यात येई आिण राजबंदीवानांना आपसात बोल यास वा खुणा 
कर यासही प्रितबंध कर यात येई तो तो आमची बोल याची आिण िवचारिविनमयाची इ छा अिधकच बळावून 

आिण आव यकता अिधकच वाटून ते बोलणे आिण तो िविनमय अिधकच वेगाने चाल ूलागत. या सवर् युक् यां या 
साहा याने, मागे विणर् याप्रमाणे आ हांस घा यातून काढून ‘दोरखंड’ वळावयास जे हा लावले ते हा आ ही 
आमचे भागात अपिरहायर् हणनू जे दोघेितघे राजबदंी ठेवले गेले होते यां या िशक्षणाचे कायर् हाती घेतले. ते सवर् 
राजबंदी काही सामा य अथीर् अिशिक्षत न हते. न हे, ते बहुतेक प्रवेशपरीक्षा आिण कॉलेजमध याही एक-दोन 

अय ता झालेले होते. परंतु राजकारणीय अग्रगािम व करावयास अव य असे राजतीनी इ यादी शासनिवज्ञानाचे 

उ च िशक्षण यांस िमळालेले नसे. ते िशक्षण दे यास आरंभ करताच पिहली अडचण जी आ हांस भास ूलागली ती 
हणजे पु तकांची उणीव ही होय. प्रथमतः माझी वतःची जी पु तके होती ती ठा यावरच माझी म ता हणनू 

ज त झालेली होती. अदंमानास राजबं यांपाशी जी पु तके होती ती अगदी तुटपुंजी आिण थोडी होती. ी. 
रामकृ णांची आिण िववेकानंदांची काही पु तके, काही टॉल टॉयची ‘My Religion’ इ यादी एक- दोन पु तके 

आिण बाकीची अिनबेझटं या िथऑसिफकल त वज्ञानाची आिण चळवळींची मािसक पु तके ही होत. ही पु तकेही 
प्रथम आठव यातून एका रिववारीच वाचावयास िमळत. एका चवा यात ती भाजीसारखी भ न एक वाडर्र 

भागाभागातून िहडं ेआिण ती राजबंदीवानांस वाटी आिण सं याकाळी येऊन परत घेऊन जाई. प्र यही वाचावयास 

एक पु तक िमळे पण ते याचे असेल याला आिण तेही केवळ सं याकाळी चार वाज यापासनू सहा वाजेपयर्ंत! 

िदवसा काम हणनू वाचू यावयाचे नाही आिण रात्री कोठडीत अंधकार हणनू!! यातही आणखी एक अ यंत 

त्रासदायक िनयम हणजे, एका राजबंदीवानाचे पु तक याने इि छले तरी तो दसुरा राजबंदी या यापासनू आठ-

नऊ पावलांवरच काम करीत असला तरी या दसुर् यास न देऊ देणे हा होय. याचे पु तक याने वाचावे! ही बारीची 
सक्त आज्ञा. आठव यात एक िभकारड ेचोपडहेी वाचणे साधारण बंदीस शक्य नसे. हणनू यास ते पुरे. परंतु 
सिुशिक्षत राजबंदीस एक लहान पु तक आडव यास कसे पुरणार? पण याला ते बदलनू दसुरे घेऊ यावयाचे नाही 
िकंवा शेजार या राजकीय बंदीचे हातात असलेले याचे आठव याचे पु तकही तेथ या तेथे वाचावयास घेता घेणे 

शक्य नाही. असे तेथ या तेथे घेतलेले एकाचे पु तक दसुर् यास िदलेले -वाचावयास िदलेले- िदसले की वाडर्र 

जमादारांची िपकलीच पोळी. राजबंदीवर खटला भ न बारीसाहेबापुढे आपली कायर्क्षमता दाखिव याची ही 
सवुणर्सधंी कोण गमावणार! यांनी या राजबंदीवर झडप घालनू, तो एकाचा क्रमांक दसुर् या या हातातील 

पु तकावर आहे हे पारखून, या दोघासही उ हाता हात बारी या कायार्लयात खेचून नेलेच हणनू समजावे. ‘इसने 

पु तक िदया और इसने िलया हुजरू!’ 

हणनू पु हा पु हा आरडाओरड होऊन खटला भरला जाई आिण पयर्वेक्षक (सपुिरटंडटं) सदु्धा या अपराधाने 

सतं त होऊन चार-चार िदवसांची हातकडीची िशक्षा ठोठाव यास कमी करीत नसत. एक घटकाभर पु तक वाचले 

हणनू चार-चार िदवस राजबंदी हातकडीत टांगनू अनेक वेळेला िदवसभर उभे राहिवले गेले आहेत. रामकृ णां या 
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चिरत्रात वाचलेली त वे मनन क न पारखून घे याची या राजबंदीस िश त लागावी हणनूच कदािचत ्तसा 
िनयम आिण तशी हातकडी दे याची यव था केलेली असेल! 

पु तके वाच या या मागार्त अडचणी पसरिव यात मखु्य भाग हणजे बारीसाहेबांचा. या पंिडतप्रवरांचा 
असा एक िसद्धात असे की, पु तकां या वाचनाने िहदंी त णास वेड लागते. मागे या ‘ ीयुत....’ यास वेड लागले 

हणनू बारी मा यापाशी हणाला होता ‘ यांसही ते िथऑसिफकल ‘पु तके वाचतात हणनू यांचे डोके िफरले’ 

असे तो मला प ट हणाला होता. बरे, िथऑसफी वा रामकृ ण इ यादी वेड लावणार् या भाब या नरम पु तकांस 

सोडले तर राजकारणाची दगडासारखी कठोर पु तके तरी वाचनीय समजत होता की काय? रामाचे नाव! तो वतः 
काही थोडा थोडका िशकलेला न हता. हाय कूल या सबंध पाच या इय तेपयर्ंत याचे िशक्षण झालेले! अशा या 
जा या िव वानाचे हाती कारागहृात कोणती पु तके यावीत याचे परीक्षक व सोपिवलेले. पु तक उघडताच प्रथम 

बारीसाहेबास समजेल अशा सा या इंग्रजी भाषेतले आिण सा या िवषयांचे ते पु तक हवे. नाही तर, जर ते एखादे 

त वज्ञानाचे वा समाजशा त्राचे गढू पु तक असले तर दोन- चार पाने उलटताच ‘नॉ से स, टॅ्रश’ भा ड हणनू त े

फेकले जावयाचे. समज यासारखे असेल पण जर यात ‘नेशन’ ‘कंट्री’ हणनू एखा या श द असेल, तर राजद्रोह 

हणनू एखा या लेगजतूंसारखे ते या य-अ पृ य-होऊन ितजोरीत बंद हावयाचे. बारीसाहेब हणतच, “ही 
कंट्रीिब ट्रीची पु तके आ हांस देता येणार नाहीत. कारण याच पु तकांनी नशृंस ह यारी बनिवले आहे! आिण 

योगिबगाची भाबडी िथऑसफीची इ यादी पु तके? तीही वा तिवक देऊ नयेत. पण काय करावे, सपुिर टडटं ऐकत 

नाहीत. वा तिवक याच पु तकांनी माणसास वेड लागते!’ 

पु तकांचे वैष य 

बारीसाहेब वतः कमी िशकलेले होते हणनू म सराने असो वा िशिक्षत बंदीवान या पोटर् लेअर या 
परमे वरास फारसे भीक घालीत नसत हणनू असो, वा दोनही कारणांचा िम  पिरणाम हणनू असो, पण बारीस 

आिण एकादोघा सपुिर टडटंासही पु तकाचे- वाचनाचे नाव काढले की अगदी वैष य वाट यासारखे होई. कोणी 
बंदी तंबाखू खात असला तर बारी िक येक वेळा कानाडोळा क न यास सोडून देई आिण हे दयाळूपण वमखुाने 

वणर्न करी. पण कोणी बंदीवान जर का एखादा पाटीचा तुकडा हातात घेतलेला वा पु तक वाचताना वा नसुते जवळ 

ठेवताना आढळला की बारी एकदम सतंापून जाई, ‘िकताब मगंता! साला! ये कूल नहीं! आप या बापा या घरी का 
िशकला नाहीस? धाडा याला कोलमू ये! िकंवा िनदान करा याचे ते पु तक ज त!’ 

िवशेषतः राजबंदीवानांना पु तके वाचावयास िदली असता यांतील ‘पु तकी’ भावना आिण ‘नाटकी’ 
वणर्ने वाचून यांची माथी िफरतात आिण कारावासातील यातनांनी ‘ता यावर’ आलेली यांची बुद्धी पुनः 
पूवर्सं कारा या अशा वाचनाने भडकले या आगीत जळू लागते एतदथर् जर यांस माणसाळवावयाचे असले तर 

पु तके हणनू यांस देता कामा नयेत असे बारीसाहेब अनेक वार ठासनू सांगत. जर एखादा राजबंदी वाचनाकड े

लक्ष देईनासा होऊन पिरि थती या अधोगामी आकषर्णाने तेथ या कुटाळक्यातच रंगनू जातो आहेसा िदसला तर 

बारीला तो अिधक िव वास ूआिण सधुारलेला वाटू लागे. यास तो कडक पाहर् यात वा कू्रर ि टक्षेपात ठेवीनासा 
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होई. अशा िवचारां या या बंदीपालाचे हे िवचार या वेळ या या या वर या अिधका-यांतही ढ होते; आिण 

हणनू कारागहृात लान, हताश, त्र त झाले या राजबंदीवानांस पुन चेतना प्रा त क न देणारी कोणतीही 
ऐितहािसक इ यादी पु तके देणे हणजे बंदीवासात टाक यात दंडिवज्ञानाचा, यांना सधुार याचा वा दंिडत 

कर याचा उ ेश िवफल करणे होय असे याचे ठाम मत झालेले होते. “ऐितहािसक व काही धािमर्क पु तके वाचून 

िनराश आिण िन साही मने पुनः वािभमानी आिण उ साहयुक्त होतात आिण बंदीगहृातही वतःस यःकि चत 

पापी समज याचे थली त ेराजकीय बंिदवान हणनू समज ूलागतात!” 

पु तकांचा पिरणाम 

एका अथीर् या पिरणामापुरते अदंमाना या अिधका-यांचे हणणे खरे होते. वनवासात असताना धमार्िदक 

पांडवां या मनाला जे हा जे हा आ मिनदंा, आ मल जा आिण हताशता सतं्र त करी ते हा ते हा “अरे धमार्! या 
नलराजावरही असेच संकट आले होते आिण या रामचंद्रावरही?” असे सांगनू यां या भग्न उ साहास पुनः चेतना 
दे यासाठी ऋिषजनांनी सांिगतलेली आख्याने अशीच उपयोगी पडली. गतकालाची ऐितहािसक वीरका ये आिण 

वीरगाथा िकंवा गीतेचा कमर्योग आिण उपिनषदांचा ब्र मवाद वाचून िकतीदा तरी या राजबंदींचे गु त चैत य 

उ ी त उठावे, िकतीदा तरी आ मल जा मावळून आ मगौरवाने मन उ लिसत होऊन यातनांचा िधक्कार करीत 

गजूर् लागावे. आिण या एका अथीर् अिधकार् याचे हे हणणे असे की, पु तके वाचावयास देऊ नयेत याच 

अथर्िसद्धीसाठी पु तके राजकीय बं यांस अव य वाचावयास िदली पािहजेत हणनू आ हांस वाटे. 

प्रथमतः पु तकािवनाच जे िशक्षण घेता-देता येईल ते घे या-दे यास आ ही प्रारंभ केला. मागे 

सांिगतले या अनेक पकारांनी राजकीय बंदीवान काही प्रमाणात तरी एकत्र होऊ शकत, बोल ूशकत. याचा लाभ 

घेऊन जे माझ ेभागात राहावयास आलेले होते यांस प्रथमतः मी त डीच ऐितहािसक गो टी सांग याचा प्रय न 

केला. कोठे तरी बंदीवानांचे गडबडीत एकत्र होऊन, िकंवा दरू वीस पावलांवर बसलो असताही पहारेकर् या या 
सहानुभिूतपूवर्क कानाडोळा कर याने मो याने बोलत आिण चाहूल होताच चुप बसत वा वेळच आली तर “होतो 
बोलत!” हणनू चापून सांगनू हातकडीची िशक्षा खात, पण कसेही क न आठव यातून दोन-चार ऐितहािसक 

प्रकरणे तरी मी यांस सांग ू लागलो. प्रथमतः िहदंु थानाचा वेदकालापासनूचा इितहास, याचे िवभाग आिण 

परेषा सांगून नतंर यातील मोठमो या कालातील शकक यार्ंची चिरत्रे सांगावीत. नंतर युरोपीय अवार्चीन 

इितहास नेपोिलयन, मॅिझनी, गॅरीबा डी आिण िवशेषतः या वेळेस डळमळत असले या रिशया या प्रचंड 

चळवळीचा इितहास िशकवावा. नंतर अथर्शा त्राची मलूत वे आिण तदनंतर शासनिवज्ञान आिण राजनीितशा त्र 

यांची चचार् करीत असावे. पुढे पुढे जसजशी राजकीय बंदीवानांची सखं्या वाढत गेली आिण सपं, तंटे, बखेड ेइ यादी 
होता होता अिधका-यांस भीक नको पण कुत्रे आवर असे होऊन “थोड ेएकत्र बसा, वाचा, काय वाटेल ते भका पण 

काम करा, आिण चळवळ क न आ हांस त्रास देऊ नका”, अशी अिधका-यांची प्रवृ ती झाली ते हा याच त्रोटक 

सवंादाचे पांतर होऊ लागले. आठवडाभर साधारण खंडलेली चचार् तर रिववार या बैठकीत चालेच. पण िवशेषतः 
रिववार सकाळी नऊ वाजेपयर्ंत जे हा खो यांतून आ हांस बाहेर वजन कर यासाठी वा गवत काप यासाठी 
ठेव यात येई ते हा जे काही दहा-पाच राजबंदी माझ ेभागात असत यांस घेऊन मी एकीकड ेबसे. एकेकाला िवषय 
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िदलेला असे. यावर तो बोले. यांनतर या िवषयावर चचार् होई. शेवटी साधले तर एखादे रा ट्रगीत गा यात येई. 

ती ‘बैठक’ बहुधा िसहंासनावरचीच वा योगासनाची नसनू पळ या घो या या पाठीवरचीच असे. कारण के हा “बारी 
आता है” हणनू पहार् यावरचा मनु य धापा टाकीत सांगत पळत येईल का कधी जमादार “ए बांबगोलेवाल ! तुम 

बड े बेशरम लोग हो, फेर एकठे्ठ हुवे! जा गवत कापा, उठता का नाही!” हणनू दंडा घेऊन िशवीगाळ करीत येईल 

याचा काहीएक िनयम नसे. कोणी येताच वक् यां ो यांतसदु्धा बैठक पळू लागे, आिण ितची िछ निभ न 

यिक्तशकले कोणी गवतात तर कोणी प याचे आड तर कोणी भांड ेिनिम तात दडून बसत. पुनः ती वावटळ उडून 

गेली की ती बैठक पूवीर् या केले या वणर्नाप्रमाणे- "Let the Legions thunder past and plunged in deep thought 

again" पुनः िवचारात िनमग्न होई. 

अशी धुळधाणी उड याने, के हा के हा को या नविशक्या मनु याची आ मोपहासाकड े प्रवृ ती होऊन 

बैठकीचे तु छ व भास ूलागले तर िख्र ती लोकां या ‘पळ या प्राथर्नांची’ मी आठवण क न देई. रोमन लोकां या 
आिण यहु यां या तावडीत आपले धािमर्क आचार आिण धािमर्क सघं िख्रर् यांस अगदी पिह या पिह याने जे हा 
पाळावे लागले ते हा भयुारात थडग्याभोवती, कारागारात कसेबसे जमनू दोघा-चौघे प्राथर्ना कर यात कधी गडुघे 

टेकतात न टेकतात तो रोमन आ याची चाहूल येई की, लागलीच पळापळी करावी लागे. पुनः सधंी सापड यास 

एकत्र होऊन प्राथर्ना पुरी करावी. या पळ या बैठकी अशा पळ या प्राथर्नाच हो या! कारागारातील या अधोगतीस 

क्षणभर तरी रोखून या बैठकी मनास उ चाकड,े उदा ताकड े उ मखु करीत. या अदंमाना या बंदीवासात हे 

रिववारचे ‘भजन’ वषार्नुवष मी असेच चाल ू ठेवले होते. यात िकती राजकीय, धािमर्क भाषाशा त्रिवषयक, 

सािह य, शा त्रीय इ यादी िवषयांचा ऊहापोह आिण चचार् झाली असेल! के हा के हा मनास समाधान वाटे देखील 

की, लहानपणी नािशकला सभे या दर आडव यास रिववारी बैठकी बसिव याचा िनयम केला. नािशकनंतर 

पु यास, पु यानंतर मुबंईस, मुबंईनंतर इंग्लडंम ये आिण इंग्लडंानंतर आता अदंमाना या कारागहृातही रिववारी 
ते रा ट्रीय भजन आिण रा ट्रीय ज्ञानसत्र अखंड चाल ूठेवता आले. तो िनयम पाळता आला. कधी होमा या िव तीणर् 
थंिडलात तर कधी वै वदेवा या िवतीएव या कंुडात पण अग्नीची आहुती टळली नाही; हणनूच तर अग्नी 
िजवंत रािहला. 

पळ या बैठकी यितिरक्त दसुरे एक मह वाचे साधन जे आ ही िशक्षणप्रसाराथर् उपयोगात आणीत होतो ते 
हणजे चु याने रंगिवले या कोठ यांतील िभतंी आिण लहान िखळे, घायपाताचे काटे हे होत. बंदीगहृात राजकीय 

बंदीवानांस पेि सली व कागद मळुीच ठेवू देत नसत. यां या अगंाची आिण कोठ यांची कसनू झडती केली जाई. 

तथािप, बोटभर िचठी िलिह याइतका कागदाचा तुकडा आिण वतःस धरताही येणे दघुर्ट इतका लाकूड फोडून 

टाकलेला, केवळ िश पेि सलीमधील िशशा या काडीचा लहानसा तुकडा हा बहुधा प्र येक राजबंदीवानापाशी असेच. 

तो कधी त डात, तर कधी केसांत, तर कधी या हाताची झडती घेताना या हातात तर या हाताची घेताना या 
हातात, नाही तर अगदी - पण ती बंदीगहृातील अगदी िविश ट यावसाियक गौ ये आ ही सवर्च सांगणार नाही. 
पुनः कधी तसा यात्रेचा प्रसगं आ यास कागद-पेि सल लपिव यास आम या सवर्च युक् या सांगत बसलो तर 

कठीण पडणार नाही का? 
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परंतु असे लहान बोटाएवढे कागदी तुकड े िचठी िलिह यास जरी उपयोगी पडले तरी िशक्षणासाठी िनबंध 

िलहून काढ यास वा िटपणे आिण टाचण क न ठेव यास यांचा काही उपयोग होत नसे. आम या पिह याच वषीर् 
असा एक अडचणीचा प्रसगं आम यावर ओढवला. आ ही आर.पी.पी. मध या प्रिसद्ध झाले या भगूभर्शा त्रावरील 

एका ग्रथंाचे पारायण करीत होतो. पु तक वाचले की, एका वहीत यातील मह वाचा सारांश, आिण उतारे उतरवून 

ठेवावयाचे हा आ हांला लहानपणापासनू मोठा नाद. याचा उपयोगही आ हांस पु कळ झाला. यायोगेच काही 
काही अगदी लहानपणी वाचले या पु तकांचा देखील मह वाचा सारांश, मतृीत अजनू सिंचत क न ठेवता आला. 
या सवडीप्रमाणे भौगिभर्क काला या कालमयार्देचे एक टाचण आ ही कोठडीत एक लांबसा कागद आणनू यावर 

उत न ठेवले. दसुर् या िदवशी ते पु तक परत के यानतंर सं याकाळी बंद झा यावर सावकाश तो कागद काढून जो 
मी वाचावयास बसतो तो ताडताड बूट आपटीत अवेळी माझी झडती घे यासाठी ओ हरसीअरसाहेब आले आिण 

दार उघडून झडती घेऊ लागले. मा या तर के हा के हा िदवसातून तीनदा झड या होत! कोणीही ‘ब या बाबू’पाशी 
काही आहे हणनू बारीसाहेबां या कानात पुटपुटले की वेळी अवेळी झाली आमची झडती. जे हा शंभरात दोन 

वेळाही या बात या खर् या नसत असे बारीचे प्र ययास आले ते हा कोठे हे झडतीचे सत्र सपंले. पण ही ि थती 
यावयास सात- आठ वष लागली. या िदवशी आ ही तो कागद वाचीत असताना मात्र असा हा जे हा अचानक छापा 
पडला ते हा तो लांबच लांब कागद लपिवणे अशक्य झाले; आिण तो उचलनू ओ हरसीअरने िवचारले, “हे काय?” 

मी हणालो, “टाचण (नो स!्) “ यांनी बळपूवर्क बजावले की, तु ं गात पु तका या ‘नो स ् िब स, काही घेता 
येणार नाहीत.’ तथािप काही तरी मोठे प्रकरण उपि थत करता ये याचे भाग्य पदरात पडले या आशेने यांनी तो 
कागद नीट उजेडात आिण मग नुक याच लागणार् या िद यापाशी ध न वाचला, तो काय Pliocene Miocene 

Neolithic इ यादी अगडबंब श दांची रेलचेल! "What cipher is this? ही कोणती सकेंतिलपी?” हणनू याने 

शंकाकुल मदेु्रने आिण िकंिचत ‘पकडले अखेर!’ अशा झोकाने िवचारले. मी िवनोदाने हटले (िजऑलॉिजकल) 

भौगिभर्क! ते हा काही पुटपुटत यांनी जमादारास सांिगतले की, “इसको कल ले आव आफसम. खटला भरला 
पािहजे या यावर!” याचप्रमाणे खटला भरला पण तो आमचा पिहलाच कारागहृीय ‘अपराध’ अस याने सावधानी 
दे यावरच भागले अिण दोन आठवड ेपु तकवाचन बंद कर याची िशक्षा दे यात आली. 

ते हा आता पु तकातील टाचणे कशावर करावी? प्र यही आ ही किवता रचीतच होतो; या कशावर 

उतरवा यात? राजबंदीतील िक येकांस आठव या या याख्यानातील ऐितहािसक, अथर्शा त्रीय इ यादी मखु्य 

िवधेयांची टाचणे देऊन पाठ क न घेणे अव य असे ते कसे करावे? एवढे कागद आणावे कोठून? आणले तरी 
सांभाळावे आिण लपवावे कोठे? लपिवले तरी ते भा ड वाचावयास वेळ िमळावा इतकी सग या अिधका-यांचे 

डो यांस अधंारी कशी येणार? तोच समोर या िभतंीवर टी लावलेली असताना युक्ती सचुली. अरे कागद? हा 
काय कागद! ही या कोठ यांची चु याने रंगिवलेली लांब-उंच िभतंच कागद आिण घायपाताचा काटाच लेखणी! 

नाहीतर लहानशी खीळ मागे मुबंईस भायख यास िवटे या तुक याने िभतंीवर िलहीत असे. पण तो प्रयोग 

ते हा अपूणार्व थेत होता; आता तो मो या प्रमाणावर कर याचे योिजले आिण सटेुतोपयर्ंत भरपूर चौदा वष तो 
कामास आला. एक खीळ गपुचूप दाराचे कडीत खोचावयाची आिण कोठडीत दार बंद होऊन क डले गेले आिण त े
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बहुतेक मिहनोगणती असेच- की, िभतंीवर तंभ आखून घेऊन िलहावयास सरुवात करावयाची. या सात या 
भागा या सवर् िभतंी हणजे एकेक ग्रथंच असे. उदाहरणाथर्, मी दोरी वळी या िभतंीवर पे सर या अजे्ञय 

मीमांसेचा युिक्तवाद यथाक्रम उतरलेला होता. ‘कमला’ बहुतेक या सात या भागां या िभतंीवर रचली गेली. 
आणखी एका खोलीत िमल या अथर्शा त्रा या ग्रथंांतील सवर् मह वा या याख्या िखळीने को न उतरले या 
हो या. या अशासाठी की, दर मिहना जे हा मा या कोठडीची बदली होई ते हा काही तरी लटपटीने नवीन दसुर् या 
भागातून येणार् या राजबंदींपैकी यास अथर्शा त्राचे िशक्षण िमळत असे याने तेथे या मा या सोडले या कोठडीत 

घुसावे; आिण मिह याभरात ते पाठ क न टाकावे. जे हा माझी िनरिनरा या भागातून बदली कर यात येऊ 

लागली ते हा तर प्र येक भागात माझी कोरीव िटपणे कोठ यांतून सोड यात येत; आिण ती ती या कोठ यांत 

येणारे राजबंदी वाचून काढीत. 

राजबंदीवानांचे िशक्षण वाढिव यास अशा रीतीने सा तािहक सभा, वेळोवेळी सधंी िमळताच त डी मािहती 
सांगणे आिण िभतंी यावर टाचणे, याख्या, वेचे उत न ठेवणे अशी तीन मखु्य साधने उपयोगी पडली. या 
िभतंी या ग्रथंािवषयी इतकीच अडचण पड े की या िभि तपत्रांचे आयु य एक वषार्चेच काय ते असे, 

बािबलोनमध या अि टका ग्रथंाप्रमाणे शतकोशतकांचे नसे. कारण दरवषीर् एकदा चुना लाव याचे काम सु  झाले 

की, या आम या सवर् मौ यवान ग्रथंांवर सफेती िफरे; यामळेु चुनाकाम सु  हो या या आधीचा मिहना हणजे 

माझा अगदी वेदघोषाचा मिहना! केले या आिण िभतंीवर कोरले या किवता गु तपणे आिण सकू्ष टीने वाचीत 

पाठ क न टाका या लागत. पण जरी िभि तपत्रांचे आयु य एका वषार्चेच असे तरी सफेती िफर याने दसुरा एक 

उलट लाभही होई. जनेु कागद नासनू जात; पण िभतं चुना देऊन पनुः पांढरी सफेत झा याने नवीन कोरे करकरीत 

कागद ज मास येत. के हा के हा हेही प्रकरण उघडकीस येई. पण फार थोड.े कारण या िभतंीवर बारीक कोरलेले 

वाचणे ही एक िविश ट कलाच होती. यात मराठी भाषा िकंवा अथर्शा त्रीयािदक गढू िवषयांची िटपणे! ती 
बारीसाहेबास वाचता येणार आिण याचा यास अथर् लागणार! याची योग्यता अस या क्षुद्र गो टी समज यापेक्षा 
फार मोठी असे! ती इतकी की, जे हा के हा िभतं खरड याचा सशंय कोणावर येई ते हा ते खरडलेले काय आहे हे 

कळणे अशक्य होऊन बारीसाहेबाने प्रामािणकपणे आरोप ठेवावा की, “सरकारी वा तू जाणनूबुजनू केवळ नासधूस 

करा या हणनू िभतंींचा चुना खरडून यांस िवद्रपू करणे.” एकदा आम या ये ठ बंधूंस मात्र घायपाताचा काटा 
जवळ ठेव यािवषयी िशक्षा झाली होती. पण िववेकानंदां या पु तकावरील वेदा तिवषयक शंका व आके्षप या 
घायपाता या का यांनीच यांनी िलिहले होते -अथार्तच क्विचत ्को न ठेवलेले असे बारीसाहेबाने ओळखले होते-

असे हे पु तक आम या बंधूंचेच होते; पण वतः या पु तकावरही वाचता वाचता सचुले या शंका व उ तरे 

का याने को न ठेवणे पेि सल िमळणे अशक्य हणनू- हाही कारागहृीय िशक्षा हो यासारखा Cognisable crime 

च होता हे उघडच आहे! बारीसाहेबां या भरीव नस या तरी ठरीव आिण स य कोिटक्रमात बोलावयाचे हणजे “ये 

जेल है, कूल नहीं है! इतना तुम पढनेका शौिकन होता तो बापके घरम क्य  नहीं सीखा? अदंर आया क्य ? लढो 
मत, पढो मत, काम करो-बस काम! और हम कुछ नहीं जानता!” 
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नुसते िशकून काय होणार? 

या बा य अडथ यां यितिरक्त राजबंदींचे ज्ञान वधर्नास आणखी एक अडचण हटली हणजे यां यातील 

काहींचे औदासी य होय. राजबंदींतील बहुतेक लोक रा यक्रांितकारक होते. ते हा साहिजकपणेच नुस या 
ज्ञानापेक्षा नुस या कमार्कड े यांचा कल असे. वाचून िशकून काय करावयाचे, कृ ये केली पािहजेत; याग केला 
पािहजे असे यांचे साहिजकच हणणे पड.े यांस असे समजवावे लागे की, तुम यात जे बहुतेक लोक पाचसात 

वषार्ं याच िशके्षचे आहेत ते देवा या दयेने सटूुन जातील ते हा यांना कायर्क्षेत्रात यथायोग्य ती ती कम करावयाची 
आहेत. नुसती पु तके ते हा पािहजे तर वाचू नका. पण येथे जोवर वाचनाहून अिधक कायर्क्षम असे प्र यक्ष काम 

काही करता येत नाही तोवर तरी तो वेळ ज्ञानाजर्नात घालिवणे तुम या येया या टीनेही अ यंत अव य आहे. 

सपंादणे हे िजतके कठीण िततकेच सभंाळणेही कठीण आहे आिण हे त ज्ञतेिवना शक्य नाही. राजनैितक, 

ऐितहािसक, अथर्शा त्रीय आिण शासनशा त्रीय ज्ञानािवना िवघातक कायही यथायोग्य प्रमाणात करता येणार 

नाहीत. िवधायक तर करता येणार नाहीतच नाहीत. इराणचे उदाहरण पाहा. रा यक्रांती झाली. पण रा यसं थापन 

आिण सगंोपन कर यास अव य लागणारी त ज्ञता क्रांितकारकांत अव य िततकी नस याने अमेिरकेतून 

आय यय शा त्रज्ञ आणावे लागले आिण अ यंत मह वा या अशा आिथर्क यव थेत दसुर् याचे ओंजळीने पाणी 
िपता िपता िजकड े ितकड ेग धळच ग धळ माजला, केवळ िवनाशाची अधंळी प्रवृ ती आप याच पायावर कशी 
कुर् हाड मा न घेते हे फ्रा स या रा यक्रांतीपासनू तरी सवार्ंनी िशकून शक्य तो िवघातक शक्तीस आळा घातला 
पािहजे. चीनम येही प्रजास ताक (Republic) थािपत होताच पिहली अडचण शासनशा त्रीय त ज्ञांची पडली. ते 
परदेशातून आणावे लागले. अथार्तच केवळ चीनचे िहताकड े टी ठेवणे आिण आप याला वजातीयांची तदथर् 
हानी करणे हे याचे हातून घडणे शक्य नस याने रा य यव थेत घोटाळा उडाला. हणनू शासनशा त्रीय ज्ञानास 

तु छ लेखू नका. या कामात यांस नेम त हटले आहे यांचा िक ता तु ही िगरवला पािहजे. नेम तात जसे 

अथर्शा त्रज्ञ, राज- यवहारकुशल, शासनशा त्रज्ञ आहेत तसा तुम यात एखादा तरी गोखले वा द त वा सर 

माधवराव आहे काय? ते हा िनदान जोवर प्र यक्ष कायर् काहीएक न करता ये या या या असहाय बद्ध ि थतीत 

तु ही आहा तोवर िन वळ मा या मारीत िकंवा िचतंा करीत वेळ घालिव यापेक्षा आपणापैकी प्र येकाने शक्यतोवर 

ज्ञान वाढवावे; िवशेषतः आप या अगंीकृत कायार्स अगदी आव यक अशा राजकीय इितहासशा त्र, राजकीय 

शासनशा त्र आिण राजकीय अथर्शा त्र या तीन शा त्रांचे काही ना काही तरी अ ययन प्र येकाने केलेच पािहजे. 

नुसते ज्ञान लगंड े तर नसुते कमर् अंधळे. धमर्कारणाप्रमाणेच राजकारणातही ज्ञानयुक्त कमर् हेच समाजास 

िहतकारक होणारे आहे. तु ही स या एक सेवा यागाची, यातना सहन कर याची िनि क्रय सेवा करताच आहा. 
या या जोडीस प्र येकजण आपाप यापुढे असे ता कािलक ल य ठेवा की ती एकेरी सेवा करता करताच अगंीकृत 

कायार्स अव य असणारी ही िव व ताही शक्यतो उपाजूर् आिण अशा रीतीने केवळ वीर टीने कायर् कर याची जी 
एकेरी योग्यता पूवीर् अगंी होती ितला आता ज्ञान टीचीही जोड देऊन दहेुरी योग्यता अगंी बाणवू. 
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प्रकरण तेरावे 

िहदंु थानशी पत्र यवहार आिण  

बात या आण याची साधने 

िहदंु थानातील तु ं गात न ठेवता राजकीय बंदीवानांना काळेपा यावर पाठिवले जा यात यांना जी सवार्ंत 

िवशेष पीडा भोगावी लागते ती ही होय की, यांचा िहदंु थानाशी सवर् सबंंध सटूुन जाई. िहदंु थानात या तु ं गात 

दर तीन-चार मिह यांनी तरी आपले सबंधंी यांची गाठ पडते. पत्र ेिमळतात आिण काही िविश ट त्रास होत असला 
तर बहुधा प्र यही जनेु बंदी जे बंदीगहृातून सटुतात यां या ह त े या त्रासाची बातमी प्रिसद्ध करता येते. पुनः 
वारंवार कारागारीय मडंळ हणनू काही बाहेरचे लोक काराबं यांची ि थती काय आहे हे पाह यास येत असतातच. 

या सवर् गो टींचा िहदंु थानातील कारागहृांतूनही या काळी जरी हावा िततका उपयोग होत नसे तरीही 
अदंमानापेक्षा िहदंु थानात सावर्जिनक टीची िकरणे कारागहृा या अधंारात अिधक ती  आिण अिधक सुलभपणे 

घुस ूशकत. परंतु यांपैकी एकही लाभ अंदमानास िमळत नसे. तेथील दहा-पाच युरोिपयन अिधकारी अगदी पाचच, 

दहादेखील न हते, तेथील सवार्िधकारी झालेले. यां यातीलच एक किमशनर, एक मॅिज टे्रट, एक डॉक्टर, एक 

सपुिरटंडटं आिण यां या िवभागांवर देखरेखीस जाणार् या मडंळींचे तेच आलटून पालटून सभासद. तसेच 

सं याकाळ या क्रीडामडंळातले िमत्र, सहभोजनातील पांिक्तक, िदवसाचे पर परावलबंी रा यिवभागािधकारी 
आिण रात्री या गायन- नतर्नातील सवंगडी; यामळेु साहिजकच यां यापैकी कोणाही िव द्ध काही गार् हाणे 

दसुर् याकडून ऐकले जा याची फारशी आशा नसे. 

बंदीवानांस पत्र एक वषार्ने एकदा टाक याची परवानगी असे. तेही “लहान टाक! लहान टाक!” हणनू 

सक्ती या धाकधपटशाही या कैचीत िलिहलेले. यात पुनः ते उघड ेटाकले जाणार. प्रथम तु ं गातील अिधकारी, 
मग वसाहतीचे अिधकारी ते परीक्षणार आिण पसतं पडले तर धाडणार. कारागारांिवषयी व अिधका-यांिवषयी ब्रही 
काढला जाणार नाही, नाही तर ते पत्र िनयमािव द्ध हणनू फेकले जाईल असे प टपणे सवार्ंस सांग यात येई. 

अशा ती ण कात्रीने कातरीत उगीच बोटभर उरलेले पत्र वषार्तून एकदा जाणार! यात पुनः जर का या उ या वषार्त 

एकही िशक्षा - ओळीत न बसणे, रगाळणे, भल याच वेळी शौचास जाणे, शेजारी बसले या बंदीवानाशी बोलणे अशा 
यःकि चत अपराधाकिरताही का असेना - पण कारागहृीय एकादी िशक्षा िमळालेली असेल तर मग ते तसे दोन बोटी 
पत्रही वषार्ने धाड याचा अिधकार काढून घे यात येत असे. आता उ या वषार्त तस या कडक िश तीत अस या 
यःकि चत अपराधापासनूही अिल त राहून िशक्षेिवना वषर् काढणे िकती किठण ते काय सांगावयास पािहजे! अशा 
ि थतीत पत्रातून आप या त्रासाची मािहती िहदंु थानात पोचिव याची आशा तर दरूच; पण वषार् ती आप या 
घर या िप्रयकरां या केवळ खुशालीचे वृ तही कळ याची वा आपण अजनू िजवंत आहोत इतके यांस 

कळिव याचीही मारामार पड.े राजकीय बंदीवान ये या या आधी तर हे िनयम अ यंत कडक रीतीने पाळ यात 

येत. राजकीय बंदीवानां या आटोकाट प्रय नांनी प्रथम यां यापरुते आिण नंतर अनुषंगाने इतर बंदीवानांपुरतेही हे 
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िनयम पु कळ िढले कर यात आले. तथािप राजकीय बंदीवानांस िक येक वेळा दोन-दोन वष घरी पत्र घालता आले 

नाही - घरचे िमळाले नाही. 

त ड दाबून बुक्क्या 
बरे, िहदंु थानात सरकार वारे जी पत्र ेजात यांत बंदीवानांना आपले जाचाचे वृ त कळिवता येत नसे तर 

नसे; पण िहदंु थानातील तु ं गातील वर वणर्न केले या इतर प्रकारांनी तरी आपले हणणे प्रिसद्ध करता येत होते 

काय? तर तेही नाही. प्रथमतः कारागारात समालोचक मडंळ या बाजसू येतच नसे. कधी कधी मॅिज टे्रट येऊन 

जात; पण ते बारीसाहेबा या िव द्ध फारसे जात नसत. वसाहती या किमशनर या हातूनच सवर् अजर् िहदंु थान 

सरकारला जाणार. ते गार् हा यांचे अजर् साफ धाडीत नाही हणनू फेकून देत; मग इतरांस कोण पुसतो? 

िहदंु थानातनू समालोचक असा कोणीच िनयिमतपणे ये याचा धाक नसे. कधी काही एखा या दंग्यािबगं्याचा 
बोभाटा झाला तरच वरतून कोणी येणार. पण हणनूच तसा बोभाटा झाला तरी वरपयर्ंत पोचू न दे याचा साहिजक 

आटोकाट प्रय न होई. अशा ि थतीत या अिधकारी पंचायतना या बाहेर अदंमानाची बातमी फुटणे कठीण होऊन 

गेलेले होते. ते अिधकारी आपाप या याया याया या क पनांप्रमाणे अजार्ंचा, गार् हा यांचा आिण प्रितवादांचा 
िनकाल करीत. परंतु जर कधी यां या या िनकालात कोणास अ याय भासला तर याचे वरपयर्ंत ती कागाळी नेणे 

िकंवा सावर्जिनकपणे ती उघडकीस आणणे हे अदंमानाम ये िहदंु थानातील कारागारापेक्षा अ यंत कठीण होऊन 

बसलेले होते. 

आता प्र यही सटुणार् या बंदीवानां या हाते बाहेर बातमी पाठिव याचे जे िहदंु थानीय कारागारांतले साधन 

याचे तर अदंमानात नावच नको! जो येणार तो वीस वषार्ंसाठी वा पंचवीस वषार्ंसाठी! अथार्त कमीत कमी हणजे 

दहा वष कोठे गेलीच नाहीत! यातही अदंमाना या वसाहतीत राहून जगनू मग सटुावयाचे? अगदी तुरळक अगदी 
क्विचत! मग िहदंु थानचे वेशीवर गार् हाणे कसे टांगावयाचे? 

अशा पिरि थतीत आप याला होत असलेली पीडा आप या देशबंधूं या कानांवर कशी घालवावी हा प्र न 

राजकीय बंदीवानांसमोर येऊन पडला. तेथील अिधका-यां या हातून जीव जगवून सटुणे अस यास एकच उपाय 

होता आिण तो हणजे या अस य जाचात राहावे लागत होते याची काही तरी कुणकुण िहदंु थान सरकारचे 

कानावर घालणे हा होय. कारण तत्र थ अिधकारी प टच सांगत की, आ ही जो हा कडकपणा तुम यािवषयी 
वापरतो तो आमचा दोष न हे. आ हांस व नच िहदंु थान सरकारची तशी सक्त आज्ञा आहे! हे खरे की खोटे 

पाह यासही िहदंु थानात बातमी पोचिवणे भाग होते. राजकीय बंदीवान अदंमानम ये जाई तो अदंमानािवषयी 
िहदंु थानात एखा या होनोललूचूी जी आज मािहती आहे िततकीच आिण तशीच असे. काळेपाणीच ते! 
राजबंदी या िनवार्सनानंतर अदंमानाची थोडी नाममात्र ओळख झाली. पण साधारण जनतेस तर काय पण बहुतेक 

सवर् पत्रक यार्ंसही अदंमानािवषयी काही तशी प ट क पना न हती. तीच ि थती सरकारची. वषार्नुवष केवळ 

वािषर्क ‘सब ठीक है’ या पलीकड ेकोणतीही त्रासदायक िवचारपूस िहदंु थान या अिधका-यांस अदंमानािवषयी 
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करावी लागत नसे. आिण राजबंदीही एकदा या काळेपा यावर नेऊन सोडले की पुनः यां या िकरिकरीची 
कमर्कटकट ऐकणे नको अशी पु कळांस आशाही असेल. 

पण या सवर् प्रितकूल पिरि थतीतही राजबंदींनी ती कटकट िहदंु थानचे कानावर घाल याचा बेत चालिवला. 
सटुावयाचे, िनदान जगावयाचे, तर यास तसे के यािवना ग यतंरच न हते. ते सवर् खरे असले तरीही मांजराचे 

ग यात घाट बांधावी कोणी? राजबंदीवानांत एक ी. होतीलाल हणनू गहृ थ सयंुक्त प्रांतातील यायालयात 

राजद्रोहाचे अपराधासाठी १० वष िशक्षा होऊन आलेले होते. यांनी यां या एका िमत्राचे समंतीने मी ती घाट बांधतो 
हणनू हटले. या वेळेपयर्ंत राजबंदीवानांचे जे सपं आिण भांडणे झालेली होती यामळेु साधारण बंदीवानांतील 

काही समजदार लोकांवर थोडासा ताि वक पिरणाम झालेला होता. यांतही काहींस अशीही एक अधंुक, जरी ती 
बहुतांशी वेडी होती तरी, आशा वाटू लागली होती की, न जाणो हे प्रोफेसर, बािर टर, एिडटर असले लोक क्विचत 

चळवळ क न अिधका-यांस नमवतीलही. आिण आपण जर आज यांस या अशा ि थतीत सा य िदले तर या 
भरभराटीचे काळात हे आपणास सोडवूही शकतील! अशा काही बंदीवानांकडून एक कागद िमळवून ‘होतीबाबंूनी’ 
एक पत्र तर िलहून काढले. 

होतीलालाचंे पत्र 

होतीलालांनी कोलमूध या सपंात बारीसाहेबांपासनू सपुिरटंडटंपयर्ंत सवार्ंस सळो का पळो केले होते. ते उ तर-

िहदंु थानी शदु्ध िहदंी बोली बोलत; पण इंग्रजीत, उदूर्त प्रवीण असत. रिशया, चीन, जपान इ यादी सवर् देश पाहून 

यांनी जगतात अनेक गमती केले या हो या. यांना अगदी ‘असुधारणीय’ हणनू एका कोठडीत कडक पहार् यात 

बंद केलेले असे. या खोलीत आिण या पहार् यात यांनी ओळीओळींनी िलिहत िलिहत त ेतीन तंभांचे पत्र िलहून 

काढले. यां या एका-दोघा िव वास ू िमत्रांिवना इतर राजबंदीवानांस यांचे अवाक्षर ठाऊक न हते. एक िदवस 

सकाळी कारागारांत या राजबंदीवानां या त्रासाची आिण बारीसाहेबांिदकां या वतर्णकुीची अ थंभतू बातमी िदलेले 

ते पत्र होतीबाबंूनी आपली सहीच न हे तर या कडक पहार् यातील आप या कोठडीचा क्रमांकही खाली िलहून 

एका या हाती बाहेरकामास बंदीवान जात यां या धांदलीत बाहेर धाडले. पण कारागाराचे बाहेर हणजे 

िहदंु थाना या कारागारासारखे एकदम बाहेर न हे. अदंमान हणजे एक आणखी प्रचंड कारागार या पत्रास 

ओलांडावयाचे होते. तेथेही एक... अशा सरकारी िव वासपात्र प्रवाशाचे पािकटात लपत छपत ते पत्र कलक यास 

उतरले आिण सरेु द्रनाथांस पोचले. या िनभीर्ड सपंादकाने तशा िदवसांत, की जे हा क्रांितकारकांचे नाव 

काढावयास मोठमोठे रथी-महारथी थरथरा कापत, ते हा ते पत्र आप या ‘बंगाली’ नावा या वृ तपत्रात प्रिसद्ध 

केले.१ इतकेच न हे, तर यावर आपले सपंादकीय फुटही िलिहले. ते पत्र बंगालीत प्रिसद्ध होताच इतर 

वतर्मानपत्रकारांसही बंगालीचे आड दडून थोडथेोडके िलिहता आले. अतंी कौि सलम येही यािवषयी 
प्र नो तर पांची चचार् चालली. 
अदंमानामधून बाहेर िहदंु थानात पत्र टाकणे िजतके कठीण िततकेच बाहेरची आिण यातही राजकीय प्रकरणाची 
बातमी िहदंु थानातून अदंमानाम ये आणणे आिण ती आ हांस कळिवणे दघुर्ट! ते हा इतक्या लटपटींनी धाडलेले 
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पत्र िहदंु थानात पोचले, की याने नेतो हणनू सांिगतले याने समदु्रात फेकले, की या याही पुढे जाऊन ते 
सरकारचे हातीच देऊन टाकले! अशा िचतंेत या दोघाितघा राजबं यांस पत्र धाड याचे गौ य माहीत होते ते सवर् 
चूर असता िहदंु थानातील बातमी आ हांस अगदी नेमकी येऊन पोचिव याचे हे टपालखा याचे काम वतः 
बारीसाहेबच करते झाले! 

बारीसाहेबांचा भडका 
कारण की, एक िदवस सकाळी काही एक गडबड नसता बारीसाहेब कारागहृात अगंळासारखे लाल होऊन 

ओरडत आले! प्र येक पेटी ऑिफसरास दहा-पाच, प्र येक वॉडर्रला पाच-प नास आिण िदसेल या बं यास अगिणत 

अशा िश या हासडीत आिण आप या या का या लठ्ठ काठीचे रपाटे हाणीत वारी भागाभागातून िफ  लागली. 
झाले तरी काय? बंदीवानांस काही कळेना. बारीसाहेब नुसता ओरड,े “साला लोग! साला लोग! हम बताअगे! तुम 

क्या बंदोब त रखता है! हम सबको मट्टीसे िमलाएंगे!” पण काय झाले ते तोही सांगेना. काळेपा यावर गोमी या 
जातीचा एक मोठा िवषारी प्राणी असतो यास ‘कानखजरूा’ हणतात. ते हा बारीचे ते अकांडतांडव पाहून 

भयचिकत झालेले बंदीवान आपसात िवनोदाने हण ूलागले ‘क्या हुवा उसकू कानखजरूोन तो नहीं काटा?’ 

बारीबाबा होतीलाल होते या भागा या चाळीत गेले आिण िवनाकारण खेकसनू “खड ेरहो. ज दी क्य  नहीं 
रहता? तुम बडा झटू बोलनेवाला है” इ यादी टकळी यांनी सु  केली. ते हा इतरांना बारीचे त ेहोतीलालवर रागावणे 

जरी िवनाकारण वाटले तरी होतीबाबू समजले की बहुधा हे सकारण आहे; आिण ते या बारी या सतंापास सकारण 

करणारे कारण दसुरे ितसरे नसनू बहुधा आपण टाकलेले पत्र प्रिसद्ध झालेले असावे हेच होय. होतीलालास वेडवेाकडे 
बोलनू बारीने सवर् तंडले इ यादी बंदीवान अिधका-यांस सक्त आज्ञा िदली की कोणीही राजबंदी एकमेकां या दहा 
पावलांवर जरी उभा रािहलेला आढळला तरी तु हांस ‘तोडून टाकीन’ हणजे कामाव न काढून टाकीन. 

राजबं यांस दरू दरू जेवावयाला बसवा व कोणीही मनु य यां या वार् यास फडकला तर सावधान! अशी सक्त 

ग्वाही िफरवीत बारीसाहेब िनघनू गेले. यांना पत्राचे गौ य माहीत होते यांना पक्के कळले की, पत्र प्रिसद्ध झाले 

असलेच पािहजे. एक-दोन िदवसांतच बातमी फुटली की, बारीसाहेब हाताशी धरले या एकादोघा ‘सभंािवत’ 

राजबंदींपाशी पत्र प्रिसद्ध झा याचे बोलला आिण ते पत्र नेले कोणी इ यादी याने चौकशी केली. या सभंािवतांनी 
राजबंदीवानांस आणखी एक बातमी िदली की, ते पत्र धाड यासारखा दसुरा मखूर्पणा कोणताही कोणीही केला 
नसेल! कारण ते पत्र प्रिसद्ध के याने ‘बंगाली’ पत्रावर खटला होऊन याचा छापखानाही ज त झाला! “एवढी दोन-

तीन लाखांची हानी या होतीलाल या मखूर्पणामळेु की हो झाली! आिण अशी पत्रे धाड याने अदंमानाचे अिधकारी 
आपला छळ आता फारच कडक रीतीने करणार आहेत! खोटी िवधाने के याब ल होतीलालची िशक्षा वाढणार आहे. 

होतीलालने हे केवढे िन ं य कृ य केले!” अशा रीतीने कायार्लयात बारी या याशी जे जे राजबंदीवानांस 

थरकापिव यासाठी हणनू बोले या या बारी या भाषणाचा प्रित वनी हे सभंािवत राजबंदी वतः या वनीतून 

उडवीत असत. तरी बरे की या पत्रात सवार्ं या छळां या कथेबरोबरच यां याही छळांची कहाणी प्रिसद्ध केली होती; 
आिण पुढे असा पत्रे टाक याचा ‘मखूर्पणा’ सधंी सापडताच वतः कर यासही यांनी मागेपुढे पािहले नाही. पण 
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होतीलालची िनदंा क न बारीचे मन आपणािवषयी जर अनुकूल होत असेल तर इकड ेहाही लाभ साधावा आिण 

ितकड ेपत्र प्रिसद्ध झा याने बंगा यात चळवळ होऊन जर राजबंदीवानांचे आिण यांचेबरोबर आपलेही क ट थोडे 
कमी झाले तर ती सवलतही पदरात पाडून घ्यावी अशा पोक्त मागार्चा अवलबं सभंािवत मडंळी करीत असता 
इतरांनी मात्र होतीबाबूचे अिभनंदन आिण समथर्न उघडपणे कर यास मागे घेतले नाही. यांनी वरील आके्षपास 

उ तर िदले की, एवीतेवी िजतके क ट देणे शक्य िततके तत्र थ अिधकारी देतच होते. त ेबंद पाड याचा प्रय न 

करणे तर पिहला मागर् सावर्जिनक प्रकाशात ती गो ट आणणे हा होय. तो उपाय करताना जर काही काळ त्रास 

झाला तर एकंदर अिंतम लाभाचे मू य हणनू तो सोसला पािहजे. पण हा प्र न केवळ राजबंदीवानां या या 
वेळ या यक्तींचा नसनू राजबंदीवान या वगार्चा तो प्र न होता. 

कारण या पिह या तकुडीनंतर िहदंु थाना या त कालीन पिरि थतीत िहदंु थानी राजकारणात 

राजबंदीवान ही सं था िन याचीच होऊन बसणार आिण ते दहावीसच न हेत तर शेकडो हजारो राजबंदीवान 

अदंमानास येणार असा संभव उघड उघड िदसत होता. अशा वेळेस पिह याच तकुडीने जर िदले जाईल ते ज ूमान 

तुटेतो वािहले तर दसुरीसही ते वाहावे लागेल िकंवा ते न वाह यासाठी करा या लागणार् या झुंजीचा बोजा तरी ितला 
उचलावा लागेल. मग आपणच या झुजंीस आरंभ क न पढेु येणार् या राजबंदीवानांचा मागर्, शक्यतो कमी 
कंटकमय का क न ठेऊ नये? राजबंदीवान या वगार्चीच ि थती आिण योग्यता शक्य िततक्या उ च प्रतीची ठरवून 

का घेऊ नये? याहीपुढे एक पाऊल टाकून मी तर असे हणे की, आप या कारागारातील अि त वाने जी अनेक 

कतर् ये आप या वा यास आली आहेत यांत एक मह वाचे कतर् य हणजे केवळ राजबंदीवान वगार्चीच न हे तर 

भारतीय कारागारांचीच शक्यती सधुारणा घडवून आणणे हे होय. ते हा या टीने कारागारांची अतंबार् य 

सधुारणा कर यासाठी आपणास अशी पत्रे पाठवून, सपंक न, मनधरणी क न वा प्रितकार क न चळवळ केलीच 

पािहजे. मग वैयिक्तक त्रास अिधक होवो वा कमी. शक्यतो कमी त्रास हो यासाठीच प्रय न हावेत. वेळी प्रसगंी 
डाव उलटून लाभापेक्षा ता कािलक त्रासच अिधक झाला तरी कतर् य ते केले हणनू ते सोस यास िसद्ध असले 

पािहजे. राजबंदीवानांवर या िवचारांचा पिरणाम होऊन तेही यांनी ते पत्र धाडले होते यां याच पक्षाचे बहुतेक 

उघडपणे समथर्न क  लागले. मनातून तर सवर्च करीत होते. 

दोन आठवड े या पत्राची गडबड चाल ूहोती. पिह या रागानंतर पुढे बारीसाहेब पत्र पाठिवणा-यां या पोटात 

घुस याचा प्रय न क  लागले. आ ही काय करणार? िहदंु थान सरकार या आजे्ञप्रमाणे सवर् घडते! असे मला 
हणत एकदा हणाले, या तुम या िमत्राने, या वे या होतीने ‘बंगाली’ पत्र ठार मारले. सगळा छापखाना ज त 

झाला. मी हटले “असे का हावे हे मला समजत नस याने ही बातमी बहुधा खोटी असावी असे मला वाटते. पण 

खरी असली तरी स या असले या आिण पुढे येणार् या राजबंदीवानांचे क ट टाळ यासाठी आिण कारागारांची 
सधुारणा कर यासाठी एकच छापखाना काय पण असे दहा छापखाने ज त झाले तरी िचतंा काय? हे कतर् यच आहे. 

वा तिवक या पत्राची चौकशी हावयास पािहजे. ती सवर् गार् हाणी खरी ठरतील तर दरू केली जावीत; नाही खरी 
ठरली तर होतीलालची सही आहे, यांनी ते पत्र िलिहले हणनू यांना िशक्षा कर यात यावी! तेथे छापखाने ज त 

क न काय होणार?” 
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परंतु हा छापखाना खरोखरीच ज त झाला की काय? ही बातमी कशी काढावी? आ ही मागे सांिगतलेच 

आहे की, िहदंु थानात बातमी धाडणे िजतके कठीण, जवळजवळ िततकेच, ितकडून बातमी आणणेही कठीण असे. 

राजबंदीवानांना आप यामागे आप या घरादारांची काय अव था झाली असेल आिण आपले िप्रयजन काय करीत 

असतील हे जाण याची उ कंठा तर होतीच मग याहूनही ती  उ कंठा यांस यां यापैकी बुहतेकांस ही लागलेली 
असे की आप यामागे आप या वदेशाची अव था कशी आहे? 

या चळवळी या वेळेस उ या िहदंु थानास क्षु ध क न सोडीत हो या यांचा जोर िकती आहे? आपला 
पक्ष प्रबळ होत आहे की नाही? स तेचा कू्रर आघात कोसळत असता या ढाली या आ याखाली वाढणारे इतर पक्ष 

काही तरी कायर् क  शकत आहेत की नाहीत? इ यादी रा ट्रीय आिण जागितक वृ ता त आपणांस कोणी कळवील 

काय? तो जाण यास काय उपाय करावा? जो राजबंदीवान भेटे तो दसुर् यास पिहला प्र न करी तो हा की “काही 
वदेशाची नवीन बातमी?” एखादी बातमी िमळाली की कामाचा त्रास, अ नाची कु ची, प्रकृतीचे अ वा य हे सवर् 
िवस न जाऊन ते राजबदंीवानांचे त ण मडंळ दोनदोन वा तीनतीन िमळून वा िनरोपा िनरोपी सवर् िदवस या 
बातमी या चचत गुगं होऊन जाई. वदेशा या प्रकृतीची आिण प्रगतीची िचतंा यां यातील बहुतेकांस खरोखरच 

रात्रिंदवस या वैयिक्तक हालअपे टांतही कासावीस करी. िप्रयकर आप या एखा या िप्रयकरणीची वातार् 
िमळिव यास िजतका उ सकु असतो याहून अिधक उ सकुता राजबंदीमडंळास या मातभृमूीचेसाठी यांनी 
सवर् व अपर्ण केलेले होते, ित या वातिवषयी कासावीस करीत असे. वतर्मानपत्रे िमळणे अशक्य. घ न येणार् या 
पत्रात राजकारणाचे अक्षर अस यास ते पत्र दे यात येत नसे. ते हा सदोिदत ही िचतंा की िहदंु थानाची बातमी 
काढावी कशी? 

पण अशाही पिरि थतीत साधनास साधने जळुिवता काहीना काही तरी बातमी िमळिव यास या राजबं यांनी 
कमी केले नाही. प्रथम साधन हणजे नवे येणारे चलान. प्र येक मिह यात देशिनवार्सनाची िशक्षा झाले या 
साधारण बं यांची पाचप नासांची एक ना एक टोळी अदंमानास येई ती आली की या कक्षमय (से युलर) 

कारागारात बंद कर यात येई. यांचे मह व पिह या आठव यात इतके वाढे की, जमादारादी सवार्ंस यांची 
मनधरणी करावी लागे, कारण यांत आप या गावाचा वा भाषेचाही कोणी जरी बंदीवान आलेला असला तरी 
यापासनू आप या अ टिमत्रांची काही काही बातमी काढता येई. ओळखी या वा आपली भाषा बोलणार् या 
मनु यास पाहताच जी एक आपलेपणाची प्रीती मनात उ प न होते ितचा अनुभव एक तर दरू प्रदेशी सासर 

असणार् या मलुीस माहेर या गावाचा कोणीही मनु य िदसताना येत असेल िकंवा वदेशिनवार्सन होऊन वीपांतरी 
वा खंडांतरी भटकून वा अटकून िदवस कंठणार् या बंदीवानांस येत असेल. या चलानातील या वभािषक 

पूवर्पिरिचतास हमारा मुलखी! आम या देशाचा! हणनू पदवी िमळे. अदंमानात ही पदवी इतर सवर् पद यांहून 

मनास गोड वाटे. या ‘मलुखी’पणाची याख्याही आव यकतेने पु कळच िव ततृ झालेली होती. आप या गावाची 
ती आपली मडंळी या वदेशीय वा या अडाणी कक्षेबाहेर जाऊन आप या प्रांतातला आिण िवशेषतः आपली भाषा 
बोलणारा तो आपला वदेशीय, आपला मलुखी हणनू वािभवकपणेच समजला जाऊ लागे. िहदंु थानास 

भौगोिलक िवभागापेक्षा भाषािवभागच कसे स यःि थतीत वाभािवक आहेत हे अदंमानास अिशिक्षत अशा 
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एखा या महारास देखील मराठी व बंगाली बोलताना पाहून तत्र थ ब्रा मण देखील जे हा हा आमचा वदेशी, 
आमचा मलुखी हणनू पे्रमाने या याशी बोले आिण यास साहा य करी ते हा कोणा याही यानात येई. प्र येक 

‘चलान’ आ यानंतर या नवागत बंदीवानापाशी आपाप या घरा या वा गणगोता या वृ ता ताची चौकशी इतर 

बंदीवान करीत असता राजकीय बंदीवानांचा पिहला प्रय न आिण प्र न हणजे नवीन सावर्जिनक बातमी काय 

आहे हे कळ यास पाह याचा असे. 

चलानांतील लोक अ यंत अिशिक्षत आिण राजकारणाचे नावदेखील माहीत नसलेले अस याने यांचेपाशी 
सहसा वदेशाची सावर्जिनक बातमी िमळत नसे. केवळ एखादा मोठा राजकीय खटला, ते धरले गेले याच सधंीस 

आिण याच कोटार्त चाललेला असेल तो िकंवा ते िहदंु थानातील या बंदीगहृात असत यात राजकीय बंदीवान 

असेल तर यांची िकंवा यांनी धाडले या बातमीची त्रोटक मािहती या दोन गो टी जे चलानवाले मोडक्यातोडक्या 
भाषेत वा अ प टपणे सांगत असत, यांत सदैुवाने एखादा सिुशिक्षत बंदीवान के हा के हा िनघे. मग तर याचे 

मह वास आिण त्रासासही सीमाच नसे. कारण जेथे जेथे जो जाईल तेथे तेथे राजबदंीवान गपुचपुपणे वा 
िनरोपािनरोपी बातमी! बातमी! हणनू पुसनू यास त्र त क न सोडीत. याची िमनतवारी काय करावी? याचे 

काम देखील राजबंदीवानांनी आप या हातात मोगरी घेऊन िछलका कुटून गपुचूप करावे की, यायोगे तरी प्रस न 

होऊन तो बातमी सांग यास त्रासणार नाही? परंतु सिुशिक्षत असला तरी अस या साधारण बंदीवानास 

राजकारणातील मािहती ती काय असणार? काय हो, वदेशातील अमकी चळवळ कशी काय चालली आहे? या 
राजबंदीवाना या उ सकु प्र नास बहुधा “काही नाही िजकड ेितकड ेसामसमू!” हेच ठरीव उ तर बहुधा िमळावयाचे. 

आिण यायोगे या उ कट देशभक्तां या भावनाप्रवण मनास िख नता यावयाची. या साधारण बंदीवानासही जर 

कोणती एखादी बातमी आपण होऊन सांगता येत असेल तर ती एखा या मो या राजकीय पुढा-यां या पकड याची 
वा “बाहशहा आता है”, “िद लीम बडा उ सव हुआ” िकंवा “एक बडा साहेब मारा गया” अशा दोनचार प्रकार या 
उ क्षोभक घटनांची होय. कारण या घटनांची बातमी वण याप्रमाणे आपण होऊन पेटत आिण पेटवीत बाजारा 
बाजारातून पसरत असते. बाकी रा ट्रीय सभा वा कौि सले, वा वदेशी प्रचार वा इतर गो टींिवषयी सवर् शू य. 

यास ते कळतच नसे. अथार्त ही ि थती प्रथम या चार-पाच वषार्ंची आहे. पुढे पुढे काय फरक पडत गेला ते 
मागाहून ग्रिथत होईलच. 

बातमी िमळिव या या या चलाना या साधनािवषयी एक-दोन युक् या उदाहरणाथर् सांग यासारख्या 
आहेत. चलानातील काही लोकांस अदंमानास िनघताना िहदंु थानातील राजबंदीवान भेटत. ते अदंमानमधील 

आप या काही ‘खटलेवा यांस’ हणजे यां या खट यांतच िशक्षा लागनू अदंमानास गेले या यां या 
सहािभयुक्तांस कधी एकदा मह वाचा िनरोप धाडणे तर िकंवा पिरिचत नसताही अदंमानात जे नावाजलेले 

राजबंदीवान होते यां या केवळ भक्तीने पे्रिरत होऊन यांस प्रमाणपत्र धाड यास दसुरे कोणतेही सोई कर साधन 

नस याने बदंीवानापाशी असले या एखा या अ यतं यःकि चत पु तकाची बांधणी करवून या बांधणीत ते पत्र 

लपवून धाडीत. 
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िब यामागे पत्र 

के हा के हा पु तकाची ही युक्ती अिधका-यां या पिरचयाची अस याने जो लाकडी वा लोखंडी िब ला प्र येक 

बंदीवानाचे ग यात अडकलेला असे या या पाठीवर अक्षरे िलहून पत्रे धाडली जात. मला एकदा पंजाबमध या 
एका थोर पु षा या त ण पुत्राने क्रांितकारक कटािवषयी पाच-सात वषार्ंची िशक्षा भोगीत असता पंजाब या 
तु ं गातून असे िब यामागे िलिहलेले पत्र धाडले होते. या बदंीवाना या ग यात तो िब ला होता याची 
पंजाबमधून िनघून अदंमानाम ये मला भेटेतो प नास वेळा कसनू कपड ेकाढून झडती झाली असेल; पण या 
या या ग यात लटकणार् या िब यामागे पत्र िलिहलेले असेल याची कोणास शंका देखील आली नाही. या 
बंदीवानाने ते पत्र घासनू घासनू पुस ूनये हणनू िब ला अलगत ठेवीत ठेवीत अंदमान कारागारात येताच ते माझ े

हाती िदले. मी वाचून पुसनू तो िब ला याला परत केला. अशा उपायांनी चलानामधून शक्य ती सावर्जिनक बातमी 
काढ याचा प्रय न सारखा चाल ूअसे. पण एक मिह याने येणार् या या अगदी अिशिक्षत अपरा यां या टोळीमधून 

फारशी मह वाची बातमी फारच िवरळा िमळत अस याने राजबदंींची वदेशाची काय अव था आहे हे कळ याची 
िजज्ञासा तशीच अतृ त राही. ितची पूतीर् कर यासाठी दसुरा उपाय हणजे, कारागहृात वतर्मानपत्रे आणिवणे हा 
होय. अथार्त तो तर सग यात धोक्याचा आिण कठीण मागर्. यावेळची मािहती आ ही प्र तुत सांगत आहो या 
वेळी तर तु ं गात एक वेळ चो न ह ती येऊ शकता आिण धरला जाता ह ती अनुजे्ञिवना आत आण यािवषयी एक 

बंदीवानास क्षमा होती. पण वतर्मानपत्राचा आिण िहदंी वतर्मानपत्राचा िचटोरा आत येऊ शकला नसता व 

यािवषयी क्षमा झाली नसती. अशा ि थतीत वतर्मानपत्र नाही तर याचे बोटाएवढे तुकड ेतरी आणिवता यावेत 

हणनू मागे सांिगतले या गाडी ओढ या या कामालाही िक येकांनी नाही हटले नाही. कारागहृातील सवर् कचरा 
घेऊन या गा या बाहेर जात यांचेबरोबर बाहेर या गा या खेचीत जावे. बाहेर गोर् या अिधका-यां या 
बंग यांव न र ी-गदळ, जुनेपुराणे कसेही असोत जे वतर्मानपत्राचे तुकड ेकचर् याबरोबर टाकले जातील यांतील 

दोनचार भरभर पाहून गाडी या फ यांत िकंवा सामानांत क बावेत आिण गाडी परत आणताना ते आणनू 

कचर् या या न यािब यात दडपावेत. जाता-जाता बोटा-िवतीएवढे ते तुकड ेवाचावेत. याची कोण गमंत! एखादा 
तुकडा कोणा एिडबंरोशायर या एखा या ग्रामीण पत्राचा, एखादा एखा या िक्रकेटला आ मसमपर्ण केले या 
पत्राचा, एखादा अचकटिवचकट कादंबरीचा तर एखादा अठराशे-स तर साल या पत्राचा. कशात बूट बांधलेले, तर 

कशात अडंी बांधलेली, तर कशात धो याचे कपड.े पण ते तुकड ेवाचावेत! कोठे िहदंु थानाचे नाव वा प्रचिलत 

कालची लडंनची तार व मुबंईचे टाइ सचा तुकडा िदसला की मो या आशेने पाहावे, काही बातमी आप या 
वदेशाची वा स यःकालीन राजकारणाची िमळते की काय? ही गाडीतून येणारी ‘परदेशी डाक’ हणजे 

कारागारा या बाहे न िवकणार् या गाडीत लपवून आणलेली ही वतर्मानपत्रांची िचटोरी, एखादे वेळी मात्र अगदी 
अचानक ित यातली ताजी बातमी हाती आणनू देत. कधी लडंन टाइ समधील हॅलेनटाइनचा क्रांितकारकांिव द्ध 

लेख तर कधी रा ट्रीय सभे या अ यक्षांचे भाषण. मला आठवत आहे की, तुितकोिरन या खट या या मािहतीचा 
एक तंभ (Column) एक िदवस बाहेर या या गाडीवा यांस जे हा सापडला ते हा कोण उ सकुतेने यांनी तो आत 

आणनू आमचे हाती िदला! ही एक बातमी आ हांस देता आली आिण तशी ती आण यािवषयी राजबदंीवानांची 
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कृतज्ञता िमळिवता आली, या एका िवचाराने िबचा-यांना मिहना मिहना गाडी ओढ या या िशणाचे साफ य 

झा यासारखे वाटे. ‘परदेशी डाकेस’ बातमीचा पुरवठा करणारी मखु्य सं था हटली हणजे गो-यांचे 

प्रातिवर्िधगहृ! तेथे यांची रोजची टाइ स इ यादी पत्रे वाचता वाचता फेकलेली वा तुकड ेक न ठेवलेली असत. या 
अखंड भांडारावरील एखादा कोठवळा गाठून याचेकडून ती पत्रे कचर् यात फेकावयाची आिण आ ही वाचावयाची. 

कधी कधी ‘परदेशी डाके या’ जोडीस ‘ वदेशी’ डाकेचेही साहा य िमळे. कारागारातील कारखा यात टेकस, 

िखळे इ यादी सामान एखा या जु या पत्रात गुडंाळून ठेवलेले असे. या तुक यांनीही काही मािहती िमळे. 

िहदंु थान हा श द िदसला की राजबंदींनी तो तुकडा उचललाच हणनू समजावे. तो के हा इतका गदळ असे की 
यास कचर् या या िढगातून वा नाळीतून दोन का यां या आधाराने उचलावा लागे; काडीनेच पसरावा लागे आिण 

वाचावा लागे. पण तसा देखील वाच यािवना जीव राहत नसे. एकदा गोख यां या िशक्षणिवषयक ठरावा या 
भाषणातील िनराशेिवषयी एक सुदंर भाग अशाच गदळ कागदावर एका िचटोर् यावर वाच याचे मला आठवते आिण 

हेही आठवते की, गोख यांनी तो िशक्षणाचा ठराव आण याची बातमीही याच तकु याने अनुिमत करता आ याने 

िक येकांस िकती तरी आनंद झाला. वाटले आप या देशात ज्ञानामतृा या पाणपोयांची मकु्त वारे तेथे उघडलेली 
िदसतील! एखादी नवीन िगरणी उघडली, एखादा कर काढून टाक यात आला, एखादा खटला चालला, एखादा दंगा 
झाला, एखादा क्रांितकारक आघात प्र याघाताचा फोट दणाणला, एखादे नवीन पुसक िलिहले गेले, एखादा कवी 
उदयास आला - लहान असो वा मोठा असो िज यायोगे आप या िचरिवरिहत मातभृमूी या प्रकृतीची वा प्रगतीची 
काही तरी मािहती िमळेल अशी बातमी ऐक यासाठी राजबंदीवानांचा जीव कसा हपापलेला असे! अशा तुटक 

बात या जळुवून जळुवून यांची चचार् करीत बसनू या कठोर कारागारात हे िहदंु थाना! तु यासाठी तु यापासनू 

िहसडून नेले गेलेले तुझ ेत ण तुझी िचतंा वाहत असत. आप या शारीिरक पीडसेही वेळेवर िवसरत. त ेराजबंदी 
आप या मातभृमूीचा हात हातात ध न ित या नाडीचे ठोके परीिक्षत आिण याव न ित या वा यािवषयी 
िचतंातुर हषर्िवषाद अनुभवीत या अदंमानात िदवस कंिठत असत! 

बातमीत आणखी एक मागर् 
चलान आिण कचराडाक सोडून बातमीचा ितसरा उपाय, बाहेर या काही सहानुभतूी बाळगणार् या िहदंी 

गहृ थांकड े कारागारातील कामे क न बाहेर जाणार् या लहानसहान अिधका-यांस धाडणे हा होय. ते बाहेरचे 

सहानुभतूी बाळगणारे लोक वतर्मानपत्रे वाचणारे क्विचतच असत. ते आम यासाठी हणनू जरी वाचू लागले तरी 
यांनी कळवलेली बातमी त डी आण याची बुिद्धशक्ती बहुधा या बाहेर जाणार् या अिशिक्षत िमत्रास नसे. बातमी 
िलहून दे यास आिण आण यास धािर ट करणारा हजारात एखादा तसे कोणी के याचे उघडकीस येताच बाहेर या 
लोकांस इतका छळ साहिजकपणेच सोसावा लागे की, यास तसे कर याचा आग्रह िनदान मी तरी कधीही करीत 

नसे. परंत ुअशा िठकाणी पिरि थतीतही तसे धाडस क न राजबंदीवानांना मह वाचा एखादा वतर्मानपत्री तुकडा 
धाड याचे आिण तो घेऊन आत ये याचे साहस करणारे लोक या ‘पा या या वसाहतीत’ ही िनघत असत. अशा 
साहसी लोकांस के हा के हा ते धरले गे याने कडक िशक्षा होत, नोकर् या जात, पण पुनः कोणी ना कोणी धजेच. 
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राजबंदीवानां या सगंतीने आिण उपदेशाने आिण जसजशी देशभक्तीची बीजे साधारण जनते या आिण बंदी 
जगता या अंतःकरणात जली गेली तसतशी ही साहसाची सेवा ते कतर् य हणनू क  लागले. पण पिह या दोन-

तीन वषार्ंत मात्र वतर्मानपत्राचा बोटभर तुकडा कोणी बंदीवानाने आणावा हणनू नाही नाही या प्रकारे यांची 
िवनवणी करावी लागे. िक येक वेळा यांस दसुरे काही आिमष दाखिव याचे साम यर् नस याने राजबंदीवानांनी 
आपली भाकर यास यावी आिण िदवसभर अधर्पोटी देखील राहावे की सं याकाळी वदेशभमूीचा एखादा तरी 
िनरोप ऐकावयास िमळावा. 

कधी कारागाराचे िभतंीव न फेकलेले तर कधी थाळीम ये बाहे न घुसडून ठेवलेले, नाळीत आतून हात घालनू 

काढून घेऊन अशा अनेक युक् यांनी तुकडतेाकड े जमवून वाचावे. यािवना आणखी एक मागर् हणजे कोणा 
अिधकार् याचे त डून चुकून वा सहानुभिूतपूवर्क एखादी बातमी िनघून गेली तर तो. या मागार्ने के हा के हा वतः 
बारीसाहेबही बातमीदाराचे काम करीत असत! पण यांचे वरदान सदोिदत शापगभर्च असे. िहदंु थानाला प्रितकूल, 

राजबंदीवानांस आप या पक्षा या अशक्ततेची व आप या आशां या वैफ याची जाणीव होऊन यायोगे यांचा 
िन साह हो याचा सभंव असेल अशा बात या बारीसाहेब वतः होऊन आिण तेही उपकार हणनू आ हांला 
सांगत असत आिण आ ही यावर काय टीकािटपणी करतो ते आप या दैनिंदनीत (डायरीत) िटपून ठेवीत. परंतु 
तरीही आ ही या बात या सांिगत यािवषयी यांचे आभारच मानीत अस.ू कारण अनुकूल तीच बातमी ऐकणे ही 
प्रीतीची आवड नैसिगर्क असली तरी आप या िप्रयकराची प्रितकूल बातमीही ऐकणे हे वीरांचे कतर् यच आहे. 

अनुकूल बातमीने प्रीती सतंु ट होते तर प्रितकूल बातमीने भक्तीचे व धतृीचे बाहू फुरफु  लागनू या 
प्रितकुलापासनू पे्रमाची सुटका कर या तव प्राणाचे होम कर यास वीरता स ज होते. अशा प्रितकूल बात या 
बारीसाहेब कशी देत आिण देववीत यांची काही उदाहरणे पुढे येतीलच. एकच येथे प टीकरणाथर् हणनू सांगणे 

पुरे आहे. देशभक्त नामदार गोखले जे हा वारले ते हा ती बातमी मी सं याकाळी जेवत असता बारीसाहेबांनी 
कारागारात येऊन मला सांिगतली. (Well, you always want news, Mr. Savarkar, here is something for you, 

Gokhale is dead!) सावरकर, तु हाला नेहमी बातमी हवी असते नाही? ही घ्या बातमी. गोखले वारले. 

गोखले वारले! 

मला क्षणभर ते खरे वाटेना. इतकी अकि पत ती बातमी होती. मी दःुखो गार काढलेले पाहून बारी हणाले, 

“पण ते तुम यािव द्ध होते ना?” मी हटले “छे छे! मी यां याच महािव यालयात िशक्षण घेतले आहे. मतभेद 

असेल, िवरोध न हे. ते आम या िहदंु थानातील या िपढीतले एक िन सीम देशभक्त आिण देशसेवक होऊन 

गेले.” पण बारी हणाले, “तुम या खट यात यां या िव द्ध तु ही भयंकर कट के याचा पुरावा आलेला होता तो? 

आिण तु हास धर यािवना िहदंु थानात शांतता प्र थािपत होणार नाही असे ते हणाले होते ना?” मी उ तरलो 
“ यािवषयी दंतकथांवर िव वास ठेव यात अथर् नाही. यांची माझी प्र यक्ष सभंाषणे झाली आहेत आिण आ हां 
दोघांिवषयी पर पर दोघांसही अ यंत पू यबुद्धी वाटत असे हे या भाषणाचे वेळी उपि थत असले या गहृ थांस 

माहीत आहे. यांस देशिहताचे टीने माझा मागर् क्विचत मा य नसेल. पण हणनू यां या देशभक्तीची थोरवी 
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लेशमात्र उणी होत नाही आिण कटािवषयी िवचाराल तर इंग्लडंम ये यां या एकदोन िव द्ध भाषणांनी प्रकु्ष ध 

होऊन जे हा अिभनव भारतातील काही पुढारी यां यावर आक्रमण कर या या गो टी गु त बैठकीत बोलले ते हा 
या अमगंल िवचाराचा ती  िनषेध क न प्रामािणक मतिभ नतेसाठी कोणावरही आक्रमण करणे आिण तेही 
वजनांवर करणे हे घोर पातक आहे, हा खरा खरा अ याचार होईल हे मी यांस समजावून िदले आिण तो ठराव 

समंत होऊ िदला नाही, ही गो ट ते वतःच सांगतील. जर प्र येक िहदं ूगोख यांइतका जरी देशभक्त आिण 

देशसेवक होईल तरीही...!!” आमचे हे सभंाषण बारीने यथाक्रम िटपून ठेवले होते. काही काळाने मला एकदा ते 
िटपण पाहावयास िमळाले. यात बारीसाहेबांनी सा चयर् एक िवधान केले होते - आिण हेच िवधान ते इतरत्रही 
करीत की ‘वर वर िकतीही िभ न आिण िवरोधी िदसले तरी हे महारा ट्रीय अतंःकरणातून सवर् एक आहेत!’ 

ही गो ट सांगताना मला एका थोर देशभक्ता या अस याच दसुर् या एका उक्तीची आठवण होत आहे. 

इंग्लडंम ये असताना लाला हरदयाळ सांगत की, ते पु यास िटळकांस भेटावयास गेले होते. नंतर यांचे प्रित पधीर् 
हणनू गोख यांस भेटावयास गेले. िहदंु थानात त ेसवर्त्र िनरिनरा या प्रित पधीर् पुढा-यांस असेच भेटत आलेले 

होते. या समयी यांस एकमेकांिव द्ध वेषपूणर् िनदंा या या प्रित प यार्ंनी केलेली ऐकावी लागे. पण िटळकांनी 
आिण गोख यांनी हरदयाळासारख्या होतक  आिण तेज वी त णास आप या देशसेवे या मागार्स अनुकूल क न 

घे याचा प्रय न जरी केला तरी यां यापैकी कोणा याही त डून दसुर् याचे िव द्ध अ यायाचे वा वेषाचे एक 

अवाक्षरही िनघाले नाही. उलट प्र येकाने दसुर् यािवषयी अ यंत आदर दाखिवला. िटळकांनी हटले “गोख यांसही 
एकदा भेटा” आिण गोख यांनी हटले “आपण िटळकांकड ेउतरला ते ठीकच केले. मला माहीत आहे की त ण 

िपढी ही यां याच हाती जाणार आहे!” ही गो ट सांगून लाला हरदयाळ हणत, “परक्यांसमोर उभे राहताच आ ही 
एकशेपाच आहोत ही भावना आ हां इतर प्रांतीयांपेक्षा महारा ट्रात अिधक प्रमाणात वसत आहे आिण आपसातील 

वैयिक्तक वैमन ये रा ट्रीय कायार्त िवस न जा याची कला महारा ट्रीय धुरीणांस इतरांहून अिधक साधलेली आहे, 

असा मला पु कळ वेळा अनुभव आला आहे.” 

वर िदले या अनेक अडचणींस अशा अनेक उपायांनी दरू करीत पिहली दोन-तीन वष राजबंदीवान मो या 
प्रयासाने िहदंु थानाची बातमी आणिव याची आिण अदंमानाची िहदंु थानास पोचिव याची यव था करीत 

असावे. पुढे पुढे यांची तेथील ि थती जशी सधुारत गेली आिण शक्ती वाढत गेली तशी िहदंु थानातील पत्र यवहार 

ठेव याची ही साधने अिधक पिरणामकारक होऊ लागली आिण यां यात न या साधनांचीही भर पडली, ितची 
त्रोटक मािहती यथाक्रम पुढे येईलच. 

या रीतीने थोडचे िदवसांत राजबं यांस नक्की मािहती िमळाली की, होतीलालांचे पत्र प्रकािशत के यामळेु 

बंगाली छापखाना ज त झाला इ यादी बात या बारीने केवळ आप या िखशातून काढले या हो या आिण 

राजबं यांना धाक दाखिव यासाठी आप या ह तकांचे ह ते पसरिव या हो या. थोडचे िदवसांनी या प्रिसद्ध 

झाले या पत्राचा ‘बंगाली’ पत्रातील तुकडाही आ हांस कारागारात पाहावयास िमळाला. मला तेला या घा यास 

जुपंले गेले होते ही बातमी प्रथमतः याच वेळी िहदंु थानात प्रिसद्ध झाली. ती कोणी नंतर अमेिरकेत कळिवली. तेथे 

अिभनव भारता या सभासदांनी ती बातमी मी कोलू ओढीत आहे असे का पिनक िचत्र काढून आिण यावर छापून 
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या ह तपत्रका या शेकडो प्रती वाट या. याचा पिरणाम तेथ या िहदंी लोकांवर काय झाला हे पंजाबातील 

लाहोर या कटाची मडंळी अदंमानात जे हा आली ते हा या वृ ता तात िदसनू येईलच. 
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प्रकरण चौदावे 

१९११ या रा यारोहणसमारंभाची 
अधंारकोठडीत पडलेली सावली 

मागे सांिगत याप्रमाणे ी. होतीलाल यांचे पत्र िहदंु थानम ये प्रिसद्ध झा याने अिधका-यांम ये जी खळबळ 

उडाली ित या आगेमागेच राजकीय बंदीवानां या आशा एकाएकी अगदी फलो मखु होणार हणनू दाट वदंता 
उठली! वदंता उठली की, इंग्लडंात रा यािभषेक झा यानंतर राजे जॉजर् हे िहदंु थानात येणार आिण मिह या दोन 

मिह यांत ( हणजे िडसबर १९११ म ये) िहदंु थानातही रा यािभषेकसमारंभ केला जाणार आिण आ चयार्ची 
गो ट ही की, या सधंीस या रा यारोहणसमारंभाप्री यथर् सवर् राजकीय बंदीवान - मी देखील सटुणार! 

सुट याची आशा 
दु काळाम ये अ यंत उपाशी लोकांचे थवे जेथे जेथे िभक्षा मागावयास जमिव यात येतात तेथे िभक्षा आली 

हणताच यां या आ याची जी तळमळ उडते आिण मला िमळ याचे आधीच ती िभक्षा सपंून तर जाणार नाहीना 
हणनू िजवाची जी अस य धडपड चालते तीच ि थती ‘ युिबली होअगी’ या श दांसरशी सटुका होणार िकंवा 
िनदान सटू िमळणार या वदंतेने बंदीवानां या वसाहतीची होते. िजकड ेितकड ेएकदम ती बातमी पस न या या 
या या त डावर उ हास िदस ूलागतो. आपला क्रमांक उ सवाचे वेळी जी नावे जाणार यात असणे नसणे हे 

आप या बंदीवासातील वतर्नावर हणजेच आपण बंदीवरील अिधका-यांस िकती प्रस न क  शकलो यावर 

अवलबंून आहे हे प्र येकास माहीत अस याने जो तो बंदी अिधका-यांची शक्य ती हांजी हांजी क  लागतो. अ यंत 

त्रासदायक कामेही िबनहरकत व िबनबोभाट होऊ लागतात. अिधकारी पण कामे वाढवून या सधंीचा चोपून फायदा 
घेतात. कोणी बंदीवान कुटकुटला की आिमष पुढे तळपेच “भ या थोड े िदन बाकी ह, अभी युिबली आती है, 

तु हारा नाम हम सरकारको उपर भेजनेवाला है!” आशादायी वातावरणात ‘ युिबली उ सव आता है’ ही खरीखोटी 
वदंता उठ याचा अवकाश की बंदीजनांचा तो मिहना दीड मिहना मो या आनदंात जावयाचा हे ठरलेले. याव ज म 

काळेपा याची िशक्षा झाले या आिण काही तरी असभंव घटना घड यािवना घरी परत जा याची, आयु यात परत 

वतंत्रतेचे सखु भोग याची, काहीही आशा उरली नसले या या अदंमानातील बंदीवानांस असभंवनीय घटनेचीच 

काय ती आशा धरता येणार. 

उ सव आता है! 

तशी कोणतीही असभंवनीय घटनेची वातार् आली की यांची आशा साहिजकच या घटने या 
असभंवनीयतेपेक्षा ित या अनुकूलतेकडचे अिधक आकिषर्त होई आिण यां या िव वासासही आप याबरोबर 
आकषूर्न नेई. यामळेु बहुधा दरवषीर् िनदान दर दोन-तीन वषार्ंनी “उ सव आता है!” सटुका िकंवा सटू तरी िमळणार 

हणनू हूल उठवायचीच आिण िनराशेने आिण दःुखाने वेडावलेले बंदीवान ित यावर ती खोटी ठरेतो िव वास ठेवून 
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काही िदवस तरी िकंिचत सखुात घालवायचे असा क्रम अ याहत चाल ूअसे. आ चयर् हे की, या बात या वारंवार 

खो या ठरत असताही यां यावर या उठिव या जाताच लोकांचा िव वास पुनः पूवर्वत बसे आिण कोणी जरी या 
िनराशे या समदु्रात बुडणार् या लोकांस सांिगतले की, या उ सवाची वदंताही, तू जीस ल बकळू पाहतो आहेस ती 
केवळ क पनेची काडी आहे तर यास याची आशा अशा रीतीने भगं के यािवषयी राग येई! 

आ यंितक सकंटात सटुका होणे हे असभंवनीय आहे असे वतःला वाटत असताही तीच िनराशेची गो ट 

कोणी दसुर् याने सांिगतली िकंवा या सकंटातून सटुका हो याची एखादी वदंता वतःला अगदी अशक्य आहे, 

सटुकेची काही एक आशा नाही, असे वाटत असताही ती वदंता आिण ती आशा खोटी आहे असे दसुर् या कोणी हटले 

की, या दसुर् या तसे हणणार् या गहृ थावरच, आप या िनराशेचा राग काढ याचा आिण यावरच सतंु ट हो याचा 
हा मानव मनाचा वभाव आम या देखील काही वेळा अनुभवास आलेला आहे. जे हा हायकोटार्त एक ज मठेप 

झा यानंतर दसुरा ह येचा खटला आम यावर भरला गेला ते हा न या णव अशंी आ हास आता या खट यात 

फाशीची िशक्षा िदली जाणार असी आमची मनोदेवी आ हास सांगत असे. आ ही आम या मनाची स जता 
मरणास आिलिंग यास करीतही होतो. पण तरी एकदा एक सहानुभतूी बाळगणारे अिधकारी ड गरी या तु ं गात 

आ हास भेटून बोलत असता जे हा आ हास हणाले, या वेळेस बहुधा फाशीची िशक्षा होणार तु हाला, ते हा 
मनास अक मात या गहृ थांचा राग आ यासारखे वाटले. िववेकाने तो राग कसा आवरावा लागला याची आ हास 

अजनू आठवण येत आहे. 

याच पूवर्प्रसगंा या आठवणींनी कठोर आिण िनराशाप्रवण बनले या आम या मनावर या 
रा यारोहणािनिम त होणार् या उ सवात आमची सपंूणर् सटुका होईल, या बातमीचा काहीच िवशेष पिरणाम झाला 
नाही. परंतु इतर राजबंदीवानां या उ हासास पारावर रािहला नाही. जो तो आता आपण परत घरी कधी जाणार, 

गे यावर काय करणार, इतकेच न हे आगगाडी या कोण या फा याने कोठे जाणार; इतक्यापयर्ंत बेत ठरवून टाकू 

लागला. यातही िक येकांस याव ज म काळेपाणी तर िक येकांस १४-१०-७ वष अशा भारी भारी िशक्षा होऊन 

आिण यांस या िशक्षा दे यासाठी सरकारने लाखो पये खचीर् क न पुरी दीड-दोन वषही झालेली न हती. इतक्या 
थो या अवधीत इतक्या पैशा या आिण त्रासा या कमाईवर पाणी सोडून यां यासारख्या भयंकर समज या 
जाणार् या लोकांस कोणी पटकन बंदीगहृाची वारे उघडी टाकून वाटेल ितकड ेजाऊ देईल हे मला शक्य िदसेना. 
तथािप, राजकीय इितहासात अशा प्रकार या अशक्य गो टीही कधी कधी शक्य होतात, हेही मी आयलर्ंड, इटाली, 
रिशया इ यादी उदाहरणांव न दाखवले. अगदी िनराश जरी मनु याने कधीच होता कामा नये तथािप वेडी आशा 
धर यापेक्षा ती न धरणेच कमर्योगा या मागार्त अिधक ेय करच न हे तर सखुकरही होते. एतदथर् इतक्या 
लवकर सटूुन जाल ही आशा ध  नका; आपणास येथेच हे क ट, िनि चत अवधी सांगणे आज अशक्य आहे अशा 
काळापयर्ंत, काढावे लागणार हेच गहृीत ध न तदनु प मनाची स जता ठेवा, असे मी मा या राजकीय सहतपींना 
वारंवार सांगत रािहलो. परंतु काही के याने यांची उ सकुता आिण आता आ ही सटुणारच हा िव वास कमी 
होईना. वर वणर्न केले या मानवी वभावानु प यांतील िक येक मा यावर मा या या दमुुर्खले या 
भिव यवादासाठी रागावतही. यांतही िक येकांचा िव वास अरिवदंबाबूं या एका भिव यवाणीवर अवलबंन करीत 
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होता. अरिवदंबाबू सटुले ते हा यां याबरोबर या लोकांस कठोर कारावासा या आिण वीपांतरा या 
याव ज मािदक िशक्षा झा या हो या यां याकड े वळून ते अिभयुक्ता या िपजर् यामधनू बाहेर पडता पडता 
हणाले होते की, “त णांनो जा, तु ही आज सटुला नाही िचतंा नाही. तीन वषार्ंचे आत तु ही सवर्जण परत याल!” 

अरिवदंबाबंूचे कृ णदशर्न 

अरिवदंबाबूंस कारागहृात कृ णदशर्न झालेले होते. यांची भिव यवाणी खरी होणार असा या सवर् मडंळींचा 
ढिव वास. बरे, भिव यवाणीप्रमाणे जर बंगाली ‘बाँबगोळेवाले’ सटुले तर मग आग्रा-पंजाबकडील नुसते 
लेखणीवाले सटुणार हे यवहारवाणीनेही िसद्धच होत होते. आिण इतकी सगळी सेनाची सेना सटुली असता ितघा 
महारा ट्रीय क्रांितकारकांनाच तेवढे कोण क बून ठेवणार? एतावता सगळे राजबंदीवान सटुणार! हा सग यांचा 
िनधार्र झाला. प्र न काय तो एकच उरला की, अरिवदंबाबंू या भिव यवाणीतील ती तीनचार वष मोजावी कोठून? 

अनेकांनी मीमांसकां या सू म सम वयपद्धतीचा वारंवार अवलबं क न अखेर अनुकूल तेच स य आहे असे 

ठरिवले. या िडसबरातच ती भिव यवाणी फलद्रपू होणार आिण तो रा यारोहणाचा अलौिकक प्रसगंही आलेला; 
िनि चत आ ही सगळे सटुणार! कोण ती उ सकुता! सटुणार!! यां या िप्रयकर वदनांचे दशर्न ज माचे अतंरले 

हणनू दय कासावीस होई, यांची ती िप्रयकर वदने काळाने यां यावर एकही नवीन सरुकुती पाड याचे आधी, 
जशीची तशीच, एका दोनतीन वषार्ंचे अवधीत, आ ही परत जाऊन पाहणार! एकमेकांस एकमेकां या घरी जाऊन 

आप या या अदंमानातील कठोर छळा या दःुखद कथा कौटंुिबक नेहा या सखुा या मांडीवर लोळत सांगणार! 

झाले. बंगा यांस महारा ट्रीयांनी आमतं्रणे िदली. पजंा यांनी महारा ट्रीयांस िदली. आमतं्रणे देखील देऊन टाकली. 
मलाही आमतं्रणे अथार्तच िमळाली. या राजबंदीवानांतील मा या भागात जे ठेवलेले होते त ेसवर् मजभोवती 

गोळा होत आिण अगदी िन कपट आनंदाने उ तरी आिण बंगाली उ चारात ‘ता या!’ हणनू हणत आग्रह करीत 

“ता या, आप जाव गे, हमारे ता या अब देशम ज र अव य जाअगे” हणनू त ेउदार दयी त ण मा या सटुकेची 
िनराशा घालिव याचा मनापासनू प्रय न करीत. खरोखरच या सवार्ंस माझी प नास वषार्ंची िशक्षा ऐकून आिण 

पाहून इतके वाईट वाटे की, या उ सवाप्री यथर् होणार् या यां या सटुकेहून मा या सटुकेचा यांस अिधक आनंद 

होत होता! 
उ सव जवळ आला. वदंतांना पारावर रािहला नाही. अदंमान या अिधका-यांनी िजकड े ितकड ेचकचकाट 

कर यास आरंभ केला. जो तो बंदीवान समज ूलागला मी तर सटुणारच! 

रा यारोहणाचा िदवस उ या उजाडणार. ते हा िजकड े ितकड ेदाट वदंता की, राजकीय बंदीवान सोड याची 
आज्ञा आलीदेखील! स तािधका-यांस देखील खरोखरच वाटे की हे खास सटुणार. मागनू आ हांस कळले की आत 

खरोखरच काही िशजत होते. रा यारोहणसमारंभा या िदवसा या आधीची ही सं याकाळ. आ ही सवर् बंदीवान 

जेवून एका ओळीने बसलो होतो. माझ ेसहक टभोगी राजबंदीही मा याजवळच बसले; कारण या आनंदा या 
गडबडीत जमादारही चूर होता. तोही उ या सटुणारच. कोण या गाडीने कलक याहून पढेु जावे हाच िवचार काय 

तो ठरिवणे उरलेले. इतक्यात X X X खान धापा टाकीत आला, आिण माझ ेहात बळाने आपले हातात दाबून 
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हणाला, “बािल टरबाबू, आप छूट गये!” हा X X X खान हणजे दु टांतला ितसर् या प्रतीचा दु ट होता. 
बारीसाहेबांचा आजे्ञचा ओहळ या तीन मोठमो या गटारांतून अप्रितहत वेगाने- न हे वधर्मान वेगाने वाहत 

कारागारात पोचे, यात X X X खानांचा मखु्य पठाणी जमादारांचा पिहला क्रमांक, X X X यांचा दसुरा आिण X X 

X खान यांचा ितसरा! बारीबाबां या क्रोधा या हातातील हे पठाणी ित्रशूळ राजबंदीवानां या दयात सदा 
भोसकलेले असावयाचे! यांतील हा एक शूळ X X X खान, पण तो आज इतका बोथट झाला! जेथे यांचा 
लाभालाभ नसेल तेथे दु ट, सु टही होतात. आज- उ या सगळेच सटुणार मग आता माझा वेष क न X X X 

खानास काय िमळणार? क्विचत मी सटु यावर बािल टर हणनू या या एका या न या दरव या या प्रकरणात 

या यावरील खट यात उपयोगी देखील पडने! नाही कोणी हणावे! न हे अशा उघड िवनं या देखील नेहमी 
कर यात येत. ते हा मा याशी आता नेहच लाभकारक अस याने आिण हािनकारक तरी नस याने X X X खान 

माझ ेमनःपूवर्क अिभनंदन क  लागला आिण राजबंदीवानांस सांग ूलागला! 

बड ेबाबू छूट गये! 

मी हसत िवचारले, “पण तु हास कोणी सांिगतले?” तो हणे, “अहो आता कोणी कशास सांगावयास पािहजे? 

वतः बारीने आ हां सवार्ंस हुकूम िदला आहे की, उ या बाहेर या सवर् भागांतील जमादारांस येथे बोलावले आहे 

हणनू सांगा. कारण राजबंदीवान सटुताच यांस अमक्या बेटात नेणे आहे आिण तेथून बोट येताच तीवर चढिवणे 

आहे!” पुनः मी हटले, “पण मीही सटुणार हे कशाव न?” तो हणाला, “मी बारीस िवचारले ते हा तो हसला!” या 
एका साधारण बंदीपाला या एका धूतर् हस यावर आम या सटुके या बातमीचा हा डोलारा उभारलेला. ‘तथािप 

बािल टरबाबू तु ही सटुलेत!’ हे श द ऐकताच मा या मनात आनंदाची लहर उसळावयाची रािहली नाही! उ या 
सटुका झा यावर घरी जाऊन, बाळास जसा सोडला तसा एका वषार्चे आत जाऊन दयाशी घट्ट घेता येणार! आिण 

सोडलेले सवर् िप्रयजन एखा या दु ट व नातून जागे होताच पटकन घो घो भोवती गोळा होतात तसे हसत गोळा 
होणार! ही अ यंत असभंवनीय रमणीय क पना मनात भरा न गेली. ती क पनाच आहे हे माहीत असताना 
देखील आनंद देऊ लागली! ददुवा या दा ण दःुखाचे िदवस कंठीत असता खोटी आशा, ती खोटी आहे हे माहीत 

असताही, िक येक वेळा या दःुखाची धार िकंिचत बोथट कर यास उपयोगी पडते यात शंका नाही! 
ही बातमी ऐकताच ते सगळे राजबंदी मा या गळा पडले आिण हणाले, “अभी तो िव वास हुवा.” आता तर 

सटुणार ना? मी मानेने नाही हणनू हणताच यांतील एका अ यंत िन यार्ज सहानुभतूी बाळगणार् या उ साही 
त ण िमत्राने मा या ग यांत जी बंदीवानांची लोखंडी हासळी, जीत क्रमांकाचा आिण िशके्षचा लाकडी िब ला 
लटकावलेला असतो, ती धरली आिण हणाला, “तुटणार, उ या हा िब ला तुम या ग यातून तुटणार!” मी 
हणालो, “तु ही कोणी सुटाल, मी नाही, तथािप आपणांपैकी एकजण जरी सवर् वी सटुला तरी िततका आनंदच 

होणार आहे. देशाचे िततके क याण अिधकच होणारे आहे.” मा या या अिव वासीपणाने िकंिचत त्रासनू या 
उ साही िमत्राने पे्रमळ रागाचे आवेशात माझी लोखंडी साखळी िब ला ध न अशी हासडली की तो लाकडी िब ला 
खरोखरच तटूुन पडला! मा या मानेलाही थोड ेखरचटले. परंतु हाही शुभ शकुनच मानून ते आिण ही बातमी इतर 
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भागांत कळताच इतर राजबंदीवान, आता मात्र बािल टरबाबू िन चयाने उ या सटुणार हणनू अिधकच िनि चत 

झाले. “ या तुम या शुभ शकुनाचा एक मात्र िनि चत पिरणाम होणार तो हणजे, आपला िब ला तोडून 

टाक या या आरोपाव न आ हास कारागारीय िशक्षा िमळणार” हणनू मीही एक भिव य केले. आिण 

अरिवदंबाबूं या भिव यापेक्षा तेच भिव य अिधक िव वसनीय ठरले.  

कारण अखेर जे हा तो अपेिक्षत उ या उजाडला ते हा सवर् राजबंदीवानांस इतर शेकडो बंदीवानांसह 

कारागहृाचे वारापाशी बोलाव यात आले; पण मला आिण एका बंगाली युवकास बोलाव यात आले नाही. सवर् 
बंदीवान कारागहृा या दाराशी ते उघडते के हा िकंवा सटुका नसली तरी काही वषार्ंची सटू तरी िमळून िनदान 

िकलिकले तरी िकती होते या अपेक्षेने चंचिलत होऊन ितकड ेपाहू लागले. पयर्वेक्षकसाहेब (सपुिरटंडटं) आले! 

नवीन कोरा गणवेष (युिनफॉमर्) घालनू बारीसाहेबही आले. राजबंदीवानांस एका बाजसू नावे घेऊन बोलाव यात 

येऊ लागले. मा या नावाचा प ता नाही! अखेर यांस बोलावले यांत सदैुवाने माझ े वडील बंधू होते. यांस 

सांग यात आले की, तु हास िशक्षे या वषार्मागे प्र येकी एक मिहना सटू िमळाली आहे! या गिणताप्रमाणे मला 
प नास मिहने िशक्षेची सटू तरी िमळावयास पािहजे होती. पण मला सांग यात आले, तु हाला सटुका नाही; सटूही 
नाही! 

इतर सा या बंदीवानांसही वषार्मागे एक मिहना सटूच िमळाली. आणखी या िदवशी उ सवाप्री यथर् सवर् 
बंदीवानांस बटाटेभोजन दे याची एक िविश ट कृपा कर यात आली. या कृपेला मात्र मी स पात्र ठरलो. तशा 
रीतीने सटुका वा सटू न िमळता जॉजर्महाराजां या रा यारोहणसमारंभाप्री यथर् आ हांला अखेर बटाटे-भात काय 

तो िमळाला, आिण िब ला तोड यािवषयी िशक्षा! क्विचत यातही आ ही आनंदच मानू हणनूच की काय 

सं याकाळी बारीसाहेब आ हास जेवत असता येऊन सांगते झाले की, मा यासारख्या उ या अदंमानात अिधक 

िशक्षा भोगीत असले या बंदीवानास एक िदवसाची सटू देखील िमळाली नस याने यास यिक्तशः फार वाईट 

वाटत होते तरी “तुम यासारख्या भयकंर क्रांितकारकास या या मनातील तेढ जोवर लेशमात्र कमी झाली नाही 
तोवर काही एक सटू न देणे हे सरकारचे कतर् यच होते. इतर क्रांितकारक राजबंदीवान हणनू क्विचत समजले 

जाऊ शकतील पण केवळ ह यारी हणनू (कॉमन मडर्रर हणनू) सरकार तु हाला समजत अस याने तु हास या 
राजबंदीवानां या सटुीवर अिधकारही सांगता येणार नाही!” मी हटले, “हे मला सांग यापूवीर्च ठाऊक होते. मी 
हणतच असे की, भयंकर क्रांितकारक हणनू ह यारी इ यादी अराजनैितक (नॉनपोिलिटकल) बंदीवानाप्रमाणे 

मला सटू िमळणार नाही. आिण मी ह यारी अराजनैितक बंदीवान हणनू राजनैितक बंदीवानाप्रमाणेही सवलतीस 

पात्र नाही. हा बटाटे-भातही वा तिवक मला मा या मनातील तेढ सटेुतो िमळू नये, हाही आपण परत यावा.” 

कोण याही राजबंदीवानाची सटुका न होता आिण मला तर एक िदवसाचीही सटू न िमळता १९११ चा 
रा यरोहणसमारंभ सपंला. या िदवशी सकाळी कोठ यांतून जे हा राजबंदीवान बाहेर आले होते ते हा यांपैकी 
अनेकांस सं याकाळीच पुनः या कोठ यांत आपण बंद हो यास येणार नाही, आज सं याकाळचे आत आपली 
उ सवाप्री यथर् सटुका होऊन आपण आगबोटीची वाट पाहात बंदीशाळेचे बाहेर कोठे तरी असणार ही िनि चती 
वाटली होती; परंतु सं याकाळी पुनः या कोठडीचे त ड पाहावे लागनू यांना ित या जब यात पु न घे यासाठी 
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पुनः यात िशरावे लागले. बंदीगहृात अ यंत भयाण, उदास आिण सवार्ंचे त डावर िनराशेची काळीकिभ न छाया 
पसरले या या काही वेळा मला अजनू आठवतात यांत ती सं याकाळची वेळ आिण ती रात्र एक होती! 

मला सटुकेची िनि चती वाटत नसताही परत खोलीत बंद होताना या इतरां या ससंगर्ज य िनराशे या 
बाधेने मा याही मनास पछाड यास सोडले नाही. या िदवशी माझ ेभिव य या अधंारकोठडी या या चार िभतंींत 

िचणलेले होते. या या बाहेर सवर् िनराशा! काळोख!! 

वैयिक्तक सटुकांचा प्र न िमटला. पण दसुरी उ सकुता मनास लागली की, या समारंभाचे िदवशी िनदान 

काही तरी नवे अिधकार वदेशास िमळाले असतील का? क्रांतीची जी झटपट जीव देत-घेत चार-पाच वष चालली 
होती, ितचीही मी बातमी िमळिव याचा प्रय न चालिवला. बंदीगहृाबाहेर जे थोड ेराजबंदीवान धाड यात आ याचे 

मागे सांिगतले आहे आिण जे या वसाहती या िनरिनरा या भागांत पूणर् कामे करीत ठेवलेले होते यांस आजार 

वगरेै झाला तर बाहेर या ग्णालयात ठेव यात येत नसे. कारण बाहेर या ग्णालयात बंदीवान पु कळ वतंत्रतेने 

एकमेकांस भेटू शकत आिण खा यािप याचीही यव था बंदीगहृातील ग्णालयापेक्षा साहिजकपणेच अिधक बरी 
असे. ती वतंत्रता राजबंदीवानास िमळाली तर ग्णालयातील आित याचा ते वारंवार उपभोग घेऊ इि छतील 

आिण एकमेकां या चापून भेटी घेत राहतील, या साहिजक भीतीने राजबंदीवानांत बाहेर कोणी आजारी झाला तर 

एकदम बंदीशाळेतील ग्णालयात आणनू कोठडीत बंद कर यात येई. या िशक्षेची भीती राजबंदीवानांस इतकी 
वाटे की, शक्यतो ते आजार लपवून कामे करीतच राहत नाही; तर बाहेरची सापेक्ष वतंत्रता सटूुन आजारी 
पड या या अपराधासाठी बंदीशाळेतील कोठडीत बंद होऊन पड याचा पुनः प्रसगं येणार! अशा रीतीने जरी 
आजारीपणात अिधक सवलतीची आिण आरामाची आव यकता असता याच वेळी कोठडीबंदीची िशक्षा मात्र 

राजबंदीवानां या आजारीपणा या दःुखास अिधकच दःुखतर करीत असे. तरीही या अडचणीचाही एक लाभ घे यास 

यास सवड सापड,े आिण तो लाभ हणजे बाहेर िमळालेली बातमी आत बदंीशाळेत बंद असले या सवंग यांस 

पोचिवता येणे हा होय. आजारी पडून कोणी तरी जे हा बंदीशाळेत या ग्णालयात बाहे न धाड यात येई ते हा तो 
आप या अथं णपांघ णासहच शक्य िततक्या बात याही िमळवून आत येई. बाहेर वतर्मानपत्रे अिधक सलुभपणे 

गपुचूप वाच यास िमळत असता बाहेर गेले या राजबं यांपैकी यास काही बातमी िमळे यास बहुतके काही 
आजार लगेच होऊन तो बंदीशाळेतील ग्णालयात बंद कर यास धाडला जाई! रा यारोहणा या िनिम त वदेशात 

काय झाले याची बातमी काढ याचे खटपटीत सारे राजबंदीवान असता बाहेरील एका राजबंदीवानास एकाएकी हा 
बातमीचा आजार झाला. आजारी बंदीवानांत तोही िमसळला. थोडीशी परीक्षा होऊन बाहेर या बंदीवानास बाहेर या 
प्रश त आिण सापेक्षतः आरामकारक ग्णालयात धाडून अिधकार् याने राजबं यास कडकपणे वागिव या या 
िनयमानु प “ले जाव उसको जेलम कोठडीम बंद करो!” हणनू आज्ञा सोडली. राजबंदी या कडक हुकुमासच 

सवलत समजनू बंदीशाळेतील ग्णालयाचे कोठडीत येऊन क हत बंद होऊन पडला. 
दसुरे िदवशी नेहमीप्रमाणे दहा वाज याचे सधंीस मी नानास माझ ेभागाचे हौदावर आलो तो पलीकड या 

भागा या चाळी या माग या िखडकीतून कोणी तरी “सावरकरबाबू! सावरकरबाबू!” हणनू दबून हाका मारीत 
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आहे. मी वर पाहतो तो या राजबंदीने माझी टा ट होताच दोन मज यावरील चाळीतून िखडकीला ल बकळत 

सांिगतले की, बंगालची िवभागणी र  झाली! 
मी ऐक यावरही या बातमीवर एकदम िव वास ठेवू शकलो नाही. पुनः िवचारले, “काय? बंगालची िवभागणी 

That settled fact is unsettled.” तो हसला आिण हणाला, “होय होय.” “मी हटले, राजबंदीवानां या 
सटुकेसारखे हे एखादे भिव य-िबिव य तर सांगत नाहीस ना?” माझा िमत्र हणाला, “मळुीच नाही. पक्की 
बातमी.” मी नान तसेच सोडून िवभागािवभागांतून इतर राजबंदीवानांस बंगालची िवभागणी र  झाली हणनू ती 
बातमी धाडली. लवकरच िद लीस राजधानी गेली हणनू कळले. परंतु या बातमीचे काही िवशेष मह व न हते. 
पण बंगालची फाळणी र  झाली या बातमीमागे एक या िविश ट गो टीहून अ यंत मह वाचा असा धोरणाचा, 
राजनैितक प्रयोगाचा प्र न अस याने राजबंदीवानांस अ यंत समाधान वाटले, आिण या िदवसी त े आपली 
वैयिक्तक िनराशा िवस न गेले. वदेशाचा प्र न जर असा यश वी रीतीने सटुत असेल तर आमची सटुका झाली 
नही तरी चालेल! असे उ गार या त णसघंातील प्र येकाचे त डून िनघत होते. बंगालची फाळणी ती काय? ती र  

झाली हे आनुषंिगक समाधान होते; परंतु खरे समाधान हे होते की, जे हटले ते करावयास लावले. जे हटले ते 
करावयास कसे लावावे याचा उपाय सापडला. अथार्तच यापुढे जे हण ूते करावयास लावू अशी धमक उ प न 

झाली. काहीनी िवचारले, “पण बंगालची फाळणी र  झाली या यःकि चत खेळ याने सतंु ट होऊन पुनः...! मी 
हटले, “छेः ती भीती फारशी नको. एकदा मलेिरयाचा ताप िक्वनीन या गोळीने जातो हे या या अनुभवास आले, 

तो पुनः ताप भास ूलागला की आपण होऊन िक्वनीनच घेईल!” 

िद लीस राजधानी के याने मला काहीच वाईट वाटले नाही. कारण भावी िहदंु थानची राजधानी कोणती 
असावी, यािवषयी रा यक्रांितकारकांत जे हा जे हा ताि वक चचार् चाले ते हा ते हा िहदंु थानी राजधानी 
उ जियनी हावी असे मत मी प्रितपादन करताना सांगतच असे की, जरी ऐितहािसक, सां कृितक, औ योिगक, 

भौगोिलक आिण सामिरक टीने उ जियनी हीच भावी भारताची राजधानी हावयास योग्य आहे, तरी राजधानी 
कोणती हावी हा प्र न सोडून कोणती बहुधा होईल हा प्र न िवचारला असता बहुधा िहदंु थानची राजधानी 
िद लीच होईल असे सांगणे भाग पडते. या मा या तकार्नु प ती िद लीला गेली यात काही वाईट वाटले नाही. ती 
राजधानी उ जियनीला गेली असती तर मात्र आनंद झाला असता. 
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प्रकरण पंधरावे 

अंदमानातील बंदीवानाचंे अ न 

िहदंु थानात या उलाढाली चाल या असता हणजे १९११ इसवी या शवेटी आिण १९१२ या आरंभी 
अदंमान या बंदीगहृात जवळजवळ एक वषर् होत आलेले होते. या उ या वषार्त किठणातले ते कठीण क ट 

सोसनूही आिण बंदीशाळेतले ते अ न खाऊनही माझी प्रकृती एकंदरीत बरी रािहली. हे बंदीगहृातील अ न कसे असे 

याची सवर्सामा य क पना एक वषार् या अनुभवाव न आता थोडीशी दे यास हरकत नाही. 
बंदीवानास जे जेवण दे यात येई ते पु तकात केले या िनयमानु प पािहले असता काही सरसहा अपुर् या 

प्रमाणाचे नसे. अदंमानाम ये सवर् प्रांतांतील िभ न िभ न लोक येत अस याने जेवण कटोराभर भात आिण दोन 

ग हा या पो या इतके असे आिण िम  पद्धतीचे असे ते ठीकच असे. पिरमाणतः साधारण मनु यास पुरेसे असे. 

केवळ कोलमू ये काम करीत असताना िकंवा चक्की िपसताना मात्र अनेक लोकांस अशा िवविक्षत मांत ते 
अिधक वाढिव याची परवानगी दे यात आली तर अ न कमी िमळते असा प्रितवाद कर याचे कोणासही कारण 

उरणार नाही. बंदीवानांत प्रथम ते सवर् अ न खाऊनही भकू न भागणारे काही लोक असत. पण बहुधा हीच ि थती 
याच बंदीवानांचे उदाहरणात एकदोन वषार्ंनी पालटून जाई. बदंीगहृा या भयाण छायेत दोनतीन वष राहूनही 
यांची भकू मेली नाही असे बंदीवान अगदी िवरळा. ते हा एकंदरीत अ नाचे ठरिवलेले सरसहा पिरमाण 

अदंमानात बरे आिण पुरेल इतके असे. परंतु या पिरमाणाप्रमाणे अ न िमळून बंदीवानांचे त डांत ते पडपेयर्ंत म ये 

जी िवघ्ने येत यांना मात्र सीमाच न हती. पंजाबी आिण पठाणी मसुलमान हे बहुधा गहू खातात. यांना भात नको 
असतो. याच स गहृ थांतून अदंमानम ये राजबंदीवान आ यापासनू िनयमाने वॉडर्र आिण यातही मह वा या 
क टदायक कामावरील वॉडर्र बहुधा नेमले जाऊ लाग याने यांना लागणार् या िनवळ ग हा या पो यांचा पुरवठा 
इतर िबचार् या बंदीवानां या पो यांतून धाकदपटशाने वा लाचलचुपतीने ते क न घेत. बाप या बदंीवानांनी भातच 

भात खावा आिण वॉडर्रमहाराजां या कटोर् यात गु तपणे आप या पो या टाका यात, नाही तर धमकी िमळालीच - 

“बतलाअगे तेरेको!” मग यांस कामातच क ट दे, याचेवर खोटे खटलेच भर इ यादी प्रकारे या बंदीवानांस ते 
वॉडर्र छळू लागत. हे छळणारे शेकडा ९९ पठाण, पंजाबी आिण िसधंी मसुलमान असत आिण ते एकमेव वतः या 
अ यायाची दाद वरपयर्ंत न जाऊ दे याची दक्षता घेत. ितकड या नीचात या नीच मसुलमानांतही िहदंूंचा वेष 

एका धािमर्क कतर् याची भावना पावलेला असतो! यामळेु जे असे छळले जात यात शेकडा ९९ िहदं ूबंदीवानच 

असत. 

या वॉडर्रांस तु ं गातच खावे लागे हणनू ते याची पोळी घेत यास भात तरी के हा के हा परत देत. परंतु पेटी 
ऑिफसर आिण जमादार हणनू बाहेर सोडले या बं यांतील जे आत अिधकारी हणनू आणलेले असत, यांना 
तु ं गात जेव याची आज्ञा नसे. परंतु इ छा असे. कारण तु ं गात जेवून टाक याने बाहेर वयपंाकाची दगदग आिण 

पैसा वाचे. या अिधकारीवगार्ची भकू शमिव यासाठी परत भात न घेताच बंदीवानांस यांना आप या पो या देऊन 

टाका या लागत! नाही तर या िदवशी कोठे तरी पेचात फसनू दोन दंड ेपाठीत बसायचेच. िमझार्खान नावाचा जो 
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पठाण तेथे मखु्य जमादार झालेला आिण “छोटा बारी” हणनू गाजलेला असे तो तर इतका चढेल झालेला होता 
की, अनेक वेळा या यासाठी दहा-बारा पो या गोळा करावयास तो को या पठाण वॉडर्रास डो यांनी खुणवी आिण 

आपण अ न वाढीत जाणार् याबरोबर हळूहळू पुढे चाले. पण डोळा या पो या गोळा करणारावर असे. या वॉडर्राने 

मािगत याप्रमाणे एखा या िहदं ूबं याने पो या िद या नाहीत, की लागलीच िमझार्खान परत िफ न या िदसेल 

या िनिम ताने िनदान पकं्तीत ितरपा बसतोस, उ ामपणाने मजकड ेपाहतोस हणनू ओरडून यास या या 
हातातील सो याचे दोन रपाटे पाठीत तेथ या तेथे हाणी! 

अदंमानात बंदीवानास आठव यात एकदा वा दोनदा नरोटीभर दही िमळे. या िदवशी तर मोठेमोठे पा याचे 

लोटे भ न भ न, बंदीवानांना वेळेवर मारहाण क नही यां यापासनू दही घेऊन हे पठाण वॉडर्र आिण पेटी 
ऑिफसर पीत! एकदा एका िहदं ूबंदीवानाने ते नरोटीभर दही एका बलचुी ऑिफसरास न देता िनयमाप्रमाणे पानात 

पडताच ते भातात िमसळले. ती गो ट या पेटी ऑिफसरास कळताच याने िहदंूं या पंक्तीत िश न या िहदं ू

बंदीवानाचे शजेारी एक फुटकी नरोटी पडली होती ती दाखवून हटले, “ए हरामी, ए नरोटी क्य  िलया!” कारण 

तु ं गात फुटकी नरोटी जवळ ठेवणेही अपराध आहे! तू नरोटी का ठेवलीस असे हणत या बलचुी मुसलमानाने 

या िहदं ूबं याची शडी धरली आिण या या पाठीवर लाथा मारीत व िहसडीत जोवर ती शडी अधीर् उपटून हाती 
आली नाही तो “काफर! चोटीवाला काफर!” हणनू िश या देत यास मारीत रािहला. बंदीवानाची ओरड ऐकून तो 
“मोठा जमादार” हणजे िमझार्खान आला. आिण आप याच गटातील एका पेटी ऑिफसरला पाहून उलट या 
बंदीवानासच नरोटी बाळगली हणनू खटला कर यास नेला. मी हा प्रकार पाहत होतो. मी जाता जाता यास खुणेने 

कळिवले की माझी साक्ष दे. याप्रमाणे याने माझ ेसाक्षीदार हणनू नाव सांिगत याने मला बोलावणे झाले. मी 
जाताच बलचुी पेटी ऑिफसर दही मागत होता ते या िहदं ूबंिदवानाने िदले नाही हणनू यास याने असे कू्ररपणे 

मारले हणनू सांिगतले. ते हा माझवेरच ओरडून “छोटा बारी” हणाला ‘हुजरु ए बडा बाबू हरबखत हम 

मसुलमान के ऊपर झटूी ग्वाही देता है!’ मी बंदीपालास सांिगतले, “ठीक आहे. मी खोटी साक्ष देत आहे ना? तर मग 

आणखी एक खोटी गो ट सांगतो की, आता या वेळेस या प या या छपरीत या बलचुी पेटी ऑिफसराने चो न 

भ न ठेवलेला द याचा लोटा आहे! आता चला आिण मी तो दाखिवतो.” बंदीपालास मजबरोबर येणे भागच पडले. 

तो िमझार्खान जमादारा या ह तकांस नेहमीच वाचवू इि छत असे; पण मी म ये पडलेला हणनू वारी उठली! 
या छपरीत नरोटी या िढगाआड भ न ठेवलेला या बलचुी पेटी ऑिफसराचा लोटा सापडला. साक्ष माझीच. 

सपुिर टडटं पुढे मी या िहदं ूबंदीवाना या केले या अकारण आिण कू्रर छळाची आिण काफर! काफर! हणनू शडी 
उपट याची मािहती सांिगतली आिण जे मी सांिगतले तेच अगंावर या वळांनी आिण द या या लो याने पण 

सांिगतले. 

पयर्वेक्षक (सपुिर टडटं) रागाने लाल झाला आिण इतर पेटी ऑिफसरांसही धाक बसावा हणनू या बलचुी 
पेटी ऑिफसरास तोडून टाकून हणजे याचा पट्टा िहसकावून घेऊन यास पुनः कामकरी बंदीवानांत धाडून सक्त 

क टाचे काम करावयास लावले. अशा रीतीने काफरा या उपटले या शडीने िमयासाहेबांची दाढीही पण उखडून 

टाकली! 
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अशा प्रकारे ‘छो या बारी’ या हणजे जमादार िमझार्खान या यािव द्ध या या अ यायापासनू िहदं ू

बंदीवानांचा बचाव कर या या प्रय नािवषयी आ हासही तो िकतीदा पेचात धरी आिण यािवषयी आ हास िकती 
छळ सोसावा लागे याचे िदग्दशर्न पुढे थोडबेहुत येईलच. या यािव द्ध सा या बं यांत कागाळी कर याची कोणाची 
छातीच नसे. राजकीय बंदीवानच जे काय साहस करतील ते. यांतही दहा-पाचच माणसे इतर िहदंूंिवषयी कड घेऊन 

िमझार्खानिव द्ध खटले भर यास धजत. यांतील काही ठळक उदाहरणे पुढे सांग.ू पण येथे ही एकच गो ट 

एव यासाठी िदलेली आहे की, बंदीवानास जे अ न िमळावे हणनू िनयम होते ते फारसे आके्षपाचे नसनूही ते अ न 

बंदीवाना या त डात पडतेो यात या चोर् या होत यामळेु शेवटी जे अ न बंदीवानां या प्र यक्ष ताटांत पड ेत े

पिरमाणाचे मानानेही बहुधा कमी असे. 

आता पिरमाणाची गो ट सोडून िदली तर तेथील जेवणात दसुरी यूनता हणजे चीचीच न हे तर 

आरोग्यप्रद वाची होती. एक वेळ कमी भात या, पोळी पोटभर िमळाली नाही तरी चालेल, पण तो भात क चा देऊ 

नका, ती पोळी अधीर् भाजलेली, अधीर् जळलेली आिण के हा के हा कणकेचा ओला गोळा असलेली देऊ नका अशी 
प्राथर्ना आ हांस वतः अनेक वेळा करावी लागे. वयंपाक सातशे-आठशे माणसांचा. वयंपाकी कोण गिल छ 

आिण सरकारी िनयमाप्रमाणे काळजी न घेत याने के हा के हा तर भयंकर सांसिगर्क गु त रोगाने पछाडलेले! 

यांचे ते घामट कपड,े भर उ हात वाढताना तो डोक्याचा घाम यां या अगंाव न टपटप या वरणा या आिण 

आमटी या मोठमो या डगे्यांत, पाते यांत आम या डो यांसमोर गळतो आहे, आिण तीच आमटी आ हांस 

भरुकून िमटक्या मारीत खाणे भाग पडलेले! या वयंपाक्यांचा तरी काय दोष, या वाढ यांचा तरी काय दोष? भर 

उ हात शेकडो बंदीवानांचा वयंपाक क न यांस वाढताना या चार-पाच वयंपाक्यांना जीव नकोसा होई. केवळ 

गपुचुप वयंपाकघरात काही एखाद-दसुरी भाजी चो न खाता येई हणनू ते ती कामे करीत आिण यांना तरीही 
ती अस य वाटत यांनी नको हणनू ऐकतो कोण? अशा ि थतीत चकर जेवण हा श दच बंदीगहृात आ ही 
िवस न गेलो होतो. यातही बंदीगहृात अपरा यांस जे क डावयाचे ते यांना राजासारखे पंचपक्वा ने झोडावयास 

क डावयाचे नसनू ससंारातील सखुासच आपण आप या वाथार्ंध सखुलालसेपायी केले या सामािजक 

अपराधासाठी आचवतो ही जाणीव अपरा यांत उ प न हावी इतके यांचे आयु य बंदीगहृात नीरस केले जावे 

यासाठी हे त व आ हांस मा यच होते. हणनू जेवण चकर नाही ही यूनता बंदीगहृात जाणवे ते एक प्रकारे 

ठीकही होते. आिण सकु्याबरोबर ओले जळावे यानुसार सा या अपरा याप्रमाणे राजकीय बंदीवानांसही यांचा 
वतंत्र वगर् न के याने, चकर अ न न िमळ याची पाळी यावी हेही अपिरहायर् अस याने ते गार् हाणे ते करीतही 
नसत. परंतु चकर नसले तरी नीट िशजिवलेले आिण आरोग्यप्रद अ न िमळावे इतकीच यांची मागणी असे 

आिण अदंमानाचे अ न बहुधा अ यतं दलुर्िक्षतपणे, घामटपणे, िन काळजीपणे िशजवलेले आिण आरोग्यास 

हािनकारक असे हे राजकीय बंदीवानांचे, सवर् बंदीवानांचे वतीने, मखु्य गार् हाणे असे. यांना ही गार् हाणी 
कर यासाठी ‘खोटी गार् हाणी’ करता हणनू िकतीकदा िशक्षा झा या असतील! परंतु वषार्नुवष ते अधक चे, घामट 

आिण घातक अ न खातही राजकीय बंदीवान या अ नािव द्ध प्रितवाद कर यास िजवंत रािह याने शेवटी शेवटी 
अ न बरेच सधुारले होते. इतर बंदीवानांस राजबं यां या आड दडून जे अनेक लाभ होत यांतील हा लाभ अ यंत 
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मह वाचा होता. वाईट अ न िकती वाईट असे याची क पना ये यासाठी काही दोन-चार ठळक उदाहरणे सांग.ू 

के हा के हा कांजीत घासलेट पडलेले असे. कांजी पहाटे करावी लागे. थोरली डगे हणजे एक अज  तपेले चुलीवर 

चढे आिण यात कांजी िशजे. ती नीट झाली की नाही ते पहाटे अधंारात नीट िदसावे हणनू घासलेट या पत्री 
िचम या हातात घेऊन कोणी अधार्च जागा झालेला वयंपाकी या डगेेत डोकावी. या वेळी या िभकार 

हातिचम या गळत अस याने िकंवा पाहता पाहता तेल गळू लागेतो या वाक या के याने सग या कांजीत 

घासलेट सांड.े पण आठशे माणसांची कांजी फेकता थोडीच येते. ही बातमी वर जाणे देखील या वयंपाक्यांस 

आिण िमझार्खानास घातक हणनू असे जे हा जे हा घड ेते हा ते हा ते ती कांजी तशीच बंदीवानांस वाढीत! आ ही 
जा यापूवीर् अशी घासलेट पडलेली कांजी दर मिह या दोन मिह यांतून एकदा िमळे. परंतु राजकीय बंदीवान 

गे यानंतर जसजसा ितचा गाजावाजा होऊ लागला तशी तशी ती तुरळकपणे येऊ लागली. एकदा आ ही अशी 
कांजी िपणार नाही हणनू हटले असता बारीपयर्ंत ते गार् हाणे जाऊन तो आत आला. आम या शेजार या 
बंदीवानास ओरडून याने िवचारले “क्या कांजीम सचमचुही मटीका तेल (घासलेट) पडा है?” या बंदीवानास बारीने 

कोणतीही गो ट ओरडून िवचारली हणजे उ तर कसे यावे लागते माहीत होते. यांनी साफ सांिगतले की, नहीं 
साहब! बडा बाबू झटू बोलता है! 

ते हा बारी रागाने फणफणत मला हणाला, सग यांना कांजीस घासलेटचा वास येत नाही, आिण तुला येतो 
काय? थांब खोटी कागाळी के याचा खटला भरतो तु यावर! असे ओरडत ओरडत तो िनघून गेला. आिण ती 
घासलेट पडलेली कांजीच सवर् कै यांना खावी लागली. कारण एक तर दसुरी भकेु या त डी िमळणार नाही हणनू 

काम तसे उपाशीच करावे लागणार आिण दसुरे याहून मह वाचे कारण की तु ं गात वाढले िततके खा लेच पािहजे 

फेकता कामा नये, असा सवर्साधारण िनयम. कोणास कमी होवो अिधक िमळणार नाही; जा त होवो फेकता येणार 

नाही. ठरािवक ते सरसहा खा लेच पािहजे. अशक्त माणसास आिण सशक्त माणसास जे एक सरासरी माप ठरले 

असेल याप्रमाणे अ न खाऊन सरासरीने जगलेच पािहजे. गो ट अशी असते की, अशा िनयमाची बजावणी 
नेहमीच सक्तीने होते असे नाही. परंतु ती बजावणी पूवीर् जे हा सक्तीने वरचेवर कर यात येई िकंवा आजकाल 

कर यात येते ते हा ितचा बंदीवानाचे प्रकृतीवर वाइट पिरणाम घड यावाचून राहत नाही. आपणास प्रामािणकपणे 

नको असेलेले अ न उ या या कंुडीत फेकले असता ते तेथून बळाने या याकडून उचलवनू को या अिधकार् याने 

या बंदीवानाकडून खाविव याची उदाहरणेही घडत असत! या िदवशी ती घासलेटची कांजीही बळाने सग यांस 

खावी लागली ती याच िनयमाचे जोरावर. जर कोणा दहापाच बं यांनी ती फेकून िदली असती तर कांजीत खरोखर 

घासलेट पडले होते असे आ हांस िसद्ध करता आले असते. आ ही मात्र ती तशीच फेकून िदली. पण “भीक नको पण 

कुत्रा आवर” असे समजनू खटला भर याची धमकी लवकरच िवस न गे यासारखे दाखवून बारीही चूप बसला. 
राजकीय बंदीवान अशा कागा या वारंवार सपुिर टडटंपयर्ंतही नेत आिण जरी वरील उदाहरणाप्रमाणे यांचा 

बहुधा पाणउतारा क न ितकड ेअिधकारी लक्ष देत नसत तरीही खाल या अिधकार् याची एखादे वेळेस सपुिर टडटं 

लहरीत असला की गपुचूप चांगलीच कानउघाडणी करी. अ नािवषयी अशा कागा या के याने बारीला भारी त्रास 
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पड.े तो आप या राजबंदीवानातील ह तकांकडून अशी त वे उपदेशवू लागे की अ नासाठी पोटभ  लोकच काय ते 
भांडत बसतात. 

यास राजबंदीवानांतील झुजंार वभावाचे लोक उ तरे देत की, आ ही वतः याहून वाईट अ न खाऊन राहू. 

फार काय, अ नािवणे आठ आठ िदवस उपास क , पण हजारो जणांस िजवंत राह यास अव य इतके सगु्रास अ न 

िमळावे हणनू आ ही झटत आहो. पोट भरावयाचे असते तर घरी काही आ ही कोण आयलर्ंड या र याव न एक 

िशिलगं रोजमरु् यावर राबत न हतो. या प्रकारानंतर सवर् राजबंदीवान या िम टरास िधक्का  लागले आिण इतर 

बंदीवान हण ूलागले की, तु ही वतःच पिह याने घासलेट आहे हणनू हणत होता, ते हा या िम टरांनी 
शांतपणे उ तर केले की, अ नािवषयी प्रितकार करणे, पोटभ पणाचे हलकट कृ य आहे. परंतु हेच िम टर लोक 

जे हा खोबर् याचा तुकडा चोर यासाठी अधार् अधार् तास टपून बसत ते हा मात्र तो पोटभ पणा वतःचे पोट भरणारा 
अस याने भारी आिण स य कृ य होई. 

राजबंदीवानांतील पोटभ  

राजबंदीवानांतील जे कोणी बारीसाहेबाचे पोपट होऊन अ नासाठी पोटभ  लोकच काय ते भांडतात असे 

इतरांस िशकवून यांस बंदीगहृातील अ न सधुार या या कामी प्रितवाद आिण प्रय न क  नका हणनू हणत त े

वतः यासाठी बारीसाहेबां या टेबलावरील फळे िकंवा तु ं गात कोणी गपुचुप चटणी चो न आणली, िकंवा कांदा 
लपवून ठेवला तर तो साभार वीका न चो न चघळीत बस यात पोटभ पणा मानीत नसत. 

परंतु अशा तुसड आिण याड उपदेशकांना भीक घाल याइतके काही राजबंदीवानांतले सवर्च लोक खुळे- लोक 

नसत. ते वारंवार क या पो या, कमी भात, घासलेट सांडलेली भाजी इ यादी व तू पकडून याचा गाजा-वाजा 
आिण प्रितवाद करीतच राहत. यायोगे शेकडो बंदीवानांस राजकीय बंदीवानांचे आगमन हणजे एक इ टाप तीच 

झा यासारखे वाटत असे. जरी यां यात बारीसाहेबांिव द्ध साक्ष दे याची धमक नसे तरी आतून ते राजबंदीवानांस 

कृतज्ञ भावाने अनेक प्रकारे सा य देत; िकंबहुना यांचे मनःपूवर्क सा य आिण सादर पे्रम यांचा आधार नसता तर 

राजकीय बंदीवानां या छळास पारावारच उरता ना. उघड साक्ष दे याची यांची धमक नसे असे नाही तर 

राजबंदीवानांतही बारीिव द्ध साक्ष दे याचे धाडस सवर्च करीत नसत. 

एकदा एका राजबंदीवानाने घासलेट सांडलेली कांजी पकडली. तो ती खा याचे नाका न बसताच इतरही दोन-

चार राजबंदीवान जे या भागात होते ते कांजी खाईनासे झाले. ते पाहताच साधे बंदीही यांस थोडसेे िमळाले. होता 
होता बारी आला आिण दरडावून या उ तर-िहदंु थानीय राजकीय बं यास हणाला, ‘तू खोटे बोलनू बंदीवानांची 
टोळी िबथरिवतो आहेस. पाहा तुम यातलेच सजू्ञ आिण समजंस गहृ थ कसे कांजीिव द्ध चकार श द बोलत 

नाहीत’ असे ओरडत तो या या एका राजकीय बंदीवानांतील ‘माणसाळिवले या’ गहृ थास हणाला, “वेल 

िम टर, कांजीत घासलेट आहे हे खोटे आहे ना?” ते हा ‘िम टर’ हणाले, “मला काही वास येत नाही!” झाले. ते 
समजंस ठरले आिण इतर सवर् बंदीवान खोटे ठरले. बारी या नाकाला तर घासलेटचा वास कांजीत ते भरडबा पडले 

असते तरी येताचना! 
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भाजीत गोम व साप 

अदंमानम ये एक भयंकर जातीची गोम आहे हे आ ही मागे सांिगतलेच आहे. या गोमीची लांबी दीड फूट असनू 

िवष जा व य असते. सकाळी बंदीवानांची एक टोळी बंदीगहृाकिरता भाजी आण यासाठी धाड यात येई. रानात 

आिण मागार्ने ओसाड जागेत या देशात अळू यथे छ उगवते. यातच काही पालेभा याही उगवतात. ती टोळी 
हातात मोठमोठे िवळे घेऊन ही बेटेची बेटे सरसहा कापीत जाई व या कापले या पा याचे ढीगचे ढीग रचनू मग ते 
गाडीत भ न बंदीगहृात धाड यात येत. तेच मोठमो या जु या क न दोन-चार िवळीवर घाव मा न या भाजी या 
प्रचंड डगेेत टाक यात येत आिण उबाळले जात. बंदीवानांची भाजी िशजिव याचा बहुधा हा प्रकार असे. अशा 
चालढकलीत इतका िन काळजीपणा केला जाई की, के हा के हा या भाजी या पा या या िढगात मोठा या गोमी 
आिण सपर्ही या डगेेत िशजले जात! अधीर्-क ची ती भाजी जे हा वाढ यात येई ते हा तेही सपासप वाढले जात. 

खाताना भाजीतले पान हणनू उचलावे तो गोम हाती येई! परंतु अदंमानातील ही गोमीची आिण सापाची भाजी हा 
जरी एक आ चयर्कारक मेवा होताच तरी याहूनही आ चयर्कारक मेवा हटला हणजे या प्रकार या भाजीत 

बारीसाहेबा या श दाचा आिण समथर्नाचा जो मसाला पड ेतो! आ ही एक यानेच न हे तर आणखीही बर् याच 

राजबं यांनी वतः या गोमी भाजीतून काढून दाखिव या आहेत. परंतु या िनढार्वले या अिधकार् याने हसनू 

उ तरे यावी ‘ओ! इट टे स ् हेरी वेल.’ सपुिर टडटंपयर्ंत कागा या के या तरी तेही होस हो क न िनघून जात! 

िन पायाने गोम िकंवा सापाचा तुकडा फेकून देऊन बंदीवानांनी ती भाजी तशीच खावी. नाहीतर खावे कशाशी? 

आिण खा ले नाही तरी कामात थोडीच सटू िमळणार! ते काबाडक टी काम करावे कशाचे बळावर? हा पेच बारीस 

माहीत असे आिण हणनू तो िकंवा कोणीही अिधकारी ितकड ेफारसे लक्ष देत नसत. के हा के हा मा या आिण 

मा या इतर राजबं यां या प्रितवादाचा पिरणाम होऊन बारीस थोडाफार ठपका िमळत असे. अशा वेळेपैकीच एका 
वेळेस या गोमी या प्रकाराव नच बारी मला शांतिव यासाठी ग जारीत हणाले होते, (Oh Mr. Savarkar, don’t 

you think much of these scoundrels) “अहो सावरकर! या बदमाष लोकांचा िवचार सोडून या. तुमची 
समाजातील उ च प्रतीची ि थती मला माहीत आहे. हे पहा मी तु हा एक याला पािहजे तर भाजी करवून देतो पण 

या सवर् बंदीवानांसमक्ष तु ही अ नािब नातील यूने उघडकीस आण ूनका. ती गरेु आहेत! पाहता पाहता ते 
मा या डोक्यावर चढतील. आजवर अशा शेकडो गोमी या लोकांनी गपुचूप फेकून देऊन भाजी खा लेली आहे. पण 

यांतला कोणी मेलेला नाही!” 

एकूण अशी िवषारी भाजी खाऊन बंदीवान मेले, की मग ती सधुार याची योग्य वेळ येईल अशी 
बारीसाहेबांची समजतू होती! 

दरडाव याने िकंवा ग जार याने अ नािवषयी िकंवा इतर गो टींिवषयी बारीसाहेबां या आिण एकंदर 

यव थे या िव द्ध आ ही केले या प्रितवादाची त ड े बंद न झाली तर ती बंद कर याचा आणखी एक उपाय 

बारीसाहेब आिण िमझार्खान यां यापाशी असे. तो हणजे अशा गो टीचे, उदाहरणाथर्, प्र तुत प्रकरणी अ न वाईट 

रीतीने िशजिव याचे िकंवा कमी िद याचे उ तरदािय व कोणा तरी िहदं ूपेटी ऑिफसराचे डोक्यावर बळाने लादणे 
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हा होय. कांजीत घासलेट पडले िकंवा भाजीत तेलच घातले न जाता सगळे तेल चोरीस गेले तर याचा आ ही 
गाजावाजा करताच िमझार्खानाने बारीपुढे या दोषाचा उ तरदायी (जबाबदार) हणनू कोणी तरी िहदं ू पेटी 
ऑिफसर आणनू उभा करावा. बारीने ते जाणनूबुजून खरे मानून आ हांस सांगावे की, पाहा कांजी िबघडिवली 
हणनू या िहदं ूपेटी, ऑिफसरावर आता खटला भरावा लागेल. अशा वेळी एका िनरपराधी िहदं ूबंदीवानास िशक्षा 
करवून या या अिधकारावर को यातरी पीडक मसुलमानाची नेमणकू तरी करवावी िकंवा ‘खटला भ  नका, 
आ ही आपले गार् हाणे परत घेतो’ असे हणनू चपू तरी बसावे असा पेच आ हांस पड ेआिण वतः आ ही तरी 
अशा प्रसगंी बहुधा चूप बसत अस.ू पण एका िहदंसू िवनाकारण अिधकाराव न काढ यास कारणीभतू होत नस.ू 

तथािप, या सवर् उपायांनीही जे हा काही के या राजकीय बंदीवानां या बंदीगहृातील अ न सधुार याचा 
उ योग होईना ते हा शेवटी आमचे अ न िवशेषतः भाजी आिण पो या सग यांपेक्षा नीट िशजवून भाजनू 

आण या जात. पयर्वेक्षक मधून मधून अ न खाऊन पाही. यास दाखिव यासाठी काही चांग या पो या भाजनू 

ठेव यात आले याच असत. याच राजकीय बंदीवानांस वाट यात येत. याप्रमाणे राजकीय बंदीवानांना तरी थोडसेे 

बरे अ न िमळू लागले हा या चळवळीचा मह वाचा लाभ झाला; कारण या वगार्तील लोकांवर बंदीगहृा या कुग्रास 

आिण क या अ नाचा पिरणाम ज मभर काबाडक ट आिण ओलेकोरड े अ न यांशी पिरिचत असले या, 
सवर्सामा य बंदीवानांपेक्षा अिधक घातक होई हे सांगावयास नकोच. आरोग्यकारक अ न ही िवलासाची गो ट 

नसनू जगावयाचेच साधन होते. आिण वाथर्परायणतेचा लवलेश पशर् न झाले या, आिण मागार्चा प्र न सोडला 
तरी पराथर्रत असले या या क टभोगी लोकांचा संघ िजवंत राहणे हे समाजिहतास िनःसशंय अिधक लाभकारी 
होते, अशा िव वासाने आिण बुद्धीनेच ही चळवळ चालली होती. आ चयार्ची गो ट ही की, या चळवळीत बारी या 
त्रासास िभऊन जे चळवळीस पोटभ पणाची चळवळ हणनू आप या या याडपणास छपवू पाहात यांसच 

राजकीय बंदीवानांसाठी जे हा बारी वतंत्र अ न काही अशंी क  लागला ते हा या नीट भाजले या पो यांवर 

राजबंदीवान हणनू अिधकार सांग यास मात्र काहीएक सकंोच िकंवा पोटभ पणा वाटला नाही! 

राजकीय बंदीवानांस थोड-ेफार बरे अ न िमळा याने जरी एक लाभ झाला तरी यायोगे ते व थ बसले 

नाहीत. तर वेळोवेळी इतर बंदीवानांस पढेु क न िकंवा वतः यांची अ नाची गार् हाणी लढून यांनी बंदीवानां या 
अ नात पाच-सहा वषार्ंत ठळक फरक घडवून आणला. पुढे एक पयर्वेक्षक चांगला आला आिण या या ये यास 

आिण या या चांगलुपणास जागे ठेव यास िहदंु थानातील वतर्मानपत्रात आिण कौि सलात जी अदंमानिवषयक 

चचार् चाल ूझाली ितचाही उपयोग झाला. यामळेु अ न हळूहळू सधुारत साधारण बंदीवानांचे हे क ट बरेच कमी 
झाले. 

अ न वाईट, आरोग्यघातक आिण क्विचत प्रसगंी कमी िमळत अस याने िजतका त्रास होई िततकाच त्रास खाईतो 
या पद्धतीने बंदीवानांस वागिव यात येई या पद्धतीनेही होत असे; कारण जेवणा या वेळेस बंदीवानां या पंक्ती 

भर उ हात आिण पावसातही बसिव यात येत असत. कोणीही पंक्तीबाहेर बस ूशकत नसे. या त्रासाचा प्रितकार 

कर यासाठी राजबंदीवानांतील मडंळी अ न थाळीत पडताच उठून सावलीत जाऊन बसत. पेटी ऑिफसर िशवीगाळ 
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करी. बारीही येऊन पंगत सोडली हणनू खटले करी. बंदीवानांस िचथिवतात हणनू पयर्वेक्षक िशक्षाही ठोठावी; 
पण राजबंदीवानांतील झुंझार पक्षाचे लोक उ हात व पावसात पंगत सोडून छायेत जाऊन बस यास सोडीत ना. 
छायेत जेव यापुरते तरी का बस ूदेत नाही त ेिवचारता बारी सांगे, मी या बदंीवानांस सावलीत बसवू तर मजवरच 

बंदीवानांशी ‘भाऊबंदी’ के याचा आरोप वरचे अिधकारी करतील आिण बारीचे हणणे अगदी खोटे न हते. पु कळ 

वेळ जरी तो वतः त्रास देई व एकंदरीत जरी बारीचे नाव पुढे येई तरी बंदीवानांस िन कारण आिण आरोग्यनाशक 

त्रास दे याचे उ तरदािय व सवर् वी बारीसाहेबांवरच नसनू ते एकंदर बंदीिवभागा या धोरणावरच असे, हे यानांत 

ठेिवले पािहजे. 

कारण बंदीगहृातच जेवताना बंदीवानांस उ हात आिण पावसातही बहुधा बसिवले जाई असे नसून 

बंदीगहृाचे बाहेर देखील या िज यात बारीहून दसुरे अिधकारी असत या िज यातही बहुधा तेच हाल होत. 

इतकेच न हे तर याबाहेरील िज यांपकैी काही भागात भरपावसात उभे राहूनच बंदीवानांस जेवावे लागे. 

कपड े पावसात काम क न ओलेिचबं झालेले, थंडीने अगं सारखे कुडकुडत आहे, अशा ि थतीत एका 
हातावर पावसात िभजनू िचबं झाले या पो या आिण भात घेऊन पावसाने भरले या आमटी या भां यातून 

आमटी भरुकीत ते अ न बं यांस उ यानेच खावे लागे. असे एकदा दोनदाच होत नसनू ही जवळजवळ पद्धतच 

पडलेली होती! केवळ यांना बाहेर गे यावर वतंत्र वयंपाक कर याचा अिधकार िमळे यांस मात्र हे क ट पडत 

नसत. परंतु राजबंदी बाहेर गेले तरी यांस हे अिधकार िमळणारे न हते. हणनू या िबचा-यांस कोठेही गेले तरी 
एक तर हे हाल तरी सोसावे लागत; नाही तर जे यां यात हे हाल सोसनू िनमटूपणे जग यापेक्षा या हालांपासनू 

सवर् बंदीवानांची मकु्तता कर यासाठी झगडत; अिधक हाल झाले तरी सोस यास पुढे होत, यांस अिधका-यां या 
रोषास पात्र होऊन अिधकच हाल सोसावे लागत. तरीही यां यातील िक येक लोकांनी ते सोसले. आतही सोसले 

आिण बाहेरही सोसले. या उ हात व पावसात जेवावयास बसणार् या व उभे राहून जेवणार् या पंक्तीस एक ठरािवक 

वेळ देऊन (आिण ती िकती हे आडदांड पेटी ऑिफसर ठरिवणार!) ती वेळ होताच पेटी ऑिफसरने ओरडावयाचे उठो, 
खाना हो गया, चलो! ब स. पेटी ऑिफसरने हटले खाना हो गया की तो झालाच पािहजे; मग िक येकांचा तो होवो 
वा न होवो. ताडकन सग यांनी उभे रािहले पािहजे. उरले त ेअ न पोट िरकामे असले तरी उ टे उमजनू कंुडीत 

जावयाचे. जर कोणी उठला नाही तर काही काही िनदर्य पेटी ऑिफसर हातातील काठी सपासप िफरवीत या 
पंगतीत घुसून था या उडवीत, दाणादाण क न सोडीत. कोणी हंू केले की वरतून मार, मागनू आज्ञा तोड याचा 
खटला. तरीही या सवर् धाकदपटशाची गार् हाणी वर या अिधका-यांस कंटाळा येईतो वर नेऊन व प्रितवाद क न 

अस या आज्ञा मोडून राजबंदीवानांनी वषार्नुवष या बंदीवासातही झुजं चाल ूठेवली. पाच-एक वषार्ंनी हळूहळू फरक 

होत बंदीवानांस भरपावसात वा उ हात न बसता छायेत बसता येऊ लागले. अधर्पोटीच पंक्ती उठिव याचे बंद 

कर यात आले. बाहेरही ि थती सधुारत गेली, आतही बरीच सधुारली आिण शेवटी शेवटी बारीची ‘ए बदमाषी! 
कामके िलये तुम आये हो; खानेके िलये नहीं! ही फुगीर गजर्ना िपसिपशीत होत होत मळुीच ऐकू येईनाशी झाली. 
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बंदीखा यातील अ ना या आिण ते खा या या सधुारणे या प्रय नांचा हा वृ ता त पिह या पाच-सहा 
वषार्ंचा हणजे साधारणतः १९१४-१५ वषार्ंपयर्ंतचा आहे. यानतंर राजबंदीवानां या आिण यां या अनुषंगे 

मा याही जेवणा या ि थतीत काय फरक झाले ते पुढे पाह यात येईलच. 
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प्रकरण सोळावे 

आ मह या, भ्रम, धरपकड आिण दसुरा व ितसरा संप 

मा या पिह या वषार्तील सहा मिहने मी अगदी सक्तपणे कोठडीबंदीत ठेवलो गेलो. वा तिवक पाहता 
इतर बहुतेक बंदीवान सहा मिह यांनीच तु ं गातून मोकळे होऊन बाहेर धाडले जात. पण जे हा इतर बंदीवान 

कारागारातून बाहेर काढ यात येत ते हा आ हास कोठे कोठडीतून बाहेर काढ यात आले. पण तेही इतरांप्रमाणे 

मनु यांत िमसळून बस यासाठी न हे तर केवळ कोठडी या िनजर्नपणातून िनघून दारापुढे चाळीतील सो यात 

िनजर्नपणात बस यासाठी. इतर राजबंदीवानांस सदु्धा यां या कामा या टोळीतील मडंळीत बस ूदे यात येई. परंत ु

आ हास मात्र चाळीत या सो यात एकटे बसिव यात येई; कोणासही आ हाशी बोलावयास सापडू नये अशी सक्त 

यव था ठेव यात येई. िदवसभर या कोठडीपुढ या सो यात एकटे बसनू दोरखंड ेवळावी. सं याकाळी पुनः याच 

कोठडीत जे एकटे क डले जावे ते सकाळपयर्ंत तीत बंद पडावे, अशी वषार्ंमागनू वष चालली. केवळ जेवावयास दोन 

तास बाहेर यावे ते हा काय ते माणसांत िमसळता यावे. 

या वेळेस माझ े वतर्न ठा यास ठरिवले या कायर्क्रमाचे धोरणाने चाललेले असे. शक्यतो सावर्जिनक 

िहताथर् झटत असतानाही कारागाराचे िनयम पाळून के हा तरी बंदीगहृातून बाहेर धाड यास अिधका-यांस भाग 

पाडावे हणजे वसाहतीत अिधक पिरणामकारक प्रचार करता येऊन वतः या मकु्ततेचीही काही खटपट करता 
येईल हे मा या धोरणाचे मखु्य ममर् होते. एतदथर् बंदीवानां या आिण बंदीिनयमां या सधुारणेिवषयी झटत 

असताही उघडपणे मजवर खटला भर याची सधंी अिधका-यांस िमळू नये हणनू मी फार जपे. बाहेर न धाड यास 

मखु्य िनिम त जे अिधका-यांस सापड ेते हे की “हा बंदीवान काम कर यास इनकार करतो; व कामा या इनकारीचा 
अपराध कारागहृात साहिजकपणेच फार मोठा समजला जातो, हणनू मी कठीण वा सोपे कोणतेही काम सहसा 
इनकार न करता करीत असावे. कारागारात काम इनकार क न जे सावर्जिनक िहत मला साधता आले असते 
याहून िक येत पटीने अिधक िहत मला बंदीगहृातून बाहेर पड याची सधंी िमळाली असती तर साधता येणारे होते. 

इतकेच न हे तर मा या अिंतम सटुकेचीही सधंी मला िमळ याची शक्यता बाहेर जा यातच अिधक होती. यासाठी 
बंदीगहृात जे सा य ते सावर्जिनक कायर् साध याची चळवळ सोडून न हे, तर ती अ य उपायांनी चाल ूठेवीतच, मी 
मजवर खटला भरता येईल इतक्या प्रकटपणे िनयमांचे उ लघंन न करता काम करीतच होतो आिण बाहेर 

जा याची संधी िमळावी हणनू झटत होतो. 

राजबंदीवानांतील या लोकांस प्रथमतः कारागहृाचे बाहेर धाड यात आले ते अवधी या िशक्षचेे हणजे 

याव जीवन का यापा यावर न धाडलेले असे पाच, चार, तीन वषार्ं या बंदीवासाचे लोक होते. यांपैकी िक येकांस 

बाहेर फार कठीण कामे करावी लागत. तरीही मी यांस आग्रह करी की, बाहेरच राहा; तु ही बाहेर रािहला, तर मग 

हळूहळू याव जीवन का यापा याचे राजबंदीवानही बाहेर सोड यात येतील, बाहेर प्रचारकायर्ही तु ही अिधक क  

शकत आहा. हणनू क ट पडले तरी सोसा; पण सोडून इनकार क न तु हांस कारागहृात परत आणनू क ब याची 
अिधकार् यास हवीच असलेली सधंी शक्यतोवर देऊ नका. या मा या आग्रहाप्रमाणे ते अस य क ट सोसनूही 
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बाहेरच रािहले. इतक्यात रा यारोहणानंतर पिह या सपंाचा पिरणाम होऊन सरकारी आज्ञाही आली की, 
याव जीवन राजबंदीवानांपैकीही काही िनवडक लोक बाहेर सोडावेत. याप्रमाणे दोन-चार जणांस िनवडून 

सोड यात आले, यात मी िकंवा माझ ेबंधू न हत,े हे सांगणे नकोच. तरीही याव जीवन राजबंदीवानांना बाहेर 

धाड यात येऊ शकते इतकी गो ट यां या जा याने िसद्ध झा याने आज नाही उ या आपणासही ती सवलत देणे 

अिधका-यांस भाग पाडता ये यास एक अिधक साधन िमळाले असे पाहून धीर ध न रािहलो. 

जे राजबंदीवान बाहेर गेले यांपैकी िक येक दीड- दोन वष कारागारात क ट भोगीत पडलेले होते. यांस 

माझ ेआधीच अदंमानात यावे लाग याने क टांचा पिहला आघात सोसावा लागला होता. यां यातील काही लोकांस 

जे हा तेला या घा यास जुपंले गेले ते हा पठाणी पेटी ऑिफसर येऊन कधी कधी यां या नाकासमोर आपली 
वळिवलेली मठू रोखून हणत, “हे बिघतलेस का? ते जर पुरे केले नाहीस तर या मठुी या एका ठोशासरशी ते तुझे 
नाक होते की न हतेसे करीन!” लेखात याचा उ चारही करता येत नाही अशा अ लील िश याही यांतील 

िक येकांस दु ट आिण नीच पेटी ऑिफसरािदकांकडून िद या जात. यांतले िक येक सिुशिक्षत होते, बहुतेक स य 

कुळातील आिण सभंािवत घरा यातील होते व सवर्च पराथार्साठी लाथाडून दे याइतके उदार आिण लोकिहतबुद्धीने 

पे्रिरत होऊन अशा सकंटासही त ड दे याइतके धीट होते. यांनी तशाही ि थतीत िदवस कंठले. यां यातील 

काहींनी तर नुसते िदवस कंठले इतकेच न हे, तर या सकंटाशी दोन हात क न वारंवार यांना छळणा-यांपढेु मान 

लपिव याचे साफ नाकारले. अशा प्रकारे कारागहृातील अवधी संपून यांस बाहेर वसाहतीत जे हा पाठिव यात 

आले ते हा आता तरी यांस काही सवलतीने वागिव यात येऊन आराम िमळेल अशी आ हां सवार्ंस आशा वाटली. 
साधारण बंदीवानांत जे िशक्षणात, योग्यतेत व प्रामािणकपणात या राजबंदीवानांचे जोड ेउचल या याही योग्यतेचे 

न हते ते बाहेर कारकून, लेखक, गणक अशा अिधकारावर नेमले जात आिण यां या हाताखाली दहा-पाच बंदी 
यांची सेवा कर यासही िमळत; ते हा राजबंदीवानांस अिधकार नसले तरी िनदान एखादे बिुद्धजीवी लेखनादी कायर् 
तरी िमळेल ही यांची आकांक्षा अयोग्य होती असे कोणासही हणता येणार नाही. 

परंतु लवकरच बात या येऊ लाग या की, राजबंदीवानांस बाहेर देखील आत यासारखीच कठोर क टाची 
कामे दे यात आली आहेत. या कामा या भयाने िनढार्वलेले बंदीवानही औषधे खाऊन रोग क न घेत. 

अशी िक येक कठीण कामे राजबंदीवानांस करावी लागली. बंदीवानांस रोग उ प न करणार् या औषधी 
मािहती असत. रोग घालिवते ते औषध ही सामा य जगतातील याख्या या िवपयर् त अदंमानी जगतातील 

जीवनात साहिजकच िवपयर् तता पावली होती. 

तापाचे औषध आहे का? रेचाचे औषध आहे का? हणनू एका बंदीवानाने दसुर् या बंदीवानास दबले या 
आिण त्रािसक वरात िवचारले हणजे या वाक्याचा अथर् ताप घालिवणारे औषध असा होत न हता. अदंमानी 
जगतात रोगाचे औषध हणजे रोग उ प न करणारे औषध असा अथर् होई. पांढर् या क हेरी या मु या उगाळून 

घेत याने भयंकर तापाने मनु य फणफणतो, गुजें या िबया उगाळून खा याने रक्ताचे रेच सु  होतात, घावात 

सईुने िशवून- कशात काय की आ ही आता िवसरलो- िभजवलेला दोरा ओवून ठेवला की घाव सडून सहा मिहने 
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िखतपत पडता येते, ही मािहती प्र येका या त डी असे. ती खरी की खोटी असे िवचारता आ हास बहुतेक लोक ती 
वानुभवाने अनुभवली आहे हणनू सांगत. आत कोलू या आिण बाहेर लाकूडतोड, जगंलकाट, िवणकाम इ यादी 
कामां या भयाने या बाधक मु या आिण औषधे खाऊन, आप या पायावर आपणच घाव क न, यात तो घाव 

सडिवणारे दोरे घालनू, सईुने आप या ग यास टोचून या रक्ता या गळु याने रक्ता या उल या वा थुंक्यात 

छातीतले रक्त येत आहे असे िनिम त क न िकंवा आपणास लागलेले हणून पांघरलेले वेड खरे आहे असे 

भासिव यासाठी िव ठा आिण मतू्र त डास फासनू आिण क्विचत खाऊनही एकदाची डॉक्टराची समजतू आपण 

आजारी वा वेड े आहोत अशी कर यासाठी धडपडत असलेले बंदीवान आम याच काय पण अदंमानात एक 

आठवडाभर रािहले या प्रवाशा या सदु्धा अवलोकनात आ यावाचून राहत नसत. डॉक्टरला वारंवार या लोकांनी 
फसवावे. यायोगे के हा खरा आजारी कोण हेही यास कळत नसे! अशा प्रकारे अप्रामािणकपणा या सवयी 
मोड यासाठी असे रोग उ प न करणा-यांवर खटले भ न ते बरे होताच यांस उलट वेतही मार यात येत. हे सवर् 
जरी खरे असले तरी िवषारी मु या खाऊन जाणनूबुजनू १०४/५ पयर्ंत ताप भरवून घेऊन तळमळत पडणे िकंवा 
रक्ताचे रेचावर रेच हो यासारखी औषधे खाऊन पोटातील यथेची तडफड सोशीत राहणे हेही या कामा या भयाने 

िनढार्वले या बंदीवानांसही सापेक्षतः आरामदायक वाटावे ती कामे आिण ते क ट िकती भयंकर व त्रासदायक 

असले पािहजेत हे यायोगेच उघड होते, हेही पण नाकारता येणार नाही. अशा ि थतीत सवर् ज म काबाडक टात 

िकंवा चोरी-दरो यासारख्या यवसायात घालिवले या अपरा यासही या कामांचे क ट असे भयंकर वाटतात तीच 

कामे बुिद्धजीवी सभंािवत वगार्त वाढले या राजबंदीवानांस जे हा दे यात आली ते हा यांचे काय हाल झाले 

असतील हे वणर्न कर याची आव यकताच नाही. 

रोग देखील भोगच वाटू लागावेत अशी काही क टदायक कामे या राजबंदीवानां या दैवी बंदीगहृातून बाहेर 

पड यानंतरही आली, यां या हालांची काही उदाहरणे यां यात श दांत खाली देत आहोत. ी. उपद्रनाथ बॅनजीर् 
हणतात - 

“आम या आधी १८५७ वषीर् या रा यक्रांितकारकांपासनू जे जे क्रांितकारक बंदीवान ज मठेप होऊन 

का यापा यावर आले यांतून बहुधा कोणीही िजवंत परत वदेशास जाऊ शकला नाही, ही गो ट हे अस य क ट 

सहन करीत असताना जे हा मा या मनात उभी राही ते हा वाटे, एक दोरखंड घेऊन ग यास फास लावून घ्यावा 
आिण या कमर्भोगातून एकदाची सटुका क न घ्यावी! पण माझ ेहातून ते साहस होईना. चपुचाप शक्यतो राबून 

तेल पुरे कर याकिरता घाणा िफरवीत रािहलो. एका िदवसाची गो ट आठवते. सकाळपासनू सं याकाळपयर्ंत घाणा 
िफरवीत देह लाकडासारखा झाला- हाताला फोड येऊन ते सोलनू िनघाले- पण तेल वीस प ड पुरे झाले नाही. घेरी 
येत होती. मधून मधनू पेटी ऑिफसरां या अ लील िश यांचे प्रहार चाबकासारखे दयावर सपासप उडत होते; 

अशात सं याकाळी बंदीपालासमोर मला उभे केले गेले. यानेही सु ा य भाषेम ये आमचे िपतृ ाद्ध क न- 

मातािपतरांचा उद्धार क न - तुला वेत मारले जातील हणनू दरडावले. तेथून परत येऊन भात लोखंडाचे थाळीत 

घेऊन खावयास बसलो. दःुख आिण अपमान पोटात भडकून कंठ अव द्ध होऊ लागला, घास िगळेना इतक्यातएक 

िहदं ूपेटी अॅिफसर दयेने द्रवून वाढ यास गपुचुप हणाला, “अरे, यांना थोडा अिधक भात घाला. बाबूलोक क टांत 
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आहेत.” हे वाक्य ऐकताच एकदम िकंकाळी फोडून रडू बाहेर पडू लागले पण आप याच हाताने आपलाच गळा 
दाबून ध न ते आव  लागलो. अशा वेळी एखादी काठी कोणी पाठीत घातली तर ते सहन केले असते. पण 

सहानुभतूी सहन करवेना!” 

मानहानीत िजवंत राह यापेक्षा मेलेले बरे! 

ी. इंदभुषूण राय नावा या एका त णास मािणकतोळा कटात १० वष िशक्षा झाली होती. बंदीगहृात असता 
यासही घा याची आिण इतर क टांची ची चाखावी लागली होती. जे लोक बाहेर गेले यांत तोही होता; परंतु बाहेर 

जाऊन पाहतात तो आत या कामापेक्षा काही तरी हलकी कामे आिण काही तरी अिधक सवलती िमळ याचे दरूच 

राहून यास आत यासारखेच कठीण काम दे यात आले. बाहेर कोणी बंदी आजारी पडला तर या िनिम ताने 

याला बाहेर या सापेक्षतः बर् याच आरामदायक ग्णालयात धाड यात येई. परंतु राजबंदीवान आजारी पडला तर 

यास या आजारी हो याचाही एखा या अपराधासारखा दंड यावा लागे; कारण यास लगेच तापात वा रेच होत 

असता आपले अथं ण डोक्यावर घेऊन आपली थाळी हातात घेऊन दोन-चार-पाच मलै चालत परत या से युलर 

तु ं गाचे भीषण दार पाहावे लागे आिण आत येताच कोठडी बंद होऊन पडावे लागे! या त्रासास इंदभुषूण कंटाळून 

गेले. शेवटी िन पाय होऊन यांनी बदंीवास प करला, दंडाबेडी हातकडी प करली; पण हे क ट नकोत हणनू काम 

कर याचा साफ इनकार केला. िशक्षा झाली. बंदीगहृात परत यास क ब यात आले. येताच बारी हणाला - “काय 

तू परत आलास! तुला काय वाटते की बाहेर काम इनकार केले हणजे कारागारात कोठडीत बंद होऊन सखुाने 

पडता येईल? छ , जाव इसको कोलमू ले जाव!” झाले. यांस तसेच नेऊन घा यास जुपं यात आले! ते वैतागनू 

गेले. आ ही पु कळ धीर िदला. तुला तर दहा वषच िशक्षा आहे. आ हांला तर ज मठेप! ते हा आमचेकड ेपाहून तरी 
मनास धीर दे. सं याकाळी तेल घेऊन जाताना मी यांस गु तपणे भेटलो. चारच श द बोल ूशकलो. तो हणाला, तो 
नेहमीच हणे - छेः या नीच मानहानीत िजवंत राह यापेक्षा मेलेले बरे! मी पुनः वर याच कोिटक्रमाने धीर िदला 
आिण हटले, वदेशासाठी वाथर्, प्राण यांचा याग करणे जसे कतर् य तसेच, बंधो! मानाचाही याग करणे 

कतर् यच आहे! तू अजनू पंचिवशीचे आतबाहेर मा यासारखा आहेस; आिण मा याहून तुला सटु याची आशा 
पु कळ आहे! तर धीर धर. स या क ट सोसनू जग, की पुढे सटुताच पुनः देशमातेची सेवा करता यावी, असे 

घाईघाईने चार श द बोलणे झाले. दोनचार िदवस काढले. रोज सं याकाळी घामाने िचबं झालेला, अगंावर 

िपसले या खोबर् याची भसुी केसापासनू पायापयर्ंत िचकटलेली, पायात बेडी खळखळत आहे, वीस-वीस प ड तेलाची 
बादली उचलनू आिण खां यावर भसुीचे पोते घेऊन वाकत उघडावाघडा चाललेला इंद ूमला दु न िदसत असे. 

आ ही सगळेच तसे चालत आलो होतो! तोच एक िदवस सकाळी कोठ या उघड या जाऊन आ ही जो बाहेर पडतो 
तो वॉडर्र गपुचुपपणे मला सांग ूलागला की, कोणास मी सांिगतले हणनू माझ ेनाव कळवू नका, पण ‘इंद ुकाल 

फाशी खाऊन मेला!’ 

थक्क होऊन मी उभा रािहलो. आता काल सं याकाळी धडधाकट शरीराचा जो त ण कोठडीत बोलत बोलत 

बंद झाला. सकाळी उठून पाहतात तो आप याच कप यास फाडून या या केले या दोरीने वतः फाशी खा लेला, 
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मान मोडलेली, जीभ िनघालेली, दोनही पाय िढले ल बकळते, असा फासाला टांगून वर या िखडकीशी मेलेला ल बत 

आहे! या मानी त णास अपमाना पद जीवनापेक्षा मरण अिधक सखुकर वाटले. 

िजकड ेितकड ेकाळी छाया पसरलीशी िदस ूलागली. या तु ं गात असे फाशी खाऊन कोणी ना कोणी तरी 
सरासरीने दोन मिह यांतनू एकदा मरत असे. पण राजबंदी असा तोच पिह याने फास खाऊन मेला. मन हण ू

लागले, तुमचीही एक िदवस अशीच गती होणार. दहा वषार्ंस कंटाळून तो मेला - तुला तर प नास वष िशक्षा आहे 

हणजे तुला मे यावाचून सटुकाच नाही. 

परंतु या दःुखद िवचारात उदासीनपणे गिलतधैयर् होऊन बस यासही बारीसाहेबांनी पुरता वेळ िदला नाही. 
कारण दोन-तीन तासांतच बातमी लागली की, इंदभुषूणाने क टांस कंटाळून आ मह या केली हे स य लपवून 

बारीने चौकशीत असे िवपयर् त िसद्ध कर याचा प्रय न चालिवला की, इंदनेू वेडा या भरात िकंवा आपसात या 
भांडाभांडीचे वेषात आ मह या केली. इंदनेू मरताना आप या ग यात एक िचठ्ठी बांधून ठेवली होती. ती िचठ्ठी 
बारीने छपवून टाकली असे या वेळी उपि थत असले या बहुतेक बंदीवानांचे हणणे होते. ती इंदभुषूणा या 
वतः या कथनाची िचठ्ठी छपवून बारीने या या ह तकांकडून बातमी पसरिवली की, इंद ूतु ं गाचे क टाने मेला हे 

खोटे आहे. थो याच वेळाने रीतसर चौकशीसाठी वरचे अिधकारी आले असताना, यापुढे झाले या साक्षीत बारीने 

राजबंदीवानांतील या या होस हो िमळवून दे याचे त घेतले या एकदोघा साक्षीदारांसही ‘इंद ूमाथे िफ न मेला; 
क ट अस य होऊन मेला असे हणता येत नाही’ असे सांगावयास लावले. पण इकड े िनरोपावर िनरोप धाडून 

मा या िवभागातील राजबंदीवानांनी इंदू या फाशीचे कारण आकि मक वेड िकंवा आपसातले भांडण नसनू अस य 

क ट, त्रास आिण आशाशू यता हेच होय अशी सवार्ंची िनि चती करिवली आिण कसे तरी क न बारी या भीतीने 

गांग न न जाणार् या एका राजबंदीवानाचे नाव साक्षीदारांत येताच या याकरवी इंदू या क टांची मािहती 
अिधकार् यापुढे सांिगतली. अलाहाबाद या वरा यपत्रा या सपंादकातील जे तीन-चार झुजंार आिण िनभीर्ड त ण 

राजबंदीवानांत आले होते यांपैकी एकाने ही साक्ष िदली आिण भयास आिण धाकदपटशास न जमुानता इंद ू

क टास कंटाळून मेला असे प ट सांिगतले. इंदशूी माझ ेझालेले सभंाषण मी सवार्ंस सांगत होतो. पण मला बारी 
साक्ष दे यास चौकशीत बोलवीनाच. सं याकाळी मात्र मजकड ेबारी आला; आिण मला चुचका न सांग ूलागला की, 
वतः इंदनेू िचठ्ठीत मी आपसातील भांडणापायी मेलो हणनू हटले आहे. ते हा मी हटले, “तर मग ती िचठ्ठी का 
पुढे केली नाही? चौकशीत तकर् वाद वाढिव यापेक्षा हा प्र यक्ष पुरावा तुमचे हण याचे समथर्न करणारा असनू 

तु ही तो का पुढे केला नाही? अजनू तरी मला ती िचठ्ठी दाखवा. वतः दोन-तीन िदवसांपूवीर् इंदचेू मा याशी प्र यक्ष 

झालेले भाषण आिण “आपण बुवा अशा हालात दहा वष जग ूइि छत नाही” हे याचे इतरां या सकंटात अनेक 

वेळा िनघालेले उ गार आ हास माहीत असता तु ही हणता तो एकाएकी माथे िबघडून मेला. पण समजा, 
एकाएकी माथे िबघडून मेला तरी हा प्र न राहतोच की, असे यःकि चत िनिम ताने याचे माथे भडकावे इतके ते 
अशक्त आिण क्षीणधैयर् झाले कसे? याचे माथे की याने भयकंर कट केले, फाशी, काळेपाणी, िव वासघात, 

बंदीशाळा, बदंीवास इ यादी आघातांस हसत हसत सहन केले, आिण के हाही माथेिफ पणाचे वा िचडखोरपणाचे 

एकही िच ह अनेक समयी सहका-यांशी साहिजकपणेच चालणार् या वादिववादात कधीही यक्त केले नाही. 
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कोण याही देशातील राजबंदीवानांत सकंटात िखतपत पडले असताना साहिजक या उ प न होतात अशा काही 
मतमतांतरादी चचार् आ हां राजबंदीवानांत प्र यहीच चालत. या चचचा पिरणाम या चचत भाग घेणार् या 
कोणावरही झालेला नाही. िहचाच पिरणाम इंदसूारख्या नेहमी िववादाचे धक्केचपेटे सोसले या पक्क्या मना या 
त णावर हावा इतके याचे मन दबुर्ल ि थतीत कोणी आणले? यास कारण काय? अथार्त अस य झालेले क ट! 

तु ं गात क ट. बाहेर गेला तेथेही अस य क ट आिण यातना. पनुः काम इनकार क न आत आला तो कोल ूद त 

हणनू उभा! हणनू तो ‘मी फाशी खाऊन मरेन’ हणनू प ट हण ूलागला. आिण हणनूच मेला! यास माथे 

िफरले हणनू नाव िदले तरी ते का िफरले हा प्र न सोडिवताना पुनः तेच स य तु हांस मा य करावे लागेल!” असे 

माझ े बारीसाहेबाशी बोलणे झाले. साहेबांचा मा यावर प्रकोप हो यास जी अनेक कारणे झाली यांत हे एक 

मह वाचे कारण होते की, मी इंदू या फाशीचे उ तरदािय व कारावासात या राजबंदीवानांस भोगा या लागणार् या 
यातनांवर आहे असे प टपणे प्रितपादन करीत रािहलो. बाकी या भयंकर पिरि थतीत बारी या धाकाने यांनी 
मगू िगळून व थ बस याचेही धैयर् न दाखिवता इंद ू कारावासा या यातनाने फाशी खाऊन मेला नाही असे 

सांिगतले, तेही ती भीितप्रद पिरि थती बदलताच आज प्रिसद्धपणे इंद ू क टास कंटाळून मेला आिण याचे 

उ तरदािय व या यातना राजबंदीवानांस अदंमानात सोसा या लाग या या यातना देणार् या पद्धतीवरच आहे, 

असेच सांगत आहेत. भयप्रद अव थेतून पार पड यावर तरी स य ते यांनी सांिगतले एवढे तरी बरे केले. नाही तर 

भय वाटे हणनू प्रथम स य न बोलणारा आिण प्रथम स य बोललो नाही तर आता तरी कसा बोल ू हणनू दरुाग्रह 

ध न भय सपं यावरही पवूीर् सांिगतले या अस यासच स य हणनू प्रितपादन करणारा अप्रामािणकपणाही काही 
तुरळकच असतो असे नाही. 

इंदभुषूणपाशी जी पु तके सापडली यांत एक िथऑसफीचे पु तकही होते. एवीतेवी इंदभुषूण 

कारावासा या यातनांनी मेला नाही हे पयर्वेक्षक, चीफ किमशनर इ यादी वर या अिधका-यां या मनावर ठसवून 

िहदंु थान सरकारकड ेआप या कारागहृाची कागाळी जाऊ नये हणनू अखेर बारी या कोिटक्रमाची येथपयर्ंत गती 
गेली की, याने असेही प्रितपादन कर यास आरंभ केला की, िथऑसफीची पु तकेच इंदू या फाशीची उ तरदायी 
होत! कारण या पु तकांनी बुद्धी क्षीण होते. आिण मनु य नाकिबक धरावया या यसनात फसनू वेडगळ होतो! 
बारीसाहेबां या या शेवट या उपप तीने िहदंु थान सरकारची िकती समज पडली ते काही सांगता येत नाही. पण 

इंदू या देशातील भावाने चौकशी करा हणनू हट्ट धरला असताही या प्रकरणाचा वाद या वेळेस तरी तेथेच 

सपं यासारखाच झाला. झाले. इंद ूफाशी गेला या धक्क्याने िजवंत रािहले तेही आपापले िदवस कधी भरतात 

हणनू मोज ू लागले. इंदू या फाशीिवषयी तु ही िकतीही ग गाट केला तरी माझे काय वाकड े झाले हणनू 

पोटर् लेअरचा तो आडदांड परमे वर उघड ग पा मा  लागला. राजबंदीवानांना काही एक अस य क ट काढावे 

लागत नसनू यांची ि थती अदंमानात शक्य िततकी ससु यच आहे अशीही प्रितवृ ते (िरपो र्स) जाऊ-येऊ 

लागली, तोच पुनः एक भयंकर दघुर्टना घडली. ददुवी इंदलूा आपला इितहास जगास सांगता आला नाही. पण ही 
दसुरी दघुर्टना यािवषयी घडली ते दसुरे एक राजबंदीवान उ लासकर द त यांनी सदैुवाने बारा-तेरा वषार्ंनी ते सटूुन 

आ यावर आपले वृ त आठवेल िततके िलिहले आहे; हणनू यांची मािहती थोडीशी यां यात श दांत ऐकू या. या 
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मािणकतोळा खट यातील त णािवषयी अदंमानात यां यावर कामाचा इनकार केला हणनू खटला चालिवणार् या 
मॅिज टे्रटने देखील असे उ गार काढले होते की, “Ullaskar is one of the noblest boys I have ever seen, but he 

is too idealistic” अशा या ‘उदा त त णा’ ची या कठोर कारागारात काय ददुर्शा झाली ते यां याच श दांत ऐकू 

या - 
“मला आप या िहदंु थान देशात तेलाचा जो घाणा असतो तशा एका घा यास जुपं यात आले. देशातील 

घाणा बैल ओढतात. ते बैल िदवसभर घा याभोवती िफ न िफ न जा तीत जा त १६ प ड तेल ‘सरसचेू’ काढतात. 

परंतु अदंमानात बैलाचे थली माणसे घा यास जुपंली जातात आिण यापासनू तेच तेल प्र यही ८० प ड िपसनू 

घे यात येते. तीन माणसे घा यास जुपंलेली असत. जेवणाची काही िमिनटे सोडून सकाळपासनू सं याकाळपयर्ंत 

ती माणसे या घा यास बैलासारखे सावकाश न हे तर, सारखे पळत पळत िफरवीत असत. नाहीतर तेल पुरे होणार 

नाही ही भीती! जर एखादा रगाळला तर सोटा घेऊन जवळच उभा असले या पेटी ऑिफसरा या दां याचा रट्टा 
पाठीवर ध पिकनी बसलाच हणनू समजावे. या रट्टय्ांनीही कोणी पळू शकला नाही तर यास शुद्धीवर आण याचे 

दसुरे उ तेजक औषध हणजे या रग या बंदीस या घा या या दां यात हातपाय बांधून बांधावयाचे! आिण 

इतरांस पळावयास सांगावयाचे. अथार्तच तो मनु य भईुव न फराफर ओढत जाऊन याचे अगं रक्तबंबाळ होई, 

डोके धडाधड आपटे व त ड फुटे! मी प्र यक्ष असे उदाहरण पािहले आहे... हाय हाय मनु याची ि थती मनु याने 

काय केली आहे! मी असा हा घाणा िफरवीत सं याकाळी थकून कोठडीत जे हा बंद हो यास जाई ते हा मला मी 
उ या पनुः उठेन असे काही वाटत नसे. तरी देखील उठे - पुनः जुपंला जाई, पुनः उठे - आ ही हणत अस,ू आिलया 
भोगास शक्यतो त ड देऊ या... परंतु आम याबरोबर आलेले साधे बंदीवान सहा मिह यांनी िनयमाप्रमाणे 

तु ं गातून बाहेर धाड यात आले. आणखी टो या या टो या येत. सहासहा मिहने बंदीगहृात राहत- बाहेर सटूुन 

जात पण आ ही मात्र तसेच आत िखतपत पडलेलो! वषार्नुवष तसेच! ... अखेर एक िदवस कारागहृातून आ हांस 

बाहेर धाड याचा हुकूम आला. परंतु ती सटुका केवळ आगीतून िनघून फोफा यात पड यासाठी होती! ... कारण 

बाहेर गे यानंतर मला या िज यात धाड यात आले यात िवटांचे काम मला दे यात आले... अथार्तच मला 
सकाळपासनू दपुारपयर्ंत ओ या िवटा नेत आणीत सारखे पळावे लागे. हे काम साधारण बं यासही इतके 

कंटाळवाणे आिण थक याचे वाटे की, या कामावर यांनी राहावे हणनू थो या दधुाची लालचूही यास दे यात 

येई. परंतु हे दधू बंदीवाना या थाळीत पडले की, यावर पेटी ऑिफसरचा िकंवा तंडलेाचा डोळा आलाच! मलाही दधू 

िमळू लागले; पण मी इकड े ितकड े न पाहता त े गटकन घशात ओतले. थोड े िदवस लोटताच मी नेवै य न 

दाखिव यािवषयी तंडलेाचा राग अनावर होऊ लागला. इतर बंदींचे दधू याला िमळे ते हा याने मला या कामात 

दधू िमळत नसे या कामावर माझी बदली केली... नंतर माझी नेमणकू एका अ यंत क टदायक कामावर झाली. 
एका उंच आिण जवळजवळ क यासारख्या टेकडीवर दोन ड यांत पाणी भ न ते डबे काठीस बांधून 

पाणक्यासारखी ती कावड वर साहेबां या बंग यावर नेऊन पोचवावयाची. ते मणाचे ओझ,े ती टेकडीची चढण! 

प्र येक िमिनटास पाय घस न खाली पडून मरावयाचे भय. पाणी भ न थकलो तरी बरेच िदवस तसेच रेटले. आता 
प्रकृतीस ते अस य झाले. ते हा काम इनकार कर यावाचून ग यंतर न हते. जीव त्रासनू गेला आिण एके िदवशी 
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साफ सांिगतले की, मी काम करीत नाही जा. काय वाटेल ते करा!... खटला झाला. मॅिज टे्रट पु कळ समजावू 
लागला. थोड े िदवस हॉि पटलम ये िवसावा घे हणाला. पण आजपयर्ंत या भोगले या सवर् क टांनंतर माझी 
िनि चती झाली होती की, आ ही राजबदंीवानांनी िकतीही कामे केली तरी आ हांस बंदीवासातील सवलती काही 
िमळणार् या न ह या. िजतके राबावे िततके अिधकच राबावे लागणार. मग मी काय हणनू राबावे? ते मा या 
शरीरावर अिधकार गाजवीत. पण मा या मनावर - मा या आ यावर - मी होऊन काय हणनू यांची स ता गाजू 
यावी? मी मा या देहास दास कर याचे काम आपण होऊन तरी करणार नाही! असा िन चय केला. मला तीन 

मिहने अिधक सक्त क टांची िशक्षा आली! मला कारागहृात परत बंद कर यात आले!... तोच ते क टमय कारागहृ 

- दाराशीच बारी उभा. पाहताच ओरडला, “ऐक. हे बाहेरचे मदैान नाही” कारागार आहे. िश त मोडलीस, काम केले 

नाहीस की वेत मारीन. वेत कसे? एकेक फटकार् यासरशी एकेक अंच खोल तु या मांसात पतील असे, असे ३० वेत 

मारीन...” मी उ तर िदले, “तु ही माझ े तुकडतेुकड े करा. मी काम करणार नाही. कारण तुमचे काम करणे 

अनीितकारक आहे असे मला वाटते!” झाले, बंदीपालाने ता काळ मला आठ िदवस हातकडीत नेऊन टांग यास 

सांिगतले... इतक्यात एका क्षणात मा यापुढे एक चम कािरक देखावा येऊन गेला. मला भासले की (मी आता 
भासले असे हणतो, पण ते हा मला ती अगदी खरोखरच घटना आहे असे वाटले) बंदीपाल बारी मला हणाला, तू 
माझा उपमदर् केलास. चल, मी तु याशी वं वयुद्ध खेळतो! तु या वतीने कोण प्रितिनधी असेल ते बोलाव. मला 
वाटते, तु या वतीने तुझा पक्ष घेऊन सावरकर वं वयुद्ध करील. असे बोलत याने सावरकरांना टेिलफोनने 

बोलावले, सावरकर नेहमी िदसत याहून थोडी कृश अशी एक यक्ती पुढे आली. बंदीपालाने याला िवचारले की, 
“उ लासचा पक्ष घेऊन तु ही वं वयदु्ध खेळाल का?” ते हणाले, ‘होय.’ लगेच बंदीपाल बारीने, यांनी िवचारताच, 

एक हातमोजा आ हान दे यासाठी फेकला आिण एक ह यार सावरकरांस िदले. या वेळेस मी मा या प्रितिनधी या 
आिण बारी या या वं वयुद्धाकड ेअ यंत उ सकुतेने पाहत रािहलो. आिण जे हा बारीचे आिण सावरकरांचे ते 
सश त्र वं वयुद्ध चालता चालता आम या पक्षाचा िवजय होऊन बारी या त डावर सावरकरांनी तो हातमोजा 
फेकलेला फाडकन बसताच बारीचे त ड झणझणत उत न गेले. ते हा मला िवलक्षण आनदं झाला... इतक्यात मी 
सावध झालो. तो देखावा िवतळून नाहीसा झाला आिण मी हातकडीत जाऊन उभा रािहलो! मला िफ न हातकडीशी 
उभा क न हातकडीत हात अडकवून तीस कुलपू लावून ल बकळत ठेवले, ते हाच मला ताप येतोसा वाटला. 
िभतंीशी टेकून मी तसाच उभा रािहलो. समो न सयूार्चे िकरण मला सारखे तापवीत होते. माझा ताप वाढत चालला. 
मधूनच मला कोणी िवषारी औषध बळेच पाजीत आहेत असा देखावा िदस ूलागला... या िवलक्षण देखा यानंतर 

मला पुनः सामसमू िदस ूलागली. तोच डॉक्टर आला. मला भयंकर थंडी भरली होती. ताप १०७ होता. मी हातकडीत 

गुगंनू झलुत होतो. (यापूवीर् याला ताप चढ याची बातमी दोनदा कायार्लयात पोचिव यात आली होती; परंतु 
याला हातकडीतून सोड याची आज्ञा दे यात आली न हती.) नंतर मला हातकडीतून काढ यात आले. मी 
जवळजवळ बेशुद्ध होऊन पडलो. आिण मला भयंकर आक या येऊ लाग या.” 

ती दपुारची वेळ होती. उ लासकर हातकडीत उभा आहे इतके आ हां सवार्ंस कळले होते. परंतु वर 

यां यात कथानकात विणर्ले याप्रमाणे यांना िवलक्षण भास हो याइतके यांचे ज्ञानतंतू दबुर्ळ होऊन यांचेवर 
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तापाची िनशा चढत आली होती आिण तरी देखील ते हातकडीतच होते याचा आ हांस मागमसूही न हता. आ ही 
कोठडीचे दाराशी सहज उभे रािहलो होतो तो - एकाएकी ककर् श िकंका या आिण धरपकडीचा कोलाहल ऐकू आला. 
पोटात ध स झाले. असे कोलाहल आिण िकंका या अदंमाना या या कारागहृात वारंवार ऐकू येत अस याने 

यांचा भयप्रद अथर् साधारणतः सवार्ंना अवगत असे. कोणा बं यास ‘ठीक करावयाचे’ बरे या यावर एकाएकी 
दहापाच वॉडर्र पेटी ऑिफसरांनी ह ला क न यास खोलीत क डून बेदम झोडपावयाचे आिण नंतर सवार्ंनी पसार 

होऊन साक्षीपयर्ंत कोणी सापडावयाचे नाही असा या प्रकार या िकंका यांचा अथर् असे. ते हा पोटात ध स झाले 

की, आज एखा या राजकीय बंदीवानास तर ‘ठीक कर यात’ येत नाही ना? 

बारी आिण पेटी ऑिफसर अनेक वेळा उघड हणत, एकदा राजबं यांतील एकदोघा भांडकुदळांस ‘ठीक 

केले’ की, आता यां या सवर् चळवळी आिण ऐट होती की न हतीशी होईल. वॉडर्रास िवचारले, “िकंका या फोडीत 

आहे. काय गडबड आहे?” तो हणाला, “मला माहीत नाही.” अतंःकरणास भेदनू जातील अशा क ण, पण 

िपसाळले या िकंका या एकसारख्या ऐकू येऊ लाग या. पाच या क्रमांकाचे भागातून कोणाला तरी ओढीत पाडीत 

दहा-पाचजण ग्णालयात उचलनू नेत आहेत, तो िकंका या फोडीत आहे, धाडकन पडत आहे, आरडाओरड चालली 
आहे! इतक्यात एका वॉडर्राने धावत येऊन हळूच सांिगतले की उ लासकर पागल हो गया! 
होय! उ हाम ये तळपत अगंात ताप भरत १०७ अंशांपयर्ंत चढलेला असताही हातकडीत हात बांधून उभा केले या 
उ लासकराचे ज्ञानतंतू - जे पूवीर् या वषार्नुवषार्ं या कारावासा या क टांनी भ्रामक देखावे िदस याइतके आधीच 

क्षीण झालेले होते ते - िनबुर्द्ध होऊन यास उ माद झाला! शरीरास भयंकर आक या येऊ लागनू तो दहाजणास 

आवरेना. कसाबसा ग्णालयात डॉक्टराने यास आणनू टाकला. उ लासकर वभावाने अ यंत िवनोदी असे. यास 

फाशीची िशक्षा झाली ते हा देखील तो हसत को या करीत होता. तो याचा िवनोद उ मादातही यास सोडीना. 
रात्रभर ककर् श िकंका या फोडीत, अस य यातना भोगीत तो िनरिनरा या प यांचे आवाज अगदी जशाचे तसे 

काढून उ म तपणे हसत होता. अशा या रात्री आ हास झोप कशी ती लागेना! 
असा गमती, िवनोदी, हसरा उ लासकर - फाशीची िशक्षा ऐकतानाही हसणारा िनभीर्क, िवनोदी 

उ लासकरही वेडा हावा असे क ट आपले हे शरीर तरी िकती िदवस सोस ूशकेल - आपले हे ज्ञानतंतू तरी िकती 
िदवस हा ताप साहू शकतील. अशी शंका प्र येक ज मठेपी या राजबंदीस िवचिलत क  लागनू उ लासकरा या 
प्र येक िकंकाळीसरशी पोटात ध स होऊ लागे. तथािप अिधकारी येऊन चौकशी क न अजनू तरी यास नीट 

यवि थत रीतीने वागिव यात येईल अशी आशा या रात्री तोडीबहुत वाटत होती; पण सकाळी उठून पाहतो तो 
ग्णालयातून कधीही ऐकले नाही असे ककर् श कं्रदन ऐकू येऊ लागले. अ मा! अ मा! (अग आई) अशा बंगाली हाका 
दय िव हळवीत, कानठ या बसतील अशा एकसारख्या येऊ लाग या. झाले तरी काय? कोणी हणतो, 
उ लासकर खराच वेडा झाला आहे की ढ ग करीत आहे हे पाह यासाठी यास अिधकारी ‘वीज लावीत’ आहेत. मला 
ते कृ य सभंवनीय वाटेना. परंतु त े खरे की खोटे हे वतः सांग यापेक्षा उ लासबाबूं या प्रिसद्ध झाले या 
पु तकातील यां याच भाषेत ऐकू या. 
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“या अधर्बेशुद्धीत आिण यातनांतही मला आठवते की, मेिडकल सपुिर टडटंने मला िवजेची पेटी लावून वीज िदली 
ती यातना मा याने सोसवेना. धक्क्यावर धक्के बसताच ती वीज माझे अंगात सचं  लागली. ितचा ओघ मा या 
शरीरातील नायूनी नाय,ू धमनीनी धमनी, तंतूनी तंतू अ यंत कू्ररपणे ताडताड ओढीत चालला आहे की काय असे 

वाटू लागले. मा या अगंात भतू िशरते आहे की काय असे मला वाटले आिण जे अ लील श द मी ज मात उ चारले 

न हत ेते मी यातनां या भरात उ चारीत ओरडत रािहलो. पुढे सपंणूर्पणे बेशुद्ध होऊन पडलो. तो तसाच तीन िदवस-

रात्री पूणर्पणे बेशुद्ध ि थतीत पडलेलो होतो असे मला शुद्धीत आ यावर िमत्रांनी सांिगतले.” 

या या, आ हां िमत्रांस तो मेला असेच वाटले. या या या भयानक आरो या वीज लाव या वेळेसच 

याने फोडले या हो या. ती िवजेची पेटी यास का लाव यात आली? या या तापावर िकंवा या या उ मादावर 

वीज देणे हे औषध हणनू की काय? 

यानंतर जे हा आठ-दहा िदवसांनी पनुः िकंिचत भानावर आला या वेळेस याला या या िप्रयकर 

कौटंुिबयां या क ण हाका ऐकू येऊ लाग या. वेडात यास वाटले की, जसे काही ते सवर् अितशय याकूळपणे 

या या नावाने हाका मारीत आहेत. यास वाटले, यां या या सवर् दःुखास मीच मळू कारण! हाय! हाय! मी केवढा 
पापी अपराधी कुलांगार िनपजलो! असा प चा ताप होऊन याने बंदीतील वतःचे चवाळे फाडून दोरी िवणली 
आिण या खोलीत यास क डले होते ित या या माग या िखडकीस या िखडकीस टांगनू असे शेकडो त्र त लोक 

जीव देत तीस टांगनू घेऊन फाशी खा यासाठी आपली मान या दोरीत अडकवली तोच पहारेकर् याने सदैुवाने यास 

धरले असे भासताच उ लास खाली उतरला आिण वाचला. याने यास ती िवजेची पेटी लावली तो सपुिर टडटंही 
याच वेळेस - का ते कोणास ठाऊक - सटु्टीचा अवधी घेऊन िनघून गेला आिण दसुरा एक पयर्वेक्षक आला. याचा 
राजबंदीवानांतच न हे तर सवर्त्रच पु कळ िनःपक्षपाती हणनू लौिकक होता. याने दसुरे िदवशी ते फाडलेले चवाळे 

पाहून आिण ती फाशी खा याची गो ट ऐकून उ लासाला काही फटका न काही धीर देऊन हटले, मी जरी इंिग्लश 

आहे, सरकारी नोकर आहे, तुमची आमची िहतािहते िभ ने आहेत आिण हणनूच तु ही क्रांितकारकांनी जे केले ते 
योग्य असे मला हणता येत नाही; तरी इतके सांगतो की, तु ही तुम या देशा या वातं यासाठी जे केलेत ते 
तु हाला याअधीर् तुमचे कतर् य हणनू प्रामािणकपणे वाट होते याअथीर् या कृ यािवषयी तु हाला वतःस दोष 

दे याची वा आ मिनदंा कर याची काहीएक आव यकता नाही. तु ही त ण आहा. आता एक िदवस आपली 
ज मठेपेची िशक्षा भ न परत वदेशास जाल, मग फाशी खा याचे याड कृ य का करता? मला तुम या अपे टांचे 

कारण माहीत आहे. अस य कठोर पिर म (Excessive hard labour) हेच तुम या क्षीणतेचे कारण आहे. परंतु मी 
एकटा ते दरू क  शकत नाही; कारण की, मी सरकारी नोकर आहे. आिण तु ही राजबंदीवानांस सतत सक्त 

पिर माची कामेच करावयास लावावी अशी सरकारी आज्ञा आहे. मला ती पाळली पािहजे. तथािप तु हास मी 
तुमची हरकत नसेल तर आिण ती ि थती तु हास या क टाहून बरी वाटत असेल तर सवलत हणनू वे यांचे 

ग्णालयात धाडतो पाहा काय ते. हे पयर्वेक्षकाचे भाषण ऐकताच उ लासने त े वीकारले आिण यास वे याचे 

ग्णालयात धाड यात आले. तेथे ते वारंवार वेडाचे झटके, आक या, दातखीळ, िवलक्षण देखा यांचे भान इ यादी 
मानिसक यातना सोशीत; परंतु ते वे यांचे ग्णालयही यां या तुलनेत सवलत वाटावी अशा या कठोर 
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हातकामा या पिर मातून सटु यािवषयी शुद्धीत असताना आनंद मानीत दहा-बारा वष िखतपत होते. ते प्रथम 

अदंमानात, तेथून मद्रास या वे यांचे ग्णालयात होते व तेथूनच ते शेवटी बारा-चौदा वषार्ं या अटकेनंतर सटुले. 

या िदवशी दपुारी एकाएकी ककर् श िकंका या उठून या ऐकताच भयभीत झाले या राजबंदीवानांस 

उ लास वेडा झाला हणनू कळले यां या दोनचार िदवसामागनूच बारी मा याशी सवंाद करावयास आला. मी 
सहसा होऊन या याशी वा कोणीही सरकारी अिधकार् याशी बोलत नसे. ते आपण होऊन आले हणजे इ ट ती मत े

प टपणे यां यापुढे मांड यास मागेपुढे घेत नसे. ही गो ट बारीसाहेबांस माहीत अस याने ते काहीही िविश ट 

घटना झाली की माझ ेमत काढ यास येत असत. या िदवशीही वारी अगदी हसत हसत आली. बारीला दु ट 

भाषणाची इतकी खोड लागलेली होती की िवनोदातही ममीर् लागणारे श द तो सहज बोलनू जाई. याचे सौज यही 
िन ठूर असे. 

मला पाहताच तो मला हणाला, “काय तु हाला कधी वेड लागणार?” मी जरा क्रोधानेच हटले “क्विचत 

तु हाला वेड लाग यानंतर!” उ लासा या वेडाची गो ट याने काढताच मी हटले, “इंदभुषूणाने फाशी खा ली 
ते हा तु ही हणालात याने ती क टांस कंटाळून खा ली नाही, तर वेड लागनू खा ली. ते हा मी आपणास हटले, 

पण वेड का लागले, हा प्र न उरतोच. आता हे उ लासला वेड लागले याचे कारण तरी याला झालेले क ट आिण 

राजबंदीवानांना भिव यकालीही आशा ठेवलेली नाही या व तुि थतीवाचून इतर दसुरे कोणतेही नाही ना? ते हा 
क टाने वेड लागते आिण वेडात मनु य फाशी खाऊ पाहतो ते उ लास या उदाहरणाव न िसद्ध झालेले असनू 

राजबंदीवानां या आयु याचा नाश आ मवधा या गळफासात िकंवा भ्रमा या ग्णालयात कर याचे उ तरदािय व 

मखु्य वेक न या पद्धतीने यांना वागिव यात येत आहे या पद्धतीचे कठोरपणावरच आहे हे माझ े िवधान खरे 

ठरत आहे.” हे ऐकून बारी एकदम उलटला आिण हणाला, “पण उ लासला वेड लागले हे तु हास कशाव न 

कळले? तो वेडाचे ढ ग करीत आहे! 

मी हटले की, “मला िकंवा आम यातील आणखी कोणास यास जाऊन भेटू या हणजे खरे खोटे 

आ हांस कळेल”. तो हणाला, “छ , आ ही खोटे बोलतो की काय? उ लासला वेड लागलेले नसनू तो काम 

चुकिव यासाठी इतर पाजी बंदीवानांप्रमाणेच केवळ वेडाचे ढ ग करीत आहे!” मी उ तरलो की, “जर यास वेड 

लागलेले नसेल तर तु हांस तरी वेड लागलेले आहे हे िनि चत. यावर तु ही आिण तुमचे वरचे अिधकारी आ हांस 

राजबंदीवानां याप्रमाणे वतंत्र वगर् समजनू सवलतीने वागवा, नाही तर िनदान साधारण बंदीवानांप्रमाणे तरी 
वागवा, पण हा स याचा िवलक्षण त्रास सपंवा. नाही तर सपंािवना आ हांस दसुरा मागर् मोकळा राहणार नाही. 
सपंाने आ ही तुम या शक्तीशी टक्कर देऊ शकू असे नाही. पण शक्यतोवर अ यायाचा आिण अपमानाचा 
प्रितवाद आिण प्रितकार के याचे समाधान तरी आम या मनास लाभेल. 

बारी यानंतर सरासरी आठ मिहनेपयर्ंत हणजे या या वर या अिधका-यांनी उ लासास वेडा ठरवून 

ग्णालयात धाड यानंतरही बरेच िदवस असेच हणत असे की, उ लासला वेड लागलेलेच नाही. तो ढ ग करीत 

आहे! असे वेडाचे ढ ग करणारे इतके िनगरगट्ट बंदी पािहले होते की, याची खरे-खोटे िनवड याची शक्तीच बोथट 

होऊन गेली होती. सहानुभतूीचा झराच आटून गेला होता, तरीही बंदीवानांचे जगत ्सोडले की, इतर मनु यांशी बारी 



 

www.savarkarsmarak.com 

असाच िनदर्यपणाने वागत होता असे मात्र कोणी समज ू नये. कारागहृा या बाहेर पाऊल टाकताच पुनः तो 
मनु यासारखा मनु य होत असे. या या वभावाचे प टीकरण पुढे आणखी होणारच आहे. 

आतही क ट आिण बाहेरही क ट! तरी देखील शक्यतो राजबंदीवानांनी बाहेर राहावे असे मी हणे. कारण 

बाहेर प्रचारकायर् सपंादन करता येई. या प्रचारकायार्साठी मी वतः तर वाटेल ते क ट असले तरी बाहेर जा याचा 
प्रय न करणार असा िन चय केला होता. हणनू माझ ेएक वषर् पुरे होताच मी बाहेर धाड यािवषयी अजार्वर अजर् 
कर यास आरंभ केला. या वषर् दीड वषार्ंत मा यावर बारी या पेचात पूणर्पणे गवसनू िशक्षा खा याचा दोनदा 
प्रसगं आला होता. एकदा बाहेरची बातमी आिण एखा या वतर्मानपत्राचे तुकड ेआत आण यासाठी मी एक िननावी 
पत्र िलिहलेले या मनु याने बाहेर यावयाचे मा य केलेले होते तोच बारीचा हेर अस याने ते अचानक 

अिधकार् याचे हातात पडले. मी कोणास पत्र िदले होते ते नाव सांिगतले नाही. अमक्या िठकाणी एक मनु य भेटेल 

यास ते पत्र दे इतकेच सांिगतले होते हणनू ते नाव बाहेर फुटले नाही. परंतु मजवर खटला होऊन मला एक 

मिहना पथृक कोठडीबंदीची िशक्षा झाली. या िशक्षेतनू बाहेर येऊन काही मिहने लोटतात तोच सपंािवषयी काय 

धोरण वीकारावे यािवषयी चचार् केलेले पत्र िलहून त ेगु तपणे धाडणार होतो इतक्याच माझी झडती घ्यावयास 

अिधकारी आले! मी ते पत्र विरत फेकून िदले. ते दसुर् या कोणास सापडून ते पकडले गेले. ते मोडीत िलिहले होते 

हणनू ते कोणाचे ते अिधकार् यास ठरिवता येईना. ते हा बारीसाहेबाने ते या या बगलब चातील एका बंगाली 
राजबंदीवानाकडूनच वाचवून घेतले. पण तो राजबंदीवान मजसमोर उघडपणे येऊन साक्ष दे यास इतर 

राजबंदीवानांचे भयाने धजेना. ते हा हाताखालचे एका बंगाली कारकुनास बारीने ते पत्र मोडीत नसनू बंगालीत आहे 

अशी खोटी साक्ष दे यास सांगनू ते बंगाली भाषेत या बंगाली कारकुनाकडून पयर्वेक्षकासमोर वाचूनही दाखिवले. 

परंतु दसुर् या एका बंगाली राजबंदीवानाने मा या पक्षाने साक्ष िदली आिण ते पत्र बंगालीत नाही. एक अक्षर 

बंगालीत असेल तरी (डॅम मी) असे िनकू्षन सांिगतले. पयर्वेक्षक घोटाळला. बारी ओरडू लागला, “ओ सर, या सवर् 
बाँबगोळेवा यांनी खरी साक्ष न दे याचा कटच केला आहे.” अखेरीस या कारकुनाचे साक्षीस आधार माननू ते पत्र 

बंगालीतच आहे असे ठरिव यात आले आिण आ हांस आठ िदवस हातकडीची िशक्षा िमळाली. 
हातकडीत टांगलेले असतानाच आ ही चीफ किमशनरकड ेअपील केले की, आ हास झालेली िशक्षा र  न 

झाली तरी चालेल, पण पत्र बंगालीत आहे की मोडीत आहे याचा िनकाल हावा. अथार्तच ितकडून िलहून आले, 

पत्रात बंगालीचे एक अक्षरही नाही; आिण कारकुनाने तर पत्र बगंाली भाषेत खडाखड पयर्वेक्षकासमोर वाचून 

दाखिवलेले आिण यात मी सवार्ंस अ न सोडा असा उपदेश केलेला हणनू सांिगतलेले! पयर्वेक्षक मनात सतंापला, 
या कारकुनास बोलावून आणले. बारीसाहेबाला बाहेर जा यास सांिगतले आिण कारकुनास दटावले की, खरे सांग 

काय ते! ते हा लगेच थरकाप होऊन तो हणाला, “सरकार, आ ही बंदीवान, बारीसाहेब हणतील तसे करावे 

लागते. ते पत्र बंगालीत क पनेने िलखाण रचून मी वाचले हे खरे. ते पत्र बंगालीत नाही, पण बारीने सांिगतले पाठ 

क न बंगाली आहे असे वाचीत चल, हणनू मी तसे वाचले.” पयर्वेक्षक रागावला. पण बारीवर येऊ नये हणनू या 
कारकुनास तेथून िलिह याचे कामाव न काढून टाकून मला पत्र बंगालीत नाही हे तुमचे हणणे खरे आहे असे 

हणाला. या िदवशी पयर्वेक्षकाने बारीची बरीच पा यपूजा केली आिण पुनः खट यात अशा धडधडीत बनावट 
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साक्षी देववून मलाही चकवावयाचा प्रय न झा यास सभंाळून ऐस हणनू तबंी िदली. अशी एखादे वेळेस तरी 
राजबंदीवान बारीवर जे हा जे हा उलटून देत ते हा आठदहा िदवस ती तो यां यातील झुजंार पक्षाशी अगदी 
गोगलगाईसारखा राहून आपण आयिरश अस याची यास एकाएकी आठवण होई! अहो, मीही आयिरश आहे, 

मीही ता यात इंिग्लशांचा वेष केलेला आहे, गु त कट केले आहेत. मला तु ही शत्र ूका समजता? आता केवळ 

सरकारी नोकर हणनू वरचे हुकूम मला बजावावे लागतात इतकेच. तु हांस त्रास होत असेल तर सरकारास दोष 

या. मी िनरपराधी आहे इ यादी लघळपणा क न वर एखादी बातमी पण सांगत असे. अगदी प्रस न झाला तर 

एखादे इंग्रजी पक्षाचे वतर्मानपत्र पण वाचावयास देई. आ ही पण या या या तेव या सवलतीचे तेव यापुरतेच 

प्रामािणक पण प्रमाणशीर आभार मानीत अस.ू  

या दोन खट यांिवरिहत आम यावर पिह या दीड वषार्ंत खटला झालेला नस याने आिण जे राजबंदीवान 

बाहेर गेले होते यांत अशा िचठ्ठय्ा पाठिव यासाठी अनेक वेळा खटले झालेलेच न हे तर सपं केलेलेही लोक 

अस याने मला बाहेर यांचेप्रमाणेच सोडा हणनू मी अजार्ंचा भिडमार चाल ूकेला. मा या बंधूंना तर अडीच वष 

होऊन गेली होती. मला के हा उ तर येई, “तु ही या राजद्रोही वगार्तील बंदीवान नाही. तु ही केवळ साधारण 

बंदीवान आहा.” मी लगेच उ तर पाठवी की “साधारण बंदीवानांत तर मोठमोठे तु ं ग फोडून पळालेले, अनेक वेळा 
िशक्षा झालेले आिण पोटर् लेअरला आ यावरही पळून गेलेले बंदीवान पुनः येताच फार तर एक वषार्ने तु ं गातून 

बाहेर काढले जातात. पेटी ऑिफसरही होतात. मी जर साधारण बंदीवान असेन तर मला पूवीर्च सोडावयास पािहजे 

होते, पेटी ऑिफसरही करावयास पािहजे होते; कारण मा यािव द्ध यां या मानाने काहीच कारागारीय अपराध 

न दलेले नाहीत.” अशी उ तरे-प्र यु तरे होता होता िन पाय होऊन अखेर चीफ किमशनरला प ट कळवावे लागले 

की, “तु हास कारागहृातून बाहेर काढता येत नाही; कारण ‘तुमची कारागारीय वतर्णकू’ बाहेर गेले या बंदीवानाहून 

जरी पु कळ चांगली आहे तरी - तरी तुमचा मागचा इितहास भयंकर आहे!” मागचा इितहास जर यानात 

घ्यावयाचा तर मग स या ‘वतर्णकू अनाके्षपाहर्’ असनू उपयोग काय? अथार्त आ ही चांगले वागलो तर कारागार, 

वाईट वागलो तरी कारागार! 

मा या बाहेर जा या या प्रय नांचा असा पिरणाम होत असता बाहेर गेले या राजबंदीवानांचे क ट 

अिधकच वाढू लागले. वर िदले या इंदभुषूणा या आयु यनाशािवषयीही काही तरी प्रितवाद, काही प्रितकार करणे हे 

सवार्ंस आपले कतर् य वाटू लागले. शेवटी चचार् होऊन एक सावर्ित्रक सपं करावा असे ठरले. आ हां सवार्ंस 

राजबंदीवान हणनू, त्रास दे यापुरते जसे समज यात येते तसे सवलती देतानाही समज यात यावे, बाहेर िकंवा 
आत अ यंत क टादायक म दे यात न येता लेखनकायार्वर िकंवा देणेच नसेल तर कोण या तरी सावलीत या 
ससु य ह त मा या कामावर आमची योजना हावी आिण आम यातील जे अवधी या िशके्षचे हणजे 

याव जीवन काळेपाणी झालेले न हत ेअसे राजबंदीवान असतील यांस देशात या तु ं गाप्रमाणे सटू दे यात यावी. 
या मखु्य माग या टाचून सवार्ंचे वतीने एकादोघाजणांनी या अिधका-यांस लेखी कळिव या. मी िलिहले या 
अजार्त देशाचे कारागारात पत्रे, भेटी, सटू इ यादी जे लाभ बंदीवानांस िमळतात ते आ हास काळेपाणी झाले हणनू 

िमळत नाहीत आिण काळेपा यावर लेखनकायर्, बाहेर मोकळेपणाने वावरता येणे, पेटी ऑिफसर होणे इ यादी या 
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सवलती बंदीवानास िमळतात याही आ ही साधारण बंदीवान नसनू िविश ट प्रकारचे बंदीवान हणनू दे यात येत 

नाहीत. बरे, िविश ट बंदीवान हणनू िविश ट सवलती मागा यात तर सांग यात येत ेकी, तु हांसाठी साधारण 

बंदीवानशी पक्षपात क न तशा िविश ट सवलती देता येत नाहीत! एवंच देशी तु ं गातील सवलती, काळेपा या या 
सवलती, िविश ट वगार् या सवलती, अशा सवलतींपैकी एकही लाभकारक सवलत न िमळता या तीनही प्रकार या 
वगार्ंतील हािनकारक िनबर्ंध मात्र भोग यासाठीच काय तो आमचा हा िविश ट वगर् उ प न कर यात आला आहे! 

तरी यापुढे असे आ ही िनमटूपणे चाल ूदेणार नाही. त्रासच सोसावयाचा, कोणतीही सवलत िमळावयाचीच नाही तर 

मग कामही आ ही करणार नाही. आता त्रास तर त्रासच सोस,ू मग जे होईल ते होवो, अशा अथार्चे िलखाण धाडले 

होते. या मा या आिण इतरां या अशास अजार्स अथार्तच फेटाळून लाव यात आले. सपं िनि चत झाला, आिण 

बाहे न काम नाका न एकेक दोघे-दोघे क न मडंळी तु ं गात पुनः िशक्षा खाऊन येऊ लागली. यात कारागारातील 

मडंळीही एका ठरािवक िदवशी एकसहा काम नाका न समािव ट झाली आिण याप्रमाणे दसुर् या सपंास आरंभ 

झाला. 
माझ े बंधू सपंात पिह याच िदवशी िमळाले होते. िशक्षांचा भिडमार चालला. टो यां या टो या 

पयर्वेक्षकासमोर उ या कर यात येऊन हातकडी, दंडाबेडी, पायबेडी, कोठडीबंदी असे मोठमो याने ओरडून िशक्षा 
ऐकिव यात येऊन लाग या. या या भागात राजबंदी हातकडीत टांगलेले िदस ू लागले. कोणी हातकडीत 

बस याचा प्रय न क  लागले. कोणी पायबे या घाल याचे नाका  लागले. कोणी आपसात न बोल याचे िनयम 

भगंनू मोठमो याने एकमेकांशी दु न उघड बोल ूलागले. कोणी बारी वगरेै अिधकारी तु ं गात येताच बं यास जे उभे 

राहावे लागे ते मळुीच उभे रािहनासे झाले. काम तर बहुतेकांनी नाकारले होतेच. बारी येताच ‘सरकार’ हणनू पेटी 
ऑिफसर ओरड;े सवर् बंदीवान िनयमाप्रमाणे न हे तर ढीप्रमाणे उभे राहात, पण राजबंदी बसनू राहात. एकेकास 

ध न उभे कर यासाठी तीन-तीन माणसे लागत. असे बळे बळे उभे क न आपला स मान करवून घेऊन बारी 
िकती िदवस समाधान मानणार? राजबंदीवानांनी काम सोड यामळेु यांचे अ न तोडले गेले. 

कोणास थोड ेअ न दे यात येई तर कोणास आठ-आठ िदवस नुसती कांजी िमठािवरिहत दे यात आली. 
तुरळक मारहाणही होऊ लागली. अशी एकच दंगल उडाली. तुरळक मारहाणी या आिण मारा या बात या मा या 
कानावर येताच मी बारीसाहेबांस प टपणे बजावले की, राजबंदी अजनू नुस या अप्र यक्षपणानेच िनयमभंग 

करीत आहेत. ते तुमचे िवनयभगं करतात. तु ही यांस नैयिमक िशक्षा देता. यािवषयी आ ही तु हांस िवशेष दोष 

देत नाही. पण जर का अनैयिमक रीतीने तुमचेच िनयमािव द्ध वागनू तु ही मारहाणीस आरंभ कराल तर यानात 

ठेवा की, हे िपसाळलेले त ण िचडून जाऊन ठोशास ठोसा दे यास कमी करणार नाहीत. तु ही यांस ते हाच 

िचरडाल हे त ेजाणनू आहेत; पण िजवावर उदार झाले या सापासारखे ते कुठेतरी आिण के हातरी डसनू मग 

िचरडले जातील हे यानात ठेवा. अशा प्रसगंाचे सवर् उ तरदािय व या अिनयिमत रीतीने एकाला ितघांनी ध न 

मार देणार् या तुम या हाताखाल या िनदर्य पेटी ऑिफसरािदकां या याड आततायीपणावरच राहील. तीच ि थती 
िश यांची! वे यावाक या िश या राजबंदीस खालचे, मखु्य वे पठाण-िसधंी इ यादी मसुलमान पेटी ऑिफसर 

देताना यांस उलट िततक्याच बीभ स िश या दे याइतके िशवराळ ज्ञान जरी सवर् बंदीवानांस नाही तरी पण 
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यांतील काहींनी या शा त्राचे बरेच अ ययन केले आहे; आिण एकेका हलकट िशवीस ते उलट अस या वेचक 

िश या हासडू शकतात की बदमाष पठाणांनाही त डात बोट घालनू उभे राहावे लागेल. िश यांव न मारहाणीवर 

प्र न सहजच येतो. आिण मारहाणीचा पिरणाम काय होईल हे मी आपणास प टपणे सांिगतले आहे! 

मा या अशा सावधानीचा पिरणाम बारीवर झा यािशवाय राहत नसे. परंतु या सरळ भाषणाचा िवपयार्स 

क न तो विर ठ अिधका-यांस सावरकर मारहाणीस उ तेजन देतात असे करिव यास कमी करीत नसे. मी अजून 

काम सोडले न हते. काम सोडले हणजे या वषार्चे पत्र ज त होत असे, बहुतकेांना शक्यतोवर पत्र आ यानंतर 

सपंात जावे असा मी अनुरोध करीत असे. यांतही मा या घर या पत्रात िहदंु थानची बरीच बातमी येत अस याने 

ते पत्र हणजे आ हां सवार्ंस एक आठव या या बात यांचा पुरवठाच असे. ते पत्र कारागारात िक येक जण नेऊन 

पुनः पुनः वाचीत. यासाठी माझी पत्राची अवधी पुरी होत अस याने पत्र िमळा यानंतर सपंात समािव ट होईन 

हणनू मी ठरिवले होते. माझ ेबंधू सपंात प्रथमच गेलेले होते. 

जसा जसा संप लांबत चालला तसा तसा बारीला कधीही न अनभुवावा लागणारा अपमान अनुभवावा लागनू इतर 

बंदीवानांची टी िफर यासारखी झाली. साधारण बंदीवानावर आपला आयु यभर बसत आलेला वचक ि थत 

राख यासाठी झटत असता बारीची कोण ितरपीट उड!े के हा के हा मोठी गमंत उड.े राजबंदीवानांत काही लोक 

इंग्रजी फारसे िशकलेले न हत;े पण बारीशी इतर सवर् राजबंदीवान इंिग्लशम ये बोलत, तसे तेही इंिग्लशंम ये 

बोलत असत. परंतु इंिग्लशम ये हे लोक मा याशी बोलतात हणनूच साधारण बंदीवानावर यांचे वजन पडते, 

अशी िविचत्र क पना एक िदवस बारीसाहेबांचे बुिद्धमान डोक्यात आली आिण याने या राजबंदीवानांस हटले 

की, तु हांस इंग्रजी बोल याचा अिधकार नाही. तु ही फार िशकलेले नाही. साधारण बंदीवानांप्रमाणे 

तु ही इंग्रजीत न बोलता िहदंीतच बोला. झाले. पड या फळाची आज्ञा. पिहलेच िहदंी वाक्य यांनी 
उ चारले ते हे की, इंग्रजी थोडीच देवाची भाषा आहे! तु हीच इंग्रजीत िवचारता हणनू इंग्रजीत उ तर यावे 

लागते. आ हांस इंग्रजी फारसे बोलता येत नाही ही काही इतकी ल जा पद गो ट न हे! अगदी ल जा पद गो ट 

तर ही की, तु ही आयिरशांचे पोटी ज म घेतला असनू तु हांस आयिरश भाषेचे अक्षरही बोलता येऊ नये! आपली 
मातभृाषा देखील िवस न जावी इतके फक्कड इंिग्लश आ हांला बोलता येत नाही हे आ हांस भषूणा पदच आहे. 

तु हांला मात्र ज मभाषेचा गधंही उ  नये इतके उ तम इंिग्लश बोलता येते याची लाज वाटली पािहजे! िहदंी 
भाषेतली ही पिहली सरब ती झडताच बारीसाहेबांकड े साधारण सवर् बंदीवान टकमक पाहू लागले. कारण 

राजबंदीवान इंग्रजीत बोलत ते हा ते काय बोलत हे बदंीवानांस इतके प ट कळत नसे आिण इंग्रजीत 

राजबं यांची जशात तशी उ तरे सहन करीत बारी या पूवीर् याच ऐटीने उभा राही या ऐटीव न याची िकती 
नापत होत होती ती बंदीवानांस यथात य समजत नसे. पण आता िहदंीम ये रोखठोक जबाबांचा भिडमार उडू 

लागला पाहता पाहता बहुतेक राजबंदीवान िहदंीत उ तरे देऊ लागले. यातही उ तर िहदंु थानातील दोघांची ती 
स य भाषेस स य भाषा पण िशवीगाळीस अ सल बावन कशी िशवीगाळी! शुद्ध िहदंीत ऐकता ऐकता ‘भीक नको 
पण कुत्रा आवर’ अशी त्रेधा उडाली. एक िदवस बारी या नेहमी या त डाळ सवयीप्रमाणे तो अशाच एका 
राजबंदीवानास िहदंीत हणाला, “तुम िहदंु थानी लोक हमारे गलुाम है!” इतर बंदीवानांस आप या वाक्याने 
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आपण राजबंदीवानांस कसे तु छ लेखतो हे कळले असावे असे समजनू साहेब जो गदगद हस ूलागले तो िहदंीतच 

उ तर िमळाले, “आ ही िहदंु थानी लोक इंग्रजांचे गलुाम आहो; परंतु तुमचे नाही. तु ही तर वतःच इंग्रजां या 
बटकीची पोरे! आयलर्ंड इंग्लडंची बिटक आहे! ितची तु ही मलेु. आ ही इंग्रजांचे गलुाम आहोत तर या 
गलुामिगरीचा नायनाट कर यास िजवावर उदार होऊन झटतही आहो. पण तु ही मात्र जो दोन तुकड े फेकतो 
या या घरास आपलेच घर समजनू ध याप्रमाणे वाग ू इि छणार् या कु यासारखे आयलर्ंडला गलुाम करणार् या 
साम्रा यालाच आपले साम्रा य मानून तसे न मानणार् यावर देशोदेशी भुकंत िफरत आहा!” अशा अथार्चे िहदंी 
भाषेतील उ तर ऐकताच सवर् बंदीवान अगदी ऐकू जाईल इतक्या िखदीिखदी हसले. बारीसाहेब रागाने लाल झाला. 
पण करतो काय? राजकीय िवषय यानेच होऊन काढलेला. ते हा केवळ इतकेच ओरडत रािहला की िहदंीत नाही 
इंग्रजीत बोला! इंग्रजीत! इंग्रजीत! 

पण तो राजबंदी काही के या इंग्रजीत बोलेना! “नाही! तु हीच हणालातना िहदंीत बोलत जा हणनू! 

आता इंग्रजीत आ ही कधीही बोलणार नाही. िहदंीतच बोलणार” असे िहदंीतच मोठमो याने हणत वरील 

आयलर्ंडिवषयक सवर् वाक्ये याने िहदंीत उ चारली. या िदवसापासनू पुनः “िहदंीत बोला” हणनू तो कोणासही 
हणाला नाही! कानास खडा लावून राजबंदीवानांनी पु हा पूवर्वत इंग्रजीतच यां यासी बोलावे हणनू प टपणे 

तो इ छा प्रदिशर्त क  लागला. 
अनेक लहानमो या प्रसगंांनी तु ं गातील िश त आिण सरकारी दरारा िबघडले या राजबंदीवानां या 

चळवळीने डळमळूनच गेला. एक वेत मारणे सोडून बाकी बहुतेक सवर् िशक्षा दोनदोनदा घेऊन अिधकारी थकले; 

पण कोणी काम करीना. वेत मार या या धमक्या रोज दे यात येत हो याच, पण कोणी ऐकेना. अखेर हलक्या 
कामावर आ ही तु हांस नेऊ, काम नाकार या या आिण यात समािव ट हो या या अपराधाकड ेदलुर्क्ष क न 

तु हांस लगेच बाहेर सोडू आिण तु ही राजबंदीवान आहात की नाहीत हे ठरवून घे यासाठी वर िहदंु थान 

सरकारास िलहू असे बारीकडून आिण सपुिर टडटंकडून बोलणे चीफ किमशनरने लावले. याचप्रमाणे एकदा कामे 

सु  करतानाच बाहेरही धाड यात आले. यांस हलके काम िमळा याची बातमी येताच स या इतके तरी पदरात 

पाडून घ्यावे असे बरेच जणांचे मत पडले. मला कसेही क न प्रचाराथर् आिण सटुके या टीनेही राजबदंीवानांनी 
बाहेर जावे हे अ यंत इ ट िदसत अस याने सपं सपंवून कामे करावी. जर कराराप्रमाणे बाहेर सवार्ंना न धाडले तर 

पुनः सपंकरावा असे मी सांग ूलागलो. थो याच िदवसांत मा या बंधसूह सवर्जण कामे क  लागले. 

अिधका-यांनीही कराराप्रमाणे बर् याच राजबंदीवानांस पुनः बाहेर धाडले. कामेही एकंदरीत पिह यापेक्षा 
बरीच हलकी - नारळावर पहारे देणे, झाडू मारणे इ यादी प्रकारची - िमळाली. वा तिवक पाहता यांनी जर सवार्ंस 

असेच बाहेर धाडले असते तर हा सपं तथेेच िमटला असता. परंतु मडंळींनी कामे कर यास आरंभ करताच अिधका-
यांनी सपंात यां यावर पढुारी हणनू यांचा िवशेष राग झाला होता, यांना बाहेर काढ याचे नाकारले. माझ ेबंधू, 
ी. वामनराव जोशी, होतीलाल, ी. नानी गोपाळ आिण आणखी दोघेितघे यांस बाहेर काढीनात. माझे तर नावच 

नको. मी सपंात काम सोडले न हते. तरी देखील सपंाचे खापर मखु्य वे मजवर फोडले गेले. तरीही सपंात यांनी 
प्र यक्ष भाग घेतला, यां यावर मजहून अनेक वेळा कारागारीय खटले झाले, ते एकदा बाहेर धाडले असताही तेथे 
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काम न क न पुनः परत आले तस या राजबंदीवानांनाही पनुः बाहेर धाडले ते योग्यच झाले. कारण िन पाय 

हणनूच सपंात यांस भाग घ्यावा लागला; परंतु जी योग्य गो ट यां या उदाहरणात केली गेली तीच मा याही 
प्रकरणी का केली जात नाही हे मी िवचारले असता अिधका-यांस काहीही उ तरे देता येणे शक्य होईना. “तुमचा 
िहदंु थानातील पूवितहास आ हांस तु हास बाहेर काढू देत नाही” असे चीफ किमशनरने िलिहले होते याचे 

उ तरही मी िदले की, मा याप्रमाणेच जे बाहेर गेले तेही याच कलमाखाली तस याच चळवळीत भाग घेतला 
हणनू ज मठेपीची िशक्षा घेऊन आलेले होते, मग मागचा इितहास यां या प्रकरणी का आड येत नाही? मा याच 

का? इतकेच काय परंतु अदंमाना या वसाहतीचे धोरणच मळुी असे होते की, मागची सात ज मांची टाचणे 

उलगडीत न बसता तो वसाहतीत कसा वागतो याव न बंदीवानांचे वतर्न मखु्य वे ठरवावयाचे. इतकेच न हे तर 

तेथेही जे दोन-तीनदा तु ं ग फोडून पळाले यांसही काय एकदोन वष काराबंधाची िशक्षा होईल ती यांनी भोगताच 

पुनः बाहेर सोड यात येई. या मा या उ तरास लेखी उ तर आले की, िहदंु थान सरकारचा तु हास सोडू नये हणनू 

हुकूम आहे! बरे, िकती वषपयर्ंत मला सोडू नये हणनू हुकूम आहे तहेी िनि चत कळवीनात. ते हा िहदंु थान 

सरकारास अजर् करावा हणनू आ ही ठरिवले; पण िहदंु थान सरकारास अजर् धाडू देईनात. असा क डमारा होऊ 

लागला. माझे बंधू तर मा याहूनही पवूीर् आलेले होते. परंतु यांसही बाहेर काढतो हणत पण काढीनात. एकदा 
पयर्वेक्षक मा याशी असाच युिक्तवाद करता करता हणाले की, तुम या प्र नास उ तरे नाहीत ही गो ट खरी आहे. 

परंतु तु ही सपंास उ तेजन देता! 
मी हटले, पण सपंात जे प्र यक्ष भाग घेतात ते तर बाहेर गेले आहेत, आिण ते योग्यच झाले. मग नुसते 

तु ही सपं केला हे बरोबर केले असे हणणार् याचा अपराध प्र यक्ष सपंकर यापेक्षा अिधक हणावयाचा की काय? 

हे दंडिवज्ञाना या त वा या सवर् वी उलट नाही काय? आणखी असे पाहा की, मी सपंास आजवर उ तेजन का िदले 

नाही? िकंवा िदले असले तर ते माझ े िमत्र का मानीत न हते? आजच सपंका झाला? इंदसू फाशी खा यास मीच 

उ तेजन िदले का? उ लासकरास वेड ेहो यासही मी िशकिवले का? 

राजबं यांस या खा यािप या या, क टदायक कामा या, मानिसक िचतंे या, भावी िनराशे या आिण 

पदोपदी अपमाना या ती  यातना सहन करा या लाग या आिण लागत आहेत या कारागारीय पद्धती या 
यातनाच सपंास उ तेजन देतात, मी न हे. तु ही राजबंदीवानांप्रमाणे यांस सवलतीने वागवा, िनदान साधारण 

चोर-दरोडखेोरांप्रमाणे तरी यांस लेखन इ यािदकांवर नेमा हणजे कोण कशास सपं करणार? आधीच क टमय 

असले या कारावासात सपंक न कमी अ नावर िकंवा कांजीवर खोलीत तडफडत पडून क टतर ददुर्शेत पड याची 
आ हांस हौस का आहे? मी तर अजनू देखील काम सोडले नाही; मग सपंाचा दोष आमचेवरच तु ही कसा ढकलता? 

वारंवार मा या या कोिटक्रमाचे यथाथर् व तेथील थािनक अिधकारी - प्रसगंी बारीदेखील - प टपणे मा य करीत. 

पण इतकेच हणत, “हे आम या हाती नाही. िहदंु थान सरकारचे हाती आहे. याचे आजे्ञने तु हास कारागहृातच 

ठेवणे भाग आहे.” 

मा या प्रकरणाची अशी घासाघीस चालली असता आणखी एक प्रकरण अगदी िवकोपास आले. अदंमानात 

राजबंदींम ये धैयार्ने क टास तु छ लेखून जे काही लोक शेवटपयर्ंत हटातटाने रािहले, यांत बंगा यातील एक 
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सोळा-सतरा वषार्ंचा ब्रा मणा या सभंािवत कुळातील नवयुवक नानी गोपाळ हा होता. बंगाम ये एका मो या 
युरोिपयन पोलीस अिधकार् या या धाव या मोटारीवर बाँब फेक या या अपराधासाठी यास चौदा वष िशक्षा झाली 
होती. तु ं गात सोळा वषार्ं या मलुास घा याचे कठीण काम दे यात येत नसे तरीही यास घा यास जुपं यात आले! 

यािवषयी अथार्तच वाद वाढून याने काम नाकारले. गे या सपंात सवार्ंम ये यांस अिधक त्रास सोसावा लागला 
या चौघा-पाचांत तो एक होता. मो या राजबंदीवानांत राहून तो िबघडतो असे वाटून यास एकीकड े ठेव यात 

आले; पण याची िचकाटी सटेुना. तो नमेना. हातकडीत बहुधा तो उभाच असे. जो जो जा त जा त िशक्षा होत तो 
तो तो अिधकच िचड.े काम सोडले हणनू िशक्षा झा या. याने कपड े धुणेही सोडले. कपड े धुवीना हणनू 

गोणपाटाचे पो याचे फाडून केलेले खरखरीत कपड े िशक्षे तव िदले, तर याने कपड ेघालणेच सोडून िदले. ते 
गोणपाटी कपड े या या अगंात बळाने दोघाचौघांनी याला पाडून घातले आिण जवळ जवळ िशवून पक्के केले तर 

याने रात्री फाडून टाकले. हणनू हातांस रात्रीदेखील हातक या घालनू कुलपे ठोकली तर याने रात्रभर गपुचूप 

खटपट करीत हातक या तोडून टाक या. का तोड यास हणनू िश यागाळी के या तर याने उ तर देणेच सोडून 

िदले. अिधका-यां या प्र नास उ तर न देणे या उ ामपणाब ल िशक्षा िदली तर याने अिधकारी येताच उभे राहणेच 

सोडून िदले. याची िशक्षा हणनू कोठडीबंदी वाढिवली तर तो कोठडीतून कशाही कायार्स बाहेरच येईनासा झाला. 
नान देखील कर यास बाहेर येईना. ते हा बळेबळे उचलनू आणनू नागवाचा नागवा हौदावर पाडून भगं्याकडून 

नान घालवीत आिण नारळा या िछलक्या या तुक याने अगं घासवीत की याची पाठ अधर्रक्ताळ यासारखी 
लाल होऊन आग आग हावी. पण तो हटेना. यास दु ट पठाण एकांतात बीभ स िश या देत. िदवसा तो नागवा 
राही हणनू रात्री याचे एक कांबळे काढून घेतले तर याने दसुरेही फेकून िदले. िदवसारात्री तसाच नागडा उघडा 
थंडीत कुडकुडत नुस या भईुवर तो मिहनोगणती पडलेला होता! याचे मखु्य मागणे हे होते की, आ हास 

राजबंदीवान हणनू लेखले जावे. 

तो हणे, अ न वाईट की चांगले हा प्र न दु यम आहे; मानाचा प्र न पिहला आहे. आ ही राजबंदीवान 

आहोत, साधारण चोर-डाकू नाही हे िसद्ध झाले पािहजे. चीफ किमशनरांनी यास तुझी मागणी कधीही मा य करता 
येणार नाही हणनू कळिवले. पण तो ऐकेना. अखेर किमशनरने यास वतः येऊन सांिगतले, “तुला वाटते तू तसा 
हालात रािहलास की, आ ही द्रवू वा िभऊ पण ते काही नाही. तू तेथे तसा मेलास तरी आ हांस काय िचतंा?” परंतु 
िचतंा नसली तरी अिधकाराचा जो उपमदर् तो ते सतरा वषार्ंचे पोर एकसारखे करीत होते तो मात्र अिधकार् यास 

व थ बस ू देईना. बारीचे नेहमीच हणणे असे की, एकदा या राजबंदीवानांतील दोघा-ितघांस वेत मारले की 
आता या आता हे बाबू लोक शुद्धीवर येतील. साधारण बंदीवानांचा यास तसा अनुभव असे. उलटपक्षी 
आम यात या दोघाितघा त ण वतर्मानपत्रां या सपंादकांनी सांगावे की, राजकीय बंदीवानांस वेत मा  नयेत अशी 
मोलची आज्ञा झालेली आपण वतः वाचली आहे. या बातमीने वेत मार या या धमक्याच आहेत असे आ ही 
बहुतेक समजत अस.ू तथािप सपंात मी नेहमी सांगे की, आज्ञा तशी ती बदलिवणेही यां याच हातात अस याने 

आपण वेतही वेळेवर मारले जातील असे गहृीत ध नच सपंात समािव ट झाले पािहजे. यःकि चत पोर व दरोडखेोर 

अशी वीस वषार्ंची बमार् पोरे तीस-तीस वेत हू का चू न करताना खातात याचे कारण लहानपणापासनू या सवयीने 
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ती िनढार्वलेली असतात. आपणही िन चयाने िनढार्व.ू वेत मारले तर वेत खाऊ. अशा प्रकारे िनधार्र के याने चीफ 

किमशनरनेही वेत खावे लागतील हणनू बजावले तरी नानी गोपाळ ऐकेना. कोल ूतर राहोच पण कोणतेही काम 

करीना. अखेर त्रासनू अिधका-यांचा बारीचे युक्तीकड ेकल होऊ लागला आिण शेवटी यांनी नानी गोपाळास वेत 

मार याचे ठरिवले ! 

ती बातमी अगदी गु त हणनू बारीने मला आधी कळिवली. मी हटले, आपण जरी एकांतात यिक्तशः 
हणनू ही बातमी सांगत आहा तरी आपण अिधकारी हणनूच ती सांगत आहा आिण माझ ेउ गार आपण वरील 

अिधका-यांस कळिव यासाठीच सांगत आहा हे मी जाणनू आहे, तरी आपणास प टपणे असे सांगणे हे मी माझे 
कतर् य समजतो की, जर या मलुास तु ही वेत माराल तर आजपयर्ंत कधीही िबथरले नाहीत असे राजबंदी िबथ न 

जातील. या लोकांचे मागचे धाडस आिण भयंकर कृ ये तु ही आठवा, तु ही समथर् आहा, तुम या पासगंासही 
यांची येथील शक्ती पुरणार नाही. पण या शक्तीने जे काय होईल ते करावयास ते चुकणार नाहीत. अजनू 

साधारण प्रितवाद आिण प्रितकार ते करीत आहेत. पण जर असाधारण िशक्षा िद या गे या आिण रक्त सांडले तर 

रक्त सांड यास ते कमी करणार नाहीत. हे मी काय हावे ते सांगत नाही तर काय होणे सभंवनीय आहे ते सांगत 

आहे.”  

बारी हसला. गेला पण मनात दचक यािवना रािहला नाही. ितकड ेवेत मार याची िशक्षा सांग यात आली, 
वेताची ितरडीही उभारली. आ हास खो याखो यांतनू बंद कर यात आले की दंगाधोपा होऊ नये. आता वेत 

सडकताच उडणार् या रक्ता या िचळकांडीसरशी नानी गोपाळाची िकंकाळी ऐकू येते की काय हणनू आ ही सगळे 

दचकून कान लावून बसलो तोच एक वॉडर्र साहस क न मजकड ेतशाही बंदोब तात आला आिण नानी गोपाळास 

तु ं गाबाहेर धाडून िदले हणनू सांगनू िनघून गेला. थोडक्याच वेळात ओ हरसीअर जाणनू- बुजनू मजकड ेआला 
आिण िवनोदा या पांघ णात हणाला, काय, “नानीची X X X फाटून दभुगं झाली आहे.” या या या अ लील 

भाषेकड ेलक्ष न देता मी हसत हणालो, “नानीचे तर काही एक दभुगं झाले नाही; आणखी कोणाचे असेल तर; 

नानीला वेत न मारताच तु ं गाबाहेर धाड यात आलेले आहे ही नवी बातमी मी तु हास सांगतो!” तो चिकत झाला, 
परतला. “मा यावर या पेटी ऑिफसरास मात्र ही बातमी इतक्यात कशी कळली, तू काय पाहतोस, कोणी 
सांिगतली ती, पकडून आण याला” हणनू रागावत िनघनू गेला. 

ती बातमी खरी होती कारण िशक्षा िद यावरही अिधका-यांस ितचे उ तरदािय व घेववेना. चीफ किमशनरला 
दरू वनी (टेिलफोन) केला तोही चाचरला आिण शेवटी तो वेताची िशक्षा र  क न नानीस या तु ं गातून काढून 

बाहेर एका िज यातील जु या तु ं गात काही िदवस ठेवावा हणनू दरू वनीनेच आज्ञा दे याची यांस सबुुद्धी 
झाली. एवीतेवी हे सकंट टळले. परंतु जरी नानी गोपाळास वेत मार याचे नाकारले हे आ हांस बरे वाटले तरी 
याचा फारच िहरमोड झाला! याला वेत खाऊनही मी िचकाटी ध न दाखवीन हणनू जी एक तरारी वाटत होती 
ती उतरली. या या या धयैार्ची वाहवा शत्रूनंाही के यावाचून राहवले नाही. यास आ हापासनू दरू नेले की तो तेथे 

आम या उ तेजना या कक्षेबाहेर पड याने नरम होईल अशी अिधका-यांची अटकळ होती. पण लवकरच ही 
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उ तेजनाची आप ती िकती चुकीची होती हे यांस समजनू आले. कारण आ हापासनू दरू होताच याने या बाहेरील 

बंदीवासात अ न याग केला. 
तो आत होता तोवर अ न यागापासनू आ ही यास एकसारखे परावृ त करीत होतो. या या 

अ न यागानंतर तीन-चार िदवस या याकड े कोणी लक्ष िदले नाही. तो कोणाशी काही बोलला नाही. 
अ नपा यावाचून नुसता पडला होता. हे नवीन प्रकरण पाहून अिधका-यांनी यास उचलनू पुनः आम या से युलर 

तु ं गात आणनू बंद केले तरी तो अ न घेईना. पुढे पाचसहा िदवसानी यास िनयमानु प बळाने नाकातून नळी 
ढोसनू दधू पाज यात येऊ लागले. 

आत नानी गोपाळची ही ि थती झाली असता बाहेर एक नवीनच प्रकरण उपि थत झाले. बाहेर गेले या 
राजबंदीवानांत बहुतेक एकमेकांस भेट यासाठी हजार िनयम केले तरी ते मोडून या िज यातून या िज यात 

गपुचुप जात असत. हे यानात ठेवले पािहजे की, इतर बंदीही असेच चो नमा न भटकत. परंतु कोणतीही गो ट 

राजबंदीवानांनी केली की, ितने अिधकारी लगेच दचकत. वदेशाची बातमी आणणे आिण इतर बंदीवानांम ये 

वदेशी ताचा प्रसार क न बंदीवानांत देशभक्ती उ प न करणे हे आपले कारागारातील एक कतर् यच आहे असे 

मानणार् या मडंळींनी आठव यात या काही लपूनछपून बात या िमळिवले या असत या एका कागदावर उत न, 

याचेबरोबरच एखादी नवी देशभक्तीची किवता िलहून या कागदा या दहावीस ह तिलिखत प्रती िज यातून 

वाटा या. यात पुढे पुढे एक सपंादकीय लेखही िलिहला जाऊ लागला! अथार्तच तो कागद वतर्मानपत्राचे िपल ूशोभू 
लागला. बंदीवानातून पुढे चालता चालता काही तत्र थ ‘ वतंत्र’ लोकांचीही ओळख होऊन राजबंदीवानांचे वजन 

वाढू लागले. हे ‘ वतंत्र’ हणजे पूवीर् या बंदीवानां या सटुकेनंतर तेथेच वसले या कुटंुबाची सतंती होती. 
राजबंदीवानां या या चळवळीची मािहती अितशयोक्तीने फुगत फुगत एका मो या कटाचे प घेऊन अिधका-
यां या कानावर जात चालली. इतक्यात अदंमानातील राजबं यां या ि थतीची, इंदभुषूणा या फाशीची, 
उ लासा या वेडाची अशी काही गु तपणे धाडलेली पत्रे िहदंु थानात पोचली आिण ती रोमांचकारी यातनांची 
कहाणी िहदंु थानी पत्रांतून छापली जाताच अदंमानातील अिधका-यांत एकच खळबळ उडाली. िहदंु थानात या 
पत्रांतील एखादा लेख इकड े िकतीही िभकारडा वाटो, पण ितकड ेअदंमानात आ हांस यायोगे एक िदवस तरी 
सखुाचा जाई. कौि सलातून अदंमाना या राजबं यांिवषयी िवचारलेला एखादा प्र न - मग यास इकड े िकतीही 
तु छतादशर्क उ तर िमळो - आ हांस एक मिहनाभर तरी जीवन िकंिचत ससु य रीतीने घालिव याची शक्ती देई. 

कारण आ ही वाटेल तसे तुडिवले गेलो तरी आ हांस कोण िवचारतो, असे वाटून जी एक प्रकारची ती  िनराशा 
मनास भग्नो साह करी ती लवमात्र दरू होई. लवमात्र हे समाधान वाटे की, आपण भोगीत असले या यातना 
अगदीच िन पयोगी न राहता यां या प्रिसद्धीकरणाने ितकड े या महान आगीत तेलाचा एक थब तरी अिधकच 

ओतू शकतात हा िवचार मनास पुनः सु ढ आिण ितितकू्ष करी. दसुर् या पक्षी आज नाही उ या पण राजबं यांस 

आपण कसे वागिवतो याची चौकशी झा यावाचून राहणार नाही. इतकेच न हे तर प्रसगंी आपणास यािवषयी 
उ तरही यावे लागेल, अशी भीती तत्र थ अिधका-यां या मनात उद्भवून ते पु कळ िवचार क न वाग ूलागत आिण 

या या कामात िहदंु थान सरकारची समंती िवचा न मग काय ते करीत, हा पिरणाम आिण ही भीती अगदी 
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प्रथमच अनुभवास येत नसे. प्रथम प्रथम तर उलट अिधकच कडक आप तीशी आ हांस सामना करावा लागे. परंतु 
शेवटी यायोगेच यांस राजबंदीवानां या बोल याकड ेलक्ष देणे भाग पड.े 

याही वेळेस तेच झाले. िहदंु थानातील पत्रांत ही बातमी कोणी धाडली, कोणी िलिखते नेली इ यादी गो टींचा 
बरोबर प ता न लाग याने अिधकारी िचडून गेले. थोड े िदवस तसेच गेले. बाहेर धाड यािवषयी मा या अजार्ची 
सनुावणी होऊन मला यापूवीर् पाच-सहा िदवसच उ तर िमळाले होते की, तु हास सोमवारी बाहेर धाड यात येईल. 

मलाही आ चयर् वाटले! वाटले मी गेलो की बंधूही बाहेर जातीलच! घाईघाईने किवता या िभतंीवर या चाळभर 

लपून कोरले या हो या या पाठ क न टाक या आिण सोमवारची वाट पाहत रािहलो. पण िव वास मळुीच न हता 
की ते मला बाहेर धाडतील हणनू. सोमवार आला. इतर िक येक बंदीवान बाहेर धाड यात आले; पण मी आपला 
कोठडीत या कोठडीत बंद! ितसरे िदवशी पयर्वेक्षक आला. मी िवचारले हे काय? तो जरा वचनाचा प्रामािणक असे. 

यानेच मला सोमवार हणनू सांिगतले होते. हणनू यासही जरा ओशाळ यासारखे झाले. याने सांिगतले की, 
चीफ किमशनर रंगनूला गेला आहे. येताच काय ते कळेल. ते हाच शंका आली. एकदाचा किमशनर रंगनूहून 

ले टनंट ग हनर्रला भेटून आला. तेथे काय ठरले कोण जाणे. पण मला बाहेर धाड याचे िठकाणी एक िदवस 

सकाळी जे जे बाहेर गेले होते या राजबं यांची उ या अदंमानात एकदम धरपकड सु  झाली! 
कोणाला हातक या घात या. कोणास तसेच ध न ठेवले. कोणा या खो यांचे झाड ेघेतले गेले. वाढता वाढता 

राजबं यांव न ती आप ती इतरांवरही कोसळली. काही वतंत्र घरांची, काही जमादारांची, काही तांडलेांची पाहावे 

तेथे झडती, धरपकड! गोर् या अिधकार् याची उग्र आरडाओरड! सवर्जण भयचिकत झालेले. कारण राजबंदीवानांनी 
बाँबगोळे क न अदंमानमधून जा याचा एक मोठा कट रचला आहे अशी अिधका-यांस िब तंबातमी कळली होती. 
परंतु इतक्या झड यािबड यातून एखादा बाँबगोळा तर काय परंतु लवंगी फटाका देखील सापडला नाही. तो 
िब तंबातमी देणारा लालमोहन नावाचा बंगाली पुढे आणखी अशाच एका प्रकरणात खोटी बातमी िद या या 
अपराधाव न अिधका-यांचेच क्रोधास पात्र झाला होता. याव न याची ही बातमी िकती खरी होती हे िदसतच आहे 

आिण आ चयार्ची गो ट की, याच वॉडर्रने पूवीर् होतीलाला या पत्रास इ ट थळी आप या हाताने पोचव याची 
शंका अिधका-यांस आलेली होती. क्विचत या शंकेमळेु झालेला अिधका-यांचा राग शमिव यासाठीच 

वॉडर्रमहाशयांनी राजबं यांिव द्ध ही चुगली केली असावी. 
ते काय असेल ते असो. पण राजबं यां या ददुर्शेला पारावार उरला नाही. कोणी हणे, कोण या ओहोळात बाँब 

सापडला, तर कोणी हणे अमक्या राजबंदीवानाने बोटी आणिव याची धाडलेली पत्रे धरली गेली आहेत. कारण 

काय होईल हे कोणासच कळेना. राजबं यांस या दंगलीचा लाभ घेऊन धर-ध न तु ं गात क ब यात आले. 

एव यासाठी तर चीफ किमशनर रंगनूला गेला होता! बारी या मह वास तर सीमाच उरली नाही. तो किमशनरला 
सांगे, तु हास वाटे मीच वाईट! पण हे भयंकर लोक, तु हास देखील यांस स यपणाने वागिवता आले नाही. यांस 

उठता लाथ बसता बुक्कीच ठीक. 

आधीच ब महादेवा या प्रसादाने एकेक ज मठेप िमळाले या आ हां राजबंदीवानांना पुनः याच 

ब महादेवाची ही दसुरी कृपा काय प्रसाद देते ही िचतंा रात्रिंदवस लागनू रािहली. या िचतंेत आम या बाहेर 
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जा याचा प्र न जो एकदा बुडाला तो पुनः काही वर आला नाही. बाँबगो या या आिण अदंमान उडवून पळून 

जा या या कटाची बातमी ऐक याने िकंवा ऐक यासारखे के याने अिधकारी अगदी उमर्टपणे सांग ूलागले की 
बाहेर जा याचे आता नाव काढू नका. िहदंु थान सरकारचा शेवटचा हुकूम आला आहे. िशक्षा सपं यावर िकंवा 
मे यावर काय ते तु ं गाचे बाहेर पडाल ! 

एक ज मठेप कंिठत असलेले िनःसहाय, अवश, एकेक क न कोठ यातून क डलेले यात हा नवा भयंकर 

आरोप तरी नक्की काय आहे हे न कळलेले, अशा ि थतीत मानिसक िचतंेने या राजबंदीवानांची अशी उ तरे ऐकून 

काय ि थती होई याचे काय वणर्न करावे? थोड ेिदवस अशा असंघिटत आिण कतर् यमढू अव थेत गेले. 

परंतु थोडचे िदवस. कारण एक- दोन आठव यांतच पुढील कायर्क्रमाची साधारण परेषा आखली गेली. 
प्रथमतः उगीच न घाबरता दोघा-ितघांनी असा अजर् करावा असे ठरले की, काय आरोप तो नक्की कळवा. कट, 

रा यक्रांती, राजद्रोह, बाँब करणे, पळून जा याचा बेत, काय जो अपराध तु हांस वाटत असेल तो उघड आरोिपत 

क न आम यावर खटला भरा. जे बाहे न आले यां यातील यांनी यांनी याप्रमाणे सांिगतले यांना यांना 
बरीच हो ना करता करता अखेर उ तरे दे यात आली की तुम यावर खटला भरावा इतका आम यापाशी पुरावा 
नाही! परंतु परुावा नसेल तर बाहेर सोडा हटले तर ते मात्र नाव काढू नका हणनू धमकी िमळे. अदंमानाम ये जेथे 

बं यांवरील खट यांत वकीलही देता येत नाही आिण पंचही - यूरीही - नाहीत अशा यायकोटार्त बारीसारखे पुरावा 
उ प न करणारे कतर्बगार लोक असताही उघड चौकशी कर याइतका पुरावा जर िमळू शकला नाही तर तो आरोपच 

िकती का पिनक िकंवा अितरंिजत असला पािहजे हे काही सांगावयास नको. पण तो आरोप सबळ नसला तरी 
सोयी कर होता. यायोगे िहदंु थान सरकारकड ेभयंकर िचत्रे रंगवून धाडता येऊन ही राजबंदीवानांची याद या 
कारागहृातच डांबून टाकणे बरे असे याचे मत करिव यास आिण एतावता मला कारागहृातून बाहेर सोड याची 
आप तीही सहज टाळ यास अिधका-यांस एक पिरणामकारक साधन िमळाले. 

मी अ न याग केला. 
मी जेवण नाकािरले हणनू कळताच अिधकारीवगार्त एकच खळबळ उडाली. चीफ किमशनरने हे प्रकरण 

कसेतरी िमटवा हणनू पयर्वेक्षकास कळिवले. अ न सोडिव यासाठी मजवर खटला भरला होता; पण खट याचे 

वेळी िशक्षा न देता मला जेवण वीकारावे हणनू आग्रह कर यात आला. मी माझा हेतू कळिवताच ‘नानी 
गोपाळास’ मला मेटू दे यािवषयी परवानगी दे यात आली. मी तीन िदवसपयर्ंत अ नग्रहण करीत नाही हे नक्की 
कळताच नानीसिह फार वाईट वाटले. बारीसाहेबासह मला याची भेट घे यास धाड यात आले. 

अ न यागा या सपंाचा अतं 

अ न यागून उपाशी वतःच मरत पड या या वपक्षघातक युद्धपद्धतीचा मी ती  िवरोध करीतच होतो. 
याचा पिरणाम होऊन अ न यागाची क पना मडंळीनी सोडून िदली. सग यांम ये ‘नानी गोपाळास’ अ नग्रहण 

कर यास िसद्ध करणे अ यंत कठीण गेले. सवर् उपाय थकले. तो अगदी मरणा या दाराशी बसला. ते हा असा 
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धीरोद त मनु य यथर् माती या मोलाने जाऊ नये हणनू िनवार्णीचा उपाय योजनू पाहावा असे मी ठरिवले आिण 

जर तू अ नग्रहण करणार नाहीस तर मलाही अ न याग करावा लागेल, असा धाक घातला. लगेच दसुर् या िदवशी 
ते हा मा या हण यास याने मािनले आिण अ नग्रहण कर याचे ठरिवले. मी यास प ट सांिगतले की, 
“मरावयाचे तर असे बायकी हट्टाने यथर् म  नकोस. काही तरी......मग मर !” शेवटी यानेही अ नग्रहण केले, 

मीही उपास सोडला. 
आता दोन वेळ िमळेल ते अ न - कारण कामे सोड याने सरकारी िशक्षा हणनू कमी अ न दे यात येई - 

खालनू वर नारळाचा स पा राजबंदीवान उडवू लागले पण काम तेवढे करीनात. उपाशी का मरता, िहसकून िहसकून 

अ न घ्या, लठ्ठ हा आिण काम मात्र क  नका! हा माझा मतं्र सग यांनी उचलला, ते हा जे राजबंदी अवधी या 
िशक्षांचे होते यांवर काम सोड या या अपराधासाठी तु ं गातील सवर् िशक्षा सपं याने मॅिज टे्रटपुढे खटले कर यात 

आले. कोणास दोन मिहने िशक्षा वाढली, कोणास चार मिहने, नानी गोपाळास एक वषर् िशक्षा वाढली. 
मागे िलिहलेच आहे की िहदंु थानात अदंमान या मािहतीची पत्रे छािपली गे याने बरीच खळबळ उडाली होती. 
यात या कटा या प्रकरणाची भर पड याने िहदंु थान सरकारलाही एकदा अदंमानातील पिरि थती प्र यक्ष पाहून 

ये यासाठी कोणास तरी धाडणे अव य आहे असे वाटले. ते हा वतः गहृमतं्री (Home Member) सर रेिजना ड 

कॅ्रडॉक - जे पुढे ब्र हदेशचे ग हनर्र झाले ते - अदंमानास आले. अदंमानाम ये आधीच कोणी वरचा अिधकारी कधी 
फारसा येत नसे आिण यातही जर एखादा कोणी आलाच तर याचे येणे हे इतके गु त ठेव यात येई की 
बंदीवानांस हा कोणी एखादा पे्रक्षक िफ न जात आहे की कोणी अिधकारी आलेला आहे हे कळणे अशक्य होई. 

यायोगे िक येकांस आपली गार् हाणी या या कानावर घाल यास सधंी िमळत नसे. कोणी काही आरडाओरड केली 
नाही हणजे ते अिधकारी परत जात आिण प्रितवेिदत (Reported) की सब ठीक है! तसे याही वेळेस घडू नये 

हणनू राजबदंीवानांना गु तपणे गहृमतं्री येणार ही बातमी कळताच यांनी आ हांस यांची भेट घ्यावयाची आहे 

हणनू मागणी कर यास आरंभ केला. 
‘तु हास कोणी सांिगतले’ हणनू ओरडणार् या दरडावणीना भीक न घालता असाही िन चय ठरला की 

यापुढे वरचा अिधकारी आला आिण याची भेट होऊ िदली नाही तर खो यांतनू मोठमो या हाका मारावया या, 
मग िनयम-भगंाची िशक्षा झाली तर झाली. पुढे हा िन चय अनेक वेळा यव तही करावा लागनू राजबंदीवानांना 
िशक्षाही भोगा या लाग या. अखेर जे हा सन १९१३ वषीर् गहृमतं्री सर रेिजनॉ ड कॅ्रडॉक आले ते हा िनवडक 

राजबंदीवानांस यापुढे बोलाव यात आले. कोणा या गार् हा यास उ तर िमळाले “तु ही सरकारचे शत्र ूआहात, 

तु हांस मृ यदंुड योग्य होता.” कोणास सांग यात आले “बाहेर जा याचे नाव काढू नका! तु ही राजद्रोही कार थाने 

रिचता! पुरावा? आ हांस िसद्ध करता येत नाही. पण आ हांस माहीत आहे!” मा या सभंाषणात आरंभ जरा 
कार थानी सौ य व पाचा झाला. सर साहेब हणाले “सावरकर! काय ही तुमची ददुर्शा तु ही आप या हाताने 

क न घेतलीत! मी तुमची सगळी पु तके वािचली आहेत. तुमचे ज्ञान आिण शक्ती जर योग्य मागार्ने यय केली 
जाती तर तु हांस सरकारी हातात असलेली कोणतीही े ठ प्रकारची नोकरी िमळू शकती ! पण या ददुर्शेत पडणे 

तु हास पसतं पडले!” मी हटले, “आप या सहानुभतूीिवषयी मी आभारी आहे. ही ददुर्शा टाळणे तुमचे हाती आहे. 
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िहदंु थानात आता गोखले यांचा िशक्षण सक्तीचे कर याचा ठराव िविधमडंळासमोरच (कायदे कौि सल) आला 
आहे. जर तो समंत होऊन अशा प्रकारचीच िवधायक प्रगती कर यास मा या रा ट्रास मनःपूवर्क सधंी दे यात 

येईल तर मग मीच काय पण माझ ेपूवीर् सहकारी असलेले क्रांितकारक िमत्रही शांतते या मागार्ने जा यास एका 
पायावर िसद्ध होतील. मला वाटते ते देखील असेच हणत असतील.” 

सर कॅ्रडाक : हे तु हास कसे माहीत पडले? ते कुठे आहेत तु हांस माहीत आहे काय? 

मी : ते कसे शक्य आहे? तमु या कोठडीत तुम या पहार् यात मी रात्रिंदवस बंद नाही का? पण आमची एकमेकांची 
मनोवृ ती आ हांस माहीत आहे, याव न मी तकर्  किरतो. शांततेने प्रगती शक्य होताच क्रांितकारक मागर् 
वीकारणे मी अध यर् समजतो. तेही समजत होते, असावेतही. 
सर : छ . तु ही चुकता. ते अजनूपयर्ंत तीच रणगजर्ना करीत आहेत आिण तुमचे नाव घेत आहेत. िहदंु थानात 

हणा वा अमेिरकेत हणा, पण तुमची मडंळी अजनूही या अपराधी चळवळीत दंग आहेत. 

मी : ही बातमी आता तु ही सांगता हणनू मला कळते! माझे नाव कोणी घेणे न घेणे हे मला कसे थांबिवता 
येणार? मला यांनी पुढारी हणनू हटले तरी मी येथून यां याशी सबंंध ठेवू शकतो अशी तु हांस क पना तरी 
किरता येते का? (या वेळी सन १९१२-१३ अमेिरकेत गदर नावाचे क्रांितकारक पत्र आिण इतर चळवळी अिभनव 

भारतातील युरोपमधून अमेिरकेत गेलेली लाला हरदयाळजी इ यादी मडंळी चालवीत होती हे वाचकांनी यानात 

ठेवावे.) 

सर : (आणखी थोडसेे भाषण होऊन म येच) मग मघा तु ही हणाला तशा प्रकारचे मत यांस कळिव यास तु ही 
िसद्ध असाल तर पत्र टाक या या परवानगीचा िवचार क . 

मी : पत्र मी मो या आनंदाने टाकीन; परंतु ते मजकडून यांस वतंत्रपणे गेले तर याचा उपयोग. 

सर : आम या हातून ते पत्र गेले पािहजे. 

मी : यायोगे यांस मी ते पत्र सरकारी दाबाने टािकले असे नाही का वाटणार? मी वतंत्र पत्र टाकावे हे उ तम. 

सर : तसे आ हांस करता येणार नाही. 
मी : मग सरकारी हातातून पत्र टाक यात काही अथर् आहे असे मला वाटत नाही. 
सर : (मजकड ेआपण दोघे एकमेकांस ओळखून आहोत अशा खोचीने सि मत पाहत) बरं, काय, तुमची गार् हाणी 
काय आहेत? 

यानंतर मी कारागहृीन दःुखाचा पाढा वाचू लागलो. राजबंदीवानां या क टाचे वणर्न करता करता सरसाहेबासह 

आलेले आमचे चीफ किमशनर हणाले, “पण तु ही राजबंदीवानांनी अ याचारी आिण खुनी कट केलेले होते! जर 

आज रिशयन लोकांचे िहदंु थानावर रा य असते तर तु हांसारख्या बंडखोरांस यांनी सायबेिरयात धाडले असते 
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िकंवा गो या घालनू ठार केले असते. ते हा आ ही इंिग्लश लोक तु हांस इतक्या कमी कू्ररतेने वागिवतो हे तु ही 
आपले भाग्य समजावे!” 

मी : पण रिशयन लोक रा य करीत असते तर यांनी िहदंु थानास िनःश त्र केले नसते. आज रिशयन सायबेिरया 
इ यादी प्रांतात त्रय थ लोकांतील अिधकारी सिैनक सेनाप यही क  शकतात, तसे आमचे लोकही क  शकते 
आिण मोगलांिव द्ध जसे झाले तशी आ हांस उघडउघड बंड ेक न वातं यही लवकर िमळिवता आले असते! 
सर : तुमचे िहदं ुराजे असते तर आणखीच कू्ररता घडती. बंडखोरांस ते ह ती या पायाशी बांधून मारीत असत! 

मी : होय असत! आिण इंग्लडंम येही नुस या चोरीकरता सवर् र यांतून फरफटवीत नेत अपरा यास फाशी देत 

असत. पण ‘असत’ हणनू आज कोणी चोरास अशी फाशी देते आहे काय? खरी गो ट अशी आहे, मनु य- 

जाती या सावर्ित्रक सधुारणांचे लाभ दो ही पक्षांस सारखेच िमळत आहेत. पूवीर् बंडखोरांस ह ती या पायी बांधून 

मारीत तर बंडखोर यश वी झाले तर तेही चा सर् सारख्या राजाला फाशी लटकावीत! आज दो ही पक्ष अिधक स य 

आिण सौ य यवहार करणे हे आपण आप या सधुारणेचे िच ह समजत आहोत आिण ते तसे जोवर आपण 

समजता हणनू हणत आहात तोवरच आ हीही तुम याच िनयमाप्रमाणे वागिवले जावे हणनू हणत आहोत. 

आपण िनिनर्यम वाटेल तसे छळ क  हणनू उघडपणे सांगावे हणजे आ ही या पिरि थतीसही कसे तरी त ड 

देऊच! 

अशा अथार् या सभंाषणानंतर गो ट पुनः मळू पदास आली. अदंमानातील बंदीसं थेिवषयीही काही प्र नो तरे 

होऊन आ हांस सांग यात आले की, िहदंु थान सरकार काय ते उ तर धाडील. 

कॅ्रडॉक धमकावून गेले, उ तरही येईना. अदंमानाचेच अिधकारी सांग ूलागले, आता आपले आहे यात समाधान 

माना. परंतु काहीना काही तर चळवळ के यावाचून राहावयाचे नाही अशा िन चय क न सवर् राजबंदीवानांनी 
ितसरा सपं पकुारला. 
एक दोघे सोडून सवर्जणांनी कामे सोडून िदली. सहा सहा मिहने बे या या िशक्षा झा या. नानी गोपाळने अ न 

सोडून दीड मिहना झाला होता. बळे बळे यास नाकाने नळीतून थोड ेदधू पाज यात येई. तो अगदी अि थपंजर 

झाला. तरी या दीड मिहना अ न याग केले या मलुास आठ िदवस हातकडीत िदवसभर उभे राह याची िशक्षा 
ठोठावली गेली! तो डगमगला नाही. परंतु या या दःुखाने उ वेगनू इतर सहासात जणांनी अ न याग केला. 
यांसही पोटात लेशमात्र अ न नसता आठ िदवस हातकडीत उभे कर यात आले. माझ ेपत्र यावयाचे होते ते आले 

परंतु तुम या पत्रात आके्षपाहर् िलखाण आहे हणनू तु हास ते देता येत नाही हणनू सांग यात आले. मी पत्र 

येताच सपंात सामील झालो. यातच दोन आठव यांची आढाबेडीची िशक्षा झाली. नंतर हातकडी, नंतर साखळबेडी 
अशा िशक्षा चाल या. पत्रात आके्षपाहर् असे काय आहे ते लवकरच आ हास आम या साहा यकानी गु तपणे 

कळिवले. ते आके्षपाहर् िवधान हणजे या वषीर् पालर्मटात केरहाडीर् यांनी मजिवषयी केलेली चचार् हे होते. 

आयलर्ंडम ये लोक उघड उघड बंडा या धमक्या देत, सै ये उभारीत िफरत तरी सरकार काही करीना; परंतु 
सावरकरांसारख्या िहदंी क्रांितकारकास िप तुले एकत्र कर यासाठी प नास वष काळेपाणी िदले असा टोमणा 
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मारणारी काही चचार् पालर्मटात झाली होती. ती बातमी िलिहलेले ते पत्र मला िदसले असते तर पालर्मटपयर्ंत 

आम याकड ेलोकांचे लक्ष वेधलेले असते असे आ ही राजबंदी लोक समजून चढून जाऊ आिण सपं अिधकच 

जोरावेल अशा भयाने आ हास ते घरचे पत्र िदले गेले नाही. आ ही सवार्ंनी सपंात मखु्य दोन-तीन माग या के या 
हो या. (१)आ हांस राजबंदीवान समजनू या वगार्चे पिह या प्रतीचे अिधकार दे यात यावे (२) नाहीतर केवळ 

साधे सामा य बंदीवान समजनू अदंमानातील इतर बंदीवानांप्रमाणे बाहेर सोडावे, िलिह याची कामे यावीत. 

शेवटी यथासमय कुटंुबातील लोक आण ू यावे. (३) जर तेही करणे नसेल तर िहदंु थानातील तु ं गांतच आ हांस 

धाडून यावे. हणजे ितकड या तरी सवलती आ हांस िमळतील. सटू-िशक्षे या िदवसांची कारागहृीय सटूही 
िमळत राहील. या माग यांसाठी सपं चालला असता सरकारी िनयम राजबदंीवान उघड उघड धा यावर बसवीत 

चालले. कडक पहार् यात िनरिनरा या कोठ यांतून रात्रिंदवस बंद अस याने एकमेकांचे बेत आिण बात या 
कळिवणे कठीण जाऊ लागले. मागे विणर्लेला, ‘टेिलफोन’ दरू वनी बंद झाला. कारण अंगणात या दसुर् या 
कोठडी या भोकापाशी जाता येईना. जो तो बंद. ते हा टेिलफोन तुटला तर टेिलग्राफचा शोध लागला! 
आिण तोही वायरलेसचा! दरू वनी तुट यानंतर हे िबनतारी तारायंत्र बरेच िदवस ऐटीत काम करीत होते. पायांत 

बे या हो या. यांना वाळे होते. या वा यांवर नाहीतर या बे या दारां या गजावर आपटून - एका ठरले या 
विनिलपीत कट्ट कडक, कट्टट्ट, सु  झाले. केवळ चार-दोन खो या, वर या खो यांशीच न हे तर चाळी एकमेकांस 

या कोनास लटकले या हो या, यांतील पिह या पिह या खो यांतून आवाज या चाळीतील या चाळीत जात 

अस याने बात या सढळपणे चहूकड ेजाऊ-येऊ लाग या. पुनः म ये जे वॉडर्रा या िव वासघाताचे भय तेही उरले 

नाही. ही विनिलपी प्रथम इंग्रजीत बसिवली होती. ितला आम या बंधूंनी नागरीत बसिवली! ते हा शुद्ध वदेशी 
िबनतारी तारायंत्र चाल ू लागले. तुम याकड े िबनतारीचा शोध माक नीने लािवला असेल. आम या अदंमानी 
जगतात माक नीचे िबनतारी ये यापूवीर्च आमची वदेशी िबनतारी सु  होती. 

आिण - हो! हो! - आता जुळले ! 

हे िलिहता िलिहता यानात आले की ‘कॅिपटल’ पत्राने आमचे बंध ूिबनतारी तारायंत्रावर नेमलेले होते हणनू 

जे िलिहले ते मग अगदीच खोटे होते असे काही हणता येत नाही. उगीच या िबचार् याकडून आ ही खट याची 
भीती घालनू क्षमा मागिवली. होते खरे बुवा, आमचे बंधू िबनतारी तारायंत्रावर नेमलेले होते, खरे! या पत्राचे 

सांग यात थोडासा क्ष य फरक जो झाला तो इतकाच की, ही गो ट लढाई या वेळेस झाली असे ते पत्र हणाले 

आिण या िबनतारीचा आवाज शेजार या वा पाठीमाग या एक-दोन खो यांपयर्ंतच जात असता ‘क्यािपटल’ 

हणाले तो जमर्नीपयर्ंत पोचे हणनू! एव या अतंराचा फरक काहीच नाही. Space and time, िदक आिण काल या 
व तू आहेत की केवळ भास आहेत हा त वज्ञा यांना देखील अजून प्र नच आहे! 

या तारायंत्राने आमचे बेत एकमेकांस कळत आिण जे करणे ते सवर्जण सारखे करीत. बारी वाडर्रां या गळचुंडी 
बसे, हे सामदुाियक बेत ठरतात कसे, कोण बातमी सांगतो. ते अडाणी पठाण, यां या यानात बे या खटखट का 
वाजतात ते येईना. कोणी ओरडला तर आ ही सांग ूभजन करीत आहोत मनात या मनात! शेवटी एका क पक 
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वाडर्रास बे यांची प्र नो तरी खटखट का होते ही शंका आली. एकाची झाली की दसुर् या या बेडीची खटखट! याने 

बारीस सांिगतले. बारीसाहेब एका रात्री गपुचुप चहूकड ेतु ं गात िहडंले. यांनी ताडले हे िबनतारी तारायतं्र आहे. 

िन पाय! बेडी वाजवू देऊ नको या कुक यार्ंना! इतके सांगनू िनघनू गेले. 

पण ऐकतो कोण? िनयम हटला की बसिवला धा यावर असा िधगंाणा चालला. जेवण वाढताना एक तास 

उघडून राजबंदी अगंणात आण यात येत. ते एकमेकांशी बोलतील हणनू वतः बारीसाहेब गजर्त म ये उभे राहत. 

एक-दोन िदवस ठीक गेले. पण पाच या का कोण याशा िदवशी सवर् राजबंदी पंगत ध न पण अतंरावर थाळीत 

जेवण घेत असता सु ा य इंिग्लश भाषते सहसाच याख्यान ऐकू येऊ लागले! 

“Brothers! We are all born free!” चमकून सवर्जण वर पाहतात तो ‘नानी गोपाळने’ एकदम उभे राहून 

‘बोल ूनका’ या बारी या िनयमाचा परुता सडू घे यासाठी सावर्जिनक याख्यानास आरंभ केला आहे! “बंधूंनो, 
आपण ज मतःच वतंत्र आहोत. पर परांशी पे्रमाने बोलणे, हा मनु याचा िनसगर्िसद्ध अिधकारही जर शत्र ूकाढून 

घेऊ लागला तर याचे ऐकतो कोण! हा मी बोलत आहे आिण बोलणार!” अशी काही वाक्ये याचे त डातून अगदी 
वक्तृ वपूणर् थाटाने िनघतात न िनघतात तोच चवताळून बारी, िमझार्खान, पठाण वॉडर्र या याकड ेधावून गेले. 

पण आम या वक् याचे याख्यान अ खिलत चालचू होते. याला उचलनू नेऊन खोलीत बंद किरतो याचा 
याख्येय िवषयाचा समारोपकाही सपंला न हता! राजबंदीवानांस हस ूआवरेना. बारीस सतंाप आवरेना. 

पठाणी की िहदं ू

मा या कोठडीकड ेयेऊन एकांतात अगदी राहवेना हणनू िमझार्खान अथार्त छोटा बारी हणाला, “बड ेबाबू, ए 

लडका नानी गोपाळ तु हारा स चा िश य है. हा तमुचा खरा िश य. याचे धाडस िहदंसू शोभत नाही; एखा या 
पठाणा या मलुासारखा तो आहे”. मी हटले, “बड े जमादार, तु ही चुकता, तुमचे वडील पठाण होते. मग 

तुम यासारखा जर तो पठाणाचा मलुगा असता तर आज वदेशासाठी येथे िखतपत पडून बारीस क पटासमान न 

लेखता तो तुम यासारखा बारीचे पाय चाटीत िफरत असता. िदवसाला बारीने रात्र हटले की आपणही रात्र 

हणता! तो िहदं ू आहे हणनूच तो असा शूर आहे. जमादार, पठाण जातीतील बुिद्धम ता आिण शौयर् मीही 
वाखाणतो. पण सगळेच पठाण शूर असते आिण सगळेच िहदं ूशूर नसते तर तमुचे पठाणी वा मसुलमानी रा य 

िहदं ूकसे उलथून टाकू शकते?” 

सपं चालला, ते हा अखेर िहदंु थान सरकारकडून आज्ञा आली की राजबंदीवानांची नवीन यव था कर यात 

यावी. 
ती आज्ञा मो या डामडौलाने सवार्ंस एकत्र क न वाचून दाखिव यात आली. यात मखु्य गो टी या हो या- 
(१) राजबंदीवानांतील जे अवधीचे बंदीवान आहेत यांस िहदंु थानातील तु ं गात धाडून दे यात येऊन ितकडे 

रीतसर िशक्षचेी सटू िमळत राहील. 
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(२) जे ज मठेपीचे आहेत यांस चौदा वषपयर्ंत तु ं गात ठेव यात येईल. नंतर जर यांची वतर्णकू ठीक 

रािहली तर बाहेर ह त मा यितिरक्त मोकळे सोड यात येईल. 

(३) तु ं गात चौदा वषपयर्ंत असताना यांना अ न आिण कपड ेवर या प्रतीचे दे यात येऊन पाच वष पुरी 
होताच वतः वयंपाक क न खा याची परवानगी दे यात येईल. ययासाठी मिह याला काही पया बारा 
आणेपयर्ंत पसेैही दे यात येतील. 

ितसर् या संपाचा शवेट 

वरील अटींव न िदसनू येईलच की, सपंातील काही माग या मा य झाले या हो या. “ही अगदी न िफरणारी 
यव था” हणनू िद लीहून िलहून आले होते. तथािप अशा िकती तरी न िफरणार् या यव था चळवळ क न 

राजबंदीवानांनी िफरवून घेत या हो या! ते हा आप या शक्तीत असले या साम यार्नु प हे िमळाले ते पदरात 

टाकून पुढे दसुरी सधंी िमळेतो प्रकरण िमटवावे असे ठरले आिण सवार्ंनी सपं सपंवून कामे सु  केली. 
लवकरच अवधीचे िशक्षकेरी (Term-convicts) िहदंु थानातील तु ं गात धाड यात येऊ लागले. जाताना यांस 

आ हांकडून बजावून सांग यात आले की, देशात अदंमानातील अपे टांची प्रिसद्धी सारखी करीत राहा आिण 

देशातून जे हा जे हा अदंमानास बं यांची चलाने येतील ते हा ते हा वरा ट्रा या बात या धाडीत चला. ते राजबंदी 
िहदंु थानातील एकाच प्रांतात न पाठिवता सवर् प्रांतांत सरकारने िवख न ठेिव यामळेु ही दोनही कामे कर यास 

यांस अिधकच सोयी कर झाले. आिण यांनी ही कामे शक्यिततकी उ तम रीतीने बजावली. 
अवधीचे िशके्षकरी जाताच ज मठेपीचे असे आ ही थोडचेजण उरलो. एखाद दसुरा अवधीचा बदंीवान मागे रािहला 
होता. यांत बहुतेकांस आपले अ न टो याटो यांनी आपणच िशजवून खा याची सोय क न दे यात आ याने 

िनमर्ळ अ न िमळू लागले. काही एकास छापखा यांचे, ग्रथंालयाचे, ( याचे वृ त पुढे येईलच) नकाशे काढ याचे 

अशी कामे दे यात येऊन मिहना दहा-पाच पये पण वेतन िमळू लागले. पैशाची दिुमर्ळता तर काय पण ददुर् यता 
या कारागारात असे यात पाच पये या याजवळ असत तो लक्षाधीशाप्रमाणे समजला जाऊन अनेकजण 

या या सेवेत त पर होत यात काय आ चयर्! अशा रीतीने मागे उरले या ज मठे यांपैकी बर् याच जणांची 
कारागारा या मानाने सलुभ म आिण बरे अ न िमळा याने बरी यव था लागली. परंतु हे सवर् जळुले तरी या 
यःकि चत लाभातही आमची काही फारशी वणीर् लागली नाही. आ हास कोणतेही लेखी काम दे यात आले नाही. 
आ हास कोण याही कारखा याचे देखरेखीवर नेम यात आले नाही. आ हास िमळालेले मखु्य समाधान हणजे 

इतकेच की आम या सहभोगी देशभक्तांस काहीतरी सवलत िमळाली. आम या बंधूंस आिण आ हास तेच दोरखंड 

वळ याचे ह ता मी काम करावे लागले! पुढे नािशक या कटा या खट यातील ीयुत वामनराव जोशी आिण 

माझ ेबंधू यांना इतर राजबंदीवानांप्रमाणे एकत्र वयंपाक कर यास परवानगी िमळाली. पण मला पूवीर्प्रमाणे एका 
चाळीत अलगपणे बंद ठेव यात आले. अदंमानी रा यकारभाराचे हे सतू्रच ठरले होते - जे बारी अनेक वेळ बोलनू 

दाखवी की अशांतीचे प्रमखु कारण हणजे सावरकर आहे आिण यावर सक्त टी ठेिवली पािहजे! सवलत अशी 
शक्यतो िमळू न िदली पािहजे! 
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हे वषर् १९१४ होते. राजबंदीवानां या अदंमानातील चळवळींचा आिण वृ ता ताचा पूवार्ध येथे सपंतो. पुढे मोठमोठी 
ि थ यंतरे िहदंु थानातील आिण जगातील राजकारणात घडत गेली. यां या पिरणामाचे धक्के अदंमानातील या 
छो याशा वसाहतीसही बसत गे याने ितकडील वृ ता ताचेही व प बदलनू गेले. पूवार्धार्त ही मखु्यतः वतःच 

जग यास अ यंत अव य अशी भिूमका उ प न क न घे याकड े राजबंदीवानांची शक्ती यय केली. परंत ु

उ तराधार्त अदंमाना या सावर्जिनक जीवनातही नवीन जोम उ प न कर याकड े यांचे लक्ष वेधलेले रािहले. या 
ठळक पिरवतर्नामळेु आम या या कारागारीय वृ ता ताचेही दोन भाग पडतात हणनू याचा पूवार्धर् येथेच सपंवून 

पुढचा अिधक यापक व पाचा वृ ता त उ तराधार्करीता राखून ठेवू. 
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माझी ज मठेप 
उ तराधर् 

 

प्रकरण पिहले 

अंदमानात संघटना आिण प्रचार 

पूवार्धार्त केवळ मा याच न हे तर थलूमानाने राजबंदीवान वगार् याच अदंमानातील कारावासाचा वृ ता त 

इ. स. १९१४ वषार्ंपयर्ंत सांिगतला. या पाचसहा वषार्ंत राजबंदीं या सहवासाने, यां या प्रय नांनी बदंीवानांस 

वागिव या या रीतीत जी अिधक माणसुकी दाखिव यात येऊ लागली यामळेु, आिण िवशेषतः राजबंदींची 
अिधकार् यांशी जी मानी आिण प्रितकारी वागणकू होत गेली यामळेु सवर्साधारण बंदीवानांत बरेच ि थ यंतर घडून 

आले होते. राजबंदींची जटू पाहून, धैयर् पाहून आिण एकास क ट झाले की सवर्जण याची सटुका कर यासाठी कसे 

झटून पडत ते पाहून इतर बंदीवानां या मनातही सामािजक जीवनाची त वे ज ूलागली. यांस वदेश, वधमर्, 
जनसेवा इ यादी श द पिरिचत होऊन यांची सामािजक नीितम ता वाढू लागली. यातही या गणुांचा प्रादभुार्व िहदं ू

बंदीवानांत अिधक झपा याने होऊ लागला. यां या िशक्षणािव द्ध अिधकार् यांचे धोरण कसे कडक असे हे मागे 

सांिगतलेच आहे; परंतु राजबंदीं या खटपटीने ते आता बरेच िढले झाले होते. मसुलमान वाडर्रांपाशीच काय पण 

बं यांपाशीही कुराण वा इतर पु तक धािमर्क हणनू ठेवलेले असे. आिण ती पु तके के हा के हा तर केवळ काम 

टाळ यासाठी हणनू ते वाचीत बसत. पण िहदंूंना आपली धमर्पु तके बाळग याची आिण वाच याची बहुतेक चोरी 
असे. एक तर विर ठ अिधकारी यांस दडपीत आिण जो काही वेळ विर ठ अिधकार् यांकडून यांस पु तक 

वाच यास िमळे तो मसुलमान जमादार यांस िमळू देत नसत. तुलसीदासांचे रामायण दहापाच िहदं ूलोक एकत्र 

बसनू अगदी सटु्टी या िदवशी जरी वाचीत बसले तरी मसुलमान तंडले वा िमझार्खान यावर अक मात गरम होऊन 

दोन दंड ेलगावून के हा बदं करील याचा िनयम नसे. असे प्रसगं आ ही अनेक वेळा पािहले. धािमर्क पु तकातील 

िचत्रे पाहून अशी ‘बुदपर त’ पु तके िहदंूंस न वाच ूदेणे हे आपले धािमर्क कतर् य समजणारे पठाणी तंडले आिण 

पंजाबी मसुलमानी वॉडर्र ितथे सग यांस ठाऊक होते. अशा वेळी राजबंदीवानांतील आ हांसारख्या िक येकांस तो 
प्रकार सहन न होऊन आ ही तो तंटा विर ठ अिधकार् यापयर्ंत पोचवावा. असे करता करता धािमर्क एखाद-दसुरे 

पु तक ठेव यास िहदं ूबंदीवानांस उघड वा आडून प्रितकार होईनासा झाला. आिण काम सपं यावर एखा यास 

िशक यासाठी एखादा पाटीचा तुकडा वा पाटीही उघडपणे ठेवता येऊ लागली.  
िहदं ूलोकांस सटु्टय्ा िमळ यातही असाच पक्षपात होई. मसुलमानी सटु्टी असली की, मसुलमानी बं यांस काम 

न करता ग पा छाटीत सखेुनैव रगाळत िहडंता येई; पण िहदंूंस िक येक सटु्टय्ा दे यातच येत नसत. या येत या 
िदवशी खालचे अिधकारी यांस धाक घालीत ‘‘काम करता का िदवसभर खोलीत बंद होऊन पडता?’’ अथार्त डोळे 

वटारले या जमादारा या त डून कोठडीबंदीचे नाव ऐकताच िबचारे िहदं ूबंदी गपुचुपकाम करीत. अशा प्रकार या 
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अ यायास आळा घालनू िहदंूं या सटु्टय्ा यांस िमळू दे याकिरता एकदा यांस इनकार कर यास प्रवृ त क न 

आ हीही काम सोडून बसलो. पयर्वेक्षक आ यानंतर प्रकरण िवकोपास गेलेले पाहून आ हांस हणाला, ‘‘िहदंूं या 
सटु्टय्ा दे यात येतील पण तु ही पु हा असा बभ्रा कराल तर तु हास िशक्षा दे यात येईल. तु हास साधारण 

बंदीवानांप्रमाणे िशक्षा देणे मा या िजवावर येते हणनू मी या वेळेस सोडून देतो!’’ 
िहदं ू बंदीवानांवरचा अ याय दरू कर यासाठी झटत असताना राजबंदी आप या मसुलमान बंदीवानां या 

अ यायाचा प्रितकार कर यासही कमी करीत नसत. यां या प्रय नाने जेवण, काम, िशक्षा इ यादींिवषयी जी जी 
सधुारणा आिण सवलत बंदीवानांस िमळत गेली ितचा लाभ मसुलमानांसही िमळतच होता. यामळेु तेही 
राजबं यांस स मानीत; इतकेच न हे तर यांची कुलगंडी च हा यावर आणनू, यांस राजबं यांनी िशक्षा देववू नये 

हणनू काही काळ ते यांची हांजी हांजी देखील क  लागले. राजबंदीवानां या उपदेशाने मसुलमानांतही रा ट्रीय 

वृ तीचे काही लोक िनघाले. ते उपयोगीही पडले. परंतु पुढे शुद्धी इ यादी चळवळ करणे जसे जसे राजबं यांस भाग 

पडू लागले तसे तसे मसुलमानां या उपजत धमर्वेडाची बाधा यांसही हावयाची रािहली नाही.  
बंदीवानां या िशक्षणासाठी पा यपु तके ठेव यास यांस िकंिचत सवलती िमळा या ते हा मखु्य प्र न यांस 

पु तके कशी िमळणार हा उभा रािहला. यां या बहुतेकां या घरी अज्ञानाचे रा य. यांनी मािगतले तर उंची 
जो यांची पासर्ले घ न येत; पण दोन आ यांचे पु तक मािगतले की येत नसे. यांना पु तके सरकारने यावी ही 
प्राथर्ना यथर् होती. एखाददसुरे पु तक ठेवू िदले हेच उपकार! हणनू आ ही वतः या पासर्लात पु तके क्रिमक 

आिण सोपी इितहास-भगूोलािदकांची मागवू लागलो. यावर काही िदवस लोटले.  

परंतु िन याची यव था कर यासाठी हणनू लवकरच एक किद्रत सं था थापन केली.  
मागे िलिहलेच आहे की, या राजबं यांना राजकारणाचे येय वा मागार्चे तारत य आिण रह य कळलेले 

न हत ेआिण जे कोण याही देशसेवक सं थेत शपथबद्ध झालेले न हते अशांना वदेशसेवेची दीक्षा शपथपूवर्क 

आिण ते तारत य आिण रह य समजावून ज्ञानपूवर्क दे याचा उपक्रम सु  केलेलाच होता. याच सं थेत पुढे पुढे 

राजबं यां या पिरचयाने देशभक्तीचे बीज यां या दयात चांगलेच अंकुिरत झाले होते या साधारण 

बंदीवानांसही घे यात येऊ लागले. ते बंदीवान जे हा सहा मिह यांनी वा वषार्ने बाहेर जात ते हा याच पद्धतीने 

आपली वतंत्र मडंळे करीत. याच सं थेत पुढे िशक्षणप्रसारासाठी प्रा तीमागे प्र येकाने पयास एक आणा, पाच 

पयांस आठ आणे अशी चढती वगर्णी ठेवली. काही काही क यार् बंदीवानांस बाहेर असे अिधकार िमळत की यांस 

तीस चाळीस पये मिहना सहज पड.े यानंतर राजबंदी जे हा बाहेर सोडलेले होते या चारपाच मिह यांत बाहेर या 
बंदीअिधकार् यांत न हे तर सवर्साधारण यापारी इ यादी ‘ वतंत्र’ वगार्तही िक येक देशकारणात लक्ष घाल यात 

िशकले होते. याच प्रकारे आतून केले या शपथांचा बंदीवानांनीही प्रचार करीत राहून लोकांत राजकारणाची आवड 

आिण वदेशासाठी आपणास काही कतर् य आहे ही जाणीव थो याफार प्रमाणात उ प न केली होती. याचप्रमाणे 

या वसाहतीत अिभयांित्रक, डॉक्टर, यायिवभागातील अिधकारी आिण इतर स तािवभागातील अिधकारी जे 

िहदंु थानातील सिुशिक्षत वगार्तून नोकरीपुरते आलेले असत यां यातील बरेचजण येता जाता प्र यक्ष वा 
अप्र यक्षपणे आम याही पिरिचत झालेले अस याने यांनीही पूवीर् कधीही न घेतलेले िनयमबद्ध वदेशसेवा त 
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घेतले होते. यात यां या वगार्सही शभंर पये प्रा तीमागे पाच पये अदंमानात प्रचार कर या या कायार्साठी 
सं थेस यावे हा एक िनयम असे. याप्रमाणे काही जण िनयिमतपणे देत. यां यात जे िहदंी िशकलेले नसत ते 
िहदंी िलिह यावाच यास िशकत. राजकीय अतहास, अथर्शा त्र आिण शासनशा त्र या प्र येक देशभक्तास अव य 

असणार् या िवषयांवरील िनवडले या पु तकांची आ ही जी एक सामा य िटपणी केलेली असे यातील पु तके 

िवकत घेत आिण वाचीत. सं थेचा जमलेला िनधी आिण सं थेचे हे सवर् यवहार अथार्तच िबनलेखी आिण 

शक्यतोवर िव द्ध अिधकार् यां या वक्र टीस सगुावा लाग ून देता चालवावे लागत.  

सं थे या िनधीतून बंदीवानांस पा या, क्रिमक पु तके आिण उ च िवषयांची पु तके िवकत घेविवता आली 
तरी दसुरी अडचण वाट याची पड.े कारण तु ं गातील बंदीवानांपाशी पु तक िदसताच हे कोणी िदले हणनू पिहला 
प्र न कारािधपाचा असणार. वाच याकिरता आिण पु तक जवळ ठेव याकिरता िक येकांना िशक्षा खा या 
लाग या असतील याची गणनाच नाही! बरे पु तक कोणी िदले हणनू सांगताना आमचे नाव सांगणे हणजे 

आपली वाडर्रकी गमावणे वा घा यास जुपंले जाणेच होते! राजबं यांशी बोल याची चोरी तर याचे पु तक 

वीकारणे या अपराधािवषयी काय िवचारावे! हणनू सटु्टी या िदवशी कोणी वाडर्र बाहेर गेला की, अमक्या या 
भाईबंदाने बाहे न अमक्यास पु तक िदले अशा बहा याने ती क्रिमक पु तके पोचवावी लागत.  

या पु तकां या मागार्तील सरकारी अडचणी इतकीच दसुरी अडचण हणजे वतः या अडाणी बंदीवानांचीच 

होती. िशक याचे नाव काढले की यांचा पिहला प्र न िशकून काय लाभ? बौिद्धक वा रा ट्रीय लाभ सांगावे तर 

चांगले समजत ना! यात बारीसाहेबाचा िशक्षणाची ची असले यावर डोळा, ती भीती! तरीही बळेबळे, धरध न, 

जो कोणी संगतीत येई यास िशकिव याची खटपट करावी, कोणास सांगावे तुला थोड ेमराठी येताच इंग्रजी िशकवू. 
मग तू लहानशा लेखकाचे काम क  लागशील आिण मनुशी होशील. बंिदवानात ‘मनुशी’चा मोठा मान. मी मनुशी 
होणार या मह वाकांक्षेने िक येक बंदीवान िशकत असत. थोड ेअसेही िनघत की ते केवळ ती आपली िव या आहे, 

िकंवा आपणास धमर्ग्रथं वाचता येतील, िकंवा हे आपले रा ट्रीय कतर् य आहे अशा उदा त बुद्धीने प्रौढवयीदेखील अ 

आ पासनू िशकणे आरंभ करीत.  

परंतु हे काम िकती कटकटीचे याचे वणर्न कशास हवे ! अ आ, क ख, वाच यास देत िकंवा धर, कर इ यादी 
श द सांगत या िनबुर्द्धच न हे तर बहुधा िनिर छ अडाणी बंदीवानास लपूनछपून िशकवायचे. याची उलट 

मनधरणी करावयाची. के हा के हा यांस फुकट िदले या पा या पु तके ते ठेव यास देखील मा य करीत नसत. 

या िशक या या भीतीसाठी बोलणेच सोडून देत. अशांची मने वळिव यास िश यवृ या या या लागत. या 
अथार्तच अदंमानी चलनात. अदंमाना या तु ं गात पयाचे चलन दु यम, मखु्य कायर्कारक चलन, हणजे 

‘सकु्क्याचे’! या पािरभािषक श दाचा अथर् तंबाखू. तंबाखू या दोन िचम या िश यास िद या की तो गु वर एक 

पंधरा-वीस िमिनटे िशक याचा उपकार करणार! अशा दगदगीने त्रासनू जाऊन या कायार्त प्रथम प्रथम आमचे 

राजबंदीतील सहकारी कंटाळून बदीवानांस िशकिव याचे काम कर यास साफ नाकारीत. हा शक्तीचा दु पयोग 

असे हणत. कारण बी. ए. , एम.् ए. झालेले आ ही अडाणी, अपराधी, चोर दरोडखेोर याची उलट दादा बाबा क न 

यास अ आ या वाच या देत आिण श द जोड याचा त्रासदायक माथेकूट करीत बसावे हे खरोखरच उ वेगजनक 
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असे. परंतु तसे आ हांस वा आम या सहकार् यांस वाटू लागताच आ ही आमचे वतःचे मनास आिण यांचे मनास 

पु हा उ तेिजत कर यास सांिगतले ‘‘हा शक्तीचा दु यर्य आहे ना? बरं तर देशसेवेसाठी या पिरि थतीत आणखी 
अिधक मह वाचे एखादे कृ य तु ही क  शकता आहा काय? जो हो हणेल याने हे काम न करता ते अिधक 

मह वाचे कायर् करावे. पण हाच वेळ केवळ िरकामी िचतंा आिण तळमळ करीत वा आपसात िनरथर्क वादिववाद 

करीत घालिव यापेक्षा तर या तु छ पिततांना िशक्षण दे यात, यांची मनःप्रवृ ती परोपकारी कर यात तो वेळ 

जावा हे अिधक देशक याणकारक न हे काय? आणखी असे पहा की आपण गावागावातून प्राथिमक शाळा 
काढ याचे ठराव आणतो. ते िशक्षण दे यास कोणी तरी पुढे आले पािहजेना? प्राथिमक शाळांत असा िशकवीत 

ज म घालिव याचे त कोणीतरी घेतलेच पािहजे ना? मग ते त्रासदायक काम आ हीच का क  नये? आ ही तेवढे 

अ यापकां या लठ्ठ पगारा या आिण माना या खु यार् अडवा या आिण खे यातून बाराख या घोकीत िशक्षण 

दे याचे त्रासदायक काम इतरांनी करावे ही इ छा अ या य नाही का? पिततांनाच उद्धार याचे कायर् रा ट्रीय िहतास 

अव य आहे. मोठमोठे पंिडत िमशनरी युरोपीय तु ं गात केवळ या कायार्स आपले आयु य वाहून घेतात. 

रिशयामधील शेकडो रा यक्रांितकारक िव वान खे यातून घुसनू गपुचुप िशक्षणप्रसाराथर् ज मभर खपत आहेत. 

मग आपण या िठकाणी याच टीने तेच कायर् का क  नये? आपण यांस केवळ शाि दक बाराख या िशकवीत 

नाही तर यां या आ यास आिथर्क बाराख याही या शाि दक िशक्षणा या आडोशास उभे राहून िशकवीत 

आहोत. आप या सगंतीत ते येताच वरा ट्र, वदेश, वजाती यां या क पना यां या मनात उ या राहतात. 

आपण यांस इितहास सांगतो ते हा यां याही त डावर तेज चमकू लागते, ते पितत आहेत? आिण आपण कोण 

आहोत? उपजत मकु्त थोडचे आहोत! सधुारले तर तेही सधुारतील. हणनू जोवर दसुरे अिधक मह वाचे देशकायर् 
करता येत नाही तोवर हे अ यंत त्रासदायक पण हणनूच जे कर यात खरी देशसेवा आहे ते, आप या या हीन दीन 

पितत बंधूंस आप यास दे याची योग्यता आहे िततके तरी शाि दक, बौिद्धक, रा ट्रीय आिण आ मीय िशक्षण 

दे याचे कायर् आपण करीत रािहले पािहजे. ’’ 

या रीतीने प्रय न करता करता याच हीन दीन पिततांत िक येकजण असे उदारमन क िनघाले की यां या 
िनः वाथर् परोपकारबुद्धीचा स छील वतर्नाचा आिण देशिहतरततेचा प्रभाव पाहून आ हां राजबंदीवानांस देखील 

आ म लाघा कर याची लाज वाटावी.  
राजबंदीं यितिरक्त बंदीवानां या पु तकािदक िशक्षणसामग्रीची इतकी जळुवाजुळव करीत असता 

राजबंदींसाठीही वाचनीय असे एक ग्रंथालय काढ याची खटपट चाललेलीच होती. प्रथम आ हांस एकमेकांची 
पु तके वाचता येत न हती. हे मागे एका प्रकरणात सांिगतलेच आहे. यानंतर आ ही दहा-पाचजणांनी तशी ती 
वाचावयास िमळावी हणनू किमशनरपयर्ंत िवनंती केली. पण बारीने हणावे एकमेकांची पु तके घे यास यांस 

अनुज्ञा िदली की ते पु तके दसुर् याने फाडली हणनू भांडत बसतील आिण पु तकावर पेि सलीने िचठ्ठय्ा िलहून 

एकमेकांशी पत्र यवहार करतील! जण ूकाय एकमेकांशी पत्र यवहार या साधना या अभावी थांबलेलाच होता! 
पु कळ खटपटीनंतर एका सपंाचे फळ हणनू पयर्वेक्षकाने अनुज्ञा िदली की, पािहजे तर पु तके आपसात 

अिधकार् यां या समंतने देवघेव क न वाचावी. यानंतर सवार्ंची पु तके एकत्र ठेवावी. हणनू आ ही आवेदने 
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(अजर्) करताच बारीला वाटले की, आता ग्रथंालय कर यास हे लोक सोडणार नाहीत. हणनू याने कसनू िवरोध 

केला. याने पयर्वेक्षकास कळिवले की, राजबंदीवानांतील बहुतेक लोक आपली बहुमोल पु तके दसुर् यां या हाती 
यावयास समंत नाहीत. उदाहरणाथर् हणनू याने यांची ठरलेली दोन यादी पुढे टाकली. या दोघांनी आपण 

पु तके एकत्र कर या या िव द्ध आहोत असे पयर्वेक्षकास कळिवले. ते हा पयर्वेक्षक आ हांस हणाला, तुम या 
दोघा-ितघांिवना सवर्जण िव द्ध असता पु तके एकत्र कशी करावी! आ ही यांस हटले, तु ही वतः सवार्ंस 

िवचारा हणजे तु हास खरी ि थती कळेल. हे ऐकताच बारीने सवार्ंस धाक घातला की जर पु तके एकत्र क  

हणनू हणाल तर या पु तकात कोणाचेही पेि सलीचे िलखाण दसुर् याने जरी िलिहले असले तरी ध यास 

उ तरदायी समजनू तुमची ती ती पु तके जाळून टाकू! 

असा धाक दाखिवला काय, गरजला काय, पण दसुरे िदवशी पयर्वेक्षकाने वतः सवार्ंस िवचारता सवार्ंनी - 

अथार्तच बारीचे ते दोन-तीन ‘समजंस’ माणसाळलेले सोडून - पु तके एकत्र ठेवू असे सांिगतले. जाळ याचे नाव 

काढताच आ ही हटले, ‘‘आहेत या पु तकांत माझी पु तके मू यवान ्आहेत, ती दोनशे-तीनशे पयांची पु तके 

एकदम जाळलीत तरी प्र यवाय नाही; पण पु तके एकत्र झालीच पािहजेत. प्र येक कारागहृास वा तिवक सरकारी 
ययानेच एकेक ग्रथंालय ठेवलेले असते. येथे सरकार एक पु तक देखील देत नाही. परंतु आ ही आपले ययाने 

तुम याच अनुजे्ञने, जी पु तके आत आणतो ती देखील एकत्र ठेवून ग्रथंालय कर यात तु हांस जड जाते! पयर्वेक्षक 

बराच प्रगितिप्रय मनु य असे. याने त ेमा य केले आिण आम या हण याप्रमाणे जे पु तके एकत्र नको हणाले 

यांची पु तके वगळून, आमची सवार्ंची पु तके एकत्र ठेवून, क्रमांक लावून एक ग्रथंालय केले. प्रितरिववारी तेथे 

सवर् राजबंदीवानांनी पाळीपाळीने जाऊन पु तके बदलनू घ्यावीत असा क्रम सु  झाला.  
ग्रथंालयाचे यव थेने एकेकास िविवध पु तके वाचावयास िमळू लागली आिण या राजबंदीवानांना घ न 

पु तके धाड या इतकाही कोणाचा आधार न हता यांना पु तके उघडपणे वाचता येऊ लागली. ते हा साहिजकच 

आ ही आपापसात पासर्ले मागिव या या वेळा अशा ठरवून घेत या की जरी प्र येकास वषार्तून एकच पासर्ल िमळे 

तरी ती िनरिनरा या वेळी मागिव याने दर मिह यात कोणाचे ना कोणाचे तरी पासर्ल येतच राहावे. यातही 
एकजण जी पु तके मागवी ती टाळून दसुर् याने दसुरी मागवावी अशा पद्धतीने मराठी, बंगाली, पंजाबी, सं कृत 

आिण िहदंी पु तके कोणाही एकावर बोजा न पडता सवार्ंस वाचनास िमळू लागली. दर मिह यामागे बहुधा एखादे 

नवे पासर्ल येत गे याने नवीन पु तके आिण सािहि यक वा धािमर्क मािसक पु तके वरचेवर िमळून देशातील 

बरीच मािहतीही िमळू लागली. मािसक पु तकािवषयी मात्र घासाघीस करावी लागे. कोणाचे पु तक तु ं गात 

यावयाचे यािवषयी बारीची अडाणी कसोटी कशी असे हे मागे सांिगतलेच आहे; परंतु म यतंरी जो एक िवचारी 
पयर्वेक्षक आला याने पु तकपरीक्षणा या कामी पु कळ उदारता ठेवली. पण मािसक पु तकांिवषयी यासही 
बारीस दचकावे लागे. कारण ही वारी वेळेवर किमशनरला देखील कळवावयाची की पयर्वेक्षक राजद्रोही लेखांची 
मािसक पु तके राजबं यांस देतो! हणनू मॉडनर् िर य,ू इंिडयन िर यू इ यादी पु तके आपसात आ ही मागवू 

ते हा किमशनरपयर्ंत भांडावे लागे. मी सांगे की, वा तिवक िहदंु थान सरकार जी मािसक पु तके वा पु तके ज त 

करीत नाही ती राजबं यांसारख्या िशिक्षत आिण वतंत्र िवचारी वगार्स दे यास आडकाठी नसावी. कारण 
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िहदंु थान सरकार या वाङ्मयप्रबंधक िवभागा या (से सार ऑिफस या) सह त्राक्षांतूनही जे पु तक सटुले ते 
राजद्रोही वा अवाचनीय असणे शक्यच नाही. बारीसारख्या अनिभज्ञ मनु याने यासही आके्षपाहर् समजणे हणजे 

या त ज्ञ वाङ्मयप्रबंधका या सह त्रचक्षूंसही आंधळे ठरिवणे होय. आ ही हा कोिटक्रम किमशनरांस प टपणे 

सांगत अस.ू ते हा ती मािसकेही िमळू लागली. तरीदेखील तो पयर्वेक्षक बदलताच बारीने पुनः पु हा ढवळाढवळ 

करावीच. कधी मािसकातील पानेच फाडून घ्यावी आिण कधी कधी यां यातील आके्षपाहर् पानावर छापखा यातील 

का या शाईचा वरवंटा िफरवून पदरात पडले ते वीका न पुढ यासाठी भांडत बस याचा क्रम आमचा चाललाच 

होता. एकदा-दोनदा तर आमची पासर्ले वषार्नंतर आली असता ती बारीने आली नाहीत हणनू सांिगतले. पण 

आ हास पक्का प ता लागे. आ ही पयर्वेक्षकांस एकदा सांिगतले. शोध करता मिह यापूवीर् ती आली हणनू ठरले. 

ते हा बारीस पयर्वेक्षकापुढे नाक घासता घासता पुरेसे झाले! एकदा-दोनदा मािसक पु तक िमळ यासाठी आिण 

पासर्ल िमळ यासाठी काम सोडावे लागले ते हा कुठे दाद लागली. बारीचे न ऐकता ग्रथंालय करिवले याचा राग 

अशा प्रकारे तो आम यावर काढू पाहत होता.  
इतक्या अडचणी असताही ते ग्रथंालय होता होता एक उ तम प्रकारचा पु तकसगं्रह बनला. जवळजवळ दीड- 

दोन हजार पु तके, यात िनरिनरा या भाषांची आिण उ कृ ट प्रकारची जमली. या ितघांनी बारीस सतंु ट 

ठेव याकिरता प्रथम ग्रथंालयात पु तके ठेव याचे नाकारले यांनीही लवकरच आपली पु तके यात िदली आिण 

इतरांची वाचावयाचा अिधकार िमळिवला. पुढे पयर्वेक्षकासही या सं थेचा अिभमान वाटू लागनू ितला कपाटे 

देऊन एक वतंत्र जागा िदली, आिण फाटकी पु तके पु हा िशव यासाठी आिण पु तके नेहमी सांभाळ यासाठी 
दोघा-ितघा राजबं यांस ितथे नेमले. ते बांधकाम इतके उ तम क  लागले की, सरकारी कायार्लयातील मोठमोठी 
पु तकेही ितथेच बांध यास येऊ लागली. यािवरिहत राजबंदीवानांत िचत्रकार असले या एक-दोघांस युरोिपयन 

अिधकार् यांपकैी पु कळांचे प्रकाशलेख मोठे कर याचे कामही कर याची अनुज्ञा िमळून तेही ितथेच होऊ लागले. 

राजबंदीवानांतील दोघाचौघांस एक बौिद्धक कायर् कर याची आिण ह तक टातून मकु्तता िमळिव याची ही उ तम 

सोय सापडली. ही सापेक्षतः िवसा याची आिण वां छनीय जागा अथार्तच ग्रंथालय काढ यासाठी यांनी भांडणे 

केली यांपैकी कोणासच िमळाली नाही हे अपेक्षेनु पच होते. यांनी ग्रथंालयास िवरोध केला यांनाच या जागेचा 
लाभ प्रथमतः देऊन बारी यांचे ऋणातून मकु्त झाला हेही साहिजकच होते.  

या ग्रथंालयात बंगाली भाषेतील राजा राममोहन, िव यासागर इ यादी पु षांची चिरत्रे, नवीनसेन राय, 

रवींद्रनाथ इ यािदकांचे बहुतेक ग्रथं, जोगेशचंद्रािदकां या ग्रथंाव या, उभे महाभारत, उभे रामायण, योगवािस ठ 

इ यादी उ तमो तम शेकडो ग्रथं होते. मािसके आिण िववेकानंदांची व रामकृ णांची चिरत्र ेआिण ग्रथं यां या तर 

िकती प्रती हो या ते पुसचू नये. बंगाली वाङ्मयाचा अ यास आ ही तेथे यथे छ केला. लडंनम ये १८५७ या 
क्रांितयुद्धाचा इितहास िलिहताना आ हांस बंगाली पु तकांचे प्रथम दशर्न झाले. रंजनीकांतबाबंूचा ‘िशपाई युद्धेर 

इितहास’ हा ग्रथं यात काही नवीन सापडते का हणनू आ ही ितथे एका बंगाली िमत्राकडून वाचवून घेतला होता. 
आ हास बंगाली वाच यास आिण बोल यास येऊ लागले तरीही अक्षरे िलिहता येत नसत! याचे आ हांसही नवल 

वाटे. मग ती िशकलो. अजनूही बंगाली वाचता येते. टीला अक्षरे अवगत आहेत पण िलिहताना िव मतृी होते. 
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हातांना अक्षरओळख फारशी नाही. रामकृ णांची लीलामतृ-कथामतृ इ यादी अनेक खडंांनी पूणर् केलेली चिरत्र,े 

रवींद्रनाथांची जीवन मतृी, िचत्रा इ यादी पु तके वाचून वाचून थक यावर जु या बंगालीतील आप या 
रामिवजयाप्रमाणे असलेले ितकड या ‘पायरी’ वृ तातील रामायण महाभारतादी ग्रथंही वाचले. या पायरी वृ तासच 

पुढे मधुसदून द ताने अिमत्राक्षरछंदात पांतिरत केले. मेघनाद वध, कु क्षेत्र इ यादी मधुसदूनाचे ग्रथं वाचूनच 

इंग्रजीतील िनमर्यमक Blank Verse प्रमाणे जसे याने बंगाली अिमत्राक्षर वृ त केले तसेच मराठी वृ ता या 
अिधक शा त्रशुद्ध वृ तीस जळेुल असे मराठीत एक वृ त असावे अशी आ हांस इ छा झाली. तोच प्रय न 

गोमतंकातील ‘वैनायक वृ ता’त पिरणािमत झाला आहे.  

मराठी पु तके आण याची आव यकता राज- बंदीवानांत आ हां महारा ट्रीय दोघांितघासच काय ती होती. 
परंतु जनुी पु तके बहुधा पिरचयाचीच अस यामळेु केवळ िचत्रमयजगतादी काही नवीन मािसके आिण नवीन 

प्रकािशत होणारी पु तके आ ही आम यासाठी आणवावी. परंतु साधारण बदंीवानांत जे मराठी बंदीवान असत 

यां यासाठी, आिण आमचे क टभागी ी. वामनराव जोशी आिण जे मराठी िशकत या राजबंदीवानांसाठी 
इितहास, ज्ञाने वरीपासनू मोरोपंतांपयर्ंत प्रमखु कवींचे का यसगं्रह, क्रिमक पु तके, शा त्रीय पु तके, समग्र 

महाभारत भाषांतर, बडो यास प्रकािशत झालेले वैता वैत भा यांसह समग्र ब्र मसतू्रांचे भाषांतर इ यादी दीडशे-

दोनशे ग्रथं आ ही हळूहळू मागवून संग्रिहत केले होते.  

प्रथमतः िहदंी पु तके मागिव याचा ययही आ हांसच करावा लागला. कारण िहदंी ही रा ट्रीय भाषा हणनू 

प्र येकाने िशकावी अशी आमची खटपट चालली असता ितची पु तके मागिवणारा कोणीच न हता. हणनू काही 
मािसके, काही ग्रथं, काही क्रिमक पु तके आ ही आणवून ग्रथंालयात ठेवली. परंतु पुढे िहदंी आिण पंजाबी भाषीय 

राजबंदी पु कळ आले आिण या दोन भागांतील पु तकेही पु कळ येऊ लागली.  
इंग्रजी पु तकांचा भरणा तर मखु्य भागच होता. पे सर या दो ही मीमांसा, समाजशा त्राचे याचे सवर् भाग, 

जवळजवळ सारा हबर्ट पे सर, िमल, डािवर्न हक् ले, हेगेल, अमसर्न यांची बुहतेक पु तके तेथे होती. कालार्ईल, 

मेकॉले, िगबन यांचे इितहास; शेक्सिपयर, िम टन, पोप यांचे समग्र ग्रथं; अबाटचा नेपोिलयन, िब माकर् , 
ग्यारीबा डी,मॅिझनी इ यािदकांची चिरत्रे; इटली, इंग्लडं, अमेिरका, िहदंु थान यां या इितहासांवरील प्रख्यात ग्रथं; 

िडक स, टॉल टॉय, क्रोपा कीन यांचे बहुतेक ग्रथं; िववेकानंदां या आिण रामतीथार्ं या सवर् ग्रथंां या तीन तीन 

प्रती; ट्री क आिण िन से यांचे राजनीतीवरील िनबंध, लेटोचे ‘िरपि लक’, ‘ टेट’, ‘कॉ टॅ्रक्ट’ इ यादी 
शासनशा त्रीय प्राचीन आिण अगदी न यातील नवीन ग्रथं, अशी िकतीतरी उ तमो तम पु तके ितथे 

राजबंदीवानांनी सगं्रिहत केली होती. िथऑसफी या ग्रथंांचीही वाण न हती. प्रथम वरील ग्रथंांतील राजकीय सबंं-
धा या प्र येक ग्रथंागिणक आ हांस भांडणे करावी लागली ते हा ते िमळू शकले. एका प्रगितिप्रय पयर्वेक्षकास वग-
ळले तर सवर् अिधकार् यां या डो यांत ते ग्रथंालय सलत असे. िहदंु थानातून कोणी बडा अिधकारी आला हणजे 

बारी ती राजकीय पु तके लपिव याची यव था करी; नाही तर तो रागे भरायचा! परंतु पुढे पुढे ते सवर् पचले. 

इतकेच न हे तर ग्रथंालयात युरोिपयन अिधकारी आपली पु तके ठेवू लागले आिण यांतील आपण वाचावयास 



 

www.savarkarsmarak.com 

नेऊ लागले. अशाच एका अिधकार् याने अॅिन बेझटं या आ मवृ तापासनू तो कृ ण-मतूीर् या ‘मा या गु देवा’ 
पयर्ंत िथऑसफीची अनेक पु तके िदली होती.  

या सग या ग्रथंांचे आ ही अ यवसायपूवर्क अ ययन केले. तेथील ग्रथं असा वाच यावाचून ठेवला नाही. 
िक येक अनेकदा वाचले आिण राजबंदींतील अनेकांकडून इितहास, अथर्शा त्र आिण शासनशा त्र यांवरील 

पु तकांचे अ ययन करिवले. राजबंदीवानांचे िवचार प्रग भ हावे हणनू िनबंध िलहवून घ्यावेत. मागे विणर्ले या 
रिववार या सभांतून यांची याख्याने करवावी, ‘ टेट’ सारखी किठण पु तके अगदी महािव यालयातील वगार्सा-
रखी दहा-पाच जणांस एकत्र क न िशकवावी.  

सं कृत ग्रथंांपैकी आ ही जी पु तके, का ये मागिवली तेवढीच तेथे होती. बाकी एखाददसुरे पु तक कोणा 
दसुर् याचे असेल नसेल. परंतु भाषांतरा या पु तकांतच अनेक सं कृत ग्रथं मळूसदु्धा छापलेले होते. सवर् उपिनषदे, 

ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, ब्र मसतू्रे, सांख्यसतू्रे, इ वरचंद्रां या कािरका, योगसतू्रे इ यादी सं कृत ग्रथंांचे पिरशी-
लन तेथे करता येई.  

बंगाली वा मराठी वा सं कृत वा इंग्रजी वा िहदंी वा पंजाबी- नवीन पु तक प्रिसद्ध झालेले कळले की ते 
मह वाचे िदस यास ितकड ेमागिवले गेलेच हणनू समजावे. अशा रीतीने जरी वदेशापासनू आिण एका अथीर् 
जगापासनू आ ही दरू जाऊन बंद केलेले होतो तरी वदेशा या नाडीतली आंदोलने एकसारखी आम या दयात 

प्रित विनत होत होती. जगातील प्र येक नवीन िवचारांची लहर आ हा जग बिह कृत िनवार्िसतां या 
म जािपठां या तटास पशर् यािवना राहत न हती.  

राजबंदीवानां या उ च िवचारांस सारखी चालना दे यासाठी हे ग्रंथालय इतक्या मो या व पात आले न हत े

ते हा आ ही नाना युक् या योजीत अस.ू उदाहरणाथर्, एकदा हाच प्र न सवार्ंस टाकला की पेशवाई बुडा यापासनू 

िहदंु थानात नाव काढ यासारखे रा ट्रीय पु ष असे कोण उ प न झाले यांची नावे प्र येकाने सांगावी. यात 

यांस सवार्ंत अिधक मते िमळतील असे शेवटी बारा िनवडले जातील. एक आठवडाभर तीच चचार् चालनू शेवटी 
नामाव या आ या; पण यात स तावन या क्रांितवीरांतील एकाचेही नाव कोणास सचुले नाही. रा ट्रीय पु षांत 

स तावन या क्रांतीतील एक नाव एकाने काय त ेसचुिवले आिण ते या त्रीचे - ल मीबाईचे! बाकी यांना तेही 
सचुले नाही. ते हा मग या इितहासावर आ ही अनेक वेळा बैठकीतून याख्याने, सवंाद, यिक्तशः चचार् के या. 
बंगालीत प्रिसद्ध झालेले रजनीकांताचे ‘िशपाईयदु्ध’ हे पु तक आणिवले. या पु तकाचे नाव कसे चुकीचे आहे - त े

क्रांितयुद्ध िशपायांचे युद्ध कसे न हतेच हे िवशद कर याचा प्रय न केला. पुढे प्र येकाचे त डी ता या टोपे, नानाराव 

पेशवे, कंुवरिसग, ल मीबाई इ यादी नावे ळलेली असत. थॉमस एकेि पसचे ‘अिमटेश स’् हे आमचे फार आवडते 

पु तक असे. कुराण इंग्रजी भाषांतरात प्रथम वाचले. नंतर बंगाली भाषांतर चाळले. िहदंु थान या तटास 

पोच यावर मराठी भाषांतर चाळले; या यितिरक्त अगदी मूळ वाचले हणजे याचा खरा वाद िमळेल असा 
मा या मसुलमान िमत्रांचा अिभप्राय पाहून यां याकडून प्र येक पान यां यासारखेच शिुचभूर्त मने एकाग्र बसनू 

वाचून आिण िहदंी भाषांतर करवून ऐकले. महंमद अ ली (इंग्लडं) यांनी कुराणास नवीन पाि चमा य उपनेत्रांतनू 

पाहून केलेले अगदी आधुिनक भाषांतरही वाचले. बायबल समग्र मागे दोनदा वाच याचे िलिहलेच आहे. उपिनषदे, 
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एकदा मखु्य दशोपिनषदातील एकेक घेऊन एकेक मिहना यावर रात्रीरात्री िवचार करीत वषर्भर अ यािसली. 
योगवािस ठही एकदा वाचावे हणनू सहज घेतले, तो याची गोडी इतकी लागली की वेदा तावर झाले या 
आम या अवलोकनात आले या ग्रथंांत असा सुदंर ग्रथं िवरळा असे वाटू लागले. काय ते िनरपवाद िसद्धा त - 

आिण काय ती सुदंर किवता की, िज या मोहक मखुातील मधुर सु वरात ते िसद्धा त वणास आिण मनास 

त लीन करीत आ यास पिरसावयास िमळतात. त व आिण किवता यांची सांगड सं कृत कवीच घाल ूजाणत. 

भगव गीतेचा िव वदशर्नाचा अ याय पहा, िकवा कािलदासा या का यातील िव णवुणर्नाचे लोक िकवा 
कुमारसभंवातील ‘ वयंिवधाता तपसः फलानाम ्केनािपकायेन तप चचार!’ अशी आकाशासारख्या अनाकलनीय 

यापक अथार्ला एखा या सुदंर सरोवरासारख्या लोकात चटकन प्रितिबिबत करणारी सरस वचने पहा! 
आिण खरोखरच किवतेचा आिण त वाचा िवरोध असणेच अशक्य आहे. किवता स दयार्स भलुलेली आिण 

स दयर् तेच की जे िनरपवाद पिरपूणर् आनदं देते. तेच स य! इंिद्रयमनबुद्धी यां या िवरोधास लवलेश वाव न उ  देता 
जे शंकाकुल आ यास एकाएकी िनःसशंय आिण सपंूणर् समाधानातच डोलिवते ते स य. तेच समाधान - समाधीचे 

स दयर्! - आिण हणनूच किवता तेथेच, ‘कंठे वयंग्राहिनिषक्तवाहुः’ होऊन आप या कामाची परम तृ ती पावते.  

हे वेदा तिवषयक ग्रथं वाचताना एक मात्र अनुभव आ हांला वारंवार यावा की, ता काळ िशरा-िशरा आिण 

तंतु-तंतु िढला, समरस, त लीन होऊन पुनः कमार् या िनरथर्क उठाठेवींत पड यास अगदी इनकार करीत! 

कम साह पार मावळून जाई. ‘नै क यर्िसद्धीं परमां’ हे श द सारखे गणुगणुत. वदेशसेवा, परोपकार, मकूदया 
इ यादी अ युदार भाषाही क्षिणक आिण पोरखेळ वाटू लागत. हीच ि थती भगूभर्शा त्रातील िकवा 
योितषशा त्रातील पु तके वाचताना पण िनरा या कारणामळेु होई. या शा त्रांतील कालाचे आिण सृ टीचे 

त्रासदायक भ य व पाहून आिण पृ वी आिण यिक्तजीवन तु छसे होऊन िनराशापूणर् कमर्वै यथर् वाटावे आिण 

दःुखी हावे परंतु वेदांता या सुदंर िसद्धांतांचे आनंदात कमार्चे वै यथर् दःुखदायी होत नसे. बाहुलीचे खेळणे आहे हे 

कळून होणारा हु पमोड या खेळ या या आनंदाहून अनंत पटीने आनंद देणारी ती प्र यक्ष सखीच िमळा याने 

नाहीसा होऊन तो कमार् या भसुा या बाहुलीचा याग सखुकारक होई. भौितक शा त्रांनी कमर्िवयोग होऊन त्रास 

वाटे. वेदा ताने कमर् याग करावासाच वाटून तो सखुकर होई. िक येक वेळा योगवािस ठािदक ग्रथंांचे लोक 

हणता हणता हातातले दोरखंड हातातच राहून मन इतके कमर्पराङ्मखु हावे की, तास तास अवयव देहास 

आहेत की नाहीत याचे भानही उ  नये. पाऊल पुढे पडू नये. वाटे सवर् सोडून यावे. प्रचारकायर्देखील केवळ पोरखेळ 

भासावा. शेवटी प्रकृतीने प्रवृ तीस बळेबळे फुरवून कायार्स जुपंवावे. उलटपक्षी इितहास आिण भौितक शा त्रे 
वाचीत गे यास वाभािवक कायर्लालसा के हा के हा इतकी प्रदी त हावी, महायुद्धा या, िहदंु थानातील 

त कालीन क्रांितकारक आघातप्र याघातां या, रिशयातील झारासारख्यांची िसहंासने चक्काचूर झा या या 
बात या ऐकताच कमर्शक्ती इतकी अनावर होऊन उठावी की, वाटे बुक्कीसरशी या तु ं गां या िभती धुळीस 

िमळवून आिण तो पूव क्त िहदंु थानचा वज उभा न मरणमारणा या क्षेत्रात आता उडी टाकावी! 
कमार् या आिण नै क यार् या अशा पर परिव द्ध झुजंी िरका या मना या मोक या मदैानावर अशा सारख्या 

चालत असत या पाहून कधी कधी वतःचे वतःलाच हस ूयावे! तथािप- 
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यां या सम वयाचा िवचार कर याचे हे थल न हे. हणनू तो ‘तथािप’ तेथे तसाच थोपवून ध न पढुील 

वतृा तकथनास आरंभ करणेच युक्त.  

कारागहृाबाहेरील िफरते गं्रथालय 

बंदीशाळेतील ग्रथंालयाचा प्रथमतः राजकीय बंदीवानांसच उपयोग होत असे; परंतु साधारण बंदीवानांतही 
िक येक सिुशिक्षत बंदीवान आलेले असत. यािवरिहत राजबं यां या सहवासाने प्राथिमक िशक्षण यां यापाशीच 

सपंािदले या लोकांतही िक येक असे बुिद्धमान लोक िनघाले की यां यात इितहासािदक विर ठ प्रतीची पु तके 

वाच याची योग्यता आिण आतुरता उ प न झाली होती. यां यासाठी िहदंी, मराठी इ यादी देशी भाषांत एक 

चांगले ग्रथंालय उघडणे अव य झाले. पण ते उघडावे कुठे, कसे आिण काय मागार्ने? अदंमान या अिधकार् यां या 
वाचनािव द्ध आिण ज्ञानाजर्नािव द्ध असले या िवलक्षण प्रवृ तीमळेु बंदीवानांस वाच याची चोरी झालेली. एक 

वेळ तंबाखू खाणे, चहा या करणे आिण इतर यसने उपभोिगणे उघडपणे करता येईल पण दहाजणांनी एकत्र 

चालिवलेली ज्ञानाजर्नाची सं था उघडपणे थािपत करणे अगदी अशक्य झालेले. ते हा मागे या सं थेचा उ लेख 

केलेला आहे, या अप्रकट सं थे या िनधीतून मोठमो या देशांचे इितहास, अथर्शा त्राची पु तके, उ तम 

ऐितहािसक कादंबर् या, बंदीशाळेबाहेर या िहदंी अबंदीवान अिधकार् यां या प यावर मागिव याचा क्रम चालिवला. 
ही पु तके एकत्र न ठेवता काही याचेजवळ तर काही याचेजवळ अशी िवख न ठेवावी. परंतु चालकाने ती 
पाळीपाळीने बंदीवानांकडून घ्यावी. पुढे पुढे बाहेर गेले या बंदीवानांकडून तेथील ‘ वतंत्र’ लोकांत जसा प्रचार 

वाढला तसा यांचे नावावर िहदंी मराठीतील बहुतेक प्रमखु वतर्मानपते्रही आणिवली गेली. वदेशात असताना 
यांस वतर्मानपत्र कशाशी खावे हे माहीत न हते अशा बंदीवानांस प्रथम िनयम हणनू वतर्मानपत्रे वाचावयास 

लावावीत. अखेर इतकी ची उ प न करता आली की वतर्मानपत्र येताच ते वा यास येईनासे झाले. एकाने सधंी 
पाहून लपून ते वाचावे आिण दहा दहाजणांनी ऐकावे. पत्र आधी मला की तुला हणनू भांडणे होताना पाहून 

आ हांस आनंद वाटे. भारतिमत्र, प्रताप, केसरी, के हा के हा सदेंश, िचत्रमयजगत,् सर वती, आयर्गेझटे, बंगाली, 
प्रभात अशी िकतीतरी पत्रे बंदीवान वाचू लागले. यापायी िक येकांनी िशक्षा खा या, िकती वाडर्र ‘तुटून’ गेले, 

िकती बंदी-लेखक काढून टाक यात आले, पण, वृ तपत्र बंदीवानांत प्रसार पावतच होती आिण यांतील बहुतेक 

आ हां राजबंदीवानांस थेट बंदीशालेतील कुलपेु ठोकले या खो यांतून वाचावयास िमळून अ य होत होती. 
या यितिरक्त बाहेर जे िहदंी मोठमोठे अिधकारी होते यां यासाठी जी आ ही एक राजनैितक ग्रथंांची िटपणी 
क न ठेवली होती याप्रमाणे ते इंग्रजी वा देशी पु तके आणनू वाचीत असत. प्र येक शेप नास पये पगार 

िमळिवणार् या अिधकार् यापाशी एक घरचे टुमदार ग्रथंालय असावे असा आमचा आग्रह असे आिण िक येकांनी तो 
पुरिवलाही. इटलीचा इितहास, फ्रा सचा इितहास, िमलचे अथर्शा त्र, िववेकानंदांचे ग्रथं, आिण िहदंु थानी 
इितहासावरील द त, रायडिे हडचे बदु्धकालीन िहदंु थान, अशोकादी चिरत्रे अशी पंचवीस एक पु तके या 
अिधकार् यांकडून हरप्रय नाने वाचून घे यात येत. या बंदीशालेबाहेरील ग्रथंालयाचा एक िविश ट उपयोग असा होऊ 

लागला की, बंदीशालेतील आम या ग्रथंालयात जी पु तके अवाचनीय वा भयंकर हणनू येऊ िदली जाईनात ती 
आ ही या बाहेरील ग्रथंालयातून मागवावी. रिशयन रा यक्रांती झा याबरोबर ितचा इितहास, स तावनचे क्रांतीची 
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िहदंी पु तके, िटळकांची याख्याने, लाला लजपतरायांचे ग्यारीबा डी अशी िकतीतरी पु तके आिण िवशेषतः जी 
बंदीशालेत येणे अगदी दिुमर्ळ ती वृ तपत्रे या बाहेरील िफर या ग्रथंालयातच आणली जात. आिण नतंर ह ते 
परह ते ती बदंीशाळेत अप्रकटपणे आणनू इंिग्लश न जाणणार् या आिण अव य ते हा जाणणार् या राजबदंीवानांस 

वाचावयास दे यात येत.  

बंदीवानास िशकिव याचा दसुरा उपयोग झाला तो हा की, यास साधारण वाचणे, िलिहणे, अकंगिणत येताच 

आिण इंग्रजी दोन-तीन पु तके होताच यांस ‘मनुशी’ होता येई. यायोगे आम या िशक्षणात प्रवीण झालेले 

देशिहतैषी िहदं ूबंदीवान बंदीशाळेत, कायार्लयात आिण बाहेरील िज यािज यांत ‘लेखकां’ या आिण इतर बंदी 
अिधकार् यां या जागेवर नेमले गेले. यायोगे यांचे ह तक ट तर दरू झालेच, यां या गाठीस चार पयेही बांधले 

गेलेच, पण प्रचारा या टीने मह वाचा लाभ झाला तो हा की, जसजशा वचर् वा या जागा या सावर्जिनक 

कळकळीचा काही तरी गंध असले या लोकां या हातांत पडू लाग या तसतसा वदेशी ताचा आिण वदेशीपक्षाचा 
प्रचार बंदीवानांत आिण वतंत्र वसाहतवा यांत वाढ यास फार उपयोग होऊ लागला. आिण यामळेु सरकारी 
कामात अयोग्य य यय तर आलाच नाही; परंतु उलटपक्षी बंदीवानांत देशािभमानािदक उदा त भावनांचा 
काहीतरी उदय होऊन यांची मानिसक आिण निैतक सधुारणा होत गे याने यसनासक्तता, दु टपणा, घातपात 

इ यादी दगुुर्णांपासनू होणारी भांडणे कमी होऊ लागली. वसाहत वसिव याचे जे मखु्य येय बंदीवानांची सधुारणा हे 

असावयास पािहजे होते तेही थोडबेहुत सा य होऊ लागले. यासाठी वा तिवक या प्रय नांस सरकारने उ तेजन 

दे यास पािहजे होते, वा तिवक सवार्ंसच यायोगे समाधान वाटावयास पािहजे होते परंत-ु ‘बंदीवानांची सधुारणा’ 
हे येयच यास माहीत न हते आिण चोपून काम क न घेणे हेच बंदीिवभागाचे अितकतर् य अशीच यांची 
समजतू होती, असेच अिधकारी बहुशः ितकड ेअस याने हे सवर् जवळजवळ दंडनीयच समजले जा याची भीती 
असे; हणनूच ते शक्यतो अप्रकटपणेच करावे लागे.  
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प्रकरण दसुरे 

अदंमानात शुद्धी 
आ ही सन १९११ या वषीर् अदंमानात पाय ठेवला. यानंतर थोडक्याच मिह यांत आ हास असे आढळू लागले 

की, काही िहदं ूबंदीवान अदंमानात आ यानंतर मसुलमान झाले असनू आपली नावेही यांनी बदलली आहेत. 

आ ही हे कसे घडते हणनू शोध क  लागलो तो तेथील िहदंूंपैकी कोणासही यािवषयी काहीच मह व वाटत नसनू 

ती एक इतकी पिरचयाचीच घटना आहे की, ित यात चौकशी ती काय करावयाची असे यांचे मत अस याचे 

मा या प्र ययास आले. अदंमानात वा तिवकपणे पाहता इंग्रजी अिधकार् यांची कतुर्मकतुर्म ्समथर् अशी स ता 
अस याने तेथे यां या हातात िनराधार आिण अनाथ होऊन पडले या िहदं ूबदंीवानांस िख्र ती करिवले जा याचा 
अिधक सभंव होता. १८५७ पयर्ंत कायार्लयांतूनच न हे तर सेनािनवेशांतूनही िख्र ती धमर् फैलाव यास 

अिधकार् यांकडून अनेक सवलती दे यात येत. परंत ुस तावन या या क्रांितयुद्धाची प्रचंड ठोकर लाग यापासनू 

एकंदरीत सरकारी अिधकारी धमर्प्रसारा या भानगडीत फारसे पडनेासे झाले. य यिप अजनूही अपरा यां या जाती 
हणनू यावर ठसा मार यात आला आहे अशा काही जातीं या या वसाहती केले या असतात, यांवर 

िमशनर् यांचे बरेच वचर् व प्र यक्षाप्र यक्षपणे गाजत असते. तथािप मा या वतः या अनभुवाव न मी असे 

िन चयाने हण ूशकतो की, कारासं थेचा उपयोग िहदंूंना बाटिव या या कामाकड ेक न घेतला जात नाही. कोठे 

कोठे िख्र ती प्रचारक प्राथर्नेस येतो; पण याचे प्राथर्नेस जा यास कोणावरही हण यासारखी सक्ती कधीही 
कर यात येत नाही. तुरळक अपवाद सोडून, अदंमानात िहदंूंना िख्र ती कर यासाठी गु त वा प्रकट, प्र यक्ष व 

अप्र यक्ष अशी कोणतीही खटपट सरकारी रीतीने तर नाहीच; पण सरकारी अिधकार् यां या यिक्तशः वजनाचा 
दु पयोग क नही होत नसे. या तुरळक उपकाराचे एक उदाहरण आ हास वतः सोडवावे लागले. याचा िनदश पुढे 

येईलच. परंत ुअदंमाना या िहदं ूबंदीवानांस धाकाने, लाचलचुपतीने वा एकसारखा उपदेशाचा ससेिमरा मागे लावून 

िख्र ती के याची उदाहरणे आम या चौदा वषार्ंचे अनुभवात चार देखील घडलेली आठवत नाहीत.  

या िख्र ती स ते या हातात ते अदंमानातील िहदं ूबंदीवान पडलेले होते या स तेने यां यावर आपला धमर् 
लाद याचा कोणताही अ या य प्रय न केला नसतानाही हे केवढे आ चयर् होते की, या िहदं ूबंदीवानांप्रमाणेच 

याच बंदी वीपात अवश आिण हताश अशा बंदीवान होऊन पडले या मसुलमान बं यांनी मात्र आप या िहदं ू

सहबं यांस बाटवून मसुलमान कर यासाठी यां यावर बला कार करावा, यांचा छळ करावा, यांस फूस लावावी 
आिण वधमर्प्रसाराथर् वतः पीडा न देणार् या िख्र ती स तेने परधमीर्य मसुलमानांकडून चाललेले हे िहदंूंचे छळ 

मात्र उपेक्षेने चाल ू यावेत! मो या बंदीवानांची गो ट एक वेळ सोडून िदली तरी जी लहान कोव या वयाची मलेु 

का यापा यावर िकवा कारागारात धाडली जातात यां या शरीराची, आरोग्याची अजाण हणनू जशी सरकार 

िवशेष काळजी घेते तशीच यां या आ याची व धमार्ची काळजी घेणे आिण िनदान ती समजंस वयात येईतो तरी 
यां या धमार्चे सगंोपन करणे हे अज्ञाना या सपं तीचे रक्षण कर याइतके तरी मह वाचे सावर्जिनक कतर् य 

आहेच आहे. पण ते कारासं थेत मळुीच केले जात नाही. अदंमानाची तर गो टच सोडा, पण िहदंु थानात या 
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बहुतेक कारागारांतून िहदं ूबंदीवानांस मसुलमान कर याचा सपाटा गपुचूपपणे मसुलमान बंदीवानांकरवी आिण 

मसुलमानी जमादार, हेड ऑिफसर, वॉडर्र इ यादी बंदी अिधकार् यांकडून चाललेला असतो. चौदा वषार्ं या 
अनुभवानंतर आिण वरील प्रकारास आळा घाल यासाठी आटोकाट प्रय न करीत असता या िवषयाची खडान-्खडा 
मािहती झा यानंतर आ ही प टपणे असे िवधान करतो की, िद लीची िकवा मुबंईची जु मा मशीद ही िजतक्या 
िहदंूंस प्रितवषीर् बाटवीत नसेल िततक्या िहदंूंस ही कारासं थेची मशीद बाटवीत असते.  

िहदंूंस सघंिटत प्रय नाने फशी पाडणार् या हसन िनजामी या ज्ञात जा याहून सहज हजारो िहदंूंस आजपयर्ंत 

बाटवून टाकणारे हे या कारासं थे या अ य मिशदीतील अज्ञात जाळे फारसे कमी भयंकर नाही.  
भ्र टीकरणाचा प्रथम िवधी मुबंई इ यादी नगरांतील चोरां या मसुलमानी अ यांत होतो.  
कारासं थेतील या मसुलमानी भ्र टीकरणाची कोणतीही सघंिटत योजना नाही. ितचे कोणीही अिधकृत चालक 

वा पे्ररक नाहीत. प्र येक मसुलमानास लहानपणापासनू हे िशक्षण िमळते की, एक -अधार् जो जसा गवसेल तसा 
काफर मसुलमान करीत रािहलास की या लोकी तुझी मा यता वाढून परलोकी तु या मोठमो या पापांची क्षमा 
होईल आिण तुला वगीर्य अ सरादी भोग िमळतील! अस या िशक्षणाने या कारासं थेतील मसुलमानी 
भ्र टीकरणाला मळू पे्ररणा िमळते. ितला पिहले यक्त व प मुबंई, कलक ता, िद ली, लाहोर, मद्रास इ यादी 
मोठमो या नगरांत या मसुलमानी चोर-दरोडखेोरां या टो या वावरतात, यां या यां या अ यांतनू िमळते. 
कारण चोरी, दरोड े इ यादी पापे करणार् या आिण िशक्षा खा ले या मसुलमानी बंदीवानांत राहून यां या 
मनोवृ तीचा यांना प ता लागला आहे ते ही गो ट ता काळ मा य करतील की, िहदंूं या घरी केलेली चोरी िकवा 
िहदं ूगावांवर वा यापार् यांवर घातलेला दरोडा हे या मसुलमानी अ यांत क्ष य मानले जाते; इतकेच न हे तर 

भषूणभतूही गणले जाते. आ ही असे मौलवी पािहले आहेत की, जे अशा मसुलमानी अपरा यास िनरपराधी 
समजत. अशा मनोवृ तीचे या धं यात पडलेले ते आततायी लोक आप या धमार् या म यपानिनषेध, प्राथर्ना, दान 

इ यादी बहुतके आज्ञा पायाखाली तुडवीत असतातच. िहदंूंची चोरी केली हणजे ते मसुलमानांची करीत नाहीत 

असेही नाही; यां या आपसातील वैमन यात हजारो ह या घडतच असतात. पण या सवर् पापांचे प्रायि च ताथर् वर 

िदलेला जो एक सोपा धमर्िवधी यास लहानपणापासनू पढिवलेला असतो की, तू काफरास मुसलमान करीत जा, तो 
यास अशा ि थतीत फार सोई कर रीतीने करता येतो. न हे तो िवधी करणे यां या या चोरी, दरोड,े ठगी इ यादी 
लौिकक धं यासच अगदी अव य असतो. कारण मुबंईसारख्या नगरातील चोरां या अ यातील मािहती 
असले यांना ठाऊक आहे की, यांचेही एकेक महंत असतात. ते अ यंत स य आिण माननीय असा धदंा करीत 

पातीने दकुान चालवीत असतात. यां या हाताखाली नविशकी पोरे नेहमी राबत असतात. ही पोरे यां या 
िशकवणीनु प िखसे कातर या या पिह या इय ततेून िखडकी फोड या या दसुर् या इय तेत, ितजोरी फोड या या 
ितसर् या इय तेत, सरुा दाखवून उघड वाट मार या या चौ या इय तेत आिण शेवटी दरो यां या टोळीत समािव ट 

हो या या पाच या इय तते बढती पावत जातात. तु ं गात गेली तर ही पोरे जातात. महंत सहसा हलत नाहीत, 

फसत नाहीत. अशा या िव यापीठात नवीन मलुांचा भरणा एकसहा होत रािहला पािहजे हे उघड आहे.  
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 हे चोरांचे अ ड े िहदंूंचे असले तर यात अनाथ भणगं िहदं ू पोर जशी सापडतात, तशी मसुलमान पोरेही 
थोडीशी सापडतात. परंतु िहदंूंचा धमर्च सांगतो की, तू मसुलमानाबरोबर जेवू नकोस, खाऊ नकोस आिण 

मसुलमानाचे िहदं ूकरणे ही तर क पनाही यांस ग्रहण करवत नाही. हणनू िहदं ूमहंताचे अ यात मसुलमानी 
मलेु गवसली तर ती चोर होतील, पाजी होतील, तु गात जातील; पण मसुलमानी धमार्पासनू युत हो याचे काही 
भय नसते. उलट यांचेबरोबर एखादे वेळेस खाणेिपणे, िन पाय हणनू का होईना, पण घड यास िहदं ूमहंतच 

मसुलमान हणनू िहदंूंतनू पितत हावयाचे! पण मसुलमानी महंताचे अ यात जी अनाथ, भणगं, उनाड अशी 
िहदं ूमलेु सापडतात यांची ि थती मात्र वरील प्रकार या अगदी उलट होते. यांना चोर् या िशका या लागतातच, 

पापे करावी लागतातच, कारागहृात पडावे लागतेच, पण वर आप या िहदं ूधमार्पासनू युतही हावे लागते. कारण 

चोर् यामार् या करताना प्रसगं पडले या याशी खाणे, वेळी शडी कापणे, वेळी दाढी राखणे इ यादी सवर् प्रकार करावे 

लागणारच. परंतु अशा रीतीने या िहदं ूमलुांस एकदा-दोनदा अभ य भक्षण करवून िकवा या या भाकरी या 
तुक यास िशवून िकवा मसुलमानी नाव देऊन, पोिलसास नीट फसिव यासाठी चटकन शडी कापून आिण सुतंा 
क न टाकावी लागली की, या प्र येक कृतीने तो िहदं ूमलुगा आपण होऊनच आता आपण मसुलमान झालो असे 

समज ूलागतो! या या घरात याला िशक्षणच असे िमळालेले असते की, ‘‘िवटाळले या भाकरी या तुक यात 

िकवा मसुलमाना या जेवताना लागले या बोटा या पशार्त तझुा सारा िहदंधुमर् राख याचे साम यर् आहे. ’ अशा 
प्रकारे शेकडो िहदं ूमलेु आिण त ण कोणासही न कळता मुबंईसारख्या मोठमो या नगरांतील चोरदरोडखेोरां या 
अ यातून गु तपणे मसुलमान होत आहेत! यां या या मसुलमानांशी खा या- या याची बातमी लागताच 

यां या जाती यास घेईनाशा होतात आिण मौलवी महंत यास ‘‘ अरे तू मसुलमान झालेला आहेसच, आता केवळ 

नमाज पढ, सुतंा कर की तुला ती फलाणी मसुलमानाची पोर देऊन टाकून तुझ ेलग्न ठोठावून टाकू!’’ हणनू 

सांगतात. या महंता या अ यावर जशी उचली मलेु तशा उच या बाजारी मलुीही न दले या आिण सवकले या 
असतात. अशा पायर् यापायर् यांनी िहदंूंची मलेु मसुलमानी चोरां या अ यात पाऊल टाकताच आप या 
िहदंधुमार्सच हरवून बसतात ही गो ट या मसुलमानी अ यातील महंतासही न हे तर मलेु जा यात 

पकड यासाठी यांनी नेमले या जु या सो या मसुलमान मलुांनाही पक्की माहीत असते; आिण ते या िहदं ूमलुांस 

या प्रकारे बाटिव याचा हेतुपूवर्क प्रय न झटून करतात. कारण वर सांिगत याप्रमाणे यां या पापकमार्स या िहदं ू

मलुांकडून साहा यचे साहा य पोचून उलट या पापासाठी िमळणार् या पारलौिकक िशक्षेपासनू सटुका िमळते. 
इतकेच न हे, तर एक काफर मसुलमान के या या पु यासाठी काहीतरी पािरतोिषकही िमळेल हणनू यांची 
िन ठा असते! 

नगरातील चोरां या अ यांतनू जे वाचतात ते बंदीगहृात मसुलमानी भ्र टीकरणास बळी पडतात. 

कारागहृातून आढळणार् या बाटले या िहदंूंत वर विणर्ले या प्रकाराने बाटलेले काही लोक असतात. परंतु काही 
बंदीगहृात ये यापूवीर्च बाटलेले असतात. लहान गावांतून चोर् या केलेले, उ क्षोभात ह या कर या या अपराधाने 

िशक्षा झालेले, िकवा जे मसुलमान चोरां या अ यात न सापडता िहदंूं या चोर- अ यात सापडले होते अथवा 
इतर अपराधासाठी शेती-िबती या मारामार् यात दंिडले गेले असे िक येक िहदं ूबंदीगहृात बाटिवले जातात. यातही 
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पंचवीस वषार्ंचे आतील त ण आिण िकशोरवय क मलेुच अिधक बाटत. मुबंई या अ यातील मागे िनदिशले या 
महंतांपैकी जे काही मसुलमान महंत अखेर दंडिवधाना या (िक्रिमनल लॉ या) कातरीत गवसनू तु ं गात आलेले 

असतात, ते अशा नवीन िहदं ूमलुांवर बंदीगहृातही डोळा ठेवतात. कारण तेथेच यांना चोरीचे पिहले वा पुढचे धड े

देऊन मसुलमान क न टाकले की, बंदीगहृातून ती मलेु यां या दु ट यवसायास उपयोगी पडून यां या मुबंई 

इ यादी नगरांतील अ यांत समािव ट केली जात. मसुलमान कर या या या प्रय नास बंदीगहृात चाकरीवर 

असलेले मसुलमान िशपाईही के हा के हा ह ते परह ते साहा य देताना आढळतात. परंतु मसुलमान बंदीवानांतनू 

जे वॉडर्र, पेटी ऑिफसर इ यादी बंदीवान-अिधकारी नेमले जातात ते मात्र शेकडा न वद प्रमाणाने िहदंूंस 

धाकदपटशा इ यादी साधेल या उपायांनी बाटिव यात काहीही कसरू करीत नाहीत.  

िहदंु थानातील बहुतेक कारागारांत जर ही ि थती आढळून येते तर अदंमानाची गो टच िवचारावयास नको. 
तेथे प्रथमपासनू धमार्ंध आिण पापपरायण पठाण, बलचुी इ यादी मसुलमानी बंदीवानांतीलच वॉडर्र वगरेै 

अिधकारी नेमलेले असत. यातही राजकीय बंदीवान िहदंचू अस याने जमादारािदक जागांवर मसुलमानांनाच 

नेम याचा अगदी कट्टर पिरपाठ पडलेला. हे लोक िहदंूंना सक्त कामात घालनू, कठोर दंडाचा धाक दाखवून खोटे-

खरे खटले एकसारखे उभा न कसे सतावून सोडीत आिण या ससेिमर् यातून सटुावयाचे तर मसुलमान हो असे 

प टपणे सांगनू अ पवयी आिण बापु या िहदंूंस मसुलमान होणे कसे भाग पाडीत हे पूवार्धार्त थोडबेहुत िदग्दिशर्त 

केलेलेच आहे. हा प्रकार येता जाता जसजसा आम या टीस पडू लागला तसतसा याचा काही तरी प्रितकार 

केलाच पािहजे असे आ हांस वाटू लागले. दर मिह या-पंधरा िदवसांत एखादा तरी िहदं ूगपुचुप िहदंूं या पंगतीतून 

उठून मसुलमानां या पगंतीत जेवावयास बस यास गेलेला िदसे! आ हांस ही ि थती दःुसह होई. परंतु आ ही 
पडलो कोठीबंद! काय करावे हे सचेुना! 

इतर िहदं ूबंदीवानां या मनात वेष उ प न कर याचा प्रय न क  लागलो तो आढळून आले की, यांना या 
गो टीचे काहीच सोयर-सतुक वाटेना. जो तो हणे ‘मला काय याचे!’ 

मुसलमानांस िवरोध 

अज्ञ िहदंूंची गो ट राहो, पण राजकीय बंदीवानांतही या मसुलमानीकरणास अडथळा कर याचे धाडस 

िक येकांस होईना आिण ते एका अथीर् क्ष य होते; कारण यां या ितितके्षने ताण तरी िकती सोसावा! देशात अ ांत 

म क न ते भयंकर दंड भोगीत कारागारात िखतपत पडलेले, यात आता कारागारातही सवार्ंशी झुंज खेळत 

आणखी क टमय ि थतीत पड याइतकी दैिहक शक्ती तरी मनु यास हवीना! यांचा भार ते सहन करीत होते. 

दसुरी कामे खरोखर पाहता दसुर् यांनी करावयास पािहजे होती ते हा राजबंदीवानांत जे हणत- राहू या आता ती 
भानगड! या कू्रर पठाणी जमादार-हवालदारांशी न भांडताच जगणे कठीण, यात यां या धािमर्क वेडास प्रितरोध 

क न कोण यांचा रोष क न घेतो? असे जे हणत - यांचे ते हणणे एका टीने साहिजक होते. परंतु जे दोनचार 

लोक आपणास आता अिधक क ट सोस याची शक्ती नाही ही गो ट प्रांजलपणे मा य कर यास अहंकाराने िसद्ध न 

होता उलट ती मसुलमानां या भ्र टीकरणाचा प्रितकार कर याची खटपटच मखूर्पणाची आहे हणनू हणत या 
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िनिम ताखाली आपला याडपणा झाकू पाहात यांचे वतर्न मात्र िनषेधाहर् आिण िन य होते यात काही शंका नाही. 
यां यापैकी काहींनी तर मसुलमानी जमादारास प्रस न कर यासाठी आपणही मसुलमानी धमर्च वीकार या या 
बेतात आहोत असे िन य भासवून िदवस काढावेत - मग इतर िहदंूंस यां या डो यांदेखत भ्र ट केले जात असता 
याचा प्रितकार कर याची गो ट कशाला? 

या मसुलमानी अिधकार् यांस प्रस न कर या या आिण आपले हे भी वच शहाणपण आहे हणनू 

हण या या पुढची पायरी अथार्तच ही होती की, पुढे जे हा मसुलमानी पंजातून िहदं ूलोकांस सोडिव यासाठी 
भांडणे जुपंत ते हा या वृ ती या लोकांनी ती भांडणे भांडणार् या िहदं ूलोकांस वेड े हणनू मसुलमान जमादारास 

प्रस न करावे आिण िहदं ूलोकांस सांगावे की ‘‘अरे कसली भ्र टता िन शुद्धता? असले हे पितत, अपराधी, नीच लोक 

िहदं ूसमाजात रािहले काय आिण गेले काय सारखेच! जे भयाने वा पैशाने मसुलमान होतात, ते िहदं ूअसनू तरी 
काय लाभ? हा िहदं ूक न घे याचा िन वळ पोरखेळ आहे’’ असेच सपुिर टडटं, बारी, किमशनर इ यादी इंग्रजी 
अिधकारी आ हांस हणत. असेच मानभावी मसुलमानही आ हांस िशकवू पाहत. शुद्धीकरणावरील हे आके्षप 

अजनूही परधमीर्य दांिभकांकडूनच न हेत तर वधमीर्य प्रामािणक पण भो या माणसांकडूनही आण यात येतात. 

हणनू यातील हे वाभास थोडा िवशद के यावाचून अदंमानात या वेळेस काय भावना आिण िवचार आ हांस हे 

शुद्धीकरणाचे कायर् हाती घ्यावयास प्रवृ त करते झाले हे वाचका या नीट लक्षात येणार नाही.  

शुद्धीकरण हा केवळ पोरखेळ आहे काय? 

पिततांस, लु यांस, अपरा यांस ते िहदं ूसमाजात ज मास आले असतानाही िवधमार्त जाऊ न दे यासाठी 
प्रय न करणे हा जर पोरखेळ आहे तर आज मसुलमान लोक हजारो वष वेळेवर युद्धे क न देखील िहदं ूपिततांस, 

लु यांस, अपरा यांस मसुलमान क न घे याचा पोरखेळ का खेळत आहेत? मसुलमान धमर्वेड ेआहेत! ठीक. पण 

हे सजु्ञ, वतंत्र िवचारी युरोिपयन आिण हे अमेिरकन लाखो पये जमवून आिण खचूर्न िहदंु थानातील यःकि चत 

खे यांत तर काय पण अर यांतही, पिततच तर काय पण अगदी पशुसमान रानटी िहदंूंनाही िख्र ती कर यासाठी 
छलबललोभािदक साधनांनी जे झटत आले तेही काय पोरखेळ हणनूच! असले लोभी दु ट लोक िहदं ूसमाजात 

असनू तरी काय लाभ? तर आ ही हणतो हे मसुलमान समाजात वा िख्र ती समाजात तरी जाऊन काय उपयोग? 

परधमीर्यांस आ ही िवचारतो तुमचा यांना बाटिव यासाठी तरी एवढा अट्टाहास कां? जे पितत, दु ट आहेत ते 
आ हांस चालतील. तुम या महंमदीय आिण इसायी पिवत्र कुळात यांस ओढून नेऊन आपले पािव य कशास 

िवटाळून घेता? पोरखेळासाठी लाखो पये उधळून तु ही आरंभच नका क  हणजे िहदंूंनांही शुद्धीकरणाचा डाव 

खेळून या पोरखेळात भाग घ्यावयाचा मोह पडणार नाही.  
परंतु जर हा पोरखेळ नसेल, जर हजारो मोठमोठे सम्राट, साधू, धमर्प्रवतर्क आिण िभकू्ष करोडो पयांचा चुराडा 

करीत आपआपली सं कृती आिण धमर् यांचा पगडा जगावर बसिव यासाठी युरोपातून आिण अरेिबयातून आज 

शतकानुशतके झटत आले असे हणत असाल तर मग या या िहदंूंस आपली सं कृती आिण धमर् हा जगावर 
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प्रसतृ झाला असता जगाचे अिंतम क याण अिधक सलुभपणे आिण िनि चतीने साधेल असा िव वास वाटत आहे 

यांचे शुद्धीकरणाचे प्रय नही तु हांस तमु या प्रय नांइतके या य आिण गभंीर वाटले पािहजेत.  

पितत, म यिप, कलही, नीच अशा लोकांत तु ही तुम या धमार्चा प्रचार करता तो का? यां या आ याचे 

तारण हावे हणनू? तर मग आ हीही अशा दु ट, नीच आिण म यिप लोकांस आम या धमार्तच ठेव याचा आिण 

शुद्ध क न घे याचा जो प्रय न करतो तो ‘ वधम िनधनं ेयः’ या उक्तीप्रमाणे यां या आ याचे तारण िहदं ू

धमार्ने आिण सं कृतीनेच होते हणनूच होय.  

जे पितत यां याच तर तारणाची िवशषे आव यकता 
जर तु ही िहदंूंस, मग तो िकतीही पितत आिण नीच का असेना, परंतु लोभाचे, कामाचे, यसनाचे देखील 

आिमष दाखवून आिण आमचे मौलवीसाहेब तर सरुी दाखवूनही जे बाटवता, ते तुमचा समाज आिण सखं्याबळ 

वाढिव याकिरता तुम या ऐिहक लाभासाठी बाटवीत असाल तर याचप्रमाणे आ ही िहदंहूी आमचा समाज आिण 

सखं्याबळ वाढिव यासाठी आिण आमची सं कृती क्षीणतर होऊन अ य जातींपुढे आप या जातीय जीवनाचा बळी 
िदला जाऊ नये हणनू याच कारणासाठी आ ही बाटिवले या िहदंूंस शुद्ध क न घेतो; मग तो नीच, पितत का 
असेना.  

कारण ती यक्ती, जी भ्र टिव याकिरता तु ही झटता ती, दु ट वा म यिप वा पितत असेल; परंतु तु ही 
सू म िवचारांती हे सामािजक स य ओळखून यानात ठेवलेले आहे की, ती यक्ती तु ही नावाने, बळाने, कशी-
तरी मसुलमानी वा िख्र ती धमार्त क बून ठेवलीत की ितची सतंती लहानपणापासनू तुम या सं कृतीतच 

वाढ याने मनाने पक्की िख्र ती वा मसुलमानी होऊन तुम यातील सजु्ञ, बिल ठ आिण उपयुक्त नागिरकांची 
सखं्या वाढवील. कारण दु टाची, म य याची वा लबाडाची सतंती लबाडच िनपजते असा िनयम नाही. कॅनडा आिण 

ऑ टे्रिलया या वीपांत अशीच टाकाऊ माणसे इंग्लडंने धाडली. आज याच इंग्लडंतील ह यारी, चोर, दरोडखेोर 

अपरा यां या या वीपांतिरत पिततां या वंशजांनी कॅनडात आिण ऑ टे्रिलयात वतंत्र रा टे्र आिण रा ये 

थािपत क न चालिवली आहेत. िहदं ूसमाजातील घाण आिण गाळही तु ही पाव याने - सो या या पाव याने - 

जे एकसारखे ओढीत आहा ते एव याचसाठी की, सजु्ञ शेतकर् याप्रमाणे तु हांस या घाणी या आिण गाळा या 
उपयोगाची मािहती आहे - की जर याचे खत शा त्रीय रीतीने उपयोिजले तर जीवनद धा या या सोनेरी कणसांनी 
तुमची शेती पुढील वषार्ं या धा यातून डवडवून डोल ूलागेल.  

आिण हेच सामािजक त व यानात ठेवनू नीच असो, चोर असो, लु चा असो, अज्ञ असो, पण िहदं ू हटला की तो 
परधमार्त जाऊ यावयाचा नाही आिण गेला असला तर तो परत शुद्ध क न िहदं ूसमाजात समािव ट क न 

घ्यावयाचा हणनू शुद्धीकरणाची आमची सेना झटत आहे. कारण चोर जरी असला तरी िहदं ूचोर हा मसुलमान 

चोराहून िहदं ूसं कृतीस कमी हािनकारक आहे. िहदं ूचोर नुसती चोरीच करील, पण केवळ देऊळ हणनू फोडणार 

नाही, मतूीर् तोडणार नाही िकवा वेद जाळणार नाही. मसुलमान चोर चोरी तर करीलच, पण जाता जाता देवमतूीर्चा 
उ छेद क न आिण शक्य तर एखा या तरी ‘काफरा या’ डोक्यात तो काफर हणनूच सोटा घालनू वगार्त या 
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चोरीचे पापक्षालन हो यापरुते रक्त सांड यास कमी करणार नाही! हा फरक सदोिदत सभंवनीय हणनू यानात 

ठेवला पािहजे. एव यासाठी देखील चोरी सटुत नसेल, म य सटुत नसेल, लोभ सटुत नसेल तरी िचतंा नाही. पण 

तरीही िहदंु व सोडू नकोस. तू िहदंचूा िहदं ूराहा हणनू पितताचे मन वळिवणे िहदं ूसं कृती या जातीय जीवना या 
टीने अव य आहे हे िसद्ध होते.  

परंतु शुद्धीकरणाची चळवळ चोरापोरातही का चाल ू ठेवली पािहजे यास दसुर् या वरील कारणाहूनही अ यंत 

मह वाचे, आणखी एक समपर्क कारण आहे.  

चोरी सोडलीस तर उ तमच! पण ती सटुत नसेल तर िनदान िहदं ूचोर होऊन तरी राहा. कारण चोरी न सोडणे हे पाप 

असले तरी िहदं ून राहणे हे या पापाहून शतपट घोर असे रा ट्रीय आिण सामािजक पाप आहे - निैतक तर आहेच 

आहे. ते तरी िनदान क  नकोस! असे प्र येक मनु याला, मग तो िकतीही टाकाऊ का असेना, आपण िहदंूंनी 
सांिगतले पािहजे. यासाठी झटले पािहजे; कारण असेच ‘टाकाऊ’ बांधव आप या पूवर्जांनी आप या वतः या 
पािव या या घमडीत परधमार्त प्रितिपढीस जाऊ िदले - मला काय याचे? याचा धमर् या यापाशी! - तो 
कवडीमोलच आहे? जाईना का, अशा अितशहा या आ मघातकी समजतुीने जाऊ िदले. आिण पिरणाम काय झाला 
पाहा! या एकेका टाकाऊ मनु यास परधमार्त टाक याने आज शंभर वषार्ंनंतर या या बीजापासनू िहदं ूधमार्चे, 

सं कृतीचे आिण समाजाचे शेकडो कटे्ट शत्र ूउ प न झाले! औरंगजेब एका रजपूत बाई याच अशा पितत टाकाऊ 

कुशीत उ प न झाला होता! मलबारचे हे मोपले अध-अिधक रक्तमांसबीजाने मळू या िहदंूंचे वंशज! पण यांना 
आता आपली आई कोण याची ओळख उरली आहे काय? हा भयंकर फरक केवळ या मूळ िहदंूंची शडी बळाने 

कापून दाढी ठेवणार् या मसुलमानी मौलवीं या या ‘पोरखेळाचा’च पिरणाम होय.  

थोरांच ेपोरखेळ 

एतदथर् नावाने का होईना परंतु िकतीही नीच िकवा िन पयोगी जरी झाला तरी याला िहदंु वा या कक्षेत 

ठेव यासाठी िकवा आण यासाठी झटलेच पािहजे. जो पोरखेळ न खेळ याने आज िहदं ूसं कृतीवर मारक आघात 

करणारे मलबारचे दंगे िठकिठकाणी उ प न होऊ शकले तो पोरखेळ तो दाढी मुडूंन शडी ठेव याचा, मसुलमान व 

िख्र चन नाव बदलनू िहदं ूनाव ठेव याचा, िकवा नसुते तुळशीपत्र देऊन तू िहदं ूझालास ना हणनू याची वीकृती 
यावयाचा तो पोरखेळ, आता थोरांनी देखील खेळलाच पािहजे! नीचांस, दंिडतांस, पा यांस यां यासाठी नसले 

तरी यांची सतंती िहदंु वास मकूु नये हणनू तरी िहदं ूसमाजात समािव ट क न घे यासाठी झटलेच पािहजे. 

केवळ सामािजक टीनेही झटले पािहजे. पारलौिकक टीने तर पािहजेच पािहजे! आिण कोणी सांगावे या 
तुम या अहंम य आ यतेस पापी आिण नशृंस वाटणार् या ह यारी चोरापोरांतूनच पुढे एखादा वाि मकीही कशाव-
न िनपजणार नसेल? िहदंूंस आिण जगास रामायण अशाच एका टाकाऊ ह यारी चोरानेच उपायन हणनू िदलेले 

आहे! हणनू यांना उलटेसलुटे पण रामनाम जपू या! जपावयास लावा! झाले तर िहतच होईल!  
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अशा दरूवर िवचाराने पे्रिरत होऊन या कठोर कारागारात आिण वसाहतीतही चोर, दरोडखेोर आिण ह यारी अशा 
या पिततांसही मसुलमानी धमार् या तावडीतून सोडिव या साठी आपण उ यकु्त झाले पािहजे असे आ ही तेथील 

िहदंूंस आिण राजबंदीवानांस सांग ूलागलो. वरील वाक्ये सहासात वष आम या ओठावर सारखी खेळत होती. सन 

१९१३ या वषीर् हणजे आ ही अदंमानात गे यानंतर सरासरी दीड - दोन वषार्ंनी आ ही, िहदंूंस बाटिव याचा 
प्रय न करणार् या मसुलमानांवर पिहला खटला भरला. पिहला प्रितकार केला. राजबंदीवानांतील या लोकांनी 
आ हांस सा य कर यास त परता दशर्िवली आिण या िहदं ूबंदीवानांनी या चळवळीत हळूहळू उ साहाने भाग 

घे यास आरंभ केला यां या सहकायार्ने ही शुद्धीकरणाची चळवळ आ ही सरासरी इ. स. १९२०-२१ वषार्पयर्ंत 

हणजे आ ही अदंमानातून िहदंु थानातील तु ं गात धाडले जाइतो सारखी चालिवली होती. िहदंु थानात आ या-
वर येथील बदंीगहृातही ती सोडली नाही. यायोगे आम यावर िक येक वेळा मसुलमानी गुडंांनी शारीिरक आघात 

कर याचे, आ हांस ठार मार याचे कट केले, प्रय न केले, बंदीगहृात दंगे झाले, एकदा आम या बंधूवंर मसुलमानी 
गुडं तुटून पडून यांनी यांस घायाळही केले. पण ती चळवळ थांबली नाही. या चळवळीने अंदमानात नवीन िहदं ू

बाटिवणे तर जवळ जवळ अशक्यच झाले; पण पूवीर् बाटलेले िहदं ूदेखील वसाहतीत शुद्ध केले गेले.  

अंदमानात शदु्धी  
 अदंमानात िहदंूंस बाटिव याचा क्रम साधारणतः असा असे की, प्रथमतः चलान येताच िकवा यानतंर जे हा सधंी 
सापडले ते हा िहदंूंतील जी कोवळी मलेु वा घाबर् या वभावाची माणसे आढळत यांस िमझार्खान जमादार सक्त 

कामात धाडी, तेथील मसुलमानी वॉडर्र वा पेटी ऑिफसर यास एका बाजसू मारहाण, धाकदपटशा व िशवीगाळ 

करीत; दसुर् या बाजनू पूवीर् िहदं ूअसनू बाटले या मनु यास चो न आणलेली िमठाई, तंबाखू इ यादी व तू देऊन 

पे्रमाने वागवीत. ती नवीन सावजे अगदी त्र त होऊन रडकंुडीस आली की यांस सांग यात येई की, तू का मरतोस? 

या आम या अमक्या तमक्या प्रमाणे तूही मसुलमान हो हणजे तुझीही पण सवर् क टापासनू सटुका होईल, हळू-
हळू जी सावजे या पाशात येत यांस याच तंबाख ूइ यादी व तू देऊन शवेटी एक िदवस जेवतेवेळी उघडपणे 

िहदंूंची पंगत सोडून मसुलमानी पंगतीत नेऊन बसिव यात येई आिण मसुलमानांचे वयपंाकातून वाढ यात येई. 

अदंमानात कारागारात िहदंूंचा आिण मसुलमानांचा ‘भडंारा’ हणजे वयंपाक या या जातींकडून िनरिनराळा 
कर यात येत असे. एकदा ते िहदं ूमसुलमानी पंगतीत जेवताना िदसले की पु हा िहदंचू यांस परत आपले पंगतीत 

घेणार नाहीत हे मसुलमानांस माहीत अस याने ते या बाटिवले या िहदंिूवषयी अगदी िनि चत होत. केवळ एकदा 
याचे नाव बदलनू मसुलमानी तेवढे ठेवीत. कुणी िहदं ू यास चकूुन जरी या या िहदं ूनावाने हाका मा  लागला 
तरी िमझार्खान आिण इतर मसुलमानी ह तक या िहदंसू दटावून हणत ‘‘खबरदार! तो मसुलमान झाला आहे. 

या या मसुलमानी नावाने यास हाक मारा!’’ मसुलमानी धमार्ची दीक्षा हणजे इतकीच. कुराण, सुतंा, नमाज 

इ यादी कशाही गो टींची आव यकता नसे. तंबाखू हणजेच सुतंा, सक्त काम हेच कुराण, मसुलमानांत जेवण हाच 

नमाज.  
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सवर्साधारणपणे लोक असे बाटिवले जात. यांतून काही काहींची पुढे सुतंाही कर यात येई. कारागारातून सटुत े

वेळी ते लोक आपले मसुलमानी नाव न दीत लावून घेत. या वेळी यास कोणीही अिधकारी असे िवचारीत नसे की, 
तू हे िहदं ूनाव बदलनू मसुलमान नाव का धारण केलेस? तू मसुलमानी धमार्चा अ यास क न मसुलमान झालास 

की धाकदपटशा आिण लालचू यांना बळी पडून? पुढे तो मनु य बाहेर वसाहतीत गेला हणजे ितथेही मसुलमान 

अिधकारी असतच. ितथेही अशाच प्रकाराने िहदंूंस त ेभ्र टवीत असतच. आिण ददुवाची गो ट ही की, सकंटापुरते 

कोणी असे बेगडी मसुलमानीपण वीकारले असले आिण पुढे को या िहदंू या हाताखाली िकवा वतंत्र रीतीने राह-
याचा यास प्रसगं येताच याने वरकांती मसुलमानीपण टाकावयाचे मनात आणनू पु हा िहदंूंत िमसळ याचा 
प्रय न केला तरी िहदंचू आरडाओरड क न यास ‘‘बाटला! बाटला! हा तर मसुलमानांचे पंगतीस बसत असे!’’ असे 

हणनू यास आप यातून हुसकून देत! एकदा बाटलेला मनु य गपुचुप पु हा िहदं ूनाव धारण क न िहदंूंचे पंग-
तीत बस ूलागताच मसुलमानांहून कड या रीतीने यास िपटाळून मसुलमानांतच बसावयास लाव यासाठी िहदं ू

बंदीवानांची टोळी आरडाओरड करताना आ ही अनेक वेळा पािहली आहे! यामळेु िमझार्खानािदक मसुलमानी प्रचा-
रकाचे काम अगदी सोपे होई. एकदा कुठे तरी पेचात ध न िहदं ूबं यास मसुलमानां या पंगतीत जेवण घातले की 
मग यावर पहारा ठेवणे नको, यास पु हा तंबाखू देणे नको, नमाज पढिवणे नको, काही नको. तो मसुलमानां या 
पंजातून सटूु नये हणनू बाकीची सवर् यव था िहदं ू वतःच होऊन करीत! िहदंसू एक िदवस मसुलमान कर याची 
तसदी मसुलमानांनी घेतली की यास ज मभर न हे िप यानिप या मसुलमानांतच राहणे भाग पाड याची तसदी 
िहदं ू वयमेव घेणार! ही ददुवी ि थती जशी वदेशात तशीच या वदेशाचीच छाया यात पडलेली या 
का यापा यात!!  

अशा रीतीने दर मिह या दोन मिह यामागे तीन-चार- जण तरी िहदं ूमसुलमान होत. मग ते परत वदेशी आले 

िकवा अदंमानातच लग्ने क न रािहले तरी यांची सतंती मसुलमानच होई. आिण एक-दोन िप यांनी तर आपले 

पूवर्ज िहदं ूहोते हे मा य कर यासही अपमानकारक असे कट्टर िहदंु वेषी मसुलमानीपण या सतंतीत आज म 

िशक्षणाने प्रिव ट होई.  

के हा के हा एखा या िहदं ू त्रीने मसुलमान नवरा केला की ती मसुलमानीण होई. परंतु जर एखा या मसुलमान 

त्रीने उलट िहदं ूनवरा केला तर? ती िहदं ूहोई का? छ ! ितला होऊ देतो कोण! िहदं ूलोकच या त्रीस िहदं ूझाली 
हणनू समज याचे िठकाणी या िहदं ूनवर् यासच तो मसुलमान झाला हणनू बिह कृत करीत!  

या सवर् वी आ मघातक प्रवृ तीस आळा आल याचा प्रय न कर याचा आ ही िन चय केला. आिण १९१३ या वषीर् 
एका ब्रा मणाचे मलुास मसुलमानांनी घेरले असता यास बचाव यासाठी उघड खटपट केली. तीच गो ट अशा 
प्रकार या पुढे या अनेक झटापटी झा या याचे उदाहरण हणनू थोडक्यात सांग ू हणजे झाले.  
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िहदं ूमुलाचा खटला  
 हा उ तर िहदंु थानातील ब्रा मण मलुगा वीस एक वषार्ंचा असेल. चोरीकरता पूवीर् तु ं गात जाऊन आलेला हणजे 

दु ट सगंतीत मरुलेला होता. परंतु अजनू ब्रा मणपणाचा अिभमान धरी. काळेपाणी पाहताच तो घाबरला. यात 

कोल!ू पाहता पाहता पठाण वाडर्रांनी यास घेरले. या चांडाळ चौकडीचे िनलर् जपणे घोिषत केलेले ब्रीदच असे असे 

की, ‘‘िहदंओुंके लडकेको पिहले तंग करके (त्र त क न) िबघाडना चािहये। िफर वो तुरंत मसुलमान बन जाता है।’’ 
या यां या घणृा पद धमर्दीके्ष या प्रथम सं कारास तो मलुगा बळी पडून आधीच ‘िबघडला’ होता, आता केवळ 

उघड उघड याला मसुलमानी पंगतीत बसिवणे बाकी उरले होते. इतक्यात आ ही यास एका मनु याकडून िनरोप 

धाडून िहदंु व सोडू नकोस हणनू िवनतंी केली, तो हणाला, ‘‘सोडू नको तर काय क ? िमझार्खान मला पु हा 
कोलतू धाडील!’’ धमार्किरता त्रास सोसला पािहजे हे सांगनू या पिततावर काय पिरणाम होणार! यास सा य 

देणे, िमझार्खानिव द्ध सा य देणे अशा ि थतीत आ हीच वतःच कोठडीबंद या ि थतीत केवळ दघुर्ट! शेवटी 
एका सं याकाळी बारीकड ेती सवर् कागाळी अतं थ भेद घेऊन कळिवली. याचे पूवीर् असे प्रकार होतात हे बारीस 

माहीत न हते असे थोडचे होते! याचेवर काही पिरणाम झाला नाही. तो आ हांसच ‘‘ या भागात काय चालते हे 

तु हाला खोलीत कोणी सांिगतले!- जाऊ या हो ही िबघडलेली पोरे! तु ही या पोरखेळात कशास पडता?’’ इ यादी 
आड याितड या प्र नास िवचारीत रािहला. ते हा दसुरे िदवशी सपुिर टडटंला आ ही तो सवर् प्रकार सांिगतला. 
बारीने यांचे कान आधीच भ न ठेवलेले अस याने यांनी आ हांस तेच ठरािवक प्र न ‘‘अशी दु ट माणसे िहदंूंत 

रािहली काय िकवा मसुलमान झाली काय?’’ इ यादी िवचारले. आ हीही या प्रकरणा या आरंभी िदले या 
कोिटक्रमांनी यांस उ तरे िदली. शेवटी सपुिर टडटं हणाला, ‘‘कोणी जर आपण होऊन मसुलमान होत असेल तर 

यास आ ही कसे रोखणार?’’ आ ही हणालो, ‘‘आपण होऊन जात असेल तर आमचीही हरकत नाही. पण मसु-
लमान बंदीवान िहदंसू त्रास देऊन सक्त काम देऊन आिण लोभ दाखवून यास मसुलमान हो यास भाग पाडतात 

यास आपण िवरोध केला पािहजे. ’’ ते हा पयर्वेक्षक हणाला ‘‘तु हास कोणी मुसलमान िहदं ूमलुांना त्रास देताना 
वा तंबाखू इ यादी िनयमािव द्ध वाटताना आढळला तर कळवा. हणजे मी यास अव य प्रितरोध करीन. दंड 

ठोठावीन. ’’ 

कतर् य समजून अपमान िगळला  
 पयर्वेक्षक गेला. पण बारीला आिण िमझार्खानला आमचा राग आला. कारण भाषणात यांची िक येक गौ ये 

फोडावी लागली होती; आिण िवशेषतः आ हांस मसुलमानांस त्रास देताना धरा हणनू पयर्वेक्षकांनी िदलेली अनुज्ञा 
बारीस या या वतःचा अिधकार भगं करणारी वाटली. मसुलमानांत तर जो तो दात खाऊ लागला. कारण िहदं ू

हणजे यां या परसातला भाजीपाला. यांस मसुलमान कर या या यां या पैतकृ अिधकारािव द्ध कागाळी! 
यांनी ज मात कधी असला प्रकार ऐकला नाही! बारीने आमची खोड मोडायचा िन चय क न िमझार्खानास आिण 

या खवळले या मसुलमान वाडर्रास आतून याच मलुास मी वे छेने मसुलमान होतो; असे हणावयास िशकवा 
हणनू सांिगतले. दसुरे िदवशी तो दसुर् या भागात राहत असतानाही जाणनूबुजून आम या भागात यास आणले 
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आिण आम या- समोर यास मसुलमानांचे पंगतीत िमझार्खानने बसवून मसुलमानी अ न िदले. आिण आ हांस 

नाव न घेता बीभ स िश या हासडून िमझार् चाल ूलागला. या बंदीवानास या िदवसभर मसुलमानी नावाने ते लोक 

हाका मारीत होते. यायोगे आ हांस आप या अवशतेची लाज वाटावी, आ ही तो सवर् अपमान कतर् य समजनू 

अथार्तच िगळीत होतो.  

तु ही इतरांना िहदं ूका करीत नाही? 

दसुरे िदवशी सकाळी एक मसुलमान वॉडर्र दोन- तीन आ याची तंबाखू या बाटग्याचे हाती देत आहे तोच 

आमची चाळीतून ितकड े टी गेली. आ ही ताबडतोब उठून वॉडर्रास सांिगतले. पण वॉडर्र पडला िहदं!ू गयावया 
क न हणाला, ‘‘मी धरले तर िमझार्खान मला मातीस िमळवील!’’ ते हा वतः आरडाओरड क न आ ही पेटी 
ऑिफसरास बोलावून या मलुाची झडती घ्यावयास सांिगतले. ‘‘नाही तर पयर्वेक्षकाला सांगेन!’’ हणताच झडती 
घेतली गेली आिण सवर् तंबाखू याचे कमरेस सापडली. इतक्यात ही गडबड ऐकून धापा टाकीत िमझार्खान आला. 
याने तंबाखू तुला कोणी िदली िवचारताच या मलुाने या मसुलमानी वॉडर्रचे नाव सांिगतले. िमझार्खान आ हांस 

चाळीत तसे बंद ठेवून या मलुास खटला भर याकिरता हणनू बारीकड े घेऊन गेला. परंतु पुढे पाहतो तो या 
गो टीचा काहीच प ता नाही. बारीला सं याकाळी िवचारले तर यांनी अथार्तच खेकसनू उ तर िदले की, तु ं गाचा 
खटले धरणारा अिधकारी मी आहे. तु ही एक बंदी आहात. बंदीप्रमाणे वतःिवषयी काय ते बोला, नाही तर िशक्षा 
खाल! पयर्वेक्षक दोन िदवसांनी पु हा िफरतीवर आला याला बारीने काय सांिगतले होते ते तरी काढून घ्यावे 

हणनू आ ही पु हा ‘अजर्’ हणनू चाळीतून हाक िदली. या पयर्वेक्षकांस आठव याचा ठरलेला िदवस सोडून 

कोणी बेिश त अजर् केला तर चीड येत असे. ते हा काही यामळेु आिण काही बारीने जे काही यास सांिगतले होते 

यामळेु िचडून तो खसकन अगंावर येऊन हणाला ‘‘दसुर् या बदंीवानांिवषयी बोल याचे तु हाला काही कतर् य 

नाही. काम करा’’.  
मीही साफ सांिगतले ‘‘मी माझ ेआवेदन (अजर्) करणार. तु हास पािहजे तर ऐका नाहीतर ऐकू नका. राजबंदी-

वान एकमेकांशी नुसते बोलले तरी यां या कागा या कर याचा जर इतर बंदीवानांना अिधकार आहे, आम या 
िच या जर ह या यास धरता येतात, तर आ हांसही धमार्सारख्या कायीर् इतरांिवषयी बोल याचा अिधकार आहे. 

’’ माझ ेजरा सतंापाचे िन चयी उ तर ऐकून आिण आवेदन ऐकणे हे याचे कतर् यच अस याने पयर्वेक्षक जवळ 

आला आिण हणाला बोला काय ते. ते हा मी हणालो, ‘‘तंबाखू मसुलमान वॉडर्राने देताना मी धिरले असता या 
मसुलमान वॉडर्रावर खटला भरला गेला नाही!’’ पयर्वेक्षक ग धळला. बारीला त्रासनू हणाला, ‘‘हे काय आहे? कुठे 

आहे तो मसुलमान वॉडर्र?’’ इतक्यात बारीने डो याने खुणावताच िमझार्खान पुढे होऊन हणाला, ‘‘हुजरू, ए बाबूने 

(आ ही) तंबाखू खु  वो लडकेके कपडमे रखी थी! वतः तंबाख ू या मलुाचे कप यात लपटून, मसुलमान वॉडर्रावर 

हा असा खोटा खटला करीत आहे’’. या पोरांस िवचारता याने एवढा प्रामािणकपणा केला की बाबूने तंबाखू िदली 
हे खरे नाही असे सांिगतले. पयर्वेक्षक मनात चरकला. िमझार्खान पु हा बोल ूलागताच ‘‘चुप रहो’’ हणनू यास 

धमकावून आ हास हणाला, ‘‘या धमार्ंतराचे बाबतीत तुमचे हणणे तरी काय आहे?’’ मी हणालो, ‘‘थोडक्यात 



 

www.savarkarsmarak.com 

माझ ेमागणे, असे आहे की वसाहतीत कोणाही मनु याने कुराणाचे िकवा बायबलचे अ ययन क न प्रामािणकपणे 

जर िहदंधुमर् सोड याचे ठरिवले तर याने प्रथम अिधकार् यांस तसे कळवावे; आिण अिधकार् याने यावर कोणीही 
कपटाने वा बळाने सक्ती केली आहे की नाही यािवषयी चौकशी क न नंतरच यास तसे कर यास परवानगी 
यावी. आिण वयात ये याचे आधी कोणाही िहदं ूमलुास परधमर् वीकार याची मलूतःच बंदी असावी. ही झाली 
एकंदर वसाहतीची गो ट. परंतु अदंमान या बंदीगहृात तर अ पवयी असो वा प्रौढ असो कोणाही िहदंसू परधमार्त 

जा याची के हाही अनुज्ञा दे यात येऊ नये’’. यावर पयर्वेक्षक हणाले, ‘‘वसाहतीचा प्र न मी किमशनरपुढे 

मांडीन. कारागारापुरते माझ े हणणे असे आहे की, वे छेने जर कोणी धमार्ंतर क  लागला तर यास आ ही काय 

हणनू रोखावे? सक्ती िकवा लालचू दाखवून मात्र मी यापुढे कोणाही िहदंसू परधमार्त जाऊ देणार नाही’’. म येच 

रागाने जळफळत बारी हणाला, ‘‘तसे देखील करणे आ हास जडच जाईल. कारण सरकारने सवार्ंस धािमर्क 

वातं य िदले आहे. ’’ मी हणालो ‘‘धािमर्क वातं यासाठीच मी हणतो कारागारात कोणाही िहदंसू परधमार्त 

जाऊ देऊ नये. कारण दो ही धमार्ंचे हणणे ऐकून घेत यावर मग जर कोणी परधमर् वीकारील तर त ेधािमर्क 

वातं याचे त वानु प झाले असे हणता येईल. परंतु या कारागारात मसुलमान अिधकारीच प्रबळ अस याने 

यांस यांची बाज ूमांडता येते. परंतु आ हा िहदंूंची बाज ूमांड यास िहदंसु काहीच वातं य नाही. उदाहरणाथर्, मला 
जर कोणी बंदीवानाशी नसुते बोलताना पािहले तर यास आिण मला िशक्षा होते. ते हा अस या िनबर्ंधांचा अथर् 
इतकाच होणार की, मसुलमानास मात्र यां या धमार्ची बाज ूअिधकाराचे बळावरही मांड यास वातं य असणार, 

पण िहदंूंस मात्र ते वातं य नाही. ’’ ते हा बारी हणाला, ‘‘िहदं ूपेटी ऑिफसर आिण तंडले काहीतरी आहेतच. ते 
का िहदुंस िहदंधूमार्ची बाज ूसांगत नाहीत?’’ मी प टपणे सांिगतले की, िहदं ूतंडलेािदकांवर तुमची िवशेष वक्र 

टी आहे! दसुरे असे की, िहदं ूतंडले िहदं ूधमार्वर आिण मसुलमानी तंडले मसुलमानी धमार्वर याख्याने आिण 

वादिववाद क  लागले तर हे कारागहृ धमर्प्रचाराचा एक अ डाच होईल! परंतु तुम या िनयमाप्रमाणे तंडलेािदक 

बंदी - अिधकार् यांस सदु्धा बदंीवानांशी कारागहृीय कामावाचून अवाक्षर बोल याची परवानगी नाही! मग कारागहृाची 
िश त ठेवावयाची तर यास धमर्प्रसाराचा असा अ डा तु ही कसे क  शकाल? पयर्वेक्षक म येच हणाले, ‘‘पण 

तु ही िहदं ूलोक मसुलमानांचे िहदं ूका क न घेत नाही? नेहमी दसुर् याचे नावाने का ओरड करता?’’ 

ती  िन खरा आक्षपे  

 हा यांचा आके्षप िकती ती  आिण खरा होता! तो अथार्तच मला बोचला. मी हणालो, ‘‘वा तिवकपणे 

पाहता कोणासही आप या धमार्त वा समाजात बळाने वा खटपटाने न ओढ याचा हा िहदंूंचा िनयम धमर् वातं-
या या उदा त त वावरच अिधि ठत होता. धमर् हणजे तेर या या रंगासारखी िदवसातून तीनदा बदलणारी 
प्रवृ ती न हे हे यांचे त व कोणासही मा यच होईल. परंतु तलवारी या आिण लोभा या धारेनेही धमर्प्रसार योग्य, 

िनदान क्ष य आहे, असे मानणार् या भयकंर पंथाशी त ड दे याचा प्रसगं आ याने आता मात्र या उदा त त वांस 

िचकटवणे हणजे यां या हेतूंचा िवपयार्स करणे होय हे आ हांस समजू लागले आहे. ऐितहािसक शुद्धीकरणांची 
उदाहरणे सोडली तरी आयर्समाजी शुद्धी क न िहदं ूकरतात. ते आपणास माहीत नसेल पण िनदान िववेकानदंांनी 
अमेिरकेतून येताना िमस नोबलला िनवेिदता क न िहदं ूदीक्षा िदली हे आपण ऐकले असावे. इथे ितची पु तके 
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आम या ग्रथंालयात आहेत. आपण पहावे खरे की खोटे ते. िहदं ूलोकांस आपला धमर् दबुर्ल आहे अशी भीती वाटते 

हणनू ते अ य धमीर्यांस तो उपदेशीय नाहीत असे नसनू कोण याही धमार्त का असेना पण मनु य खरी साधना 
करील तर मोक्ष िमळवीलच - धमर् असा जगतात एकच आहे, अशी याची उदा त भावना असते. ते धमार्कड ेसमाज 

बळाचे एक साधन या टीने पाहतच नाहीत ही ऐिहक टीने, सामािजक जीवना या टीने चकू आहे असे 

मलाही वाटते, पण मळू त व काय ते सांिगतले. आिण ते िनरपेक्षतः पाहता अ यंत उदार आहे हे कोणास नाकारता 
येणार नाही!’’  

पापासक्त िमझार्चा थरकाप 

 तो पयर्वेक्षक सदिभ चीचा आिण शक्यतो िन पक्षपातपणे वाग ू इि छणारा गहृ थ होता. याचा उ लेख 

मागे आलेलाच आहे. पुढेही येईल. आमचे वरील अथार्चे बोलणे तो शांतपणे ऐकून घेत होता. या या मनावर गभंीर 

पिरणाम झा यासारखी याची मदु्रा झाली. याने अिधक काही न बोलता हटले, ‘‘मी तुम या हण याचा िवचार 

करीन. स या मी इतकीच आज्ञा देतो की, या ब्रा मण मलुास िहदंूंचे पंगतीतच जेवले पािहजे. जर याला कोणी मसु-
लमानाचे अ न िदले िकवा त्रास िदला तर यानात ठेवा! समजा!’’ िमझार्खानाकड ेवळून तो हे शेवटचे श द दरडा-
वून बोलताच जवळ जवळ गडुघ्यापयर्ंत डोके आिण हात वाकवून या पापासक्त िमझार्ने थरकापत सलाम केला 
आिण पयर्वेक्षक गेला.  

परंतु मसुलमानास ही तंबी िमळा याने जरी बरेच काम झाले तरी खरी अडचण ती पुढेच होती. कारण या 
मलुास मसुलमान होउ यावयाचे नाही हणनू पयर्वेक्षक जरी हणाला ‘‘ यास िहदंूंचे पंगतीतच बसवा’’, तरी 
िहदंूंची पंगत याला बस ूकशी देणार यां यात! याने एक-दोन िदवस मसुलमानी पंगतीत जेवण घेतलेले होते ना! 
इतकी भांडाभांडी क न मसुलमानांचा दु ट हेतू िवफल केला; पण आता िहदंूं यापुढे काय करणार? ही अडचण 

बारीने ते हाच ताडली, पण पिह या िदवशी चूप रािहला. कारण पयर्वेक्षकाने यासही थोडा दाबला होता. इकडे 
आ ही िनरोप धाडून थकलो. िहदंूंत कुजबुज सु च की आपण नाही बोवा या या पंगतीस बसणार! अंदमानात 

िहदंूंत पु हा िनरिनराळे भेद मानले जात नसत. सवर् िहदं ूहाताहाताचे अतंराने एकाच ओळीत बसत, आिण मसुल-
मान दसुर् या. ते हा िक येक िहदंूं या िमनतवार् या के या. सांिगतले, अरे हा िमझार् आप या मलुांस प्रथम या या 
पापी भोगलालसेस बळी देऊन नंतर यांचा धमर् बळाने िछनाऊन घेतो. आज प्रथमच तो थरकापत आहे. आता 
यास धाक बसला आहे. तोच तु ही या मलुास िहदं ूपगंतीत नको हणनू हणाल तर बारी आता प्रितवृ त-िरपोटर् 
धाडून पयर्वेक्षकाची देखील आप या बाजचूा िनकाल िदला हणनू फटफिजती उडवील. हा िमझार्खान आज कसा 
नांगी टाक यासारखा झाला आहे तो उ या पु हा तुम या िहदंूं या उरावर नाचू लागेल! असे नानाप्रकारे समजावले. 

पण ते अडाणी िहदं ू‘ठीक है’ हणनू प टपणे हणेनात. आम या हण याने समाधान जरी न झाले तरी शेवटी 
एक-दोघांस आ ही अक्षरशः हात जोड याने आम यािवषयी यांस वाटत असले या पू यतेमळेु ते ओशाळले 

आिण पंगती या टोकास एक हातावर आ ही बसावे आिण आम या शेजारी या मलुाने बसावे इतके यांनी मा य 

केले. हे सवर् लपून छपून, िमझार्खान-बारीचा डोळा चुकवून करावयाचे! कोण तो त्रास!  
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पण शेवटी तो पोरगा हळूहळू जे काही िहदं ूआ हांस िमळाले यां या शेजारी िहदं ूपंगतीस लागनू बस ूलागला. 
बारीचा हा डाव तर फसला; परंतु पयर्वेक्षकाने शेवटचा सामा य िनणर्य असा काहीच न िद याने मसुलमानांचे 

प्रय न आतून चालचू होते. फरक इतका - आिण तो मह वाचा होता - झाला की ते आता अगदी धांगडिधगा घालीत-
नासे झाले. भीत भीत राहत. पण यांचा आम यािवषयी वेष मात्र ती तेला गेला; आिण यां या धमार्ंतरास पूवीर् 
िवरोध तेवढा न करणारा बारीसाहेब आता गु तपणे उ तेजन देऊ लागला.  

 शुिद्धकायार्ला प्रकट प्रारंभ  

 बंदीगहृात मसुलमानांस भ्र टीकरणा या खटपटी करताना मी रोकले ही गो ट वसाहतीत सवर्तोमखुी झाली. 
काही बंदीवान उ तर िहदंु थानातले आयर् समाजीयांची याख्याने ऐकलेले होते. यांतील दोघाितघांनी प्र यक्ष साथ 

दे यासही आरंभ केला. अदंमानला आ ही गेलो यापूवीर्च काही उ साही मडंळींनी तेथे एक लहानसा आयर् समा-
जाचा कद्र थािपलेला होता. पण यात प्रचारकायर् वा कोणतीही चळवळ संघिटतपणे अंगावर घे याची मळुीच 

शक्ती न हती. आणखी शदु्धीिवषयी तर अदंमानात काही करणे शक्य आहे याची जाणीव देखील साहिजकपणेच 

न हती. तथािप यांतील मडंळीस आमचे शुद्धीचे प्रय न ऐकून समाधान वाटले आिण हळूहळू यांचे सहकायर्ही 
िमळू लागले हीही काही थोडीथोडकी गो ट न हे. पुढे तर यां यातील एक दोघा मडंळींनी अदंमानात आ ही आरंभ-
ले या चळवळींचा प्रसार कर याचे कामी वणर्नीय पुढाकार घेतला आिण उ साहाने कायर् चालिवले. यात काही 
‘ वतंत्र’ अिधकारीही होते.  

देशातून आयर् समाजाची त वे ऐकून आले या अशाच बंदीवानांपैकी एक िहदं ूबंदीवान यावेळीच वसाहतीत 

िशक्षा खाऊन तु ं गात पु हा बंद कर यात आलेला होता. बदमाष िधटाईत हा कोणाही मसुलमान गुंडास हार 

जाणारा न हता. देशातील ज मठेपीची िशक्षा खा यानतंर अदंमानातही या वारीने इतकी दांडगाई, बंदीतून 

पलायने, मारामार् या, अफू िवक्री इ यादी ढंग केले होते की मसुलमान गुडं यास वचकत असत. या याशी मतै्री 
असले या िहदं ूमलुाकड ेते कधीही नीच टीने पाहावयास धजत नसत. कारण या या पिरिचत िकवा नेहांिकत 

मनु यास कोणी त्रास िदला की तो सवर् िनबर्ंध गुडंाळून ठेवून यास चोपून काढीत असे िकवा याचे काही िबगं 

फोडून ‘स यानाश’ करीत असे. या िहदं ूबंदीवाना या या धीट बदमाषीस सुदैवाने मसुलमानी बदमाषांप्रमाणेच 

वधमार्िभमानाची आिण वजाती या अिभमानाची थोडीबहुत धार िमळालेली होती. आम या शुद्धीप्रय नाने मसु-
लमानांची झालेली मानहानी पाहून यास बरे वाटले आिण याने आ हांस सा य दे याचे वचन िदले. आ ही आता 
असा िन चयच केला होता की, या नीच बदमाषांत आ हास िदवस कंठावे लागत आिण ही जातीय काय पार 

पाडावी लागत यां या यां यात िशवीगाळी, चोरीमारी, मारकाट इ यादी बीभ स आिण नीच श त्राने झुजं दे या-
साठी ‘‘धटािस आणावा धट। उद्धटी सोडावा उद्धट।’’ याच नीतीचा अवलबं क न मसुलमान गुडंांची खोड मोड यास 

िहदं ूगुडंास हाती धरावयाचे. याप्रमाणे या बंदीवानास आ ही पिहले काम असे सांिगतले की पूवीर् मसुलमान 

झालेला एक पंचवीस वषार्ंचा िहदं ूत ण जो पु हा िहदं ूहोऊ इि छत आहे हणनू आ हास हणत असे याचे प्रक-
रण हाती घेऊन तडीस लाव.  
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आ हास पयर्वेक्षक एकदा हणाला होता ना की, ‘‘िहदंसू मसुलमान बाटिवतात हणनू नुसते ओरडता का? 

तु ही िहदं ूका मसुलमानास िहदं ूक  शकत नाही?’’ या यां या आ हानास आ हास एकदा उ तर  यावयाचेच 

होते. वरील जा यािभमानी िहदं ूबंदीवान हाताशी येताच आ ही अदंमाना या तु ं गातच शुिद्धसं कार क न चार-

पाच वष मसुलमान होऊन रािहले या वरील त णास िहदं ूधमार्ची पुनिदर्क्षा दे याचे ठरिवले. या बंदीवानाने 

इतक्या उ साहाने हे कायर् मनावर घेतले की या याशी नेह असणार् या आणखी एका बाटले या िहदं ूमलुाचेही मन 

याने पु हा िहदं ूहो यास वळिवले. आिण कोणा याही धाकदपटशास न जमुानता ते कायर् उघडपणे कर यास तो 
िसद्ध झाला. तो जरी अनेक िशक्षा खा लेला ‘बदमाष’ बंदीवान होता तरी राजबंदी नस याने एका कारखा यात 

दहा-वीस बं यांवर ‘मकुादम’ हणनू नेमला गेला होता. आ ही कोठडीबंद िकवा चाळीत बंद होतो. हणनू याचे 

कारखा यातच ते अदंमानातील प्रथम शुिद्धकायर् कर याचे यास सांिगतले.  

 दोघानंा परत िहदं ूक न घेतले .  

एका रिववारी सवर् बंदीवान कपड ेधु याचे धांदलीत असता आिण िमझार्खानािदक मसुलमानी अिधकारी 
यांचे यव थेत गुगंनू गेले असता इकड ेवरील िहदं ू‘मकुादमाने’ या दोन त णांस एकीकड ेनेले. नान क न नवे 

कपड ेघालनू ते दोघे तीन िहदंूंसमक्ष आ ही िहदं ूधमार्त परत येऊ इि छतो, आ हांस वीकारा हणनू प्राथर्ना करत े

झाले. यांस तुळशीपत्र खावयास देऊन, गीतेचे लोक आिण तुळशीदासा या रामायणाचा अ याय वाचून दाखवून, 

शुिद्धसमारंभािनिम त हेतपुूवर्क गु तपणे क न ठेवलेला िशरा (स यनारायणाचा प्रसाद) सवर् िहदं ूबंदीवानांत वाट-
यात आला. हा प्रकार काय चाललेला आहे हे िमझार्खानास समज यापूवीर्च जो तो आप या खो यांत जाऊन बस-
लेलाही होता. या िदवसापासनू या दोघा मलुांनी नमाज पढ याचे सोडले. आ ही सवर् यांस िहदं ूनावांनी हाका 
मा  लागलो. मसुलमान यांस मसुलमानी नावाने हाका मारीत तर ते यांस ओ देईनात. ते तुळसी रामायण पु हा 
वाचू लागले आिण िहदंूं या पंगतीत जेवू लागले.  

या झटपट शिुद्धसमारंभाची ही टूम पाहून अदंमानमधील बंदीवानांत मोठीच खळबळ उडाली. काही िदवस 

मसुलमान अिधकारी आिण बारीदेखील अगदी चूप रािहले. कारण यांस धाक होता की जर यांनी पयर्वेक्षकास ही 
कागाळी कळिवली तर ते आ हांस मागचे सवर् भांडण उक न काढ यास आयतेच िनिम त होईल. यातही मसुल-
मानांस अजून आशा होती की, माझ ेप्रय नास, दोन- चार जण सोडून, िहदं ूलोकच आज नाही उ या प्रितकार 

के यावाचून राहणार नाहीत.  

िहदंूंचाच िहदंकुरणास िवरोध!  

 आिण शेवटी तेच खरे झाले. कारण तेथे असले या एका िहदं ूतंडलेाने िहदं ूबंदीवानांत आम या या शुिद्ध-
कृत िहदंसू पु हा िहदंूंचे पगंतीत नेऊन बसिव या या खटाटोपीने पसरत चालले या गपुिचप असंतोषास वाचा 
फोडली आिण आ हांस पा यास िशव याची बंदी केली. राजबंदीवानांचा धाक अस याने त ेकोणी अिधकार् याकडे 
उघड प्रितवाद कर यास वा खटला कर यास गेले नाहीत तरी आ हांस िहदं ूलोकांतील या तंडलेाचे अनुयायांनी गपु-
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िचप िचमटे घे याची पराका ठा केली. आ हास आम या त डावर ‘भगंीबाबू’ हणनू पदवीदान कर यासही या 
ठाकूर रावांनी कमी केले नाही!  

येथेच हेही सांगनू टाकणे इ ट आहे की, इतके झाले तरी िदवसिदवस या ‘भगंीबाबू’चाच पक्ष - भगंीबाबू 
हणजे मसुलमान झाले या मनु याबरोबरही यास िहदं ूक न जो जेवतो तो! इतका जोराने वाढत चालला की 
शेवटी याचा प्रमखुपणे अिभमान धरणार् यांत वरील ‘ठाकूर’ तंडलेाची वारीच वतः समािव ट झाली. कारण 

दोन-तीन वषार्ंचे आत वरील ‘ठाकूर’ बंदीवान िहदंु वाचा पक्का प्रचारक झाला आिण शक्य ते साहा य आ हास 

देऊ लागला.  

या शुद्धीची बातमी आ ही आपण होऊन पयर्वेक्षकांचे कानावर घातली नाही; कारण जर बारी आ हांस मसु-
लमानांप्रमाणेच िहदंु वाचा प्रचार कर यास अडथळा न करता वाव देऊ लागला तर आ ही होऊन नुसते भांडण तरी 
का उपि थत करा! बारीला वा तिवकपणे िहदं ूधमर् मेला काय िकवा मसुलमानी धमर् मेला काय सारखेच होते. 

यास मसुलमानांचा पक्ष आवड ेतो यासाठीच की ते या या िनबर्ंधािव द्ध लहरीप्रमाणे वाटेल ती मारपीट करीत 

आिण राजबंदीवान िहदं ूअस यामळेु मसुलमानांस यांचेवर ठेवणे अिधक िबनधोक्याचे असे. आम या शुद्धीिव द्ध 

उघडपणे आ हांस प्रितबंध के यास पयर्वेक्षकापयर्ंत हे प्रकरण जाईल आिण पयर्वेक्षकाने मागे आम या हण या-
प्रमाणे थोडबेहुत ऐकले अस यामळेु तो बारी याच िव द्ध जाणार नाही असेही नक्की न हते. अशा अनेक अडच-
णींनी आम या पिह या दोन-चार शुद्धी या िव द्ध पयर्वेक्षकापयर्ंत उघड कागाळी फारशी झाली नाही.  

िसलोनी िख्र चन शदु्ध झाला.  
 तोवर आ ही शुद्धीचा उ योग एकसारखा चालचू ठेवला. एकदा िसलोनमधील ितघे-चौघे सिुशिक्षत काही 

मारामारी आिण ह यािदक अपराधा तव दंिडत होऊन अदंमानास ज मठेपीवर आले. यांचा आम या राजबंदीवा-
नांशी पिरचय होऊन यांतील दोघाितघांस तर आ ही अदंमाना या मागे विणर्ले या सं थेचे शपथबद्ध सभासदही 
क न घेतले. यात एकजण िसलोनम ये असतानाच िख्र ती झाला होता. यासही येता-जाता उपदेश क न िहदं ू

हो यास िवनतंी कर यात आली. यां यात जे दोघे कत होते यांस तु ं गातून सटुताच चांगली लेखकाची जागा 
वसाहतीत िमळालेली होती. तशी जागा आ ही हर प्रय नाने तुलाही देऊ, तू िचतंा क  नकोस, इ यादी यावहािरक 

िदशेची चचार् करता तो शेवटी िहदं ू हो यास तयार झाला. आिण शेवटी आम या झटपट शुिद्धसं कारपद्धतीने 

यासही शुद्ध क न घे यात आले. अदंमान या तु ं गात िख्र चनपंथीय लोकांसाठी एक पाद्री के हा प्राथर्नेस येई. तो 
जे हा पु हा आला ते हा या शुिद्धकृत िसलोनीने यास आपण िहदं ूझा याचे सांिगतले. पाद्री चिकत झाला. याने 

ती गो ट पयर्वेक्षकाचे कानावर घातली. पयर्वेक्षकाने चौकशी चालिवली. ते हा पु हा एकदा शुिद्धप्रकरणाची उलाढाल 

अगदी विर ठ अिधकार् यापयर्ंत जाऊन पोचली, हे मात्र यानात ठेव यासारखे आहे की तेथील इंग्रजंी अिधकार् यांनी 
एका िख्र यास परत िहदं ूकेले हणनू कोण याही िचडखोरपणाचे प्रदशर्न केले नाही. केवळ योग्य तीच चौकशी 
चालिवली.  
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बंगाली मलुाला वाचिवले.  

 या याच आगेमागे एका बंगाली िहदं ूमलुास बाटिव याचा कट मुसलमानांनी के याचे माझे कानावर आले. 

या मलुावर गांजा िप याचे यसनापायी िकवा अशाच कस या अिवचारापायी एकास सरुी भोसक याने सहसा 
ह या के याचा आरोप होता. तो अठरा वषार्ंवर असेल नसेल. तो तु ं गात येताच िमझार्खानी पापवासनेस बळी पडून 

यास मसुलमानां या हाताखालीच ठेव याची यव था केली गेली होती. नंतर तो यां यात मरुलासा वाट याने 

यास रीतीप्रमाणे मसुलमान क न टाक याचा बेत झाला. ही बातमी लागताच मी काळेपा यावर अशाच अ पव-
यात येऊन जवळजवळ दहा वष झाले या िहदं ूत ण बंदीवानास, या मलुास यांचे हातून फोड यास सांिगतले. हा 
त ण बंदीवानही अदंमान या गुडंातील एकपटीचा गुडं होता. या याजवळ पैसेही खूप असत. याने आप या 
मानेत केले या ‘खोपडीत’च दहा- बारा िग या सहज बाळगनू असावे. तो चारदा धाडस क न वसाहतीतून पळून 

चारचार मिहने िनिबड अर यात दडून बसला होता. आप तीने िकवा अज्ञानाने या दु टां या वसाहतीत िजवंत 

राह यासाठी याला जरी आपद्धमीर्य पापे करावी लागत तरी या या मनावर दु टतेची छाया िततकीशी पडली 
न हती. याचे मन स कमर्परायण आिण द्धायुक्त असनू यावर याची द्धा बसे याचेसाठी सकंट सोस याची 
प्रामािणक प्रवृ ती याचे ठायी असे. या भागात तो बंगाली मलुगा मसुलमानांनी ठेवला होता याच भागात या 
िहदं ूत णाने जाउन राहावे आिण ते सगळे िबगं फोडावे असे ठरले. राजबंदीवानांना जरी या भागातून या भागात 

जाता येत नसे - ते काम बारी वतः करी - तरी इतर बंदीवानांचा भाग बदल याचे काम साधारणतः एका मनुशीचे 

हाती असे. या मनुशीस वरील िहदं ूत णाने दोन पये देताच याने सहज एके िदवशी बंदीवानांची आलटापालट 

करता या त णास या बंगाली मलुाचे भागात याचे खोली शेजार या खोलीतच राहावयास धाडून िदले. तेथे आठ- 

एक िदवसांतच या बंगाली मलुाचा लोभ या िहदं ूत णावर बसला. यास थोडासा उ च प्रतीचा धमर्, देश, जाती 
इ यादी गभंीर प्रकृती जागतृ करणारा उपदेश करताच याने यास बाटिव याचे कसकसे बेत चालले आहेत ते 
कळिवले. आिण आपण जरी मनातून िमझार्खानािदक मसुलमानांचा वेष करतो तरी यां या छळा या आिण 

पीडे या धाकाने मी यांस उघड प्रितकार क  शकणार नाही. तु हीच यांस प्रितबंध करा असे या मलुाने सांिग-
तले. हे िनि चत होताच या िहदं ूत णाने माझ ेिवचाराने, या िदवशी मसुलमान यास यथासं कार बाटिवणार 

हणनू कळले होते या िदवसापयर्ंत, चूप राहून या सवार्ंस आय या वेळी पकडून यावयाचे ठरिवले. एका रिववारी 
या भागाचा मसुलमानी तंडले वतः या मलुा या भ्र टीकरणासाठी चो न पुढाकार घेऊन या मलुाला इतर बंदी-
वानांसह खोलीत बंद न होता बाहेरच रहा हणनू हणाला. नंतर ते दहा-पाच मसुलमान हौदावर एका आडोशाशी 
बसनू या मलुास बहकिव यासाठी बाहे न तु ं गात आणलेला िजलबीचा पुडा सोडून बसले. आिण यास आपले 

हातचे पाणी आिण ते खाणे खाविव याची आिण नतंर वतःही िजलबीवर हात मार याची सगळी िसद्धता झा या-
वर यांपैकी एकजण तो भोजनसमारंभ सु  कर याचे िनिम त या मलुास समजावून सांगत यास मसुलमानी 
‘कलमा’ ही पढवू लागला. जर तू मुसलमान झाला नाहीस तर तुला आ ही आजपयर्ंत िदले या ‘आरामाचा’ काही 
उपयोग न के याने तू कृतघ्न झालास असे आ ही समज ूआिण तुला क टकारक कामे करावयास लावू, असा 
धाकही यास मधून मधनू दाखिव यात येत होता. हा धाक दाखवीत कलमा पढ याचा समारंभ आडोशास चालला 
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आहे तोच एकाएकी तु ं गातील एक गोरा अिधकारी घेऊन तो िहदं ूत ण अक मात या चांडाळचौकडी या पुढे द त 

हणनू उभा रािहला!  

कारण सकाळी मसुलमान तंडले ितकड े यग्र झाला आहे असे पाहून तो गपुचुप या भागातून बाहेर गेला 
होता, या या पैशाचे वॉडर्र इ यादी सवर् लोक िमधे अस याने यास कोणी फारसे अटकावीतही नसे. याने भागा-
तून बाहेर पडताच नीट कारागहृा या कायार्लयात जाऊन ितथे उपि थत असले या एका गोर् या दु यम अिधका-
र् यास ‘‘आपण एक चोरी पकडून देणार आहोत,’’ अशी बातमी िदली. तो गोरा अिधकारी अथार्तच याचेबरोबर या 
अ प ट बातमीची चौकशी कर यास िनघाला. मसुलमानांची भ्र टीकरणाची वेळ आधीच कळली अस याने तो िहदं ू

त ण या गोर् या अिधकार् यासमक्ष या मसुलमानांस, या मलुासह, या िजलबीसह, या िनमाजासह, अचानक 

येऊन असा पकडता झाला.  

तो मसुलमान तंडले एकदम मे याहून मे यासारखा झाला. या मलुाला खोलीत बंद न करता आप या-
पाशी घेऊन बसणे, िजलबी कारागहृातून चो न आणणे. इतर बंदीवानांस िनबर्ंधािव द्ध एकत्र करणे हे कारागारीय 

अपराधच याची खोड मोड यास पुरेसे होते. यात आता हा नवीन बळाने िहदंसू मसुलमान कर याचा अपराध 

भरीस पडलेला! या िहदं ूत णाने मागची सवर् कथा अिधकार् यांस समजावून सांिगतली, खटला भरला गेला. बारीही 
या तंडलेास बचािव यास धजला नाही. या बंगाली मलुाने आप या कथनात सवर् व तुि थती पयर्वेक्षकासमोर 

खटला चालताना सांिगतली. पयर्वेक्षकावर याचा अथार्तच पिरणाम होऊन आ ही आजपयर्ंत मसुलमानी नीच 

धमर्वेडाचा िहदं ूबंदीवानांस भयंकर त्रास होतो हणनू जे प्रितवाद करीत आलो ते िकती खरे होते हे या या यानात 

आले. या खट यात मसुलमानांनी आमचे नाव गुतंवून आ ही मसुलमानांस िहदं ूकरतो हणनू कथन केले. ते हा 
अनायासेच आ हास बोलावणे झाले. आ ही ती गो ट अथार्तच मा य केली आिण पयर्वेक्षकांस मागे मा याशी 
झाले या सभंाषणाची आठवण देऊन हटले की ‘‘आपणच आ हान केले होतेत की िहदं ूलोक का मसुलमानांस 

बाटवीत नाहीत?’’ 

मुसलमानावंर रड याची पाळी  
 या आ हानात असलेला आपला गिभर्ताथर् असा असावा की, मसुलमान धमर्भ्र ट हो याइतका दबुर्ल 

नसतो आिण िहदं ूधमार्त आप या अनयुांयांना सभंाळ याची देखील शक्ती नाही मग आक्रमणाची गो टच दरू! 

पण ही समजतू चुकीची आहे आिण मनात आणतील तर िहदंहूी परधमीर्यांस आ मसात क  शकतील हे आता 
मसुलमानां या आिण आप या यानात आलेच असेल! प्रथम िहदं ूप्रितवाद करीत की मुसलमान आ हांस बाटिव-
तात. आता मसुलमानांची पाळी आली आहे तेच रडगाणे गा याची की िहदं ू यांस बाटिवतात! तु ं गात हा ग धळ 

बंद करणे असेल तर यास एकच उपाय की, सरकारी रीतीने तरी कोणाही बंदीवानास धमार्ंतर कर याची परवानगी 
दे यात येणार नाही आिण तसे धमार्ंतर नावे बदलनू िकवा िवधमीर् पंगतीत जेवण जेऊन सरकार मानणार नाही. ’  
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पयर्वेक्षकाने किमशनर या समंतीने यानंतर थोडचे िदवसांत वरील आशयाची आज्ञा बंदीपाल बारी यास 

सोडली. आिण कारागारात कोणास कोणाही िहदंसू उघडपणे बाटवून मसुलमान हणनू मसुलमानांचे पंगतीत बस-
िव याची िकवा धमार्ंतर कर अशी चचार्देखील कर याची मनाई आली! ही आज्ञा झा याने मसुलमानांचा कारागहृा-
तील धंदाच बुडाला. िहदंूंनी तो धंदा कधी काढलाच न हता. कारागहृापुरती तरी मसुलमानी धमर्वेडाची नाडी िढली 
पडली.  

ही यव था लागताच दोनच गो टींसबंंधी सावधानता ठेवणे अव य होते. एक की या िनबर्ंधाप्रमाणे मसुल-
मान चालत आहेत की नाही हे सारखे टपून बघत राहणे आिण शक्यतो यांस िहदं ूत णांशी आिण अ पवयी 
मलुाशी लघळपणा कर याची सधंी न देणे, आिण दसुरी ही की तु ं गात प्र यक्षपणे कोणास मसुलमान करणे जरी 
िनबर्ंधािव द्ध ठरले होते तरी गु तपणे कोणास िहदंसू त्रास देऊन िकवा लोभ दाखवून कारागारातून सटुताच वसाह-
तीत मसुलमानी धमर् प्र यक्षपणे वीकार यास समंत करणे हे के हाही शक्य अस याने मसुलमानां या या गु त 

प्रय नास कारागारात आिण वसाहतीत िहदंूं या त वाचा गु त प्रचाराचा शह देणे. या दोनही गो टींत आ हास िहदं ू

बंदीवानातील धीट आिण िनढार्वले या बंदीवानांचे उ कृ ट सा य िमळाले. मसुलमानी गुडंांची गुडंिगरीतही हे पुरती 
खोड मोडीत! यां यातील वर उदाहरणाथर् उ लेिखले या दोन यक्तींप्रमाणे अनेक यक्ती आम या भजनी लागू 
लाग या.  

आणखी एक आ चयार्कारक अनुभव आ हास आला की, िहदंु वा या सामािजक आिण रा ट्रीय 

अिभमानास या गुडं हणनू गाजले या िहदंूं या दयात आ हास लवकर जागतृ करता येई. इतर सा या िशिक्षत 

व भाब या िहदंतू जरी हा अिभमान जागतृ केला जाई तरी प्र यक्ष धक्काधक्कीत या अिभमानाने वतः झीज 

सोसनू कायर् कर याची धमक फार थोडी येई. पण या आप तीत िनढार्वले या गुडं िहदंतू तो वधमार्िभमान जे हा 
जागतृ होई, ते हा यासाठी झुजं याची िधटाई यां यात चटकन आपोआपच िदसनू येई. याचे कारणही उघडच 

होते. गुडंात साहस आिण बाणेदारपणा वाभािवकच असे. िकबहुना या स गणुांचे िवकृत व प हणजे गुडंिगरी 
होय. फरक इतकाच पड ेकी, ते स गणु दु ट कृ यात िन तेिजत केले जात होते त ेआता िहदंधुमार् या आिण 

सं कृती या अिभमानाने वजातीयांचे रक्षणा या उदा त कायीर् िनयुक्त केले गेले. यायोगे प्रथमतः जरी काही गुडं 

आम या वयैिक्तक वजनाने िकवा आ ही यांस िदले या आिथर्क साहा याने या रा ट्रीय कायीर् झट यास िसद्ध 

झाले तरी हळूहळू अगंीकृत कायार्चा अिभमान धर याची अशी साहसी लोकांची जी उपजत प्रवृ ती असते ित या 
योगे ते मागनू या कायार्थर् बर् याच िनरपेक्ष रीतीने वतः याच अिभमानाने आिण पे्रमाने झटू लागले. इतकेच न हे 

तर यां यात िक येक तुळशी रामायण िनयमाने वाचू लागले, िशक्षण घेऊ लागले, धमर्कायार्थर् कवडीचुबंक हणनू 

नावाजलेले लोकही सो या या िग या मोजनू देऊ लागले. यां या हाती िहदं ूमलुगा येताच आ ही सोपवून यावा. 
या िहदं ूमलुा या पे्रमा या लालसे या हौशी या बर् यावाईट सवर् उिणवा हे िहदं ूगुडं भ न काढू लाग याने मसुल-
मानां या हाती ती मलेु फारशी पडनेाशी झाली.  
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 मुसलमानांचा भयानक जाच कसा मोडला ? 

जो जो िहदं ूबंदीवानांत िहदंु वाचा अिभमान सचंा  लागला तो तो मसुलमान आ हांवर जळफळू लागले. 

बारी या िचथावणीने आ हांस के हा के हा फार क ट सोसावे लागत, शारीिरकच न हते, ते तर आ ही सोशीतच 

होतो, पण मानिसक क टही सोसावे लागले, ते कुठवर सांगावे? काही िदवस तर बारी या फुशीने िमझार्खानने एक-

दोघां मसुलमान वॉडर्रांस केवळ आ हास बीभ स िश या देत कारागारभर िहड या याच कामावर िनयुक्त केलेले 

होते. हे वतः नीचांतील नीच दंिडत मसुलमान बंदीवान कारागारात पािहजे ते हा पािहजे तेथे जाऊ येऊ शकत. 

यांस आडकाठी नसे. आम या खोलीसमोर वा चाळीसमोर उभे राहून आ हांस अगदी अस य अशा बीभ स िश या 
देत यांनी तासनतास उभे राहावे. आिण मसुलमान अिधकार् यांनी ती गमंत पाहत खो खो हसत जावे, यां याशी 
या बीभ सते या साधनाने लढणे आ हांस अशक्य होते. आ ही यांस बा फळ िश या िद याही अस या तरी 
यांस कोणचीही मानिसक दखुापत होतीना. यांचा तो प्र यहीचा सरावच होता. पण आ हांस मात्र यां या िशवी-
गिणक दखुापत होई तरी ती िनमटूपणे सोशीत बसावे. शेवटी यां याचप्रमाणे बीभ सपणात आिण हलकट उप-
यापात िनढार्वले या काही िहदं ूगुडंांनी जे हा यांस पेचात आणले ते हा यांची त ड ेबंद झाली. बारीचा यांस 

पािठंबा होता हणनू बारीकड ेप्रितवाद न करता एका िहदं ूवॉडर्राने या मसुलमानी वॉडर्रास नकळत या या अथं -
णात सरु् या, तंबाखू, पैसे इ यादी कारागारीय िनबर्ंधािव द्ध असले या व तू छपून लपिव या आिण पयर्वेक्षक ‘पाह-
णीस’ या िदवशी आला या िदवशी एकदम याचे समोरच ते या वॉडर्राचे अंथ ण पकडवून िदले! अथार्तच िनबर्ं-
धािव द्ध व तू बाळग या या अपराधासाठी या मसुलमानी वॉडर्रास िशक्षा देऊन, कामाव न काढून टाकून, कारा-
गाराचे बाहेर वसाहतीत एका किठण कामावर धाड यात आले. तथेे िहदं ूलोकांशी घासाघीस होऊन, काम नाकार-
या या अपराधासाठी यास वेत मार यात आले. याप्रमाणेच आणखी दोन-चार मसुलमानी तंडले आिण पेटी 
ऑिफसरही कारागारातील आम या राजबंदीवान आिण इतर साथीदारां या सा याने पेचात ‘तोडून’ टाक यात 

आले. ते हा कुठे शुिद्धप्रकरणामळेु भडकलेला हा मुसलमानी आडदांडपणा शुद्धीवर आला.  

कारागारातील मागे विणर्ले या आम या सं थेतील िशक्षणात पटाईत झालेले लोक बाहेर वसाहतीत जसे-
जसे अिधक अिधक फैलावत जाऊ लागले तसतशी ितथेही शुद्धीची चळवळ बळावत चालली. िहदं ूलोकांत िहदं-ु
वाची जाणीव जशी ढ होत चालली तशी कोणीही िहदं ूपरधमीर्यां या छळाने त्र त होतोसा िदस यास याचे दःुख 

वतः या दःुखाप्रमाणे प्रतीत होऊ लाग यास आरंभ झाला आिण यायोगे िहदंिुहदंूंतील पूवीर्चे प्रांतिविश ट वा 
जाितिविश ट आकंुिचत भाव थोडफेार मावळत जाऊन बरीच जटू उ प न झाली. कुठेही िहदं ूबाटलेला आहे असे 

कळले की यास परत घे याकड ेवसाहतीं या पुढारी िहदं ूबंदीवानांचे लक्ष आपण होऊन वेधले जाऊ लागे. अशा 
रीतीने आ ही अदंमानात जा यापूवीर् आठ-आठ दहा-दहा वष मसुलमान झाले या लोकांसही शुद्ध क न घे यात 

आले. यांस आप या पंगतीत िहदं ू लोक घे यास कांकंू करीतनासे झाले. एक उदाहरण सांगायचे तर तुळशी 
नावा या एका प नाशीजवळ आले या मनु याचे सांगतो. ही वारी जगुार, चोरी इ यादी सवर् कायार्ंत पटाईत होती. 
अदंमानात मसुलमानांचा जोर पाहून, आिण िहदंूं या खा यािप या या त्रासदायक ढीस कंटाळून, तो मसुलमान 
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झाला होता. पण जे हा केवळ खा यािप याने िहदंधुमर् बुडतो ही मखूर् समजतू आम या मडंळीं या सतत उपदेशाने 

िहदं ूलोक सोडू लागले ते हा तुळशी पण परत िहदंधुमार्त ये याची इ छा दशर्वू लागला. याचे मसुलमानी नाव 

इतके पिरचयाचे झाले होते की यास याचे पूवीर्चे िहदं ूनाव आठवण क न सांगावे लागले. कागदोपत्री तर तो मसु-
लमान हणनूच गणला गेला होता; पण िहदंु वाचा िजकड ेितकड ेबोलबाला ऐकून याचाही अतंगर्त जातीय अिभ-
मान जागतृ झाला आिण जवळ जवळ पंधरा वषार्ंनी याने पु हा िहदं ूसमाजास आपले हटले. तुळशी हे नाव 

अगंीकारले. प्र यही रामायण वाचू लागला. कपाळावर न िवसरता ितलक लावू लागला. िहदुंनीही याला परत 

आपले पंगतीत िबनबोभाट घेतले.  

खा याने िहदं ूबाटत नाही 
ही पंगतीची अडचण जसजशी दरू होत गेली तसतशी जनेु बाटलेले िहदं ूसभंाळ याचीच न हे तर नवे बाट-

िव याचीही मसुलमानास मोठीच पंचाईत पडू लागली. आजवर नुसते को या िहदंसू थोडसेे मसुलमाना या हातचे 

पाणी िदले िकवा खाणे िदले की तो िहदं.ू िहदं ूलोकच मसुलमान झाला हणनू बिह कृत करीत. आज या वेळेस 

आप या या िहदंु थानात ही दु ट आिण गावंढळ समज शा त्रीमडंळातही प्रबळ आहे ते कोणास सांगावयास पािहजे 

आहे असे नाही. एका या समजेपायी भ्र ट झाले या िहदंूंतील शेकडा प नास लोक भतूकाली आिण वतर्मानकाली 
परधमार्त समािव ट केले गेले आहेत! िहदंु थानातील आजची जर ही ि थती तर या अडाणी पिततां या आिण 

पा यां या िनबुर्द्ध वसाहतीतील, अदंमानातील दहा वषार्ंपूवीर्ची ि थती काय असेल ितची क पना करणे किठण 

नाही! एतदथर् आ ही उघडपणे अदंमानात या ढीस तोड यासाठी ‘खा याने मनु य बाटतो’ ही पोरकट समजतू 

मार यासाठी सारखे प्रय न चालिवले होते. नाना प्रकारांनी ितचे हा या पद व िहदं ूबंदीवानांचे मनावर िबबवीत 

होतो.  

जर िहदंूंचे खाऊन मसुलमान िहदं ूहोत नाही, ते िहदंूंचे अ न पचवून पु हा मसुलमानाचा मसुलमान राहतो 
िकवा िख्र तीचा िख्र ती राहतो तर मसुलमानाचे अ न खाताच तु हांस धमार्चाच रेच हावा? तुमचे िहदंपुणाची 
पचनशक्ती क्षीण कशी झाली? मसुलमानांचे अ न खाऊन, िख्र यांचे पाणी िपऊन त ेपचवून पु हा िहदंूंचे िहदं ू

राह याइतकी तुमची पचनशक्ती आता वाढली पािहजे. सग या जगाने तुमचे अ न खाऊन टाकले, तु ही उपाशीचे 

उपाशी. आता बंधूंनो, आपण सग या जगाचे अ न खाऊनिपऊन पचवून टाकून पु हा िहदंूंचे िहदं ूरािहलो पािहजे! 

तरच तरणोपाय आहे. अशा अनेक प्रकारे आ ही िहदंूंस समजावून देत चाललो. प्र येक प्रसगंी हे ता पयर् यांचे 

मनात ठसवू लागलो. एकच गो ट उदाहरण हणनू खाली देतो -  

िहदं ूबंदीवानांना घडलेला उपवास!  

अदंमानात मधून मधून कोळशांची तारवे येतात. तेथे कोळशांचे ठाणे केलेले आहे. ये या जा या गलबतांना 
आिण आगबोटींना अगदी अड या प्रसगंी कोळसा घेता यावा इतका साठा ितथे ठेव यात येतो. एकदा कोळशांचे 

असेच एक जहाज भ न आले असता ते िरकामे कर यासाठी नेहमीप्रमाणे शेकडो बंदीवान या कोळसा उतर-
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या या कामावर पहाटे धाड यात आले. या कामाची घाई अस याने दपुारी बं यांस जेवण न देता केवळ दोन चार 

मठुी फुटाणे वाट याचा क्रम असे. सकाळपासनू तीन वाजेपयर्ंत असे सारखे काम क न ती बंदीवानांची सेना जेवा-
वयास परत वसाहतीत येई. या फुटा यांची पोती - काही िहदंूंची आिण काही मसुलमानांची अशी साधारणतः 
ने यात येत. पिह या िदवशी बारा वाजेपयर्ंत कोळशा या भारी भारी पा या उपसीत, भरीत, वाहीत थकून आिण 

अगें कोळशांनी काळीकुट्ट होऊन गेले या या शेकडो िहदं ूबंदीवानां या टो या मठूभर चणे खाऊन पाणी िप यास 

जो परत येतात तो यां या टीस पडले की मसुलमानी बंदीवानांतील काही अितरेकी गुडंांनी िहदंूं या फुटा यांचे 

पोते उपसनू यातून मठुी भ न खा यास सरुवात केली आहे! ते उ तर िहदंु थानातील ठाकूर िहदं!ू फुटा यास मसु-
लमान िशवला हणनू ते िवटाळलेले फुटाणे कोणी खाईना. वरील मखु्य अिधकारी एक मसुलमान जमादार, तो हस ू

लागला. पण दाद घेईना. मसुलमानांचे चांगलेच फावले. यांनी आपली फुटा यांची पोती तर िगळंकृत केलीच पण 

िहदंूंची फुटा यांची पोतीही पण ते खात नाहीत हणनू आपणच खा ली! िबचारे िहदं ूबंदीवान सगळा िदवस मठूभर 

फुटाणेही न िमळता राबून परत आले. दसुर् या िदवशी जवळ जवळ तोच प्रकार. िहदंूं या वा याची एक-दोन पोती 
मसुलमानांतील कोणीतरी िशवून बाटिवली आिण ती पोती कोणी खात नाहीत हणनू मसुलमानांस अिधक भाग 

िमळून मसुलमानी अिधकार् यांनी वाटून टाकली. गोरे अिधकारीही हा या पद परंतु यायोगे िबचार् या िहदं ूबं यांचे 

िजवास अ यंत क ट पोचत अशा प्रकाराकड ेसाहिजकच त्रासनू दलुर्क्ष करीत.  

 ते फुटाणे िहदं ूका होऊ नयेत!  

पिह या िदवशी मला हा प्रकार कळताच मी या बदंीवानांत जे कारागारातील लोक जात असत यां या-
तील िक येक मडंळचे या यां या आ मघातक वेडगळ ढीब ल बोलनू पु कळ कान उपटले. सांिगतले की अरे 

‘‘आज तु ही ठाकुरांनी िजलबी केली, कोणी मसुलमान आला याने ितला हात लावला. ती बाटली. ती फेकून 

िदलीत. याने ती खाऊन टाकली. दसुरे िदवशी तू पेढे केलेस, कोणी िख्र चन आला. याने हात लावला. पेढे बाटले. 

तू ते फेकून िदलेस. याने ते खाऊन टाकले. तू पु हा उपाशीचा उपाशी? िहदंूं या या ‘िवटाळाचे’ पायी िहदं ूिभकेस 

लागले! परदेशात जाऊन बाहेरचा पैसा देशात आणणे अशक्य झाले. कारण मुख्यतः या खा यािप याचा िवटाळ! 

देशातील धन, अ न परके लटूुन नेतात तो िवटाळ नाही; आपले अ न जगाने िहसकवून यावे आिण यावर लाल 

हावे - तो िवटाळ नाही; पण दसुर् याचे अ न आपण पराक्रमाने िमळवून खाणे, हा िवटाळ! दसुर् याचे हरण नका 
क , पण िनदान वतःचे नुस या यां या पशार्ने यांनी हरण करावे हा गाढवपणा तरी घडू देऊ नका. मसुलमा-
नांनी तुम या फुटा याचे पो यात हात घातला तर ते फुटाणे जर मसुलमानी होतात तर तु ही िहदंूंनी मसुलमा-
नां या फुटा यांस िशवताच ते फुटाणे िहदं ूका होऊ नयेत! तर वे यांनो जा, उ या तु ही काहीजण काम बंद होताच 

स वर पुढे घसुा आिण मसुलमानां या पो यात हात खुपसनू फुटाणे खाऊ लागा. ते ओरडले की सांगा आ ही िहदं ू

या फुटा यांस प्रथम िशवलो हणनू हे फुटाणे िहदं ूझाले. आपले िहदं ू फुटाणे यां या पशार्ने बाटत नाहीत तर 

आप या िहदंूं या पशार्ने मसुलमानी फुटाणे िहदं ूहोतात. जा या आक्रमण शा त्रावर िव वास ठेवा. पाप मा या 
डोक्यावर! आपण होऊन उपाशी का मरता!’’ 
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अशा उ क्षोभक प्रकाराने यांस समजावता समजावता यातील काय ते शेदीडशे लोक याप्रमाणे वाग-
यास िसद्ध झाले. ितसर् या िदवशी या लोकांनी इतर िहदंूंची वाट न पाहता कामाव न सटुताच नीट मसुलमानी 
पो यांकड ेरोख वळवून यांवर हात मारावयास सु वात केली. मसुलमान अथार्तच िपसाळले. िहदंूंनी मागची आठ-
वण देऊन साफ सांिगतले तु ही प्रथम िशवलात हणजे फुटाणे मसुलमानी होतात तसे आता आ ही प्रथम िशवलो 
हणनू फुटाणे िहदं ूहोणार! ती गडबड या सवर् कामावरील गोरा अिधकारी जो होता याने ऐकताच यासही हस ू

आले आिण याने या िहदंूंस काहीएक िशक्षा न करता उलट यां या वेडगळ समजतुींनी यांची दोन िदवस 

झालेली ददुर्शा आज यांनी होऊ िदली नाही यािवषयी अिभनंदनच केले. या पुढाकार घेतले या िहदंचूी चंगळ 

चाललेली पाहून इतर सवर् िहदंूंही मकुा याने ते फुटाणे खाऊ लागले. दसुरे िदवसापासनू मसुलमानांनी पु हा 
पो यांना िशव याची आगळीक करणेही सोडून िदले. कारण ितचा आता यांना काहीएक उपयोग होणारा न हता.  

 िवटाळाची खोड मोडून टाकली.  
याप्रमाणे प्र येक लहानमो या प्रसगंांचा उपयोग क न घेऊन खाणे, िपणे, िनजणे, बसणे अशा यवहा-

रा या प्र येक लहानसहान गो टीत िवटाळ िवटाळ हणनू िच कार याची िहदंूंची वेडी खोड या बदंीवानांतून 

आ ही बरीच नामशेष क  शकलो. यायोगे मसुलमानी िकवा िख्र चन धमार्प्रमाणेच िहदं ूधमर् आिण िहदं ू ढी ही 
या आप ती या जगात यवहारास सखुकर आिण आप तीस त ड दे यास समथर् होत गे या. पिरणामतः या 
ढीं या त्रासाने कंटाळून िन पायाने िहदं ूसमाजास अतंरलेले अनेक लोक शुद्ध होऊन परत िहदं ूहोत चालले आिण 

पिह याप्रमाणे जे िहदं ूअसलेले बाटत ते बाटत नाहीसे झाले. िख्र चनातूनही एखादा-दसुरा मधूनमधून परत घेतला 
जाई. उदाहरणाथर् एका तेलगंी वॉडर्राची गो ट घेऊ. हा चािळसी या वरचा मनु य होता. तेलगंी होता. पण एका 
िपढीपूवीर्चा िख्र चन. अदंमानात येताच यास तेलगंी रामायण वाचताना पाहून आ ही याचेवर डोळा ठेवला. तो 
इंग्रजीही थोडाबहुत िशकला होता. आ ही बंदीवानांस फार सलुभपणे इंग्रजी िशकवून ‘मनुशीची’ जागा देविवतो ही 
गो ट प्र यक्ष पाहून तो इंग्रजी िशक यासाठी चो नमा न आमचेकड े येऊ-जाऊ लागला. लवकरच पुरता भजनी 
लागला. आिण रा ट्रभक्ती या आिण िहदं ूइितहासा या कथा ऐकत ऐकत आपण परत िहदं ूसमाजात प्रकटपणे 

ये याचे मा य किरता झाला. तो फार धीट होता. आ ही नको हणनू पािहले तरी शुिद्धसं कार होताच याने आपले 

िख्र चन नाव बदलनू िहदं ूनाव सरकारी िलखाणात दाखल हावे हणनू आवेदन (अजर्) केले. पाद्री येई तरी प्राथर्नेस 

जाईनासा झाला. बारी रागावला आिण यास वॉडर्रीव न काढून टाकीन हणनू धमकी िदली. पण पयर्वेक्षकाने 

ितकड ेलक्ष िदले नाही. तो िहदं ूझा यावर िदवाळीदसर् यास िहदं ूदेवळात, कारागाराबाहेर सटु्टी घेऊन जाई. ितलक 

लावी; आिण िववेकानदंादी पु तके आिण िहदं ूइितहासातील वीरकथा फार भक्तीने वाची. आम या सं थेस तो 
आप या तुटपुं या बारा आणे मिहना पगारातून चार आणे िनयमाने देत असे.  

वसाहतीत शुिद्धकायार्ला बंदीवान जगत ्जसे अनुकूल होत चालले तसे तसे तेथील ‘ वतंत्र’ िहदं ूजगत ्

हणजे िहदंु थानातून गेलेले यापारी, अिधकारी, िशपाई आिण बंदीवानांची या अदंमानातच ज मनू बसलेली 
प्रजा हेही अनुकूल होत चालले. ितकड ेया लोकांनी बांधलेली िहदंूंची देवळे आहेत, यांत प्रथमतः शुद्धीकृत िहदंूंस 
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ये याची अडचण पड.े पण पुढे ती सवर् वी दरू झाली. आिण दसरा िदवाळी आिदक िहदंूं या समारंभांत शुद्धीकृत िहदं ू

अगदी िनबर्ंधरिहत रीतीने इतर िहदंूंसह रामायणपाठात, दशर्नात, पंगतीत रंगनू गेलेले िदस ूलागले.  

 बाबारावांवर ह ला  
 इतके झाले तरी मधून मधून शुद्धी या कायार्त मसुलमानांशी अगदी दंग्याधो यापयर्ंत प्रसगं आ हांवर 

येतच होते; अगदी १९२० या आगे मागे एका गजुराथी मसुलमानांतील एका अ यंत िनलर् ज पण अ यंत उद्धट 

गुडंाने आपला ‘छोकरा’ हणनू पाळला होता. आिण ठरािवक पद्धतीप्रमाणे या पाळ याचे पयर्वसान शेवटी िहदं-ु
वाचे मशानात जाऊन या मलुास मसुलमान कर यात होणार होते. ही बातमी लागताच या भागात बंद 

असले या आम या बंधूनंी हर प्रय न क न या मलुास या गुडंाचे हातून काढिवले. एका िहदं ूमनुशीने या मलुास 

कोठडी नेमनू िदली. यामळेु कु्रद्ध होऊन या मसुलमानी गुडंाने आम या बंधूवंर ते नान क न त ड पुशीत असता 
एकाएकी आक्रमण केले; आिण नाकावर जोराचा ठोसा िदला. या अचानक आघाताने आमचे बंधूस घेरी आली. 
रक्त भळभळ वाहू लागले. इतक्यात आजबूाजचेू राजकीय बंदीवान आिण इतर बंदी येऊन तो गुडं धरला गेला. पण 

ती बातमी ऐकताच बारीने काय केले? अगदी सवार्ंसमक्ष सि मत बोलत या गुडंास जवळजवळ भलाई िदली! 
आिण एका- दोघांपाशी असे व छ उ गार काढले की ‘‘या सावरकरांची खोड अशी पर पर िजरेल तर िकती चांगले 

होईल!’’  

पण जी खोड फाशी या छायेतही िजरली नाही ती अशा बोटे मोड याने कशी िजरणार! सावरकरांची सावर्ज-
िनक चळवळ तर नाहीच िजरली; पण या गुडंाची म ती मात्र लवकर िजरली. यास इतर अपराधासाठी पुढे दोनदा 
वेत खावे लागनू तो आम या खोली या शेजारी जे हा बंद झाला ते हा गोगलगायीसारखा मऊ येऊन आ हास 

‘‘बाबा!’’ हणे आिण प ट सांगे ‘‘गणेशबाबूवर आघात कर यास मला बारीने िचथावले. नाही तर मा या 
बापाची छाती न होती. ’’ मग हे याचे कथन िकतपत स य होते हे एक याला िकवा या या या बारीमहाराजासच 

ठाऊक!  

वतः अशा अनेक पीडा सहन करा या लागत. चळवळ तर सोडवेना. अशा आधीच अवश, क टकारक 

आिण असहाय ि थतीत िदवस काढावे लागत असतानाही जे हा या सावर्जिनक खटपटीमळेु ती ि थती अ यंतच 

अस य होऊन जाई ते हा के हा के हा वाटे देखील की पुरे आता ही उलाढाल! एक वतःचे क ट सोशीत आहोत 

तेवढे आप या वा याचे सावर्जिनक कतर् य आपण करीत आहोत तेवढे परेु! आता इतर लहानसहान कतर् यांचा 
भार इतरांनी उचलावा! पण ही वृ ती थोडा वेळ िटकते न िटकते तोच एखादा िहदं ूमसुलमानां या घेर् यात गुतंला 
आहे, िकवा एखा या बंदीवानावर, मग तो कोणी का असेना, अिधकार् यांनी अ यायाने मारहाण चालिवली असे 

कळताच प्रितिक्रया शक्ती एकदम अगंात उसळून यावी. तो अ याय वा अपमान वतःचाच वाटून अगदी व थ 

बसनू राहताच येऊ नये. मनाने वारंवार हणावे -  

न जानपिदकं दःुख एकः सोिहतुमहर्ित। 
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अशोचन ्प्रितकुवीर्त यिद प येदपुक्रमम।्। 

या वचनाने मनाची उदंड प्रवृ ती सारखी रोखीत असावे. मला वाटते जे हा मनास आप या जाती या, 
रा ट्रा या िकवा धमार् या अपमानाने अस य वेदना होतात; परंतु उपाय चालत नस याने ते पंजरबद्ध वाघासारखे 

नुसते चरफडत राहते ते हा, के हा तरी अशा कोणा प्रसगंी ीसमथार्ं या त डून उ गार बाहेर पडले असावेत की-  

‘‘ वाथर् गेला ताटातुटी, जडती पराथर् उपाधी 

आता सावधान जीवा, याग केलाची करावा!’’ 

यां या मनास अशा अ व थे या िववंचनेतून मकु्त क न काहीतरी शांत कर यासाठी उ गार या 
गेले या या वचनाचा मी वारंवार जप क न माझ ेमनही शांत कर याचा य न करावा. कारण पदोपदी रा ट्रीय 

आिण धािमर्क अपमानां या आघातांस सहन करता करता ते आग लाग यासारखे पेटू पाहावे!  

नावे देत नाही, कारण 

या वभावामळेु अनेक मानिसक, शारीिरक आिण लौिकक छळ आिण त्रास होत असताही िहदं ूलोकांत 

िहदंु वाचा अिभमान सचं न यांस एक सबळ रा ट्र कर यासाठी यां यातील घातक अशा मखूर् ढींचा नायनाट 

कर याचे हे कायर् अिधकार् यां या, मसुलमानां या आिण वतः वजनीय वधमीर्य िहदं ूलोकां या िवरोधाशी 
टक्कर देत शक्यतो रेट यावाचून आ हास व थच बसवत नसे. शीघ्रच आ हास इतक्याच कळकळीने सा य 

करणारे अनेक राजबंदी आिण साधारण बंदी िमळत गेले. यांतील प्रमखुांची नावे येथे दे याचे वारंवार मनात येत;े 

परंतु यां या स या या पिरि थतीत तशी नावे देणे यांना चेल की नाही हे आ हास यां याकडून अ याप 

कळणे शक्य न झा याने ती नावे येथे देता येत नाहीत. पुढील आवृ तीचा योग कधी आ यास ती अव य देऊन 

कृतज्ञते या ऋणातून आ ही वतःस आिण आम या वाचकांस अशंतः तरी मकु्त क . िवशेषतः पंजाबमधील 

लाहोर या खट याचे जे राजकीय बंदीवान आले यां यात या िहदंु वाला वाहून घेऊन नीचातला नीच िकवा क्षुद्रा-
तला क्षुद्र िहदं ूअसला तरीही याचे िशक्षणाथर्, वधमर्प्रसाराथर् आिण परधमार्चे पंजातून यांस सोडिव यासाठी 
यिक्तशः सतत झटत राहणारे बरेच कृतिन चयी देशभक्त पुढे पुढे िनघाले. परंतु यांतील बहुतेकांस देखील या 
शुद्धी िहदंसुघंटनांचे मह व समजावून देऊन या कायार्स प्रवृ त करणे शक्य होईतो याचा सवर् भार आ हास 

आम या ‘सा या’ बंदीवानांतील थो या साहा यकांसहच सोसावा लागला.  

इतरत्र वणर्न के याप्रमाणे जे हा हळूहळू सवर्त्र िहदंु वाचे अिभमानी असलेले अिधकारी - वॉडर्रापासनू 

मनुशी, पेटी ऑिफसर, तांडले, जमादार इतकेच काय, पण ‘ वतंत्र’ लोकांतील अिधकार् यांपयर्ंत नाना प्रकारे खटपट 

क न, विशले लावून नेमले गेले आिण धमर्वेडाने यां या नीच प्रवृ ती अिधकच उदंड झाले या हो या असे पठाणी 
पंजाबी आदीक न मसुलमानी अिधकारी पेचात पकडून पकडून ‘तोडून’ टाकिव यात आले ते हा अथार्तच िहदंूंव-
रचा छळ व अ याय कमी होऊन बाटिव याची मसुलमानी प्रितिक्रयाही बंद झाली. चार माणसे सोडून िनदान 
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िज यािज यांतील आम या मािहतीत असलेले जेवढे पूवीर् कधी भ्र ट झालेले िहदं ूहोते तेवढे परत वधमार्त 

घे यात आले.  

या कामी कारागारातील या काही भांडणांचे त्रोटक वणर्न वर िदलेले आहे, याचप्रमाणे िहदं ूमसुलमानांची 
भांडणे धमार्ंतर आिण शदु्धीव न िज यािज यांतून वसाहतीभर झुजंावी लागली. उदूर् नावा या िज यात एकदा 
विर ठ अिधकार् यापयर्ंत भांडण उभय पक्षांकडून ने यात आ याने कारागाराप्रमाणेच आज्ञा झाली की, सरकारी-
री या कोण याही िहदंूंचे वा मसुलमानांचे धमार्ंतर मा य कर यात येणार नाही. याचा अथर् अथार्तच असा झाला 
की बंदी, अदंमानात येताना जो याचा धमर् असेल तोच शेवटपयर्ंत सरकारी रीतीने मा य केला जाईल. या आजे्ञने 

या वसाहतीत जे िहदं ूमसुलमान झाले आिण नावे बदलनू घेते झाले, यां या या भ्र टीकरणाचाच सरकारी आधार 

आपोआपच सटुला आिण यामळेु यांना परत िहदं ू हणवून घे यात मसुलमानांनी हक्क सांिगत यामळेु खटला 
हो याची िकवा अिधकार् यां या रोषाची भीती वाटेनाशी झाली.  

या पिरि थतीतील फेरफारामळेु जे मुसलमान हणिवले जात यांची मळूची जात कोणची ती पाहणे 

अव य झाले. यािवरिहत िक येक वेळा िहदं ूमलुां या नावापुढे सरकारी िलखाणांतून आ हास यां या वतः या 
‘बंदीपत्रका’ वरही चापून मसुलमानी धमार्चे अनुयायी हणनू जे िलिहलेले असे याचेही परीक्षण करणे होतेच. 

मसुलमान मनुशी असा प्रकार करताना आ ही पािहलेले आहे.  

आता या वेळेस आ ही िलहीत आहो या वेळेस येथे र नािगरीस एका िहदं ूभगं्या या मलुाचे नाव मसुल-
मानी प्र यया त क न ‘मसुलमान’ हणनू लािवले गेले ही गो ट उघडकीस आली आहे. या िहदं ूभगं्याने दोन 

आवेदने केली तरी याचा अज्ञान मलुगा अजनू मसुलमान हणनूच गिणला जात आहे. ही कारवाई चार वषार्ंपूवीर् 
तो िमशनरी शाळेत असता झाली. नेहमी तू मसुलमान हणनू लोक हणत असलेले ऐकता ऐकता ते अज्ञान मलू 

वतःही मसुलमान हणनूच वतःस हणवू लागले. आता ती गो ट उघडकीस आली आहे हणनू िनभावले. लव-
करच सरकारी िलखाणांतून याची िहदं ूजाती मा य होईल.  

ते हा मळू कागदाव न एकदा सवर् चौकशी क न िहदंूं या सवर् माणसांची गणती हावी, जे पितत िहदं ू

शुद्धीकृत झालेले होते यांची म यतंरी बदललेली मसुलमान नावे आिण धमर् खोडून टाकून िलखाणात िहदं ूनावे 

आिण धमर् िलिहला जावा आिण बळे बळे यांची नावे परधमीर्य हणनू गणली जात यांची िहदं ूलोकां या िटप-
णात बरोबर न द हावी हणनू त ेमळूचे िहदंु थानातून प्र येक बंदीवानाबरोबर आलेले कागदपत्र पाहणे अव य 

होते. पण हे वा तिवक वषार्मागचे कागदपत्र पाहवयास िमळणार कसे आिण िमळाले तरी हे काम सरकार क  

देणार कसे?  

सदैुवाने हा प्र न सोडिव याची अचानक सधंी आली. गे या िशरगणती या वेळी ती गणती (Census) अदं-
मानम येही सु  होताच या कामावर आमचे अ यतं िव वास ूअसे लोक नेमले गेले. या वेळेस आम या मागचा 
सरकारी सशंयाचा ससेिमरा बराच िढला पडून आ हास लेख्यालयात (द तर) िलहावयाचे काम कर यास के हा 
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के हा जाऊ दे यात येऊ लागले होते. कसे व के हा हे वृ त पुढे येईलच; पण शुद्धी या वृ ता ता या 
अनुसधंानाकिरता ती घटना येथे गहृीत धरली आहे.  

  

िशरगणतीची संधी साधली  
या गे या िशरगणने या कामास अदंमानात आरंभ होताच ददुवाने िहदंु थानातील िहदंिुहदंूंमधील सांप्रदा-

ियक भांडणाचा प्रित वनी तेथेही उमटू लागला. मा या मनातून ती नूतन िशरगणतीची सधंी साधून माग या सवर् 
त्रटुी (चुका) आिण भ्र टीकरणा या हेतुपुरःसर केले या खोडाखोडी सधुा न घेऊन िहदंूंची अखंड आिण सधुारलेली 
िशरगणती होऊन यांची सखं्या िनि चतपणे सरकारी िटपणीत न दवून घ्यावी असे होते. यािवषयी मा या सहका-
र् यांशी सगंनमत क न शक्य या या लेख्यालयांतून अदंमान या सवर् िज यांत िनरोप धाडले. सदैुवाने िशरगण-
तीचे मह वाचे काम कारागारातील लेख्यालयात आलेले होते. िठकिठकाणचे िशरगणतीचे कागदपत्र आवेक्षून नाव, 

गाव, धमर्, जात बंदीवानांनी बरोबर सांिगतली की नाही हे मळू वारंटा या प्रतीव न ठरिव यासाठी ती वारंट बहुतेक 

कारागारातील िटपणांतूनच नीट न दलेली अस याने ते काम इकडे दे यात आले. ते हा या कामास हातभार लाव-
यास आम यातील बरीच मडंळी पुढे आली आिण यांना परवानगीही दे यात आली.  

परंतु म यतंरी आम या काही आयर्समाजी बंधूंनी जु या काळी ‘िहदं’ू श दासबंंधी या समाजातील 

लोकांचा जो भ्रामक समज झाला होता याचीच पुनरावृ ती क न िशरगणनेत आपली नावे ‘िहदं’ू हणनू न न दता 
‘आयर्’ हणनू न दवावी असा बेत केला. आयर्समाजीयांचे हे िवचार ऐकताच या वेळेस कारागारात आले या शीख 

राजबंदीपैकी काही पुढार् यांनी, अदंमानातील शीख बंदीवानांनी आिण िशपायांनीही आपणास ‘िहदं’ू हणनू न 

हणिवता ‘शीख’ हणनू वतंत्र न द करावी असा हट्ट धरला.  

हा ‘िहदं’ू श दा या वा तिवक अथार्िवषयक िहदंूंतील अनेक सपं्रदायांचा असलेला ितर कार भाषाशा त्रीय 

अगदी ऐितहािसक अज्ञानाचा पिरणाम आहे ही गो ट आ ही आम या ‘िहदंु व’ नावा या पु तकात सिव तरपणे 

िसद्ध केलेली आहे. या तव, आिण आता लजपतराय, द्धानंद, परमानंद इ यादी आयर्समाजा या िवख्यात पुढा-
र् यांनीही ‘िहदं’ू श दािवषयी यथाथर् मम व दाखिवले अस याने आिण िहदं ूसघंटनां या यापक चळवळीत हे आकंु-
िचत व लु त होऊन सनातनी आिण आयर् दोघेही ‘िहदंु वा’चे अिभमानाने पे्रिरत होऊन आपसातील शाि दक शु क 

भेद पु कळ अशंी िवस न गे याने आ ही िहदं ूश दाचा खरा अथर् आिण खरी याख्या काय याची चचार् येथे करीत 

बसत नाही. इतके सांगणे पुरे आहे की, इंग्लडंम ये असतानाच िहदंूं या सांप्रदाियक कलहाने िहदंु वाचे खंड खडं 

पडून आप या अिखल जातीस एका सतू्रात, एका वजाखाली आण याचे साम यर् स यःपिरि थतीत या एकाच 

श दात उरलेले आहे तो ‘िहदं’ू श द भ्रामक िव वेषा या घावाने पंग ूहोईल ही भीती आ हास जे हा िचतंा उ प न 

क  लागली ते हा आ ही या सकंटास त ड दे यासाठी िहदं ू श दाची जी स य, ऐितहािसक आिण सावर्ित्रक 

याख्या आप या मनाशी ठरिवली होती ितचा उपदेश आ ही रात्रिंदवस सिुशिक्षत वा अिशिक्षत हा िवचार न करता 
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अदंमानातील बंदीवानांना आिण वतंत्रांना सारखा करीत चाललो. याची याची िपतभृमूी आिण पु यभमूी (धमर्-
भमूी) िहदंु थान आहे तो िहदं.ू या याख्येची चचार्, ितचा खल या िदवसांत जो जो आयर्समाजी, शीख, जनै भेटे 

या याशी आ ही सतत चालिवला होता. आज आता ‘िहदंु व’ पु तक प्रिसद्ध झालेले आहे. ती िहदंु वाची याख्या  

‘‘आिसधंु िसधंुपयर्ंता य य भारतभिूमका। 

िपतभृःू पु यभू चैव स वै िहदंिुरित मतृः।।’’ 

िहदंु थानातील मोठमो या िवचारवंतांपासनू तो बहुतेक िहदंसुभे या शाखोपशाखांतून मा य होत आहे. अदं-
मानातील या िदवसांत ती याख्या नवीनच पुढे आ याने ितची स यता आिण उपयकु्तता पटिव यास यिक्तमा-
त्रागिणक चचार् करावी लाग याने केवढी आटािपटी करावी लागली! 

शीख हे िहदंचू आहेत.  

 परंतु फलतः मा या आयर्समाजी िमत्रांना िहदं ूश दािवषयीची ितर कारबुद्धी यायोगे पु कळ कमी होऊन 

यांनी आपणास ‘िहदं’ू हणवून न दवून घे याचे मा य केले. केवळ िहदं ूश दापुढे कंसात ‘आयर्समाजी’ हणनू 

अिधक उ लेख केला जावा इतकेच ठरले. हीच या य तडजोड शीख िमत्रांनाही सचुिवली. परंतु यां यातील काही-
जण अगदी अितरेक कर यासाठी िसद्ध झालेले अस याने यांची समजतू घाल यास पु कळ त्रास पडला. जर 

आ हांस ‘िहदं’ू हणनू िशरगणतीत न दले गेले तर आ ही शीखांस अ न याग कर यास सांगनू या उपासा या 
सपंाने आ हास केवळ शीख हणनू सबंोध यास सवार्ंस भाग पाडू असे हण यापयर्ंत काहींनी कमी केले नाही. 
परंतु शेवटी या सवार्ंस कळकळीने िवनंती केली की, ‘बंधूंनो! मसुलमान, िख्र चन इ यादी आप या जातीचे लचके 

तोडू पाहणार् या िवधमीर्यांशी त ड यावयाचे आहे! ते हा अशा वेळी तरी आपण हा जाितघातक दरुिभमान सोडावा. 
िनदान हे प्रकरण इतक्या िवकोपास तरी नेऊ नये. िहदंिुहदंूंत शक्यतो फूट पाडून आप या अखंड समाजाचे तुकड े

पाडू इि छणारे परके, ‘शीख िहदं;ू नाहीत यांची िशरगणती िनराळी करावी’ असे हणणारच! यांचा डाव हाणनू 

पाडावयाचा का सांप्रदाियक हट्टाने या िहतशत्रसू साहा य यावयाचे! हा प्र न एका श दाचा नाही. या श दाप्रमाणे 

आप या या पुरातन जातीस एका सतू्रात एका नावाखाली - आणणारा दसुरा कोणतातरी श द या पिरि थतीत 

अि त वात आहे का? जाितसामा य श द असला हणजे या श दामागोमाग जाितसामा य पे्रम, अिभमान 

आिण मम व उ प न होते हे साधे त व देखील आ हास कळू नये ही केवढी दभुार्ग्याची गो ट आहे. बरे िहदं ू हण-
वून घेतले हणजे शीख हणवून घ्यावयाचे नाही असे थोडचे आहे! तर आपण प्रथमतः िहदं ू हणनू आपली न द 

क  आिण कंसात शीख, वा आयर्, वा ब्र मो वा सनातनी असे घाल.ू हा उ तम मागर्!’’ हे आमचे हणणे कंटाळा 
येईतो चचार् झा यावर शीखांतील समंजस िमत्रांना आिण सहकार् यांना पटले. यांनी अ न यागादी अितरेकी उपा-
यांचा अवलबं करणार् यांचा बेत हाणनू पाडला.  

यांतही एक अितरेकी असताही जा यैक्याचा सवर्नाश सांप्रदाियक दरुिभमान कसा करतो हे प ट करणारी 
घटना, अनायासेच घडून आली. िशखांतच अकाली, सहजधारी, केशधारी, इ यादी जे पंथ होते यां यात वाद सु  
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होऊन कोणी आपण ‘केशधारी शीख’ हणनूच न दवू, नुसते शीख हणनू नाही असा हट्ट ध  लागले. एकदा सपं्र-
दायांची आकंुिचत टी धरली हणजे जा यैक्या या खप या खप या कशा उडत चालतात याचे हे उदाहरण मी 
सवार्ंस दाखिवले, याचाही चांगला पिरणाम झाला. अतंी मा या शीख िमत्रां या सा याने सवार्ंची काही तरी तडजोड 

शक्य झाली. शीखांनी आपले हणणे मांडणारे एक आवेदन (अजर्) विर ठ अिधकार् यांस धाडावे; परंतु याहून 

अिधक काहीही िवरोध न करता िशरगणनेत ‘िहदं’ू या पंगतीत आपली नावे न दवू देऊन कंसात (शीख) हणनू 

िलहावे असे ठरले.  

ही तडजोड अगदी या य होती; कारण शीखां या मळू वारंटावरच यांचे नाव, नंतर पंथ शीख असे असनू पुढे 

पु हा जाती ‘जाट’ वा ‘महजबी’ इ यादी उ लेख असत. ही बंदीपत्रके (Prisoner's Sheets) प्र येक शीखापाशी आप-
आपली ठेवलेली असत. परंतु मी ‘जाट’ नसनू शीखच आहे असे कोणीही हणत नसे. मग या जाट, सोधी इ यादी 
जाती िहदंूं याच अस याने यां याप्रमाणेच ‘िहदं’ू या पंगतीत आपली नावे न द यास यास काहीच हरकत 

न हती.  

या िनिम ताने ‘िहदं’ू श दाची खरी याख्या काय याचे ज्ञान मात्र िहदं ू लोकांत प्रसतृ हो यास चांगलेच 

साहा य झाले. सरकारी मो या अिधकारांवर असले या िहदं ू‘ वतंत्र’ अिधकार् यांपयर्ंतही चचार् चालली होती.  

शेवटी एकदाची सवार्ंची एकवाक्यता होऊन िशरगणतीचे कागद जे हा अ वेक्षून, शदु्ध क न शेवटची प्रत कर-
यास आले ते हा आम या देशािभमानी आिण उ साही साहा यकांसह आ ही सपं्रदायिनिवर्शेष िहदंमुात्रास एका 

‘िहदं’ू या उ लेखातच समािव ट क  शकलो- जनुी वारंटे पाहता पाहता िदवसचे िदवस सारखे बसनू घालावे लागले. 

ती बाड ेचाळताना िक येक गमती उघडकीस येत. एका मळू या भगं्याने आपली जात बदलता बदलता ता या सर-
कारी िलखाणातून ब्रा मण हणनू लािवली होती. आिण िशरगणतीतही तसेच सांिगतले होते. कारण, ब्रा मण 

हणिवले हणजे वयपंाका या एखा या ‘खाऊ’ जागेवर नेमणकू हो याची सधंी लाभायची. भगं्याने ब्रा मण 

हणिवले यात मला केवळ कौतुक काय ते वाटले. परंतु मळूचे िहदं ू हणनू असले या िकती लोकांस छळाने, 

बळाने, कपटाने मसुलमान क न टाकलेले होते ते पाहून आ चयर् आिण खेद वाटू लागे. ते सवर् मा या िमत्रांस 

दाखवून आपली वषर् दोन वष चालिवलेली शुद्धीची चळवळ िकती अव य होती याचे सबळ प्र यतंर मात्र यायोगे 

देता आले. ही िशरगणतीची प्रत करताना या सवर् मागाहून मसुलमान हणनू गण या गेले या लोकांस आ ही 
परत ‘िहदं’ू या लेखात न दले, हे सांगावयास नकोच. यातील बहुतेक शुद्ध केलेलेच होते. या प्रतीव न आ हा 
सवार्ंस इतके समाधान सप्रमाण रीतीने मानता आले की गे या दहा वषार्ंतील िहदंु वास मकुले या िहदंूंना तरी 
आ ही शदु्धीकरणाने बहुतांशी पुनरिप वजातीत समािव ट क  शकलो. आिण याहून मह वाची गो ट की मसुल-
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मानी धमर्प्रसारा या अितरेकी खुमखमुीची कंबरच मोड याने नवीन िहदंसू बाटिवणे जवळजवळ अशक्य क न 

टाकले गेले.  

या िशरगणतीचे माने आ हास िकती िहदं ूमसुलमान झाले होते हे साधारणतः नक्की समजनू घेता आले. 

आिण यातनू िकती परत िहदं ूकर यात आले त े िनि चत करता येऊन कोण रािहले तर उमगनू यांसही परत 

घे याची यव था करणे शक्य झाले.  

गांवढळ प्र न करणारे धमर्मातर्ंड  

अदंमानातील शुद्धी या चळवळीने हे इतके कायर् न करता केवळ इतके जरी कायर् केले असते की मसुलमा-
नही िहदं ूहोऊ शकतो ही गो ट लोकां या मनात ठसिवली तरीही ती चळवळ सफल झाली असे हणता येते. ‘‘िहदं ू

मसुलमान होतो; पण मसुलमान कसा िहदं ूहोणार!’ अगदी अक्षरशः अशाच श दात शेकडो िहदं ूजो प्र न करीत 

होते तो आता अदंमानात िवचारणारा कोणी उरला नाही. मसुलमानालाही िहदं ूकरता येते. केवळ दोन घास मसुल-
मानी अ न खा याने रेच होऊन जीव जावा इतका काही िहदं ूधमार्चा कोठा अशक्त नाही ही गो ट आता अदंमा-
नातील या िहदंूं या ढ समजुतीतील एक ढ समजतू झालेली आहे. शुिद्धचळवळीचा हाही काही लहानसहान लाभ 

झाला नाही. कारण या िहदंु थानातील ‘सजुाण’ आिण ‘ वतंत्र’ लोकांतही असे एकेक धमर्मातर्ंड अजनू आढळतात 

की जे हाच मूखर्पणाचा गांवढळ प्र न गभंीरपणे िवचारतात!  

ही जागतृी आ हां एकादोघांवर अवलबंून न राहता पुढे पुढे तेथील जनसमाजात िकती बद्धमलू झाली होती 
हे िदग्दिशर्त कर यासाठी आ ही अदंमान सोड यानतंर घडले या एकदोन घटना येथे उदाहरणाथर् सांगतो.  

अदंमानात पवूीर् कोणाही िहदं ू त्रीने मसुलमानाशी िववाह करताच अथार्त ती मसुलमान होई; परंतु ती िहदं ू

राहून मसुलमानासच तू िहदं ूहोशील तर मी लग्न करीन असे ती हण ूशकत नसे. िहदं ूलोकां या िववाहिवषयक 

समजतुी फारच कोमल अस यामळेु िहदंतूील कोणी बंदीवान अदंमानमधील ि त्रयांस हीन लेखून यां याशी 
सहसा लग्न लावीत नसे. परंतु लग्नास तर काय पण सबंंधासही िसद्ध असता कोणाही िहदं ू त्रीस मसुलमान नाका-
रीत नसे - कारण यायोगे एक काफराणी मसुलमान कर याचे आिण सतंती वाढिव याचे काम, त्री कशीही असली 
तरी पिवत्र आहे हे यास बाळकडू पाजलेले असते. ही व तुि थती अदंमानातील िहदंु वा या अिभमानी लोकांस 

जशी जशी पटू लागली तशी तशी िहदं ू त्रीस मसुलमानांचे हाती पडू न दे यासाठी ते सारखे दक्ष राहू लागले. उदाह-
रणाथर्, एक ठाकुराणी एका मसुलमानाचे सगंतीने खा यािप या या सबंंधात मसुलमान झाली. पुढे ितने लग्न कर-
याचा िन चय केला. जर िहदं ूआपणास शुिद्धपूवर्क वसमाजात घेऊन कोणा िहदंशूी िववाह लावून देणार नाहीत 
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तर आपण आप या मसुलमान ने याशी िववाह लावू हणनू ितने प टपणे कळिवले. मसुलमान तर एका पाया-
वर तयार होतेच. हे सकंट पाहून एका जा यािभमानी िहदं ूगहृ थाने ित याशी लग्न कर याचे ठरिवले. केवळ ितला 
मसुलमाना या पंजातून सोडवून ितची भावी सतंती आप या रामकृ णां या अिभमानी िहदंकुुलात राहावी हणनू. 

ददुवाची गो ट की अशी अगदी या य गो टही काही मसुलमानांचे ऐक यात येऊन यांनी ती त्री मसुलमान 

झालेली अस याने ितला िहदंशूी लग्नच करता येत नाही असा प्रितवाद क न सरकारी अिधकार् यांस आवेदन पाठ-
िव यापयर्ंत पाळी आणली. िहदं ू त्रीस बाटून मसुलमानी नवरा करता येतो; पण िहदं ू त्रीस शुद्ध होऊनही िहदं ू

नवरा करता येत नाही! अस या अितरेकी माग या कर याचे िनलर् ज धाडस कर यास मसुलमानांस आम या 
िहदंूं या घातकी, भाब या आिण असमयज्ञ ढीनीच उ तिेजत केलेले आहे हे आपण िवसरता कामा नये. वरील 

आवेदनािव द्ध सवर् िहदंूंनी एकजुटीने प्रितवाद के याने अिधकार् यांनी िनणर्य िदला की, ‘‘ती त्री मळूची िहदं ूअस-
याने आिण आ ही शु काशु की धमार्ंतर कर याची बंदी केली अस याने ितला इ छा असेल तर िहदं ूनवरा कर-
यास पूणर् वातं य आहे. ’’ या िनणर्यानंतर मसुलमानांस चूप बसणे भाग पडून या वधमार्िभमानी िहदं ूगहृ-
थाने या ठाकुराणीशी िहदं ूधमार्प्रमाणे लग्न लावले.  

काम चुकिव यासाठी नमाज! 

 दु ट मसुलमानां या िन कारण शत्रु वाची आिण चढेलपणाची खोड िहदं ूबंदीवानांनी जटुीने वागनू आ ही 
परत आ यानंतरही मोड याची जी काही उदाहरणे आ हांस कळली यांपैकी आणखी एकाचा उ लेख क . वा त-
िवक पाहता मसुलमान बंदीवानांत शेकडो लोक असे असतात की ते नमाज प्र येक िदवशी एकदा देखील पढत नस-
तात. परंतु िहदंूंस केवळ िचडिव याकिरता काही तरी िनिम त जे हा यांना पािहजे असते ते हा याच िविधशू य 

धंदेवाईक चोर दरोडखेोरास एकाएकी उभे मसुलमानी धमर्शा त्र आठवू लागते. एखा या किठण पिर माचे काम 

कर यास बंदीवानांची टोळी धाडली गेली की या िदवशी या टोळीतील प्र येक मसुलमान बंदीवान पैगबंराइतका 
धमर्भी  होऊन िदवसातून पाच वेळा सोडून सात वेळा नमाज पढ यास लागलाच हणनू समजावे. कारण सरकारी 
अिधकारी नमाज कोणी पढू लागला तर या वेळेपुरती मसुलमान बंदीवानास सटु्टी देतात आिण यावेळी िबचारे 

िहदं ूलोक काम करीत अस यामळेु या मसुलमानी लु यांस काम पु कळ कमी पडते. अशा वेळी मसुलमानांतील 

पाजीत या पाजी बंदीवानांचीही इ वरिचतंनात जी तंद्री लागलेली असते ती पाह यासारखी असते. नमाज पढ या-
पूवीर् ते हातपाय धुणे, ते दाढीवर शांतपणे पुनः पु हा हाताने थोपटीत तीस कुरवाळणे - नमाज सपं यावरही डोळे 

िमटून तसेच राहणे आिण ती इ वरिचतंनाची शांती! अशा वेळेस असे वाटते समाधी या साधनाचे जे प्राणायाम, 

अ टप्रतीक, कमर्, जप इ यादी अनेक प्रकार योगसतू्रात सांिगतले आहेत यांत हे दोन प्रकार गाळले की काय! एक 
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दधू पुढे असणे िकवा मासा तळप याचा सभंव असणे आिण दसुरे साधन हणजे बंदीशाळेत किठण पिर म कर-
यास लावणे. कारण पिह या दो ही प्रसगंी मांजरांची आिण बग यांची आिण किठण पिर माचे दशर्नासरशी अशा 
मसुलमानी चोर दरोडखेोरांची होणारी शांत मदु्रा समाधीत या त मयते याहून फारशी िनरा या प्रकारची िदसत 

तरी नाही.  

तुमची बागं तर आमचा शंख  

मसुलमानांतील लु या लोकांची या कामटाळू िनमाजा या यितिरक्त आणखी एक युक्ती जी केवळ िहदं ू

लोकांस िचडिव यासाठी िकवा सरकारी िनबर्ंधाचा अ याय उ लघं क न गुडंशेाही गाजिव यासाठी अवलिंबली 
जाताना आ ही पािहली आहे, ती हणजे पहाटे ‘बांग’ दे याची होय. बांग हणजे पहाटे उठून िनमाजा या आगे-
मागे सवार्ंस उठून इ वरिचतंनास त पर राह यासाठी मारली जाणारी उंच आरोळी होय. बंदीशाळेत पहाटे सवर् बंदी-
वान िनजले असता अशा प्रकार या आरो या िन कारण मार याचे अथार्तच सामािजक त्रास बंद कर या या सर-
कारी कतर् यानु प िनिषद्ध असते. जो मनु य वषार्नुवष सकाळी िशपाई दार उघडून िश या हासिडतो ते हा बहुधा 
घोरत पडलेला असतो असा एखादा गुडं जे हा एकाएकी पहाटे उठून मोठमो याने ‘बांग’ देत हाका मारतो आिण 

समाजाची शांतता भगं करतो ते हा या या या बांगेचा हेतू दु टपणाहून दसुरा कोणताही असत नाही. नमाज 

प्र येक मसुलमानाचे जसे आ य कतर् य आहे तसे हे सवर् बंदीशाला गजूर्न टाक याइतके मो याने भुकंार करीत 

राहणे धमर् याही मळुीच आव यक नाही. पण शेजार या चाळीत या िहदं ूकाफराची झोप मोडून पु हा धमर्िव-
धी या ढालीखाली िशक्षेपासनू दडून राहता यावे अशा याडपणास ही ‘बांगे’ची भांग िप याची हुक्की कशी आवर-
णार!  

अदंमान या कारागारातही आ ही तेथनू इकड या कारागहृात धाडले गे यानतंर लागोपाठच मसुलमान 

बंदीवानांस अशी हुक्की आली. यांनी पहाटे खो याखो यांतून बांग दे यास आरंभ केला. झोपमोडीने सवर् िहदं ू

आिण ब्र मदेशीय बंदीवान त्र त झाले. अिधकार् यांनी दटािवले तर मसुलमान हणत हा आमचा धािमर्क िवधी 
आहे! ब्र मदेशाचे बंदीवान िहदंसुघंटनांचे कामी अथार्तच िहदंूंशी िमळून-िमसळून वागत हेही येथेच सांगनू टाकतो.  

यािवरिहत हीही गो ट यानात धर यासारखी आहे की, अदंमानात ब्र मी लोकांना बाटिवणे मसुलमानांस 

मळुीच सा य नाही. कारण यां यात कोणाबरोबर खा ले की धमर् बुडाला आिण मनु य अ ना या एका घासासरशी 
ज माचा न हे, या या सतंतीसह साता ज मांचा बाटून गेला अशी खुळी क पना मळुीच नाही. ते बदु्धसपं्रदायी 
हणजे िहदंधूमार्चेच अतंगर्त. पण ते मसुलमान, िख्र चन, यू सवर् जगाचे खाऊन पु हा आपले बुद्धच बुद्ध. हणनू 

सनातनी िहदंूंस बाटिवणे जसे सहज शक्य झाले तसे बमार् लोकांना बाटिवणे मसुलमानांस शक्य होईना. बाटिव-
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याची मसुलमानांची उरलेली दोन साधने - तलवार, ती तुटलेली; आिण बुिद्धवाद िकवा त ववाद याचे आिण 

साधारण मसुलमानी समाजाचे साधारणतः िव याभोप याएवढे वाकड.े हणनू या दोन साधनांनी अदंमानातील 

हजारो िहदंूंस व यां या उपशाखेतील बमार् लोकांस ते मळुीच बाटवू शकले नाहीत. गुडंिगरी आिण जेवणखाण 

यांनीच जे िहदं ू बाटिवता आले ते बाटिवले गेले; पण या दोहोतही बमार् लोक मसुलमानां याही पुढे काकणभर 

अिधक असत. मसुलमान जे खाणे हराम समजतात ते डुकरा या मांसासदु्धा उंदरा या िप ला या लोण यापयर्ंत 

सवर् अ न ब्रा मी लोकांस वैध! यां याबरोबर जेवताना मसुलमानांसच िक येक वेळी अगंास घाम सटेु! ब्र मी 
लोकां या बुद्ध धमार्चा आ ही हेतुपवूर्क आिण भक्तीपूवर्क वारंवार उ लेख करीत होतो आिण यां या त डून िहदंूंप्र-
माणेच यां यातही पू य मान या गेले या रामायणभारतादी कथा जाणूनबुजून ऐकत अस,ू ऐकवीत असू. िहदंूंचे 

सण आिण यांचे सण आ ही पर परांस समंीिलत क न पाळू. यायोगे ब्र मी लोकांची िहदंसुघंटनास सहजच 

सहानभुतूी असे. यातही यां यातील म ूिवहीन कोमल वया या मलुांवर, त णांवर; आिण यां या एकंदर 

सालस जातीवर पठाणािदक मसुलमानांतील उ ंड आिण कू्रर लोक जो अ याचार करीत यापासनू या कू्रर मसुल-
मानी वचर् वाची खोड िहदंसुघंटनेने चांगलीच मोड याने या ब्र मी लोकांचीही बरीच सटुका झाली होती हणनू 

यांस आम यािवषयी आिण िहदंूंिवषयी अिधकच भक्ती आिण मम व वाटत असे.  

वरील ‘बांग’ या प्रकरणी तर ब्र मी लोकांसही िहदंूंप्रमाणेच त्रास होत होता. बांग या त्रासापेक्षाही केवळ 

आप यापुढेही वतःचा धमर् वजीपणा दाखवून आपला उपमदर् कर यासाठीच मसुलमानी गुडं ही नवी रीत पाडीत 

आहेत अशा जािणवेने िहदं ूलोक िचडून गेले. अिधकारी मसुलमानांस दाबीत नाहीत असे पाहून िहदंूंनीही पहाटे 

उठून मो याने प्राथर्ना कर यास प्रारंभ केला. आ ही अदंमानात असताना एकदा एका मुसलमानाची ‘िनमाजी’ 
खोड अशीच एका िहदंसू ‘भक्त’ बनवून मोडली होती. आिण पढेु र नािगरी या बंदीशाळेत आ हास तोच तोडगा 
योजावा लागला. या वेळेस अदंमानात एक-दोन मसुलमानी यक्तींचा प्र न नसनू ते सवर्च या कटात होते. िहदं ू

मो याने प्राथर्ना क  लागताच, जे अिधकारी मसुलमानांस बांग कर यास रोधू शकले नाहीत तेच िहदंूंवर पहाटे 

मो याने प्राथर्ना के या हणनू खटले भ न िशक्षा देऊ लागले. कारण की पहाटे मो याने प्राथर्ना करणे हे िहदंूं या 
पूजेचे मह वाचे अगं न हते. यावर िहदंूंचे उ तरही िततकेच गमतीचे होते. मो याने प्राथर्ना करणे पूजेचे अगं असो 
वा नसो पण िनदान शंख फंुकणे हे तरी पूजेचे अगं होतेच होते. हणनू िहदंूं या पुढारीपणाचा भार या कायीर् या 
आम या एका उ साही सहकार् याने आिण प्रमखु सभासदाने घेतला होता यांनी कारागहृातील आप या कोठडीत 

एक शंख छपवून आणला आिण दसुरे िदवशी उ तर रात्री मसुलमानांनी बांगेवर बांग दे यास आरंभ करताच यांनी 
खोलीतून जोराने तो शंख फंुक यास सरुवात केली. या काफर शंखा या आवाजात या नगार् यात बांगेची िटमकी 
अगदी िफकी पडली. बांग बाटली! ते मसुलमानी धमर्गुडं रागावून िश या हासडू लागले. या िहदं ूपुढार् यावर खटला 
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होऊन शंख फंुक यािवषयी िशक्षा झाली. पण यायोगे ब्र मी आिण सनातनी लोकांतून आणखी िक येकजण पहाटे 

उठून शंख फंुकू लागले! अंती या शंखापुढे बांगेची नांगी िढली झाली. अिधकार् यांनी प्रितकार करणार् या मसुलमा-
नांस साफ सांिगतले की, शंख हे पूजेचे अगं आहे. तु ही आमचे ऐका. तु ही बांग बदं करा हणजे आ ही यांस शंख 

बंद कर यास भाग पाडतो. ते हा िन पायाने बांग बंद झाली! बुिद्धवादाने जे गुडं वठणीस आले नाहीत ते या शंखना-
दाने आिणले. बुिद्धवानास सा य न होणारे कायर्ही एखादा शंख असा के हा के हा क न जातो!  

या शुिद्धप्रकरणात आिण अदंमान या बंदीगहृातील एकंदर वृ तांतात तेथील दवुृर् त मसुलमानांचा आ हास 

ददुवाने वारंवार उ लेख करावा लागला आहे. कारण तेथील दरुाचारी बंदीवानां या वसतीत दरुाचारी धमर्वेडाने 

पछाडलेले लोक असे बहुतेक मसुलमानच होते. परंतु यांची गो ट सोडून िदली तर जे या थलीही स वृ त मसुल-
मान सापडत यां याशी आ ही िकती स यवहार करीत असू हे तेथील अनेकांस माहीतच आहे. आ हांिवषयीही 
स वृ त मसुलमानांतच न हे तर या दवुृर् त धमार्ंधातही पु कळच आदरभाव वसत असे. कारण आ ही धमार्ंतराचा 
िकवा अ याचाराचा प्र न सोडून बाकी प्र येक कामात जशी िहदंूंची तशी मसुलमानांची बाजहूी घेऊन यांना या य 

ते साहा य अव य देत होतो. आ हां राजबंदीवानांनी अदंमान या बंदी वसाहतीचे रानटी व प घालवून ितला जे 

थोडफेार मानवी व प आणिवले आिण या झुजंीत सरकारी अिधकार् यां या क्रोधाचा जो ती  ताप सोसला याचा 
उपयोग िहदं ू बंदीवानांप्रमाणेच मसुलमान बंदीवानांसही झालेला अस याने, यांस आ हािवषयी वाटत असे 

िततकी कृतज्ञता वाटली नसती तरच आ चयर् होते. आणखी एक गो ट आम या िन पपक्षपाती प्रय न कर या या 
प्रामािणक इ छेची साक्ष पटवील की, आ ही धमार्ंतराचे उ तरदािय वही मसुलमानांइतकेच िहदंूंवरही टाकीत अस.ू  

धमर्प्रचार अ याचाराने क  नका!  
आप याला जो धमर् स य वाटतो याचा प्रसार बुिद्धवादाने करणे हा प्र येकाचा अिधकार आहे. मसुलमानां-

तील प्रचारकांचा दोष हणजे हा की, ते हा प्रचार गुडंिगरी, घातपात, नीचता, क तली, बला कार अशा राक्षसी साध-
नांनीही करावयास कधी कधी कचरत नाहीत. पूवीर् िख्र ती प्रचारही के हा के हा असाच होई. परंतु आजकाल सहसा 
तशी गो ट यांचे हातून घडत नाही. परंतु मसुलमानी धमर्वेड अजूनही अनेक समयी ते अ याचार करते. हा जरी 
यांचा अक्ष य दोष असला तरी यांस असे अ याचार आिण घातपात कर यास उ तेजन आिण सधंी या आप या 
ढी देतात या ढी एखा या मितमदंाप्रमाणे कवटाळून धरणार् या िहदंूं या आ मघातकी, आकंुिचत आिण मखूर् 
वभावावरही धमार्ंतरा या सकंटाचा दोष येतोच येतो. आमची तर अशी भावना आहे की, जर िहदं ूलोकांतील दोन 

घातक समजुतींस ते सोडून देतील आिण शुद्ध आिण आरोग्यदायक अ न वा जल कोणा याही हातचे घेतले तरी 
यात दोष नाही. इतकेच न हे तर अशुद्ध अ न वा जलही बला काराने घ्यावे लागले तरी यात त कालीन दोषाहून 
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िनरंतरची अशी कोणतीही भ्र टता अगंास आिण आ यास िचकटत नाही. थोडक्यात हणजे, या पदोपदी टुणटुण 

उ या मारीत नाचणार् या िवटाळा या वेडगळ क पने या तंग या आपणास तोडून टाक याच पािहजे असा ते 
िनधार्र करतील आिण या क पनेपाई जे हजारो लोक आजपयर्ंत वधमार्स मकुले यांस परत वधमार्त येऊ देऊन 

वसमाजात यांस यवहायर् समजतील तर मसुलमानांचा धमार्ंतराचा अधार्अिधक धंदा बुडालाच हणनू समजावे. 

‘िवटाळ’ या एका श दात आप या सामािजक आिण रा ट्रीय अवनतीस कारणीभतू झाले या बहुतेक ढींची बीजे 

अतंभूर्त झालेली आहेत. शदु्धीदेखील या ‘िवटाळा’ या रोगानेच अव य झाली.  

बिह क यार्ंचीच शदु्धी हवी  
खरे हटले तर गोमांतकासारख्या प्रांतात यांना केवळ या ‘िवटाळा’ या भोळसट समजतुीपायी आ ही 

आम यातून हाकलनू िदले यां यासारख्या वजनांस परत िपतगेृही घेताना यास शुद्ध कर याची इतकी आव य-
कता नाही की, िजतकी या आ ही यास बळे बळे िपतगेृहाबाहेर बिह कृत क न आत येऊ िदले नाही या 
आ हांस आम या या ज्ञाितिवघातक अरेरावी क्रौयार्साठी प्रायि च त घे याची आहे! शुद्धी बिह कृतांची नाही, तर 

अशा िनरपराधी वजनांस बिह कृत करणार् या आ हा बिह क यार्ंचीच केली पािहजे!  

एतदथर्च आमची अशी िनि चती आहे की अ नपेयां या पशार् पशर्ते या बा फळ अितरेकाचा याग 

आिण धमर्बिह कृतांस शुद्ध क न घे याची ढी या दोन सधुारणा िहदंूंनी आप या समाजात जर के या तर 

यायोगे मसुलमानांस िहदंूंतील आप ग्र तास बाटिवणे पु कळच दघुर्ट होईल, बाटिवले यांस सभंाळणे याहूनही 
दघुर्ट होईल. यामळेु यांस बुिद्धवादाने जे काय िहदं ू बाटिवता वा सभंाळता येतील िततकेच िहदं ू मसुलमान 

झा याने आिण याच यायरीतीने मसुलमानांसही िहदं ूक न घे यास िहदंूंस हरकत न उर याने एका बाजसू मसु-
लमानांची अ याचारी वृ ती सधंी न साध याने आिण िन फळ ठर याने कमी होईल आिण दसुरे बाजसू िहदंूंना 
आपले धमर्बांधव िहसडून नेले जाताना पाहून जो मसुलमानांिवषयी साहिजकच वेष येतो तो कमी होईल. तलवार 

तर दोघांचीही तुटलीच आहे. त वाने धमर्प्रचार कर यास दोघांसही अिधकारच आहे. िवटाळाचा िवटाळ तेवढा 
आप या बुद्धीस िहदंूंनी होऊ देऊ नये. हणजे मसुलमानी धमार्ंतरा या िवटाळ, तलवार आिण त व या यांस अनु-
कूल झाले या तीन साधनांपैकी त व हेच काय ते या य साधून यांस उ न धमार्ंतराचा वाद िमटेल. हणजेच 

िहदं-ुमसुलमानां या ती  चुरशीस कारण होणारे एक मोठे िनिम त दरू होईल.  

एतदथर् आ ही नेहमी हणत अस ूकी, िहदं ूसघंटन आिण शुद्धी ही िहदं ूमसुलमानां या शा वत िवरोधाची 
न हेत तर शा वत एकीची मह वाची साधने होत.  
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 याच टीने आ ही अदंमानात यांचा अगंीकार केला होता. १९१३ या वषीर् आ ही शुिद्धकायार्थर् पिहले भांडण 

हाती घेतले, ते हापासनू १९२०-२१ वषार्ंपयर्ंत अदंमानात, नंतर िहदंु थान या तु ं गात आिण १९२४ वषीर् सटुकेनतंर 

आजपयर्ंत सघंटना या आिण शुद्धी या कायार्त याच या य आकांक्षेने आ ही झटत आहो. मसुलमानबंधूंचा, 
िख्र चन बंधूचंा, िकवा मनु यजातीतील कोण याही रानटीत या रानटी जातीचा देखील आ ही वेष तर काय पण 

ितर कार देखील करीत नाही. यांतील या यक्तींची यिक्तसघंाची अ याचारी प्रवृ ती टीस पडते ित या या 
प्रवृ तीपुरता यांचा प्रितरोध करतो. कारण की आमची अशी आशा आहे - िनि चती आहे की, या शुद्धी या ढीनेच 

िहदं-ुमसुलमानां या शा वत आिण लाभकारक ऐक्यास भरभक्कम साहा य िमळणारे आहे.  
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प्रकरण ितसरे 

युरोपीय जमर्न महायुद्धाची बातमी आिण 

अदंमानवर पडणार् या जमर्न छा याचा बेत 

उ तराधार् या पिह या प्रकरणाव न वाचकांस कळून आलेच असेल की, राजबंदीवानांस पिह या पिह याने 

वदेशीय राजकारणा या बात या िमळणे हे िजतके अवघड जात होते िततके ते पुढे पुढे जाईनासे झाले. प्रथमतः 
बंदीवानांसच काय पण तथेील उ च िहदंी अिधकार् यांसही राजकारणात अगदीच ची नस याने यां या मनात 

राजबं यांस साहा य कर याचे आले तरीही ते पैसे, खा ये, मेवे इ यादी व तू देऊ पाहत; पण बातमी या हटले 

की ती सेवा कशी करावी हे यास समजतच नसे. भगूोल, इितहास वा प्र तुत राजकारणातील नावे अवगत नस-
याने बंदीवानांस बातमी ऐकली तरी ती यानात ठेवता येत नसे. सिुशिक्षत िहदंी अिधकार् यांत िक येक असे आढ-
ळले की, केवळ आम या आग्रहाकिरता आिण आ हास बात या पोचिव यासाठी यांनी वतर्मानपत्रे लक्षपूवर्क 

वाचावयास आरंभ केला. तथािप राजबं यां या उपदेशाने आिण चळवळीने तेथील मडंळीचे राजकारणीय मानिसक 

वातावरण जसे जसे िव ततृ होऊ लागले तसे तसे आ हांस बात या वरचेवर िमळू लाग या. कुठे ते कचरागाडीतून 

गदळ कागदांचे फाटके तुकड ेवेचीत वदेशाची एखादी बातमी िमळिव याचे िदवस आिण कुठे माग या प्रकरणात 

िदग्दिशर्त केलेली िनरिनराळी वदेशी पत्रे आमलूाग्र वाचावयास िमळणारे १९१४ या सधंीचे िदवस! अिधकार् यांचा 
रोष कमी झा याने हे िदवस आले नाहीत. कारण या वषार्चे समुारासच ‘ब्र मिगरी’ नावाचा उ तर िहदंु थानी िहदं ू

वॉडर्र दु न आ हास रामराम करताच एका मसुलमानी दौलतखान पठाण नामक तंडलेाने पािह याने यास ध न, 

वॉडर्रपणाव न काढून टाकून, सक्त कामावर धािडला गेला! लवकरच या दौलतखान तंडलेाची दौलतही आ ही 
यास चो न बंदीवानांचे अ न खाताना पकड याने धुळीस िमळाली हणा! परंतु या उदाहरणाव न राजबं यांशी 
आिण िवशेषतः आम याशी कोणाही बंदीवानास सपंकर्  ठेवता येऊ नये यािवषयी अिधकार् यांचा अजूनही केवढा 
कटाक्ष होता हे प ट होईल. हा कटाक्ष कमी झा याने न हे तर बदंीवानांत प्रचारकायार्ने राजकारणाचे ज्ञान आिण 

ची वाढत गे याने आ हास बातमी पिह यापेक्षा आता पु कळ िमळू लागली. आिण यायोगे बारीसारखे अिध-
कारी पूवीर् केवळ आ हास मानिसक यातना दे यासाठीच या खो या कं या िपकवीत यांचा धंदा बराच बसत 

चालला. इतका की, यांस काही िहदंी पक्षा या सरशी या बात या आ ही होऊन सांगा या! अशा प्रकार या गम-
तींची एक-दोन उदाहरणे िदग्दशर्नाथर् सांगतो.  

 जे हा ग हनर्र जनरलवर बाबँ फेकला गेला ! 
 िद लीस १९१२ वषीर् मोठा राजसमारंभ होता आिण यात आप या चतुरंग दळासह ह तीवरील राजवैभवा या 

अबंारीत बसलेले या वेळचे ग हनर्र जनरल लॉडर् हािड र्ग यांचेवर बाँब फेक यात आ यामळेु या समारंभाचा भय-ं
कर अतं झाला. ही बातमी तेथील विर ठ अिधकार् यांस - चीफ किमशनरांस - कळून ते ती इतर अिधकार् यांस अगदी 
अतंः थ (confidential) हणनू कळिवतात तोच आ हास बंदीशाळेतील कोठडीत येऊन िमळाली. त डी बातमी 
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कळे पण यात आणणार् या अजाण माणसांकडून के हा काही चकुा होत हणनू सकाळी एक गोरा अिधकारी कामे 

पाह यास नेहमीप्रमाणे येऊन आम याशी बोलत उभा रािहला असता आ ही वयथीर् िवचा न ती बातमी तोही 
सांगतो की काय ते पाह यासाठी सहज िवचारले की ‘‘काय िद लीला सवर् समारंभ िनिवर्घ्न पार पडला ना?’’ यास 

तो वेळ ती बातमी िमळाली नस याने याने नेहमी या अिधकारी अितशयोक्तीने उ तर िदले, ‘‘अथार्तच! 

आम या साम्रा या या शक्तीचे ते भीषण प्रदशर्न पाहूनच तुम या मठूभर क्रांितकारकांची बोबडी वळली असेल!’’ 

ते वाक्य ऐकून आ हांला हस ूआले, पण ते याला लागले. तो परत कायार्लयात जाऊन पाहतो तो बारीने िद लीची 
तार िखशातून काढून यास िदली. यासरशी याने एक िशवी हासडून हटले, ‘‘या राजबं यांना ही बातमी कळली 
आहे यात शकंा नाही!’’ बारी चमकला. गपुचूप शोध सु  झाला. पाहतो तो राजबं यां याच न हे तर बंदीशाळेतील 

बंदीवानां या त डीही ती बातमी! कायार्लयात बारी थैमान क  लागला. तेथे आम याशी तो बंदीत आला ते हापा-
सनू नेह असलेला एक सिुशिक्षत त ण बंदी लेखक असे. यावर बारीचा सशंय गेला. यास दोन िदवस सारखा 
सतावूनही जे हा तो बातमी कोणी मला पोचिवली हे सांगेना ते हा ‘‘तुला वेत मारतो’’ हणनू गजूर् लागला. तोही 
पाणीदार पोरगा होता. ‘‘आ ता मारा!’’ हणनू लेखणी ठेवून उठून उभा रािहला. यास पयर्वेक्षकाकड े ने यात 

आले. परंतु या यािव द्ध काहीच पुरावा नस याने आिण सरकारी काम कर यात याने िन य दाखिवले या त प-
रतेमळेु आिण ठाकिठकीमळेु तो पयर्वेक्षका या आवडीचा अस याने ‘‘पु हा तु यावर शंका ये याइतका जरी तुझा 
सावरकरांशी सबंंध आढळला तरी तुला वेत मा . आज इतकी चेतावणी (ताकीद) देऊन तुला सोडतो!’’ असे सांगनू 

यास सोडून दे यात आले.  

या गहृ थाने मा याशी असलेला सबंंध, या चेतावणीनंतर, सटेुतो एकसारखा विृद्धगतच ठेवला होता. शेवटी 
तर याला आिण मला एकत्र सहकारी हणनूही अिधकार् यांनीच नेमले, इतकेच जाता जाता सांगणे पुरे.  

राजबंदीवानांस साहा य करणे आपले कतर् यच आहे मग िशक्षा झाली तर झाली! असे समजणारे वरील गहृ-
थासारखे देशसेवक बंदीवानांत जे िनघाले ते सोडूनही इतर बंदीवानसदु्धा आता आ हास साहा य कर यास फारसे 

भीतनासे झालेले होते. कारण कधी कधी अिधकारी-रोषास ते बळी पडून यांची वॉडर्रकी जाई िकवा बाहेर सक्त 

क ट कर यास यांस धाड यात येई तरी बाहेरही हळूहळू देशसेवक अिधकार् यांचा आिण बं यांचा जमाव बनत 

जात चाल याने राजबं यांकिरता िकवा राजकारणाकिरता कोणी ‘तुटून’ वा िशक्षा होऊन येताच यास आरामाचे 

काम अतं थपणे आमची मडंळी देऊन टाकीत. पैशाची पण थोडीबहुत वाण दरू करीत. या साहा य िमळ या या 
आधाराने बंदीवान देशसेवेचे आपले कतर् य बर् याच िनभर्यपणे करीत.  

आ ही िद ली या बाँबची बातमी आ हास िमळाली आहे हे जाणनूबुजनू बारीस जे दशर्िवले ते अशा हेतसूाठी 
होते की, असे दोन प्रसगं येऊन एकदा यास या या आ हास बातमी िमळू न दे याचा प्रय नांचे वै यथर् कळले की 
तो बंदीवानांस िन कारण बारीक सारीक गो टींत यािवषयी छळ याचे सोडील, पिरणामही तसाच झाला. आ हास 

काही केले तरी बहुधा बात या िमळतात असे पाहून तो थकून गेला. के हा के हा प टपणे आ हाजवळ हणे 

आिण सपुिर टडटंजवळ सांगे की, ‘‘राजबंदीवानांना आपसात बोलणे बंद करणे आिण यांस बाहेर या बात या 
िमळू न देणे हे मला काय पण Even if the devil be sent here as a Jailor instead of me या सतैानाला देखील त े
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शक्य होणार नाही!’’ हे वाक्य पुढे पुढे तो अनेक वार हणे आिण अगदी िढला पडून समोर येईल तेव याच पुरती 
बातमी सांग या-ऐक या या अपराधाची धरपकड करी, इतकेच न हे तर आ हास बात या कळतात हे आ ही वारं-
वार यास भासवीत गे याने याला आिण विर ठ अिधकार् यांना एका अगदी उलट उपायाचा अवलबं करावा 
लागला. आ हास बातमी िमळे ती के हा के हा बर् याच फुगीर व पात िमळे. कारण आणणारे अज्ञानी असत. 

उदाहरणाथर्, िद ली या बाँबम ये ‘‘चार बड ेबड ेलॉडर् मारे गये’’ असे बाजारात लोक बोल ूलागले! अशा वेळी 
बातमी थांबिव याचा वा छपवून ठेव याचा त्रास िन कारण आिण िन फळ सोशीत बस यास कंटाळून अिधकारी 
साहिजकच शुद्धीवर येत आिण हणत, ‘‘बातमी छपवून ठेवून होणार् या या अज्ञ अितशयोक्ती या हानीपेक्षा खरी 
बातमी आपण होऊन सांग याने होणारी हानीच अिधक ेय कर आहे’’, आिण व तुतः हे यास प्रथमच समजाव-
यास पािहजे होते. ते हा मग ते आ हास वृ तपत्रे देखील देऊ लागले; आिण वृ तपत्रे प्र यक्ष बारीकडून जे हा मधून 

मधून िमळू लागली ते हा िवकृत आिण अपक्व बात या कुठून तरी आण याचा राजबंदीवानांचा अप्रकट खटाटो-
पही साहिजकच कमी होऊ लागला.  

िद ली या बाँबची बातमी आ ही िमळिवली यािवषयी आमचा सडू घे यासाठी बारीने एक िदवस तु ं गात 

बातमी उठवून िदली की सावरकरांचा धाकटा भाऊ याच बाँब प्रकरणात धरला गेला! 
 हे काही मोठे असंभवनीय न हतेच; कारण या प्रकरणात यास खरोखरच बराच त्रास सोसावा लागला. पण 

ते हा हे काहीच ठाऊक नस याने हे खरे की खोटे हे कळ यासाठी आ ही साहिजकच उ सकु झालो. दपुारी पयर्वेक्ष-
कही सहज आ हास हणाला, ‘‘काय, तुमचा धाकटा भाऊ तेवढा बाहेर आहे ना?’’ आ ही उ तर दे यापूवीर्च बारी 
हसनू हणाला, ‘‘तोही येईलच आता इथे!’’ असा िनदर्य िनलर् ज िवनोद कर याची यास खोडच असे. िकंिचत 

त्रासाने आ ही हटले, ‘‘तोच काय पण िहदंु थानातील कोणीही मनु य इथे येऊ शकेल! िहदंु थानच एक प्रचंड 

बंदीशाला आहे. आिण आयलर्ंड पण!’’ बारी आयिरश अस याने तोही िकंिचत ओशाळला ते हा पयर्वेक्षक हणाला, 
‘‘छे, इथे येईल की नाही ते काही मला ठाउक नाही. पण तो जरा िभत्रा आहे असे िदसते. ’’ मी बातमी काढ याक-
िरता िवचारले, ‘‘ते कशाव न?’’ ते हा सपुिर टडटं हणाला, ‘‘ याने िद लीची बातमी ऐकताच आपण होऊन 

घाबर् या घाबर् या पोिलसांचे मखु्यास तार िदली की, ‘‘मी कलक यास हा इथेच आहे. पुढेमागे मजवर आळ घ्याल. 

हणनू सांगनू ठेवतो. ’’ मी हणालो, ‘‘तर मग सग या कलक यात तोच एक चाणाक्ष मनु य आहे! याने बाँब 

फेकला नाही हे उघडच आहे. पण जरी याने तो फेकला असता तरी देखील याने अशीच तार विरत पोिलसास 

क न चकवावयास पािहजे होते. तो िभत्रा न हे- जो दु ट शत्रवूर आघात क न पु हा िनसटून जा याचेही साधतो 
तोच खरा शूर!’’  

आमचे हे मानिसक त्रासाने बेभान झालेले उ तर ऐकून पयर्वेक्षकही एकदम चमकला आिण अिधक काही न 

बोलता िनघनू गेला.  
या दोन-तीन िदवस भाऊ खरोखरच सकंटात पडला असेल की काय या िचतेने आ ही अ व थ होतो. पुनः 

पु हा-  
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‘‘कीं घेतल त न ह अि ह अधंतेन 

ल धप्रकाश इितहास - िनसगर्-मान। 
ज िद य, दाहक हणिून असावयाचे 

‘बु यािच’ वाण धिरल किर ंह सतीच।। 
हा लोक मनास हणनू दाखवून आता जे होईल ते होईल! हणनू आ वािसत व थ करीत होतो. पुढे खरी 

बातमी कळून ती िचतंा अथार्तच मावळली.  
अशा िन कारण मानिसक यातना दे या या बारी या प्रय नाचे आणखी एक उदाहरण आता आठवले आहे. 

एक िदवस तो आला आिण हणाला, लाला हरदयाळ कोण आहे?  

 मी अथार्तच सांिगतले की, गहृमतं्री मागे आले होते यांनी अमेिरकेत जे अस याची बातमी मला तुम यास-
मोर सांिगतली, ते क्रांितकारक पक्षाचे एक पुढारी लाला हरदयाळ तु हास चांगले माहीत आहेत. काही िवशेष असेल 

यािवषयी तर बोला. बारीने अगदी गपुचूप हणनू बातमी कळिवली की, लाला हरदयाळजींना ह येचे आरोपाव न 

ध न मुबंईस आणले आहे! आम या मनात चरर् झाले. आम या सहकार् यांतील प्रमखु सहकारी आिण या 
काळ या क्रांितकारकांचा पुढारी पकडला जाऊन या या आयु याचे आता आम याचसारखे िधडवड े िनघावे ना! 
ददुव या देशाचे! आ हास आम या परदेशातून असेच ध न आण या या िदवसाची आठवण झाली. ही बातमी 
िकतपत खरी ते िवचार यासाठी बाहेर वॉडर्र गु तपणे धाडले. यास ते नावच यानाच राहीना. पाठ क न घेतले. 

मनात वैताग आला की, काय ही या आप या देशाची ददुर्शा! जे लोक िशर हातावर घेऊन या या वातं याथर् देशो-
देशी प्राण पणास लावणारी झुजं घेत आहेत यांचे नाव देखील या कृतघ्न देशास माहीत नसावे ना! या िवचारांनी 
आमचे डोके तापून गेले. सोबत या राजबंदीवानांनी पा याची धार ध न थोड ेशांत केले. यातच पयर्वेक्षक प्र य-
ही या पाहणीस येऊन मला िवचारता झाला, ‘‘काय, लाला हरदयाळ तुमचा िमत्र होता हे खरे काय?’’ मी प टपणे 

सांिगतले ‘‘होय. यां या मतै्रीचा मान मला िमळालेला होता. ’’ ‘‘ यां यावर ह येचा अपराधाचा आरोप ठेवून 

यांस पकड यात आले आहे. िद ली या बाँबम ये यांचे अगं होते. ’’ मी हटले, ‘‘असेल, असले तरी यामळेु 

यां यािवषयींचा माझा नेह वा स मान कमी होणार नाही. ’’ मा या या उ तराने आिण मदेु्रव न पयर्वेक्षक सह-
जच टरकला की आज याची वृ ती नेहमीप्रमाणे हसती आिण िवनोदप्रवण नसनू क्षु ध आहे. तो िवषय पालटून 

गेला. राजबंदी मी असली िधटाईची उ तरे िद यािवषयी िचतंा क  लागले. मी हटले, मला ते सगळे कळते; पण 

हरदयाळना धरले जावे आिण याच िदवशी आपण यांचा उघड गौरव कर याचे तर बाजूसच राहो, पण नुसता 
यांचा नेहसबंंधही वीकार यास अनमान करावे हा याडपणा मा याने करवेच ना. होता. हरदयाळ माझा िमत्र 

होता. मला आणखी काय िशक्षा करतील?. . . हे आपण आता िशकले पािहजे. हरदयाळचे उतराई हो यास हाच 

मागर्!  
हळूहळू मन शांत होऊन खरी बातमी काढ या या मागार्स लागलो. दोन-एक िदवसांत कळले की, ते अमेिरकेत 

धरले गेले. पण प्रितभू वावर (जामीनकीवर) मोकळे केले गेले आहेत. बारीस येता जाता, आ ही राजबंदी जाणनूच 
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िवचा  लागलो की, ‘‘हरदयाळ मुबंईस आहेत का िद लीस आणले गेले?’’ यास वाटे हे खरेच अज्ञानात आहेत. 

हणनू तो सांगे ‘‘िद लीस!’’ एक िदवस तर वारी इतकी वाहवली की ‘‘हरदयाळास िशक्षा झाली. पोटर् लेअरला 
लवकरच चलान होईल!’’ आ ही हस ूदाबून हटले ‘‘हे पाहा ते आले तर ही मा याजवळची कोठडी यांना या बरं 

का. बोलनू तरी घेऊ एकदा. ’’ तरी देखील ममर् न समजता तो बंदीपाल नेहमीप्रमाणे गभंीर मदु्रा क न हणाला, 
‘‘ याचा िवचार करीन!’’. या वाक्यासरशी पंगतीत बसलेले दहा-पाच राजबंदी हस ून आव न खो खो क न हसू 
लागले. ते हा या अडाणी शहा यास कळून चुकले की, यांस मा या ग पांतील फोलपणा पूवीर्च माहीत असावा 
आिण हेच मला आजवर ‘बनवीत’ असले पािहजेत!  

काही िदवसांनी आ हांस नक्की बातमी आली की हरदयाळ हे अमेिरकन सरकारचे हातावर तुरी देऊन िनसटून 

गेले. इतकेच न हे तर अमेिरकन सरकारने आप या हातावर बळे तुरी ठेवून घेतली अशीही बातमी आहे! कसेही 
असले तरी ही हरदयाळ या िनिवर्घ्न सटुकेची वातार् ऐकताच आम या िजवावरची एक ध ड उतर यासारखी झाली!  

िहदंु थानातील प्रख्यात पुढार् यांिवषयी अशाच प्रकारचे तु छ िवनोदाने उ गार अिधकार् यांनी काढ याचे 

आणखी एक उदाहरण कालक्रम सटुत असताही अनसुधंाना तव इथेच सांग.ू आमची प्रकृती पुढे पुढे जे हा फारच 

िबघडून आ ही ग्णश येस अगदी िखळून पडलो, ते हा एकदा अदंमानचे चीफ किमशनर आ हास पाहावयास 

आले होते. यांचे मजशी नेहमीच स यपणाचे वतर्न असे. बोलता बोलता यांनी सांिगतले की, ‘‘मी युरोपमधून 

िहदंु थानला थो या िदवसांपूवीर् येत असता मला सरुद्रनाथ बॅनजीर् आगबोटीवर भेटले होते. यांनी माझी ओळख 

होताच ‘‘सावरकरांची प्रकृती कशी काय’’ हणनू िवचारपूस केली. आिण असेही िवचारले की, ‘मी जर यां या 
समाचारास आिण राजबं यां या एकंदर ि थतीस प्र यक्ष पाहा यास अदंमानास आलो तर परवानगी िमळेल 

काय?’’ हे ऐकून मी चीफ किमशनरांस हटले, ‘‘मग आपण काय हणालात?’’ ते उ तरले, ‘‘मी हटले, या परंत ु

नक्की काय ते मागाहून कळवीन. पण सावरकर, तुमचे सरुद्रनाथ आलेच तर यांना उतरायला ही तु ही बंद आहा 
या या शेजार याच बंदी-कोठडीहून अिधक सोयी कर जागा अंदमानात आम यापाशी नाही. ’’ मी तसेच हसनू 

हणालो, ‘‘का? चीफ किमशनरचा बगंला आहे! दोन िदवस चीफ किमशनरनी या बंदीकोठडीत राहावे आिण या 
पाहु या या योग्यतेइतकी अनु प नसली तरी जी आहे ती या बंग याची जागा यां या वाधीन करावी!!’’  

येथेच हेही सांगनू टाकणे आमचे कतर् य आहे की, राजबं यां या िवषयी आिण आम यािवषयी बंगाल या या 
वदृ्ध झुजंाराने - या सरुद्रनाथाने - जी कळकळ प्रथमपासनू शेवटपयर्ंत दाखिवली आिण ‘बंगाली’ पासनू तो ‘िविध-
मडंळा’ (कायदे कौि सला) पयर्ंत जे सा य िदले िततके िहदंु थानातील कोण याही अ य पुढार् याने क्विचतच िदले 

असेल. हे आमचे आभारप्रदशर्न ऐक यास आज तो वदृ्ध देशभक्त उरला नाही याचा आ हास राहून राहून खेद 

वाटतो!  
पूवार्धार्त आ ही साधारणतः १९१४ चे म यापयर्ंत आमची कारावासाची कथा आणनू पोचिवली होती. सपंाचे 

पिरणामाने राजबं यां या काही तरी माग या मा य होऊन आ ही काम सु  केले. ही बातमी कळताच चीफ किम-
शनरलाही एक कटकट िमटली असे वाटून यांनी पवूीर् कोणासही न धाडले असे एक पत्र मा यासाठी धाडून माझ े

वैयिक्तक अिभनंदन केले. आिण आ ही कारागारात याच या कोठ यात चौदा वष आता कशी काढावी या िचतंेत 
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चूर होऊन कालक्रमणा क  लागलो. कारागारात पाय ठेवला ते हा अिधकात अिधक पाच वष या कोठडीत काढावी 
लागतील हणनू आ ही कंबर कसली होती; पण आता चौदा वषार्ंचा हा लांबचा लांब काळाकुट्ट बोगदा आम या 
जीवनरथास न टाळता ये यासारखा ‘आ’ पस न आडवा आला!  

वीपांतरवासाची िशक्षा होताच अदंमान या िनयमांचे पु तक वाचून आ ही आम या त ण प नीस आ वा-
सनाथर् एक किवताबद्ध पत्र िलहून कळिवले होते की, फार फार तर पाच वष धीर धरावा. यानंतर अदंमानात का 
होईना पण पु हा पे्रमा या झोपडीत एकत्र भेटू आिण आप या वतः या हाताने लावले या आिण आप या झोप-
डी या पुढ या मांडवीवर फुलांनी डबडबत पसरले या मोगरामालती, जाईजईु यां या लतावेलीशीच आपले इ ट 

सबंंध जळुवून नांद ूलाग,ू जनसहवास नाही तर नाही.  
पण आता तीही आशा िन फळ झाली. आज किठणात किठण हणनू जे सकंट वीकारावे तेच उ या येणार् या 

सकंटापुढे अगदी क्षु लक वाटू लागावे, असा एकसारखा क टांचा भिडमार चालला. जे येई ते माग यास बरे 

हणवी. अशा मानिसक उ तापात या क पनासृ टीत या जाईजुईदेखील सकूुन गे या; क पनासृ टीतला 
ओलावा देखील जीवास िमळेनासा झाला!  

यातही आम या क टांत भागीदार झालेले आिण सकंटातही आ हावर अ यंत भिक्तपूवर्क पे्रम करणारे 

आमचे राजबंदीवानांतील सहतपी आ हीच केले या मागणीप्रमाणे िहदंु थानात धाडले गे याने यांस ितकड या 
बंदीशाळे या िनयमानु प िशक्षेची आिंशक सटू िमळेल हणनू आनंद होत असताही, या सवार्ंचा एकाएकी िवयोग 

होऊन आ ही पाच-सहा जणच मागे उर याने मन फार उदास झाले. एकांतवास के हा के हा अगदी अस य होऊ 

पाही. कोणीतरी पे्रमाची हाक मारावी, कोणाला तरी नेहाने ये बैस हणावे अशी उ कट इ छा होई; पण ममतेचा 
मनु य या िन ठुर कारागहृात कोण िमळणार! मनाने मनासच खात राहावे. िरका या लांबचलांब रात्री सरता 
सरता नाहीशा हा या. नवीन नेह, नवीन घटना, नवीन आशांचे खा य न िमळा याने मनाने मतृी या कपाटा-
तील जु याच आठवणी, जु याच घटना, जनुीच नेह मरणे काढकाढून यां याशी खेळत बसावे. पण िचत्रातील 

भाताने भकू कशी थांबणार? के हा के हा हे भकेुने याकूळ झालेले िवकार आिण िवचार एखा या दु काळात ग्र त 

होऊन दंगा क न उठले या चोरां या भयंकर टोळीसारखे बंड क न उठत! काही के याने ते शमतनासे होत. भकू! 

भकू! हणनू िच तास सळो का पळो क न सोडीत. असे मिह यांमागनू मिहने चालले. िवयोगाने उदास झालेले, 

एकांतास सतावलेले, नेहासाठी, पे्रमासाठी, कासावीस झालेले आिण तरीही कतर् य केले पािहजे हणनू जाणीव 

िजवंत असलेले या िदवसांतील ते आमचे जीवन िकती दःुसह झालेले होते हे आम या बरोबर तेच क ट सोसले या 
या आम या एका बंधुवगार्सच माहीत अस ूशकेल! कतर् य करीत रािहले तरी सटु याची आशा न हती. ितसरा एक 

मागर् होता तो हणजे, बंदीशाळेबाहेर सटुका झा यास कतर् य करीत करीतही सटु याची सधंी साध याचा सभंव. 

याचसाठी शक्य तो िनयमभगंा या पेचात न गवसता आज नाही उ या बाहेर जाणे शक्य होईल हणनू वाट 

पािहली. परंत ुचौदा वष कारागहृात राहणेच भाग आहे ही िनि चत आज्ञा अतंी झा यामळेु तो बाहेर जाऊन सटुका 
क न घे याचा सभंवही बहुतेक मावळला! अशा िनराश पिरि थतीतले ते दधुर्र िदवस कसे कंठले गेले ते आमचे 

आ हासच समजत नाही.  
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इंग्रजांचे जावयाशी युद्ध!  

 असे काही मिहने लोटले. तो एक िदवस आ हास बाहे न बातमी आली की, इंग्रजांचे को या एका राजाशी 
मोठे युद्ध जुपंले आहे!  

प्रथम या बाजार ग पेवर फारसा िव वास बसेना; कारण बंदीवानांस आप या िनराश ि थतीत अस या काही 
तरी का पिनक आशेचा आधार घे याची सहजच सवय जडलेली असे. दर चार-पाच मिह यांत एखा या 
‘ युिबली’ची उ सवाची आिण तदथर्क होणार् या बंदीमकु्ततेची बातमी कोणी तरी उठवी. बुड यांना या का पिनक 

काडीचाही आधार घ्यावासा वाटे. काही िदवस तरी या आशेवर कंिठले जात. पुढे ती खोटी ठरे. तो दसुरी एखादी 
ग पेची काडी क पनेवर तरंगत यांचेपढेु येई. यातही युद्ध सु  झाले पण ते कोणाशी हे नक्की कोणास सांगता 
येईना. कारण अज्ञान! िहदंी बंदीवानांस उ या जगतात दोनच रा यांची जाणीव असे. इंग्रज आिण अमीर! मसुल-
मानांस फार तर तुकीर् या अि त वाची जाणीव असे. यायोगे युद्ध सु  झाले ते कोणी हणे अमीराशी, कोणी हणे 

तुकीर्शी! दोघांपैकी कोणाशीही असले तरी इंग्रजांचा केसही वाकडा होणारा न हता. हणनू दोन-तीन िदवस आ ही 
ितकड ेफारसे लक्ष िदले नाही. पण पुढे बातमी आली की, इंग्रजां या जावयाशी युद्ध जुपंले आहे! हा जावई कोण? 

त डी जमर्नीचे नाव आमचे बाहेरचे बातमीदार धाडीत, पण बातमी आत आणणारे अज्ञ बंदीवान ते नाव िवस न 

इंग्रजांची मलुगी कोणास िदली आहे ना? यां याशी युद्ध सु  झाले हणनू हणत! यांची राजां या मलुी दे याघे-
याची जनुी क पना यांना समजे. पण इंग्रजांची मलुगी हणजे काय हे आ हांस कळेना. हो ना करता एक िचठ्ठी 
िलहून आणिवली. याव न प ट बोध झाला की, जमर्नीचे इंग्रजांशी युद्ध जुपं याचा सभंव आहे. फ्रा सशी तर 

जुपंलेच!  

जमर्नीशी इंग्रजांचे युद्ध? अनेक वष प्रतीिक्षत केली जाणारी ही सवुणर्सधंी अतंी आली तर!- पण ती अशा अग-
ितक अव थेत. . . . . ! हा केवळ इितहास!  

मागे अनेक वेळा सांिगतले असतानाही भ्रामक अनुमाने टाळ यासाठी येथे पु हा एकदा हे प टपणे सांगतो 
की, आ ही या सवर् कथनात जे िवचार िकवा भावना विणर्त आलो आहोत िकवा विणर्णार आहोत ते िवचार आिण 

या भावना या या या वेळेस उ प न झाले या हो या. या या वेळी उ प न झा या हणनू आजही या 
आम या मनास पटतच असतील असे अनुमान कोणीही क  नये. हा केवळ इितहास आहे. याचे समथर्न न हे.  

जमर्नीचे लक्ष िहदंु थानी राजकारणाकड े वेध यास प्रथमतः अिभनव भारताचे प्रय नच प्रामखु्याने कारणी-
भतू झालेले होते. आ ही यरुोपात गेलो ते हा जमर्न, फ्रच, आयिरश, तुकर्  (त ण तुकर् ), िम  इ यादी पररा ट्रीयांशी 
सवंाद करताना आ हांस असे प टपणे आढळून येई की, युरोपम ये िहदंु थानी हणजे कोणी िजवंत लोक आहेत 

अशी क पनाच नसे. रा ट्र या टीने िहदंु थानचे अि त व कोणीच मानीत नसत. ती एक मेलेली सं कृती असनू 

आंतररा ट्रीय राजकारणा या डावात या प याचा दु यम हणनू का होईना पण उपयोग करणे अशक्य आहे असे 

यांस वाटे. परंतु अिभनव भारता या इंग्लडंमधील उठाठेवींना इंग्लडंमधील पत्रांतून आिण जनतेतून जशी िहदं-ु
थानिवषयक खळबळ सु  झाली तसे तसे युरोप या धूतर् पुढार् यांचे लक्ष िहदंु थानकड ेआकषूर् लागले. िवशषेतः 



 

www.savarkarsmarak.com 

फ्रा स आिण जमर्नीत िहदंु थान या आकांक्षांची घोषणा कर यासाठी अिभनव भारता या प्रमखु यक्तींची खट-
पट चाल ूअसे. मॅडम कामा यां या जमर्नीत या एका याख्यानाचा उ लेख आम या खट यात केलेलाच आहे. 

यानतंर तत्र थ पत्रात क्रांितकारकांचे लेखही के हा के हा प्रिसद्ध होत. पुढे मदनलाल िडगंराने केले या सर कझर्न 

वायली या भयंकर वधामळेु, या या िनभीर्क फाशी जा यामुळे व अिभनव भारता या इतर पुढार् यांवर आिण 

यां या चळवळीवर जमर्नीत आिण फ्रा सात असले या इंिग्लशां या गु त पोिलसां या ससेिमर् यामळेु युरोपात 

िहदंी रा ट्रा या राजकारणीय शक्तीवरचा िव वास वाढत चालला. िडगंराने आप या चौकशी या वेळेस केले या 
जा व य कथनात Statement म ये - जमर्नांचा उ लेख केला होता. यानतंर आ ही प्रिसद्ध केले या स तावन या 
क्रांितयुद्धा या इितहासाचे छपाई काम कुठे चालले आहे ते शोध यासाठी जमर्नीम ये इंग्रजी पोिलसांचे िनरीक्षण 

सु  झाले. या वेळी यां यातील काही जमर्न अिधकार् यांचे आ हास िनरोपही आले होते. अशाच एका प्रसगंी 
‘‘आपण लवकरच धरले जाल, तर िनरोप पावताच इंग्लडं सोडा’’ हणनू एका जमर्नीत राहणार् या िहदंी 
क्रांितकारकाचे ह त ेआ हास जमर्न पोिलसांतील एका ह तकाने तातडीचा सदेंश धाडला होता. ‘‘तरवार’’ नावाचे 

अिभनव भारताचे मखुपत्र जे हा सु  झाले, ते हा यातील पिह याच अकंात जमर्नीशी इंग्लडंचे युद्ध पाच-सहा 
वषार्ंत जुपंणार असनू या वेळी िहदंु थान या वातं याचा प्र न सटु याची सो याची सधंी येणार आहे, असे ‘कील’ 

काल या या भानगडीचे सिव तर िववरण क न िदग्दशर्न केलेले होते. पुढे मासिलसमधील आम या सटुकेसाठी 
आ ही केले या धाडसामुळे युरोपभर िहदंी क्रांितकारकां या प्रय नांची आिण आकांक्षांची आिण त प्री यथर् त े

करीत असले या साहसी प्राण यागांची चचार् सु  झाली. िहदंु थानात घडणार् या उलाढालींपेक्षा यां या दाराशीच 

घडले या या अनेक भयंकर आिण उ क्षोभक कृ यांनी युरोपम ये िहदंु थान हे रा ट्र अजनू अगदी मेलेले नसनू 

इंग्रजांना चांगलेच जाचक होईल असे ते आप या हातचे एक भावी साधन आहे अशी भावना उ प न झाली. जमर्-
नी या इंग्लडंशी असले या ती  चुरशीमळेु जमर्नीत तर ती भावना अिधकच बळावून आ ही धरले गे यानतंर 

िहदंी क्रांितकारकांशी गु त सबंंध पद्धतशीरपणे जोड याचा जमर्नीतील पुढार् यांचा प्रय न सु  झाला. अिभनव भार-
तातील एक दोन कत आिण कुशाग्र बुद्धीचे पुढारी या प्रय नांचा लाभ घे यासाठी जमर्नीतच जाऊन रािहले; आिण 

अमेिरकेत गेले या पुढार् यांनी प्र थािपत केले या ‘गदर’ पत्रात जमर्न महायुद्ध शीघ्रच सु  हो याचा संभव असनू 

या सधंीस वदेशा या मकु्ततेचा िनवार्णीचा प्रय न कर यास उ युक्त हा हणनू उ क्षोभक लेख प्रकटपणेच 

येऊ लागले. या बात या आ हास अदंमानातही थो या थो या कळ या हो या.  
ही पूवर्पीिठका सिंक्ष त पाने येथे दे याचा मखु्य हेतू हा आहे की, यायोगे जमर्न महायुद्ध सु  हो याची 

बातमी आ हास िमळताच आम या अिभनव भारतीय कायर्क्रमाप्रमाणे ती बातमी अनपेिक्षत नसताही ती िचराकां-
िक्षत घटना घडताच ितचा पुरापुरा लाभ आपणास घेता येऊ नये अशा अगितक अव थेत आ ही पडावे याची 
आ हास िकती चुटपुट लागली असेल याची वाचकांस क पना करता यावी. आम या त कालीन भावना आिण 

योजना काय असतील हे आता सिव तर सांग याची आव यकता नाही.  
अगितक अव थेत पडलो असता वरा ट्रा या सभंवनीय मकु्ततेची ही शतकातून एकदोनदाच साधणारी सवु-

णर्सधंी यावी याची िकती जरी चुटपुट लागली; तरी शीघ्रच या अगितक अव थेतही या सवुणर्सधंीचे पवर् आप या 
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मातभृमूी या हातून िनसटून जाऊ नये हणनू जी काही या पिरि थतीत पेचापेची करणे शक्य होते ती कर याचा 
आ ही िन चय केला.  

इतक्यात वतः पयर्वेक्षकानेच पाहणी या िदवशी आ हास सांिगतले की, ‘‘युरोपम ये एक मोठे बहुरा ट्रीय 

युद्ध सु  झालेले असनू तुकीर् जमर्नी या पक्षास िमळाला आहे! या युद्धासाठी पोटर् लेअरम ये वगर्णी उभार याचे 

ठरले असनू एक पोटर् लेअर याच लेखकांचे मािसकपत्र काढ याचे घाटत आहे, तरी यात आपणही एक किवता वा 
लेख यावा. ’’  

पयर्वेक्षका या या िवनतंीप्रमाणे मी एक बरीच लांब किवता इंग्रजीत िलहून िदली होती. मा या इंग्रजी किवता 
तेथील िब्रिटश अिधकार् यां या थो याबहुत पिरचया या असतच. परंतु या किवतेतील वतंत्र िवचार यां या 
िकतपत िच तास येतील याची मला शकंाच होती. शेवटी या मािसकाचाच ज माचे आधीच अतं झा याने ती गो ट 

तशीच रािहली.  
तथािप पयर्वेक्षकाने तुकीर् रा ट्र जमर्नीस िमळा याचे जे वतर्मान सांिगतले यामळेु मा या मनात मी ठरवून 

ठेवले या तत्र थ कायर्क्रमाचे प बरेच पालटले. तुकीर् रा ट्र लढाईत इंग्लडंिव द्ध गे याचे ऐकताच मसुलमानां या 
पॅनइ लामी गु त मह वाकांक्षांशी िचरपिरिचत असले या मा या मनासमोर िहदंु थानावर येऊ पाहणार् या एका 
नवीन सकंटाची भीती द त हणनू उभी रािहली. तुकीर् या युद्धप्रवेशाने जमर्नीचा हात िहदंु थानास पोचून इंग्रजी 
स तेस िहदंु थानातच मह वाचा पेच पाड याचा सभंव शक्य होता. ही मा या त कालीन कायर्क्रमास इ टाप तीच 

होती; कारण या पेचामळेु िहदंु थान या या य माग या एकतर आपण होऊन पुरिवणे इंग्लडंास भाग पडते; 

नाहीतर या अगँ्लो-जमर्न ह तीं या पर पर झुजंीत उभयतांचीही म तके शीणर् आिण चूणर् होऊन िहदंु थानास 

आप या या आकांक्षा वतःच परुवून घे याची सधंी सापडती. परंतु या झटापटीत रिशयातील मसुलमानी टोळधा-
डीस िहदंु थानावर वारी कर यास िचथावून िहदंु थानात अ तंगत झालेली मसुलमानी स ता पुनरिप थापन 

क  पाहणार् या िहदंु थानी मसुलमानांची राक्षसी खटपटही क्विचत फलद्रपू हो यासारखी होती.  
या सवर् पेचापेचीचा पूणर् िवचार क न मा या अगितक ि थतीत मला या सधंीस काय जे करता ये यासारखे 

होते याची परेषा मी मनात योजनू ितचे सतू उवाच हणनू िहदंु थान सरकारास एक आवेदन धाड याचे ठरिवले. 

मा या योजनेची परेषा जरी येथे देता येत नाही तरी या आवेदनपत्राची परेषा येथे सांगणे शक्य आहे.  

िन पाय हणून सश त्र प्रितकार 
 पयर्वेक्षकाने िहदंु थान सरकारकड ेआवेदनपत्र धाड याची परवानगी देताच मी िहदंु थान सरकारास िलिहले 

की, या महायुद्धात िहदंु थानची राजकीय ि थती सरकारास िचतंा उ प न करीत असणे साहिजकच अस याने 

आिण िवशेषतः िहदंु थानी क्रांितकारक या युद्धात कोणते धोरण वीकारतात हे समज यासाठी यास उ सकुता 
लागणे सभंवनीय अस याने, क्रांितकारक चळवळीशी सिंनकट पिरचय असले या मा यासारख्या बंदीवानांचे 

िवचार यास कळिवणे मला आपले कतर् य वाटत आहे. िहदंु थानास वतंत्र रा ट्रा या पदवीस पोचिवणे हे आमचे 

येय होते आिण आहेही. तथािप या येया या िसद्धीसाठी रक्तपाताचा सश त्र प्रितकारी मागर्च काय तो अवल-ं
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बन करावयाचा अशी काही आ ही शपथ घेतलेली नाही इतकेच न हे तर इतर कोणताही उपाय जर सफल हो याचा 
सभंव असता तर आ ही सश त्र प्रितकाराचा अवलबं केलाच नसता.  

जी गो ट साधनाची तीच सा याची. राजकारणा या यवहाराचे आिण शासनशा त्राचे उ चतम येय सवर् 
मनु यजातीस समसमान अिधकार असणार् या एका प्राितिनधीक शासन सं थेचे नागिरक बनिवणे हे होय. एक 

देव, एक भाषा, एक जाती, एक जीवन - अशा एका यायप्रवण आिण प्राितिनिधक शांती साम्रा याची आध्रुवध्रुव 

क न आिण या मानव साम्रा यात हे कुळवंश जाित-देश भाषािभ न वाचे क्षुद्र अिभमान आिण अहंकार िवलीन 

क न उ या मनुज जातीचे राजकीय साि वक एकीकरण हेच यांचे अिंतम येय आहे या आ हांस या येयाचे 

िसद्धीसाठी तदनकूुल असले या सवर् सं था या येयाकड ेजाणार् या मागार्वरील ट पे हणनू ग्रा यच वाटतात. 

अनेक उपजातीत आिण रा ट्रांस एका शासनसतू्रात गोवणारे एखादे साम्रा य या येयास यव त कर यास उपय-ु
क्तच होणारे अस याने, यां या छत्राखाली ती िविभ न रा टे्र आपआप या प्रगतीस पोषक असे वातं य उपभोगू 
शकतात अशा साम्रा याचा िवरोध आ ही मळुीच क  इि छत नाही.  

एतदथर्च आज यास िब्रिटश साम्रा य हटले जात आहे यात अतंभूर्त असणार् या िहदंु थानातील देशास जर 

वप्रकृतीप्रमाणे आिण त पिरि थतीप्रमाणे वातं य उपभोग ूदे यात येईल तर आ ही या साम्रा याशी एकिन ठ 

राहणे हेच आमचे कतर् य समजू. अशा रीतीने आयलर्ंडपासनू िहदंु थानापयर्ंत सवर् देशांत एकसतू्रीपणात गोव याचे 

कायर् करणारे ते साम्रा य ‘िब्रिटश साम्रा य’ हे नाव देखील या यच मानील. इतर नाव प्रा त होईतो यास ‘आयर् 
साम्रा य’ असे पािहजे तर हणावे.  

या साम्रा या या प्र तुत चालकां या अगंात तर तसे साि वक साहस करणारे धैयर् असेल तर तदंतगर्त 

असले या या िहदंु थान या िव ततृ आिण प्रमखु रा ट्रास तरी यांनी विरत ते वातं य उपभोिगता येईल असे 

अिधकार विरत देऊन टाकले पािहजेत. युद्धाचे धांदलीत इतर काही करता न आले तरी औपिनवेिशक वाय तता 
Colonial-self Government जर िहदंु थानास दे यात येईल आिण या अिधकारदानाचे सतू उवाच हणनू विर ठ 

िविधमडंळात िहदंी प्रितिनधीचे िनरपवाद बहुमत थािपत कर यात येईल, तर िहदंु थान देशा या क याणा 
साठीच आ ही आिण आम या मताचे क्रांितकारक आपला पूवीर्चा सश त्र प्रितकाराचा मागर् थिगत क न या 
युद्धात इंग्लडंचा पक्ष मनःपूवर्क एकिन ठेने अवलिंबतील.  

आमचे हे िवधान मनःपूवर्क आहे की नाही हे िसद्ध क न दाखिव याची सधंी आ हास दे यासाठी आिण इंग्लडं 

खरोखरीच िहदंु थान या दा यशृंखला तोड यास इि छत आहे यािवषयी िहदंी लोकांचे मनात िव वास उ प न 

कर यासाठी सरकारने प्रथमतः आ हां राजबंदीवानांसही विरत मकु्त केले पािहजे. आ ही असे वचन देतो की, जर 

आ हांस या वेळी मकु्त कर यात येईल तर आ ही िहदंु थानवर वारी क न ये याची शक्य ती खटपट करणार् या 
अफगाण तुकार्िदक आिशयातील िवदेशी मसुलमानी टोळधाडींपासनू वदेशाचे सरंक्षण कर यासाठी, सै यात 

भरती होऊन िहदंु थान या सीमासमरावर िकवा इतर तदनषुंिगक अशा कोण याही रणके्षत्रात जा यास कचरणार 

नाही. अशा रीतीने वयसंिैनक हो या या अटीवर आ हां राजबंदीवानांची सटुका क न आिण िहदंु थानास 

औपिनवेिशक वाय तता दे याचा ता काल आरंभ हणनू विर ठ िविधमडंळात (Councils) िहदंी प्रितिनधींचे 
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बहुमत थािपत कर याचा अिधकार िद याची घोषणा क न सरकारने िहदंु थानची प्रीती, साहा य आिण िन ठा 
उपाजर्न कर याची ही सधंी अव य साधावी.  

िनदान इतरांना तरी सोडा!  
 आ ही हे आवेदनपत्र केवळ बंदीगहृातून सटुका हो यासाठी िलिहलेले आहे अशी िकवा इतर राजबंदीवान 

सोडले असता आ हासही सोड याची पाळी येणार आिण आम या सटुकेनतंर आ ही िहदंु थान या शांततेचा भंग 

क  की नाही हे नक्की सांगता येणे तर किठण ते हा राजबंदीवानवगार्सच न सोडणे बरे, अशी शंका जर सरकारास 

येत असेल तर मी असे आनंदाने आपण होऊन सचुिवतो की, सरकारने मला न सोडता अदंमानात या, िहदंु थाना-
त या आिण बाहेर देशोदेशी िनवार्िसत होऊन अटकून पडले या राजबंदीवानांस ता काळ मकु्त करावे. यां या 
मकु्ततेत मला जवळजवळ मा या मकु्ततेइतकाच आनंद वाटेल.  

अशा आशयाचे आवेदन मी धाडले. या वेळेस युरोपात बहुतेक रा टे्र आपआपले अतंगर्त राजबंदी सोडून देत 

होती. आयिरश ‘राजद्रोही’ बंदीही सटुले होते. ती उदाहरणेही मी िदली होती. या आवेदनपत्राने हणजे 

राजबंदीवानांस सरसहा कोणी सोडणार होते अशी िनि चती बाळग याइतका कोणी वेडा न हता. तथािप अशी 
आवेदनपत्रे जरी केवळ प्र येकी यां या यां या बळावरच मकु्तता घडवू शकली नाहीत तरी इतर चळवळींसह 

सयंुक्त झाली असता यांचाही एकित्रत पिरणाम के हा के हा होतोही.  
या मा या १९१४ या स टबरात केले या आवेदनास या वषार् या िडसबरात उ तर आले की, ग हनर्र 

जनरलाने माझ ेआवेदनपत्र वाचले असनू, यावर अिधकृत उ तर जरी त काल देता येत नाही, तरी स यःपिरि थ-
तीत या आवेदनातील सचूना ग्रा य करणे सरकारास सांप्रत अशक्य वाटत आहे. इतके सावरकर यांस कळिव-
यात यावे.  

या उ तराव नही देशाम ये काही चाणाक्ष राजकीय पुढार् यांनी युद्धाचे सधंीस काही तरी सधुारणा घडवून 

आण याचा जो उ योग आरंभला होता यास क्रांितकारकांचे िवचारांचा आिण वचनाचा पािठबा देऊन सरकारवर 

शक्यतो दाब टाक याचा माझा या वेळचा हेतू सफल झाला असे मला वाटले. अिधकार देत चला आिण साहा य 

घेत चला, अिधकार नाहीत तर साहा यही वे छेने तरी िमळणार नाही; हे धोरण या पिरि थतीत युक्त होते असे 

मी सांगत असे. आिण याच धोरणाचे मत मा या सहभोगी राजबंदीवानांस पटवून देऊन युद्धाचा शेवट होईतो या 
आवेदनाचे आिण यानतंर केले या आवेदनाचे समथर्न क न वयसंिैनक होऊन युद्धात भाग घे या या अटीवर 

सोड यास पिरि थ यनुसार शक्यतो ते वचन आपण पूणर् करावे असे पु कळांचे मत मी बनवू शकलो.  
युद्ध सु  झा यानतंर आिण हे आवेदन पाठिव यानंतर एक मिहना दीडमिहना आमचे आिण अिधकार् यांचे 

बरेच सतू जमले होते. परंतु लवकरच खटका उड याचा प्रसगं आला. कारण की, जसजशा लढाई या बात या येऊ 

लाग या तसतशा या आ ही आ हास स य वाटताच बंदीवानांस सांगत चाललो. पिह या धडाक्यात जमर्नी या 
सरशी या बात या एकामागनू एक येत चाल या. अिधकारी या चो न ठेवू पाहत. बारीतर िविक्ष तच. तो उलट 

इंग्रजां या आज येथे जय झाला, तर उ या तेथे हणनू अवा या सवा ग पा मारीत चालला! याचे हे करणे 
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इंग्रजांिवषयी लोकांत होत चाललेली अप्रित ठा आिण उडत चाललेले या या शक्तीिवषयीचे भय अशा प्रवृ तीची 
वाढ होऊ नये आिण इंग्रजां या रा याची ि थरता डळमळते असे पाहताच अज्ञ आिण जहाल लोकांत दंगेधोपे 

कर याची प्रवृ ती भडकून उठू नये यासाठी होते. हे माहीत असताही राजबंदीवानांतील याचे दोनचार ठरािवक 

ह तक या िविक्ष त ग पांची री ओढून जमर्नी हणजे अितदबुर्ळ, नीच, महादु ट आिण इंिग्लश पक्ष हणजे 

साि वक क्रोधाचा केवळ अवतार असे बंदीवानांस सांग ूलागले. कारण यां या इंिग्लश सरकारची बढाई गाणार् या 
या पु यकृ याचे फळ यास या लोकी, प्र यक्ष याक्षणी अदंमानातच िमळत होते. पोटर् लेअरचा परमे वर बारी 
यांस किठण ह तपिर मा या कामाव न काढून सवर् बंदीवानांत िमळूिमसळू देई आिण ‘मकुादमाची’ जागा पण 

देई. आ ही दोघे-चौघे न ट लोक या मानास अयोग्य ठरलो. कारण आ ही लढाईचा सारा दोष जमर्नी या डोक्यावर 

मा न इंग्लडं, बे जमसारख्या लहान लहान दयनीय कोकरास या कू्रर जमर्न याघ्रा या त डातून सोडिव या या 
अ यंत साि वक क्रोधानेच काय ते या युद्धात पडले असे बंदीवानांस उपदेशीत न हतो. आ ही जमर्नी या वाथीर् 
मह वाकांक्षा जशा िवशद क न सांगत चाललो, तशाच इंग्लडं याही अपहारक लालसा आिण जमर्नी या शक्तीचा 
म सर यांचा गवगवा क  लागलो. जमर्नीचा जय झाला असता आ ही सतुक पाळीत न हतो. िन पक्षपातीपणे जी 
जी बातमी येई ती जशी या तशी सांगनू ितचा आिण युद्धाचा िहदंु थानातील राजकारणावर काय पिरणाम हो या-
सारखा आहे हे आ ही बंदीवानांस प टपणे समजावून देत चाललो. बंदीवान जगातील या हजारो लोकांस िजवंत 

राजकारणाचे ज्ञान येऊन यांचा या कायीर् प्र यक्ष उपयोग क न घे यास या महायदु्धाची अपूवर् सधंी आली होती 
असे आ हास वाटे.  

बंदीवानाचंी लढाईची क पना  
 कारण युद्ध होताच िहदंु थानाप्रमाणेच अदंमानातही साधारण लोकांपासनू िवचारी लोकांपयर्ंत एकच खळबळ 

उडून गेली. यातही या खळबळीचा उगम या िनराधार, िनराश आिण पितत बंदीवान जगात राजकारणा या िकवा 
वदेशा या कोण याही सावर्जिनक भावनेत झालेला नसनू मखु्य वेक न तो यां या मकु्तते या आशे या वाथीर् 
भावनेत झालेला होता. हणनू यास युद्धाचे भिवत य हा अगदी िज हा याचा प्र न होऊन बसला. यां यातील 

अज्ञ लोकांसही पूवीर् या बादशहां या आिण महाराजां या रा या या कशा उलटापालटी चुटकीसरशी होत हे दंत-
कथा आिण बाजारग पा यातून लहानपणापासनू माहीत होते. यापूवीर् या राजकारणा या दंतकथी भाषेतच ते या 
नवीन िवषयांचे भाषांतर क न या या क पना बनवीत. पूवीर् अमकु राजा मारला आिण याचे रा य अमकु 

राजाने घेतले. याचप्रमाणे ते बंदीवान समजत की को या एका लढाईत इंग्रजांचा राजा मारला गेला िकवा जमर्-
नीचा राजा धरला गेला की सपंली लढाई; उलटले इंग्रजी रा य की सटुले सगळे बंदीवान. या अडाणी क पनांचे 

सखुद तरंगांवर या बंदीवानां या आशचेे ता  िकती िदवस तरी हेलकावे खात होते.  

कंदील हलवीत पहारा करीत असता वॉडर्र लोकांस कोठडीबंद बंदी प्र न करीत आिण वयमं य िव व तेने ते 
या बंदीवानांस अिधकारी वाणीने लढाईचे इंिगत सांगत. या िदवशी या बाजारी बात यांचा िवचार करीत, 

क पना लढवीत की आता इंग्रजांचा राजा मुकुट चढवून तलवार कटीस लटकावून जमर्न या राजा या सै यास 
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टेकडीवर चढून टेहळीत असेल! जर एखादा तीर या जमर्न या राजाने अचानक मारला तर! पण तो जमर्नचा राजा 
या इंग्लडं या राजाचा जावई पडला, याची राणी या जमर्नला आप या बापावर तीर मारताना म ये पडून िनवा-
रणार तर नाही! अशा िक येक प्रकार या हा यकारक चचार् करताना आ ही या बंदीवानांस जे हा पाहू आिण ऐकू 

ते हा मोठी गमंत वाटे. पण या चचार् या कोठडीबंद बंदीवानांशी करता करता या वॉडर्राचा तीन तासांचा पहारा 
के हा िनघनू जाई याचा यास प ता देखील लागत नसे. कोलचेू काम देखील बंदीवानांस िततके त्रासदायक वाटे-
नासे झाले. कारण यां यातील िवनोदी लोक कोलू या दां यास िफरिवताना अ यंत किठण जाऊ लागले हणजे 

मो याने ओरडत ‘‘अरे िमत्रा, कोलू, िफर! थोड े िदवस अ्ुरले आहेत आता! मग तुला चालवावयास कोणी येणार 

नाही. मग व थ गजंत पड!’’ ही एकाची आरोळी ऐकताच सवर् घाणेवाले रांगेने ती िवनोदी गजर्ना करीत ‘‘अरे 

िफर!िमत्रा िफर! थोड ेिदवस उरले!’’ आिण या आवेशात, ते थोड ेिदवस उरले या क पनेत, कोलचेू दांड ेआिण चके्र 

झपाझप िफरत. एका अ यार् तासात एक तासाचे काम होऊन जाई. ह त म करणार् या बंदीवानांचीच ही गो ट नसे, 

तर यां यावर नेमले या बंदीवानांतील अिधकार् यांचीही तीच ि थती. तेही वीस वीस पंचवीस पंचवीस वषार्ं या 
बंदीची िशक्षा लागलेले. तंडले, पेटीऑिफसर कसे तरी आपले तीनचार तास देखरेखीचे काम करीत कंटाळून रडत -
कढत असावयाचे. पण आता ते बंदीगहृात येताच कुठली तरी लढाईची नवी बातमी आणनू ितची बदंीवानांतील 

दु ढाचायार्ंशी चचार् करीत आिण आप या इंग्रजांचे रा य उलथताच होणार् या सटुकेस अनुकूल असा अथर् यातून 

ितला सारखा िपसनू काढ यासाठी क पनेचा हलका कोल ू िफरवीत उभे राहत. इतक्यात यास सोडिवणारा दसुरा 
तंडले व पेटी ऑिफसर यावा! यास पाहताच या पिह या राज ींनी चमकून हणावे, ‘‘काय तीन तास होऊन 

गेले? अमकु वाजले! काय बुवा वेळ कसा िनघून गेला कळले देखील नाही!’’ अशा मनःि थतीत पूवीर् बदंीवानांस 

छळ यातच जी यास करमणकू क न घ्यावी लागे ती बरीच िढली पडून या न या करमणकुीत ते तंडले लोक गढ-
याने कामक  बंदीवानांचे क टही बरेच ससु य होत चालले. टा ट होताच भांडणतंटे आिण कु यासारखे गरु-
गरुणे व िश यागाळीस सुरवात हो याचे थली पर परांस पाहताच बंदीवानांस िजज्ञासा काय, बातमी काय? आिण 

काहीही बातमी असली तरी ितचा िन कषर् हणनू एकच काढून ‘चला, थोड ेिदवस उरले’ हणनू हासत पर परांचा 
िनरोप घेत.  

अशा रीतीने बंदीवानांत यदु्धा या बात या ऐक याची जी ही िजज्ञासा या युद्ध वृ ता ता या वाभािवक 

आकषर्क वाने आिण यातही यां या वाथार्चा प्र न यदु्धा या पिरणामाशी सलंग्न झा याने जागतृ झाली होती 
आिण एकंदरीत यां या मनात जी एक अपूवर् खळबळ उडाली होती ितचा लाभ घेऊन िहदंु थानिवषयक राजकार-
णाची ची आिण कळकळ यां यात उ प न कर याचा आ ही िन चय केला. जो तो आम यापाशी बातमी माग-
यास येई. शुद्धीकरणामळेु असंतु ट होत चाललेले मसुलमान देखील आता आ हास अगदी भिक्तभावाने पाहू 

लागले. कारण यास लढाईची बातमी इतर राजबंदीवान बारी या मनाप्रमाणे उलटीसलुटी सांगत; पण आ ही 
आिण आम या वळणातील लोक जशी असेल तशी सांग यास कचरत नस ूही यांची िनि चती झाली होती. अशा 
वेळी आ हास कोणी बातमी िवचार यास आले की, आ ही यास अट घालावी की, तू वाचावयास िशकशील तर 
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तुला प्र यही िमळेल ती बातमी सांग.ू या आिमषाने पूवीर् काही केले तरी न िशकणारे िक येक लोक वाचावयास 

िशकले.  

लढाईपूवीर् िहदंु थानातील अज्ञ लोकां या कोटी कोटी जनसखं्येत जगत ्दोन-तीन रा यांतच काय ते वाटलेले 

असे. िहदं ूअसला तर एक िवलायत िकवा फार तर काबूलचा अमीर यापलीकड े याचे भौगोिलक िकवा राजकीय 

ज्ञान मळुीच गेलेले नसे. पृ वीवर िवलायत िकवा काबूल सोडून इतर मोठमोठी रा ये आहेत हे सांिगतले तर याला 
आ चयर् वाटे. यांची नावे तर याला मळुीच येत नसत. एक इंग्रज आिण दसुरा अमीर. मुसलमान असला तर तो 
ितसरा एक राजा सांगे, तो हणजे तुकीर् सलुतान! यामळेु लढाई सु  होताच िकती तरी िदवस बंदीवानांत ती इंग्रज 

आिण सलुतान यांम येच आहे असे वाटे. कारण ितसर् या कोणा रा ट्राची यास क पनाच नाही. परंतु इंग्रज आिण 

मसुलमान यां या पिरचयाचे होते. अशा ि थतीत आ ही यां या युद्धिवषयक िजज्ञासेचा लाभ घेऊन यास 

बातमी सांग याचे आधी पृ वीवरील देशांची नावे पाठ करा आिण ही मानिचत्रे (नकाशे) समजनू घ्या हणनू अट 

घालावी. िवटे या तुक याने, िभतंीवर या चु यावर िकंवा शक्य तर पाटीवर यूरोप, आिशया इ यािदक मानिचत्रे 
काढून आ ही आिण आम या सहकार् यांनी ती बंदीवानांस समजनू यावीत. जीव गेला तरी जे भगूोल िशकते ना ते 
या बात यांसाठी तो िशकू लागले. जमर्नी, फ्रा स, ऑ ट्रीया, रिशया, िमसर, बेलिजयम, सि हर्या इ यादी रा ट्रांची 
नावे आ ही बंदीवानांकडून पाठ करवनू घेत अस.ू नंतर मानिचत्रावर यांची अवि थती कुठे आहे ते दाखवून 

युद्धघटना समजनू देऊ. यां यात जे चाणाक्ष होते यांस पुढे या या िभ न रा ट्रांची रा यघटना कशी असते हे 

िशकवीत गेलो. यांस राजा तेवढा मािहती. हणनू फ्रा सचा राजा हटला, अमेिरकेचा राजा रागावला असे ते 
हणत. आिण जे हा प्रथम कोणी सांगावे की, अरे ितथे राजाच नाही तर िवचारीत, तर मग लढाई कोण करतो? 

यािवरिहत यांची राजाराजां या लढ यांची क पनाही भारतािदक कथांव न उचललेली अस याने वं वयदु्ध 

खेळतात असे यांस नेहमी वाटे. रिशयाचा राजा अगदी अशक्त आहे- हणजे रिशया या राजाचे हात िकरिचव 

आिण शरीर िकरकोळ असा ते करीत आिण जमर्नीचा बादशहा ध टपु ट अस याने तो रिशयाचे राजास 

सपुारीसारखा खाऊन टाकील ही यांची आशा असे! यामळेु कोण कोणास िजकंणार ही गो ट ठरिवताना ते प्रथम 

िवचारीत बे जमचा वा दसुरा कोणी राजा कसा लढतो? घो यावर बस यात पु कळ पटाईत असेल नाही? कैसर या 
शरीरािवषयीची वणर्ने तर ऐक यासारखी होती! तो ध टपु ट होता अगदी भीमसेनाइतका लठ्ठ झाला होता. तो 
िक याची दारे हाता या ठोशासरशी चूणर् करी. फ्रा स या राजास तर याने एकदा मानगटुी ध न एका 
धक्क्यासरशी खाली बसिवले होते! जमर्न बादशहा अिधक उंच आहे की रिशयाचा? हणनू आ हास एकाने 

िवचारलेला प्र न आ हास अजनू प टपणे आठवत आहे; आिण रिशयन राजाच न हे तर लोकही जमर्न लोकांपेक्षा 
साधारणतः उंच आिण िध पाड असतात असे आ ही सांगताच यांची झालेली सशंयी मदु्रा आिण तर मग जमर्न 

राजाचे या रिशयाचे राजाशी जुपं या जाणार् या युद्धात कसे होईल अशी िचिंतत आकृती आ हास िदसत आहे! या 
या बंदीवानांतील ‘राजा’ िवषयीं या आिण रा यािवषयीं या अज्ञानास घालवून ‘राजक’ हणजे काय, 

राजकाप्रमाणे प्राजक (Republic) नावाची नवीन रा यघटना कशी असते, ितकडची रा ये, लढाया, सधंी इ यादी 
कारभार राजाची यक्ती न करता पंचसभा कशा करतात, राजा आिण अ यक्ष यात फरक काय, अमेिरका व फ्रा स 
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येथे अ यक्ष कसे असतात इ यादी शासनशा त्रातील यावहािरक आिण ताि वक चचार् क न क न आिण ती 
नीट यानात ठेवून उ तरे बरोबर िदली तरच बातमी सांग ू अशा अटी घालनू घालनू या युद्धा या पिह या 
वषार् याआतच या बंदी जगतात भौगोिलक ज्ञानाचा आिण राजकारणा या आंतररा ट्रीय सबंंधाचा आिण 

व पा या मािहतीचा आ चयर्कारक फैलाव क  शकलो. पुढे पुढे युद्धा या कथा ऐक याचा छंदच बंदीवानांस 

लागत चालला. या बात यांचे ममर् भगूोल, मानिचत्रे आिण रा यघटनांचे ज्ञान असले हणजे उ तम प्रकारे 

समजनू िकतीतरी अिधक समाधान होते हे जसजसे यां या अनुभवास येऊ लागले तसतसे िक येक बंदीवान 

आपण होऊन आ हास ती मानिचत्रे समजावून या, हे सांगा, ते सांगा, इ यादी ज्ञान आग्रहाने िवचा न िशकू 

लागले. बातमी या आिमषामळेु अनेकांस वतर्मानपत्रे बाहेर जाऊन वतः वाचावयास नादही आ ही लावू शकलो.  

िहदंु थानचा लाभ पहा.  
बंदीवानां या सृ टीचे भौगोिलक आकंुिचतपण घालवून तीस िव ततृ करिव याची खटपट करीत असता 

आ ही अथार्त िहदंु थान या भगूोलाचा, मानिचत्राचा, आिण राजकीय पिरि थतीचा अ यास यां याकडून 

िवशेषतः क न घेववीत चाललो. बंदीवानांस प्रथम ‘जमर्न’ सहजच आवडला. कारण ‘इंग्रज’ काही कधी कोणा 
बंदीवानांस सखुासखुी सोडीत नसतो आिण इंग्रजांचे रा य जमर्नने घेत यास तो यांस सोडून देईल अशी यांची 
भावना होती. हणनू जमर्न वाईट आहे असे हणणे यांस िबलकुल खपत नसे. यायोगे जे हा आ ही प्रथमतः 
िहदंु थान देशावर लढाईचे काय पिरणाम होतील आिण िहदंु थानने आपले कायर् साध यासाठी काय डाव खेळले 

पािहजेत हे आम या सं थेतील सभासदांस आिण यां याकरवी इतर बंदीवानांस सांगत आलो, ते हा जमर्नी जर 

िहदंु थानावर वारी क  शकला तरी तो िहदंु थानास छळील. केवळ जमर्नी या िवजयात तरी तु हांस काय लाभ? 

असे आमचे सांगणे यांतील पु कळांस िकती तरी अिप्रय वाटे! आ ही नेहमी गाढवाची गो ट सांगावी, ‘‘एक कंुभार 

पडला, तर यावर दसुरा जमर्नी कंुभार चढला. तु ही आपले गाढव ते गाढवच! ते हा जमर्नचा िवजय झाला तर 

िहदंु थानने िजकंले, ही क पना खुळी आहे. ’’ असे समजावून सांिगत यावर पु कळ लोकांस ते पटे. ते हा मग 

आप या िहदंु थान या पदरात या महायुद्धा या धांदलीत जर काही लाभ पडावयाचा असेल तर तो कसा पडले 

आिण यासाठी सवार्ंनी काय केले पािहजे हे या बंदीवानांस िवशदपणे सांगता येई.  

जमर्न आला तरी काय िहदंु थानावर तोही कुरघोडीच क  पाहील ही गो ट समंजस िहदं ूबंदीवानांना पटे; पण 

तुकर्  िकवा अमीर आला तरी िहदंु थानास काय लाभ! असे सांग ूगेले तर मसुलमानांस मात्र ते मळुीच पटत नसे. 

सलुतान हा यास देवासारखा. यां या कथापुराणातून आिण धमार्तून या श दाभोवती कोण आ यचर्कारक रचना 
गुफंले या. लहानपणापासनू सलुतान हणताच गौरव आिण आशा यां या दयात उ प न हा या असे िशक्षण 

यांस पाळ या या गा यापासनू िदलेले. तो सलुतान िहदंु थानावर वारी करणार - आिण तु ही हणता 
िहदंु थानास काय लाभ! काय हणजे इंग्रजांस हाकून मसुलमानी रा य थािपले जाणे हा! परंतु सलुतानचे रा य 

हेही परकी रा य आहे!- ही वाक्यरचनाच यांस समजत नसे. एखादा इितहास जाणणारा मौलवी वा सिुशिक्षत बंदी 
असला अिण यास तुकार्ंनी अरबांवर, अरबांनी अरा यांवर, अरा यांनी पठाणांवर अिण पठाणांनी, अरा यांनी, 
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म गलांनी - सग या िवदेशी मसुलमानांनी िहदंी मसुलमानांवर कसे अिण िकती अ याचार केले हे जरी 
इितहासा या आधारे दाखवून िदले तरी तो हणावयाचाच की, िहदंु थानावर सलुतानाने वारी क न याचे 

मु लीम रा य िहदंु थानभर थापन हावे यातच िहदंु थानचा लाभ आहे. या यां या रा ट्रािभमानशू य धािमर्क 

उ मादात यां या जगािवषयी या गाढ अज्ञानाची भर पडलेली. मग यां या क पनांची काय गमंत िवचारावी! 
इंग्रज बादशाह यां या पिरचयाचाच होता. पण हा कैसर यांना नवीन भेटला. याचे बळ, या या पराक्रमा या 
अद्भतु कथा ते रात्रिंदवस ऐकत आिण वतः ऐटीने सांगत. पण शेवटी या कैसरला एवढे बळ आिण यश येते कसे हे 

िवशद कर या या हेतूने ते आपसात आिण िवशषेतः िहदं ू बदंीवानांस सांगत की, ते बळ कैसरला जे येते त े

सलुतानाचे कृपेने! 

मुसलमानांची तुकीर् बढाई 

शुद्धी चळवळ सु  झा यानंतर लढाई सु  झाली. यात तुकीर्ने भाग घेताच आम या शुद्धी चळवळीने हतप्रभ 

होत चालले या मसुलमानांस िहदंूंस बाटिव याचा प्रय न कर यास हे सलुतानाचे नाव एक नवीन साधन िमळाले 

आिण आता इंग्रजी रा य बुडताच या िहदंु थानावर जमर्नी या कैसरची थापना सलुतान वतः येऊन करणार 

अस यामळेु, मसुलमानांची स ता पु हा प्र थािपत होऊन यांस मोठमोठे अिधकार िमळणार आिण जे मसुलमान 

होणार नाहीत यांस शासनही िमळणार हणनू ते वेड ेपीर िहदं ूबंदीवानांस उघड उघड सांग ूलागले. यांस हटकून 

िवचारले की, हे तुला कोणी सांिगतले? की हणत बाजारात एका उदूर् पत्रात छापले आहे! िक येक वेळा अज्ञान िहदं ू

बंदीवान आ हास आंबट त ड क न िवचारावयास यावेत की, ‘‘बड े बाबू, खरोखरीच का सलुतानचे रा य 

िहदंु थानवर होणार असनू मसुलमान बदंी तेवढे तो सोडून देणार आहे?’’ अशा प्रकार या बात या मसुलमान वेड े

पीर िहदं ूबंदीवानांस सांगनू यांस हणत, हणनू तू आपला मसुलमान हो! या बात यां या रोगापासनू िहदंूंचा 
बचाव कर यासाठी आ ही यां या या भाकडकथांची फटफिजती कर याची संधी के हावी दवडीत नस.ू हलके 

हलके बहुतेक िहदंूंस तुकार्ं या बलाबलाचे ज्ञान पु कळच झाले. अिण नंतर आमची वाक्येची वाक्ये ऐकून यांस 

पाठ झा याने ते या वाक्यांचा भिडमार क न अशा ग पा टकी मौलवींची त ड ेउघडताच बंद करीत. ‘‘तुमचा हा 
सलुतान हणजे भसू भरलेला वाघ आहे. यास वीतीएव या ब गेिरयाने मारले, सि हर्याने झोडले, ग्रीसने तुडिवले; 

गे या दहा वषार्ंत दहा िठकाणी याची हबेलडंी उडाली. आिण तो िहदंु थानावर हणे वारी करणार! इंग्रजांचा एक 

फटकारा यास िनवार यास पुरे आहे. जमर्नी या कंुकू लाव याने यास काय त ेमह व; नाहीतर आजपयर्ंत नाही त े

यांनी कुठे इंग्रजांचे नाव काढले! आिण सलुतान हणे कैसरला बळ देतो अिण यश देतो! कुठे कैसर अिण कुठे 

सलुतान? कुठे इंद्राचा ऐरावत आिण कुठे ही ऐटिम यांची तट्टाणी!’’ अशी ठरीव वाक्ये उ चा न िहदं ूबंदीवान या 
वे या पीरांचा भ्रम उत न टाकीत.  

जे िशिक्षत झालेले होते अशा िहदंूंस मी जमर्नीची सेना, िवमाने, रणनौका (लढाऊ जहाजे) इ यादी बळ आिण 

तुकीर्चे बळ यांची को टके समजनू देई. मसुलमानांसही अशा यथर् बढायांनी तु ही वतःचीच कशी फसवणकू 

करता ते सांगे. जे काही यश तुकीर्स िमळे ते देखील प्रमखुतः जमर्न दा गोळा, श त्रा त्र आिण िशक्षणाचे फळ होते 
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आिण वतः जमर्न सेनानायक या तकुीर् सै याचे सचंालन करीत होते या गो टी मी वारंवार येणार् या या या 
बात या िवशेषतः फैलावून प ट करी. मागे वणर्न केले या आम या सं थे या सा तािहक पळ या िकंवा बै या 
सभातंून त ण तुकार्ं या इितहासावर याख्याने देऊन मी अनवर बेगािदक यां या पुढार् यांचा यथोिचत गौरव 

क न तुकर्  लढाईत िमळा याने जमर्नीचा हात िहदंु थानास पोच यास कसे साहा य झाले आहे आिण याचा 
फायदा िहदंु थानास क न घेता येईल तर!. . . कसा मह वाचा उपयोग होणारा आहे हेही मा या या वेळ या 
राजकीय ि टकोनाप्रमाणे िनरीकू्षन िवशदपणे सांगे. आिण तुकार्शी तेव यापुरती योग्य ती सहानुभतूी दशर्वून 

योग्य तुतीही करी. पण यांची ही अितरेकी घमड मी चाल ूदेत नसे. हणनू मसुलमान मजवर सारखे दात-ओठ 

खात असत.  

कैसर मुलसमान झाला िन आयर्ही झाला 
यां या या घमडखोर आिण दु ट हेतनेू पे्रिरत झाले या बढायांची फिजती अनेक वेळा मो या गमतीने करावी 

लागे. एकदा एक आठ-दहा िदवस पोटर् लेअरभर आिण िवशेषतः कारागहृात मुसलमानांनी दाट बातमी उठवून 

िदली की, ‘‘कैसर मसुलमान झाला! सलुतानाने यास साफ कळिवले की, जर तू मसुलमान होशील तर मी रणात 

राहतो. नाहीतर आता आप या ‘राजधानीस’ परत जातो. ते हा कैसर घाबरला आिण मसुलमान झाला!’’ ही 
बातमी ते िहदं ूबंदीवानांसमोर जाणनूबुजनू आ यतेने सांगत िफरत; ते हा िहदं ूबंदीवानांतील वािभमानी लोक 

मनात या मनात पाणउतारा झा यासारखे वाटून ‘खरेच का हे’ असे िवचारीत िफरत. शेवटी एका आम या 
प्रचारकांतील उ साही वॉडर्र बंदीवानाने -जो वतः आयर्समाजी होत- आ हास हटले, ‘‘महाराज, ही यांची बातमी 
खोटी आहे हे िसद्ध केले पािहजे. ’’ आ ही हटले. ‘‘अरे ते अिसद्ध वा िसद्ध का कोणी करीत बसते! यांची त ड ेबंद 

कर यास मी तुला एक युक्ती सांगतो. उ या बाहे न कारागहृात आलास की मो या उ साहाने बातमी सांगत िफर 

की कैसर ‘आयार्’ झाला. (ितकड ेमसुलमान आयर्समाजी या लांब नावाचा सकं्षेपक न आयार् हणतात. ) िजथे 

तु ही मसुलमान वॉडर्र ग पा छाटीत बसलेले पहाल, ितथे तु ही िहदं ूवॉडर्र पण कैसर आयर् झाला हणनू ग पा 
ठोकीत बसा. कुणी िवचारले की, याला काय पुरावा? तर हणावे, बाजारातील िहदंी पत्रात वाचले!’’ 

झाले, दसुरे िदवशी सं याकाळी कारागारात कैसर ‘आयार्’ झाला हणनू बातमी उठली. मलुसमानही दबून हे 

काय थोतांड आहे हणनू आपसात िवचा  लागले. शोध करता करता यांना ही बातमी अमक्या िहदं ूवॉडर्रने 

आण याचे कळले. दसुर् या-ितसर् या िदवशी ते आिण तो एकाच िठकाणी रात्री नेमले जाताच यांनी िवचार या या 
आधीच या िहदंनेू कैसर आयर् झा याची हणजे आयर्समाजी झा याची गो ट िहदं ूवॉडर्रास सांग यास आरंभ 

केला. मसुलमान जळफळत म येच िवचा  लागले, हे खोटे आहे, यास पुरावा काय! िहदंनेू िवचारले, कैसर 

मसुलमान झाला यास पुरावा काय? ते हणाले, उदूर् पत्रात आ ही वाचले. तो हणाला कैसर आयर् झाला हे िहदंी 
पत्रात मी वाचले. मसुलमानी वॉडर्र हणाले, कुठे आहे ते िहदंी पत्र? याने िवचारले कुठे आहे ते उदूर् पत्र? मसुलमान 

हणाले, आयर् काफर का धमर् है. िहदं ू हणाला, इ लाम ल छ का धमर् है. असे होता होता गो ट वदर्ळीवर गेली. 
या िहदं ूवॉडर्राने िवचारले की, ‘‘कैसर या ताटाखालचे मांजर तुकर्  मसुलमानी धमार्ची पत जर देवाचे घरी एवढी 
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असती तर सि हर्या, ब गेिरया, ग्रीस हे सवर् ईसाई धमीर्य, अिण इ लाम धमीर्य तुकार्स समरांगणात चीत करते 
झाले तसे झाले नसते. मग ते हा जर देवाने मिु लमांसाठी कोणी जेिब्रयन धाडला नाही, पण ईसायांसच िवजय 

िदला तर इ लामी धमार्वरच याची स या अवकृपा आहे असे नाही का िसद्ध होत? मग कैसर यश वी ईसाई धमर् 
सोडून हा अपयशी मसुलमान धमर् वीकारील तरी कसा? इतक्यावरही जर तो मसुलमान होणे सभंवनीय आहे 

हणाल, तर मग तो मसुलमानाचा पु हा आयर् झाला ही बातमी सभंवनीय आहे! कारण काही मसुलमान आयर् 
होतात!’’ 

या वादाची बातमी दसुरे िदवशी जमादारापयर्ंत पोचली. तोही कैसर मसुलमान झाला हणनू हणणारा 
मसुलमानच. पण करतो काय, यापुढे कोणीही मसुलमानांनी कैसर मसुलमान झा याची गो ट काढली की, िहदंूंनी 
तो िहदं ूझा याची - आयर् झा याची गो ट काढलीच हणनू समजावे. असे होऊन मसुलमानांनी अखेर ही बातमी 
पसरिव याचा नादच सोडून िदला.  

तुकर्  युद्धात पड याने मसुलमानां या िहदंु थानात इ लामी रा य थाप या या उपजत आकांक्षा 
यां यातील चोरापोरांपयर्ंत अशा उ ीिपत झा या, तर जे हा मधून मधून अफगािण थानचा अमीर देखील लढाईत 

समािव ट होऊन िब्रिटशांशी युद्ध पुकारीत आहे हणनू बातमी उठे ते हा ते हा तर यां या उ ीपनास िकती भरती 
येत असेल ते सांगावयास नको. िवशेषतः पठाण तर नुक याच पडले या पावसा या या पिह या सरीसरशी 
भरले या डबक्यातील बेडकासारखे सारखी ‘ट्राव ट्राव’ क न उ या मारीत िहडूं लागले. या पठाणाने वीतभर बातमी 
उठवली की याने हातभार उठवावी. केवळ तुकर्  आिण अनवर बेगच जोवर लढाई करीत होता ते हा तो फार फार तर 

इंग्रजां या सेना या सेना भ म करी िकंवा ब ा घेई. पण अमीराची गो टच िनराळी. तो अनवरप्रमाणे नुस या 
बसर््  यास थोडाच थांबणार! अमीर केवळ िसधंुनदी उत न देखील थांबत नसे तर ती उतर याचे आधीच आज 

लाहोर या दारावर ठोठावी, तर उ या सरिहदंवर भिडमार चालवी! कारागाराबाहे न येणारे जाणारे पठाण वॉडर्र 

आिण पेटी ऑिफसर आत पाय टाकताच उताव या िजभेने आिण बावरले या घाईने अशी काही बातमी सांगत की, 
बंदीवानांत एकच खळबळ उडून जावी! एकाने सांगावे अमीराने लाहोर घेतले, तर दसुर् याने हणावे कैसरने लडंन 

घेतले! बातमीला आधार? या नाही तर या टापूचा ‘मनुशी’! आिण ‘उदूर् अखबार’! 

मूखर्पणातील सुसगंती 
परंतु पठाणां या या हा या पद मखूर्पणा या बुडाशी जो एक लक्षात ठेव यासारखा जा यािभमान असे तो 

मात्र मी यांस साहिजकच हसणार् या िहदंूं या यानात आणनू िद यावाचून राहत नसे. ‘मसुलमानांतील चोर पोर 

अडा यापयर्ंत िहदंु थानावर कोणी मसुलमान राजा चढून येत आहे हे ऐकताच यािवषयी केवढी सहानुभतूी 
उ प न होते ती यानात ठेवा. आिण या सहानुभतूीचे कृ यातही पांतर हो याचा सभंव सधंी िमळताच थोडा 
थोडका असणार नाही. या मसुलमानी प्रवृ तीचा यांस जरी अिभमान वाटत असला तरी िहदंूं या िहतास ती िकती 
घातक आहे आिण ित यावर िहदंूंना सदोिदत िकती कडक पहारा ठेवला पािहजे ते लक्षात आणा. तसेच 

लहानपणापासनू इ लामी रा याची ही आकांक्षा यां या घरोघर धमर् हणनू कशी िशकिवली जात आहे पहा - 
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आिण तु हां िहदंूंतील िकती लोकांस िहदंु थान, िहदंसु ता, िहदंरुा य इ यादी श दांचा अथर् तरी कळत आहे हेही 
पहा! दहा हजारांत एकासही अथर् देखील कळत नसेल, मग सहानुभतूीचे नाव कशाला! पठाणांचे एक वतंत्र रा य 

उरलेले आहे - काबूलचे. याचा यां या खा यात, उठ याबस यात उ चार चाललेला असतो. तुमचे िहदंूंचेही एक 

िततकेच लहानमोठे वतंत्र रा य आजही िजवंत आहे - पण तु हांस याचे नाव तरी माहीत आहे का? नेपाळचे. ते 
रा य िहदं ूआहे की मसुलमान ही गो ट देखील तु हांतील अिशिक्षत कोटी कोटी जनांस माहीत नाही, आिण 

तुम यातले सिुशिक्षत? - ते िक येक मा याशी नेपाळ िहदंु थान देशाचा भागच नाही. तो एक िनराळाच देश आिण 

ती एक िनराळीच जाती अस यामळेु ती आ हांस चीन, इराण, अफगािण थान व सि हर्यासारखी परदेशी आहे 

हणनू वाद घालतात! 

आिण खरोखरच अदंमानम ये नेपाळ या भिवत यासबंंधी आिण िहदं ू सघंटनाचा तो एक मह वाचा 
आधार तंभ कसा होऊ शकेल यािवषयी जे हा मी सवंाद करी ते हा बहुतेक राजबंदीवानांस नेपाळशी आपला काय 

सबंंध, ते एक कुठलेसे भतूानप्रमाणे को या परकी रानटी लोकांचे यःकि चत ्परदेशी सं थान आहे हणनू शंका येई 

आिण ितचे अनेक वेळा गंभीर कोिटक्रम रचून समाधान करावे लागे.  

युद्धाचे िदवसांत बात या ऐकून ऐकून आिण असे िनरिनराळे िव ततृ राजकारणाचे िवचार रात्रिंदवस कानावर 

आदळत जाऊन जाऊन अदंमानमधील हजारो बदंीवानांचे राजकीय िवचारके्षत्र आिण रा ट्रीय भावनो क य 

पु कळच िवकास आिण िव तार पावत गेले. अदंमानात जी सघंटना आिण प्रचारकायर् आ ही क  इि छत होतो 
यास युद्धा या घटनेने असे मह वाचे साहा य िदले आिण या सधंीचा उपयोग क न घे यास आमची सवर् मडंळी 
हेतूपूवर्क सारखी झटत रािहली.  

पु हा कामास लावले.  

लढाई या वेळोवेळी येणार् या बात या जशा या तशाच सांग या या आम या पिरपाठामळेु तुकीर् िव द्ध 

बात या सांगतात हणनू मसुलमान जसे रागावत तसेच इंग्रजां या वतीने खो याना या बढाया आ ही मारीत 

नस ू हणनू बारीही रागावे. या वेळचे पयर्वेक्षकही आकंुिचत रा ट्रीय वाने भरलेले एक गहृ थ होते. यांनाही माझे 
करणे दु टपणाचे वाटून मजवर ते शत्रसूारखी कडक टी ठेवू लागले. यातच लढाईचा पिहला धक्का अदंमानला 
बसनू, समदु्रात कोणी जमर्न रणनौका िफरत आहे हणनू बातमी आली आिण या सकंटापासनू पोटर् लेअरला 
सरुिक्षतते तव मागिव या गेले या िब्रिटश सै याचे तुकडीसाठी तरटे इ यादी सामान कर यािवषयी कारागहृात 

बंदीवानांवर कामाची एकच सक्ती सु  झाली. ते हा तर आम यावर अिधकार् यांची उघडच अवकृपा झाली. कारण 

या सेनेसाठी तरटे कर या या धांदलीत सवर् बंदीवानांस िछलका कुट याचे काम दे यात येऊन या कामाचे 

पिरमाण पाच पाच सहा पट सरसहा वाढिव यात आले! दोन प ड िछलका िदवसास कुटून यावा लागे ितथे दहा 
दहा प ड िछलका कुटून घे याचा तडाका चालला. मारहाण चालली. राजबंदी असे आ ही थोडचे - ज मठेपीचेच 

बहुतेक उरलेलो होतो. कारण सपंाचे फळ हणनू बाकीचे िहदंु थानात धाडून िद याचे मागेच सांिगतले आहे. 

यांचा िवरोध होऊ नये हणनू बारीने यां यातील माणसासच या कामावर आिण बंदीवानांपासनू ती वाढलेली 
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मेहनत क न घे यावर देखरेख नेम याचा मान िदला! अशा कामी उपयोगी पडत गेले तर पुढे वतःला 
ह त मांची सटू िमळून वॉडर्रकीही िमळ याचा सभंव असतो हेही उघड होते. ते हा राजबंदीवानांची याद, ‘‘तु ही 
काही क  नका, केवळ या चोरापोरांकडून काम करवून घ्या’’ असा मोठेपणा देऊन बारीने दरू सार याचा प्रय न 

केला तो बराच यश वी झाला. हे साहिजकच होते. परंतु ददुवेक न आम या देखरेखीखाली आले या भागात 

िछलका माणशी दोन नाहीतर तीन प डाहून अिधक कुटला जाणार नाही असे लवकरच िदस ूलागले. बंदीवान साफ 

हणत, ‘‘लढाई यांची! आ ही काय हणनू िदवसभर मरावे! िनबर्ंधानु प दोन प ड काम घ्या. दोन िदवसांची सटू 

मािगतली तर िशक्षेतून त ेकमी करवत नाहीत आिण लढाई जुपंली हणनू हणे दहा दहापट अिधक काम करा. 
आ ही साफ करीत नाही! होईल तेवढे क !’’ या यां या प्रितवादास आ ही काय उ तर देणार? आ हा वतःसच 

यांचे हणणे योग्य वाटत होते. आ ही या भागात अस ू या भागात मारपीट कर याची तंडले जमादारांची सहसा 
छाती होत नसे, हा बंदीवानांत अगदी िव वास असे. ते हा ते पुरे काम क न मग जे होईल तेच थोडबेहुत अिधकही 
क न व थ बसले. सं याकाळी आम या भागात सवार्ंपेक्षा काम कमी भरले - पण िनबर्ंधाने ि थर केले या 
प्रमाणाहून अिधकच भरले, ते हा अथार्तच बारीची गजर्ना सु  झाली. तंडलेाचा पट्टा िहसकला. मसुलमान आम या 
पक्का िव द्ध. याने बारीस रातोरात भेटून आ ही बंदीवानांस िचथावले, आ ही यांस राजद्रोह िशकिवतो इ यादी 
खर् या खो या वाटेल या थापा मा न सवर् दोष आम यावर लादला. दसुरे िदवशी पयर्वेक्षकही रागाने आ हास 

‘देखरेखी’ या िसहंासनाव न पद युत क न आिण दोरीचे सोपे आिण िन याचे कामही न देता िशक्षा हणनू त े

िछलका कुट याचे काम देऊन िनघनू गेला. या बंदीवानांतच लगंोटी नेसनू आमचा िछलका कुटीत घामाघूम होऊन 

बसलो. परंतु सं याकाळी आमचा िछलका एक प ड काय तो भरला! आ ही आप या ठरले या पिरमाणाबाहेर 

िछलका कुटीत नाही िकंवा इतर बंदीवान कुटून गपुिचप भिक्तभावाने साहा य हणनू देत असताना घेतही नाही, हे 

पाहून मा या बरोबरीचे इतर बंदीवानही अथार्तच मरे मरेतो काम करीतनासे झाले. ते हा बंदीवानांत उघडपणे 

िमसळून काम कर याची आिण बस या उठ याची आ हांस अलीकडचे िमळालेली सवलतही काढून घे यात 

येऊन आ हास या सात क्रमांका या एका त चाळीत पु हा बंद कर यात येऊन ते िछलक्याचे किठण काम तसेच 

नेमनू दे यात आले.  

या तंडलेने आ ही ‘सरकारके िव द्ध’ बंदीवानांस िशकिवतो हणनू बारीस कागाळी केली होती याने आिण 

अशा अनेक चुगलखोरांनी याच सरकार या िव द्ध आम यापाशी आिण आम या समक्ष देवा या प्राथर्ना देखील 

केले या हो या. पण यांची असली कागाळी सांग याचा चुगलखोरपणा आ ही करणार नाही ही यांची िनि चती 
अस याने यांना मा यावर वाटेल ती बालटें िनभर्यपणे रचता येऊन आपली पोळी िपकिवता येई.  

याच सधंीस मागे शुद्धी प्रकरणात सांिगत याप्रमाणे बंदीवान जगतात आमची वाढत चाललेली प्रित ठा हाणनू 

पाड यासाठी आिण आ हास मानिसक यातना दे यासाठी दु यम अिधकार् यां या फुसीने काही मसुलमान वॉडर्रांस 

आ हास बीभ स िश या हासडीत तासनतास आमचेसमोर उभे राह यास िकंवा तु ं गभर भटकत िफर यास 

मोकळीक झालेली! असा सारखा ससेिमरा आम यामागे लाव यात आला.  
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पण याच वेळी त्रासात आिण अवशतेतही आ ही आपले कायर् कर यास उ सािहत करणार् या घटना एकामागनू 

एक घडत चाल या.  

ए डनेचे आगमन - रिशयाचा अिधकारी भेटला 
आम याकडील लक्ष काढून टाकून पोटर् लेअर या अिधकार् यांची सारी शक्ती ती तेने आप याकड ेआकषूर्न 

घेत यामळेु आ हास थोडा िवसावा िमळू देणारी पिहली गो ट हणजे अदंमान या समदु्रा या आसमतंात 

‘ए डनेचे’ आगमन ही होय. िहची बातमी उडत उडत पसर यामळेु प्र यक्ष सरकारी हालचाल हो यापूवीर्च 

बंदीवानांत हालचाल उडाली होती. इतक्यात मद्रासवर भिडमार झा याचे वृ त आले. सरकारने ते गु त ठेव याचा 
प्रय न करताच नेहमीप्रमाणे ते गु त तर रािहलेच नाही; पण अितशयोक्त पाने वसाहतीभर पसरले. इतक्यात 

या वसाहतीत उ या इितहासात कधीच न घडून आलेली अिधकार् यांची तारांबळ आिण सिैनक िसद्धतेची धांदल 

उडाली. तु ं गा या शेजारीच दा चे कोठार आिण श त्रागार थाप यात आले. तु ं गाभोवती चर खोद यात येऊन 

तु ं गात इंग्रजी सोिजरांचा पहारा ठेव यात आला. कलक याहून घाईघाईने गोरी पलटण मागिव यात आली. 
इंग्रज अिधकारी रात्रभर समदु्रावर पहारे ठेवून िनज ूलागले. थोडचे िदवसांत लढाऊ रणनौकाही येऊ-जाऊ लाग या. 
कधी फ्रच रणनौका तर कधी रिशयन िव वंिसका (ड्रडेनॉट) पोटर् लेअरला थांबून एक-दोन िदवस पहारा देऊन 

जात. यांपैकी रिशयन आिण इतर रणनौकांचे नौका यक्ष आ हास पाह यासाठी कारागहृात के हा के हा येत 

असत. रिशयन रणनौकांचा अिधकारी आ हाशी बराच वेळ सवंादही क न गेला. युरोपात या मडंळीस आ ही 
अदंमानात बंदीत आहोत या गो टीचा िवसर पडलेला नाही असे तो हणालेला ऐकून आिण ती ये-जा पाहून 

आ हास समाधान वाट यावाचून रािहले नाही.  
या सरकारी हालचालींव न असे प ट होत होते की, युरोपीय महायुद्धा या रणके्षत्रात अदंमानचा धागा प्र यक्ष 

पाने कुठेतरी गुतंलेला आहे. आ हांस माहीत असले या अिभनव भारतीय आिण इतर िहदंी क्रांितकारक 

सं थां या आंतररा ट्रीय प्रय नां या पूवर्पीिठकेव न युद्ध सु  होताच अदंमानचा क्षेत्रिबदं ू हा या महायुद्धा या 
िव ततृ कक्षेतील एक रणके्षत्रिबदं ूझा यावाचून बहुधा राहणार नाही असे वाटतच होते. बारीसदु्धा इतर यरुोिपअन 

अिधकार् यांनी सिैनक हालचालींचा नक्की सगुावा लाग ून दे याची िकती जरी धडपड केली तरी हेही आ हास कळून 

चुकले होते की, ए डने अदंमानवर छापा घाल यासाठीच आसमतंात भटकत आहे. पुढे ही जमर्न रणनौका एकदा-
दोनदा अदंमानवर छापे घाल यासाठी आ या-गे याची भिूमका उठून ितकड ेबदंीवानांची आिण सरकारची बरीच 

धांदल उडाली. या जमर्न रणतरीचे अदंमानभोवती घुटमळ याचे साहसी कायर् ते बंदर इतक्या मो या मह वाचे 

होते असे केवळ नसनू, यांचा एक प्रमुख उ ेश तेथे असले या आ हा िहदंु थानी बंदीवानांची मकु्तता करणे हा 
होता हे आ ही जाणनू होतो. तेथील साधारण बंदीवान तर आशे या अ यु च लाटेवर यथे छ िवहार करीत होते. 

पूवीर्चे ‘थोड ेिदवस रािहले!’ हे वाक्य जाऊन, याचे याचे त डी ‘चले भै या आज या कल!’ असे वाक्य गुजं ूलागले. 

कोणी धापा टाकीत येत आिण सांगत की, जमर्नीची रणतरी आली! ते पहा सवर् साहेब लोक बंगले सोडून दिुबर्णी 
लावून ितकड ेधावत आहेत! आिण साहेब लोक धावतही असत खरेच. ए डनेचा आिण एकंदर जमर्न नौसाधनाचा 
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(navy) प्रताप ऐकून या मठूभर इंग्रजी दळा या मनात एकदा दोनदा तरी खरोखरच भयंकर िचतंा उ प न झालेली 
होती. बंदीवान िततका वेळेवर यां यावर उलट यावाचून राहणार नाही ही यांची शंका अगदीच अ थानी न हती. 
यातही यां यापाशी लढाऊ सािह य अगदी थोड.े समदु्रात पडलेले ते एक पृ वीचे िढगळू! मठूभर इंग्रज तेही 
सिैनक यवहारात अन य त. जर एखादे प्रबल जमर्न िव वंसक िकंवा रणतरी येती तर यांची काय कथा होती? 

पण एका साम्रा या या पवूार्पार परंपरेत मरुलेले ते इंग्रज लोक - ही सगळी भीती िगळून अदंमान लढिव याचा 
िन चय क न होते. एकदा जमर्न रणतरी आली हणनू यां या बायकापोरांपयर्ंत धांदल उडाली यात काहीच 

आ चयर् न हते. आ चयर् हे होते की, या हजारो बंदीवानां या आिण परक्या आिण शत्रवुत िबघडले या 
बंदीवानां या छातीवर ते मूठभर लोक जसेचे तसे रा य करीत अदंमानास चार वष रकू्षन रािहले. नारळाचे एक झाड 

कोणास उपटून िदले नाही, की बंदीवानांचा ठरलेला २ प ड छीलका वा ३ प ड दोरी एका र तलाने सटू िदली नाही. 
जसेचे तसे ते काम, ते िनबर्ंध ते शासनचक्र चालिवलेले होते! 

इंग्रजाची िचकाटी! आमचा भाबडपेणा 
‘साहेबांचा’ हा शूर वभाव आिण ही हट्टी जातीय िचकाटी िहदंु थानी लोकांस पेशवाईअखेर जशी ओळखता 

आली नाही तशीच आजही येऊ नसे याचे राहून राहून आ चयर् वाटते. या लढाई या िदवसांत वारंवार बदंीवानांनी 
भमूका उठवा या, आज लडंन पडले. अगदी नक्की! िकंवा जमर्न िव वंिसका अगदी आज रात्री अदंमानावर 

भिडमार करणार; अगदी नक्की! कशाव न पण? कोणी सांिगतले हे? ‘‘कोणी हणजे, बबजीर्ने, किमशनर 

साहेबां या बबजीर्ने, याने वतः किमशनरसाहेबास लखोटा फोडताना पािहले!’’ पण लखो यात हीच बातमी होती 
हणनू कशाव न? ‘‘किमशनर साहेब तो लखोटा वाचताच एकदम खाली बसले आिण डोक्यावरची टोपी खाडकन 

टेबलावर आपटली!’’ िकंवा बारीसाहेबा या डो यांतनू पाणी आले. िकंवा िमसीबाबा गडुघ्यात डोके घालनू बसली! 
अशा बात या जे हा जे हा ते बंदीवान आणीत आिण यां या स य वास वरील आधार देत, ते हा मला अगदी 

तशाच बात या अगदी िनि चत हणनू धाडणार् या पेशवाईतील रावबाजीं या वेळ या पत्र यवहारात यशवंतराव 

होळकरांनी इंग्रजांचा मोठा पराभव के याची एक बातमी गारिपरावर या वातार्हराने मरा यांस कळिव याचा 
उ लेख आहे आिण यात या बातमीचा आधार हणनू मखु्यतः हेच िलिहले आहे की, ‘‘रेिसडटसाहेबांनी लखोटा 
वाचताच डोक्याची टोपी ताडकन भमूीवर आपटली!’’ तोच आधार आिण तेच अनुमान दीडशे वषार्ंजवळ काळ 

लोटला तरी िहदंु थानी वेडगळपणा करीत आहे; आिण तरीही इंग्रजी टोपी अजून यां या डोक्यावरची डोक्यावर 
ि थर आहे.  

खरोखर गे या दीडशे वषार्ंत इंग्रजां या राजकतृर् वा या िचकाटीत आिण सिैनक धैयार्त जसा फारसा फेर 

झाला नाही, तसाच यांचा या गणुांची पारख क न या मानाने या िवपक्षाशी लढा दे याची िसद्धता कशी करावी 
हे न समजणार् या आम या वेडगळ भाबडपेणातही काही फारसा फरक झाला नाही! इंग्रज दीडशे वषार्ंत फारसे 

िवसरले नाहीत; आ ही फारसे अिधक िशकलो नाही! टोपी आपट या या अगदी अक्षराने अक्षर समान असणार् या 
वरील उ गाराव न मला अदंमानात वारंवार असे वाटावे, आिण मी िहदंी बंदीवानांस हणावे, वे यांनो एका 
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लखो याने टोपी आपटणारा तो कोणी िहदंु थानी आहे की काय? तो इंग्रज आहे. हजारात एखादाच याड िनघेल. 

बाकी जेथे ते आहेत तेथे झूजंनू घेतील. पहा तुम या हजारो बंदीवानांत दहा-पाच िसहं जसे शे यांत िनभर्य राहतात 

तसे राहत आहेत! टोपी आपटली! असे उकडले असेल! आपटली असेल! िमिसबाबाला खेळून डुलकी आली असेल 

हणनू गडुघ्यावर मान ठेिवली असावी! रणतरी या भयाने कशाव न? 

िवपक्षाची क पना नीट असावी 
िवपक्षाशी त ड यावयाचे तर यां या दोषांप्रमाणेच, िकंबहुना दोषांपेक्षा यांचे गणुच अिधक पिरिचत क न 

पारखून ठेवले पािहजेत. आिण हणनूच अदंमानात जा यापूवीर् मी िब्रिटशां या शक्तीिवषयी यथात य क पना 
िहदंु थानी बांधवांस दे यासाठी जसा प्रय न करी, तसाच अदंमानात या यदु्धकालीही करीत रािहलो. िवपक्षाची 
पोकळ बढाई क न आप या पक्षाचा अ या य तेजोभगं करणे जसे घातक तसेच िवपक्ष हणजे कःपदाथर् आहे 

असे सांगनू वपक्षास खो या आशे या ख यात पाडणेही घातकच. या िदवसांत आप या िहदंु थानी साधारण 

जनसमहूातील जु या काळचा आफीमबाजी भोळेपणा जशाचा तसाच ि थर आहे हे पाहून मला फार वाईट वाटे. 

आिण मी यांचा या भाबडिेवषयी सारखा ती  उपहास करीत असे. जे हा या जमर्न रणतरी अदंमानाभोवती 
िफरत अस या या बात या उठत हो या ते हा कोणीतरी - िवशेषतः मसुलमान बंदी- धावत धावत येऊन बाजारात 

सांगत, अहो या शेजार या अर यास काल जमर्न रणतरी लागली! आिण ितचा सेनानी चार तुकार्ंसह या 
टेकडीव न टेहळणी क न गेला! अहो चौकीदाराने प्र यक्ष पािहले! काय या तुकार्ंची दी ती! चार चांद अगदी 
छातीवर तळपत होते. चौकीदारास वाटले, चार तारे तळपत आहेत. या चार तुकार्ंनी या जमर्नास काही समजावून 

िदले. जमर्न सेनानीने मयार्देने प्रणाम क न ‘‘जी हुजरू!’’ हणनू हटले आिण ते सवर् िदसता िदसता अ य 

झाले!! अशी बातमी उठ याचा अवकास की पोटर् लेअरभर ित या रंगीत सोनेरी आवृ यावर आवृ या िनघ ू

लागा यात. वर िदले या बात या अगदी अशाच उठत. या आपणास िकतीही िवकृत वाट या तरी अरेिबयन 

नाईटसारख्या पु तकातूनच यां या सलुतान आिण खिलफािवषयी क पना झाले या हो या या बंदीवानांत 

प्रथम तरी या अगदी िव वसनीय वाटत. प्रथम आम याकड े या बात या खर् या की खो या िवचारावयास त ेिहदं-ु

मसुलमान दोघेही येत. कारण काही झाले तरी इंग्रजांची िकंवा जमर्नीची अवा तव बढाई न करता बारी या िकंवा 
बंदीवानां या असतंु टतेस न जमुानून खरी िदसेल तीच बातमी जर कुठे िमळत असेल तर ती ‘बड ेबाबू’ पाशीच 

होय अशी मसुलमानी बंदीवानांनाही िनि चती वाटे. हणनू ते येताच आ ही यां यातील हा भाबडपेणा काढून 

टाक यासाठी उपहासाने आिण समजतू घालनू या दंतकथा कशा खो या - दशर्नीच खो या िदसनू येतात, ते सांग.ू 

अनुभवही तसाच येत गेला. ते हा मागनू मागनू अशा अद्भतु आिण अितशयोक्त वातार् कोणी फारशा पसरवीतनासे 

आिण िव वािसतनासे झाले. राजकीय पिरि थतीचे जसे ज्ञान वाढले तसा कादंबरीय अद्भतु कथांचा काळ मावळत 

चालला.  
बंदीवानां या या अचरट कथांनी हुरळून जाऊन ‘‘चले भाई! आज चले, कल चले!’’ असे हणणे हे जरी वेडपेण 

होते तथािप तस या राजकीय भकंूपा या धक्क्यात रा येची रा ये उलथीपालथी होत असता, िहदंु थान या 
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दैवासही उलटपालट करणारा एखादा धक्का बसणारच नाही असे गहृीत धरणे हेही वेडपेणच होते. यातही आ हास 

क्रांितकारकां या हालचालींची थोडीबहुत मािहती येत होती. ते हा अदंमाना या आजबूाजलूा प्रबल जमर्न रणतरी 
िफरकू लागनू इंग्रजांनीही अदंमाना या बचावाची सिैनकी िसद्धता आम या डो यासमोर जे हा चालिवली ते हा 
या सवर् प्रकारासा िवचारात न घेता ‘काही होणार नाही’ हणनू रडत आिण सडत पड याचा पंगपूणा करणे हे 

आ हास अगदी मखूर्पणाचे आिण िनक मीपणाचे वाटू लागले. िहदंी रा यक्रांितकारकां या योजनेप्रमाणे जमर्न 

रणतरी अदंमानावर आक्रमण क न आमची मकु्तता कर याचा प्रय न कर यास शक्यतो झटतील हे आ हास 

सभंवनीय वाटत होते. एकदोन वेळा तर ही गो ट अगदी झा यासारखीच होती. कारण जमर्नी या भटकणार् या 
रणतरीने एकदा अदंमानास जवळ जवळ असहाय ि थतीत घे न टाकले होते. कलक यास िबनतारी सदेंश 

आिथर्क साहा याचे किमशनरने धाडले ते वाटेत वाचून या रणतरीने पुढे धाडले. आिण या सदेंशानु प 

कलक याहून साहा य घेऊन साधारण गलबत येताच ते ध न ती थोरली रक्कम पर पर मागार्तच गडप केली. 
अ नाचा तुटवडाही अदंमानात एकदा-दोनदा ती पणे भासला. कारण रंगनू, कलक ता वा मद्रास येथील गलबते 

येणे-जाणे दोन मिहने अगदी बंद झा यासारखे झाले होते. अशा घेरात अदंमान, िनःसहाय होऊन कधी शत्रू या 
हाती पडले हे सांगणे सोपे न हते. जर अशी वेळ आलीच तर? 

तर ती सधंी ये यापूवीर्च या अपूवर् घटने या प्रसगंी कसे वागावयाचे हे पूवीर्च न ठरिवणे हणजे 

अजागळपणाची पराका ठा झाली असती. ती सधंी यथर् गमिव याचे पातक या अजागळपणावर येणारे होते, असे 

आ हास वाटून आ ही, जर क्विचत असा एकाएकी अद्भतु प्रलय झाला, अदंमान जमर्न रणतरीने भिडमार क न 

घेऊन यावर आपला अिधकार बसिवला आिण तेथील सवर् बंदीवानांस मकु्त क न. . .  

िनरपेक्ष सजु्ञपणाने बेत आखा.  
जमर्न रणतरीचे हे बेत िहदंी क्रांितकारकां या योजने या पिरचयाने आ हास प ट िदसत होते. आम या 

वळणातील राजबंदी आिण साधारण बंदीवान यांमधील िव वास ूपुढार् यांस आ ही ते समग्र समजावून िदले. आिण 

असा प्रसंग येताच आपले कतर् य काय होईल याची एक सुसगंत योजना िनवडक लोकांस सांगनू ठेवली. या 
योजनेनु प बंदीवानांची मते बनिव याचे काम वसाहतीत चाल ूहोते. भाबडपेणाने इंग्रजांची स ता उलथेल असे 

समज ूनका. परंतु अदंमानपुरते तरी ते अचानक छापा घालनू इंग्रजांचे हातून िहसडून घेणे व काही काळापुरते तरी 
यास आपले कद्र बनवून आजबूाजसू रा यक्रांती या िठणग्या पस न देणे हे जमर्न रणतरीस साधले तर चटकन 

साधून जाणारे आहे हेही िवस  नका. तर तशा प्रसगंी आप या हाती काय करणे शक्य आहे याचा िवचार क न 

प्रथमपासनूच सघंिटतपणे वसरंक्षण आिण वकतर् य कसे करावयाचे ते ठरवा - आशाळू भाबडपणाने न हे तर 

िनरपेक्ष सजु्ञपणाने ठरवा असे आ ही सवर् बंदीवानांस सावधान करीत राह याचा य न क  लागलो.  
जमर्न बेताची आिण िहदंी क्रांितकारकां या आ हां सवार्ंस अदंमानहून सोडवून ने या या खटपटीची ही 

आमची धारणा बरीच साधार होती हे आता रौलट िरपोटर् आिण इतर प्रिसद्ध वृ ता ताव न िसद्ध झालेलेच आहे. 
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पिह या वषार्म ये तरी हे यांचे बेत सफल होणे मुळीच असभंवनीय नसनू एकदा-दोनदा तर ते सफळ होत आले 

होते हेही या वृ ता ताव न आिण युरोिपयन अिधकार् यांनी मागाहून वतःच सांिगतले या वृ ताव न उघड आहे.  

‘ए डने’ धरली जाताच सरकारास हे बेत नक्की कळून राजबंदीवानां या कारागारांभोवती एखा या लढाऊ 

िक यासारखी स जता कशी केली गेली हे मागे सांिगतलेच आहे. यात एका देशभक्ताने बारीसाहेबास अशीही 
एक कंडी जाऊन सांिगतली की, सावरकरास कारागारातून अचानक उचलनू ने यासाठी जमर्नीचे वतीने एक 

िवमानही ये याची बोलणी चालली आहेत! या िवमाना या का पिनक अवतरणास रोख यासाठीच की काय, या 
वेळेपासनू नसु या तु ं गातच असणार् या गोर् या सिैनकां या पहार् याचे जोडीस सश त्र, बंदकुा भ न, पटे्ट चढवनू 

िसद्ध असले या िशपायांची तुकडी या कारागारां या म यभागी असले या एक उंच ‘गुटंीचे’ मा यावर िदवसभर 

सक्त पहारा देत बसिवली गेली. युद्ध बंद झा यावरही िक येक मिहने ही यव था तशीच चाल ूहोती. आम या 
हालचालींवर आिण बोल या-चाल यावर जमर्न रणतरी या आक्रमणापासनू अथार्तच अ यंत कडक टी 
ठेव यात आली होती; आिण यामळेु यवसायी चुगलखोर वाटेल या खर् या-खो या कं या आमचे िव द्ध िपकवून 

अिधकार् यांची प्रस नता सपंादन कर यात चूर झाले होते.  

यातही या वसाहतीत जे हा गोरी सिैनक पलटण येऊन उतरली ते हा तर अिधकच भर पडली. या गोर् या 
सिैनकांस या क्ष आिण एका त बेटात करमणकुीची इतर साधने नस यामळेु आम यािवषयी, आम या 
क्रांितकारक कृ यांिवषयी, जमर्नीशी असले या आम या ‘गु त संबंधा’िवषयी मनसोक्त ग पा मार याची तेवढीच 

एक वेळ घालिव याची करमणकू उरली होती. यां या मडं यांतून, टो यांतून आिण चांग या शहा यासरु या 
अिधकार् यां या चचतून आम यािवषयी आिण आ हास सोडवू पाहणार् या जमर्न रणतरीिवषयी कोण या 
का पिनक आिण अद्भतु दंतकथा प्रचिलत हो या हे अनायासेच प्रकट करणारा कलक या या ‘िडचरचा’ 
‘कॅिपटल’ मधील लेख प्रिसद्धच आहे! आिण याचा उ लेखही क्विचत पुढे येईलच 

आम यामुळे जगास अंदमान कळले.  

आ हां िहदंी राजबं यांस सभंाळणे तर मग इतके सलुभ न हते! िजवंत जगतास पारखे होऊन ते मे यासारखे 

समजनू यांचा सवार्ंस िवसर पडावा हणनू आ हां सवार्ंस अदंमान या ‘‘का यापा यावर’’ नेऊन बंदीत 

टाक यात मशानातील पुरले या पे्रताहून आता यांची अिधक िचतंा करणे नलगे हणनू बहुतेकांस हायसे वाटले. 

परंतु अदंमानामळेु आमचा िवसर जगास पडला नाही; तर आ हामळेु अदंमानाची आठवण जगास झाली. आिण 

कारागारास लढाऊ िक ले क न आिण यापारी बंदरास िव वंिसकां या आिण रणतरीं या तोफांचा पहारा ठेवून 

आमचे रक्षण करावे लागले! या घटनांस पाहून आ हास आमची िजवंतपणी मे यावरही अशी आठवण ठेवणार् या 
आम या पूवर्काळातील सहकार् यांिवषयी कृतज्ञता वाट यावाचून रािहली नाही आिण या कारागारात या अ यंत 

भयंकर पिरि थतीतही एक प्रकारचे उ तेजन आिण आधार िमळा यासारखे भासले. हे या ऐितहािसक वृ तांत न 

सांगता लपवून ठेव याचा प्रय न करणे यथर् आहे. के हा कोणा या चुगलीने आ हावर राजकोपाचा कोणता 
आघात होईल हे या िदवसांत सांगणे शक्य न हते. ती िचतंाही वाटत न हती असे नाही. तथािप या िचतंतेही 
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िहदंु थान या राजकीय प्र नास महायुद्धात इतके आंतररा ट्रीय मह व प्रा त झाले हे पाहून राजबदंीवानांस 

थोडबेहुत समाधान न वाटणे अशक्य होते. आप या राजकीय मह वाकांक्षाही या जागितक भकंूपात सफल होतील, 

का म भमूीचे फळाफुलांनी डबडबले या उ यानात पांतर होईल, का केवळ फुलाफळांनी डबडबले या उ यानांचे 

जाळून पोळून रेताड म भमूी बनिव यात या प्रचंड सामिरक भकंूपाचा शेवट होणार आहे? 

या िचतंे या, या आशे या, या भया या खां यावर चढचढून त ेराजबंदीवान अदंमाना या बंदीशाळेतील 

अधंार् या कोठ यां या िनराश तमातून वतर्माना या िभतंीपलीकड े भिव या या प्रकाशास पाह यासाठी सारखे 

उ कंठ होऊन रािहलेले होते! 
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प्रकरण चौथे 

अंदमानात शकेडो राजबंदीवानांचा लोट पु हा लोटतो ! 
जमर्न रणतरीं या अदंमानावर छापा घाल यासाठी या झटापटी चाल या असता एक िदवस वतर्मानपत्राचा 

तुकडा आम या एका ‘लेखक’ सहकार् याने हाती िदला. चाळीतील कोपर् यात तो उघडून छपून वाचू लागलो तो 
मथ यातच िलिहलेले आढळले - `Mutiny at Meerat. ' 

मे या सधंीस मीरतला ठेवले या सेनािनवेशाम ये बडं क न उठ याचा कट केलेला उघडकीस आला. िक येक 

लोक धरले गेले. िक येक पुढे फाशी गेले. ती सिैनक उठावणीची तार वाचताच अगंात थरर् झाले! 

अठराशे स तावन वषीर् याच मीरतला याच मे मिह या या सधंीस सिैनक िवद्रोहास प्रारंभ झाला. तीही एका 
क्रांती या देश यापी कटाची नुसती िठणगी होती. ही आजची मीरतची घटना खरीच का एखा या िव ततृ देश यापी 
क्रांती या कटाची अकाली उडालेली िठणगी आहे? 

नसती तर ितला सरकार इतके प्रिसद्ध कर याइतके मह व देते ना?-- नसली तरी देखील या दहा वषार्ंत केवढा 
फरक झाला! असतंोष, आवेदने, अ यथर्ना, िनषेध, कट, दंगेधोपे, आघात, प्र याघात, िप तुले, श त्र,े चकमकी 
आिण आता सिैनक उठावणी आिण बंड ेयां या भमुका! कुठून गाड ेकुठे आले! 

स तावन या क्रांितयुद्धापासनू ‘बंड’ हा श द या देशा या कोषात सहसा झळकला न हता! ती क पनाच उरली 
न हती. महायुद्धाचे आगीतून आज ती पु हा भडकली. देशाचे धाडस तापमापना या या अशंापयर्ंत चढले.  

या िदवशी आिण या आठव यात राजबंदीवानांत आिण यां या ससंगार्ने सा या बंदीवानांत ही चचार् आ हीं 
वर िदले या तुटक परेखेत सारखी चालली होती.  

तोच लाहोरची आिण पजंाबातील कटांची आिण क्रांितकारक उठावणीची बातमी आली. बोलता बोलता 
लढाईवर जा यास नाकार यामळेु िशक्षा झालेले िशपाई आिण नंतर पलटणी या तुक यां या तुक या या 
कारागारात आ या. देशात गडबड उडाली ितचा प्र यक्ष पुरावा िमळत चालला.  

मागचा सपं १९१४ या आरंभी सपंला ते हा आ हां ज मठेपी या राजबंदीवानांस अदंमानास ठेवून, 

अवधी या बहुतेक राजबंदींस वदेशी कारागारात धाड याचे िनि चत होऊन याप्रमाणे ते धाडले गेले होते हे मागे 

िलिहलेच आहे. परंत ुआता महायदु्धा या दंगलीम ये या अव थेस कोण पाळतो! मागचे परत धाडलेले नसले तरी 
महायुद्धा या समयी वदेशात जी क्रांतीची लाट उसळू पाहत होती यात सापडलेले राजबंदीवान बंगाल, सयंुक्त 

प्रदेश आिण पंजाब येथून ध न आणून अदंमानात पु हा क ब यात येऊ लागले. यामळेु िठकिठकाणां या 
राजकीय बात या आिण यदु्धाची बरीच िव वसनीय मािहती आ हांस िमळत गेली.  

या वेळेस जमर्न रणतरींनी अदंमान या समदु्रात एक दोन यापारी गलबते ध न आिण काही अडवून तो 
समदु्र रोिधला होता ते हापासनू बरेच िदवस िहदंु थानातून बंदीवान अदंमानला धाड याचे बंद केलेले होते. तो 
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समदु्र या जमर्न रणतरींचा जपानी, रिशयन आिण इंिग्लश रणतरींनी नाश करताच जे हा िनवर भास ूलागला, 
ते हा पु हा त े‘चलान’ सु  झाले.  

आिण एके िदवशी लाहोर या क्रांितकारकांची पिहली टोळी अदंमान या या कारागारात ज मठेपीची िशक्षा 
होऊन आली. ते बहुतेक ‘गदर’ खट यातील शीख होते.  

यांस पाहताच यां या या दःुखद ि थतीचा क्षणभर िवसर पडून आम या त डून अपिरहायर् उ गार िनघाले- 

‘‘हे आले पहा शीख शेवटी! बोललो तसेच झाले!’’ 

आ ही िवलायतेत क्रांितकारक चळवळीत या वेळेस पुढाकार घेत होतो ते हा एक िदवस एका शीख 

सहकार् याशी शीख लोकांत रा ट्रीय जागतृी कशी उ प न करावी यािवषयी चचार् चालली होती. पंजाबचे अनेक त ण 

इंग्लडंम ये असत. या सवार्ंस, पंजाब सिैनक भरतीचे कद्र अस याने तेथे झोपडी-झोपडीपयर्ंत रा ट्रीय जागतृी 
कर यास काय िभ न प्रकारचे उपाय आिण युक् या के या पािहजेत, याची एक योजना आ ही सांगत अस.ू ती 
योजना आ ही सांगत असता आ हां िहदंूंतील एक प्रमखु भाग जो शीख पंथ यात जागतृी करणे िकती मह वाचे 

आहे हे सांग ूलागलो, ते हा ते शीख गहृ थ िकंिचत िनराशेने हणाले, ‘‘िशखांस धािमर्क कूपमडूंकतेचा झालेला 
रोग बरा क न अिखल भारतीय मम व उ प न करणे आिण यां या धािमर्क उ साहास रा ट्रीय वळण देणे स या 
तरी फार किठण आहे. ’’ ते हा आ ही हणालो, ‘िमत्रा, तूही शीख नाहीस का? मग तु यासारख्या एखा या 
सरकारी मवाळ कुटंुबात ज म आिण िशक्षण झाले या शीखातील उ च वंशज त णास रा ट्रीय धमार्ची दीक्षा आिण 

यागाची शक्ती जर इतक्या थो या कालात देता आली तर काय इतर शीखांस ती देता येणार नाही? मी शीख 

इितहास लक्षपूवर्क अ यासला आहे. मी सांगतो ही योजना पुढे ठेवून जर तु ही प्रय न कराल, वदेशात, परदेशात 

शीख भेटेल ितथे प्रय न कराल, तर पाच वषार्ं या आत आपले ते शीख वीर तुम या खां याशी खांदा िभडवून 

लढताना तु हांस आढळतील!’’ ही गो ट १९०८-९ या सधंीस घडली होती.  
या गो टीची आठवण आ हास या कारागारात या वेळेस झाली. आिण आम या सहकार् यांस हणालो, ‘‘ते 

शीख पाहा आले की नाहीत? आता ते आपले नेपाळी बंधू तेवढे उरले. एकदा तो वीर गरुखा तेवढा िहदंसुघंटना या 
िशिबरात आला की अिखल िहदं ूएक झाला. ’’ 

आम या या काल या मतमतांतरानु प हे भाव आिण भावना आम या मनात वारंवार उदय पावत. या 
शीखां या पिह या टोळीचे मागोमाग पंजाबातील िठकिठकाणां या क्रांितकारक प्रय नांतील िशक्षा लागले या 
अनेक राजबंदीवानां या टो या येऊ लाग या. रंगनूकड,े िसगंापूरकड,े ब ा इ यादी थली लढाई कर यास 

नाकार या या अपराधासाठी िकवा बंड क न रा यक्रांितकारकां या पक्षास जाऊन िमळ या या प्र यक्ष केले या 
सश त्र िवद्रोहासाठी शेकडो िशपाई लोकही मोठमो या िशक्षा खाऊन अदंमानात आले. यां या ये याने या 
वसाहतीतील लोकांत राजकीय मतमतांतराचा फैलाव फारच जोराने होऊ लागला. िसगंापूरला बंड क न उठलेले, 

तेथून सयाममधून रंगनूला जाऊन तेथे बंड कर यासाठी सिैनकांत कट करणारे, काशी या कटातील िशक्षा झालेले, 

बंगा यातील सश त्र राजकीय दरो यासाठी िशक्षा झालेले - असे जवळजवळ शेदीडशे राजकीय बंदीवान या 
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कारागारात एकत्र होत चालले. या सवार्ंची मािहती, यांची अद्भतु साहसे, यां या कटां या योजना इ यादींचा 
उ लेख तर राहोच; पण यांची केवळ नावे देखील दे याची या थली शक्यता नाही. पढुील आवृ तीत जमेल तर 

तसे कर याचा योग येईल.  

या राजबंदीवानांत यांचा मा याशी पूवीर्चा प्र यक्ष पिरचय होता असे हटले हणजे प्रो. परमानंद हेच काय 

ते होते. यां यािवषयी आिण इतरांिवषयीही शक्य ती मािहती आ ही बंदीवानांस पूवीर्च सांगत अस.ू यायोगे आिण 

ते सवर् बंदीवान येताच यां या त डून यां या येयाची, यागाची, यां यातील, या शकेडो जणांनी फासावर 

िकवा उघड सश त्र चकमकीत प्राण याग केला यां या अद्भतु चिरत्राची, यां या कटां या योजनांची, लढाई 

प्र यक्ष पािहले यां या त डून फ्रा स आिदक रण थानातील युद्धांची मािहती ऐकत यामळेु या वसाहतीतील 

राजकीय जीवनात फारच मोठा फरक झाला. या हजारो बंदीवानांस जगतातील उ च वातावरणात झाले या 
घडामोडींचा िवचार कर याची बुिद्धशक्ती आिण क्षमता यावी आिण िहदंु थान या िव ततृ रा ट्रीय जीवनात यांनी 
भाग घ्यावा असे िशक्षण दे याचा जो आमचा प्रय न चाललेला होता यास या शेकडो राजबंदीवानां या आगमनाने 

मह वाचे सा य झाले.  

यां यात मा या प्र यक्ष पिरचयाचे असे प्रो. परमानंद हे जरी एकच गहृ थ होते तरी यां यातील बहुतेकांस 

माझी मािहती होतीच. इतकेच न हे तर यां यातील बहुतेकांनी मा या लेखांचा आिण पु तकांचा अ यास केला 
होता. यां या मनात मजिवषयी असले या या पू य भावनेमळेु ते आत पाय ठेवताच मा या भेटीसाठी साहिजकच 

आतुर होत. अिधकार् यांनी मला यां यापासनू दरू ठेव याचा प्रथम पु कळ प्रय न जरी केला तरी शेवटी केवळ 

िततक्या मो या सखं्येस या कारागारात सभंाळणे अशक्य झा यामळेुच यां याशी माझ ेदळणवळण सरार्स सु  

झाले. अमेिरकेतील ‘गदर’ पत्रात स तावन या क्रांितयुद्धाचे भाषांतर िहदंी, उदूर् आिण क्विचत पंजाबी भाषेत होत 

असे हे यांनी मला सांिगतले. यां यातील एका गदर पक्षा या उ च िशिक्षत प्रमखु पुढार् याने, याने लाहोर या 
खट यात मरणाची िशक्षा होत असताही आपला बचाव कर याचे साफ नाका न क्रांितकारक य न मी केलेच होते, 

मग बचाव तो काय करावयाचा हणनू शेवटपयर्ंत आपला िन चय सोडला नाही, याने मला सांिगतले की, ‘‘मी 
एक हौशी मनु य होतो. राजकारणात काही भाग घेत नसे. पण एकदा एका ने या या आग्रहाने आपले स तावनचे 

क्रांितयुद्ध हे इंिग्लश पु तक वाचावयास घेतले. तो िदवस आिण सबंंध रात्र ते वाचीत होतो. सपंवून दरू ठेवले आिण 

ते हापासनू माझ ेजनेु जीवनही दरू झाले. मी रा ट्रा या िवमोचनाची शपथ घेतली आिण येथपयर्ंत आलो!’’ आ ही 
िवनोदाने ‘येथपयर्ंत’ या श दावर कोटी क न हटले तर मग त ेपु तक हणजे अदंमानचे ितकीटच झाले आहे 

हणावयाचे! 

पूवीर् सै यात चाकरी केले या आिण नंतर वक टाने परदेशात जे हजारो पये याने िमळिवले होते ते गदर 

पत्रात क्रांितकारक लेख वाचताच या कायीर् िननावी दान देऊन टाकणार् या एका वदृ्ध शीख राजबं याने सांिगतले 

की, चीनम ये के हा के हा तेथील प्रागितक लोक िहदंु थानची चचार् करता िवचारीत की, ‘‘तुमचे ते सावरकर कोठे 

आहेत? स या कोण या कारागहृात आहेत?’’ यावर यांस आम या अदंमानातील घाणा िफरिवणे इ यादी क टांची 
मािहती या शीखांनी सांगताच ते कळवळून उ कट दःुख प्रदिशर्त करीत. आ ही िवलायतेत असता यावेळेस 
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स य सेन या पुढारीपणाखाली असले या चीन या क्रांितकारक कद्रात आिण वतर्मानपत्रात िहदंु थानची मािहती 
प्रिसद्ध कर याचा प्रय न करीत अस.ू यापैकी काही िच यांस तरी आमची आठवण या १९१५-१६ या वषार्पयर्ंत 

होत होती हे पाहून आ हास ते िवलायतेतील प्रय न अगदी िवफल झाले नाहीत असे वाटू लागले.  

या तेलाने असतंोषाचा अग्नी भडकिवला! 
या घा या या गो टीव न, आ हास घाणा िफरवावा लागला ही बातमी अमेिरकेतच प्रथम कशी प्रिसद्ध झाली 

ती गो ट आठवली. या आम या शीख बंदीवानांपैकी काही शूर आिण येयिन ठ शीखांना कतर् यो मखु कर यास 

ती गो ट उ कटपणे कारणीभतू झालेली होती. ते सांगत, ‘तु हास तेला या घा यास जुपंलेले आहे असे िचत्र 

क्रांितपक्षाने छापलेले होते. ते अमेिरकेत िवकीत चालले या मलुांपाशी आ ही पािहले ते हा आ हास अ यंत खेद 

होऊन डो यात आसवे उभी रािहली आिण वाटले ‘‘अरेरे! आप या रा ट्रा या उद्धाराकिरता हे असले थोर पु ष हे 

हाल सोशीत असता आपण दा चे पेले उडवीत आिण पैसे मोजीत रममाण हावे ही केवढी ल जेची गो ट आहे!’’ 

या प्रकार या ती  प चा तापाने रा ट्रकायार्थर् आपणही काही करावे अशी उ कट इ छा यां यात उ प न होऊन 

यांनी ितकड े कमिवले या हजारो पयां या म तसे शेवटी लाथ मा न ते शीख, जे लोक िहदंु थान वतंत्र 

कर यासाठी अमेिरकेहून िहदंु थानास शीर हातावर घेऊन िनघाले यां याबरोबर िनघते झाले.  

या अशा आ हािवषयीं या यां या अनुभवा या प्र येकी ते िकती तरी गो टी सांगत, यांतील एक-दोनच 

आठवणी वर िद या आहेत. शेवट या आठवणीचे आ हास िवशेषच आ चयर् वाटते. कारण जे हा या 
का यापा यावर एकांत कोठडीत आ ही तो घाणा घेरी येईतो िफरवीत होतो, ते हा अनेक िवचारात हा िवचारही 
त्र त करी की, ‘‘हेही क ट सोसले असते पण जर यांची वातार् देशास पोचून ितकड या असतंोषा या अग्नीस 

अिधक चेतिव यासाठी ती तेल होऊन यात पडती तर! पण ही बातमी, या अधेंर् या कोठडीतील हे क ट देशास 

कसचे िदसणार! ही बातमी देखील यांना कुठची समजणार?’’ या िवचारांचा िववेकाचे बळे ते हा कसा उपशम 

केला ते मागे िदलेच आहे. परंतु ही आठवण या मा या शीख िमत्रांनी सांगताच मला अथार्तच वाटले की ‘‘घे! 

यांची बातमी देखील कोणास कळत नाही अशा यातनाही सोस याच पािहजेत- या िन फळ िदसणार् या यातना 
सहन करणे हा रा ट्रा या एकंदर यातना सफळ कर याचे कायर्क्रमात एक अपिरहायर् भाग असतो. हणनू या 
कोणास न कळ या तरी िवशेष िचतंा नको होती. पण योगायोगाने या यातनांची बातमी वदेशास पोचून यांचा 
प्र यक्ष उपयोगही झाला पाहा! या घा याने पडणारा तेलाचा थब थब या बादलीत गळत न हता, तर देशोदेशी 
प्र विलत झाले या असतंोषा या अिग्नकंुडातच जाऊन गळत होता! हे घे याचे प्र यंतर!’’ 

या शीखांपैकीच एकाने मला सांिगतले की, या यापाशी असलेली मा या ज त झाले या ‘स तावन या 
वातं यसमराची’ प्रत याने ब्रािझलमध या एका िमत्रास धाडली होती. पु तक भारतीय त णास इतके हवेसे 

झाले होते की, ती प्रत िमत्रापासनू हातोहात जात जात एकाने १५० पये देऊन िवकत नेली.  
अशा अनेक वैयिक्तक बात यांबरोबरच आ हास या या कमर्क्षेत्रात यांनी प्र यक्ष भाग घेतलेला होता अशा 

पुढार् यांकडून आिण अनुयायांकडून सयाम, कॅनडा, िसगंापूर, ब्र मदेश, अमेिरका, युरोप, बंगाल, पंजाब इ यादी 
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अनेक िठकाणी झाले या क्रांितकारक कटांचा कोमागाटामा पासनू तो महायुद्धकालीन पंजाबातील 

उठावणीपयर्ंत या अनेक सश त्र चकमकींचा आिण िवदेशातील िहदंु थानी राजकीय पिरि थतीचा बहुतेक 

इ यंभतू अगदी गु त आिण अगदी प्रका य झालेला असा इितहास पु कळ अशंी कळून चुकला. या वेळेस या 
एकंदर चळवळीस ससुगंत सतू्रात गोवून िहदंु थानातील १९०९ या आरंभापासनू तो महायुद्ध सपेंपयर्ंत या 
कालातील क्रांितकारक र नांचा एक सकंिलत इितहास िलिह याची इ छा आ हास वारंवार होत असे. परंतु ते हा 
कारागारात ते िलिहणे अशक्य होते. पुढे कधी तो इितहास िलिह याइतके वातं य लाभ याची, आमची सटुका 
हो याची सधंी िमळेल हेही या काळी िततकेच अशक्य िदसत होते. ते हा असा इितहास तु ही िलिहलाच पािहजे 

हणनू आमचे शीख आदीक सहकारी िमत्र जे हा आग्रह धरीत, ते हा आ ही गभंीर िवनोदाने हणावे ‘‘िमत्रांनो! 
इितहास करणे हे आप या िपढीचे मखु्य काम आहे. इितहास िलिहणे हे दु यम. ते पुढील िपढी क्विचत करील!’’ 

पंजाबातील लाहोर या ‘गदर’ खट यातील पिहली टोळी आ याबरोबर कारागारात यांची यव था कडकपणे 

ठेव याची अिधकार् यांनी शक्यती सक्ती केली. तथािप मागील अनुभवाव न सावध होऊन यां यातील सवार्ंस 

सरसहा घा याचे काम न देता सशक्त आिण मजीवी अशा काहीजणांस िदले; परंतु चंचुप्रवेश होऊ याल तर 

लवकरच तुम यातील प्र येकाकडून ते घा यास जुंपून तेल काढिवतील. ते हा तु ही पिहले जे गेला आहात तेच 

मळुी घा याचे काम कर यास नाकारा असा पूवीर् या सवर् िमत्रांनी यांस अनुरोध केला. याप्रमाणे यांनी हे बैलाने 

करावयाचे काम आ ही करणार नाही हणनू साफ कळिवले. पूवीर् राजबंदीवान मठूभर होते तरी यांचेकडून या 
घा यापायी कोण सपं, दांडगाई आिण िवरोध झाला ते न िवसरलेले अिधकारी आता या चाळीस-प नास 

राजबंदीवानां या पंजाबी टो यांशी भलताच आकस ध न बसणार नाहीत हे आ ही जाणनूच होतो. याप्रमाणे एक 

आठवडाभर होईल ते तेल करा, आ ही पुढे पु हा कोल ूकोणास देणार नाही असे अिधकार् यांनी बोलणे लावले. ही 
तडजोड मा य करावी असा आ ही अनुरोध देऊन ते प्रकरण िमटिवले, आिण कोलपूायी माग या राजबंदीवानांनी 
या चळवळी के या हो या यांचा उपयोग या न या राजबंदीवानांस होऊन कोलू या ससेिमर् यातून ते सटुले.  

पण तोच िछलका कुट यात एक भांडण झाले. या टोळीतील अनेक ितखट वभावी त ण कारागारास 

पिह याच िदवशी सा टांग दंडवत घालनू शरण येणे शक्य न हते हे उघड िदसत असताही बारी या हाताखालील 

काही उमर्ट पठाणािदक तंडलेांनी काम मोजनू देता घेता या राजबंदीवानांतील काही जणांचा इतर बंदीवानांचा 
करावा तसा उपमदर् केला. याचा प्रितकार या पाणीदार राजबंदीवानांनी ितथेच कर यास कमी केले नाही. याचा 
प्रितवाद बंदीपालापयर्ंत जाऊन या राजबं यांपैकी जो झांशीकडचा एक अगदी िनभर्य आिण िनधडा परमानंद 

नावाचा त ण होता यास बंदीपालाने कायार्लयात चौकशी कर यास बोलािवले.  

परमानंदानंी बारीस मारले.  

हा त ण परमानंद प्रो. परमानंदाहून िनराळा होता. पुढे कारागहृातील या ‘नालदंािवहारात’ यथे छ 

िव या यासगं क न जे खरेखरेच नातक आिण अ यापक झाले यात या या वेळी त ण असले या 
परमानंदाचीही गणना होती. तेही िव वता, याग इ यादी गणुांनी या कारावासातच प्रोफेसराहून कोण याही 
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प्रकाराने कमी नसणारी योग्यता सपंादन करते झाले. बारीची ज माची सवय काही सटुणारी न हती. याने 

बोलाचालीत, सहज कोणी उभे राहते याप्रमाणे उभा असले या त ण परमानंदास हात सोडून ‘नीट’ उभे राह यास 

सांिगतले. तो तरीही तसाच उभा पाहून सतंापाने एक-दोन अ लील िश या हासड या. अशा िश या बारी या 
गणतीतही नसत. परंतु या तेज वी त णास ती सवय न हती. बारी या त डून िश या िनघताच हा या या 
सभोवती असणार् या दोघां वॉडर्र जमादारांचे हातून स िदशी सटुला आिण भर कायार्लयात बारी या ताडकन 

ीमखुात भडकावता झाला. तो वाघासारखा तुटून येताना पाहताच बारी ओरडून उठू लागला तो तो आघात याचे 

टोपीवर पडून बारीची टोपी पडली, खुचीर् लवंडली आिण बारी ‘‘पकडो मारो’’ करीत कायार्लयातून बाहेर पडला. 
परमानंदास अथार्तच लोकांनी ध न ओठ फुटेतो, रक्त वािहतो त डावर आिण पाठीवर गु यांनी आिण दंडुक्यांनी 
मारले. बारीने घाबर् या घाबर् या पयर्वेक्षकास दरू वनी देऊन विरत बोलावले. तु ं गात दंगा झाला, तशी धावपळ 

झाली. बंदीपालको, बारीको, बमगोलेवाल ने मारा! अशी ओरड झाली. पयर्वेक्षकाने येऊन परमानदंासच वेत 

मार याची आज्ञा िदली, आिण यास ितकटीशी बांधून कठोरपणाने वीस का तीस वेत मार यात आले. प्र येक 

वेतासरशी रक्ताचे फवारे उडाले. याचे अगं रक्तबंबाळ होऊन मांसाचे तुकड े वेता या सपासप घावाने फुटून 

िनघाले. पण याचे त डून ब्र ऐकू आला नाही. वेता या पिह या आघातासरशी मोठमोठे बदमाष पण िच कार क न 

गरुासारखे या कारागारात ओरडत असत. पण हा त ण चूप! बारी हणाला, कसनू मारो. वेतन कसकसनू मारले; 

पण परमानंद उ स करीना.  
 सवर् वेत मा न सपंताच यास मलमपटटी क न ग्णालयात न नेता पु हा खोलीतच क ड यात आले. 

अदंमानात राजबदींवानांना वेत मार याचा हा पिहला प्रसगं.  

िश या दे याची बारीवर बंदी 
 या वेताचे परमानंदास जसे दःुख न हते तसेच राजबंदीवानांसही न हते. कारण परमानंदांनी आधीच 

बारीवर आक्रमण क न यास मारले होते, बारीची झालेली अप्रित ठा, या परमानंदा या ितखटपणामळेु 

वसाहतीभर राजबंदीवानांचा बसलेला दबदबा-- या लाभासाठी वेत खा याचे मू य देणे यास फारसे महाग वाटले 

नाही. आम या मनु याने बंदीपालास मारले, तु ही यास वेत मािरलेत. कारागारा या िनबर्ंधानु प आ ही त े

िवसरतो. परंतु बारीने िश या िद या यािवषयी िनषेध दाखिव यापुरताच राजबंदीवानांतील िक येकांनी सपं केला, 
पयर्वेक्षक आिण बारी सवार्ंस समजावीत िफ  लागले. पयर्वेक्षकाने प ट अिभसचून िदले की, ‘‘बारीस कोणाही 
राजबंदीवानास िशवीगाळ न कर यािवषयी सक्त आज्ञा मी सोडली आहे. पु हा असे होणार नाही. तु ही कामास 

आरंभ करा. जे होईल त ेआिण िततके करा, पण करा. ’’ या आ वासनानतंर यांनी सपं केला होता यांनी पु हा 
काम सु  केले.  

या पिह याच टोळी या प्रितकाराने पुढे या शीखां या आिण इतर राजबंदीवानां या टो या आ या यांना 
कामािवषयी फारसा त्रास पडला नाही. तरीदेखील मधून मधनू कोणातरी लहानसहान राजबंदीवर बळ क न बारी 
कामाचा दर वाढिव याचा प्रय न करी. कधी हे राजबंदीवान तीन प ड दोरखंड ेते हाच सपंिवतात हणनू चारपाच 
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प ड केली पािहजेत हणनू आज्ञा सोडी. कधी िछलका वाढवी. कधी हळूच कोणास तरी कोलवूर धाड याचा बूट 

काढी. परंतु राजबंदीवानांतील कामाचा दर वाढिवला की ते याचा प्रितवाद क न, यास काम करीत नाही असे 

सांगत आिण बारीने याचे शेवटचे श त्र ‘वेत मारीन’ काढले की सवर्च काम सोडू हणनू धाक घालीत. 

राजबंदीवानांतील झुझंारपक्षाने बारीची डाळ शेवटपयर्ंत िशज ूिदली नाही. या िन य घासािघशीमळेु राजबंदीवानांत 

कोणी ना कोणीतरी नेहमी इनकारीवर असे. बारीचे काम अिधक तर नाहीच परंत ु पुरे असे देखील सवर् 
राजबं यांकडून कधी झाले नाही. तु ं गा या दारावर ‘‘एकंदर बंदीवानांपैकी काम करतात िकती आिण करीत 

नाहीत िकती’’ हणनू एक गणन प्र यही प्रिसद्ध करावे लागे. राजबंदीवान आ यापासनू या गणनात काम न 

करणार् यांची सखं्या शू य अशी कधीच झाली नाही. असा एकसारखा कोणी ना कोणी प्रितकार करीत ठेवला हणनू 

बारीस आिण इतर अिधकार् यांस अिधक अिधक दडपीत जावयाची सधंी िकंवा साहस करवले नाही.  

तं याचे मूळ सावरकर! 

 कारागारात युद्ध सु  झा यापासनू आम यावर अिधकार् यांचा िकती कडक पहारा होता हे माग या 
प्रकरणात सांिगतलेच आहे. यातही जे हा हे शेकडो राजबंदीवान कारागहृात आले ते हा यांचे मनात मजिवषयी 
असणारा आदर, िव वास आिण पू यभाव पाहून मला यां यापासनू शक्य िततके दरू ठेव याची बारी पराका ठा 
क  लागला. पण ते अशक्य झा याने यायोगे मा यावरील यांचा िव वास उडावा असे नाना प्रकारचे प्रय न 

वतः क न आिण या या माणसाळले या पाळीव ह तकांकडून करवून यांचा बुिद्धभेद कर याची सारखी 
खटपट तो शवेटपयर्ंत करीत होता; आिण शेवटपयर्ंत ती या या मनासारखी सफल होऊ शकली नाही हणनू 

जळफळत होता. राजबंदीवान आिण साधे बंदीवान यांस सांगे, ‘‘अहो या सावरकराचे नादी लाग ू नका; तो 
िन कारण अिधकार् यांचे रोषास बळी पाडील. तो अगंचुकार लबाड आहे. तु ही माझ ेमताप्रमाणे चाला. मी तुमचे 

क याण करवीन िकंवा मा यावर तुमचा िव वास नसेल तर ते पहा . . . अमकु अमुक गहृ थ तेही तुमचे 

राजबंदीवानच आहेत. पण िकती स य आिण िवनीत. यायोगे यांना पाहा आ ही अिधकार्या या जागा देखील 

िद या, नाहीतर तो आमचा सावरकर पाहा अजनू िछलका कुटीत पडला आहे कोठडीत ’’ राजबंदीवानांस इकड ेअसे 

सांगत ितकड ेअिधकार्यास बारी सारखा आमचे िव द्ध िलहीत रािहला की, ‘‘हा मनु य सवर् तं याचे मळू आहे. हा 
बंदीवानांस जमर्नीची बढाई सांगतो. इंग्रजां या पराभवा या बात या देतो. कट करिवतो. उघडपणे पुढाकार घे यास 

िशक्षे या भयाने कचरत नाही. शीखांम ये या यािवषयी असलेला पूवीर्चाच पू यभाव पाहून हा यांस 

भडकिव याचा प्रय न करील. राजबंदीवानांवरील याचे वजन िकतीही भांडणे झाली िकंवा मी करिवली तरी काही 
के या कमी होत नाही. हा महासाहसी आहे. ’’ मला अशा रीतीने एक असधुारणीय भांडखोर हणनू अिधकार् यांस 

वारंवार पिरिचत क न दे यात बारीचा आणखी एक हेतू सा य होत होता. तो हणजे हा की, यायोगे कारागहृात 

काहीही गडबड झाली तरी याचे उ तरदािय व आप या डोक्याव न काढून चटकन माझकेड े बारीस यायोगे 

फेकता येई. ‘‘ही सावरकरांची िचथावणी’’ हे याचे पालपुद असे.  
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बारी वतःस िजतका लु चा आिण पटाईत समजे िततका तो एका अथीर् भाबडा आिण मखूर् असे. साधारण 

बंदीवानास ठकिव यास जे याचे कौश य उपयोगी पडले ते जे हा तो राजबंदीवानांस ठकिव यास उपयोजी ते हा 
मला तर हस ू येई. एकदा याचे मनात आले की, आपण जर सावरकरािव द्ध जे जे प्रितवेदन केले आहे यातील 

थोडा भाग यास दाखिवला तर मात्र तो या यावाचून राहणार नाही. आिण मग राजबंदीवानां या सघंटनेचे नेतृ व 

सोडून देऊन यांचे काही होवो, आपण आपले िहत पाहावे हणनू पुढाकार घेणे सोडून देईल. असा काही िवचार 

क न वारीने आ हास कायार्लयात बोलावले. तेथे प्रमथतः आम या बुद्धीिवषयी, िव व तेिवषयी व सावर्जिनक 

कामात िनभर्य साहसाने झट यािवषयी याने यथे छ तुती केली. (आिण राजबंदीवानांस हीच वारी सांगत िफरे, 

सावरकर अगंचकुार आहे) आिण नंतर आम या या गणुांचा आ ही दु यर्य करीत अस याने वतःस कसे धोक्यात 

पाडून घेत आहो यािवषयी आमची कानउघाडणी कर यास आरंभ केला. तु हािवषयी सहानुभतूी वाटत असनूही 
मला तुम यािव द्ध काय भयंकर प्रितवेदने (िरपोटर्स)् िलहावी लागतात ही जर तु ही पहाल तर क्विचत आपण 

सावध हाल हणनू मला तसे करणे अिधकारी या ना याने सक्तपणे िनिषद्ध असताही तुम यावरील लोभामुळे 

तु हास वाचनू दाखिवतो. असे हणनु वारीने आपली दैिनकी (डायरी) काढली आिण आम यािव द याने 

वेळोवेळी काय िलिहले होते ते थोड ेथोड ेवाचून दाखिवले. यांतीलच जी काही वाक्ये आ हास आठवली ती वर िदली 
आहेत. आम या िहदंु थान सरकारकड ेझाले या प्र येक आवेदनािवषयी (अजार्िवषयी) बारी दैिनकात िलही ‘‘ही 
केवळ थाप आहे. सावरकर कशाही सवलतीने नमणारा व धाकाने काही दबणारा मनु य नाही. तो असधुारणीय 

आहे!’’ हा उ लेखही मला दाखिवला आिण मी हे गौ य फोडू नये हणनू बजावले.  

रा ट्रिहतास िवरोधी नसलेले वचन पाळले 

येथेच आ ही हेही सांगनू टाकतो की, बारीने आम या िव द्ध िकंवा आम या सहानुभतूीचे जे काय ‘गौ य’ 

हणनू वेळोवेळी आ हास सांिगतले होते आिण आ ही ते िव वास देऊन ऐकले होते ते आ ही के हाही याची हानी 
होईल अशा रीतीने कोणास सांिगतले नाही. िदलेला िव वास आिण वचन आ ही रा ट्रीय िहतास िव द नसेल तेथे 

तेथे शेवटपयर्ंत पाळावे. आता बारीसाहेब िदवंगत होऊन अनेक वष लोटली अस याने या अनेक संवादांपैकी 
रा ट्रीय िहताथर् या कारावासकथेत सांगणे िजतके अव य िततकेच सांगत आहोत.  

या अदंमान या वृ ता तात बारीसाहेबां या वभावातील कठोरपणाचेच उ लेख आ हास इतका वेळ वारंवार 

करावे लागले. परंतु बारीसाहेबां या वभावाची दसुरीही एक बाजू होती. ितचा उ लेख कुठे तरी करणे हे आमचे 

कतर् य आहे. कोणाही मनु यास प्रमाणाबाहेर दोष देणे हा आ ही अ याय समजतो. बारी कठोर होता यात सशंय 

नाही; परंतु बंदीपाल या ना याने कठोरपणा धरणे हे यास बहुधा अव य झाले होते हेही या यात ठेवले पािहजे. 

िहदंु थानातील अ यंत िनदयर्,दु ट, पापी आिण एक पैशासाठी दसुर् याचा प्राण हसत हसत घेणार् या अनेक 

अपरा यां या भयंकर समदुायास िश तीत ठेवणे हे काम याचेवर बंदीपाल या ना याने पडले होते. अशा उ या 
िहदंु थानात दांडग्यांतील दांडग्या आिण उल या काळजा या दंिडत अपरा यांतील िनढार्वले या बदमाषांस 

िश तीत ठेव यास जनिहताथार्च कोणासही कठोरपणा वीकारावा लागेल. तसा तो बारीने वीकारला हा याचा 
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अपराध न हता हे आ ही यास वारंवार सांगत अस.ू परंतु अशा लोकांत ज म घालिव याने याचा वभावच 

िनदान बदंीगहृापुरतातरी कठोर, अिन द्ध, आिण िनदर्य झाला होता. यामळेु यास चांगला आिण वाईट याची 
िनवड करता येत नसे, हा याचा दोष असे. यास खरोखरीच वाटे तो पोटर् लेअरचा परमे वर आहे. या या अस य 

असो, िनबर्ंधािव द्ध अ या य असो, लहरीप्रमाणे जो वागेल, जो याची दासासारखी हाजीहाजी करील, तो चांगला, 
इतर वाईट ही याची मनु य ओळख याची याख्या होती. हा याचा दोष. िनदयर्पणा ही याची एक करमणकूच 

झाली होती. तो अिशिक्षत अस याने बुद्धी या िवकासामळेु ज्ञान, िवज्ञान, कला इ यादी शक्तींचा आिण चींचा 
या यात फारच थोडा िवकास झाला होता. हणनू या करमणकुी यास पारख्या हो या. यामळेुच बंदीगहृातील 

उठाठेवी हेच याचे या एकांत वसाहतीतील सारे जीवन आिण सारी करमणकू झाली होती. तरी देखील तो 
बंदीगहृाबाहेर या या कुटंुब, इ टिमत्र इ यािदकां या मडंलात इतका िनदयर् नसे. इतकेच न हे तर कोणी चढिवले 

हणनू चढिवलाही जात असे. िव व ता नाही ही जाणीव यास अस याने यास िव वान हणावे हणनू तो यास 

पाठ असले या पाच-सहा इंिग्लश किवता थोडसेे चचुका न घेतले की अगदी ऐटीत एखा या नटासारखा हणनू 

दाखवी. आप या िव व तेचा आम यावर पगडा पाडावा अशीही यास के हा के हा लहर येई, ते हा एका दमात सवर् 
हणनू टाकी. आम यािवषयी कारावासातील िवरोध सोडला तर तो मनात या मनात खरोखर आदर बाळगी. या 
अदंमानास कारणपर वे जे जे यापारी, सपंादक िकंवा सिैनक वगार्तील यूरोिपयन येत ते आ हास पहा यास 

अव य येत. युद्धाचे िदवसांत रणतरीव न येणारे यूरोिपअन नौका यक्षािदक अिधकारीही आमची वा तपु त 

क न भेटून आ हाशी बरोबरीने सवंाद क न जात हे तो पाही. ते हा या या मनात आदर उ प न होई हेही 
साहिजकच होते. या या कुटंुबातील मंडळीत याची प नी फार देवलसी असे, आिण याची एकुलती एक सतरा 
अठरा वषार्ची मलुगी रंगनूला मॅिट्रकपयर्ंत िशकून िशक्षक होत आली होती. बारीचा िनदयर्पणा वारंवार मयार्िदत 

कर यास या दो ही मिहलांचा बराच उपयोग होई. बंदीवान हणत, यास फार कठोरपणा करताना पाहून याची 
देवलसी प नी वारंवार रोधीत असे. या दोघींसही आम यािवषयी यिक्तिवषयक सहानभुतूी वाटे. कुमारी बारी 
लहानपणापासनू बारी मरणपावेतो जे हा जे हा रंगनूहून सटु्टीसाठी अदंमानात येई ते हा ते हा आम या भेटीस 

कारागहृातही येई आिण सहानुभतूीपूवर्क अधार् अधार् तास िनरिनराळया िवषयांवर सवंाद करी. वैयिक्तक सबंंधाने 

बारी या कुटंुबाशी आिण या या वेळी बारीशीही आ ही िततक्याच घरो याने आिण लोभाने वाग.ू के हा के हा 
बारी बंग याव न काहीना काही तरी फळफळावळही आ हास धाडी. परंतु यात याचा एक गिभर्त हेतू असे की, 
यामळेु तरी आ ही सहजच सौज य हणनू यास कृतज्ञ राहू. आ ही सौज य हणनू यांचा वीकारही- अगदी 
आग्रह होई हणनू- क  आिण कृतजे्ञने यांचा येथे हा सावर्जिनक उ लेखही करीत आहो. परंतु यामळेु 

राजबंदीवानांचा पक्ष सोडून देऊन, िकंवा वसाहतीतील हजारो वदेशबंधूं या दःुखमोचनाथर् आिण उ न यथर् आ ही 
चालिवले या शुद्धी, ज्ञानिवतरण इ यादी चळवळीतून अगं काढून घेऊन आपले तेवढे िहतािहत पहात व थ पडून 

राहू ही जी बारीसाहेबांची एक आशा असे ती जे हा िवफल होई आिण यां या अ याय वतर्नाचा आ ही पु हा 
प्रथमप्रमाणे िवरोध क  ते हा मात्र या या या सौज याचा याला प चाताप झा यासारखा वाटे. आिण काही 
िदवस तो अगदी िन ठुरपणाने वाग ूलागे. या या या वैयिक्तक सौज यास वीका न याचे हण याप्रमाणे जे 

वागत आिण केवळ आपले िदवस कसे बर् या रीतीने िनघतील याचीच िचतंा वहावयाची हेच यांनी आपले धोरण 
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िनि चत केले होते अशा आम यातील एका दोघा राजबंदीवानांस तो कायार्लयात के हा के हा बोलावी. याच वेळी 
आ हाला पण बोलावी. परंतु जाणनुबुजनू यांस खुचीर् देऊन काही िलहावयाचे काम देई- आिण आ हास सा या 
बंदीवानाप्रमाणे ितर कायर् अतंरावर वॉडर्रचे पहार् यात उभे करी. हेतू हा की, यायोगे इतर सवर् बंदीवानांत आमची 
अप्रित ठा हावी! आिण आ हास बारी या सौज याने वश होऊन सावर्जिनक काम आपण का सोडले नाही असा 
प चा ताप हावा ! 

दो ही शकंा या य 

परंतु बारीने आमची अप्रित ठा केली तर बंदीवानांत आमची प्रित ठा उलट वाढत जाई हे तो िवसरे. िकंबहुना 
जे हा जे हा तो आम यािवषयी याचे मनात वाटणारा आदर यक्त कर यासाठी आ हास काही भेट धाडी िकंवा 
सौज य दाखवी ते हाच आम या सहकार् यांपैकी दसुर् या अितरेकास जा याचा यांचा वभाव होता यांस 

आम यािवषयी थोडसेे वावड ेवाटे. आ ही बारीची फळफळावळ का वीकारतो हा यांचा आके्षप आहे. आ ही यास 

दो ही शंकास या य समजनू यांची समज पाडीत अस ूकी, आपले या यक्तीशी काय शत्रु व आहे. तो िकंवा 
याची कुटंुबीय माणसे जे हा नेहाने आिण आदराने वाग ूइि छतात ते हा ते हा आपण यिक्तिवषयक सौज य 

दाखिवणे आपले स यपणा या टीने कतर् य आहे. या यां या वतर्ना या आत जर िवषारी हेतू असलाच तर त े

िवष आपण पचवीतच आहोत. तो हेत ूआपण िवफल करीतच आहोत. बारीस के हा आ ही प टपणे सांगावे 

‘आप या आग्रहािवषयी मी आभारी आहे परंतु या पिरि थतीत आपण आिण मी सापडलो आहोत या 
पिरि थतीत आपणास सावर्जिनक कायार्त िवरोध करणे हे मला प्रा त आहे. ते हा ते वातं य राखून जर मला 
आपले आदराित य वीकारता येत असेल तरच आपण हा त्रास घ्यावा’ इतके प ट सांगनू देखील तो आिण 

याची मडंळी कधी अ याग्रहाने मला बोलावीत, बोलत, आिण स मानीत. ते हा यिक्त टीने मीही- यांचा हेतू 
तेव यापुरता ते यक्त करीत याप्रमाणे िनरपेक्ष आदरच आहे असे गहृीत ध न, यां याशी कृतज्ञपणे वागे आिण 

तो स मान वीकारी.  
खरी गो ट ही होती की, बारीचा वभावच दरंुगी होता. यास आदर वाटे, दयाही याचे दयात अगदी न हतीच 

असे नसे- पण ज म कठोर यवसायात आिण लु यांशी अशंतःअपिरहायर् लु चेपणाने वाग यात गे याने या या 
या उदार भावनेतही अनुदार वृ तींचा थोडास िबदं ूचकूुनमाकून पड यावाचून रहात नसे. या या कटंुबातील आिण 

इ ट िमत्रांतील मडंळी आम या इंग्रजी किवता वाचीत, आमचे पूवर्चिरत्र औ सकु्य आिण प्रशंसेने ऐकत आिण 

एकंदरीत आम याकड ेआदराने पाहत. यां या िवनंतीव न आ ही यांस काही इंग्रजी किवता िलहून िद या 
हो या.  

एक िदवसाचा िनरपेक्ष दयाभाव 

एक िदवस मात्र, वषार्तून एक िदवस मात्र बारी वतः होऊन अगदी िनरपेक्ष दयाभाव धारण कर याचा शक्य 

तेवढा प्रय न करी. तो िदवस हणजे िख्रर्समसचा. या िदवशी मात्र- आयलर्ंडातील रोमन कॅथिलक सपं्रदायाचे 

िप याि प या झालेले सं कार या पोटर् लेअर या पोटाळ परमे वरास देखील दमन करणे अशक्य होऊन बारीची 
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मदु्रा शांत आिण दयाद्रर् िदसे. याचे कट्टर िवरोधी राजबंदीवान देखील आप या दशर्नाबरोबर ितर काराने या या 
भुवंया वाक या क  शकत नसत. यांस देखील तो स मानाने कायार्लयात आमतं्रण देई आिण दहाबारा पये खचर् 
क न यांस िमठाई दधू, चहा देत असे.  

अशा वेळी आ ही बहुधा या िमठाई या मानास नाका न याचे थली एक-दोन ताजी वृ तपत्रे मागावी. 
बारीने हो ना करता करता ती यावी आिण पु हा िमठाई पण धाडावी ती धाडावीच. आ ही गेलो नाही तर तो 
कोठडीत धाडून देई. या िदवशी सहसा कोणाही बंदीवानास तो कठोरपणाने वागवीत नसे. खटलेही शक्य िततके 

करीत नसे.  

बारीसारख्या यावसाियक कू्ररतेने िनढार्वले या मनु यासही एक िदवस तरी वषार्तून इतका सौ य आिण 

स दय या उपदेशाने िकंवा ढीने केले या पे्रिषत येसचूा उपदेश िकंवा ती कॅथिलक ढी अगदीच िवफळ झाली 
असे हणता यावयाचे नाही. आ हां िहदंु थानी राजबदंीवानांसही येशू िख्रर् ता या उपदेशाचा काही लाभ झालाच 

तर ! असा िवनोदी िवचार या िदवशी मा या मनात हटकून येई.  

बारी या सौज याप्रमाणेच याचे वभावातील चाणाक्षपणही िनभळ न हते. जसे याचे सौज यही िकंिचत 

वक्र असे तसे याचे चाणाक्षपणही मखूर् असे. कारण मखूर्पणाचे मळू लक्षण जे वतः या शहाणपणाची मयार्दा न 

ओळखणे ते या यात प टपणे यक्त होत असे. हणनूच साधारण अिशिक्षत बंदीवानास फसिव यात िकंवा 
नमिव यात यास जो चाणाक्षपणा उपयोगी पड े याचाच उपयोग सवर्त्र होईल असे तो समजे. हणनूच मोठा 
फक्कड पेच हणनू याने या िदवशी आ हास कायार्लयात बोलावून ती याची दैिनकी आ हास वाचनू दाखिवली! 
ित यामळेु आम यािव द्ध खरोखरीच बारी काय िलहीत आला आिण विर ठाकड े प्रितवृ ते धाडीत आला ते 
आ हास वतः वाचावयास िमळाले. या वेळी - जरी बारी ती पाने झाकीत गेला तरी- या या राजबंदीतींल 

ह तकांिवषयीही याने केलेले अनुकूल उ लेख - केवळ आ हास भयंकर ठरिव यापुरते का होईना - पण यां या 
त डची िव वसनीय हणनू िदलेली वाक्ये अशंतः पाहावयास सापडली. हे आमचे अनायासेच काम झाले. यास 

पािहजे ते दाखिव यास बारी अगदी मह वा या मदेु्रने हणाला, पािहलीत ना ही माझी ‘डायरी’.  
आम या िव द्ध िलिहले या या िलखाणाचा ितर कारपूवर् उपहास करीत आ ही हणालो, ते काय िवचारावे! 

मागे या रोम या सीझरने ठेवली होती ती दैिनकी िन या गांवढळ सीझरची ही! डायर् या दैिनक्या अशा जगात या 
दोनच. दो हीही पाह याचे भाग्य मला लाभले खरे.  

जरा िचडून पण िवनोदावारी नेत बारी हणाला, ‘‘पण याचे ता पयर् या यात धराल तर तमुचे क याण आहे. 

तुम यािव द्ध सरकारपाशी इतकी भयकंर प्रितवृ त े साचली आहेत. अजनू तरी सावध हा. िमत्र हणनू मी 
सचुिवतो; आिण आता या न या आले या पंजाबी बदंीवानां या प्रकरणाशी तरी अगदी सबंंध ठेवू नका. ते बहुतेक 

अिशिक्षत, उनाड, भणगं, आिण मोलकरी होते. आले झाल ंराजकारणा या वावटळीत पैशा या लोभाने. यांनी डाके 

(दरोड)े मारले ते का? तु ही यां याशी बोलणे देखील तुम या थोरवीस शोभत नाही!’’ 
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मी शांतपणे पण िन चयाने जे उ तर िदले याचे ता पयर् असे की- तो खरा िशिक्षत की जो लोकां या दःुखाने 

कळवळून यांचे सखुासाठी वतः या यातनांस कःपदाथर् मानतो. हे पंजाबी, हे शीख, इंग्रजी जाणीत नसतील; पण 

इंग्रजी हणजे िशक्षण न हे. यां या रा ट्रासाठी सिुशिक्षतां या सह त्रांत दहांनीही, केला नसेल असा वाथर् याग 

आिण प्राण याग करणारे हे िनभर्य आिण सरळ शेतकरी आिण मोलकरी लोक हे मला प्रित ठेत कोण याही 
राजबंदीवानाहून या ना याने कमी वाटत नाहीत; हणनू मी सबंधं ठेवणार.  

बारी कोणाची िनदंा क  लागला हणजे ितचा िनषेध करणे बारीस अगदी आवडत नसे. याचे त डापुरते जरी 
या िनदेंस कोणी होस हो िमळवून िदले तरी तो प्रस न होई. पण हे माहीत असूनही आ हास या पंजाबी शूर आिण 

प्रामािणक वबांधवाची िनदंा ऐकणे केवळ पापा पद वाटून आ हास याचे समथर्न के यावाचून राहवलेच नाही. 
यामळेु बारी िचडला. आ हास तो फारच पा यात पाहू लागला. पण प्र यक्ष कोणा याही भयंकर खट यात 

धर यास यास आ ही सधंीच देत नस.ू हणनू तो नुसती चडफड करीत बरेच िदवस रािहला. नंतर दोन-चारदा 
आम यावर अशा को या कटात पकड यासाठी काही बदमाषांस याने अगदी नेमनू टाकले.  

ही फूस िमळताच या बदमाषांचे आ हावर िकटाळ रच याचे प्रय न वारंवार होत रािहले. एक-दोनच उदाहरणे 

देऊ. एकदा तेथील एका िख्र चन बदमाषाने आम या चाळीतील मोरीत एक सरुी लपवून ठेवली; आिण आ ही ती 
को यातरी अिधकार् यास मार यासाठी आणिवली अशी साक्ष दे यास दसुर् या एका अशाच उलाढालीत पटाईत 

असणार् या िहदं ूबदमाषास सांग ूलागला. सदैुवाने आमचे नाव या िहदं ूबंदीवानास िहदंसुघंटणाचे आमचे प्रय न 

आवडून िप्रय झालेले होते. याने होस हो िमळवून आ हास ती बातमी सांिगतली. आ ही तो कट बारीस कळिवला 
आिण जर याची चौकशी न केली तर विर ठ अिधका-यांस सांग ू हणनू दोघां राजबंदीवानांसमोर सांिगतले. 

अथार्तच वारी नरमली आिण ते प्रकरण अगंाशी न येताच आ ही बचावलो.  

बारीचे प्रय न कसे फसले 

दसुर् या एका अगदी पट्टी या मसुलमान बदमाषास वेत मारले जाऊन तो लोखडंी ‘िपजंर्यात’ आम या शजेारी 
बंद कर यात आला होता. यास वतःचे अपराधाची क्षमा िमळावी हणनू याने आम या समोरचे दोन लोखंडी 
गज चाळीस बंद कर यासाठी मारलेले होते, यांतून एक मसुलमान वॉडर्राकडून रातोरात लहान करवतीने क चे 

कापून ठेवले. या या कटात एक बमार्ही होता. यांचा हेतू की साधले तर रातोरात या िपजंर् यातून आिण चाळीतून 

पळून जावयाचे. फसले तर ते गज आ ही कापले होते, आिण आ हीच पळून जाणार होतो हणनू आ हािव द्ध 

साक्ष देऊन आपण क्षमा िमळवावयाची. या रात्री ते पळणार याच सं याकाळी तंडलेास ते गज िकंिचत वाकलेले 

िदसनू शंका आली. तो कट उघडकीस आला. ते हा या मसुलमान बदमाषाने आ ही ते गज कापले आिण आम या 
समोरचेच ते अस यामळेु आ ही या रात्री पळून जाणार होतो हणनू कळिवले. पण चौकशी चालली ते हा या 
ब्र म साक्षीदाराने ती चुगली केली असा सशंय येऊन याचेही नाव या मसुलमानाने िदले. पण धरला जाताच तो 
ब्र म साक्षीदार स याला जागला आिण याने रागावून या मसुलमान बदमाषाचाच खरा बेत उघडकीस आणनू या 
मसुलमान बदमाष वॉडर्रासही ध न िदले. ते हा अथार्तच आम यावरील हे िकटाळही टळले. यािवषयी आ ही 
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प्र यक्ष पयर्वेक्षकासही अशा प्रकारची िकटाळे मजवर कशी रचली जातात आिण यास कारण बारीची बदमाषांस 

‘‘सावरकरांवर डोळा ठेवा’’ ही असलेली िचथावणी होय असे प ट बजावले होते.  

या घटनांहून िनरा या प्रकार या आणखी एका घटनेत बारीने आ हास गोवून दे याचा आटोकाट प्रय न केला 
होता.  

पंजाबी शीख राजबंदीवानांत चतरिसहं नावाचे एक राजबंदी होते. शीख शाळेत हे िशक्षक होते. यांनी एकदा 
शाळा िनरीक्षणास आले या एका मो या इंग्रजी अिधकार्यावर क्रांितकारकां या गडबडीत सश त्र आक्रमण क न 

याचा वध कर याचा प्रय न केला होता. यांना ज मठेप झाली. यांचा वभाव अ यंत तापट असे. कारागहृात 

शीख बंदीवानांस साबण, तेल इ यादी साधे पदाथर्ही केस धु यास न दे या या, कामा या, िशवीगाळीं या अशा 
अनेक प्रकार या सोसा या लागणार् या अडचणींना वतैागनू एक िदवस बंदीवानांचे वजन चालले असता यांनी 
इंग्रज पयर्वेक्षकावर चाल केली. या मारामारीत पयर्वेक्षक खुचीर्व न पड यामळेु यास फारसे लागले नाही. परंत ु

एकाएकी कारागहृात पयर्वेक्षकास मारले हणनू आरोळी उठून सवर् तंडले, वॉडर्र, इ यािदकांनी चतरिसगंास ध न 

बेदम मारले. या पयर्वेक्षकाने वतःच येऊन चतरिसगंास सोडिवले हणनू बरे. परंत ुही बातमी ऐकताच बारीने 

मीच चतरिसगंास िचथािवले हणनू प्रितवेिदले. (िरपोटर् केला. ) याचे एकच िदवस आधी पयर्वेक्षक कधी कधी 
आम याशी राजकारणी बोलत, तसे बोलता बोलता आ ही यांस प्र न केला होता की, तु ही िहदंु थानास देशीय 

वरा य (Home Rule) दे या या पक्षाचे आहात की नाही ? या प्र नाचा लाभ घेऊन बारीने हटले की, या 
प्र नाव नच सावरकरांचे अगं दसुर् याच िदवशी झाले या या आक्रमणात होते असे िसद्ध होते. दसुरी गो ट अशी 
की, या आक्रमणाचा प्रितकार कर यासाठी दोन-चार राजबंदीवानांनी पयर्वेक्षकापाशी जाऊन चतरिसगंाचा ती  

िनषेध केला होता; पण आ ही तसे काही एक केले नाही. तु ही असे का केले नाही हणनू बारीने िवचारताच आ ही 
सांिगतले की, ‘‘एका बंदीवानाने दसुर् या या कृ यात त ड घाल ूनये ही तुमचीच आज्ञा आहे ना ? मा या वतः या 
भावास जे हा आजार झाला आिण यास ग्णालयात ने यात आले नाही; ते हा मी आपणांस आिण पयर्वेक्षकास 

ितकड ेलक्ष दे यास िवनिवले, ते हा तु ही वतः या सख्ख्या भावाचे सबंंधात देखील ‘‘तु ही बंदीवान, भाऊ असो 
वा नसो, तु हास दसुर्या बंदीवानाचेिवषयी बोल याचे प्रयोजन नाही’’ हणनू धमकावले होतेत. मग आता 
चतरिसगंही अ य बंदीवान. यांचे कृ याम ये मी का त ड घाल?ू’’ हणनू बारीस उ तर िदले होते. ितसरी गो ट 

की, चतरिसगंास वेत मारणार हणनू ठरत होते ते हा इतर राजबंदीवानांसह आ हीही हणत होतो की, 
चतरिसगंने िनबर्ंधािव द आक्रमण केले तर िनबर्ंधिव द रीतीने सरकारी ह तकांनी यास गरुासारखे बडिवलेही 
होते. ती िशक्षा झालीच आहे. पयर्वेक्षकास काही दखुापतही झाली न हती. ते हा आता वेत मार याचे कारण नाही. 
या आम या दोन तीन गो टी एकत्र जळुवून या कृ याचे बुडाशी सावरकरबंधूच होते हे िसद्ध कर याचा 
बारीसाहेबांनी प्रय न चालिवला. चतरिसगंास यानंतर लोखंडी िपजंर् यात वष नुवष बंद ठेव यात आले होते. या 
प्रकरणी प्रो. परमानंदा या हाती सहज पडले या एका िचठीव न यांचा तकर्  यांनी असा प्रिसद्ध केला आहे की ‘‘ही 
सारी कारवाई बारीची असे. पयर्वेक्षकास सवर्च राजबंदीवानांिव द्ध भडकिव याची ही सधंी आलेली पाहून बारीस 

आनंदच झाला होता. आिण हणनूच सावरकर बंधूंवर याचा सवर् दोष मढवून कारागहृातील सवर् अशांतीचे मूळ 
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कारण, सावरकरबंधूच असतात, यांस अशा अशांतीने आनदं होतो असा डांगोरा िपट यास याने आिण इतर 

अिधकार् यांनी कमी केले नाही’’ (प्रो. परमानंद कृत आपबीती) 
लढाईचे िदवसांत आम यािव द्ध विर ठ अिधकार् यापयर्त असे अनेक सशंय उ प न केले जात अस याने 

आ हास कोण या पेचात के हा गोव यात येईल याचा आ हास आिण आम या इ टिमत्रांस के हाच थांग लागत 

नसे. या िचतंाजनक पिरि थतीत आ ही वसरंक्षणासाठी अथार्तच शक्यतो कारागहृा या िनबर्ंधािव द्ध वतः 
कधीही पाऊल टाकू नये हणनू जपत होतो. परंतु वतः िनबर्ंधभगंा या कैचीत न गवस यासाठी जपत असताही 
आम या सहक टभोगी राजबंदीवानां या िकंवा बंदीवानां या सखुदःुखाथर् केवळ उदासीन राहून आम या 
सावर्जिनक िहताथर् चालिवले या या य चळवळी सवर् वी सोडून देणे हणजे याडपणा होय असे आमचे मन 

आ हास सांगत अस याने आ ही अव य ते हा राजबंदीवानां या पक्षाचे उघडपणे समथर्न क न यांचेवरील 

अ याय दरू कर याचे कामी साधने योज यास कमी करीत नस.ू  

शरीर वा य िबघडत े

या १९१५ ते १९१६ इसवीचे म यंतरीच आमची प्रकृतीही ढासळावयास आरंभ झाला. १९१० या वषीर् 
िवलायतेत प्रथम पकडला गेलो ते हापासनू ‘िवलायती बंदीशाळा, िहदंु थानातील अनेक कारागहेृ आिण अदंमानचे 

काळेपाणी या िभ न िभ न प्रकार या बदंीगहृांतून जे अनेक शारीिरक क ट सोसावे लागले, कौटंुिबक िचतंा वहा या 
लाग या, राजकीय चळवळीं या उ क्षोभक आिण िचतंाजनक खटपटी करा या लाग या, कद न, आरोग्यिवघातक 

राहणी आिण कठोर पिर म यास त ड यावे लागले या सवर् आप तींचा सतत ताण पडला असतानाही आम या 
शरीराने १९१५ या वषार्पयर्ंत उ तम प्रकारे िटकाव धरला. परंतु एकसारख्या अपक्व आिण िनःस व अ नाने प्रथम 

पचनिक्रयेस या वषार्पासनू बाधा होत चालली. आ ही ती गो ट पयर्वेक्षकादी अिधकार् यां या कानावर घालनू 

पािहली. परंत ु याची वेळीच कोणी िवचारपूस केली नाही. नंतर एक-दोन वेळा सडकून ताप आला; परंतु तापातही 
आ हास इतर बंदीवानांप्रमाणे ग्णालयात ने यात येत नसे. िकंवा ताप उतर यानंतरही काही िदवस ग्णालयात 

बरेसे जेवण दे यात येत नसे. जरा ताप उतरला न उतरला की, पु हा कामावर धाड यात येई आिण त ेठरािवक 

अ न क चेपक्के जसे िमळेल तसे खावे लागे. यामळेु आवेचा िवकार जडला. परंतु साधारण बंदीवानांना नुसते 
काम चांगले केले तरीही दधू दे यात येत असताही आ हास घोटभर दधू िमळेना. यामळेु भात या कारागारी 
‘डाळी’शी खावा लागे. पोळी बहुधा क ची अस याने आ ही ती सोडूनच िदली. पण यायोगे वजन उतरत चालले. 

पुढे डाळही पचेना. ते हा भात घ्यावा आिण यात नुसते िनभळ पाणी ओतून तो काला खावा असा क्रम काही िदवस 

ठेवला की, आवेचा उपद्रव कसा तरी टळावा. आवेने पोट मरुडून येई. भल याच वेळी पोट मरुडून आले की, अवेळी 
परसाकड ेजा याची या कारागहृात जवळजवळ चोरीच झालेली अस याने मोठा त्रास होई. ताप अगंात मरुत 

चालला. यानेही आव वाढे. शेवटी तो भातही पचेनासा झाला. कारण तो दोनचार िदवसांनी अधार् क चा येई. आव 

अिधक झाली -इतकी अिधक झाली की- ितची डॉक्टरास िनि चती होई इतका त्राव झाला पािहजे- हणजे तो 
बघ यास येणार. अशा वेळेस अगदी देवास नवस कर यासारखी मनाची याकूळ ि थती हावी, की देवा डॉक्टर या 
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समोरच जे हा शौचास बसवावयाचे ते हा ती आव एकदाची पडोच पडो ! कारण काही कारणाने ते हा आव पडली 
नाही िकंवा पडून नुसता रक्ताचा िबदं ूपडला की ‘केवळ खोटे’ हणनू डॉक्टर िनघनू जावयाचे. आ हा वतःस हा 
अनुभव अनेक वेळा आला आहे की पोट दखेु, रात्री बेरात्री रक्त पड,े आव पड;े पण योगायोगाने डॉक्टर या देखत ती 
न पडली की ते सवर् ‘‘केवळ शंका!’’ या वगार्त जावयाचे-जर ‘‘अगदी खोटे’’ या वगार्त गेले नाही तर ! अशा वेळी 
जे हा डॉक्टर यावयास आिण ताप यावयास िकंवा आंव पडावयास एकच गाठ पड ेते हा या तापाचा आिण आवेचा 
एखा या वेळीच प्रस न झाले या देवतेसारखा, उपकार वाटे! अशी अपूवर् पवर्णी साधून आ ही आजारी ठरलो तर 

एक दोन िदवसां या बर् या जेवणाने आिण आजारी वगार्स िमळणार् या दधुाने पु हा ती आव बंद होई - की चाललेच 

पु हा कामावर ! पु हा ते अ न, पु हा तो रोग ! 

याच समुारास आमचे बंधूस, १९१४ या वषीर् याव जीवन काळेपाणी झाले या राजबं यास सपंाचे शेवटी जो 
वतः वपाक कर याचा अिधकार िमळाला होता याप्रमाणे, वपाक कर याची अनुज्ञा िमळाली, आम या बंधूंनी 
िशधा घ्यावा आिण दहा वाजता कामाची सटुटी झाली हणजे तो आपण वतः एका वतंत्र नेमनू िदले या 
कोपर् यात िशजवावा. पुढे पुढे यां याबरोबर एकत्र वपाक कर याची अनुज्ञा ी. वामनराव जोशी यांनाही 
िमळाली. या दोघांस एकत्र जेवणखाण करता येऊ लाग याने िकती तरी सुख वाटू लागले. मािणकतो या या 
बंगाली राजबं यांसही एकत्र ठेवले गेले. आम या बंधूसं अशी अनुज्ञा िमळा यावर यांनी काही भाजी, काही पोळी, 
असे एक-दोन प्रकार आ हास छपवून धाडावे. कारण आ हास वपाकाची अनुज्ञा तोवर िमळाली न हती. पुढे जे हा 
िमळाली ते हा जोडीदार घे याची परवानगी िमळेना; आिण वतःची प्रकृती आधीच िबघड याने वपाक कर याचे 

क ट होईनात. लगेच ताप येई. हणनू बंध ूकाय जे कधी कधी नरोटयातून लपून छपून धाडीत यावर िदवस 

कंठावे. यां या या नरोटीभर आमटीचा - आमचे बंधू पाकिक्रयेत बरेच िन णातही आहेत; िनदान आम यापेक्षा 
तरी आहेतच ! वाद अगदी अमतृासारखा लागे. याचे कारण आम या बंधूंचे पाकिन णात व नसनू हेही क्विचत 

अस ूशकेल की या िदवशी आमटी नसेल या िदवशी केवळ िनभळ पा याशी भात खा याचा प्रसगं पडावयाचा. 
कारण ती कारागारीय डाळीची आमटी पचेनाशी झालेली आिण दधुाचे तर दशर्न दलुर्भ.  

अशा ि थतीत प्रकृती िदवसिदवस क्षीण होत चालली, आिण सावर्जिनक कामाचा याप व कारागारीय त्रास 

तर वाढत चालला. हळूहळू अगंात प्र यही रात्री बेरात्री ताप चढतोसा वाटू लागला. पण तो अिधकार् यां या थूल 

टीस प्र यक्षीभतू हो यासारखा नस यामळेु तसेच िवनाऔषध, िवनािव ांती िदवस रेटावे लागले. ितकड े

आम या बंधूचंीही अधर्िशशी वारंवार भडकून आिण या कुग्रास अ ना या सात याचा पिरणाम होऊन यांचीही 
प्रकृती खालावत चालली. शेवटी आ हास आिण यांना दधू प्र यही िकंिचत िमळू लागले. पण ते इतक्या िवकोपास 

प्रकृती गे यावर की या दधुास पचिव याचे साम यर् पोटास उ  नये.  

याच सधंीस राजबंदीवानांस क्षु ध क न सोडणारी आणखी एक दघुर्टना घडली. अशी तर एक-दोन 

राजबं यांची भांडणे आिण कामा या तुरळक आिण यिक्तशः इनकारी नेहमीच चालले या असत. आिण 

अिधकार् यांची अगदी मऊ पािहले की पु हा कोपराने खणावयाची सवय आ हास माहीत अस याने आ ही अशा 
प्र येक तुरळक वा आंिशक अ यायाचाही प्रितकार कर यास उ तेजन देणे आपले कतर् यच समजत होतो, 
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उदाहरणाथर्,िछलका सवर् राजबंदीनांकडून दीड प ड घे याचा प्रघात पडत असता एक दोघां अ पवयी बंगाली 
राजबंदीवानांस िनवडून यांचेपासनू मात्र दोन प ड घे याचा प्रय न अिधकार् यांनी करताच आिण याने याप्रमाणे 

काम न के याने िशक्षा देत देत अतंी वेत मा  हणनू धाक घालताच राजबंदीवानां या सावर्ित्रक सपंाची भीती 
अिधकार् यांस घाल यात आली. ते हा शेवटी यास नावापुरते दोन प ड िलहून, तो क  शकेल िततकाच िछलका 
याचेपासनू क न घे याचे अिधकार् यास मा य करावे लागले. अशी भांडणे चालली हणजे या या यक्तींना 
मजपासनू काढून शक्यतो दसुर् या भागात दरू ठेव यात येई की, यायोगे यांस प्रितकार कर याचे कामात पािठंबा 
िमळू नये. या दीड प ड िछलक्याचे भांडणातच एका बंगाली युिन हिसर्टी या एम.् ए. चा अ यास करणार् या 
प्रामािणक आिण बुिद्धमान राजबं यासही काम इनकार करावे लागले. यांना ते काम दोन प ड करणे फार 

त्रासदायक होई. आिण अिधकार् यांचा हट्ट ते केलेच पािहजे. शेवटी यांनी अनेक िशक्षा खा या व अतंी यांस वेत 

मार यात आले. राजबं यास वेत मार याची कू्रर िशक्षा - केवळ यांस किठण पिर माची कामे इतर ज मा यासी 
मजीवी कामकर् यांप्रमाणे करता येत न हती हणनू दे यास कमी न कर यात अिधकार् यांचा िजतका ितर कायर् 

हट्ट िदसनू आला िततकाच या एम.् ए. पयर्त िशकले या उ चकुलीन बंगाली त णाचा ते वेत शांतपणे एकही 
िच कार मखुातून िनघू न देता सहन कर यात एक अनुकरणीय साि वक िन चय आिण धैयशाली ितितक्षाही 
िदसनू आली. या सदा चालले या अशा घासािघशीने एका यक्तीस जरी वेळेवर त्रास पडला तरी यायोगे एकंदर 

राजबंदीवानांवर कामाचा बोजा टाकणे अिधकार् यांस फार जड जाई. िछलकाच दोन प ड जेथे पुरा िमळेना ितथे 

कोलचेू नाव कोण काढू देणार ! पंजाबचे राजबंदीवान आ यापासनू तर पोटर् लेअर या कारागारातील खाल या 
अिधकार् याचे िशवराळ शौयर्ही राजबंदीवानांपुढे िफक्के पडले. कारण या राजबंदीवानांत शेतकरी, ह ता मी, 
सतुारादीक यवसायी असे गावागावातील लोक अस याने या िशवराळ तंडलेािदकां या िपतामहांनी ऐक या 
नसतील अशा वेचक िश या यांस पु कळ येत हो या. आिण आम याप्रमाणे या वेळेवरही न उ चार याइतकी 
यांची जीभ असमयज्ञही न हती. हणनू यांस कोणी तंडले अरे हणताच यास याच भाषेत ते का रे हणनू 

ठणकावून देत. आईस आईच न हे तर आजी आिण बापास याचा आजा. अशा प्रमाणाने या िशवराळ 

तंडलेािदकां या पूवर्जांचा उद्धार राजबंदीवानांकडून होऊ लागला. यामुळे आ हास या िव येचा उपयोग 

वभावपर वे वतः करता येत नसे ितचा प्रयोग आमचे सहक टभोगी कर यास कचरत नाहीत हे पाहून आ हास 

बरेच वाटे. कारण यामळेु जी बोथट करता आली नाहीत ती या नीच आिण भाडोत्री गुडंांची िशवराळ श त्रे याच 

िशवराळ हलकटपणावर घासनू बोथट झाली. हे सांगणे नलगेच की, वदेशाकिरता कोणाही तथाकिथत 

सिुशिक्षताहून यांचा वाथर् याग कमी न हता आिण प्रामािणक स छीलतेत जे कोणाही तथाकिथत नागिरकाहून 

हीन न हते अशा या आम या अिशिक्षत गावकरी राजबंदीवानांकडून कोणाही बंदीवानास िन कारण िशवीगाळ वा 
पीडा हो याची भीती फारच थोडी असे. उलट या बदंीवानांसाठी या राजबंदीवानांनी प्र यही काहीना काही झुजं 

करीतच असावे.  

अशा तुरळक आिण वैयिक्तक झुजंी जरी चालत आिण यांचा राजबंदीवानांचे प्रितकारसाम यर् िजवंत 

ठेव यास आिण अिधक त्रास दे याची अिधकार् यांची प्रवृ ती मार यास उपयोग होतो असे जरी आ हास वाटे तरी 
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एकंदरीत आ ही ते हा कोण याही कारणाने शक्यतो सावर्ित्रक सपंापयर्ंत गो ट जावी अशी इ छा करीत न हतो. 
कारण मागे अदंमानातील ‘प्रचार’ या प्रकरणात आ ही विणर्ले या आम या योजनेनु प आमचे ते नवागत 

राजबंदीवान बंधू िनरिनरा या प्रकारचे बौिद्धक िशक्षण घेत होते आिण सपंािदले या ज्ञानाचा अमेिरकेसारख्या दरू 

खंडात प्र यक्ष िनवसनू उपािजर्ले या यवहारचतरुतेचा आिण देशभक्ती, लोकसेवा इ यादी उदा त भावनांचा या 
बंदीवानां या वसाहतीत सारखा प्रचार करीत होते, यां या प्रग भ िशक्षणाचे आिण यां याकरवी चालले या 
बंदीवानांतील शेकडो लोकांमधील प्रचाराचे मह व मला, अनाव यक आिण केवळ घासाघासी पुर याच केले या 
सपंांहून पु कळ अिधक आिण िचर थायी वाटे. परंतु अशी माझी इ छा असताही वर उ लेिखले या दघुर्टनेमळेु 

आिण पुढे िनदिशले या िहदंु थानातील राजकीय पिरि थतीमळेु असा एखादा मोठा सपं्रकरण हे राजबंदीवानांचे 

कतर् य आहे असे मला वाटू लागले आिण मा या मता या मडंळींसह आ ही तो घडवून आण यासाठी िनधार्राने 

झटू लागलो.  
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प्रकरण पाचवे 

चौथा संप आिण शरीर वा याचा िबघाड 

ती दघुर्टना अशी की, भानिसगं नावा या एका शीख राजबंदीची तंडले आिण पेटी ऑिफसरशी बोलाचाली 
होऊन यांनी भानिसगंास खोलीत बंद केले आिण बारीस बोलावून आणले. बारीने भानिसगंास खोलीत िश न 

िश या देताच यानेही बारीसाहेबास उलट िश या िद या. यामळेु सतंापून बारीने या या पटे्टवा या सेनेस 

‘‘इसको ठीक करो’’ हणनू खूण केली. या ‘ठीक करो’चा अथर् आ ही मागे सांिगतलेलाच आहे. ती खूण होताच 

दहा-पाच तंडले, पेटी ऑिफसर इ यादी मडंळी दंड ेघेऊन खोलीत घुसली आिण यांनी भानिसगंास बेदम िपट यास 

आरंभ केला. तो एकटा शक्यतोवर यां याशी उलट मारहाण करीत रािहला. शेवटी या उतार वयातील िशखास या 
मडंळीने खाली पाडून दंडुक्यांनी ठेचून काढला. याचे ते या वेळचे आक्रोशणे सवर् कारागारात ऐकू आले. ‘‘अरे मारा 
! भाइओं मेरेको मारा !’’ अशा या या आरोळया ऐकताच याच चाळीत खाली बंद असले या पाच-सहा 
राजबंदीवानांचा राग अनावर होऊन ते एकदम उसळून बाहेर आले आिण हातात सापडले ते घेऊन वर चढले. बारी 
भानिसगंाचे वरचे मज याचे दार लावनू उभा होता. राजबंदीवान, बारी बाहेर येताच यास मार यासाठी वर घुसत 

आहेत हे पाहताच भानिसगंास ठेचणे सोडून तो झटकन या वर या मज यास असले या गुटंीचे दार उघडून या 
िज याने बाहेर पडला. भानिसग ्ं या या मारिपटीची ही मािहती तेथे प्र यक्ष उपि थत असलेलया राजबंदीवानां या 
आिण इतर बहुतेक राजबंदीवानां या त डून जशी ऐकली तशीच विणर्ली आहे. इतकेच न हे तर पढेु आ ही 
सांगणारच आहो याप्रमाणे दोघां प्रमखु राजबं यांनी ती लेखी कथनात अिधका-यांस अशाच प्रकारे कळिवली 
होती.  

मारा ! भाअओं मेरेको मारा ! या आरो या आिण मारहाणीची धांदल शेजार या चाळीत ऐकताच आ हास 

कळून चुकले की, आज कोणास तरी ‘‘ठीक कर यात’’ येत आहे. भानिसगंाचे नाव ऐकताच फार वाईट वाटले. 

मारहाणी या वेळी बारीचा केवळ हुकूम हणनू आत घुसले या, पण भानिसगंास न मारता इतरांसह नुसत े

मार याचे ढ ग करणार् या एका पेटी ऑिफसरनेही ही मािहती खरी आहे असे सांिगतले. ती जेव याची वेळ होती. 
आम या चाळीतील दोघां प्रमखु राजबदंीवानांसह आ ही या आततायीपणाचा त्रीव िनषेध कर याचे नक्की केले 

आिण चाळीचाळीत पत्र पाठिव यास सु वात झाली. राजबंदीवान या मारहाणीने िभऊन न जाता सतंापून गेले 

आिण सावर्जिनक सपंाची भाषा सु  झाली. एक दोघंनी तर. . . हीही भाषा उ चारली पण. . .  

ही गडबड बारीस कळताच, प्रबळ प्रितिक्रया पाहताच घाबर या या या या वभावानु प तो दचकला. 
सं याकाळी मला भेटायला आला ते हा मी यास प ट सांिगतले की, तु ही िवचारता हणनू सांगतो की, तुम या 
आततायीपणाचा कळस होत चालला आहे, याचा पिरणाम आ हाला आिण मला तर भोगावा लागेलच; पण 

पिरणामी तु हालाही भोगावा लागेल. याने सवर् दोष भानिसगंावर टाकून तो मला डसला इ यादी िनिम त े

सांिगतली. मी हटले ते स य होते असे गहृीत धरले तरी देखील तु ही यास िनबर्ंधाप्रमाणे खटला क न वेत 
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मारावयाचे होते; पण हा छळ का केलात? भानिसगंास रक्त ओकेतो मारलेत ही गेा ट तेथील राजबंदीवान आिण 

बंदीवान एकमखुाने सांगतात ती गो ट खेाटी नाही.  
पयर्वेक्षकाकड े दसुर् या पाहणीचे िदवशी ठर याप्रमाणे राजबंदीवानांतील िनवडक लोकांनी या प्रकरणाची 

चौकशी क न बारीस िशक्षा कर यात यावी हणनू मागणी केली. परंतु उलट या राजबंदीवानांनी बारीस 

घेर याचा आिण भानिसगंास सोडिव याचा प्रय न केला होता यांसच धाक- दपटशा दे यात आला. ते हा 
सपंकरणे िनि चत झाले.  

याच वेळेस िहदंु थानातनू बातमी आली की, रा यघटनेत िक येक नवीन अिधकार दे यासाठी जी चचार् 
चालली होती ित यािवषयी चौकशी कर यासाठी जे प्रय न आ ही करीत होतो यात िवशषे लक्ष अथार्तच या 
गो टीकड ेअसे- िहदंु थानातील राजकीय जगा या टीपुढे राजबदंीवानांचा प्र न हा सदोिदत प्रामखु्याने तळपला 
पािहजे. जे या प्र नास िशव यासही भीत यांना देखील तो टाळता येणे अशक्य हावे, इतक्या ती तेने 

राजबंदीवानां या यातनांची कहाणी िहदंु थान या दयात श याप्रमाणे सतत बोचत ठेवली पािहजे. िहदंु थानास 

सतंु ट कर यासाठी या काही गो टी करणे अपिरहायर् आहे यांत राजबंदीवानांची सटुका ही एक गो ट आहे हे 

अिधकार् यांचे मनावर ठसिव यासाठी अदंमानात चळवळ िजवंत ठेवणे हे जसे अव य होते तसेच ती मािहती 
िहदंु थानात िनरंतर पोचवून लोकांची मने हाद न जातील अशा त्रीवतेने ती यांचेपुढे धरणे हेही अव यच होते. या 
सवर् प्रकरणासाठी माँटेग्यूसाहेब ये याचे सधंीसच पोटर् लेअर या राजपीिडतांिवषयी काहीतरी उ क्षेाभक परंतु स य 

घटना प्रिसद्ध करावयाची असेल, तर ती प्रथम पोटर् लेअरम ये घडिवली पािहजे. भानिसगंा या या कू्रर छळाचा 
प्रितकार कर यासाठी शेकडो राजबंदीवानांनी केलेला सपं ही तशी घटना होणार होती आिण हणनूच या उ ेशानेही 
सपंाची उभारणी नेटाने करणेचे आ हास इ ट वाटले.  

सपंाचा प्र यक्ष पुढाकार जु या राजबंदीवानांनीच घ्यावा आिण सवार्ंचे वतीने यांनीच माग या सांगा या असे 

काही बांधवांचे हणणे पडले. परंतु यायोगे सपंा या मखु्य हेतूचीच न हे तर प्रसगंिवशेषी रा ट्रीय कायार्चीही हानी 
हो याचा कसा सभंव आहे हे मी मा या सहकार् यांस समजावून िदले. प्र यक्षच पुढे झा यामळेु बारीस आिण विर ठ 

अिधकार् यांपयर्ंत सवार्ंस जी हवी ती संधी िमळून, मला आिण जु या राजबंदीवानांना अलीकडचे या थो याबहुत 

वतंत्र िफर या या सवलती देणे केवळ िनबर्ंधरी या (According to Jail Rules) िन पाय हणनू अिधकार् यांस 

भाग पडले होते या सवर् सवलती काढून घेऊन मला खोलीत रात्रिंदवस पु हा क डून ठेव यात येईल. यामळेु 

सपंाची बातमी िहदंु थानात पोचिव यासाठी माणसे धाडणे, पत्र धाडणे, युद्धा या बात या बाहे न िनयमाने 

आणनू देणार् या साहा यकांपासनू वतर्मानपत्रे घेणे, ती लपून छपून वाचणे, सपंामळेु बंद झाले या 
राजबंदीवानां या बात या पर पर पोचवून यांना एका दावणीत धोरणाने वागता यावे असे बेत करणे आिण 

कळिवणे ही सवर् सपंाचे टीने अ यंत मह वाची कामे करणे खोलीत आ हीच बंद होऊन पड याने फार कठीण 

होणार. दसुरे की, गे या चार-पाच वषार्ंत कारागारा या अ यंत कू्रर अशा पिह या प्रबळ टकरीस आ हास त ड 

यावे लाग याने आ हा सवर्च जु या राजबंदीवानां या प्रकृतीवर हािनकारक पिरणाम होऊन या ख ्ंगनू गे या 
हो या. आ हास आणखी हातक या, कोठडीबं या, कुग्रास अ न आिण प्रसगंी वेत खा याचाही उपचार करावयास 



 

www.savarkarsmarak.com 

भाग पाडणे हणजे आम या िजवासच धोक्यात घालणे होते आिण तेही सपंासारख्या ता कािलक आिण थािनक 

फुटकळ कायार्साठी ! अशा कायीर् जीव दे यास िनघणे हणजे केवळ रा ट्रीय िहताचीच ह या करणे होते. एकदा पुढे 

पाय टाक यावर तो मागे घेणे अिधकच हानीचे होते. यापेक्षा आता ही सपं, प्रितवाद, अनकार् या इ यादी थािनक 

चळवळ नवीन आले या ता या दमा या शे स वाश ेमडंळींतील लोकांनीच काही िदवस पाळीपाळीने अंगावर घेऊन 

चालवावी हेच अिधक युक्त होते. ितसरे मह वाचे कारण जे िवशेषतः मीच काम सोडून पडणे अिन ट ठरिवणारे 

होते ते हे की, यायोगे माझा िहदंु थानात पत्रही टाक याचा अिधकार यामळेु िछनला जाता. वषर्भर याला 
कारागारीय कोणतीही िशक्षा नाही यास वषार्तून एक वेळ पत्र टाकता येणार. मी बंद होतो तर पत्रही बंद होते. पण 

माझ ेपत्र बंद होणे हणजे सपं तर राहोच परंतु राजकीय बंदीवानां या सटुके या प्र नाचीच मह वाची हानी करणे 

होते.  

कारण की, राजबंदीवानांत या एका-दोघां या पत्रांस िहदंु थानातील पुढार् यां या वृ तपत्रां या आिण 

जनते या कानापयर्ंत पोचता आले असते यांनी तशी सवर् राजबंदीवानांची चचार् करणारी िकंवा कोण याही रीतीने 

अिधका-यांस झ बणारी पत्रे टाक याचे ‘वेडपेण’ कर याचे शहाणे साहस कधीही केलेले न हते. बारी रागावताना! 
बरे, जे लोक पत्रांतून आप या सहीने स य ती ती मािहती िलिह यास आिण सवर् राजबंदीवानां या िहताची चचार् 
कर यास धजणारे राजबंदी होते यां या पत्रांची िहदंु थानातील जनतेवर पिरणाम कर यासाठी प्रिसद्धी हो याचे 

िकंवा याची तशी चचार् हो याचे पिरि थतीमळेु अशक्य होते. अशा ि थतीत मा या एक या याच पत्रास ते काम 

करणे अपिरहायर् झालेले होते. माझ े धाकटे बंधू मा या एक या याच न हे तर या नावाखाली आिण या 
िनिम ताने सवर् राजकीय बंदीवानां या सटुकेचा प्र न िहदंु थानात सारखा प्रचिलत ठेव यास झटत असत हे 

जनतेस ठाऊकच होते. यांस मा या वािषर्क पत्राचा प्रबळ आधार िमळत असे. माझे वािषर्क पत्र येताच या या 
भराभर प्रती के या जात. आिण या िहदंु थानातील अनेक पुढार् यां या हाती पडत. यांपैकी िक येकांकडून ते पत्र 

वृ तपत्रांतून प्रिसद्ध केले जाई. िक येक उ कट देशभक्त आपण होऊन या पत्राची प्रत कर यास येत आिण ती एक 

पिवत्र आठवण हणनू सगं्रही ठेवीत. पॅरीसपयर्ंत या वािषर्क पत्रां या प्रती कशा जात आिण तेथे िहदंी लोक या 
िकती उ सकुतने आिण भक्तीने वाचून या या प्रती प्रती क न कशा सभंाळून ठेवीत ते बॅिर टर असफअ ली 
यांनीही ‘फावर्डर्’ म ये प्रिसद्ध केलेच होते. या पत्रांतून मी केवळ पोटर् लेअर या कारागारीय कागा या तेव या 
गाळी. बाकी राजबंदीवानां या सटुकेसाठी काय काय चळवळी के या पािहजेत, या प्र नास हात घाल यास पुढारी 
कसे िभतात, सरकार क्रांितकारकांना आिण यातही मला राजबंदीवान हणनू हण यासही कसे कचरते, ते यांचे 

करणे िकती िवपरीत आहे हणनू लोकांनी ते कसे खोडून काढले पािहजे इ यादी चचार्च करीत होतो असे नसनू 

यात शक्य ते हा या ना या िनिम ताखाली देशास िहतावह असणारी राजकीय, सामािजक आिण धािमर्क मतेही 
प्रदिशर्त करीत होतो. िवशषेतः लढाईत जो पयर्वेक्षक या पोटर् लेअर या कारागारावर होता तो एकंदरीत बर् याच 

उदार वभावाचा असे आिण मी वषर्भर प्र यक्ष िनबर्ंध भगं न करता रािहलो हणनू प्रस न होऊन मला बर् याच 

िनरंकुशपणे पत्र िलहू देई. केवळ कारागारीय उ लेख यात नसले हणजे मग तो सहसा पत्रात खोडाखोडी, बारी 
जळफळला तरी, करीत नसे. या सवलतीचा मी शक्य तेवढा लाभ घे यास चकुत नसे. कारागारीय मािहती इतर 



 

www.savarkarsmarak.com 

प्रकारांनी धाडावी लागे आिण ती तशी धाडली जाऊन के हातरी काहीतरी वतर्मानपत्रातून येतच असे; परंतु तशा 
गु तपणे धाडले या आिण मा या सहीने, प्र यक्ष सरकारी अिधकार् यांचेच वारे धाडले या मा या वािषर्क पत्रात 

अथार्तच फरक असे. मा या या पत्राचा कौि सलपासनू तो झोपडीपयर्ंत अिधक पिरणाम होई. आिण गु त पत्रे दहा 
टाकावी तर एक पोचणार आिण यातून झाले तर अधच प्रिसद्ध होणार. पण माझ े पत्र तर िनि चतपणे 

अिधकार् यांचे मदेु्रसह िहदंु थानभर प्रसतृ होणार. एतदथर् या पत्रास धाड याची आिण यायोगे वदेशी मा या 
मतांची आिण राजबंदीवानां या सटुके या प्र नाची चचार् सारखी प्र विलत ठेव याची ही सधंी मी सहसा कतर् य 

हणनूच गमावीत नसे.  

या आिण इतर कारणांसाठी मी सपंाची योजना अशी ठरिवली की जु या राजबंदीवानांना ( हणजे मला, माझे 
बंधूंना आिण ीयुत जोशी यांना कारण बाकी या जु या राजबं यांतील िक येक तर भानिसगंास मारले हे यांस 

माहीत असनूही ते आपणास काहीएक माहीत नाही, इतरांशी आमचा काहीच सबंंध नाही असे प टपणे सांगनू 

सपंास कोण उ तेजन देतो, कोण नाही इ यादी बात याही दे यास मागे घेत नसत. ते हा सपंात यांनी ये याचा 
प्र न न हता. ) सोडून न यांपैकी यां या प्रकृतीस पिरणामकारक असा अपाय हो याचा सभंव नाही यांनी सपंात 

प्र यक्ष काम सोडून भाग घ्यावा ! प्रथमतः राजबंदीवानांना कोणते हक्क पािहजे आहेत आिण भानिसगंाची 
मारहाण हे सपंाचे केवळ ता काळ िनिम त असनू मखु्य कारण आिण मागणी हणजे राजबंदीवानांस 

राजबंदीवानांप्रमाणेच वागिव यात यावे हे कसे आहे हे लेखी कथनात दोघां पुढार् यांनी िलहून यावे, ते िलहून न 

घेतले तर काहींनी अ न यागा या सपंाची धमकी यावी; आिण कोणींही प्रकृती िवकोपास जाईतो कोठडीत सडत 

पड याचा हट्ट ध  नये िकंवा अ न यागाने प्राण देऊ नयेत असा बेत ठरला. सपंा या समथर्नाथर् आिण देशात 

खळबळ माजिव यासाठी शक्य ती खटपट करणे हे आ ही अगंावर घेतले. यािवरिहत मा या बाहेर राह याने 

पोटर् लेअर या वसाहतीतील िशक्षणािद जे सावर्जिनक प्रचारकायर् आ ही हाती घेतलेले हेत ेतेही अ याहत चालू 
शकले.  

ठरले या िदवशी चाळीचाळीतून राजबंदीवानां या टोळया कामे फेकून उठून उ या रािह या. जवळजवळ 

शंभर लोक या सपंात समािव ट झालेले असावेत. मागे जे संप झाले ते हाहून आता राजबंदीवानांची सखं्या 
पु कळच वाढ यामळेु आिण अिधकार् यांची शक्ती आिण सक्ती या पिह या सपंामळेुच बरीच िढली झा यामळेु 

या सपंाचा पिरणाम पु कळच झाला. राजबंदीवानां या न हे तर या वसाहती या इितहासातही असा मोठा आिण 

इतका सघंिटत िटकाव ध न रािहलेला सपं दसुरा झालेला कोणास आठवत नाही. राजबंदीवानांिवषयी दर सहा 
मिह यास एक प्रितवेदन अिधकार् यांस िहदंु थान सरकारकड ेधाडावे लागे. वसाहतीत आ ही येईतो ‘‘सब ठीक है’’ 

हणनूच सवर् प्रितवृ ते येत अस याने अस या कू्रर अपराद्ध गुडंां या वसाहतीस दमन क न चूप बसिव या या 
अिधकार् यां या कौश याची िहदंु थान सरकार अथार्तच प्रशंसा करी.  

परंतु राजबंदीवान आ यापासनू वसाहती या वािषर्क प्रितवेदनात िकंवा राजबंदीवानां या वतंत्र प्रितवृ तांत 

अिधकार् यांस ‘‘सब ठीक है’’ असे कधीच प्रितवेिदता (िरपोटर् करता) आले नाही. एतदथर् या सपंािदक चळवळी 
दबिव यास ते आप या लौिककासाठी फार धडपडत. तथािप यांसही सपंामागनू सपं आिण भांडणामागनू भांडणे 
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पाहता पाहता आता पिह या सपंासारखी चीड ये याचे िकंिचत कमी झाले होते. तरी यांची धडपड सारखी चाल ू

होती. सपं होताच बारीने आम यािव द्ध राजबंदीवानां या मनात िवक प भरिव यास जो आरंभ केला तो 
शेवटपयर्ंत! राजबंदीवानां या खेा यांशी अधार् अधार् तास उभे राहून सांगत िफरे ‘‘अरे हा सावरकर तु हास 

झलुिवतो आहे, फसिवतो आहे. वतः मागे रािहला. पहा तो िशक्षेस िभतो. तु ही वेड ेआहा. तो दसुरा ‘अमका’ पहा- 
तसे वागा. तुमचे िहत होईल. ’’ 

मग सावरकरांना एवढे घाबरता का ? 

पण राजबंदीवानांतील ते लोक बारी या बारशास जेवलेले होते. यांस तो ‘अमका’ जसे आचरतो तसे बारीची 
हांजीहांजी कर यासाठी यांस बात या दे यापयर्ंत लांगलूचालन करावयाचे असते तर यांचा सावरकराने काही 
हात धरला न हता हे ठाऊक होते. सावरकराने एकंदर वीस-बावीस वेळा याच कारागारात आड या बे या, उ या 
बे या, साखळदंडी बे या, हातक या, कोठडीबं या, अ न याग इ यादी सवर् प्रकार या िशक्षा खा ले या हो या हे 

यांस सरकारी िटपणातच बघावयास िमळत होते. ते राजबंदीवानांचे कतर् य हणनू सपंात समािव ट झालेले होते 

आिण यांतील िक येक तर इतके सतं त होते की सावरकरांना पुरे वाटले या प्रितकाराहून आिण प्रितवादाहून 

अिधक उग्रतर प्रितवाद कर यास आग्रह करीत होते - केवळ सावरकरांनीच प्रमखु वे यांना रोखून ठेवले होते ! 

तेही राहो; केवळ बारी सावरकरांिव द्ध इतका उपदेश देतो हेच एक कारण सावरकरांचे धोरण आिण वतर्न हे 

राजबंदीवानां या आिण यां या रा ट्रास िहतप्रदच आहे हे िसद्ध कर यास यांतील बहुतेकांस पुरेसे वाटे. यांतील 

िक येक तर हसनू यास हणत देखील की ‘‘क्य जी साहेब! सावरकरबाबू आप कहत वैसेिह जो डरपोक है तो आप 

उनसे रातिदन इतने घबराते क्य  रहते?’’ 

बारीचे आिण या या ह तकांचे आ हां राजबंदीवानांतील झुजंारपक्षात फाटाफूट पाड याचे सवर् प्रय न िवफल 

झाले. सपं जोरात चालला, ितकड े िबचारा भानिसगं मात्र या मारानंतर पु हा सधुारला नाही. यास पढेु रक्त 

ओक याचा िवकार होऊन एका आठव याचे आत ग्णालयात ने यात आले. तेथे आमची प्रकृती िबघड याने 

आ हासही काही िदवस ने यात आ यामळेु आमची याची गाठ पडली. याने या या पाठीवरचे वळ आ हास 

दाखिवले. तथेेच यास क्षयाची भावना इतक्या वेगाने झाली िकंवा पूवीर्ची प्रकृती इतकी िवकोपाला गेली की तो 
दीडएक मिह यात हा लोक सोडून चालता झाला! भानिसगं हा अिशिक्षत शतेकरी - परंत ुसिुशिक्षतांतही असा 
प्रामािणक देशभक्त नेहमीच सापडले असे आ हास वाटत नाही. िबचारा ज मठेप घेऊन या देशाचे मगंलाथर् ितथे 

आला तेथेच एका वषार्दीड वषार्चे आत याच देशाचे मगंलाथर् झुजंत असता मेला. अशीच तेथील राजबंदीवानांतील 

प्र येक प्रामािणक मनु याची भावना झाली.  
भानिसगंवरील अ याचार आिण सपंवा यां या माग या रीतसर अिधकार् यां या कानावर घाल याकरता जे 

दोन पुढारी नेमलेले होते यांचे लेखी कथन अिधकारी घेईनात. ते हा ठर याप्रमाणे या दोघांनी अ न याग केला. 
दहा-बारा िदवसपयर्ंत ते दोघे यांतील एक स माननीय साठ वषार्ंचे शीख गहृ थ होते आिण दसुरे एक तेज वी 
पंजाबी रजपूत त ण अ नावाचून आप या कोठडीत बंद पडलेले होते. शेवटी यांचे लेखी कथन िलहून घे यात 
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आले आिण सपंवा यां या ‘‘आ हास जगतात आिण िवशेषतः इंग्लडंात राजबंदीवानांस वागिवले जाते तसे 

वागिवले जावे या मखु्य मागणीपासनू तो शीखांस केस धु यास थोड ेपाणी आिण थोडा साबण दे यात यावा. ’’ या 
फुट मागणीपयर्ंत सवर् माग या गोव यात आ या. याप्रमाणे अ न यागाचे मळू कारण सफल झाले हणनू या 
वदृ्ध आिण स मा य शीख गहृ थाने पूवीर् ठर याप्रमाणे अ नग्रहण केले; परंत ुहा समजंसपणा सतंापाचे आवेशात 

कर याचे सोडून रजपूत त णाने आपला अ न यागाचा िन चय तसाच चाल ू ठेवला. दोन आठव यांनी याचे 

नाकात दधू नळीने यास ध न घाल यास आरंभ झाला, या अ न यागाने या त णाचा देह कृश होत चालला. 
पण याचे ते मानी रजपूत रक्त यायोगे थंड न पडता अिधकच वाढू लागले. याने कपड ेघालणे सोडले. पांघ ण 

घेणे सोडले. उपाशी उघडानागवा, थंडीत वार् यात या िसमट या िम  फरशीवर कोठडीत तो पडलेला असे, कोणाशी 
चकार श द बोलेना. यांस ऐकावयाचे नाही या अिधकार् यांशी बोलायचे तरी का ? मला सांगणे ते मी लेखी 
कथनात सांिगतले आहे. बस इतके एकदा बोलनू याने जी जीभ आवरली ती पु हा काही उचलली नाही. किमशनर 

येऊन गेला पण एक नाही, दोन नाही. असे एक िदवस नाही दोन िदवस नाही, पुरे सहा मिहने तो िनर न ि थतीत, 

िदगबंर होऊन या कोठडीत पडला होता. याचा सु ढ आिण प्रश त देह अि थपंजर झाला. या यासारखा 
तेज वी, प्रामािणक आिण अमोिलक देशभक्त असा माती या मोलावर म  नये हणनू आ ही शक्य ती खटपट 

केली. अतंी एका युक्तीने याची प्र यक्ष भेट घेतली. याची थोडी िनदंा केली. प्रतापही वेळी भल याच िठकाणी ठाण 

मांडून झुजं याचा मखूर्पणा कर यापेक्षा रणातून दोन कोस मागे हटणे हाच शूरपण कसा समजत होता ते 
हळदीघाटाचे आिण इतर उदाहरणांव न सांिगतले. आपण शंभर पयांचा प्राण रा ट्रासाठी हणनू देताना 
शंभरीशंभर प्रितमोल घेऊन मग या; नाहीतर रा ट्राचे नावाने अशी आ मह या करताना रा ट्राची काही अशंी 
हानीच कराल असे िनकू्षन सांिगतले. ते हा कुठे वारीचा िन चय ढळला. मी मरेतो देह दंिडणार नाही असे याने 

गु तपणे वचन िदले. आिण आ ही थोड ेिनि चंत झालो.  
पण इतर इ ट िमत्रांस हे वचन सांगता येईना. ते हणत तु हीच यास अ न यागापासनू परावृ त होऊ देत 

नाही. तुमचा श द तो मोडणार नाही! हा यांचा खोटा आरोपही काही काळ सहन करावा लागला कारण ‘‘तू अ न 

अतंी खाशील हे िदलेले गु त वचन मी कोणास सांगणार नाही’’ असे प्रितवचन आ हास या त णास यावे लागले 

होते. आ ही डॉक्टरास प्र यही याची प्रकृती अितरेकाला गेली की नाही हे आ हास गु तपणे कळिव यास सांगनू 

ठेवले होते.  

के हा के हा यास त्र त कर याकिरता पठाण वॉडर्रातील अिधकार् यांचे ह तक आईमाईव न िश या देत; 

कारण या िनिम ताने तरी तो उलट बोलेल. उलट िशवी मौन तामळेु तर देता येईना. अगंात ताप, आिण या अभद्र 

बीभ सपणा या श दंचा मारा तर सोसवेना. अशा ि थतीत एके िदवशी धावून जाऊन या त णाने रात्री आप या 
कोठडी या िभतंीवर आिण भमूीवर ताड ताड डोके आपट यास आरंभ केला. धावपळ झाली. पयर्वेक्षकांनी याचे 

खोलीतच दोन वॉडर्रास पहार् यास रात्रभर ठेव यास आरंभ केला. नाहीतर न जाणो तो आ मह या करील.  

अतंी मला एक िदवस डॉक्टराने कळिवले की, आता मात्र एक तर तो मरेल िकंवा वेडा होईल. हे ऐकताच सवर् 
राजबंदीवानांचेकडून एक समाईक पत्र याने अ न ग्रहण करावे अशा िवनंतीचे धाडले आिण आता तुला तू हटलास 
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हणनू कोणासही हणता यावयाचे नाही; तर सग यांची आज्ञा हणनू अ नग्रहण कर; कारण प्रकृतीचा रबर 

तुटणार तोच तुट याचे आधी तू ताणणे बंद करशील असे तू वचन िदले आहेस. ती वेळ आली आहे असे िनकू्षन 

कळिवले. ते हा या मानी गहृ थाने एकदाचे अ न ग्रहण केले ! 

आमचे सारखे सांगणे असे की, सपंासारख्या ता कािलक उपयुक्त चळवळीसाठी इतर क ट जरी सोसणे युक्त 

असले तरी कोणाही देशभक्ताने या राजबंदीवान हणवून घे यासारख्या मागणीसाठी वप्राणाचेही बिलदान 

आिण तेही असे अ न यागादी उपायांनी आपण होऊन करणे हणजे मखूर्पणा करणे होय. या मानधन 

राजबंदीवानांनी दोन वेळा सावर्ित्रक अ न यागाचा सपं कर याचा घाट घातला. मधून मधून दहा-पाच जणांनी 
आरंभही करावा. पण आ ही तो उचलनू न धरता हाणनू पाडावा. यां या या तेज वीपणाचा यथोिचत गौरव 

करीतच हाणनू पाडावा. आज या वेळी अ न सोडून बळाने म  पहाणार् यांपैकी आ ही यांस खेचून परत ओढले 

यांपैकी काही सटूुन वरा ट्राची सेवा पु हा करीत आहेत. या मानधन त णािवषयी वर उ लेख केला आहे याची 
आणखी काही मािहती शक्य झाले तर पुढील आवृ तीत दे याचा प्रय न क .  

हा सपं या िदवशी झाला याच िदवशी माँटेग्यसूाहेबांस एक आवेदन धाड याची जी परवानगी आ ही 
मािगतली होती यािवषयी चचार् करताना बारी आ हास हणाला "Well, you have accorded a fine reception to 

Mr. Montegue!" 

माँटेग्यू या आगमनास पोटर् लेअरची प्रितवंदना- सलामी- हणनूच सपं इतका सगंीत कर यात आला होता 
हे जरी खरे होते तरी यात मी प्र यक्ष काम न सोड याचा जो िवचार केला यामळेु मला आवेदनपत्रांची परवानगी 
नाकारणे अिधकार् यांस जड गेले.  

िहदंु थानात या सधुारणा करावया या यायोगे रा यक्रांितकारकांची समजूत काही तरी पटेल की नाही हा 
प्र न माँटेग्यू आिदक झाडून सार् या अिधकार् यांपुढे होता यािवषयी आम याशी तत्र थ विर ठ अिधकार् यांनी आपण 

होऊन येऊन केले या एत िवषयक चचने आिण वतर्मानपत्रातील लेखांनी आ हास शंका उरली न हती. यामागे 

मोलसाहेबां या सधुारणां या ह यांचे वेळी तर आ ही इंग्लडंम येच होतो. आिण क्रांितकारकांस शमिवणे- िनदान 

इतरांस क्रांितकारकां या आगिग या जा व य पंथात िशर याइतके असतंु ट हो यापासनू बचावणे- हा या 
सधुारणा दे यात इंिग्लश स तेचा मखु्य हेतू होता हे आ हास या वेळी अनेक प्रख्यात इंिग्लश गहृ थांशी 
झाले या वादिववादामळेु आिण गोखले इ यादी पुढार् यां या तत्र थ भाषणामुळे आिण प्र यक्ष सवंादामळेु ठाऊकच 

होते. ते हा िहदं थानात सधुारणांचा ह ता माग यासाठी एकमुखी मागणी कर याचे प्रय न जे लोकमा यप्रमखु 

सवर् देशभक्त करीत होते यांत क्रांितकारकांतील प्रमखुांपैकी कोणी तरी थोडासा हात देणे भाग होते. ते हा अशा 
वेळेस मह वा या िनयतं्रणा मक सधुारणा जर खरोखरच कर यात आ या तर क्रांितकारकांतीलही अनेक लोक 

शांितप्रधान मागार्चा अवलबं क  इि छतील हे सरकार या टीस आणणे आ ही आपले कतर् य समजलो. 
माँटेग्यूने सवर् पक्षां या भेटी घेत या, यात क्रांितकारकांचा पक्ष उघड सापडणे दघुर्टच होते. ते हा अशा अपरोक्ष 

रीतीने यातील काही जणांकडून यांची मते कळणे यास इ टच होते. हणनूच आम यातील अनेक लोकांशी 
आडून पाडून ही चचार् अिधकारी करीत. परंतु काही िभऊन अगदीच शेळपटपणा वीका न ‘‘नको रे बोवा ते 
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राजकारण. वातं य िमळाले तरी आज ते नको; िनदान आपण तरी हरीहरी हणत बसलो आहोत आिण आ हास 

सटुकेपलीकडे काही पाहावयाचे नाही’’ असे हणत. तर काही इंिग्लशांना हाकून यावया या जळ या शपथा जशा 
पूवीर् घेत या तशाच अिधकार् यांस पाठ हणनू दाखवीत. अशा ि थतीत क्रांितपक्षा या येयाची आिण 

राजकारणाची ताि वक चचार् केलेले सुसगंत, युिक्तयुक्त, आिण िनभीर्ड लेखी कथन आ ही धाडू इि छतो हे 

ऐकताच अिधकार् यांस एक प्रकारे ती इ टाप तीच वाटली. ते मी न करता यां या आवडी या कोणी इतराने केले 

असते तर यांस हवे होते. पण ते जमेना. माझ ेनावाने गेलेले आवेदन विर ठांस अिधक उपयुक्त वाटेल हेही यांस 

माहीत होते. आिण मी सपंात काम सोडून न िमळा यामळेु, कारागारीय िनयमाची पण काही आडकाठी न हती. 
ते हा मला माँटेग्यूसाहेबांस ग हनर्र जनरलचे वारा आवेदनपत्र धाड याची परवानगी िमळाली आिण याप्रमाणे 

मी ते धािडले.  

माँटेग्यूसाहेबांस वरील आवेदनपत्र धाडताच याचा इ ट तो पिरणाम हो यासाठी यातील िवधेयांची मािहती 
िहदंु थानात प्रिसद्ध होणेही परमाव यक होते. कारण यायोगे िहदंु थानातील जे पुढारी सधुारणांसाठी झटपटत 

होते यांना हेही एक सबळ कारण सांगता येते की, जर समाधानकारक सधुारणा िमळा या तर हे पहा 
रा यक्रांितकारकांतील काही प्रमखु लोक देखील शांतते या मागार्चा अवलबं कर यास िसद्ध आहेत! आम या 
अवश पिरि थतीतही जो काय पािठंबा आ हास आम या पुढार् यांस देता ये यासारखा होता तो यावा हणनू 

आ ही आम या या वषीर् या पत्रात या आवेदनाचा उ लेख केला. ते पत्र आम या प्रकृतीची या वेळची अव थाही 
प्रदिशर्त करीत अस याने याचे मळूच अशंतः भाषांतिरत क न खाली देत आहो. यायोगे राजकीय बंदीवानां या 
मकु्ततेिवषयी आप या वदेशबंधूंस सतत उ तेिजत कर याचे कामी आम या वािषर्क पत्रा वारे आ ही कोण या 
धोरणाने आिण िकती झटत होतो हेही त कालीन िलखाणाव न ग्गोचर होईल.  

‘‘. . . महारा ट्र प्रांितक पिरषदेने सवर् राजकीय बंदीवानां या मकु्ततेिवषयी ठराव समंत केला हे वाचून फार 

आनंद झाला. (गे या पाळीस-नािशकासही असाच मह वाचा ठराव महारा ट्राने केला होता. ) एकंदरीत मुबंई 

प्रांितक पिरषद ही इतर कोण याही प्रांितक पिरषदेहून अिधक िचकाटीने आिण िनभर्यतेने िहदंु थानातील सवर्च 

राजबंदीवानांना मकु्त कर यासाठी झटत आहे हे खरे आहे. गे या वषीर् मा या मािहतीप्रमाणे युक्त प्रदेश आिण 

आंध्र प्रदेश या दोघां सं थांनीच हा ठराव केला होता. यातही आंध्र पिरषदेचा ठराव सगं्राहक आिण कळकळीचा 
होता. याव न हे प ट होत होते की, आप या मातभृमूी या मोचनाथर् बरोबर असो वा नसो परंतु यांस तसे करणे 

आपले कतर् य वाटताच यांनी प्रामािणकपणाची आिण िनिवर्वाद वाथर् यागाची पराका ठा क न कारागहृातून 

आपले जीवन िझजवीत िझजवीत या महान मोचनास आपले आयु य अपर्ण कर यास मागे घेतले नाही, 
यां यािवषयी आंध्र बंधूंची अतंःकरणे समवेदनेने भरलेली आहेत. तू िलिहलेस की पत्रांतून आिण मािसकांतून 

वारंवार राजकीय बंदीवानां या सटुकेिवषयी लेख येतात. पण मग मला हे समजत नाही की, रा ट्रीय सभेलाच तेवढी 
यािवषयी नाव काढ याची एवढी लाज का वाटते ? या लोकांची प्रितिनधी हणनू ती सभा हणिवते यां या 
मनात वसत असले या राजबंदीवानां या िवषयीं या नुस या मानुि यक सहानुभतूीचा देखील उ लेख कर यास ती 
सभा इतकी का िभते? या रा ट्रीय सभेने गे या वषीर् एक ठराव संमत केला - पण तो केवळ थलबद्ध राजबंदीचाच 
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(Interned) काय तो! या सभेला या गो टीचा िवसर पडला की, थलबद्ध लोक युद्धानंतर आपोआप सटुणारे आहेत. 

परंतु या आम या थलबद्ध बंदीवानां या दःुखाने या शोिभवंत आिण मकु्तवास ूमडंपात सखुासीन झाले या या 
देशभक्तां या डो यास िटपे आणली यां या हे मात्र यानात आले नाही की, या दःुखा या अनेक पटींनी ती तर 

दःुखास िनरवधी काल सहन करीत एक नाही दोन नाही, पण शतावधी लोक इतरत्र िझजत झरुत पडलेले आहेत! 

यांची मकु्तता आपोआप होणारी नाही हणनूच या प्रिति ठत आिण उ तरदायी ने यांनी यां यािवषयीच अिधक 

प्रय न केला पािहजे होता. प्रिति ठत आिण उ तरदायी! तेथेच गोम आहे. त े केवळ थलबद्धांिवषयी बोलतात. 

कारण यांना ठाऊक आहे की, ते इतके धोक्याचे नाही. परंतु ते इतर राजबं यांिवषयी चकार श द काढीत नाहीत. 

कारण यायोगे यां या साहेबां या घरी यां या प्रिति ठतपणास बट्रटा लाग याचा सभंव आहे. रा ट्रीय सभेचे 

मखु्य कतर् य हणजे ित यात पुढे पुढे करणार्या मठूभर लोकांची मते प्रदिशर्त करणे नसनू देशातील बहुमत 

प्रदिशर्त करणे हे होय. मग इतकी वृ तपत्र ेआिण प्रांितक सभा राजबंदीवानांची मकु्तता करा हणनू मागणी करीत 

असता या रा ट्रसभे या पढुार् यांतीलच काही पुढार् यांवर जे हा कारागहृात सडत पड याचा प्रसगं आला ते हा 
रा ट्रसभने आिण या लोकांसाठी ते झटले आिण पाशात पडले यांनी यां या दःुखाचा नामिनदश करणे हे यांचे 

कतर् य होय अशी वतःच अपेक्षा केली असता आिण िवशेषतः आयिरश, बोअर, ऑि ट्रयन इ यादी लोकांनी 
आपआप या देशातील राजबंदीवानां या मकु्ततेची उघड चळवळ क न ती मकु्तता करिवली असता, ‘रा ट्रीय’ 

हणिवणार् या सभेने मात्र आप या िहदंी राजबं यांिवषयी चकार श द काढ यास यावे हे अ यंत अनुिचत होय. 

रा ट्रसभेला तसे करणे आता भागच पािडले पािहजे. जर काही हातार् याकोतार् यां या अगंास कापरे भरत असेल तर 

यांनी हवे तर ठरावा या बैठकीस उपि थत राहू नये. या थो या प्रिति ठतांस धीर नाही हणनू सवर् रा ट्राने या 
अपराधी मगु्धतेचे पाप डोक्यावर काय हणनू घ्यावे? 

अशा प्रकारचे ठराव करताना देखील एक - दोन गो टींिवषयी फार सावधता ठेवली पािहजे. पु कळ पत्रे 
‘‘राजबंदीवानां’’िवषयी िलिहताना या सोिय कर श दाचा उपयोग अशा सिंदग्धपणे करतात की यात नक्की 
कोणाचा अतंभार्व केलेला आहे हे सरकारास तर काय पण लोकांसही समज ूनये. कधी याचा अथर् थलबद्ध बंदी तर 

कधी थानांतिरत तर कधी िनवार्िसत पण अगदी प टपणे उ लेख क न राजकीय कायार्त दंिडत झाले या सवर् 
बंदीवानांचा अतंभार्व या श दात क्विचतच केलेला असतो. गे या पाळीला मी तुला िलिहलेच होते की, बानरलॉनी 
देखील आयिरश राजबंदी सोडताना ‘‘जे यिक्तिवषयक अपराधासाठी दंिडत नाहीत या राजबंदीवानांना सोडले’’ 

हणनू यांचे िभ न व दाखिव याचा धूतर्पणा केला होता. आता या स गहृ थास माहीत होते की, मतािभलाषी 
ि त्रया (suffragists) अशा वैयिक्तक अपराधासाठीच दंिडत झाले या हो या. परंतु यांस लढाई सु  होताच 

सोड यात आले! मग बानरलॉ या हातात तो वैयिक्तक अपराध हा श द आताच यां या खर् या हेतूस झाकणारी 
ढाल का हावी आिण या दंिडत श दास िहदंी पुढार् यांनीच एवढे का यावे? बोथा मखु्य प्रधान आहेत; आिण रेडमडं 

पालर्मटातील एका (constitutional) पक्षाचे अ वयूर् आहेत. तरी सरकारिव द सश त्र बंड करणार् या आिण 

या या िवपक्षीय असले या राजबंदीवानांसही यांनी सोडले. परंतु रा ट्रीय सभे या पुढार् यांस मात्र आपण 

प्रिति ठत अशा बंडखोरांची नावे देखील कशी उ चारावी हणनू धाक पडला आहे ! नगर या वेशीशी भीक 
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मागणार् या िभकार् यास नगरा या अ यक्षपणा या आिण नगरशेटां या पेक्षाही आप या प्रिति ठतपणाची आिण 

उ तरदािय वाची अिधक जाणीव आहे! ते हा यापुढे ठरावातून आिण लेखातून राजकीय बंदीवान या श दाची अशी 
याख्या असावी की, यात क्रांितकारकांतसदु्धा सवर् राजबंदीवानांचा समावेश हावा. ‘‘जे जे कोणी - मग ते दंिडत 

असोत वा िवचाराधीन (under trial) असोत वा थलबद्ध असोत ते वैयिक्तक आक्रमणासाठी िकंवा सावर्ित्रक 

बंडासाठी (वा तिवक मला या िभ न वशू य प्रभेदाचा अथर्च कळत नाही) अपराधी ठरलेले असोत - पण जे जे शुद्ध 

आिण िनभळ अशा राजकीयच हेतून पे्रिरत होऊन झुजंत होते, ते ते राजकीय बंदीवान होत’’ हीच या श दाची खरी 
याख्या आहे. वैयिक्तक श दात आिण राजकीय या श दात मखु्य प्रभेद हा या कृ याव न पडत नसनू या 
कृ यामागे असले या हेतवू न पडत असतो. हेतू ही मखु्य कसोटी होय. कोणतेही कृ य वयमेव राजकीय ठरत 

नाही. कारण सश त्र बंड देखील- जर ते केवळ को या यक्ती या पोटापा याकिरताच असेल तर- राजकीय आिण 

सावर्जिनक ठरणार नाही. आिण यास कोणाही सजु्ञ गहृ थाची सहानुभतूी िमळणार नाही. तो केवळ एक थोरला 
दरोडाच होईल-अथार्त या यक्ती या पोटाचा प्र न हा को या एका सावर्जिनक अिधकाराचे रक्षणासाठी 
चालले या ल यात िनिम तमात्र पुढे केलेला असेल तर ती गो ट िनराळी. ठगातील या टो या नुस या वाथीर् 
लटूमार करीत िफरत यांनी लढाया िद या हणनूच केवळ या राजकीय वा सावर्जिनक व पा या ठरत नाहीत. 

परंतु मतवा या ि त्रयांपैकी मखु्य प्रधानाला एकाएकी चाबुकाने झोडपणारी आिण प्र यक्ष आग लावीत िफरणारी 
त्री देखील सरकारने ‘राजकीय’ हणनूच मानली. कारण यांची कृ ये जरी यिक्तिवशषेांवर आघात करणारी 
असनू सावर्ित्रक िकंवा उघड लढाईची न हती तरी यां या या वैयिक्तक झुजंीचा हेतू वतःचा सडू उगिवणे िकंवा 
वाथर् साधणे हा नसनू कोण या तरी सावर्जिनक क याणासाठी, कायार्साठी झटणे हा होता. साधन दु ट िकंबहुना 
दंडनीय आिण पापीही अस ूशकेल वा नसेल. परंतु कृ याचे नैितक व या कृ यास पे्ररक होणार् या हेतूत असते. तो 
हेतू रा ट्रीय असेल तर ते कृ य राजकीयच ठरले पािहजे.  

हे सवर् िववरण मी इतक्या प्रमखुपणे यासाठी केले आहे की, जर क्विचत राजक्षमा दे यात आली र्य यिप 

राजबंदीवानास अशी राजक्षमा दे यात ये यािवषयी मला फारशी आशा नाही- तर राजबंदीवान कोणास हणावे 

याची प ट याख्या न झा यामळेु सरकारास कोणाची तरी अ या य प्रभेद क न राजबंदीवानांतील अनेकांस ते 
राजबंदी न हतेच असे हण याची आिण हणनू राजक्षमेत यांचा अतंभार्व न कर याची सधंी िमळ याचा सभंव 

आहे. एतदथर् तू सवर् प्रमुख लेखकां या ही गो ट टीस ए हापासनू आणावी आिण सवार्ंनी सवर् राजबंदीवानांस 

सोड याची चळवळ हाती घ्यावी.  
यािवषयी रा ट्रीय सभे या िवषयिनवार्चक मडंळात तरी काही चचार् होते की नाही आिण कोणते प्र ताव इतर 

सभांतून समंत होतात यांत सवर् राजबंदीवानांना सोड याची मागणी असते का आपली काही थलबद्धांिवषयीच 

असते ते प टपणे कळवीत जा.  
(अ) दसुरी गो ट एक सावर्जिनक बहृत ्आवेदनपत्र सरकारास धाड या या बेतािवषयी. (अशा प्रकारचे आवेदन 

हजारो सहयांसह सरकारास कसे धाडावे आिण राजबं यां या सटुकेची चळवळ कोण या धोरणाने आिण उपायांनी 
करावी ते मी सटूुन गेले या मा या राजबंदीवान ने यंपैकी काहींचे ह ते बंधूसं आधीच कळवलेले होते. ) तो बेत 
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कायार्त पांतिरत झालाच पािहजे. युद्धानंतर तसे आवेदन धाडणे अिधक पिरणामकारक आहे हणनू क्विचत 

आपण तो बेत स या थिगत केला असेल. (आ) ितसरी गो ट हणजे िठकिठकाणी राजबंदीवानांस 

सोडिव यासाठी सभा एकामागनू एक भरिव याची योजना ही होय. एका वषीर्च न हे तर या सभांचे चक्र सारखे 

वष मागनू वष चालचू ठेवले पािहजे. (ई) एकंदरीत रा ट्रीय सभा, प्रांितक पिरषदा, सरकारास सावर्जिनक थोरली 
आवेदने, या या राजबंदी या कुटंुबांकडून वयैिक्तक आवेदने, वृ तपत्रांतील सतत लेख, हाईसरीगल िविधसभा 
आिण प्रांितक िविधसभा (Councils) पासनू तो थेट पालर्मटपयर्ंत प्र नो तरांची धुम चक्री अशा िविवध रीतीने 

राजबंदीवानां या प्र नाची एकसारखी चळवळ अशा नेटाने चालवा की, तो प्र न देशीय राजकारणाचे एक प्रमखु 

अगं होऊन बसेल आिण प्र येक वेळी ‘‘राजबंदीवान’’ हणजे क्रांितकारक दंिडतासदु्धा राजकीय हेतूने आके्षपभतू 

कृ यास पे्रिरत झालेला प्र येक बंदीवान होय ही गो ट प टपणे िवशद केली जावी.  
या सवर् चचत मी प्र यक्ष पिरणामापेक्षा या सवर् प्रय नां या आनषुंिगक नैितक पिरणामकंडचे अिधक लक्ष 

िदलेले आहे हे मी मोकळेपणाने सांगतो. मी सरकारला प टपणे कळिवले आहे की, राजबंदीवानां या सटुकेचा हा 
प्र न अपिरहायर्पणे ‘िहदंु थानास प्रगितशील’ आिण वा तिवकच िनयिंत्रत अशा शासनसं थेचे अिधकार 

िमळणार् या प्र नांशी िनगिडत झालेला आहे. हणनू अशा प्रकार या राजक्षमेने होणार् या सवर्साधारण सटुकेचा 
सभंव स या तरी अपेिक्षत नाही हे उघड आहे. याप्रमाणे प्र येक सटुका जरी सभंवनीय नाही तरी पण मी वर 

िद याप्रमाणे सटुकेिवषयी जे प्रय न करावयाचे यांचे एक फळ तरी पदरात पड यावाचून राहणार नाही आिण त े

हणजे आप या रा ट्रावर होणारा या प्रय नांचा निैतक पिरणाम, जे हुता मे, सिैनक आिण वीर आप या रा ट्रीय 

युद्धात झुजंार रािहले यांची मतृी रा ट्रास पु हा उ कट वाने येऊन, यां या क टांिवषयी आिण हेतूिवषयी 
सहानुभतूी आिण कळकळ यक्त करणर् या या प्रय नांनी ते यदु्ध अिंतम िवजयापयर्ंत झुजंत राह याचा उ साह 

रा ट्रात सचंरेल. रणात कामास आले या सिैनकाची कृतज्ञपणे आठवण काढणे हे नवीन सिैनकाची भरती कर याचे 

अ यंत पिरणामकारक साधन असते. " 

तशा पिरि थतीत सुटून तरी काय उपयोग? 

वर उ लेिख याप्रमाणे मी शासनसं थे या सधुारणेिवषयी माझ े िवचार कळिव यासाठी माँटेग्यूंना आिण 

ग हर्नर जनरल यांना अलीकडचे जे आवेदनपत्र टाकले आहे यातील मखु्य िवधेये अशी होती की, जर ते हणतात 

याप्रमाणे िहदंु थानात खरोखरच एखादी उ तरदायी शासनसं था थापन कर याचा यांचा िवचार असेल तर 

मग आ हां राजबंदीवानांना बंदीशाळेत क डून ठेव याचे मळुीच कारण नाही. दसुरे असे की, जर उ तरदायी स ता 
देणार् या सधुारणा शासनसं थेत होणार असतील आिण राजबंदीवानांची सटुका मात्र कर यात येणार नसेल तर 

लोकांचा पूवीर्चा उडालेला िव वास केवळ या सधुारणां या योगे िकंवा सरकारी मनःशदु्धते या भाषणांनीच काय तो 
सरकारवर पुनः बसेल हे दघुर्ट आहे. कारण नुस या दैिशक वरा याने लोकां या घरादारातून यां या 
आ ते टां या िवयोगाने पसरलेला असतंोष समळू िनमूर्लन कसा होईल? या देशात भावापासनू भाऊ िहसडून 

नेलेले आहेत, शतावधी, सह त्रावधी देशभक्त कारागहृातील कोठ यातूनच लोखडंी िपजंर् यातून सडत आहेत िकंवा 
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देशपार होऊन िववासनात भटकत आहेत, आिण दर दसुर् या कुटंुबातून कोणी मलुगा व भाऊ वा िमत्र वा िप्रयकर वा 
िपता िहसडून नेला जाऊन िवयोगा या ‘‘सहार् यातून’’ (म भमूीतून) याकुळ होऊन जळत पडला आहे, या देशात 

शांतता आिण सतंोष हे नांदावेत तरी कसे? परंतु उलटपक्षी हेही यानात ठेिवले पािहजे की, राजबंदीवानांची नुसती 
मकु्तता क न याबरोबरच जर काही तरी मह वा या शासन-सधुारणा न के या आिण दािय वपूणर् स ता रा ट्रास 

न िदली गेली तर ती राजक्षमा आिण ती राजबंदींची मकु्तता तशीच िवफळ होईल. मी मा या वतः या 
मकु्तते या मागार्त हे स य आड येत असताही प्रामािणकपणे हे सांगनू टाकले. कारण या देशात सटूुन गेलो तरी 
आ हास जीव स य तरी कसे होणार की िजथे प्रगतीचा प्र येक पथ ‘‘अितक्रमण करणार् यावर खटला भरला 
जाईल’’ अशा सचूनेने कंुिठत झालेला आहे; जेथे प्र येक पुढचे पाऊल सलुतानाचा उपमदर् करते आिण मागे पाऊल 

टाक यास वतः या वािभमानाचा आिण सलुतानाहून कमी कडक नसणार् या वतः या धमर्बुद्धीचा उपमदर् 
होतो? तेथे धोक्यात पाऊल न पडता चालणे शक्य तरी होणार कसे? एतदथर् दैिशक वरा य आिण राजबंदीवानांची 
मकु्तता ही िवभक्त होऊ शकत नाहीत. एकास सफळ हावयाचे तर दसुर् यासहच याची योजना झाली पािहजे. मी 
हेही प टपणे सांिगतले होते की, हे आवेदन धाड यात माझा मखु्य उ ेश राजबंदीवान वगार्ची मकु्तता हाच 

अस याने मला वतःला न सोडले तरी मी असतंु ट राहणार नाही; उलट मला सोडावे लागेल हणनूच जर क्विचत 

राजबंदीवानांस सवर्साधारण क्षमा कर यात येत नसेल, तर मला न सोडता या शेकडो लोकांस सोडणे शक्य आहे 

यांस जरी सरकार सोडील तरी यात मला खरोखर आनंदच होईल. जर मी हणतो अशा रीतीने सरकार खरोखरीच 

दािय वपूणर् शासनािधकार हणजे कमीत कमी विर ठ िविधमडंळात पिरणामकारक बहुमत यावर अथार्तच तो 
एखादा रा य-सिमती (Council of State) चा दगडोबा प्र येक वरात शाप िमसळिव यासाठी थािपलेला नाही, असे 

लोकपक्षीय प्रितिनधींचे बहुमत देणार असेल आिण या अिधकारदानासहच अशेष राजबंदीवानांस, युरोप आिण 

अमेिरका इ यादी िठकाणी अडकून पडले या आम या िनवार्िसतांसह सवर् राजदंिडतांस मकु्त कर याचे औदायर् 
दाखवीत असेल तर िनदान मी तरी -आिण मजप्रमाणेच इतर िक येक- अशी रा यघटना प्रामािणकपणे वीकारीन 

आिण जर आम या लोकांना आपले प्रितिनधी हणनू आ हास िनवडणे योग्य वाटले तर याच िविधमडंळां या 
सभांगणात आम या आयु या या परम येयासाठी आ ही झटू की या िविधमडंळांनी आजपयर्ंत आम यािवषयी 
केवळ वेषच काय तो धारण केला आिण यां या कायार्िवषयी आिण धोरणािवषयी आम या मनात ितर कार 

उ प न क न ठेवला. मी हे िवधान सरकार या मनात येणार्या श ्ंकेस उ ेशून सहेतुकपणे केलेले होते. कारण 

माँटेग्यूसाहेबां या िलखाणात जवळजवळ प टपणेच असा सचूक प्र न केलेला आहे की, या सधुारणा िद या तर 

क्रांितकारक या वीकारतील का? यां या येयास आिण मह वाकांक्षे या पूतर्तेस या सधुारणा अनुकूल आहेत 

असे पाहून ते क्रांितकारक आपले पूवीर्चे भयंकर मागर् सोडून शांतते या आिण उपयुक्तते या मागार्वर येतील अशी 
आशा प्रदिशर्त केले या या माँटेग्य ू साहेबां या वाक्यास उ तर हणनूच आ ही प ट सांगतो की, केवळ 

करमणकुीसाठी का कोणी आगी या ड बात आिण सकंटा या जबडयात घुसत असतो? हे क्विचत घडते आिण हे 

तर याहूनही क्विचत घडते की, जो खरा देशभक्त आिण भतूदयेने पे्रिरत झाला आहे तो रक्तपात, आघात, आिण 

प्र याघात यांनी अपिरहायर्पणे कू्रर झाले या रा यक्रांतीत रंगनू गेलेला आहे की जे हा यास अिधक लाभकारक, 

अिधक िचर पिरणामी, अिधक सलुभ, अिधक सघंषर्शू य असा प्रगतीचा एखादा वैध (Counstitutional) मागर् उघडा 
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आहे आिण तो आक्रिमणे शक्य आहे! अथार्त जे हा रा यघटनाच नसत,े िवधीच नसतो, ते हा वैध प्रय नां या 
गो टी बोलणे हणजे केवळ थटटा आहे! परंत ु जे हा इंग्लडंात िकंवा अमेिरकेत ढ असले या कोणा 
शासनसं थेप्रमाणे िविधिनयंित्रत अशी एखादी प्रगतीपर रा यघटना अि त वात असते ते हा रा यक्रांती हा जण ू

काही गलुाबपाणी िशपंडलेला एक शीतल मागर्च आहे अशा प्रकारे यासबंंधी बोलणे, ही तर याहूनही िनदर्य थट्टा 
आहे. एवढेच न हे तर तो अपराध आहे.  

अशा अथार्चे आिण िवधेयांचे आिण अशाच भाषेत िलिहलेले आवेदन मी माँटेग्यसूाहेबांस धाडले आहे.  

केवळ नावापुरता दसुरा वगर्! 
तू तु या गे या पत्रात िवचारलेस की, मी ‘‘दसुर् या वगार्त’’ बढती पावलो तर काय काय सवलती िमळा या? 

तु ं गातून बाहेर जा याची ? नाही! लेखन-सािह य ठेव याची? नाही. बंधूसह राह याची अथवा नुसते बोल याची 
तरी ? नाही. अपिरहायर् आिण सक्त मापासनू मकु्ततेची ? नाही. वॉडर्र हो याची िकंवा कोठडीतून बंद न 

ठेव याची? नाही. अिधक चांगली िकंवा आदरयुक्त वागिवले जा याची? नाही. अिधक पत्रे धाड याची? नाही. घ न 

भेट येऊ दे याची? नाही. इतरांना हे पाच वषार्ंनी उपभोिगता येते. पण मी आज कारावासा या आठ या वषार्त आहे 

पण ही कोणतीही सवलत मला अ याप िमळाली नाही तर मग तू हणशील ‘‘तु हास दसुर् या वगार्त बढती 
िमळा याचा लाभ काय’’ तर हाच मह वाचा थोर लाभ की ‘‘दसुर् या वगार्त बढती’’ झाली!! कळले,डॉक्टर? 

हे झाले कारागहृातील बा य सवलतीिवषयी. परंतु हे सवर् देखील जोपयर्ंत माझ ेशारीिरक आरोग्य ठीक रािहले 

होते तोपयर्ंत स य होते. परंतु या वषीर् मा या वा यास तीही दःुसह अडचण आली आहे. कारण माझे शारीिरक 

आरोग्य अगदी न ट होत चालले आहे. मी सहसा असे िलहावयाचा नाही हे तुला माहीत आहे. परंतु आता तसे 

िलिहणे मला माझ कतर् य आहेसे वाटते. मला ही िनि चती आहे की, ददैुवा या कोण याही घा याने गीतेचा 
अ यासी आिण माझा भाऊ सहसा डगमगावयाचा नाही. बाळ, प्र येक वषीर् एक िदवस तरी या कारागारातही िनभळ 

आनंदाचा वाटे. तो िदवस हणजे घरी तु हाला वािषर्क पत्र टाक याचा. परंत ुय यिप आज तुला पत्र िलहीत असता 
पूवीर्प्रमाणेच या सवर् िप्रय यांची आिण नेहमय मतू ची कृतज्ञ मतृी जागतृ होऊन मनाला आनंद होत आहे, 

तरी तो आनंद शरीरा या वर असले पत्र िलिहताना पडणारा सखुद ताणही झपे याची शक्ती न उर याने, पूणर्पणे 

उपभोिगता येत नाही. गे या माचर्म ये मी ११९ प ड भरलो. या वषीर् माझे वजन ९८ प ड झाले आहे. आमांशाचा 
िवकार वेळीच वै यकीय उपचार आिण यव था न केली गे यामळेु िवकोपाला गेला आहे. आता देह अि थपंजर 

झाला आहे. आठ वष हे बंदीवासाचे ओझ ेमी सहन केले. अनेक आिण तु हास अज्ञात अशा आप तींनी मला जंग 

जगं पछाडले आिण या भया या, धाका या, वक्रते या, अपश दां या अ ूं या आिण उसाशां या दु ट आिण दःुखी 
वातावरणात उदा त जीवनाचा क डमारा होतो की काय असे झाले. परंतु ई वराने यातही अढळ उभे राह याची 
शक्ती आजवर मला िदली. आिण मी या पिरि थतीशी झुजंत राहू शकलो. परंतु आता देहाने सोसलेले घाव 

िवकोपास जाऊ पाहात आहेत आिण िदवसिदवस तो खंगत चालला आहे. अलीकड े मात्र आरोग्यपयर्वेक्षक 

(Medical Superintedent) अिधकारी मा या प्रकृतीकड े काहीसे लक्ष देऊ लागले आहेत आिण य यिप मला 
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अजनूही ‘कतर् य’ हणजे कारागारातील काम करावेच लागत आहे; तरी स यापुरते मला ग्णालयात जेवण 

हणजे नीट िशजिवलेला भात आिण दधू िमळू लागले आहे. मला जी शंका येते ती, ही की, - ही सारखी वाढत 

चाललेली अशक्तता अतंी अदंमानी कारागारातील या पिरिचत सहचार् या या, या क्षयरोगा या हाती मला 
सोपवून देते की काय! एकाच गो टीने या शंकेचा िनरास होणारा आहे आिण ती गो ट हणजे पिरवतर्न, फेर, 

पालट; अथार्तच कारागारीय पिरभाषेतील पालट न हे. कारण या पिरभाषेत पिरवतर्न हणजे आहे याहून 

क टतर पिरि थती असा अथर् होतो! -परंतु पालट हणजे सखुतर पिरवतर्न- कोण या तरी िहदंु थानी बंदीशाळेत 

िकंिचत आरोग्यप्रद वायुमानाचे थानी धाडले जाणे. कारण हा एकसारखेपणा अगदी कंटाळवाणा होत आहे. तरी 
देखील तू काही एकदम िचतंामग्न होऊ नकोस. ही पिरि थती त्रासदायक आहे; परंतु िनणार्यक नाही. कारण 

बंदीशाला हटली की ितची िचकाटी िवलक्षण असते. ती आप या भ याचे लचके तोडते पण मारीत नाही. यथा 
देते- पण वधीत नाही. िनःस व करते पण न ट करीत नाही. राख करते पण राखून ठेवते. आिण जीवनाचा अ य प 

सभंव असताही ऐंशी ऐंशी वषार्पयर्ंत रखडत पडणार् या बंदींची उदाहरणे दिुमर्ळ नाहीत. हणनू शरीर िकतीही 
अशक्त झाले असले, तरी सहसा जीवासच काही अपाय होईल अशी भीती -जर म यंतरी एखादे अनपेिक्षत सकंट 

उद्भवले नाही तर- तु हास आजच पडावयास नको आहे.  

आिण पु हा हे सवर् शरीरापुरतेच काय ते. कारण य यिप पेटले या िचतेशी बांधून टाकले असता बडजेावाने 

अग्नीची चे टा कर याचा वािचवीरतेचा प्रय न उपहासा पद होणारा आहे, तरी मी इतके सांग ूशकतो की, आ मा 
अजनूही या कंिपत आिण िवचिलत देहास आपले हातात ठेव यास समथर् आिण समंत आहे. याहून क टतर आिण 

दीघर्कालीन क टास त ड दे यास िसद्ध आहे. केवळ िनमटूपणेच न हे तर िन चलपणे, िनडरपणे हे सवर् सहन 

कर यास िसद्ध आहे. आप या विर ठ बधंूची प्रकृतीही मजपेक्षा जरी बरी आहे, तरी अधर्िशशीने याचेही वजन १०६ 

प डावर आले आहे. ’’ 

अंदमानातील पत्राचा सवर्दरू प्रचार 
या मा या १९१८ या ऑग टम ये टाकले या अिण सरकारी समंतीनेच धाड या गेले या कारागहृीय पत्रातील 

काही उतार् यांव न मी सवर् राजबंदीवानवगार् या मकु्ततेिवषयी कशा प्रकारे झटत होतो आिण माझ ेत कालीन भाव 

आिण पिरि थती काय होती हे बरेच प्रदिशर्त होणारे आहे. या पत्रा या शेकडो प्रती क न मा या किन ठ बंधूंनी 
या वषीर् जमले या रा ट्रीय सभे या सवर् प्रितिनधींत वाट या. याचे उतारे अमतृ बझार पित्रका, बंगाली आिण 

इतर इंिग्लश दैिनकांतून आिण अनेक देशी भाषांतील वृ तपत्रांतून आिण मािसकातंून पकािशत झाले. मा या 
प्रकृतीिवषयी िचतंाग्र त होऊन लोकांत जोराची सहानुभतूी उ प न झाली आिण यामळेु राजबंदीवानवगार् या 
क टांकड ेसावर्जिनक लक्ष ती पणे वेिधले गेले. मा या बंधूंनी, मी, या आिण इतर सरकारी आिण अतंः थ पत्रांतून 

आखून िदले या कायर्क्रमाप्रमाणे एकसारखी चळवळ सु  ठेवली. आिण लोकां या मनात गु तपणे वसत असलेली 
राजबंदीवानवगार्वरील भक्ती आिण प्रीती हळूहळू धीटपणे व प्रकटपणे यक्त हो यास िशकली. दोन-चार 

िमत्रां या आग्रहास बळी पडून मी जर सपंात काम सोडले असते तर अशा सधंीस हे पत्र सरकारीरी या मला 
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टाक यास सापडले नसते. परवानगीच िमळाली नसती. परंतु या पत्रातील व तुि थती सरकारी अिधकार् यां याच 

परवानगीने मा या भावास कळिवता आ याने, ती खरी असे मान यास आिण ित या आधारावर राजबंदीवानां या 
छळािवषयी ती  आलोचना कर यास, िननावी िकंवा अतंः थ पत्रां या मािहतीवर िवसबं यास िभणार् या पत्रांनाही 
आिण पुढार् यांनाही शक्य झाले. िक येक प्रमखु पुढा-यां या डो यांतून या पत्राची प्रत वाचताच िटपे गळली हे 

आ हास नंतर कळले. अमतृबझारपित्रकेत "Outrageous treatment of a political prisoner" या मथ याखाली या 
पत्रावर आलेला लेख आ हास कारागारात बघ यासाठी आम या प्र छ न ने यांनी गु तपणे धाडला होता.  

सरकार वारा हे पत्र गे याने यातील िवधेयांस जरी िविश ट मह व आले होते तरी या पत्रात सरकारी 
िनबर्ंधनानु प कारागारीय सपंाची आिण इतर फुटकळ गो टींची मािहती देता आली नाही. ती उणीव भ न 

काढ यास अंत थ पत्रे िहदंु थानात धाडणे नेहमीप्रमाणे प्रा तच होते. हणनू प्रथमतः एक पत्र िलहून या या 
टाईपरायटरने अनेक प्रती काढून या ी. मदन मोहन मालवीय, डॉ. बेझटं इ यादी बहुतेक पुढार् यांस आिण 

िविधमडंळातील सभासदांस दर आगबोटीतून दोन-दोन चार-चार धाड यात आ या या काही पोचत, काही गहाळ 

होत. नंतर एक स गहृ थ, याचा नामिनदश ते ददुवाने लवकरच वार यामळेु येथे करावयास हरकत नाही, ते डॉ. 
दामोदर, िहदंु थानात येताना सवर् मािहती जी यांनी डो यांनी पािहली होती ती िटपून अदंमानहून वदेशी घेऊन 

आले. यू इंिडयात आिण इतर एक-दोन मािसकांत यांचे अदंमान या राजबंदीिवषयींचे लेख आधीच िननावी 
प्रिसद्ध झाले होते. यामळेु यांचेवर आधीच सवर् अिधकार् यांचा अदंमानम ये फार डोळा होता. यांचा वभावही 
फार वतंत्र बा याचा होता. मागे उ लेिखले या आम या सं थेचे ते सभासद असनू राजबंदीवानांना िनरपेक्ष 

रीतीने या काही प्रमखु लोकांनी वष नुवष अदंमानात सा य िदले यांत ते एक होते. आ चयार्ची हणनू जी गो ट 

अनेकांस वाटेल ती ही की, ते मद्रासकडील अ पृ यांतील एक अ पृ य होते. देखणा, प्रिति ठत, वािभमानी, 
धाडसी आिण वतंत्र बा याचा तो पु ष पाहताच अशा िक येक क यार् पु षांचे कतर् य आ ही आम या या 
अ पृ यते या शापाने आिण छापाने खुंटवून नामशषे करीत आम या रा ट्राचे बळ क्षीणतर केलेले आहे ही गो ट 

त काळ मनात डाचू लागे? सधंी िमळताच यांची उ नती आिण िवकास पृ यवणार्ने त डात बोट घालून पाहत 

राहावे असा होईल हे डॉ. दामोदर सारख्या क यार् देशभक्तास पाहताच त काळ यानात येई. यास याचे विर ठ 

गोरे अिधकारी देखील दचकून असत. तो मागार्ने भल यासल या गोर् यास रामराम करीत नसे हणनू कागा या 
होत. ददुवाने हे गहृ थ अगदी भर वयात इं लएूझंास िहदंु थानात येताच बळी पडले! तरीही यांनी आ ही 
सांिगतलेली कामिगरी प्रथमच पुरी केली होती; आम या एका राजबंदीवान ने यांतील आिण प्रमखु सहकार्  यंतील 

गहृ थाने भानिसगंा या मारहाणीसदु्धा सपंातील सवर् घासाघाशीपयर्ंत राजबंदीवानां या छळाची फुट मािहती 
िलहून एक पत्र िसद्ध केले होते ते आ हास दाखिव यावर आ ही आम यािवषयी या यातनांचा उ लेख तेवढा 
यातून सहेतकु गाळून नंतर आम या सं थेतील शपथबद्ध झालेला एक अ यंत िव वास ूबंदीवान आपली दहा-बारा 
वषार्ंची िशक्षा भ न सटूुन जाणार होता याचे हाती िहदंु थानात धाडले. याने मो या कौश याने सवर् झाडाझडती 
झाली तरी यातून ते सभंाळून िहदंु थानात ठरले या प यावर टाकले. हे पत्र पोचले तरी वृ तपत्रे या आधारावर 

प्रिस द कर यास जरा कच  लागली. परंतु डॉ. दामोदर िहदंु थानात येऊन पोचताच यांनी पुढार् यां या गाठी 
घेऊन या पत्रातील िदस यात भयंकर िदसणार् यां घटनाही कशा स य आहेत हे यांस वैयिक्तक दािय वावर 
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पटवून िदले. ते पत्र बंगालीत आिण मला वाटते यू इंिडयातही साग्र प्रिसद्ध झाले. ते हा वदेशात राजबंदीवानां या 
छळािवषयी एकच ओरड होऊन अदंमानचा प्र न सवर् देशपे्रमी लोकांचे मनात सारखा सल ूलागला. हे पत्र प्रिसद्ध 

होताच आिण वदेशात ही जागतृी होताच िहदंु थान सरकार कडूनही िवचारपूस झाली आिण यथापूवर् 
अदंमानातील अिधकार् यांत मोठी खळबळ उडून गेली.  

इकड ेसपं िचकाटीने चाललाच होता. सपंातील लोकांस - यांत थोराड शरीराचे असे लोक होते की, यांस 

प्र यहीचे भरपूर जेवणही अपुरे पड.े यांस या प्र यहीं या अ नाहूनही कमी असे िशक्षेचे अ न िमळू लागले. याचा 
वचपा काढ यास या कारागारातील नारळां या थोर या कारखा यातून लागले या खोबर् या या िढगातील थाळया 
भरभ न खोबरे अतं थ िरतीने आम या सहायक बंदीवानांनी, वॉडर्रांनी आिण पेटी ऑिफसरांनीही या 
सपंवा यां या कोठडीत नेऊन पोचवावे. दर दोन-तीन िदवसाआड एखाद दसुरे दैिनक वा सा तािहक पत्र आ हास 

अतंः थ रीतीने िमळे. ती मोठी गमंत असे. प्रथम ते कारागारा या फाटकाचे आत को यातरी मोरी या नाळीतून, 

नाहीतर कोणा या तरी कोटात िशवले जाऊन, नाहीतर कचरागाडीत या एखा या फळी या खाली दबून, नाहीतर 

कोणा साहसी गहृ था या िखशात उघड उघड घुसनू प्रवेश करी. नंतर ते सधंी साधताच आम या चाळीत येई. जो 
आणणारा तो इकड े ितकड े कामात अगदी दंग होऊन फेर् या घालीत सटुावयाचाच. सरकारचे काम इतक्या 
प्रामािणकपणे पायतोड क न कोणी करतो आहे असे िदसताच आमची मडंळी समजावयाची की, बहुधा डाक आली. 
मग या या मागार्वर या चाळी या गजाशी जाऊन गपुचूप उभे राहावे. आ ही सपंात नस यामळेु कोठडीत बंद 

न हतो - पण हणजे मोकळे होतो असे न हे, तर चाळी या कोठडीपुढ या लांब ओरीत बंद होतो. या गजाशी 
सहजसे उभे राहता खूण पटली की, एका सोयी कर जागी गजातून ती जोराने खेपा घालीत खोबरे वहा या या 
पा या घेऊन िहडंणारा बंदीवान िकंवा चलो काम करो बैठे है साले! हणनू बदंीवानांस धाक घालीत कामात दंग 

िदसणारा अिधकारी चटकन गजातून त ेपत्र आत टाकी. ते येताच आ ही दोघे ितघे असलो तर याचे तीन लहान 

तुकड ेहोत. कारण कोणी आ यास सवर् लांबलचक पत्र लपिवणे कठीण. मग ते तुकड ेिद यामागे, भोकात, िभतंीत 

िजथे साधेल तेथे लपवून गु  जसे वेळ सापडताच अधार् क चा िगळलेला कडबा उगळून पु हा सावकाश रवंथ करीत 

बसते तसे तो तुकडा एकेक काढून वाचून टाकावयाचा. एकजण वाचू लागला की दसुर् याचा पहारा. नंतर चार ओळी 
वाच या की लगेच िततकाच तुकडा फाडून चोळून मोळून या वृ तवाचनकायार्चा जो शेवटचा िवभाग (खाते) 

पत्रनाश या िवभागा या अिधकार् याकड ेतो चोळामोळा फेकला जाई. तो अिधकारी विरत ते सवर् लटांबर पा यात 

कोळून पु हा याचा लगदा क न फेकून देई. कारण नसुते फेकले आिण या पत्रा या नावाचाच तुकडा कोणास 

सापडला तर ते पत्र घेणार् या ध याचा प ता एका तासात लागावयाचा. कारण पोटर् लेअरम ये पत्रे घेणारे अगदी 
मोजके आिण न दलेले लोक. हणजे सगळाच हाहाःकार! अशा रीतीने ते पत्र वाचून यातील मािहती सिंक्ष त 

िलहून एक कारागारीय िचठठीचे वृ तपत्र िसद्ध होई. मग या िदवशी सं याकाळपयर्ंत चाळीचाळीतून िफरत राही. 
कोठडीत कोणी पत्र िदले तर वॉडर्राने पहार् याचे हेलपाटे घालताना या प्रकाशात साधेल तसे वाचावयाचे. एकदा 
दोनदा याच वेळी अिधकारी ये याची पाळी आ याने तो कुलपेु उघडून चाळीत येईतो त ेदोन-तीन तभं कागद 

चावून िगळून टाकावे लागले. कोठडीबंद लोक या कारागारीय िचठ्ठी या वतर्मानपत्राची प्रतीक्षा करीत अगदी उभे 
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असावयाचे. यात ते लढाईचे िदवस. जो तो बातमी मागे. सिुशिक्षत असत ते तर बातमीवर सतंु ट न राहता 
पत्रा या चार ओळी का होईना पण छापलेला तुकडा मागत. पण असे मह वाचे तुकड े लहान वेटोळी क न 

नारळा या कचर् यात खुपसनू चाळीचाळीतून धाडावे लागत. अशा रीतीने लढाई या बात या, सपं चाल ूहोता आिण 

हणनू अिधकार् यांनी शक्य िततका कडक बंदोब त ठेवला होता तरीही- का या लोकांवर िव वास कमी झाला 
हणनू गोरे सिैनक चाळीचाळीतून पहार् यावर ठेवले तरीही- प्र यही सवार्ंस पोचवीत राह याची यव था चालचू 

होती. हे गोरे सिैनक देखील ओळख होता होता काही इतके मनिमळाऊ आिण सहानुभिूतप्रवण िनघाले की, यांनी 
देखील बात या िद याच नाहीत िकंवा वतर्मानपत्रेही दाखिवलीच नाहीत असे शपथेवर सांग यास आ ही धजत 

नाही. यां याही मग बद या होत. तरी तेच. कारण मनु य वभाव! 

काकुळ या कर यातही िन णात! 

एवढया या गडबडीत के हा के हा चटकन पत्र आणणारा वा वाचणारा धरला जाई. ते हा मग त ड अगदी 
बघ यासारखे करावे लागे. दादा, बाबा, जमादार, जमादारसाहेब अशा अगदी बारीपयर्ंत प्रथम िवनव या क न या 
आणणार् या बदंीवानास सोडिव याचा प्रय न करावा लागे. दोन-चार वेळा बारीला द्रव येऊन याने पत्र सोडून िदली 
होती ही गो ट बारीिवषयी िततकी कृतज्ञता प्रदिशर्त कर यासाठी जशी सांगणे प्रा त आहे, तशीच आ ही 
केिवलवा या काकुळ या कर या या समयज्ञ कलेतही िकती िन णात झालो होतो हे िसद्ध कर यासाठीही सांगणे 

प्रा त आहे. बरे इतक्यावर खटला झालाच तर ‘‘चलता है!’’ एकदा असेच एक पत्र धरले जाऊन आ हास हातकडीत 

सात िदवस ल बकळत उभे राहावे लागले असता बारी आला आिण वक्र िवनोदाने हातक या दाखवून हणाला :- 
‘‘हे काय रे’’ आ ही हटले ‘‘हे पो टेज!’ तो हणाला, ‘‘जरा महाग पडले नाही?’’ आ ही हटले, ‘‘छे? िकती तरी 
व त. तु हास वतर्मानपत्रे घ्यावयाची तर वगर्णी भरावी लागते आिण यावाचून पो टेज. आ हास कारागारात 

वगर्णीवाचून वृ तपत्रे िमळतात. के हा के हा असे आठ िदवस हातकडीचे पो टेज-टपाल यय िदला की झाले. पु हा 
सहा मिहने फुकट पत्र!’’ 

हातक या बे यां या माराखाली या सहा सहा मिहने कोठडीबंद झाले या राजबंदीवानांत िक येकां या प्रकृती 
अगदी िवकोपास गे या. एक-दोघांस क्षयाची िच हे प ट िदस ूलागली. अदंमानात क्षयालाच बहुतेक लोक बळी 
पडत. या सु ढ दीघर्काय शेतकरी आिण मजीवी शीखांतही लोक क्षयाला बळी पड याचा सभंव िदस ूलागला. 
एक-दोघांस कोठडीबंदी अस य होऊन डोके िबघडते की काय अशी िच हे िदस ूलाग याचे यांनी कळिवले. परंतु 
तरीही पिह या सहा मिह यांनंतरही पढेु सपं चालवावा ही यांची िचकाटी ि थरच होती. परंतु आम या नेहमी या 
धोरणाप्रमाणे सपंासारख्या ता कािलक चळवळीत अशा उ कृ ट देशभक्तांचा बळी देणे नाही असा आ ही आपला 
िन चय कळिवला. सपं चालवावयाचाच तर पिह या सपंातून जे वगळले गेले या न या बंदीवानांनी कामे सोडून 

कोठ यांत जावे आिण जे थकले भागले होते आिण यां या प्रकृतीस धोका हो याचा सभंव प ट िदस ूलागला 
होता यांनी कोठ यांतून बाहेर येऊन हलकी कामे, जी अिधकारी- वगर् दे यास मा य झाला होता ती करीत जरा 
िव ांती आिण पालट घ्यावा असे आ ही सांिगतले. पु कळ चचनंतर आिण िवरोधानंतर अतंी ते ढप्रितज्ञ लोक 
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सपं सोड यास मा य झाले आिण याप्रमाणे सवार्ंनी पु हा कामे आरंभ केली. सहा मिह यांनी या रजपूत 

त णानेही ते हाच अ नग्रहण केले हे मागे सांिगतलेच आहे.  

सपं सपंताच अिधकार् यांना पु हा एकदा हायसे वाटले. या नेहमी चाल ूअसले या सपंांनी अिधकार् यांचा दरारा 
असा पिह यासारखा कारागहृात काही उरला नाही. पयर्वेक्षक िकंवा बारी आला हणजे चाळीचाळींतून हे राजबंदी 
बसनूच रहात, हातकडया लावून उभे करिवले तरी तो बळाने क न घेतलेला स मान अिधकार् यांसच अपमानाहून 

त्रासदायक वाटे. यािवरिहत अस या आिण िवशेषतः या शेवट या सपंाने कारागहृीय यव थेस आिथर्क चट्टा 
काही थोडा बसत नसे. यावाचून देशात माजलेली खळबळ आिण िज यामळेु िहदंु थान सरकारकडून होणार्या 
प्र नप्रितप्र नास उ तरे देत बस याचा त्रास, आिण प्रसगंी भीती, या सवर् गो टींमळेु सपंास अिधकारी मनापासनू 

कंटाळले होते. राजबंदीवानांस राजबंदीवानांप्रमाणे लेखले जाऊन या वगार्स इंग्लडं इ यादी देशांत वागिवले जाते 
तसे वागिवले जावे ही एक मागणी सोडून िहदंु थान सरकारकडून या सपंाचे आधी केले या बहुतेक लहान- सहान 

पण मह वा या माग या मा य कर यात आ या. लांब पत्रे धाडू देणे, शीखांस केसासाठी नानास गोड ेपाणी, 
साबण आिण तेल िमळणे, अ नाची सधुारणा, कामाची अितशय सक्ती नसणे इ यादी सवलती िमळा या. सपंाचा 
मखु्य हेतू जो िहदंु थानात पिरणाम होईल इतका अदंमान या पीडचेा प्रितवाद आिण प्रितकार करणे तो सा य 

झालाच होता. आिण य यिप सपंा या मागणीप्रमाणे भानिसगंा या मारहाणीसाठी बारीची उघडपणे चौकशी होऊन 

तो दंिडत झाला नाही, तरी एक तर याला या आके्षपातून सटु याकिरता पु कळ धडपड करावी लागावी इतकी 
िवचारपूस विर ठांकडून झाली होती. यास सहसा पु हा तसे कर यास धज याचे साहस उरले न हते आिण दसुरे 

की, एका अिधकार् याची उघड चौकशी करणे सरकारास भाग पाडणे हे काम िहदंु थानातील िविधमडंळे आिण मदु्रक 

यांचे होते. या कारागारात बांधून टाकले या राजबंदींना यािवषयी जो प्रितकार करता आला तो यांनी केला होता.  
या सपंानंतर अिधकार् यां या वतर्नात पु कळच िढलाई झाली. पूवीर् धर राजबंदी की दडप घा यात असे प्रकार 

होऊन सतरा वषार्ची मलेु देखील यास अपवाद नसत. पण माग या सपंांनी आिण प्रितकाराने नरम होत युद्धकाली 
आले या या शेकडो राजबंदींतील अगदी िध पाड आिण सशक्त मनु यासही कोणी घा यात फारसे धाडले नाही. 
िछलका पुरा क न घे याचीच िजथे अिधकार् यांस मारामार पड ेितथे घा याचे नाव यथर्च होते. अशा घासािघशीने 

जे कराल ते करा पण काहीतरी काम करा- अगदी नाही हण ूनका असे अगदी प टपणे सांगनू अिधकारी िदवस 

ढकल ूलागले. जर िछलक्याशीच घासाघीस केली नसती तर ते पु हा घाणा देत. घाणा तर काय पण बरेच िदवस 

एखादा सपं िकंवा भांडण न केले तर बारी पूवीर् पूवीर् दोरीचे काम देखील वाढवू लागे! एकदा अशीच व थता पाहून 

याने तीन प ड दोरीचे काम प्र येक चार प डावर चढिव याचा प्रय न केला होता. कारण ‘‘तीन प ड दोरी हे राजबंदी 
झटकन वळतात आिण मग सगळा िदवस वाचन करीत बसतात!’’ अशा या अिधकार् यांस नेहमी घासाघीसच ठीक 

वळणावर ठेवी.   
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शवेटी बारी थकून गेला 
परंतु या सपंानंतर बारी अगदीच थकून गेला. िहदंु थानपयर्ंत याचा दलु िलक झालेला. सरकारही शेवटी 

यास सशंियत टीनेच पाहू लागलेले, आिण राजबंदीवानांना लहानमो या सवलती िमळत िमळत तो वगर् इतका 
डोईजड झालेला की, यामळेु कारागारात यापूवीर् या पोटर् लेअर या परमे वराची एका फ तराहून अिधक प्रित ठा 
िकंवा भीती साधारण बंदीवानही मानीत नाहीसे झालेले. अशा ि थतीत तो अगदी उदासीनपणे राहू लागला. मरो तो 
सरकारी दरारा, माझ ेरािहलेले िदवस कसेबसे भरले की सटुलो हणनू तो प टपणे सांगे. पूवीर् आ हास प्र येक 

सपंात याच या माग या करताना पाहून तो हणे ‘‘काय सावरकर! याच या माग या मागता! पण तुमचा हा 
प्रय न दगडी िभतंीस डोक्याने टक्कर दे यासारखा यथर् आहे!’’ आता या माग यातील िक येक माग या पचनी 
पाडीत पाडीत ि थती इतकी झा यावर आ ही बारीस हणावे, ‘‘ याच या माग या मागणारी िचकाटी बघू शेवटी 
आपले डोके फोडून घेते की दसुर् याचे! अजनूपयर्त तर ती अगदीच यथर् गेली नाही असे राजबंदीवानांचे अलीकडे 
वष नुवष दशर्न न झालेला तो तेलाचा घाणाच सांगेल!’’ 

युद्धानंतर आले या राजबंदीस आता पु कळ वातं य आिण काहीकांस इतर राजबंदीवानांवर देखरेख 

कर यासाठी िकंवा मोकळेपणाने िहडंतािफरता यावे अशी कामे दे यात आली. िवशेषतः जे सपंास अनुकूल नसत 

िकंवा आपआपले काम क न व थ बसत यां या साधेपणाकड ेसरकारचे लक्ष वेधून यांस पु तके बांधणे, 

कारखा यात, छापखा यात सोई कर कामे आिण अिधकार उ तेजनाथर् हणनू िमळत. सपंांचा अिण घासािघशीचा 
हा एक मह वाचा उपयोग असे. कारण यामळेु प्र यक्ष भांडण करणार् यांचा जरी लाभ झाला नाही तरी भडंणात न 

पडणार् या राजबंदीवानां या ‘सरळ’ वतर्णकुीचे तर काही फळ होई आिण यायोगे काही राजबंदी तरी सापेक्षतः 
बर् या ि थतीत राहू शकत. सरकारास ते ‘सशुील’ वाटावे हणनू तरी कोणाकोणास ‘चंडशील’ होणे अव य होते. 

नाहीतर या सशुीलांसही तीन प ड दोरीचे नावे चार प ड दोरखंड वळावे लागते.  
या सधंीस यदु्धाचे पिहले व प बदलेले होते. आता जमर्नीचा पिहला भर उतरत चालला होता आिण या 

मानाने बंदीवानां या आशे या पिह या उतू जाऊ पहाणार् या उकळीसही उतार पडत चालला होता. मागनू जे 

राजबंदी आले यां यातही साधारण बंदीवानांप्रमाणे अगदी उ या चाललो हणनू पक्का िव वास बाळगणारे लोक 

होते. सपंाची आधी िशक्षा होताना ‘‘सहा मिहने बेडी’’ हणनू पयर्वेक्षक िशक्षा देई, ते हा यास ितथेच िक येक 

भो या राजबंदीवानांनी सांगावे की ‘‘जाव! सहा मिहने तुझ े रा य तरी िटकणार आहे कुठे!’’ अशा मा या 
सहत यांस मी पु कळ िवनवी की ‘‘बाबांनो, अशा भल याच आशा ध  नका! नाही तर क्विचत िनराशेची 
प्रितिक्रया सहन होणार नाही! आलीच वेळ तर िनघनू जाऊच. पण यावर अवलबंून राहू नका. ितची िनि चती न 

बाळगता इथेच झुजंत मर याची मनाची िसद्धता ठेवा. ’’ इंग्रजांचे रा य एक-दोन आठव यात नामशेष होणार 

अशा या आशनेे वण यासारख्या पेटले या या बंदीवान जगतात एक हातारा मात्र मला असा खंबीर भेटला होता 
की तो सांगे, ‘‘अरे जाव! इंग्रजांचे रा य कधीही जाणार नाही!’’ हा ह यारी होता मोठा धाडसी. तीनदा अदंमानातून 

पळून जा याचा प्रय न याने केला. पवूीर् एकदा १० वष िशक्षा भ न हा सटूुन गेला. पु हा सटुताच या या या 
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पिह या िशके्षस कारणीभतू झाले या या या शत्रसू ठार मा न ज मठेप घेऊन अदंमानास आला. आिण ितसर् या 
प्रय नात सफलता येऊन अदंमानाहून िनसटला. नावेत बसनू एकटा मिहनाभर समदु्रात भटकत भटकत िफरत 

होता! शेवटी अगदी मद्रास या तटास लागता लागता पकडला गेला. अशा अनेक िनराशा झा याने यास, इतर 

बंदीवानांस जसे आशेचे वेड लागले होते तसे, यास िनराशेचे वेड लागले होते. कोणीही इंग्रजांचे रा य जाईल असे 

हटले की तो कातावे आिण सतंापून हणे, ‘‘अशा तीन लढाया झाले या मी पािह या आहेत. आिण इंग्रजांचे 

रा य जाणार हणनू प नासदा ऐकले आहे. पण ते सगळे खोटे. लु चेपणा केवळ. इंग्रजांचे रा य कधीही जाणार 

नाही. जो ते कधी जाईल हणेल तो . . . . आहे!’’ हणनू िशवी देई ! पण या माणसाचे मनात या इंग्रजांचेिवषयी 
िकंवा रा यािवषयी लवलेशही प्रीती होती असे कोणी समजेल तर ती चूक होती. तो एकदा इंग्रजांचा सडू घे यासाठी 
एक भयंकर कृ य कर यासाठीही िसद्ध झालेला होता. . . ! 

अ नस याग्रही रामरक्षा याचा मृ यू! 
या सपंाचे गडबडीतच रामरक्षा नावा या एका पंजाबी ब्रा मणा या मृ यूची दघुर्टना घडली होती. हे गहृ थ 

चीन, जपान इ यादी थळी प्रवास करीत असता रा यक्रांितकारकां या पक्षात समािव ट होऊन सयाम आिण 

रंगनू येथील बंड कर या या आिण सिैनकांस िबघडिव या या कटात दंिडत झाले होते. ितकडहेी यांस अितशय 

पीडा सहन करावी लागली होती. अदंमानातील कारागारात पाय ठेवताच यांनी पािहले की, ब्रा मणां या ग यातले 

यज्ञोपवीत काढून घे यात येत आहे. ते वतः परदेशी मरुलेले आिण बा य सं कार धमर् समज या या 
आकुिचतंपणाहून फार प्रग भ िवचारांचे होते. परंतु कोणासही यांचे इ छेिव द्ध यांचे धमर्िच ह काढून घे यास 

भाग पाडावे हे यांस न चून यांनी आपले यज्ञोपवीत दे याचे साफ नाकारले. अिधकार् यांनी अस या गो टीतही 
मखूर्पणाचा हेका चालवून ते तोडून टाकले. या धािमर्क अपमानाचा प्रितवाद कर यासाठी यज्ञोपवीत नाही तोवर 

मी अ न घेणार नाही हणनू रामरक्षा यांनी शपथ खा ली; अ न तर काय पण पाणी देखील ते घेईनात. िनजर्ल 

आिण िनर न असे कडक त करीत तो वीर या कोठडीत िक येक िदवस पडून रािहला. शेवटी काही पंधरा 
िदवसांनी यास नाकाने नळी घालून बळाने अ न दे यात येऊ लागले. यासही मिहना उलटून गेला. 
यज्ञोपवीताकरता झुजंत, मरणाचा पण क न तो ब्रा मण तसाच झगडत रािहला. या या पूवीर् या झाले या 
छळाने आिण या िनरशनाने खंगनू या या छातीत भयंकर दःुख होऊ लागले. डॉक्टराने यास क्षयाची भावना 
झा याचे कळिवले. सवर्जण हणत तू आता अ न घे; पण तो ऐकेना. मरणाचे दारी बसला. आ ही वतः या 
हातची िचठठी धाडली. शेवटी मो या प्रयासाने अ नग्रहणास याचे मन वळिवले. परंतु ददुवाने िवकोपास गेलेला 
िवकार बरा न होऊन तो ब्रा मण-वीर एक दोन मिह यातच मृ यू पावला.  

परंतु याचे हे प्रकरण ितथेच दबू न देता याची बातमी विर ठ अिधकारी, िहदंु थानी मदु्रालय आिण शवेटी 
कारागहृाचे चौकशीसाठी नेमले या मडंलकिमशन यांपयर्ंत पोचिवली गे याने शेवटी ब्रा मणांस कारागारात 

यज्ञोपवीत ठेव याचा अिधकार िमळाला. या यःकि चत अिधकारासाठी देखील एका ब्रा मणाचा बळी यावा 
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लागला. ब्रा मण बंदीवानांसच न हे तर सवर् पंथां या बंदीवानांस यांचे अ याव यक धमर्िच ह बाळग याची 
परवानगी सवर् कारागारांतून स या िमळालेली आहे.  

युद्धाचा शेवट जसाजसा येऊ लागला तसतसा जमर्नीचा पराभव प ट िदस ूलागला. ते हा पूवीर् जमर्नी या 
भरभराटीिव द्ध इंग्रजां या खो या िवजयां या बात या सांग याचा जसा इंग्रजांस प्रसगं आला तसाच जमर्नी या 
खो या िवजयां या का पिनक बात या उठवून यावर आप या ती  िनराशेची धार बोथट कर याकड ेबंदीवानांची 
प्रवृ ती वाढत गेली. इंग्रजां या पराभवा या इतक्या अवा या सवा बात या बंदीवान उठवीत की यु दानंतर एक-

दोन वषार्ंत इंग्रजांस बंदीवानांस पत्रे वाचू देणेच अिधक इ ट िदसले. कारण वृ तपत्रांतून िनदान अगदी लंडन घेतले, 

लाहोरला अमीर आला, इ यादी अद्भतु घटना तरी कोणी छापणार न हता. याच वेळेस आ हा राजबंदीवानांस 

अशंतः वरील कारणासाठीच आिण अशंतः आ हांस वृ तपत्र देऊन काही तरी मनोरंजन करता यावे हणनू या 
वेळचा सजु्ञ पयर्वेक्षक लडंन टाई सची सा तािहक आवृ ती कारागारात उघडपणे देत असे. शेवटी तुकीर्चा पराजय 

होत गेला हे ऐकून मी आनंदच मानी. ते मलुमानांस तर राहोच पण िक येक राजकारणाशी अपिरिचत असणार् या 
राजबंदीवानांसही प्रथम चले नाही. मागनू यां या ते यानात आले. जमर्नी या पराभवा या बात या मी 
यथात यपणे सांगे पण यांना या अिप्रय बात या ऐकून या सांगणार् याचाच राग येई. बरे बातमी 
िवचार यावाचून तर यांस राहवत नसे. मी कधी हटले, ‘‘बातमी सांगत नाही, तुम या समाधानासाठी खो या 
बात या सांगणे हे मी िन ं य समजतो. ’’ हणजे अगदी गयावया क  लागत. अशा वेळेस या बंदीवानांना जमर्नी 
पराजयाचा आिण तुकीर् या पराजयाचा खरा अथर् मी समजनू दे यासाठी आठव या या बैठकीत तोच िवषय 

एकदोनदा घेतला होता. अनुकूल असेल ते हाच बातमी ऐकणे हा मखूार्ंचा वभाव असतो. शूर आिण कतर्बगार पु ष 

प्रितकूल बातमी प्रथम ऐकू इि छतो. कारण प्रितकुलाशी टक्कर ताबडतोब देता यावी. नेपोिलयन बोनापाटर् रात्री 
देखील आज्ञा देऊन ठेवी की कोठलीही प्रितकूल बातमी आली की यास ताबडतोब उठिवले जावे. अनुकूल असेल तर 

उठ यावर कळवली जावी! यातही अनुकूल बातमी ऐक यासारखी तप चयार् िहदंु थानने अजनू केलेली नाही. 
अजनू िकतीतरी प्रितकूल बात या ऐकावया या आहेत! स य आहेना? मग ते प्रितकूल असले तरी यास त ड िदले 

पािहजे. मागे राजेलोक कोणी पुत्रज माची कहाणी ऐकिव यास आले हणजे सो याची कडी देत; पण को या 
पराजयाची बातमी अशा लोकांस घरात घुसनू, छातीवर बसनू शत्रचू जे हा देईल ते हाच काय ती कळणार! असे 

याड बनून कसे चालेल?’’ असे समजावून सवर् बदंीवानांना पराभवा याही बातमीमळेु होणार् या प्रितिक्रयेपासनू 

शक्यतो सांभाळ याचा प्रय न आ ही क . हळूहळू लढाई या उ तररंगा या बात या देखील ऐकून घेऊन यांची 
चचार् शांतपणे कर याची सवय बंदीवानांतील बहुतेक समजंस माणसांस लागली. तुकर् थान या पराभवामळेु 

िहदंु थानातील मसुलमानां या मह वाकांक्षेस लागलेले भलतेच देशिवघातक वळण वेळीच उतर यास साहा यच 

होईल हेही हळूहळू सवर्त्रांस समज ूलागले.  

तरीही इतर बंदीवानांवर तर काय पण राजबंदीवानांवरही लढाई या पिरणामाची थोडीबहुत प्रितिक्रया होतच 

गेली. काही यामळेु, काही कारागारांस कोठडीत बंद पडून पडून प्रकृतीवर अपिरहायर् पिरणाम होऊन आिण काही 
या अदंमानातील आरोग्यघातक वायुमानाचे योगेक न यामागनू आले या राजबंदीवानांतील धडधाकट आिण 
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शारीिरक पिर मास अपिरिचत नसले या आम या बांधवांतही िक येकांची प्रकृती अगदी ढासळून गेली. तीनचार 

वषार्चे आत कोणास आमांशाने जजर्र केले, कोणी आ मह येचे नाव काढू लागले, तीनचार शीख बंधू क्षय होऊन 

आम या डो यासमोर वारले. ते हा आ हीही याच िवकाराचे शंकेने याच ग्णालयात ठेवले गेलो होतो. ते 
देशभक्त उदार आिण शूर लोक असे पटापट मरताना पाहून फार वाईट वाटे. आपणही आज उ या असेच या 
वाटेनेच जाणार! हेच आ चयर् की जेथे तीन-चार वषार्ंत या अस या सु ढ आिण धडधाकट लोकांची शरीरप्रकृती 
खचून गेली ितथे आपली आज आठ-नऊ वष िटकाव ध  शकली! 

पुनजर् म घेऊन परत येईन - जोतीशचदं्र पाल.  

जोतीशचंद्र नावाचा एक बंगाली त ण लढाईचे िदवसांत बािरसाल येथे जमर्नी या श त्रा त्रांसह येणार् या 
रणतरीची मागर्प्रतीक्षा करीत बसले या बंगाली रा यक्रांितकारकांची पोिलसांशी जी उघड चकमक झाली यात 

गोळी लागनू आहत झालेला आिण मग ज मठेप वीपांतराची िशक्षा लागलेला होता. सपंाचे िदवसात कोठडीबंदी 
झा यामळेु एक िदवस सं याकाळी यास अ न, वाढून िशपाई बंद क  लागला. जोतीशचंद्र हणाले, कोठडीत शौच 

केलेला गमला (मडके)तसेच आहे. ते काढा हणजे अ न आत नेतो. कोठडीतच मडक्यात बंदीस परसाकड ेबसावे 

लागे हे पूवीर् सांिगतलेच आहे. िशपायी हणाला आता आत जा. या बोलाचालीत यास बळेच अ नासह या 
कोठडीत क डून िशपायी आिण जमादार िनघनू गेले. बारीने पण दाद घेतली नाही. रात्रभर या दपुार या शौचा या 
मडक्यास उशाशी तसेच सहन करीत जोतीशला या लहान स या कोठडीत राहावे लागले. अशा प्रकारचा 
राजबंदीवानास हा काही पिहलाच प्रसगं न हता. पण जोतीशबाबंू या सहनशक्ती या तटुत आले या दोरीस तो 
िहसका अस य झाला. यांनी ते अ न फेकून िदले आिण अ न याग केला. थोडचे िदवसांत यास रक्ताची भयंकर 

हगवण लागली. ते ग्णालयात आले. यांस अ नग्रहणाचा आ ही सवर् आग्रह करीतच होतो. अतंी प्र यक्ष भेटीत 

अगदी गळ घालनू यांचेकरवी अ नग्रहण करिवले; पण यामळेु तुटलेली दोरी पु हा हाती गवसली नाही, सांधता 
आली नाही. यांचे या रात्री भडकलेले डोके िबघडत िबघडत एका मिह यात यांस वेड लागले. पुढे ते वे यांचे 

ग्णालयात वषर्भर होते. पुढे गे या वषार्पयर्ंत बंगा यात एका तु ं गात होते. अतंी परवा एका पत्रात एका अगदी 
यःकि चत कोपर् यात एक चार ओळींची बातमी वाचली की ‘‘जोतीशचंद्र पाल यांचा अतं बर् हामपूर येथील 

वे यां या ग्णालयात झाला. ’’ अलीकड े यांचे वेड नाहीसे झाले होते असे हणतात. मरणानंतर यांनी आप या 
आ तांना पुढील आशयाचा सदेंश पाठवला होता - ‘‘मरणानंतर माझा आ मा वगार्म ये व थ घोरत पडले असे 

मनातसदु्धा आण ूनका! माझी मातभृूमीवरील भक्ती जर अकृित्रम असेल तर ित या सेवेकरता मी पुनजर् म घेऊन 

ताबडतोब परत येईन अशी िनि चती अस ू या!’’ - 'लोकमा य' जनवरी १९२४ 

वेडा जोतीश! अलीकड े यांचे वेड बरे झाले होते असे हणतात हणनू वर िलिहले आहे. परंतु या मरणाचे वेळी 
धाडले या िचठ्ठीव न जे वेड यांस आज म लागलेले होते ते बरे झाले होते असे काही िदसत नाही! 

आणखी एक उ तमातील उ तम, उदार, िहदंसुघंटनांचा पक्का अिभमानी असा पंजाबी राजबंदी असाच अगदी 
वेडा या, क्षया या िकंवा मरणा या तावडीत या काळी सापडत आलेला होता. ज्ञानतंतूं या क्षीणतेमळेु काही 
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राजबंदीवान अिनदे्र या आिण मि तक यथे या रोगास बळी पडलेले होते. यांत हेही गहृ थ सापडले. 

ग्णालयातून एक िदवस मला िचठ्ठी आली यात सवर् पिरि थती िलहून हा जीवनभार आता अस य होत आहे, 

आ मह या हाच एक उपाय उरला आहे हणनू वर िलिहले होते. त काल शक्यिततक्या यकु्तीप्रयुक्तींनी याचे 

मनात उ साह भरवून आिण रा ट्रसेवेसाठीच असे िन फळ मरण शक्यतो टाळणे हे आपले रा ट्रधमीर्य कतर् य कसे 

आहे हे वारंवार सगंनू यांस या सकंटातून सोडिव याचा प्रय न केला हणनू या आम या उदार िमत्रा या 
जीवनास तरी या वेळी आ हास पारखे हावे लागले नाही. एकदोन वषार्ंनी यांस जरा मोकळेपणी िहडंता 
ये यासारखे काम िमळून यांची प्रकृती सधुारतही गेली.  

िनराश झालेले लाला हरदयाळ 

याच सधंीस रा यक्रांितकारकां या कचर या धयैार्वर आणखी एक टोला मार यासाठी अगदी विर ठ 

अिधकार् यांकडून लाला हरदयाळांचे एक पत्रही वाचावयास दे यात आले. पूवीर् एक बोटभर छापले या तुक यास 

जवळ ठेव यासाठी आठ-आठ िदवस हातकडी देणारे अिधकारीच यांस अव य वाटे ते हा बोलाबोलावून अशी 
वतर्मानपत्रे वाचावयास देत. महायुद्धानंतर लाला हरदयाळजींनी एक पत्र प्रिसद्ध केले होते रा य-क्रांितकारकांशी 
सवर् सबंंध सोडून आता इंग्लडं या छत्राखालीच िहदंु थानने थािनक वरा य िमळवावे आिण त ेशांतते या 
मागार्ने वैध चळवळ क नच िमळेल अशा मताचे पुर कत झालो आहोत. बारीने मला आिण मा या बधंूंना एकत्र 

बोलावून ते कात्रण वाचावयास िदले. नंतर माझ ेमत िवचारले. मी इतकेच बोललो, की ‘‘लाला हरदयाळ प्रामािणक 

मनु य आहेत. ते जे िलिहतात तशीच यांची आज समजतू असेल हे मी जाणनू आहे!’’. याहून अिधक चचार् मला 
करता येत नाही इतकेच सांगनू आ ही परत आलो. हरदयाळ या पत्राचाच िवषय पुढ या बैठकीत आ ही घेतला 
होता. यांचा इितहास, एखा या प्रितकूल धक्क्यासरशी यापरुती तरी िनराश होणारी यांची वृ ती आिण 

आजपयर्ंत अनेक एकांितक मतांस धरीत सोडीत आलेली यांची प्रवृ ती ही मला माहीत होती. या वेळेपुरते ते जे 

बोलतील ते यांचे प्रामािणक मतच असे. पण ती िनराशेची आिण आशेची एकांितक प्रितिक्रया फार वेळ िटकत 

नसे, तसेच ते पत्रही! असाच िन कषर् बहुतेकांनी काढला. काही हणाले, हे पत्र केवळ आपले मत पाह यासाठी 
बनावट छापलेले आहे. मी तसे नसनू पत्र बहुधा खरे आहे असे सांिगतले. यातील तुकर् थान या आिण तदनुषंगाने 

अमीर आिण िहदंु थानातील काही मसुलमान यां या रा ट्रिवघातक, मह वाकांक्षेची केलेली मीमांसा मात्र सवार्ंस 

मा य झाली. मी ते रात्रिंदवस सांगतच होतो. या पत्रामळेु कोणा याही मनावर अिधक पिरणाम झालेला आ हास 

मळुीच आढळला नाही.  
युद्धाचे वेळी ‘‘आज चले, कल चले,’’ हणनू अगदी प्रितजे्ञवर सांगणारी आशा अशी िन फळ ठरली. जर का 

तो अडाणी भिव यवाद खरा झाला असता तर ते लोक इतर भिव यवा यांप्रमाणे सहजासहजीच योितिवर्द हणनू 

पदवी पावू शकले असते; पण आता योगायोगाने ती सधंी गेली. सवार्ंसच एक प्रकारची ती  उदासीनता भासू 
लागली. पण बुड यास काडीचा आधार. युद्धात सवर्सहा सटुका होणार ती रािहली पण यदु्धात इंग्रजांचा िवजय 

झा याने िनदान याप्री यथर् तरी काही सटुका िकंवा सटू िमळणारच की नाही? आता तीच चचार् चहूकड ेचाल ूझाली. 
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याच सधंीस िहदंु थानातही अदंमाना या आरोग्यघातक वायुमानािवषयी बरीच चचार् चाल ूझाली होती. मा या 
माग या उतारा िदले या पत्राने या िवषयाकड े देशाचे लक्ष ती तेने वेधले होते. याप्रमाणे मला वदेशात परत 

कोण या तरी तु ं गात आणनू ठेवावे हणजे बरे अशीही चचार् सु  झाली. शेवटी अदंमानात दाट वदंता उठली की 
राजबंदीवानांतील जनेु लोक िहदंु थानी कारागारात परत जाणार. आिण मी? िसगंापूरला! पाहता पाहता एक िदवस 

आमचे ीयतु जोशीबुवा आणखी एक-दोन राजबंदी खरोखरच िहदंु थानात जा यास िनघाले! यां या जा याची 
बातमी लाग या या आधीच मा या जा याची धूमच उठली होती. हणनू ते ग्णालयात आ हास युिक्तप्रयुक्तीने 

एकदा भेटावयासही येऊन गेले होते. एकत्र सखुदःुखाचे आिण िवशेषतः दःुखाचे भागीदार झाले या आम या या 
िन कपट सहत याने आमचा िनरोप घेतला -पण पाहतो तो आ हास याच कारागारातच ठेवून तेच आता 
िहदंु थानास गेले. आम या आिण आम या बंधूं या वारे पालट आिण थारे पालटीचा सभंव कधी येईल- कधी तरी 
या कारागारातून आमची याहून कमी अस य थळी बोळवण होईल ही आ ही कधीच फारशी आशा ठेवली 
न हती. यामळेुच या वेळोवेळी होणार् या िनराशेचे धक्के सोसता आले.  

राहता रािहली यु दातील िवजयो सवाप्री यथर् िमळणारी सटुका िकंवा सटू. एक िदवस ती भरवशाची हैस 

याली आिण सवर् बंदीवानांस वषार्मागे एक मिहना सटू िमळाली! काही हातारेकोतारे सोडले. राजबंदीवानांनाही 
सटू िमळाली.  

पण आ हास ? यथापूवर्मक पयत!् आ हास एक िदवसाची देखील सटू नाही - सटुकेचे नावच नको.  
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प्रकरण सहावे 

मरणो मखु श येवर 

युद्धा या उ तराधार्तील या सावर्जिनक उलाढाली चाल या असताच मागे उतारा िदले या पत्रात 

उ लिख याप्रमाणे आमची प्रकृती िदवसिदवस खगंत चालली. जे हा आमांशाचा िवकार अगदीच िवकोपास गेला 
आिण प्र यही शंभरपयर्ंत ताप अगंात राहू लागला ते हा कुठे एकदाचे आ हास जरा नीट यव थेने ग्णालयात 

ने यात येऊन उपचार सु  झाले. कोण याही बंदीवानास ग्णालयातील थोडाबहुत आराम आजारीपणात 

कारागारात येताच िमळू शके. आमचा आजार इतका िवकोपास गे यावर आजारीपणात ग्णालयात शु ूषा केली 
जा याची ती सवलत आ हास आठ या वषीर् दे यात आली. नाही तर आजारी झालो तरी कोठडीबंदी काही सटुली 
न हती.  

एकदा ग्णालयात नेले गे यावर मग पयर्वेक्षकाने कारागारात शक्य िततकी आमची यव था केली. अ न 

वारंवार पालटून पचेल तसे देविवले. या पिरवतर्नास मळू कारण आम या पत्रांनी िहदंु थानाम ये िविधमडंळात 

आिण वृ तपत्रांत चाल ूझालेली चचार् होती. परंतु ही बरी यव था इतक्या िवलबंाने झाली की प्रकृती सधुारेना; 
अगंात ताप भरे तो उतर यास क्वीनीन एकसारखे दे यात येई. यामळेु आमांश आिण रक्ताची आव वारंवार त्रास 

देऊ लागली. के हा के हा भात वा दधू जसेचे तसे रेचात िनघून जावे इतकी पचनशक्ती क्षीण झाली. पोटर् लेअर 

हणजे अदंमान - म ये क्षय आिण आमांश आिण मलेिरया हे बहुधा हातात हात घालनू चालत. आ हास आमांश 

िन मलेिरया लागला होताच. सहा-सात मिह यांनी क्षयाची शंका आ हासच न हे तर डॉक्टरनाही येऊ लागली हे 

साहिजकच होते. या ग्णालयात आम या आजबूाजसू चांगले ढकाय असलेले ध टपु ट राजबदी आिण बंदी 
क्षयास, आमांशास आिण मलेिरयास बळी पडत होते. तेथे आम या आठ-आठ वष तु ं गा या िवषारी छायेखाली 
खुरटून गेले या प्रकृतीचा काय पाड? आमांशामळेु अ न व यर्. अ नाभावामुळे अशक्तता वाढली. म जातंतू 
अगदी क्षीण झाले. कारागारात मन रंजिव यासच न हे तर आ यासही समाधान दे यास एकच काय जे साधन 

असे ते हणजे वाचन! पण या तांतिवक क्षीणतेने (Nervous debility) ते वाचन वा बौिद्धक सवंादही झपेेनासे 

झाले. जरा वाचले वा बौिद्धक सवंाद केला की ताप झटकन एक-दोन अशंांनी वर चढे, हणनू वाचन सोडले. पु तके 

जवळ देखील ठेिवनासा झालो. खाटेवर पडून असावे. यामळेु कारागारात आधीच दधुर्र भासणरी वेळाची लांबी 
अशी कंटाळवाणी दीघर्ता पावावी की बोलनू सोय नाही, आिण तो लांबलचक वेळ आमांशा या वेदना िकवा तापा या 
भणभणीत काडावयाचा. तरी याही ि थतीत माग या प्रकरणांतून विणर्ले या सावर्जिनक खटपटी तसाच शक्यतो 
करीत रािहलो.  

 राजवा यांतही रोग असतातच! 

एखाद वेळे वाटे की, कारागारात आपण आजारी पडलो हणनू आप यास कारागाराचा िविश ट त्रास येतो 
आिण बाहेर असतो तर बरे असे वाटते. पण कारागारावरच सवर् दोष लादणे अ या य आहे. बाहेत तरी काय! जे 

बाहेर आहेत ते काय या रोगांनी आजारी पडत नाहीत की काय! मलेिरया, आमांश आिण क्षय यांना राजवा यांतूनही 
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म जाव नसतो. लेग या साथी, अ फलएु झाचा भिडमार सु  होतो ते हा मुबंईसारख्या नाटकगहृांनी आिण 

िवलासांनी आिण िव यु ीपांनी झगमगले या नगरांतूनही घरोघर मरणाचे क हणे ऐकू येत नाही का? एकेका 
घरात चार-चार मरणाची अथं णे पसरलेली नसतात काय? मग आपण कारागारात आहोत या भावनेने जी एक 

दःुखाला ती ता प्रा त होते ती बहुतांशी िनरथर्क आहे. कारण बाहेरही ही दःुखे भोगावीच लागतात. अशा शेकडो 
झोप या आहेत- अशी शेकडो गावे आहेत की जेथे हजारो दीन दिरद्री याच आजारांनी तळमळत पडले असता तुला 
कारागारात जो डॉक्टर, जी शु ूषा आिण जी औषधे िमळत आहेत यांचा लवलेशही लाभ यांना िमळत नाही! 
तु या कारागारातील या परतंत्र ददुर्शेहूनही यांची ती वतंत्रतेची ददुर्शा अिधक अस य आहे. मग आजाराचे दःुख 

तेवढे सोस. कारागारात आहे हणनू मी आजारी पडलो असे कुथत या आजाराचे दःुख कारागारा या क पनेने 

अिधक दु सह क  नकोस. कारागारात नसतो तर िकती चांगले झाले असते! ही तुझी हुरहूर इतर टींनी खरी 
असली तरी आजारीपणा या िवषयात ती िततकी खरी नाही. कारण आजार आिण यांचा सेनापती मृ यू हा 
कारागारात वरचेवर भेटतो हे जरी खरे असले तरी बाहेर अगदी भेटतच नसतो असे नाही. कारागारीय जीवन 

बाहेर या जीवनाहून फारसे अिधक िनरथर्कही नाही, कंटाळवाणेही नाही, िशळेही नाही, एकसारखे नाही, हे त वतः 
झाले.  

यवहारतः पािहले तर जर बाहेर या वातं यािदक रा ट्रीय चळवळी िकंवा वैयिक्तक जीवनातील भातुकली 
साथर् आिण गभंीर असतील तर हे कारागारीय जीवनही अगदी तसे नाहीच असे नाही. या रा ट्र वातं या या महान 

येयासाठीच हे कारागार, हा बंदीवास, ही तप या तू आिण तुझ े हे सहतपी आचरीत आहेत. या येया या 
गांभीयार्चे तेज परावितर्त होत अस याने तु या कारगारीय जीवनातील लहानसहान गो टीही बाहेरील मोठमो या 
जीवन-घटनाप्रमाणेच तेज वी आिण आदरणीय आिण मह वा या भासणार् या आहेत. रिशया या झार या िकंवा 
एखा या रासपुतीन या िवलासी व रा य यापीउलाढाली लोक िजतक्या उ सकुतेने वाचतात याहून अिधक 

उ सकुतेने आिण पू यबुद्धीने रिशयातील एखा या अलेक्झांडरला मा न सबेैिरयात सडत पडले या 
क्रांितकारकां या वैयिक्तक आिण लहानसहान हालचाली के हा के हा वाच या जातात. राजवा यावर किद्रत 

झालेले नसते इतके एकाग्रतेने सावर्जिनक लक्ष के हा के हा िनवार्िसतां या झोपडीवर िकंवा दंिडतां या कारागारीय 

अधंारकोठडीवर िवद्ध झालेले असते. आिण नसते ते हा देखील रा ट्रीय उषःकाल यावयास या अधंारकोठ यांतील 

अधंारा या घिटका मोजीत बसणे अ यंत अव यच असते आिण हणनूच अ यंत मह वाचे असते, मग 

कारागारातील जीवन केवळ कारागारीय हणनूच बा य आिण वतंत्र जीवनाहून हीनतर िकंवा यथर्तर का 
वाटावे? 

वतंत्र जीवन? वे या मना, या कारागारा या िभतंीबाहेर का वातं य आहे? या दगडी िभतंींपलीकड े

सिृ टिनयमां या िभतंी आहेत! मनाला ‘इ छे या, िक्षितजा या िभतंी’, आहेत! या कारागारा या िभतंींनी तू 
िजतका बद्ध झाला आहेस िततकेच ते बाहेरचे तुला वतंत्र वाटणारे लोकही बद्ध झाले आहेत. थोडक्यात हणजे जे 

कारागारात तेच बाहेर, हे प्रमाण अिधकउणे असेल- पण प्रकार एकच.  
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आिण करमणकू? ही काय करमणकू, या पहा या पु तका या दोन पृ ठात मुगं्यांनी आपली राजधानी बांधली 
आहे.  

आजाराची जी गो ट तीच कंटा याची. कारागारात जीवन एकसारखे आिण िनरथर्क वाटते. पण त वतः 
पाहता बाहेर तरी काय आहे? तू बंदी आहेस. पण हा बदंीपाल आिण हा पयर्वेक्षक तरी बंदी नाही ना? पण काय फरक 

आहे! तहेी प्र यही उठतात, कायार्लयात बसतात, तेच ते िलिहतात. खातात, िनजतात! पु हा उठतात- पु हा 
िनजतात. यांचेही जीवन कोणाचे मोठे साथर्क व पावते आहे. लग्ने झाली, मलेु झाली, पे शन िमळाले, हे साथर्क? 

लहान मलेुही भातुकलीत हे सवर् प्रकार खेळतातच. या पोरखेळाहून या ससंाराचा काही तर अिधक अथर् तु या 
कारगारीय अ वयाने, टीने, लागतो का? त वतः दो हीही खटाटोप यथर् आहेत. कारण आईबापां या कडवेर 

वाढावे, मग यांस मशानात पोचवून मलुाबाळांस कडवेर वाढवावे, आिण मग आपण मशानास पोचावे - 

कशासाठी? काय िमळते या सवर् खटाटोपात? हे चक्रही एकसारखे आिण कंटाळवाणेच नाही का? आचायार्ंनी 
िवचारलेला प्र न ‘‘ततः िकम’्’ हा तु या कारागारीय परवश चळवळीस िजतका लाग ूआहे, िततकाच तो बाहेर या 
महायुद्धां या चळवळीसही लाग ूनाही का? या फ्रा स आिण जमर्नीने िकतीदा हेच युद्धाचे पोरखेळ केलेले आहेत? 

फ्रच लोकांची गॉलवर वारी झाली ते हापासनू आजपयर्ंत- आज फ्रा सने िवजय मानावा की उ या जमर्नीपुढे नाक 

घासनू काळासतुकी वेष धारण करावा. आज नेपोिलयन पिहला की उ या नेपोिलयन ितसरा; बाजीराव पिहला की 
उ या बाजीराव दसुरा! यात या एकसारखेपणात, या चूळबोळक्यां या मांडामांडीत आिण मोडामोडीत हा उभा 
ससंार कोणता अथर् साधीत आहे? िजकड े ितकड े ते एकसारखे. पण कंटाळा, िनरथर्कता, त वतः कारागहृाचे 

कोठडी या दारावर न हे तर ससंारातील प्र येक राजवाडयावर, ताजमहालावर, पवर्तावर आिण समदु्रावर हीच पाटी 
टांगलेली असते की ‘‘ततः् िकम!्’’ मग कारागारात आहेस हणनू िवशेष वाईट का वाटून घेतोस! जे कारागारात 

तेच- िहदंु थान वतंत्र झाले तरी. 
बातमी! बातमी! या बातमी या लालसेची तीच ि थती. कारागारात बातमी िमळत नाही आिण बाहेर िमळते 

हणनू कारागार अस य वाटते? हे पहा कोण याही बातमीने अिंतम समाधान होणारे आहे का? अगदी िहदंु थान 

वतंत्र झाले; तरी मना! िचरकािलक अशी काहीतरी शा वती मानता येईल का? िहदंु थान आज वंतत्र झाले; पु हा 
वैभवाने िशिथल झाले; पु हा परतंत्र झाले; तो इितहास पहा. या िपढीने वातं याथर् लढावे, पुढील िपढीने ते भोगावे; 

ितसरीने ते गमवावे, पु हा सहावे, लढावे, मरावे, भोगावे, गमवावे- प्र येक रा ट्राचा, प्र येक राजकुलाचा, प्र येक 

समाजाचा उभा इितहास, सवर् बात या, या तीन-चार वाक्यांत भरले या आहेत. एवढया एकदा ऐक या की पु हा 
बातमी हणनू उरत नाही. छे! रा ट्रांची न हे तर उ या िव वाची देखील नवी बातमी हणनू येणे नाही. कारण सवर् 
उलाढालीतील अगदी िनणार्यक अगदी शेवटची, प्रलय! ही प्रभव िव वाची पिहली बातमी. ती आता िशळी झाली 
आहे. आता जी अगदी ताजी बातमी हणनू ऐकू येणार तो प्रलय! बस प्रभव ते प्रलय, यात सवर् बात या आ या. 
आिण या दो ही तुला कळ या आहेत. मग कारागाराम ये बातमी नाही हणनू िविश ट दःुख का मानतोस, 

नुस या पोरखेळा या बात या, भातुकली या बात यांहून त वज्ञांस अिधक रंजनाहर् कशा वाटणार! या क्षिणक 

आिण उ पती, लय, अभाव, प्रलय, ज म, मृ यू या लबंकाम ये कुठेतरी हेलकावा खाणार् या बात या आले याच 
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आहेत. या इतक्या क्षिणक आहेत की यांतील कोणतीही बातमी शेवटची हणनू हणता न आ याने ही 
बात यांची तृ णा कधीही शमणार नाही- मग तू कारागारात बस िकंवा जगात अगदी वार् यासारखा मोकळा सटू! 

गे या मिह या या बातमीसाठी कारागारात चुटपुट लागते तर गे या तासा या बातमीिवषयी अमेिरकेत चुटपुट 

लागते! कारण ितकड ेप्रितप्रहरी नवे पत्र िनघते हणनू गे या प्रहराची बातमी िशळी वाटून ता या प्रहराची बातमी 
िमळ यासाठी मन लोलपू आिण यवसायातील बाजारभावामळेु िचतंातुर होते. उ या पृ वीवरील सवर् बात या 
क्षणोक्षणी कळू लाग या तर मनु य मगंळावरील बातमी ऐक यासाठी असाच चुटपुट करीत बसेल की तू जसा या 
कारागारात िहदंु थानातील बातमी ऐक यासाठी बसला आहेस.  

ते हा त वतः पािहले तर कारागारातील तुझ ेजीवन बाहेर जे वतंत्रपणे िफरत आहेत यां या जीवनाहून 

अगदीच यथर् नाही. ती पहा मुगं्यांची नगरी लोकसखं्येने अगदी पाटीलपुत्रात न हती इतकी ती गजबजली आहे. ती 
अडंी, ती यांची राणी, ती यांची राजक या, या यां या लढाऊ मुगं्या हणजे खड ेक्षित्रय सै य पहा. मुगं्यांतही 
चातुवर् यर् सपु्रिति ठत आहे. मिवभाग आहे. ते पलीकड ेआकाशात तु या डो यांपुढे तरंगत िफरणारे ितळाहून 

दसपट सू मतर असणार् या घुंगु टांचे रा ट्र पहा. थवाचा थवा य ूलोकां या िफर या अव थेतील रा ट्राप्रमाणे 

एकित्रत उडत प्रवास करीत चालला आहे पहा. आिण या घुंगु टास यःकि चत लेखू नकोस. एवढा तू मनु य पण 

तुला पंख नाहीत. पण या ितळा या दहा या तुक या एव या या घुंगु टास बघ ते पंख. यातील नायू िकती 
सू म असतील पण िकती कायर्क्षम! ते ई वरी कौश य िनरीक्षण कर. ही काय करमणकू नाही? मोठमोठे शा त्रज्ञ 

केवळ कृिमकीटकांचे वा पशुप यांचे जीवनक्रमांचा अ यास कर यासाठी आयु याचे आयु य एखा या वा ळापुढे 

वा मधाचे पो यापुढे बसनू काढतात. ते जर िनरथर्क तु छ नसेल तर तुझ ेतरी आयु य या कारागारात िनरथर्क 

जाते आहे हणनू का हणावे? 

 मांजराचे भांडण आिण रामायण 

िकंवा ही करमणकू पहा. ती मांजरे प्र यही उ तररात्री आपली प्रीित गीते गात िफरतात. इतक्यात एकादा 
प्रित पधीर् येऊन या रितगीतांचे पयर्वसान रणगीतात होऊन भयकंर रण माजते. का? उपहासा पद वाटते हे सारे? 

पण मग रामायण तरी काय आहे? या दोन मांजरांसारखीच दोन मनु ये कामातुरतेत प्रित पधीर् झाली आिण यांचे 

भांडण जुपंले. ही मांजरे नखांनी ओरबाडतात आिण त डांनी भयानक गजर्ना करतात. ते भाला, तलवार, ित्रशूळ 

घेऊन बोचकरीत होते आिण दुंदभुी या त डांनी गजर्ना करीत होते! बाकी मनोिवकारांचे ती व, गभंीर व आिण 

याकुल व उभयपक्षी समान होते. मांजरांस या बोक्याची लढाई आ हास रामरावणांची वाटली िततकीच मह वाची 
वाटत असणार हे उघड आहे. िवकासवादा या भाषेत बोलावयाचे हणजे हे माजार्रायणच िवकास घेत घेत 

रामायणात पिरणिमत झाले आहे.  

िवकासवादाची गो टच िनघाली हणनू तेही पहा. जीवनकलह हे िवकासाचे जसे िवघटक साधन आहे तसे 

अप यसगंोपन हे सघंटक साधन हणनू िवकासशा त्रज्ञ हणतात. जीवनकलहाचे त वानु प या 
माजार्रायणाचाच रामायण हे िवकास आहे तसेच या अप यसगंोपनाचे त वानु प ‘मेरी’चे िकंवा ‘यशोदे’चे मातपेृ्रम 
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हा या गहृपािलत मादी या पे्रमाचा िवकास आहे. त ेपहा कारागारीय डॉक्टरचे अगंण आिण यात आप या दहा-
बारा िपलांस मागे पुढे घेऊन खेळवीत आिण मधूनच यांस कुकूचीकूचे मजंळु पाळणे हणत चाललेली ती क बडी. 
पहा या घारी या झपेपासनू कसे आपले िपल ूवाचिवले. पूतने या झपेेसरशी यशोदा कळवळली नसेल तसा या 
घारीची झपे आप या िपलांवर पडताच ितचा जीव कासावीस झाला. पहा ते सृ टीचे कौतुक, लहान मलुांचे खेळ 

िकंवा शाळेतील चढाओढी पाह यास दिशर्के (ितिकटे) काढून लोक जातात. हा या लहान िपलांचा थवा. या यां या 
उ या, ती कुलकुलकुल िकलिकल, ती दाणे िटप यात चढाओढ आिण या आ यापा या, तशाच मनोरंजक न हेत 

काय? यां या मनात तेच खेळाडू भाव आिण तोच आनंद उचंबळत आहे. जीवन हे जीवोजीवी समसवेंदन झालेले 

असते. केवळ सहानुभतूीने ते जगनू पहा.  

पंधरा िदवस तरी सखु िमळते तर! 

ग्णालयात आिण िजथे जवळ जवळ एक वषर् काढ यानंतर पु हा जे हा पाच क्रमाकां या चाळी या ितसर् या 
तळावर (मज यावर) अगदी एकांतात आ हास ठेव यात आले ते हा या ओसाड वेळात अशा ‘प्रितप्रसव’ 

िवचारांनी कारागारात वाटणार् या मना या उ वेगाशी आिण देहा या क्षीणतेशी भांडत बसावे. के हा के हा प्र यही 
एकनाएक दखुणे मागे लाग याने वाटावे की, आता हे देहव त्र अगदी पांघरता न ये याइतके जीणर् झाले यात शंका 
नाही. पण क्विचत प्रकृती पुढे सधुारेलही, पण वाट तरी िकती पहावयाची. सहा मिहने वषर्-दीड वषर् गेले. आज 

आमांश, उ या रक्तामांश, परवा ताप, तेरवा आणखी काही. असे सोशीत रािहलो. शेवटी िन चय केला की हे 

कारागार काही आ हास सटु याचा सभंव िदसत नाही; आिण हे कारागार सटुत नाही तोवर प्रकृती सधुारत नाही. 
मग पुढे उपयोगी पडले हणनू कसेबसे तोलनू धरलेले हे शरीर - याना फेकून एकदाचे. सुखासाठी सवर् खटाटोप. 

दःुखात रडत कुठवर बसा असे हणनू मिह यातून िकती िदवस देहधारण ससु य असते आिण िकती िदवस 

त्रासदायक होते ते ठरिव याकिरता िभतंीवर गणती ठेवली. प्र यही आजार वा त्रास झाला िकंवा िदवस बरा गेला ते 
िभतंीवर िटपावे असे दोन मिहने गेले. नंतर घेतली बेरीज. पाहतो तो साठ िदवसांत पंधरा-एक िदवस प्रकृती िजवंत 

राहावेसे वाटावे इतकी बरी होती असे िदसले. तर मग अजनू सवर्च दःुखमय नाही. पंधरा िदवस तरी हा देह सखुमय 

होतो. पाहावे तर मग जगून आणखी थोड!े 

पण अशा नुस या मना या मनोर् यावर कोणास थोडचे सदोिदत राहता येते. व तुि थतीचा गु वम य खेचून 

यास खाली ओढ यास थोडाच सोडतो. असेच एकदा ओढले जाऊन आ ही अगदी मरणा या गत या टोकावर 

ल बकळत पडलो. ग्णालयात शरीर अ यंत क्षीण, ९५ प डावर वजन आलेले, पोटात अ न हणनू जात नाही, 
क्षयाची िच हे, ताप नेहमी अगंात कणकणत असलेला, आपले असे जवळ कोणी नाही, शत्रपू्रमाणे लेखले या आिण 

लेखणार् यां या बंदीत, अपमानात, िनराशेत, कोणाशी पे्रमाचे श द बोलावयाची चोरी, थोड े खालीवर 

बस याउठ याची चोरी अशा ि थतीत दोन-तीन मिहने प्रकृती इतकी िवकोपास गेली की के हा मृ यचूा िहसडा 
बसेल आिण जीवनाचा धागा तुटेल याचा मळुीच कोणास भरवसा वाटेना. जगावयाचे हटले तरी जगणे अशक्य 

होणार असे िदस ूलागले.  
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ते हा वाटावे या ग्णालयात आता मरण येणार! पुढे काय? प्र यही बौद्धां या शू यवाद, ज्ञानवाद, 

िवज्ञानवादापासनू तो हेनकेल हबर्टर् या ‘स ट स’ आिण िवकासवादापयर्ंत मरणानंतर या सवर् उपप ती मनात 

िववंचून पाहत बसावे. मीमांसेपासनू मील या उपयकु्ततावादापयर्ंत ‘धमार् या’ हणजे कतर् यकमार् या व पाचा 
उहापोह िववरणनू पहावा. अशाच अगदी क्षीणते या एका िदवशी जीवना या शेवटचा िनरोप हणनू ती 
‘‘मरणो मखु श येवर’’ ही किवता केली. ती करताना ती वाचावयास आ ही जग ूअशी खरोखरीच काही आशा 
न हती.  

धरलो गेलो ते हा इंग्लडंात फाशी या छायेत ‘माझे मृ यूपत्र’ हणनू आिण फाशीची िशक्षा या िदवशी 
दे यात ये याचा भरपूर संभव होता या िदवशी ‘पिहला ह ता’ या किवता रच या हो या. यानंतर मरणा या 
अगदी उंबर यावर उभे राहून या याशी दोन श द बोलावयाचा प्रसगं या ितसर् या ‘मरणो मखु श येवर’ या 
किवतेत आलेला होता. या तीनही किवता 'Echo from the Andaman' या पु तकात प्रिसद्ध झाले या आहेत.  

 ित ही बंधूंची भेट 

या वषार्त मला आिण मा या बंधूंना घर या मडंळीं या भेटीची परवानगी एकदाची िमळाली. इतरांना 
अदंमानात पाच वषार्ंनी घरची मडंळी आणनू एक-दोन िदवस आिण कधी आठवडहेी यां याबरोबर राहावयास 

िमळे. आ हांस ती सवलत आठ वषार्ंनी दे यात आली. तीही िकती उलाढाली करा या लाग या ते हा! एकदा तर 

माझ ेकिन ठ बंधू परवानगी िमळून आम या कुटंुबासह कलक यास ये यास िनघाले देखील तोच ती परवानगी 
पु हा र  झा याची तार आली. अशी िनदर्य थट्टा सारखी चालली होती. मुबंई सरकारास िवचारावे तर यांनी िलहावे 

पोटर् लेअरला िवचारा. पोटर् लेअरचे किमशनरला िलहावे तर यांनी िलहावे िहदंु थान सरकारास िवचारा. िहदंु थान 

सरकारास िलिहले तर यांनी हणावे हा मुबंई सरकार या अनरुोधावर (िशफारशीवर) अवलबंून राहणारा प्र न 

आहे. असे चालता चालता १९१८-१९ या म यंतरी एकदाची भेट झाली. पण ती कारागारात- इतरांप्रमाणे एकत्र 

राहणे दरूच पण एकत्र बसणे ते पयर्वेक्षकासमोर. यातही न जाणो एखादा क्रांितकारक कट होतो की काय या भयाने 

एका पड यामागे एक मराठी जाणणारा वॉडर्र आ ही काय बोलतो ते ऐकावयास छपवून ठेवलेला. अशा 
पिरि थतीत आठ वषार्ंनी मा या किन ठ बंधूंस, मा या धाक या भावजयीस आिण मा या प नीस आ ही भेटलो. 
किन ठ बंधूचंी प्रकृती सु ढ असलेली पाहून समाधान वाटले. या भेटीचा आनंद शक्यतो उपभोग यासाठी इतर 

भतूकाल या, वतर्माना या आिण भिव या या सवर् िचतंा आिण दःुखद मतृी बळपूवर्क दयाने तळाशी दाबून 

ध न अगदी एखा या लग्नमडंपात िनिवर्घ्न पार पडले या लग्ना या गो टी सलील बोलत बसावे तसे हासत 

खेळत तो तास दीड तास बोलत बसलो. पण विहनी - मा या ये ठ बंधूं या प नी - या का आ या नाहीत? 

िज यावर आम या कुटंुबां या दःुखां या ओ याचा अिधकातील अिधक भार राजकीय सकंटात पडला आिण िजने 

तो अिधकात अिधक धैयार्ने आिण एकिन ठेने तो सोसला ती माझी लहानपणाची मतै्रीण, ममतेची आई, 

राजकारणातील अ यंत िव व त सहकािरणी, मा या आिण ित या िनवार्िसत पती या भेटीसाठी सारखी सात वष 

झरुत वाटत पाहत असता आता आय या वेळेस ती विहनी भेटीस का आली नाही? कारण की वष  न ्वषर् या 
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भेटी या वाटेकड ेआप या पणतीतील तेलवात सारीत सारीत टक लावून बसलेले ते ितचे व सल, िवरह याकुल 

डोळे यां या पणतीतील ते आशेचे तले आिण ती जीवनाची योत सपंून गे यामळेु आय या वेळी िमटून गेले! 

आप या रा ट्रा या मगंलाप्री यथर् पेटिवले या िवयोगा या अिग्नकंुडात झरुत जळत आज ती अतंी भ म झाली 
आिण उ या अदंमानास आप या पतीस भेटावयास जावयाची परवानगी आहे हणनू अिधकार् यांची दयाळू तार 

आली! 
ती वातार् बंधूने सांिगतली, ती हलाहल िगळावे तशी गपुिचप िगळून टाकली. उलट हटले, हे जग 

पिरवतर्नशीलच आहे. कधीतरी सयंुक्तांचा िवयोग होणारच. आजपयर्ंत देवाने एकत्र राहू िदले हेच उपकार, यातही 
आता आप या आयु या या नाटकाचा उ तररंगच लागणारा आहे. आता एकेक पात्रे कथानकातून अशीच 

गळावयाची, या य रंगभवू न अशीच ितरोिहत हावयाची. आिण अ याचे रंगभवूर? हे पहा बाबांची 
पुनजर् मावर िन ठा आहे. ते हा यां या िन ठेप्रमाणे विहनींचा आ मा क्विचत, न हे बहुधा िन चयाने, या वेळी 
सु म पाने आप या या कौटंुिबक समेंलनात समािव ट झालेलाच असेल, सगळे हे ऐकत असेल. बरे 

आम यासरख्या कोणाची िततकी िनःशंक िन ठा नसली तर ग्रथंच आटोपला. रा ट्रा या िहताथर् रणात वीर झुजंत 

असता जी वीरांगना उ तजेन देत देत सकंटां या धारेने छाटली जाते ती धारातीथीर्च पडते. आिण पडते हणजे 

अवघ्या दःुखातून सटुत,े जशी अग्नीची योत िदसत िदसत नाहीशी होते, िवझते, मकु्त होते, सखुदःुखातील होते. 

हणनू एवीतेवी ित यासाठी दःुख अकारण आहे. आप यास ती उरली नाही इतकेच दःुख सोसणेच कतर् य असे 

सांगनू तो िवषय सोडून िदला. आिण रा ट्रीय आिण धािमर्क आिण कौटंुिबक आिण िवनोिदक सभंाषण या 
समया या कक्षेत िजतके अिधक भरता येईल िततके भ न घेतले. एका तासात इतके बोलनू टाक याची शक्ती 
मा यासारख्या बोलघेवडयासही क्विचतच आलेली असेल. आ हा ित्रवगर् बंधूचंी एकत्र झालेली अशी ही भेट बारा 
वषार्ंनी झाली! मुबंईहून िवलायतेस गेलो ते हा नौयानांचे अ यावर ितघे उभे होतो १९०६ या वषीर् - ते आज 

अदंमानचे कारागारात पु हा भेटलो १९१९ या वषीर् आिण केवळ एक तास काय ते भेटता येईल या अटीवर!  

मला मा या प नीची भेटही एक अधार् तास एका तात घे याची परवानगी िमळाली होती. लगेच मा या 
बंधूंना आिण कटंुबीयांना पोटर् लेअरमधून नौयानावर चढिव यात आले. आठवडाभर देखील या बेटावर बेट 

पाहा यासही राहू िदले नाही. न जाणो टेहळणी क न आम या सटुकेसाठी एखादी नाव नाहीतर िवमान धाडून 

दे याचा कट हायचा ! मा या बंधूं या ये याने वसाहतभर सवर् लोकांची यांस पाह याची उ सकुता वाढलेली 
होती; पण कोणासही भेट याची बंदी होती. तरी देखील या भािवक बंदीवानांमधील िक येकजण तीस भीक न 

घालता यांस भेटून गेले आिण पे्रमाने यांस फळफळावळी या भेटी दे यास कचरले नाहीत.  

 िवकार िन िववेकाच े वं व 

मडंळी गेली. एखा या तापा या रात्रीत म येच एक क्षणभर डोळा लागावा, एखादे गोड व न पडावे आिण 

क्षणात पु हा जाग येऊन आजारी अथं णावर आपण तळमळत पडावे तसे या पाच क्रमांका या ित्रतल चाळीतील 

ितसर् या तक्तावर पु हा बंद होऊन पडलो. आता ग्णालयातून आ हास इथे बंद केलेले होते. अगदी एका त पण 
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समोर समदु्र आिण आकाश आिण या समदु्रातील ते रास नावाचे बेट प ट िदसत असे. अशी मकु्त वायूची आिण 

मकु्त याची कोठडी आ हास आजपयर्ंत िमळाली न हती. यातही चाळी या या सो यात िफरावयास िमळे. 

ते हा या रासची शोभा पाहत बसावे. डोक्यात िवचारांचे चक्र चाले. त्रास होई. के हा के हा मनात िवकारांचे बंड 

माजे. अगदी अनावर होऊन िववेकास िसहंासनाव न उचलनू फेकून देणारे बडं होई ते हा क्षणभर यांना शरण 

गे यावाचून ते मोड याचा दसुरा मागर् शक्य िदस ूनये. मग ते अराजकपणात आपसात झुंजनू अ यो यास बळी 
पडू लागलेसे पािहले की पु हा आ ही आम या हाती रा यकारभार घेऊ लागावे आिण एकेकास बद्ध क न िववेकाचे 

थानावर याची पुन थार्पना करावी. यां या हाती मन सापडू नये हणनू जाणनूबुजनू अगदी यःकि चत गो टी, 
चरणार् या या का प ड या गायी, उडणारे आिण खोबरे पळवून यावयास कूट युद्धाचे कावे करणारे कावळे, िकवा 
‘रास’कड ेजाणार्या नाव पाहत यात मन घालीत बसावे. कारागारात एका ता या अितरेकाने मन इतके अतंमुर्ख 

होते की यास बळाने बाहेर ढकलावे तरी बिहमुर्ख होत नाही. बाहेर या गो टींत गुगं याची सवय सटूुन जाते. तेच ते 
जनेु िवचार घोळीत बस याची भगंड सवय यास लागते.  

यातही वाचन अशक्ततेमळेु अशक्य झालेले; ितथे गभंीर िवचारांचे आिण यानधारणािदक अ यासाचे 

नावच नको. या समोर या समदु्राकड े बघता बघता आिण या या या लाटांप्रमाणे िच तवृ तीं या लाटांस 

एकीतएक िवलीन करता करता के हा झपकन मन या समदु्रा याच खोलीप्रमाणे को या गभंीर खोलीत नाहीसे 

होऊन िच त एकाएकी यान थ हावे. कधी या समदु्रात, क दणात िहरकणीसारख्या शोभणार् या या लहान 

‘रास’ बेटा या म ये उंच उभारलेले त ेचचर् आिण आकाशाकड ेएखा या अगंलुीप्रमाणे सबंोधन करीत रािहलेले 

िशखर पाहत मन एकाएकी तसेच एकाग्र होऊन आकाशातील या परम िप या या मतृ पशार्ने मगु्ध हावे; पण 

ती गभंीर एकाग्रता वा या िवशाल मगु्धतेचा तो एकांितक उमाळा या अशक्त आिण तांतिवक दबुर्लतेने पंग ू

झाले या िच तास आिण म जास सहन होऊ नये. अशा यानानंतर वा िवचारांचा ओघ ओसरताच डोके दखुू 
लागावे, म जास आिण ज्ञानतंतूस ताण पड यासारखे वाटून दबुर्ळता िवशषेच वाटू लागावी; हणनू तो आनंदही 
पारखा झाला. अशा वेळी भगवान बुद्धाची आठवण हावी. या उपासानंतर आले या मू छर्नेतून उठताच 

यानशक्ती, शारीिरक शक्ती यास प्रथम सपंादन करावी लागली. खडीसाखर, लो याचा गोळा, खीर, जे मागार्ने 

िमळत गेले ते त डात टाकून प्रथम उपासाने क्षीण झालेला देह थलू करावा लागला! मग इतरांची काय कथा! अशा 
ि थतीत वाचन व यर्, िवचार व यर्, यान व यर्, धारण व यर्, आिण गभंीरता अशक्ततेने व यर्, तर सलीलता 
कारागारीय कू्ररतेने व यर्, सगंत नाही, सेाबत नाही, िफरणे नाही, खेळणे नाही, केवळ या समोर या डॉक्टर या 
क ब या, ती घुंग टे आिण ते पक्षी.  

  

 ती या मडंनिम ाची कोठडी 
हो! प यांचे नाव िनघताच एका सखुाची मात्र आठवण न काढणे केवळ कृतघ्नपणा होईल. ते सखु हणजे 

या बुलबुलां या करमणकुीचे काय ते. अदंमानी बुलबुल सरेुख असतात. िचमकुले, रेखीव, चपळ! आिण ते यांचे 
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सुदंर वर! खेळकर तरी िकती. यांचे थवेचे थवे या खोबर् यावर तुटून पडावयाचे आिण मा या चाळीसमोर 

िकलिबल िकलिबल करीत असावयाचे. गभंीर िवचार झपेेनात हणनू जे हा मनास बळे बळे लहानसहान गो टींत 

मी रंजवू लागे ते हा या बुलबुलांनी माझ ेमनोरंजन करावे. यांची आिण मनैांची भाषा देखील मला कळू लागली. 
मनैां या भाषेतले िनरिनराळे दहा-पंधरा वर हणजे श द तरी मी अगदी बरोबर ओळखी. कोठडीत तो श द 

ऐकताच नक्की ओळखी. यांचा बाहेर हा अमका िवचार चाललेला आहे. यांची साधी बोलावणी, लपंडावां या 
आरंभाची भाषा, िनकडीची बोलावणी, भयसचूना, सखुगीती, रितभीती, िशशुगीती, िपलांस बोलावणे, िप्रयकरांस 

बोलावणे, यदु्धापूवीर्ची अिंतमो तरे (Ultimatums) आ हाने, रणगजर्ना इ यादी प्रसगंांचे िनरिनराळे वर आिण 

श द अगदी भाषेसारखे ठरािवक असत. आिण या भाषे या याकरणात मी अगदी यु प न झालो होतो. माझी 
भाषा यांना मला िशकवणे शक्य न हते; कारण पक्षी पाळणे हा कारागारीय अपराध असे. नाहीतर ते मा या 
खोलीत सहज पाळले जाते. जर मला तसे करता येते तर मी यांस रा ट्रप्रीतीची गाणी िशकिवली असती. आिण 

मग शंकराचायर् मडंनिम ाचे घर कोणते हणनू िवचारीत गेलो ते हा जसे लोकांनी अिभमानाने सांिगतले की 
या या दारापुढ पोपट आिण मनैा वेदा ताचा वाद करीत असतात,‘जानीिह त मडंनिम गेहं’. याचप्रमाणे 

मा या कोठडीिवषयीही चौकशी करीत एखादा नवीन बुलबुल आला असता जु या बुलबुलांनी सांिगतले असते की 
िज या गजाशी मनैा आिण बुलबुल िहदंु थानची वातं यगीते गात असतात ‘‘जानीिह त बंडनिम कक्षं’’. - ती 
या बंडनिम ाची, बंडखोराची, कोठडी होय! 

काव यांचीही मा याशी बरीच घसट झाली होती. ितथे एकदा मा या समंतीने एका मुसलमान बंदीने 

गु तपणे कावळा पाळला. पण दोन-चार िदवसांनी मी पािहले की तो कावळा ब्र मी लोकां या भाजीस उपयोगी 
पड याचा योग येत आहे! कारण या कारागारात इतर कोणचेही मांस खा यास वष नवुष न िमळा यामळेु 

मांसाशनी ब्र मी लोक आिण काही मसुलमान कावळे ध न मा न ते मांस कारखा यातील आगीवर िशजवीत 

आिण खात. इतकेच न हे तर या िशजवले या मांसा या एकच रोटीस एक आणा िकंवा चार पाने तंबाखू या दराने 

आपसात िवक्रीही करीत. या मसुलमान बंदीनेही यासाठीच तो कावळा पाळला होता- आिण ही मला शंका ये याचे 

दसुरेच िदवशी याने खाल या ब्र मी लोकांस तो देऊन याची भाजीही क न टाकली! 

का यरचना बंद झाली! 

कारागारात मी प्रथम आलो ते हा अशाच कडक एका तात बंद होतो. पण ते हा का य कर यात माझा वेळ 

जाई. आठ वषार्ंनी - हणजे मा या बरोबरीचे बंदीवान बाहेर वतंत्रपणे िहडंत िफरत दहा लोकांवर स ता चालवीत 

सापेक्षतः पु कळ मनसोक्तपणे राहू लागले तरी - मी तशाच कडक एका तात बंद झालो होतो. पण आता वेळ 

घालिव यास, ते का य रचावयाचीही शक्ती उरली न हती. प्रथमतः िशक्षा लागता केले या का यरचने या 
िन चयास अदंमानात सघंटना आिण प्रचार कर याचे कायर् हाती घेणे शक्य आहे हे पाहताच मी आधी काही 
िदवसांपुरते थिगत केले होते आिण नंतर तांतिवक अशक्ततेमळेु ते काम जवळ जवळ सोडूनच यावे लागले. जी 
काय हजार दीड हजार किवता झाली होती ती पाठ ठेव यातच किठणाई पडू लागली, मग नवीन रचणे दरूच. दर 
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आठव यास काही तरी वेळ जु या पाठांतरावर आवृ ती करावी. मी एकदा असे गणन केले होते की जर मी 
एकसारखा या बंदीशाळेत केले या किवता हण ूलागलो तर सकाळी आरंभ केला असता तो सवर् िदवस आिण ती 
सवर् रात्र काही जेवणाचा वेळ सोडून सारखा हणत राहू शकेन इतक्या किवता झा या हो या. या सवर् पाठही येत 

हो या. पण या अशक्ततेमळेु या आजारा या वषार् दोन वषार्ंत मतृी या चाळणीतून पठनाभावी िकती तरी किवता 
गळून गे या.  

अशी ही एका त बंदी जरी इतकी त्रासदायक आिण कडक होती, तरी यामळेु मा या कारागारीय सावर्जिनक 

चळवळी काही बंद पड या न ह या. या ना यामाग शु दी, सघंटन, िशक्षण आिण राजकीय जागतृी इ यादी 
उपांगां या चळवळी वसाहतभर िव तार पावतच हो या.  

या एका त चाळीतही, या ितसर् या तळावर येऊन कारागारीय अिधकार् यांचा रोष प क न आिण वेळी 
हातकडीत उभे करणारी सकंटेही सोसून या बंदीवानांनी -राजकीय आिण सा या- माझी भेट घेणे सोडले नाही; 
माझी सेवा करणे सोडले नाही. यांचे आभार इथे यक्त के यावाचून मात्र राहवत नाही.  

या पाच या क्रमांका या चाळीतील या ितसर् या तळावर मला ठेव यात एक हेतू तेथील समोरच असले या 
समदु्राचा मकु्त आिण शदु्ध वायू उपभोिगता यावा हा होता हे मागे सांिगतलेच आहे. यामळेु आिण िवशेषतः या 
दोन वषार्त माझी प्रकृती अशी मरणो मखु श येस िखळली असता हळूहळू जे आरोग्यदायक अ न दे यात येऊ 

लागले आिण वै यकीय काळजी घे यात येऊ लागली यामळेु शेवटी माझी प्रकृती सधुा  लागली अ न थोडफेार 

पचू लागले आिण क्षयाची पूवर्िच हे ताप, वजन उतरणे ती मावळू लागली. जवळ जवळ दीड-दोन वषार्ंनी मी ती 
मरणो मखु श या गुडंाळून ठेवू शकलो.  

बाबांच ेत ेदःुखद दशर्न-! 

पण माझी ही मरणो मखु श या मी जो गुडंाळून ठेवली न ठेवली तोच ती पु हा पसरावी लागली. ती मा या 
ये ठ बंधूंसाठी! कारण यांची प्रकृतीही ढासळत ढासळत मी सधुार या या सधंीस अगदीच िबघडून गेली. 
यातही दःुखाची गो ट ही की, यांची यव था शेवटपयर्ंत हण यासारखी चांगली ठेव यात आली नाही. का या 
चवा याचा कोट घालनू, िप ताशय िबघडून ठणका लाग यामळेु वाकून चालत ते ग्णालयात जात आहेत. ितथे 

एक उद्धट आिण मेणघुणा िहदंी मद्रासी मेिडकल अिस टंट डोळे वटा न, बूट आपटून यांस िकंिचत ओढाताण 

क न हणत आहे ‘कुठे दखुते आहे? इथे तर काही नाही! लबाडी आहे सगळी!’ आिण या अपमानाने िख न होऊन 

याचा प्रितवाद कर यासाठी पु हा ग्णालयात जायचेच नाही, काय होईल ते होवो हणनू िन चय करीत तो 
क टभोगी देशभक्त या चवा याचा काळा कोट घालनू, जो क्षयाचा असावा असे सवार्ंस वाटे अशा खोक याने 

एकसारखी ढास लागले या ि थतीत क हत आप या कोठडीकड ेपरत नेला जात आहे- तो दःुखद देखावा मला 
अजनू िदसत आहे. या मद्रासी या या वतर्नािवषयी पढेु कानउघाडणी झाली; पयर्वेक्षकही क्षया या शंकेने बंधूं या 
थुंकीची परीक्षा करता झाला आिण अतंी ‘लबाडी’ हणनू िवकोपास घालिवलेले ते दखुणे एका िनभीर्ड विर ठ 

डॉक्टराने - जो िहदंु थानातून हेतूपूवर्क ितकड ेसुधारणा कर यासाठी धाड यात आला होता - याने क्षयाचा डाग 



 

www.savarkarsmarak.com 

यां या कटी या मणक्यात शोधून काढ यामळेु क्षयाची भावना हणनू ठरले! तरीही अदंमानम ये असेतो 
यां या दखु याची हेळसांडच चाललेली होती. खोकला इतका हावा की ते एका चाळीत खोकू लागले की बाजू या 
दो ही चाळींत ती ढास ऐकणार् यास घाबरे करी. जीव कासावीस होऊन आता यांचा वास क डतो की काय असे 

िदसे तरी ती ढास काही थांबत नसे. असा खोकला, प्र यही १०० ते १०२ अशंांपयर्ंत ताप, िप ताशय नीट ताठ उभे 

राहू देईना इतका दखुत असलेला आिण आमांशाचा तो िकळसवाणा त्रास अशा ि थतीत या कमर्वीराने अंदमानात 

शेवटचे दीड वषर् घालिवले.  

या दीड वषार्त ज मठेप घेऊन आलेले शंभर दीडशे राजकीय बंदीवान आिण चार-पाचशे चोर-डाकू, ह यारी 
इ यादी साधे बंदीवान - कोणीकोणी तरी एक वषर् िशक्षा भोगली न हती तरी- िवजयो सवा या आिण आ ही पुढील 

प्रकरणी उ लेिखणार आहोत या राजक्षमे या योगे सोडले गेले- पण दहा वष अशा छळात बंदीत रखडीत पडले या 
आिण शेवटी क्षया या चोचीने या या जीवनाचे लचके सारखे तोडले जात होते या या जजर्र झाले या रा ट्रीय 

बंदीवानास मात्र सोडले गेले नाही.  
आिण िनबर्ंधा या (काय या या) भाषते बोलावयाचे हणजे यां यावर एवढा भयंकर कोप हो यासारखा 

महान अपराध जो िसद्ध झालेला होता तो हा की यांनी एक दहा पानांची चोपडी प्रिसद्ध केली होती! हणनू 

ज मठेप. आिण दसुरा एक अपराध की ते माझ ेबंधू लागत होते. हणनू क्षय झाला तरी सुटका नाही.  
पण तरीही या क टभोगी कमर्वीराचा आ मिव वास, त विन ठा वा धीर यि कंिचतही यून झाला नाही. 

मरणाचे मागर्ण िखळू लागले असताही मांडले या ठाणापासनू ितळभरही तो ढळला नाही.  
तरी हे अदंमानचे वृ त. तेथून िहदंु थानातील कारागारात परत आण यानंतर यां या दैवी जे क ट पुढे 

िलिहले होते यासमोर हे अदंमानातील शरीरक ट आिण मानिसक जाच काहीच न हते! यांस अजनू पुढे त ड 

यावयाचे होते! 

प्रकरण सातवे 

पंजाब आिण गजुराथ येथील दंगे 

सैिनक दंडकाखाली दंिडत झाले या राजबंदीचे आगमन 

आिण कारामंडळ (जेल किमशन) पुढील साक्ष 

महायुद्ध सपंनू याची प्रितिक्रया सपंते न सपंते तोच पंजाबमधील आिण अहमदाबाद, िद ली, वीरमगाव, 

इ यादी िठकाणांतील १९१९ या वषीर् उडाले या दंगलीची बातमी अंदमानम ये येऊन थडकली. आ हां सवार्ंस मोठे 

कौतुक वाटले. महायुद्धा या धांदलीत ती जागितक महान क्रांतीची वरात िनघून गे यानंतर ते हा मा या उडवीत 

पडलेले हे िनबद्ध िहदंी तटू्ट आता धडपड करीत उठू पाहत आहे. मागोमाग पंजाबमधील आिण गजुराथेतील सिैनक 

दंडकाने दंिडत केलेले (Martial law convicts) राजबंदीही येऊन पोचले. अदंमानात राजकारणासाठी िशक्षा झालेले 
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मसुलमान राजबंदीवान अजनू बहुतेक आलेले न हते. या सिैनक दंडका या बदंीवानांत मसुलमान राजबंदीवानही 
थोडबेहुत होते. यां या सवार्ं या िशक्षा ज मठेपीपासून तो दोन वष सक्त मापयर्ंत हो या.  

१९११ या वषीर् या नौयानावर बसवनू मला अदंमानात आण यात आले, यावर या सा या बंदीवानांशी 
बोलता बोलता मी हटले होते की, ‘‘मी एकटा राजबंदीवान ज मठेपीवर जातो हणनू तु ही हळहळता ते ठीकच 

आहे; पण घरादाराचा वदेशाथर् होम क न जे हा हे नौयानचे नौयान केवळ राजबंदी ज मठे यांनीच भरभ न 

अदंमानात जा ये करील ते हा कुठे वदेशास जे पािहजे ते िमळ याची योग्यता आली असे िसद्ध होऊ लागेल. 

राजबंदी ज मठे यांची सखं्या हे िहदंु थान या िजवंतपणाची उ णता मोजणारे औ यमापन (Thermometer) 

आहे. ’’ ते श द मला ते हा आठवले; कारण ती दोन नौयाने जवळ जवळ राजबंदीवानांनीच भ न आलेली होती. 
आता या कारागारात दोनशेपयर्ंत तरी राजबंदीवान एकत्र झाले होते. बहुतेक दहा वष वा ज मठेपीसारख्या भयंकर 

िशक्षेने दंिडत, तरी बहुतेक ती िशक्षा कतर् य हणनू उ नत म तकाने आिण धैयार्ने सहन करीत असणारेच होते. 

औ यमापनाचा पारा या मा या ये यापासनू या दहा वषार्ंत िकतीतरी वर चढला! एक वषर् दीड वषर् बंदी कोणास 

झाली तर या िहदंु थानात तो देशभक्त हुता यासारखा समजला जाई याच िहदंु थानात शकेडो लोक 

ज मठेपीवर जा यासही कचरत नाहीत आिण ती गो ट इतकी प्र यहीची होते की यांची नावे देखील लोकां या 
या यात राहत नाहीत, आिण एक िकंवा दीड वषार्ंची िशक्षा! - ितची गणना सटुकेतच होऊ लागली. ‘‘सटुला 
हणतात अमका, केवळ दोन वष बंदी!’’ 

इतके झाले तरी सा य प्रा त हावयास हवे तर अजनू िकतीतरी आणखी हावयास पािहजे. िकतीतरीअिधक 

क टांचे मू य अजनू मोजून िदले पािहजे; ते हा भरपाई होईल.  

देशभक्तीला बौिद्धक बळ हवे 

असे िवचार आठव यां या बैठकीतून आिण वैयिक्तक चचत मी सारखे सांगत होतो; यामळेु क ट 

सोस याची शक्ती आिण धतृी अिधक उ प न होई. आलेला थकवा िकंवा झालेली िनराशा दरू होई. या नवागत 

राजबंदीवानांत बहुतेक खेडगेावांतील लोक होते. बहुतेक अगदी अिशिक्षत होते. परंतु बहुतेक देशभक्तीला पारखे 

न हते. मला मोठे घबाडच हाती लागलेसे वाटले. मी यां यातील प्र येकास िवनवीत चाललो की, वाभािवक 

देशभक्तीने आपण युक्त होता; पण या देशभक्तीमागे बौिद्धक बळ न हते ते आता उपाजर्न कर याची सधंी गमव ू

नका. हा नालदंा िवहार आहे. ज्ञान आिण तप यांची साधना आरंभ करा. अ, आ पासनू मी आिण माझ ेसवंगडी यांनी 
या राजबंदीवान होऊन आले या दकुानदार, शेतकरी, खे यातील पा यातील बांधवांस िशकिव यास सरुवात केली. 
यात गजुराथी होते यांस गजुराथी िशकिव यास मी ती पु तके िवकत आणिवली. पंजा यांस गु मखुी धड,े 

गजुरा यांस गजुराथी धड,े िहदंु थानी यांस िहदंी धड,े देत मी जो थोडा वेळ यां यात सकाळ दपुार िमसळू शके 

या वेळात देऊ लागलो. प्र येक क्रमांका या चाळीतून आम या सं थे या त वाप्रमाणे आम या सभासदांनी तोच 

क्रम चालिवला. या बंदीवानांत माझ ेनाव ऐकलेले पु कळच लोक होते. यांचेवर मा या श दंचा सहजच पिरणाम 

होई.  
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यांतीलच एकाने मला सांिगतले - मागे मा या पंजाबी बंधूंतील एक-दोघांनीही तसेच सांिगतले होते - की 
तु ही अदंमानास आ यावर अमेिरकेकडून येणार् या जलयानांवरील िहदंी लोक जर क्विचत िसगंापूरहून पुढे 

सरकताना यावर असले तर यांतील कोणीकोणी अदंमानाकड ेत ड क न यास नम कार करीत; कारण तेथे 

यां या देशाथर् झुजंलेले बंदीवान वीर क डलेले होते! या गो टी ऐक या हणजे आ ही पूवार्धार्त ग्रिथत केले या 
आम या अदंमानमधील पिह या दसुर् या आठव यातच उ चारले या वाक्यांची आ हास आठवण येई की, 
‘‘अपमानांनी आिण लांछनांनीही तेजोभगं होऊ देऊ नका. असाही एक िदवस क्विचत येईल, याच कारागारात 

तु हां राजलांि छतांचेच पतुळे उभारले जातील!’’ िनराशे या मू छवर िदले या क पने या या उ तेजक मात्रेची -
या श दांची- इतकी तरी चिरताथर्ता झाली तर! अंदमानातील िनवार्िसतांस सवर्च भरतखंड काही अगदीच िवसरले 

नाही तर!  

या राजबंदीवानांस नुसती अक्षरओळखच न हे तर भगूोल, इितहास, अकंगिणत इ यादी िशक्षणही दे याचा 
धूमधडाका चालला होता. यािवरिहत सं याकाळी जेवण झा यानंतर सवर् बंदीवानांस सापडणार् या तासा 
अ यार्तासात आिण रिववारी वीस वीस पंचवीस-पंचवीस बंदीवानांस बसनू िहदंु थानातील राजकारणाची ि थती, 
सधुारणांचा अथर्, परदेशीय इितहास, अथर्शा त्राची मलूत वे इ यादी िवषयांवर मी सवंाद करावे आिण यांस आिण 

इतर बंदीवानांस बौिद्धक िशक्षण देत असावे. या िदवसांत या कारागारात रा ट्रीय िशक्षणाचा एकच धडाका उडाला 
होता. पंजाबी राजबंदीवानांतील जनेु बंदी यांची ‘गदर’ पत्रातील क्रांितकारक िहदंी आिण पंजाबी गाणी गात 

हणत ते हा तंडले पेटी ऑिफसरांसदु्धा सवर् बंदीवानांची चाळच चाळ ती ऐकत उभी राही. इतकेच न हे तर आम या 
चाळीत कारखा यासाठी उभारले या प या या छपराचे आड असले या हरताळीवर सं याकाळी कु तीचे िशक्षणही 
राजबंदीवान घेऊ लागले. कारण नवीन आले या राजबंदीवानांत एक-दोन नामांिकत पिहलवानही आलेले होते.  

बन गये बाबूजी जंटलमन 

या वेळेस यांना िशक्षण देत असता के हा के हा मोठा त्रास हावा. के हा के हा मोठी गमंत वाटावी. गजुराथी 
राजबंदींत एका मसुलमानास गजुराथी िशकिव यासाठी तंबाखू देऊन वश करावे लागले. पंजाबातील एक ब्रा मण- 

अगदी खे यातला पण पक्का लबाड असे. पंजाबातील दंग्यात धरला गेला होता. यास िशकिव याकिरता नुसती 
तंबाखूच यावी लागत नसे तर आ हास िमळणार् या ग्णालयीन जेवणातील दधुाचा नैवे यही कधी कधी अपर्ण 

करावा लागे! आिण तरी देखील वारी आ ही आ याची चाहूल लागली हणजे काय ती अक्षरे मो याने घोकायची. 
वयाची ५० वष उलटली होती पण लहान मलुासारखा खो याळ असे. आ ही एके िदवशी तंबाखू वेळेवर न िदली की 
पाटी लपवून ठेवून ती हरवली हणनू सांगे. आिण आ ही नाही असे पाहून आम यावर एक गमतीचे गाणे क न 

‘‘बन गये बाबूजी जटंलमन, बन गये बाबूजी!’’ हणे. ते ऐकून आ हास अशी गमंत वाटे की यास ते गाणे 

आम यासमोर हण यासाठी आणखी एक िचमटू तंबाखू यावी लागे! यास इतर राजबंदी आम याशी असे 

बरोबरीने न कर यािवषयी दटाऊ लागले. आ ही म ये पडून याची सटुका करावी. याचे ते ‘‘बन गये बाबूजी 
जटंलमन, बन गये बाबूजी’’ हे गाणे अजनू आ ही कधी कधी हौसेने गणुगणुतो! 
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पाटी, पेि सल आिण अकंिल या घेऊन या राजबंदीं या मागे मागे आ हास िकतीदा िफरावे लागे याची 
गणनाच नाही. काही तर आम याशी बोल याचे देखील या त्रासाकिरता टाळीत. एका ‘जीवा’ नावा या चाळीस 

वषार् या गजुराथी शेतकर् यास क ख ग चा पाढा आ ही मोजनू चाळीस वेळा िदला होता. ती गमंत पाहून राजबंदी 
खो खो हसत. पण अखेर याला तो पाढा आला ही गो ट याहूनही गमतीची झाली! असे ते अिशिक्षत होते; पण 

दय पिवत्र, भिक्तयुक्त, शुद्ध, केवढी यांची भक्ती आिण काय लीनता! यां यात िक येकांस दंग्यातून झाले या 
गोळीबारात गो या लागले या हो या. आ ही नेहमी अिभमानाने या घावां या डागाव न हात िफरवावा आिण 

हणावे, हे पहा आमचे सिैनक, ही पहा यांची स मानदशर्क पदके! भाडोत्री सो या या पदकांहून ही मांसावर 

अिंकत केलेली पदके माननीय आहेत. ही पदके िकती िकती प्रामािणक आहेत! 

बारीची बोळवण 

आिण कारागारात राजबंदी या सवर् उलाढाली करीत असता बारीसाहेब कुठे होते? पूवीर् राजबंदीवानाने वर 

पािहले की खाली पहा आिण तो खाली पाहत असला तर वर पहा हणनू काही तरी िनिम ताने यांचा उपमदर् करीत 

गजर्त जाणारा तो पोटर् लेअरचा म यर् परमे वर कुठे होता? कुठे नाही. या कारागारातच होता; पण अगदी या 
पोटर् लेअर या एखा या दगडासारखा. टक्कर कोणी घेतलीच तर लागणारा; पण आपण होऊन कोणाशी टक्कर 

घे यास न जाणारा एक िन पद्रवी ध डा होऊन पडला होता. दहा वषार्ं या सतत घासािघशीने कंटाळून, ते सपं, ती 
वृ तपत्रांतील हाकाहाक, तो याचा बोज गे याचे दःुख यांनी तो त्रासनू गेला होता, आिण विर ठ अिधकार् यांनाही 
डोईजड झाले या आिण सखं्येने व सघंटनेने सारखे वाढत जाणार् या या राजबं यांिवषयी ‘भीक नको पण कुत्रा 
आवर’ असे धोरण याने वीकारले होते. आमची ही उलाढाल िजथे दोघेजण बोलायची चोरी ितथे पंचवीस 

जणां या सभा हे सवर् तो ऐके; पण साफ पेटी ऑिफसर इ यािदकांस सांगे की, ‘‘मा या कानावर काही कागाळी येऊ 

देऊ नका. मा या आिण विर ठ अिधकार् यां या समोर काही यांस असे एकत्र बस ूदेऊ नका, काम थोड ेथोड ेक न 

घ्या, आिण बोभाटा होईल असे काही भयंकर कृ य होऊ देऊ नका हणजे झाले. मग या सतैानांस काय वाटेल ते 
क  या. तुमचे तु ही सभंाळा. जा!’’ 

यातही आम या वषार् न ्वषार् या िशक्षणाने जमादार पेटी ऑिफसरांपयर्त बंदीवानांतील अिधकारीही बहुशः 
आम याच वळणाचे झालेले होते. आपण होऊन चुगली करणारे फार थोड ेउरलेले असत. यामळेु बहुतेक गो टी तर 

बारी या कानावर न जाताच घडत असत. या अिधकार् यांत सघंटना या आिण रा ट्रीय िवचारां या पे्ररणेचे लोक 

कसे असत याचे एक उदाहरण हणनू सगं.ू एक गुजराथी बंदीवान जो शेती यासाठी ह या के या या अपराधासाठी 
दंिडत झालेला होता तो आ ही आलो ते हापासनू आम या िवचारांनी पे्रिरत झालेला आिण आमचा कट्टा अिभमानी 
असे. रा ट्रीय ची याला इतकी लागली की, सपंासारख्या अगदी कडक बंदोब ता या िदवसांतही तो वतः काम 

करी. बंदी होता ते हा नारळा या फळा या सोलले या सालीत लपवून राजबंदीं या िचठ्ठया नेत-आणीत असे. पुढे 

वॉडर्र झा यावर कचरा भरणार्या टोळीवर तो मखु्य असे ते हा या टोकर् यांतनू वतर्मानपत्र ेआ ही भागाभागांतून 

धाडावीत ती यानेच यावी. या या या साहसाने यास आम या मडंळीत ‘डाकवाला’ हणनू उपपद िमळालेले 
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होते. अगदी जे हा बारीचा स ताकाल कडकपणे गाजत होता ते हा पेि सल िकंवा कागदाचा बोटभर तकुडा अशक्य 

हणनू पाणी िपता िपता कटोर् यावर िवटकरीने आ ही बात या वा िनरोप िलहावे आिण ते कटोरे या राज ींनी 
सहज िफरवीत इकडचे ितकड ेपोचवावे. झाडाची पाने कचर् यात फेक यात यावी; याने खणू केली की ती आ ही 
उलगडून पहावी तो यांवर बाहे न आणले या एखा या बातमीचे दोन श द का याने कोरलेले! कोणासही शंका 
येणार नाही अशा रीतीने! ते झाड पुढे तु ं गात तोड यातच आले. अशा या िनल भपणे रा ट्रीय वयंसेवकाचे काम 

क न राजबं यांसाठी आिण शुद्धी इ यादी सावर्जिनक चळवळीसाठी झटणार् या बंदींची वाढत वाढत जमादाराचे 

जागी या वेळेस बढती झाली होती. तो पूवीर् वतः आमचेपाशीच अ आ पासनू गजुराथी िशकला होता. तो आता 
जमादार झाला तरी आ ही सांग ू यास इकड ेितकड ेपाहत वतः वाच यास देई आिण िशकवी. इकड ेितकड ेपाहत 

- कारण अशा सावर्जिनक परोपकारी रा ट्रीय प्रवृ तीस उ तेजन दे याचे िठकाणी ते कारागारीय िवधाना या दु ट 

धोरणानुसार दंडनीय ठरलेले होते. तो बंदीवानाचे काम आिण इतर आव यक िश त िकती पाळी आिण िकती 
प्रामािणक व िन यर्सनी असे ही गो ट याची राजबं यांशी सहानभुतूी अस यामळेु तो शंका पद मनु य हणनू 

ठरलेला असताही बारी या हाताखालीच, पण बारी या कृपेने न हे, जमादार झाला होता. याव न ब हंशी िसद्ध 

होईल.  

क्रांितकारक कावळे िचम या मारणार नाहीत.  

आम याच िशक्षणात वाढलेले लोक िजकड े ितकड े वसाहतीत आिण कारागारात पसरत गे याने, आिण 

राजबं यांस कसेबसे शांत ठेवा हे धोरण विर ठ अिधकार् यांसच कंटाळून वीकारणे भाग पड याने आमचे 

बारीसाहेब एखा या मतृ वालामखुीप्रमाणे बंदीशाळे या लेख्यालयात बसलेले आहेत. अ टौप्रहर त डात धरले या 
काठीएव या िच टाचा धूर जो काय तो यां या त डाचा वालामखुी सोडीत असेल तेवढाच काय तो! सवर् बाकी थंड. 

यातही आताशा यांना िवकार जडलेला होता. ते लॅमबॅगो या आजाराने अगदी कंटाळत आले होते. अखेर एकदाची 
यांना अवधीची सटु्टी िमळाली. आिण लवकरच ते पोटर् लेअर सोड याची िस दता क  लागले.  

ते यांची पोटर् लेअरची वीस तीस वषार्ंची म ता बांधून- िबधंून घेत आहेत तोवर यां या सटु्टीची गो ट 

िनघा यामळेु आठवलेली माग या सटुटीची एक गंमत सांगनू टाकू. चार-एक वषार्पूवीर् हणजे १९१५ वा १६ या 
वषीर् यांनी आयलर्ंडास जा याचे ठरिवले आिण यांना अवधीची सटुटीही िमळाली. आयलर्ंडमधून हे महाशय दोन-

चार पैसे घेऊन पूवीर् पळून आलेले होते. तो पूवीर्चा िभकारी मनु य आज दहा-पाच हजार गाठीशी मा न परत 

आयलर्ंडला जाणार होता. ते हणतच, ‘‘मी माझी वीस वषार्ंची अदंमानची ज मठेप पुरी केली बरं का सावरकर? 

कारण मीही एक इथे बद्ध झालेला मनु यच न हतो का?’’ आयलर्ंडास आता परत जावयाचे पण राजबं यांची जी 
यांनी दयाळू यव था आजवर ठेवली होती ती यां या पोटात डाचू लागली आिण ते िदवस हणजे लोकांत पीडक 

हणनू बभ्रा झाले या सरकारी अिधकार् यांपैकी एका-दोघांस कोणा तरी उ ंड क्रांितकारा या हातून झटपट राम 

हण याची पाळी आ याची प्र यही बातमी आणणारे! बारी या कायार्लयात एक िदवस याची गोरी िमत्रमडंळी 
बसली असता ही चचार् िनघाली; आिण कलक याकडून प्रवास कर यात बारीसाहेबां या िजवास यां या कीतीर्ने 
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लु ध होऊन यांस प्रसाद यावयास टपले या एखा या दु ट क्रांितकारकाची घातक भेटगाठ पड याचा सभंव 

अस यामळेु प्रवास िहदंु थानातून न करता पर पर िसलोनमाग करावा अशी बोलणी सहज झाली. आगेमागे 

असले या आम या ‘मनुशी’ (बंदीलेखक) मडंळींनी ती ऐकून आ हास कळिवली. या काळी गोर् या अिधकार् यां या 
मनात अशी भीती उद्भवणे हे केवळ याडपणाचेच लक्षण नसनू काही अशंी शहाणपणाचेही असे, असे आ हास वाटे. 

या सवंादाने बारीसाहेबांस वतःचे फारच मह व वाटले आिण या िदवशी सं याकाळी सगवर् वतः बारीसाहेबच 

यां या दंडम िवनोदाने िवचारते झाले की, काय सावरकर, तुमचे िमत्र हणे आ हावर बाँब फेकणार आहेत 

िहदंु थानात पाउल टाकताच? आ हीही यां या दंडम िवनोदाचेच अनुकरण क न उ तर िदले, ‘‘मला नाही वाटत. 

जर कोणापाशी खरोखरच बाँब असतील तर अशा कावळे - िचम या या पारधीत आपली दा  उधळ यापेक्षा 
एखा या वाघाची मगृयाच करणे अिधक शहाणपणाचे हे न समज याइतका मला नाही वाटत कोणी क्रांितकारक 

वेडा असेल!’’ बारीसाहेबांचा गवर् तर ढेकळासारखा पा यात िवरला. भीतीचे काय झाले ते यांचे यांस माहीत! 

बारीचा मृ यू ! 
ही झाली माग या सटुीची गो ट. या सटुीची गो ट अगदी िनराळी होती. आता ते बहुधा िन याचेच चालले होते. 

अदंमान तर सटुणारच; पण हे जगही फार िदवस यांस िदसेल की नाही याचीही शंका यावी अशी यांची प्रकृती 
खंगली. शेवटी शेकडो बंदीवानां या िश याशापांचे उपहार वीकारीत कंबर बसनू गेले या बारीसाहेबास 

दोघांजणांना ध न जलयानावर चढवावे लागले. अधर् ममुषुूर् ि थतीत ते िहदंु थानास पोचले. तेथे लवकरच यांचे 

अगदी हालाहाल होऊन प्राणो क्रमण झाले. यांची मतृीही यांनी पीिडले या राजबंदीवानांनीच िजवंत ठेवली 
हणनू रािहली आिण हा ग्रथं असेतो राहीलही. नाही तर तीही ते हा मतृ झाली असती. आिण वा तिवक तसेच 

हावयास पािहजे होते. कारण राजबं यांचे हाल जे झाले यास ते मळू कारण नसनू केवळ िनिम तभतू होते. पण 

यामळेु यांस अगदी प्रमाणाबाहेर मह व आले. तथािप अमतूर् सं थे या दु टपणाची वा सु टपणाची मािहती 
देताना कोणा तरी मतूर् यक्तीचा नामो लेख अपिरहायर् होतो यामळेु तशा यःकि चत बंदीपालाचे नाव लोकां या 
टीसमोर आले. नाही तर बारी या दोषांची िकंवा गुणांची कशाचीच िततकी प्रख्याती वा कुख्याती हो याची पात्रता 

नाही.  
तरीही जे काही सखुाचे श द आ हास या अ यंत िववश अव थेतही तो बोलला आिण आ हािवषयी याने 

आिण या या कुटंुबीयांनी जी काही कधीबधी सहानुभतूी प्रदिशर्त केली यािवषयी या बंदीपालाचे, या या सदय 

क येचे आिण या या देवलसी प नीचे आभार मान यावाचून आ ही पुढे जाणार नाही. पर पर िव द्ध 

पिरि थतीहून अ य पिरि थतीत भेटलो असतो तर तो क्विचत आमचा एक चहाताच झाला असता असे आ हास 

वाटते, आिण या समजतुीस आधार याचेच आम यामागे आम यािवषी याने काढलेले अनेक उ गार आहेत.  

 शाप आिण क्षमा! 
बारीचा उ लेख सपंिवता सपंिवता ‘छोटया बारी’ची या ‘पठाणीरा य’ पोटर् लेअरम ये गाजिवणार् या 

िमझार्खानाचीही बोळवण क न टाकू. बारीची वालाच जेथे िवझत आली होती तेथे ित या उ णतेस थंडी होऊन ती 
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लु तप्राय होत आली होती हे सांगणे नकोच. िजकड े ितकड ेराजबदंीवानांचा जोर पाहून, याचे दु ट पठाणी-िसधंी 
ह तक एकेक क न ‘तोडून’ टाकिव यात आलेले पाहून, जेथे तेथे सरकारी काम आिण कारागारीय योग्य िश त 

यां याहूनही नीट पार पाडणारे पण सापेक्षतः सौ य, स वतर्नी आिण रा ट्रीय िवचारांचे िहदं ू बदंीवान आिण 

‘ वतंत्र’ लोक वसाहतीत आिण कारागारात बहुतेक लहानमोठया जागावर नेमले गे यामळेु िन पाय होऊन ही 
िमझार्खानाची दाढीबाज वारी अगदी िढली झालेली होती. राजबंदीवानांपुढेच लांगलूचालन क न िदवस कंठू 

लागली होती. मसुलमानी धमर्वेड - जे पूवीर् यास िन कारण उ मत करीत होते तेच आता याची भीतीही 
िन कारण वाढिव यास कारणीभतू होई. यास वाटे आपण जसे काफरास छळले तसेच ते आता आपणास 

छळतील! एक गमतीची गो ट या या या प्रवृ तीचे िदग्दशर्न करील. या उ तरकाली यास एकदा हातास काही 
यथा झाली. काही के या तो ठणका राहीना. बारीचे सगळे अंग जसे लुळे होत आले होते तसाच या या या 
ह तकाचा हात अगदी लुळा झाला. ते हा या धमर्वे या िमझार्खाना या मनाने पक्के घेतले की, होयना होय या 
सात क्रमांका या आरशीवा या ब या बाबूनेच आ हां दोघांवर काही जाद ू मारली असावी. बारी असा इतका 
भोळसट नसे; पण िमझार्खानाने धा ती खा ली. आ हास अ यंत गौरवून याने आजारीपणात िनरोप धाडला की, 
माझ ेशंभर अपराध आहेत. सावरकर बाबंूस हणावे क्षमा करावी आिण माझा हात मला परत यावा. ही याची 
िवनंती ऐकून मी याची समज घाल याचा पु कळ प्रय न केला की, मी जाद ू केली नाही; इतकेच न हे तर 

जादटूो यावर माझा िव वास देखील नाही. पण तो काही मानेना. ते हा केवळ यास िनश ्ंचत करावे हणनू हटले, 

बरे तर तु ही हणता की मी बरे होईल असे हटले तर तुमचा हात बरा होईल. तशीच तुमची भावना असेल तर मी 
ई वरसाक्ष तुमचे बरे इि छतो. पुढे याचा हात बरा झाला. तो अथार्त औषधानेच. याला कशाने वाटला याचे 

यालाच माहीत. पुढे सहाएक मिहने तो ितथे होता. पण दात पडले या सापासारखा. नंतर िवजयो सवाचे वेळी जे 

तीनशे-चारशे बंदीवान सटुले यांत अथार्तच आप या भतूकाळ या पीडक सेवेचे फळ या वारी या हाती पडले 

आिण तो दहा वष िहदंूंचा छळक हणून गाजलेला पण पुढे िहदंूंपुढे गोगलगाय झालेला िमझार्खान सटूुन गेला. 
याचे मागे तर पठाण-िसधंी-पंजाबी- मसुलमानांची गरुमी सटुली. अरेरावी पार िचरडून टाकली गेली. जे एक-दोघे 

उरले ते चुपचाप िदवस काढू लागले. िजकड े ितकड ेवॉडर्र, हवालदार, जमादार, वतंत्र अिधकार् यांतील लेखक, 

डॉक्टर, क प डर, कारागारात आिण वसाहतीत ब हंशी िहदंचू झालेले असून यां या सापेक्षतः सरळ आिण 

प्रामािणक वभावामळेु विर ठ अिधकार् यांसही तेच मानवत चाललेले पाहून पठाण हण ू लागले, ‘‘अब क्या 
बोलना अब तो िहदंरूाज हो गया है!’’ 

विर ठ अिधकार् यांपाशी काही जु या पठाणांनी चुग या देखील करा या की, ‘‘साब, अब तो पोटर् लेअरम 

िहदंरुाज है. साब, हमको बडा डर है, हमारे उपर कुछ मकुादमा (खटला) न बनाया जाय!’’ या वेळेस यांचे 

‘पठाणराज’ होते ते हा िहदंूंना असे खोटे खटले क न िन कारण छळ याची यांना खोड होती यां यापैकी या 
अविश ट िश टांना आता िहदंहूी तेच करतील अशी भीती वाटणे हे यां याच दु टतेचे प्रितिबबं होते, िहदंूं या न हे. 

कारण िहदंूंनी िन कारण कोणास मसुलमान हणनू छळले नाही; इतकेच न हे तर समजंस आिण धमर्वेडापासनू 

अिल त असले या मसुलमान बंधूंस आ ही शेवटपयर्ंत पािठंबाच देत असनू, िशकवीत असनू आिण आम या 
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विश याने होईल िततके क याणच करवीत अस.ू यांतील िक येकांचे अजर् िलिहले असतील; िक येकां या कामात 

सा य देविवले असेल. पुढे जे हा आम या हातीही या यःकि चत नरोटीत या ‘िहदं ूरा या’चा काही अिधकार आला 
ते हा मसुलमानी जमादारािदकांस आ ही िकती सचेाटीने आिण यायाने वागिवले हे पुढे यां याच श दांत 

सांग यात येईलच.  

बारीची बोळवण झा यानंतर तेथे दोन-तीन तत्र थ आिण िहदंु थानातून आणिवले या अ थायी (Permanent or 

temporary) बंदीपालांची ये-जा चालली. यांपैकी एकास बारी या पिह या दरार् याची मािहती ऐकून परंतु 
उ तराधार्तील या या हताशेची आठवण न राहून आपण सरकारास आपला पराक्रम राजबंदीवानांस सतावून 

गाजवावा असे वाटूनच की काय नवीन आले या गजुराथी राजबंदींपैकी यास जे सौ य वभावी लोक िदसले 

अशास कोल ूकर याची याने आिण याच वेळेस तशाच उथळ वभावा या आले या एका विर ठ अिधकार् याने 

आज्ञा केली. राजबंदीवानांनी झुजंनू झुंजनू या कोलूची कंबर मोडली होती. यांस तो देणे बरेच झाले होते. बरे देणे 

तर नवीन आले यांत जे ध टपु ट िकंवा झुजंार होते यांस त ेकठीण काम दे यात यावयास पािहजे होते; पण 

अशक्त, सौ य आिण अगदी गायीसारखी खेडवळ माणसे िनवडून यांसच घा याचे क टकारक काम िदले- हेतू हा 
की, ते िभऊन ते काम करतील. पण पिह याच िदवशी ते सवर् इनकार क न बसले. यांस मागचा इितहास 

सांिगतलेला होता. यां यातील दोघे आम याच चाळीत होते. यांचेपाशी सवर् धोरणे ठरवून ठेवले. यांचा इनकार 

होताच या बदंीपालाने अगदी बारीचा आव आणनूआरडाओरड क न या आम या चाळीत असले या एक दोघांस 

- जे याने इतरांचे पुढारी हणनू ठरिवले होते - लाकडी घा यास अगदी बैल जुपंतात तसे बांधून इतरांकडून तो 
घाणा ओढावा हणनू आज्ञा िदली. अथार्तच इतर बंदीवान तो घाणा घेऊन पळत सटुताच बांधले गे यामळेु या 
गजुराथी राजबंदीस एक तर घाणा िफरवीत पळावे - हणजे घाणा िफरवावा, नाही तर अगं टाकून भईुवर खरचटत 

ओढले जावे, हे दोनच मागर् उरले. यांतील एकाने हा मागर् वीकारला. तो भुईवर पडला. बांधला गे यामळेु इतर 

बंदी ओढीत यासरशी घा यामागे भईुवर आपटत, फराफरा ओढला जाऊ लागला. थो याच वेळात ही या 
घा या या चाळीतील बातमी सवर् क्रमांकांत फैलावली. आम याही क्रमांकात आली. इतर राजबंदीस - िनरोप धाडून 

काय ते ठरिवता जेवणाची वेळ आली. ते हा गजुराथी राजबं यां यावर होत असले या या अ याचारा या बात या 
खर् या का खो या ते आ हास बंदीपालास िवचारणे आहे हणनू प्र येक चाळीतून िनरोप गेले. ही गडबड ऐकून 

बंदीपाल कारागहृात आला. तो पाहतो तो काय! झुंजात पटाईत झाले या जु या राजबं यांतील एकाहून एक 

िन चयी आिण करारी पु ष हातात था या घेऊन आिण या कायार्ची यव था लाग यावाचून अ न घेणार नाही 
हणनू चाळी या दारादारांत आडवे येऊन िबथरलेले उभे आहेत. बंदीपालाने हा पिहलाच प्रसगं पािहलेला, 
राजबंदीवानांशी गाठ आहे हे वारीने ओळखले. प्रथम हणाला, गजुरा यास घा यास बांधिवले ही गो टच खोटी 
आहे. ते हा एक िध पाड आिण सपंात नेहमी पुढे असलेला पंजाबी राजबंदी िचडून हणाला की, काय आमचा तो 
गजुराथी भाई खोटे बोलतो? हे पहा- आिण याने तो लोखंडी थाला गदेसारखा उगारला - ‘‘हे पहा, वेळ पडली तर या 
थालीपाटाने डोके फोडून टाकू! आम यावर अ याचार करणार् याने नीट िवचार क न तो करावा!’’ बंदीपाल चकार 

श द न बोलता मागे गेला. या दोन गजुरा यांस घा यातून काढून खोलीत बंद कर यात आले; आिण 
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राजबंदीवानांस िनरोप आला की तु ही जेवा. तुम या माणसास काही त्रास होणार नाही. काही िदवसांनी या 
गजुराथी राजबंदीस इतरांप्रमाणे िछलका दे यात आला आिण सावर्ित्रक सपंाचे हे नवे आिण शेवटचे कारण या 
सपंा या नुस या धाकानेच दरू झाले. 

 ठीक करणारेच ठीक झाले 
याच बंदीपाला या हातून आ हास आठवते याप्रमाणे अदंमानात िनबर्ंधािव द्ध अशी शेवटची मारहाण 

कर यात आली. राजबंदीवानांना नेहमी साहा य क न आम या सावर्जिनक चळवळी मनःपूवर्क भाग घेणार् या 
सा या बंदीवानांतील एका धाडसी िहदं ू त णावर - याचा उ लेख आ ही मागे शुद्धीप्रकरणीही केला आहे - 

अिधकार् यांचा नेहमीच डोळा असे. याला ज्ञानाजर्नाची गोडी फार असे. या या हाती एकदा कामाचे वेळी पु तक 

असलेले पाहून का अशाच कोण या तरी कारणाने यावर िचडून यास कायार्लयात बोलावून या राज ींनी ग्रा य 

िशवी िदली. ग्रा य िशवी हणजे बंदीगहृात इंिग्लश भाषेत नावा या मागे उपपद जसे िनयमाने येणारे उपपद असे. 

परंतु अदंमान या कारागारात लोकांचे वभाव आठ वषार्ंपूवीर्चे रािहले न हते हे या बंदीपालास काय ठाऊक! याने 

िशवी हासडताच ‘‘तुमारा बाप- ’’ हणनू या बंदीपाल राज ीं या जनकासच या िशवीचा उपहार या िहदं ूत णाने 

िदला! ते हा सतंापाने फणफणनू तो बंदीपाल उठला आिण याने या बदंीवानास वॉडर्राकडून धरवून आप या 
हाताने त डावर आिण छातीवर ठोशामागनू ठोशे मार यास आरंभ केला. त ड सुजनू, रक्त वाहू लागले ते हा यास 

सोडले. यातही या बंदीवानास गडंमाळेचा रोग होता हे या यात ठेवले पािहजे. बंदीपालास वाटले याची खोड 

मोडली. इतर िभत्रे िकंवा लु चे लोक यास हणाले, ‘‘अरे बाबा, इंग्रजांशी ते राजबंदीच भांडू जाणत! आपण 

कोण या झाडाचा पाला? आता झाले ते झाले. तू त ड सजुले आिण रक्त वािहले ते पडलो हणन झाले असे 

डॉक्टरास सांग. नाही तर उलट िशक्षा खाशील’’ पण तो धीराचा माणसू. याचा डोळा आिण ओठाचा सवर् भाग पार 

सजुला होता. तो बंदीपालाने मारले हणनू सजुला असे डॉक्टरास याने प्रितवेिदले. पण डॉक्टर बंदीपालाचे भयाने 

ितकड ेकानाडोळा क  लागला. पयर्वेक्षकास बंदीपालाने याची भेटच घेऊ िदली नाही. ते हा आम यातील एका 
राजबंदीने ती गो ट उघडकीस आण याचे ठरिवले. या आठव यातच योगायोगाने चीफ किमशनरही येणार होते हे 

पाहून बंदीपाल घाबरला; िवनव या क  लागला. पण चीफ किमशनरपुढे तो अ याचार मांड यास तो िहदं ूत ण 

याला नाही. बंदीपालाचे कान चांगलचे उपटले गेले. अशा पूवीर् या प्रितवादाने तु ं गात मारपीट हटत आलीच होती. 
या न या राज ींनी ितला चालना दे याचा प्रय न करताच यांसही ही थ पड बस यामळेु यांनीही पु हा असे दु ट 

कृ य कर याचे साहस केले नाही. यापढेु जे वषर् दीड वषर् आ ही ितथे घालिवले यात बदंीवानास अशी िन कारण 

आिण कू्रर मारपीट पु हा झा याचे आ हास आठवत नाही. आठ वषार्ंपूवीर्चे या वसाहतीतील ते ‘‘ठीक करो’’ 
वतःच असे ठीक केले गेले. मारिपटीचे हे आम या आठवणीतले शेवटचे उदाहरण हणनू हेतूपूवर्क येथे सांिगतले. 

हेही सांगणे अव य आहे की, या रक्त ओकेतो मार यानेही न भीता या त ण िहदं ूबंदीवानाने सावर्जिनक चळवळी 
कर याचे सोडले न हते. याची बंदीची चौदा वष आधीच भरली होती; पण मी येईतो तो सटुला न हता. आम या 
मागे या िबचार् याचे काय झाले ई वरास ठाऊक! 
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िहदं ूसं कृतीचा अिभमान धरणारे बंदीपाल 

यापुढे बद या होता होता बारीसाहेबांचा मेहुणा आिण या वसाहतीत पूवीर्पासनू अनेक अिधकारां या जागांवर 

काम केलेला एक गहृ थ बंदीपाल झाला. या गहृ थाचे नाव िडिग स असे होते. कोण याही चांग या मनु यासही 
या अदंमानी िनबर्ंधा या धोरणात चांगले राहता येत नसे. तरी तशा दु ट धोरणातही आपला अिधकार याने 

शक्यतो यायाने गाजिवला आिण यामळेु याचे नाव सवर् बंदीवान बारीसाहेबांचे िजतक्या त्रािसक ितर काराने 

घेत िततक्याच कृतज्ञ आदराने घेत असत ते हे िडिग ससाहेब या कारागारावर येताच सवार्ंस आनंद झाला. 
िहदंसुं कृतीचा यांस अिभमान असे. ते आयिरश होते आिण िवशेष की, ते िथऑसिफ ट असत. बारी या त डचे 

एक मकु्ताफळ मागे इंदभुषूणा या आ मह ये या प्रकरणात आ ही िदलेच आहे की, या िथऑसिफ ट या 
पु तकाने मनु यास वेड लागते. परंतु या बारी या या मेहु यास िथऑसिफ टची पु तके रात्रिंदवस वाचनूही वेड 

लाग याचे कुठे आढळून आलेले न हते! सरकारास देखील आढळून आलेले न हते. हे गहृ थ ज्ञानिल स ूआिण 

ससुं कृत असत. सरकारी काम चोख रीतीने क न घेऊन आिण िश त योग्य िततकी कडक राखूनही बदंीवानांस 

माणसांप्रमाणे वागिवता येते इतकेच न हे तर कारागारीय सं थेचे मखु्य येय दंिडतांची आि मक, मानिसक, 

आिण नैितक सधुारणा हेच असावयास पािहजे या त वानु प दंिडतां या वसाहती चालिवता येतात हे यां या 
वतर्नाने ते शक्यतो यां या कक्षेत िसद्ध क न दाखवीत. यापायी विर ठ अिधकार् यांचा असमजंस कोपही यांस 

काही वेळा सहन करावा लागला.  

कारागारीय अ वेक्षक मंडळ 

या बद या इकड ेचाल या असता ितकड े िहदंु थानात एक ‘‘कारागारीय अ वेक्षक मडंळ’’- जेल किमशन 

नेमले गे याची बातमी आली. या अ वेक्षक मडंळापुढे जे प्र न होते यांत अदंमाना या वसाहतीचे पुढे काय? हा 
प्र न होता. या कारागारीय मडंळाची नेमणकू कर यास आिण िवशेषतः अदंमान या वसाहती या ि थतीची 
चौकशी क न ित या भिवत याचा िवचार कर याचा प्र न प्रामखु्याने यापुढे ठेव यास आम या अदंमानीय 

चळवळी आिण सतत आठ-नऊ वष ितकडील ददुर्शेची कहाणी िहदंु थानात आिण जगात एकसारखी उजेडात 

आण याची सु  ठेवलेली खटपट ही िवशेषतः कारणीभतू झालेली होती यािवषयी आ हास मळुीच शंका वाटली 
न हती. हेही आ हास आिण अदंमानातील सवर् सजुाण बंदीवानांस उघड िदसत होते की, जर या वेळी आप या 
क टांची मािहती सिव तरपणे आपण होऊन या अ वेक्षक मंडळाचे कानावर घाल याचे धैयर् केले नाही, तर ही 
वसाहत हणजे एक देवाने जगतास िदलेली देणगीच असनू तीत स या सधुार यासारखे काही फारसे वाईट नाही 
या मताचे अिधकारी आप या मताची छापच या मडंळावर पाड यास सोडणार नाहीत. अिधकार् यांतही एक-दोन 

प्रमखु अिधकारी अदंमानचा जलवायूच आरोग्यनाशक असनू तेथील बंदीवानां या वसाहतीचे धोरणही पु कळ 

अशंी घातक आहे असे प ट मत देणारे होते. पण अिधकारी वगर् असा अशा खटपटीत िनमग्न झाला की, ते 
कारामडंळ येताच यास माग या अ याचारांची शक्य िततकी कमी मािहती िमळावी; जी िमळेल ती खोटी 
ठरिव यात यावी; आिण एकंदरीत सब ठीक है असे यास भासवून याची परत बोळवण कर यात यावी. यांनी 
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िजकड े ितकड े रंगरंगोटी आिण टापटीप कर यास आरंभ केला. त डपुजे बंदीवान शोधून शोधून यांस 

अिधकार् यांिव द्ध अ वेक्षक मडंळापुढे काहीही प्रितवाद िकंवा कागा या होऊ नयेत अशी बंदीवानांत यव था 
कर यास नेमले. उलटपक्षी राजबंदीवानां या धुरीण वाखाली बंदीवानांनीच न हे तर, लोकांनीही आपआप या 
ददुर्शेचा पाढा शक्य िततक्या िनभीर्डपणे या अ वेक्षक मडंळापुढे मांडावयाची यव था चालिवली. 
िज यािज यातून एकमताने एकाच प्रकार या एकमखुी माग या आिण प्रितवाद केले जावे हणनू िनरोपंची 
आिण लेखी िशकवणकुीची डाक सु  झाली. अ वेक्षक मडंळासमोर बंदीवानांची सवर् बाज ू मांड याचे काम 

िनरिनराळया िज यातून िनरिनरा या माणसांकड े जरी दे यात आले होते तथािप या सवार्ंचे प्रमखुपणे 

प्रितिनिध व कर याचे कायर् आ ही अगंावर घ्यावे हणनू वसाहतीत या बदंीवानांचा न हे तर तेथील वतंत्र 

लोकांचाही आ हास सारखा आग्रह सु  झाला. यां या माग या आ ही या भाषेत, या कोिटक्रमात आिण या 
िनभीर्डपणे कारामडंळापुढे मांडू याप्रमाणे इतर कोणी क  शकणार नाही असा यांचा भािवक िव वास होता. 
यािवरिहत कारामडंळाचे मनावर आ ही सांिगत याने जो पिरणाम होईल आिण या मािहतीस जे मह व येईल ते 
मह व येणे आिण तो पिरणाम होणे, तीच मािहती याहूनही प टपणे िकंवा ती तर भाषेत जरी इतर कोणी 
सांिगतली असती तरी शक्य झाले नसते, हे या बंदीवानां या आग्रहातील िवधेय व तुि थतीस ध नच होते. 

हणनू तो एकसारखा आग्रह पाहून आपण ते काम अगंावर घ्यावे असे मलाही वाटू लागले.  

परंतु दसुरे पक्षी एक मह वाची अडचण आम यापुढे होती. अदंमानात बंदीवानाने वतःसबंधंी काय वाटेल ते 
प्रितपादन िकंवा गार् हाणे केले तर ते एक वेळ क्ष य समज यात येई; पण याने इतर बंदीवानांिवषयी काहीही 
बोलणे िकंवा को या बंदीवानाचा पक्ष घेऊन याची विकली करणे हा एक अपराधच समज यात येत असे. यास 

तसे करताच एकदम चूपकर यात येई की, दसुर् याशी तुला काय करावयाचे? तू वतःसबंंधी काय ते बोल. यातही 
या वेळेस िहदंु थानात राजबंदीवानांस िवजयो सवातील क्षमेप्री यथर् सोडावे हणनू पु कळ चळवळ चालली होती. 
कौि सलम ये प्र नो तरे होत होती. सरकारने िहदंु थानात आिण तत्र थ अिधकार् यांनी अदंमानात असे प टपणे 

कळिवले की, ही सटुका कर यात या या राजबंदीचे प्र तुत राजकीय आिण सावर्जिनक वतर्न आिण मन प्रमखु वे 

िवचारात घे यात येईल. हणजे आम या आिण आम या बंधूं या सटुकेचा प्र न प्रामखु्याने अदंमानातील 

अिधकार् यां या मताव नच िनिणर्त होणार. कारण आमचे मत आ ही ग हर्नर जनरलास जरी प टपणे 

आवेदन वारे कळिवले होते तरी ते प ट आहे की नाही आिण खरे आहे की नाही हे सरकार अदंमानी 
अिधकार् यां या गु त उपनेत्रातून ठरिवणार! यातही आम या आजपयर्ंत सावर्जिनक चळवळींनी अंदमाना या 
य चयावत ्अिधकार् यांचे आ ही िकती पे्रमभाजन झालो होतो ते प्रिसद्धच होते. अशा ि थतीत या व न येणार् या 
कारामडंळाचे पुढे वसाहती या सवर् का याबेर् या कृ यांची झडती घेणे आिण बंदीवानांचे आिण वतंत्रांचे वतीने 

अिधकार् यांचा पक्ष हाणनू पाड याचे काम प्रमखु वे वीकारणे हणजे या वसाहती अिधकार् यां या 
वतर्नमापाप्रमाणे आ ही अ यंत दवुर्तर्नी आिण मकु्ततेस अगदी अयोग्य असे ठरणेच होते.  
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प ट बोलणे हणजे बंदीवास वाढिवणे 

यातही ही बातमीही आ हास कळली होती की, ते कारामडंळ एका िविश ट हेतूने राजबदींची पाहणीही 
करणार होते. ती गो ट हणजे, अदंमान या अिधकार् यांचे त िवषयक प्रितवृ त (िरपोटर्) वाचून आिण आपण 

वतः प्रमखु राजबं यांची चाचणी क न कोण सटुकेस योग्य आिण कोण अयोग्य ते िहदंु थान सरकारास 

प्रितवेिदणे ही होय. जर आ ही गाळीव अिधकार् यांनी भरले या या कारामंडळासमोर अंदमानी अिधकार् यां या 
आिण अथार्तच यांस पािठंबा देणार् या िहदंु थान सरकार या त कालीन बंदीशालािवभागातील दु ट धोरणावर 
आिण पीडक यवहारावर टीका केली तर ते धा टयर् या सभंािवत लोकांस असहनीयच होणार हे उघड होते. हणजे, 

एका अथीर् असा पुढाकार घेणे हणजे आम या सटुके या मागार्तली आणखी एक सधंी गमावणे होते; आिण 

उलटपक्षी जर हा राजबंदीवानांचा - उ या वसाहतीचा अ याग्रह अवमािनला तर आजपयर्ंत राजबंदीवानांस यांतील 

शेकडो जणांनी जे सा य िदले आिण आदर दाखिवला यांचे ऋण न फेडता यांचे छळ टाळ याची हाती चालनू 

आलेली एक मह वाची सधंी गमावणे होते. ते दहा-बारा हजार बंदीवान आिण यांचे या य गार् हाणे! इतक्या 
लोकांचे दःुख खर् याखर् या छळांचे नुसते उ लेख क न अशा चौकशीचे वेळी वेशीवर टांग यास जर आपण कचरलो 
तर ती चौकशी करणे सरकारास भाग पाडावे हणनू केलेले वतःचे सावर्जिनक पिर मच यथर् जाऊ देणे न हत े

काय? कारण ही चौकशी आम या सवार्ं या सतत प्रय नांनी, सोसले या छळांनी आिण केले या प्रितकार 

प्रितवादांनीच आलेली होती. दसुरे कोणीही ते कथन केले असते तरी इतके पिरणामकारक होणारे न हते हे आ हास 

प्रामािणकणे इतर हजारो बंदीवानांप्रमाणेच वाटत अस यामळेु कारामडंळापुढे साक्ष देणे आ हास कतर् य वाटू 

लागले.  

तशी मुक्तता अिधक अिहतकारक 

अदंमानात आ ही आम या वतर्नाचा िबदं ूसदोिदत या दोन टोकां या म यतंरी ठेवीत अस.ू अदंमानात जे 

काय रा ट्रिहत साधता येईल ते इतके मह वाचे कधीही नसणार की िजतके मुक्तता झा यास िहदंु थानात येऊन 

साधता येईल; परंतु हणनू मकु्ततेसाठी वाटेल ते िव वासघातक, िन ं य, नीच आिण देशा या िकंवा जाती या 
वािभमानास कलकं लागेल, असे लाळघोटी वतर्न यामळेु समथर्नीय ठरणार नाही. कारण यायोगे होणारी 
मकु्तता ही रा ट्रास अिधक िहतकारक हो यापेक्षा वतःचे उदुाहरणाने अिधक अनीितमान आिण रा ट्रघातकी मात्र 

होणारी होती. ते हा असे वतर्न टाळून जर मकु्तता िमळ याची िनि चत सधंी िमळत असेल तर ती साधावयाची. ती 
िनि चत सधंी िमळेतो या पिरि थतीतच जे काय रा ट्रिहत साधता येईल ते साध याचा प्रय न करीत राहून िदवस 

कंठावयाचे. यातही शक्यतो यां यावर सरकारचा इतका उग्र दोष वा ती  टी नाही तोवर यांचेकडून ती कृ ये 

करवावयाची. जे हा आपणावाचून ती या पिरि थतीत शक्य असलेली सावर्जिनक चळवळ कर यास दसुरे कोणी 
इतके इ छुक वा समथर् नसेल ते हा ती प्रकरणे वतः करावयाची. मकु्ततेचा सभंव िदसत असता दाटून 

दवडावयाचा नाही. पण तो िनि चत सभंव नसता केवळ आशाळभूत याडपणाने ‘‘नाही तर सोडणार नाहीत’’ असे 

हणत अदंमानात वकीयांचे चाललेले छळ िनमटूपणे पाहतही बसावयाचे नाही. कारण अतंी आमची सटुका 
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अदंमानातील आम या वतर्नावर िजतकी अवलबंून असे यापेक्षा ती िहदंु थानातील राजकीय वातावरणातील 

उ णतेवरच अनंत पटींनी अवलबंून असणार हे आ हास पक्के ठाऊक होते. ते िहदंु थानातील वातावरण जोवर 

राजकीय बंदीवानांस सोड यासाठी चालले या चळवळीने आिण लोकमतास काहीतरी राजकीय मह व प्रा त 

हो याइतके त त झाले न हते तोपयर्ंत अगदी ‘‘बारीवाक्यं प्रमाण’ं’ हणनू बसलेले आिण कोण याही सावर्जिनक 

कायार्त न पडणारे असे जे राजबंदी होते तेही मा यासारखे ितथे सडत पडले होते. यांस जे सरकार ‘‘समजंस’’ 

समज ू लागले आिण थो याफार सवलती इतरांहून अिधक देऊ लागले तेही जे हा इतरां या चळवळी 
अिधकार् यां या कठोर वतर्नाचा िनषेध क  लाग या ते हाच. इतर धृ टशील झाले नसते तर हे समजंसही ‘सशील’ 

हणनू सरकारास वाटले नसते. राजबंदीवानवगार्ची सटुका कारागारात यांनी िकतीही गायपण वीकारले तरी 
तेव याने कर याइतके सरकार भोळे न हते. ती-झाली तर मखु्य वेक न िहदंु थानातील राजकारणी डावपेचात तो 
एक पेच अनकूुल होईल असे वाट याइतके लोकमत प्रबळ होईल ते हाच! हेही आ हास कारागारीयच न हे तर 

ऐितहािसक अनुभवानेही िनि चतपणे माहीत होते.  

या आम या नेहमी या धोरणाप्रमाणे आ ही म यम मागर् वीकारला. हजारो बंदीवानांचे छळ आपणाइतके 

पिरणामकारकपणे कोणासही कळिवता येणार नाहीत; हणनू आ ही कारामडंळासमोर साक्ष दे याचे ठरिवले. 

परंतु आपण होऊन पुढे न जाता ते कारामडंळ जर आपणाकड ेव तुि थती िवचार यास चालनू आले तर त ेसांगावे; 

आिण यातही या गो टी अगदी आपणास स य हणनू िसद्ध करता येतील िततक्याच सांगा या असे आ ही 
ठरिवले. यांनी िवचारले असता स य ते सांग यासाठीही जर सरकार आ हास ‘धृ टशील’ समजनू सोडणार नसेल 

तर यांचे मनात काहीतरी िनिम ताने सोडावयाचेच न हते - हे नाहीतर दसुरे िनिम त सांगतील - असेच अपिरहायर् 
होते. मग एवीतेवी सटुका नसेल तर हजारो बंदीवानां या आिण िवशेष राजबंदीवानां या वगार्चे शक्य ते िहत न 

करणे हणजे कतर् यास चुकणे होय असे आ हास वाटले.  

शेवटी जे हा कारामडंळ अंदमानास आले ते हा ते अपेक्षेप्रमाणे नीट आ हास िवचारीत आमचे कोठडीतच 

आले. यात मुबंई या कारागार िवभागात ज मभर अिधकार गाजिवलेले जॅक्सनसाहेबही होते. पानगलचे राजे 

आिण इतर उ चपद थ लोक होते. यांनी अदंमान या वसाहतीची, कारागारातील यव थेची, राजबंदीवानवगार्ची 
चचार् आपण होऊन प्र नो तरां या ओघात काढली. ते हा आ ही या िवषयाची यथाि थत मािहती यांचेपुढे 

मांडली. यांतील एक-दोन चुटके सभंाषणाचे धोरण या यात ये यासाठी खाली देतो.  

सडतेोड िन तकर् शुद्ध उ तरे 

राजबंदीवानांवर झाले या अनेक अ याचारांची कमर्कथा जी या पु तकात येथवर विणर्लीच आहे ती - वणीर्त 

असता भानिसगंा या मारहाणीची मािहती आ ही सांिगतली. ते हा या सभंाषणात अिधकार् यांचा पक्ष गोर्या 
सभासदांहूनही उद्धटपणे आिण रागारागाने समथर्न करणारा एक िहदंी सभासद हणाला, ‘पण भानिसगंा या 
अगंावरचे घाव मारहाणीनेच पडले हे तु हास कशाव न वाटले?’’ 

मी : ते आपोआप पडले हे गहृीत धरता येईना हणनू.  
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कारामडंळातील अ य सभासद : तो िजना उतरत असता भोवळ येऊन पडला होता. याने ते घाव पडले होते. 

तु ही मारहाणी या वेळी समक्ष न हता ना? मग ऐकीव मािहती कुचकामाची.  
मी : पण भानिसगं आपण हणता तसा िज याव न पडला ते हा आपण वतः इथे होतेत का? नाही! तर मग 

आपणासही ही ऐकीव मािहतीच कोणी तरी कळिवली, मग तीही कुचकामाचीच. केवळ मा या मािहतीपेक्षा ती 
अिधक अिव वसनीय. कारण ती घटना घडताना आपण एका समदु्राआड िहदंु थानात होता आिण मी हा एका 
िभतंीआड इथे होतो. मी ते ओरडणे, मारो-मारा, इ यादी आवाजांची आिण धावपळीची गडबड प्र यक्ष ऐिकली आिण 

पािहली आिण अगदी तेथे असणार् या अनेक मनु यांनी एका पाच िमिनटांचे आत मला ती घटना सांिगतली.  
सभासद : आ हास अिधका-यांनी मािहती िदली.  
मी : आिण मला या प्रसगंी उपि थत असले या राजबंदींनी िदली. त े राजबंदी अिधकार् यांहून कमी 

िव वसनीय आहेत असे मला वाटत नाही. येथील कारागारांचे खालचे अिधकारीच आगळीक करणारे अस याने ते 
घटना िवकृत क न सांगणे अिधक सभंवनीय आहे; आिण विर ठ अिधकारी घटना थळी वतः न हते. 

या यितिरक्त मी भानिसगंाचे अगंावर छडीचा वळ ग्णालयात वतः पािहला होता.  
नंतर मा या मतासबंंधी आडूनपाडून चचार् करीत एकजण हणाला - पण तु हाला कारागाराबाहेर सोडले तर 

तु ही काय करणार? 

दसुरा सभासद मी उ तर दे यापूवीर्च उपरोिधक हसनू हणाला,‘‘राजद्रोह फैलाव याचे काम पु हा सु  

करणार’’! मी हटले- ‘‘तु ही वतःला अतंरज्ञ समजता आहासे िदसते. नाहीतर माझ ेमनात काय ते तु हीच 

सांग यासाठी पुढे झाला नसता. बरे समजा तु ही हणता तसे राजद्रोह फैलाव याचे काम मी पु हा सु  केले तर 

मला तु ही पु हा ध  शकाल. पुढे कोणी चोरी करील हणनू आज याने तसे काहीएक केले नसताही या 
कारागारात कोणास याचे इतर साथीदारांहून आिण तुम याच िनयमािव द्ध यास डांबून टाकाल की काय? 

तुम या िनयमां या आधारेच मला कारागाराबाहेर सोडणे या य आहे. मा यावर गे या पाच वषार्ंत एकही खटला 
झाला नाही. मा याहून तु ं ग तोडून पळून जा यासारखे अपराध यांनी केले ते देखील तु ही कारागारात एक 

वषार्हून अिधक काळ डांबून ठेवीत नाही. कारागाराचीच काय गो ट पण िहदं थानातही मला जर मकु्तपणे 

सोड यात आले तर ितथेही मी ठरले या अटी प्रामािणकपणे पाळीन. राजकारण क  देत नसाल तर इतर िदशनेे 

देशाची आिण मानवजातीची सेवा करीन, िहत कर यास झटेन. बरे मी ते वचन मोडले तर आपणास मला पु हा 
ज मठेपीवर धाडता येईल. आपला िनबर्ंध (कायदा) आिण शक्ती इतकी सू म, प्रबळ आिण सवर्साक्षी आहेच.  

सभासद : तसे हणता येईलच असे नाही. कारण तु ही िनबर्ंधा या कक्षेत न आलेत हणजे िनबर्ंध मोडीत 

न हतेच असे नाही िसद्ध होत. राजद्रोहाचे खट यात सापडले गेला नाहीत तरी तु ही राजद्रोह केला नसेल असेच 

नाही हणता येणार.  

मी : आिण केलाच असेही नाही हणता येणार. जोपयर्ंत कोणास चोरी करताना धरले नाही िकंवा नैबर्ंिधक 

(Legal) सशंय आलेला नाही तोवर कोणासच चोर हणनू हण याचा आपणास अिधकार नाही. तीच ि थती 
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राजद्रोहाची. मी माझी मते ग हनर्र जनरलपयर्ंत अनेक वेळा कळिवली आहेत. वैध (Constitutional) उपायांनी या 
िमळणार् या सधुारणांत थोडबेहुत सावर्जिनक राजकीय िहत सा य होईल. त ेमी साधते का हा प्रय न याच वैध 

मागार्ने क  इि छतो. जर सधुारणांचा तसा उपयोग होत गेला आिण याने पुढील सधुारणांचा मागर् मोकळा झाला 
तर कोणताही राजक्रांितकारक हा वैध आिण शांती या मागार्नेच देशिहत साध यास झटू इ छील. जाणूनबुजनू 

रक्तपातास आिण प्राणघातास मनु य प्रवृ त हो याइतका वतःचे िजवास कंटाळलेला नसतो. आ हास िन पाय 

वाटला, ते हा तो भयंकर मागर् चोखाळला. हौस होती हणनू न हे. बरे राजकारणात मी वैध मागार्नेच जाईन असा 
आपणास मा या वचनाव न िव वास वाटत नसेल तर मी राजकारणात मळुीच - एका ठरािवक अवधीपयर्ंत 

पडणार नाही असेही मी लेखी वचन दे यास िसद्ध आहे. मीच काय, माझ ेइतर नेहीही देतील. ते हा अशा अटींवर 

तरी या आ हां राजबंदीवानांची मकु्तता हावी. राजकारण यितिरक्त मागही आ ही पु कळ लोकसेवा आिण 

सािह यसेवा क  शकू. तीही का बंद करता? हे इतके प्रामािणक शूर आिण वाथर् यागी आ मे आिण शक्ती या 
दगडी िभतंीआड यथर् का राहू देता? आयलर्ंड या बंडखोरांस दहादा सोडलेत. यानी दहादा अटी मोड या तरी पु हा 
यांनी वचन देताच अकरावी सधंी तु ही िदलीत - मग आम यावर एकदा तरी िव वास टाकून का पाहू नये - एक 

सधंी तरी आ हास का देऊ नये! 

या सरुात तास दीड तास सभंाषण झाले. अदंमानातील कारासं थेचे सवर् भयकंर व प आिण जगंलकाम, 

रबरकाम इ यादी कामांत बंदीचे होणारे अस य पीडन यांची कहाणी सांिगतली. ती या ग्रथंात िदलेलीच आहे हणनू 

िव क्ती नको.  
याचप्रमाणे एकंदर दंडिवज्ञान आिण िशक्षािवज्ञान (Criminal Law & Penollogy) याचे मळू येय आिण 

यवहार कसा असावा आिण आहे, तसेच कारासं थेचे अिग्लडंातील बो टर्ल सं थेपासनू तो अमेिरका इ यादी 
िठकाण या न या न या प्रयोगािवषयीही आम याशी कारामडंळाने चचार् केली. नंतर याचा ससुगंत सारांश एका 
आवेदनपत्रात (अजार्त) लेखी धाडावयास सगंनू ते मडंळ गेले.  

आम याप्रमाणेच राजबंदीवानांतील आणखी दोनचार अजर् यांनी मागिवले होते. बाहेरही 
िज यािज यांतून आम या ठरािवक पद्धती या भाषेने िनरिनराळया पुढारी बंदींनी आवेदनपत्रे धाडली. अथार्तच 

यास यां यापुरतीच चचार् करता आली. राजबंदीवानांतील एक-दोन आवेदनपत्रे अगदी िनभीर्ड होती. सवार्ंची 
मागणी एकमखुीच होती. अदंमानाची वसाहत आहे तशी न चालिवता त काळ बंद करावी असा िजकडून ितकडून 

आवाज उठला. बहुतेक तर अदंमानाची बंदीवान वसाहत आमलूातच बंद करावी अशी मागणी क  लागले. 

िहदंु थान या पत्रांतून अथार्तच अदंमानाचा छळ बंद कर यास ती वसाहतच बंद केली पािहजे असा गवगवा झाला. 
बंगालीत प्रमुख लेख असेच आले. कारण वसाहतच बंद करणे आिण वसाहतीचे ते व प बदलणे यांतील फरक 

ितकडची बारीक मािहती िकंवा ययाथर् व प िहदंु थानात कोणासच माहीत न हते आिण ते सू म फरक ितकडील 

बंदीवानांस त काळ ग्रहण करता येणारे न हते. हणनू अदंमान या वसाहतीस तोडा, या भाषणाचा बरोबर अथर् 
या गडबडीत यक्त झाला नाही. तरीही आम या आवेदनपत्रात आ ही या प्र नाचे िदग्दशर्न केले होते. या 
भेदामळेु पुढे बंदीवानां या साधारण प्रवृ तीस आ हास ती  िवरोध कसा करावा लागला हे पुढे प ट होईलच. 
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आम या आवेदनपत्रात कारासं था आिण िशक्षािवज्ञाना या येय आिण यवहारािवषयी जी चचार् केली होती ितची 
परेखा खाली िदली आहे.  

कारावासाचंी यव था कशी असावी? 

‘‘िशक्षािवज्ञानाचे येय दंिडतांची आि मक, मानिसक आिण शारीिरक सधुारणा हे असावे. प्रितशोध (सडू 

उगिवणे) हे न हे. या निैतक सधुारणेस शक्य करणारे आिण नैितक अवनतीस रोखणारे एक पिरणामकारक 

साधन हणनूच काय तो यथाप्रमाण आिण अ याव यक िततका प्रितशोध आिण शासन यांचा अवलबं केला जावा. 
’’ 

अजनूपयर्ंत मनु य वभावातील कू्रर प्रवृ तीचा समळू नायनाट झाला नस याने आिण दंडा या भयाने 

नीितभयापेक्षा अनेक मनु ये एकंदरीत अिधक सयंमयुक्त राहून सामािजक बंधने पाळतात हा अनुभव वरचेवर 

येत अस याने, अपरा यास अपराधा या अपेिक्षत सखुापेक्ष अपराध के याने अिधक दःुखच होते अशी प्र यक्ष 

भीती वाटावी इतका दंड देणे अव य आहे. पण तो यिक्तिवशेषा या आिण अपराधा या पिरि थ यनु प 

यूनािधक वे कठोर असावा. सरसहा वेतांची िकंवा फाशीची िशक्षा जरी आज िनिषद्ध मानता आली नाही तरी ती 
या यक्तीस कोण याही इतर उपायाने सधुारणे अशक्य वाटत आहे या यक्तीसच दे यात यावी.  

जे दंिडत होतात यात अ प वय, सधुारणीय वभाव, अपराधांचा प चाताप, अपराधाची वा दंिडत हो याची 
सखं्या इ यादी काही ठळक मापाने वगीर्करणे करावे आिण यांची सधुारणीय िकंवा दु सधुारणीय, दंडनीय िकंवा 
दयनीय, (to be pitied) अशी िभ न िवभागांत वाटणी हावी. यां यात शक्य ते समेंलन घडू देऊ नये. सधुारणीय 

िकंवा दंडनीय वगार्स अवरोध एकाच प्रतीचा असला तरी सौ य शासनाखाली ठेवावे आिण िव द्ध वगार्स सापेक्षतः 
कठोर आिण कडक शासनात ठेवावे. सधुारणेप्रमाणे या वगार्तील या वगार्त िकंवा या वगार्तील या वगार्त 

घाल यात यावे.  

दंिडतांकडून काम करवून कारागारसं थेची आिथर्क ि थती सधुारावी िकंवा अथर्प्रा ती हावी हा मखु्य उ ेश 

के हाही अस ूनये. तर यांस होते याहून चांगले नागिरक क न वतंत्र जगात पु हा यांस सोडता यावे असे 

िशक्षण यांस सक्तीने दे यात यावे, अदंमानासारख्या िठकाणी िशक्षण न घे याची अप्र यक्ष सक्ती जी असे ती तर 

केवळ सतैानी वृ तीचेच योतक होती. कामा या सक्तीपेक्षा िशक्षणाची सक्ती बंदीवानांवर केली जावी. िशक्षण 

िवशेषतः सामािजक, स गणु आिण मानिसक नीितम ता वाढिवणारे असावे.  

िवशेषतः वीस-बावीस वषार्ंपयर्ंतचे दंिडत हे कधीही असधुारणीय हणनू समजले जाऊ नयेत. मग यांचा 
नैबर्ंिधक (Legal) अपराध कोणचा का असेना. भावी नागिरक यांस करता येईल अशा िनधार्राने 

यिक्त वभावाप्रमाणे कडक व सौ य िश त यांस लावून िशक्षण दे यात यावे. समाजाला उपयोगी आिण यां या 
चिरताथार्ला पोषक असे धंदे यांस िशकिव यात यावेत. रा ट्रीय आिण मानवी गणु यां यात िवकास पाव यास 

साहा यक होणार् या मनोरंजनाची - सगंीत, िचत्रपट (िसनेमा) इ यादींची परवानगीही मधूनमधून यांस दे यात 

यावी.  
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अथार्तच यांची ि थती नेहमीच इतकी क टप्रद असलीच पािहजे की यायोगे यांस कारागार हे बाहेर या 
जगताहून त्रासदायक आिण दःुसह वाटावे. पण ती दःुसहता आपणच आपणावर ओढवून घेतली आहे आिण 

िनयमानुकूल वागनू सामािजक स गणु िशकू तर त े िजतके लवकर िशकू िततके लवकर आपणांस पु हा या 
समाजात वतंत्रपणाचे सखु अनुभवास िमळेल अशी िनि चती आिण जाणीव यां यात उ प न केली जावी. आिण 

अनुभवाअतंी ती यथाथर् आहे असे यांस प्र यंतर घेता यावे.  

काही काही वंशांतच पापप्रवणता ज मिस द असते हे त व अगदी उ कटपणे आढळून येईल, याच िविश ट 

उदाहरणापुरते अवलिंबले जावे. साधारणतः ते िसद्ध हो यास िजतका पुरावा पािहजे या या शतांशसु दा अजनू 

िमळालेला नाही. उलट पुरावा वाटेल िततका सापडतो.  
वरील परेखा अ यंक त्रोटकपणे िदली अस याने यातील काही िवधाने शंका पद वाटतील; परंतु आ ही 

त डी चचत ती िवशद क न सांिगतली होती. अदंमानसबंंधी आमचे धोरण आ ही असे दशर्िवले कीः- 
जलवायू या टीने अदंमान हे स या जरी आरोग्यघातक आहे तरी ते प्रय नांनी आरोग्यप्रद होऊ शकेल. 

राहणी आिण यव था उ तम असेल तर आजही अदंमानात दीघार्युषी आिण आरोग्यवान जनता नांद ूशकेल. 

उदाहरणाथर् इंग्रजािदक सुखव तू अिधकारी ितकड ेचांगले ध टपु ट राहू शकतात.  

या लोकां या वभावात अपवाद व प क्रौयर्प्रवण व िदसनू येते िकंवा सामािजक िनयम यांनी वारंवार 

भगं के याने स य समाजात यांना नांदता येत नाही अशा लोकांस िहदंु थानात कारागारातून यथर् कुजवीत 

मार यापेक्षा यांस अदंमानसारख्या बेटात वसाहत करावयास भाग पाडणे आिण कडक िश तीखाली सामािजक 

कामे करावयास लावणे हे रा ट्रीय या अव य आहे. यायोगे यां या आयु यास काही तरी सामािजक फळ 

येईल. यांचे यिक्तजीवनही यांस अिधक सखुकर आिण सधुारणीय वाटू लागेल. कारण स य जगातील सौ य 

िनबर्धांत जरी यांना समाज क न राहता आले नाही तरी यां या उ ंड प्रवृ तीस वशीभतू करील अशा कडक 

िश तीत यांस समाज क न राहता येते. अगदी कू्रर हणनू गाजलेले वाथार्ंध लोकही कारागारीय कडक िश तीत 

मेणाहून मऊ झालेले आिण सामािजक िनयम पाळणारे झालेले आढळतात. अशा लोकांस वसाहतीत लग्ने क न, 

धंदे क न नांद ू िद यास याची शक्तीही समाजाचे टीने सफळ होईल, यांचा बोजा समाजावर पडणार नाही, 
आिण यांची सतंती उ तम नागिरक हो याचा सभंवही हातचा जाणार नाही. िहदंी कारागारात यांस चौदा चौदा 
वष गाडून टाक यात इतक्या लोकांस सतंितिवहीन के याने रा ट्राचे सखं्याबळ घटते. तेच वसाहतीत या 
त्रीपु षांना कडक िश तीत ससंार क  िद यास वाढेल. कॅनडा आिण ऑ टे्रिलया इ यादी वसाहती अशाच उदंड 

अपरा यां या सतंतीने आज अशंतः भरभराटीस आणिव या आहेत. यािवरिहत स य आिण सपुीक देशात जे 

लोक उ ंड भासतात यांची तीच उ ंड कू्ररता आिण कठीण वभाव जगंली आिण उग्र रानटी लोकांनी 
आक्रिमले या उजाड भभूागास उपजाऊ आिण सपुीक कर यास आव यक असते, उपयोगी पडते. एतदथर् 
अदंमानसारख्या बेटास वसिव याचे कामी या बंदीवानांचा उपयोग क न घेतला असता एक नवीन वसाहत 

िहदंु थान देशास िमळवून िद याचे मह कायर् यांनी आिण आपण के यासारखे होईल.  
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या कारणासाठी आ ही अदंमानची बंदीवान वसाहत बंद करावी या मताचे नसनू केवळ या वसाहतीचे 

स याचे रानटी आिण कू्रर धोरण आिण िनबर्ंध तेवढे बदलावे असे आमचे मत आहे. अदंमानात ‘‘काम चोपून घ्या’’ 
हे येय नसावे. हे येच बदलावे, पण अदंमानात आले या बंदीवानांस यिक्तपर वे आिण वगर्पर वे असे वागवा 
की, ते आिण िनदान यांची सतंती उ तम नागिरक हावेत आिण िहदंु थान देशा या सं कृतीस आिण समाजास 

ही वसाहत यांनी एक नवा उपहार हणनू अपर्ण करावा.  
आ ही हणतो तसे के यास अदंमानचे मह व िकंवा यास वसिव याप्री यथर् आजपयर्ंत झालेला को यवधी 

पयांचा यव यथर् जाईल हणनू जी अिधकार् यांस धा ती वाटत आहे ती वाट याचे काही एक कारण उरणार 

नाही, इतकेच न हे तर अदंमानाचे मह व क पनेबाहेर उलट वाढिव यासच ही यव था क पनेबाहेर कारणीभतू 

होईल.  

या िदवशी आ ही अदंमानात पाय टाकला या िदवसापासनू आ हास असे वाटत आहे की, िहदंु थानचा 
अदंमान हा एक जलदगुर् आहे. आज नाही उ या इथे वैमािनक आिण सामिुद्रक ठाणे थापन केले जाईल आिण 

पूव या राजकीय मह वाकांक्षेचा अ या य आक्रमण जर कधी िहदंु थानावर झाला तर या या सामिुद्रक 

रणनौकांस आिण िवमानांस पिहला शह अदंमानचा दगुर् देईल, मग िहदंु थानचा तट.  

अशी आिण इतर िवधेये ग्रिंथत केलेले आवेदन- पत्र आ ही कारामडंळास धाडले. आम या त डी चचत आिण 

आवेदनपत्रात आ ही अदंमानची जलदगुर् टीने विणर्लेली योग्यता आिण भिव य ऐकून कारामडंळात िक येक 

नवीनच काही ऐकावे तसे चमकले. काहीजण काही िविक्ष त ऐकावे तसे हसले; पण ितची मतृी राहावी इतकी या 
सचूनेची छाप यां यावर पड यावाचनू रािहली नाही. कारण यानंतर िक येक मिहनेपयर्ंत आमचे पयर्वेक्षक या 
पाच क्रमांकात पाहणीवर येताना लहरीत असले तर समदु्राकड े बोट दाखवून िवनोदाने मला हणत ‘‘ते पहा 
सावरकर, या अदंमाना या तुम या भावी जलदगुार्तील रणतरी अत ततः पहारा देत आहेत पहा!’’ मी हसनू 

हणावे, या तु हाला आिण मला क्विचत पाहता येणार नाहीत; पण आप या मलुांना बहुधा पाहता येतील.  

ही गो ट १९१९-२० या संधीस घडली. या वेळेस आप या मलुांस िदसेल हणनू िजची मी आशा दशर्िवली 
होती ती घटना बहुधा आम या पयर्वेक्षकांना आिण आ हाला वतःच िदसेल असा सभंव आज हणजे १९२६ लाच 

वाटू लागला आहे. कारण परवा नो हबर या एका पत्रात वाचले की, 
‘‘अदंमान बेटाचा यापुढे अपरा या या वसाहतीदाखल उपयोग न करता यांना वपोषणसमथर् अशी वसाहत 

बनिव यासाठी आिण नौसाधन िवभागा या -आरमार िवभागा या आिण िबनतारी यंत्रा या कामा या टीने या 
बेटाची जी अपयुक्तता आहे या उपयकु्ततेचा लाभ क न घे यासाठी वषार्स ४।। लाख पये यय कर याचे 

िहदंु थान सरकारने ठरिवले आहे. ’’ 

यािवषयी इथे इतकेच सांगणे पुरे आहे की, आ ही १९१० या वषीर् अदंमानात पाय टाकताच आम या 
मािहतीप्रमाणे पूवीर् कोणासही प्रामखु्याने न पटलेली जी योजना आम या यानात आली आिण िजचा आ ही त डी 
आिण लेखी पुर कार आजवर करीत आलो ती अतंी फलो मुख होत आहे. ही बातमी जर खरी असेल तर यात 
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आ हास आनंदच आहे. परंतु अदंमानास सामिुद्रक आिण वैमािनक ठाणे कर या या योग्य िन चयासाठी तेथील 

अपरा यांची वसाहत बंद कर याचे मात्र काही कारण होते असे आ हास वाटत नाही. उलट ती वसाहत तशीच परंत ु

अथार्तच रा ट्रीय आिण सधुारणे या धोरणाने चालिवणे हे अदंमान या भरभराटीस आिण सिैनक शक्तीस सवर्था 
अनुकूलच होणारे आहे असे आमचे मत आहे.  
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प्रकरण आठवे 

राजक्षमा आिण राजबंदीवानातील 

शकेडो बंदींची मकु्तता 
कारामडंळ गेले. आम याशी झाले या चचचा आिण आम या आवेदनाचा या सभासदांवर पु कळ पिरणाम 

झाला यात शंका नाही. यातही शंका नाही की, या सवर् चचत ‘‘जर सधुारणा यश वी होत गे या तर क्रांितकारक 

शांितमय मागार्चा अवलबं करतील’’ असा जो आमचा रोख िदसला यातील आम या जर-तर-चा राग आिण सशंय 

येऊन आमची सटुका कर याचा अनुरोध कारामडंळाने िहदंु थान सरकारास केला नाही.  
तथािप, हजारो बंदीवानां या क याणासाठी आप या हातून शक्य ते आपण केले आिण तेही सरकारास 

आ हास न सेाड यास कोणतेही या य वा समजंस कारण न देता या जािणवेने आ हास आ मप्रस नतेचे सखु 

अनुभिवता आले.  

ितकड ेकारामडंळ ये या या आिण जा या या या गडबडीचेच आगेमागे िहदंु थानात राजबंदीं या प्र नास 

एकदम रा ट्रीय व प देणारी एक घटना घडली होती आिण ती हणजे राजबंदींची मकु्तता कर यासाठी  

मुंबई या ‘‘ रा ट्रीय संघाने ’’ - नॅशनल युिनयनने 

धाडलेले स तर हजारांवर स यांचे आवेदन! 

हे होय. असे एक थोरले आवेदन सरकारास धाडून या िवषयासबंंधी लोकमत िकती ती  सवेंदना अनभुवीत 

आहे हे सरकारचे िनदशर्नास आणावे हणनू आ ही िकती वष इि छत होतो हे मागील प्रकरणाव न आिण उद्धृत 

पत्राव न वाचकां या लक्षात आलेच असेल. मुबंईतील आिण महारा ट्रातील आम या देशबधंूं या सतत खटपटीने 

ती आमची इ छा एकदाची फलद्रपू झाली. सरकार नेहमी हणत असे, क्रांितकारकांिवषयी सवर्सामा य लोक 

अ यंत उदासीन असनू यांस समाजाची सहानुभती नाही. इतकेच न हे तर यांस सामा य जनता दु ट आिण 

वाथीर् अशा पापी अपरा यांहून वेगळे समजत नाही. या आके्षपास उ तर दे यासाठी, आिण रा ट्रीय िहताथर् 
झटणार् या आिण झुजंले या देशभक्तां या, यांचे मागर् चुकचे वाटत असले िकंवा नसले तरी- यां या रा ट्रीय 

वीरोिचत बा याची आिण देशसेवेची कृतज्ञ मतृी आपण बाळगतो हे उघड प्रकट कर याचे धयैर् दाखिव याने, 

रा ट्रीय मनावर जो एक उ च निैतक पिरणाम होतो तो करिव यासाठी, अशा रा ट्रीय आवेदनाची फार आव यकता 
होती असे आ हास वाटत असे. आम या बंधूं या भेटीचे वेळीही आ ही यांस हे कळिवले होते. यां या आिण 

मुबंई या ‘‘रा ट्रीय सघंा’’ या अ याहत चळवळीने या आवेदनपत्रावर स या कर यासाठी लोकांनी जो उ साह 

दाखिवला, टेशनवर, मागार्वर, नाटकगहृात, खे यापा यातून अनेक वयंसेवकांनी वयं फूतीर्ने जी मेहनत 

केली, मुबंईसारख्या मो या नगरापासनू तो भगरूसारख्या गावापयर्ंत कुलीन ि त्रयंनी देखील प्रिसद्धके वाटून आिण 
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स या घेत िहडूंन आम यािवषयी जी भावना प्रकट केली आिण महारा ट्राप्रमाणेच वेळ होता िततक्यात शक्य 

िततकी सहानुभतूी इतर प्रांतांतूनही या प्रमाणाने प्रदशर्िवली गेली यामळेु हे एका पंधरा िदवसांचे आत साठ-

स तर हजार स या केलेले आवेदनपत्र हणजे िहदंु थान या राजबंदीं या इितहासातील एक मरणीय घटना 
झाली होती. इतकेच न हे तर ते िहदंु थानातील रा ट्रीय भाव आिण ते यक्त करणारे धाडस ही कशी विृद्धगंत होत 

चालली आहेत याचेही सबळ िनदशर्क होते. कारण एका वेळी क्रांितकारकांचे नाव काढ यास लोक चळचळ कापत 

आिण मोठमोठी रा ट्रीय माणसे आिण वतर्मानपत्रे यां या नावाचा ‘राज ी’ िबज ी इ यादी उपपदासह उ लेख न 

करता नुस या एखा या अधम पितताचे नावाप्रमाणे एकेरी उ लेख करीत.  

या आवेदनपत्रात िहदंु थानातील सवर् राजबंदीवानांची आिण आम यावर सरकारचा िवशषे रोष िदसनू 

आ यामळेु िवशेषतः आिण यासहच आ हा उभयतां बंधूंची मकु्तता विरत करावी हणनू मागणी केली होती. 
वेळ फार थोडा होता हणनू स या मखु्यतः महारा ट्रातूनच घेत या गे या. पयार् त समय असता तर सवर् 
प्रांतांनीही तशाच हजारो स या धाड या अस या. थोडा वेळ होता तरीही प्र येक प्रांतातील ठळक प्रमाणात स या 
आले याच हो या.  

या आवेदनपत्रातील वर िनिदर् ट केलेला आमचा हेतू पूणर् झा याने आ हां राजबंदींस अदंमानात काय वाटले हे 

१९२० या आ ही अदंमानमधून धाडले या त कालीन पत्रातील खालील उतार् याव न यक्त होईल.  

‘‘आभार आहेत! या आम या पुढार् यांनी आिण देशबंधूंनी आिण िवशेषतः या रा ट्रीय सघंाने (Bombay 

National Union) िहदंी राजकीय बंदीवानां या मकु्ततेसाठी हे आवेदनपत्र धाड याचे काम अगंावर घेऊन, स या 
क न आिण हे पालर्मटपयर्ंत धाडून दे यात पिर म केले या सवार्ंचे आभार आहेत! हे इतक्या थो या अवधीत 

७५००० वर स या झालेले आवेदनपत्र सरकारवर मह वाचा- मग तो अप्रदिशर्त का असेना पण पिरणाम 

के यावाचून राहणार नाही. यूनतः इतके तरी झालेच की यायोगे राजबंदींची नैितक प्रित ठा समाजात वाढली, 
आिण राजबंदींसहच आिण यायोगे या कायार्किरता ते झुजंले आिण पडले या कायार्चीही! आता मात्र आमची 
मकु्तता- जर ती झालीच तर - वीकार यासारखी झाली खरी. कारण आता लोकांनी आ हास परत बोलाव याची 
आपली उ कंठा यक्त केली. या आम या देशबंधूं या सहानुभतूीिवषयी आ हास िकती आनंद आिण कृतज्ञता 
वाटते ते पूणर्पणे यक्त करता येत नाही. आमची आ हास योग्य वाटते याहून यांनी आमची अिधक सभंावना 
केली यात शंका नाही. ’’ 

थोडचे िदवसांत सरकारने राजबंदींस राजक्षमेनुसार सोड याचा सकं प प्रिसद्ध केला. राजबंदीं या या सटुकेचे 

ेय याप्रमाणे पूवीर्पासनू चालत आले या चळवळीस होते याचप्रमाणे वरील भ य सावर्जिनक आवेदनासही होते 

यात शंका नाही.  
एक िदवस कारागारातील काम आटोपून बंद हो याचे आधी आ ही इतर बंदीवानां यासह जो उभे आहोत तो 

राजबंदींतील एक शीख िमत्र धावत धावत आम याकड ेआला आिण मो याने टाळी वाजवून हणाला, ‘‘बाबूजी, 
मकु्तता! राजबंदींस सोड याची आज्ञा आली आहे. तु ही सटुलेत! बाबूजी सटुलेत!’’ 
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मकु्तता! या श दाचा सभंव ऐकताच जो कोण आनंद होतो तो ज मठेपीवर या िकंवा फाशीचे कोठडीतील 

बंदी या अतंःकरणासच िवचारावा! या चाळीतील सवर् राजबंदी चमकून एकत्र झाले! आिण सटुका सटुका 
हणनूएकमेकांस सांग ूलागले! 

परंतु मकु्तता हा श द आ ही इतके वेळा ऐकला होता आिण इतके वेळा फसलो होतो की आम या िन ठुर 

मनास यां या आनंदास फार वेळ पाहवले नाही. १९११ या वषीर्च एक राजबंदी असाच धावत येऊन 

रा यारोहणो सवाथर् आ हास सोडले हणनू सांगत होता नाही का? आिण मडंळींनी अथं णे देखील बांधून 

जा याची िसद्धता केली होती! यास आज आठ-नऊ वष लोटली. आ ही अजनू याच कारागारात होतो. इतर 

राजबंदी िक येक आले आिण िक येक गेले!  

एतदथर् आ ही आम या िमत्रास खोचूनखोचून िवचारले, बातमीचा आधार दाखीव व भाषा काय, उगम कुठून, 

तार आली की काय, या िदवसात आ हास बाहे न बात या िमळ याची यव था इतकी फक्कड लागत आलेली 
होती की प्र यही या तारा जशा अिधकार् यां या हातात अदंमाना या छापखा यात छापून पडत तशीच यांची एक 

प्रत सात सम्रदु-पहारे-िभतंी-कुलपे-चुग या-हातक या िनबर्ंध ओलांडून आ हा राजबंदींचे हाती पड.े तशीच या 
िदवशी या तारेची प्रत आ हास धाड यात आलेली आम या िमत्राचे हाती आ हास दे यासाठी कोणा वॉडर्राने 

गपुचूप िदलेली होती. ती याने आ ही खोचून खोचून िवचारताच हसत हसत आमचे हाती टाकली, आिण ‘‘अभी 
तो हुवा? आता तर िव वास पटला?’’ हणनू िवजयानदंाने आ हास हलवू लागला.  

आ ही तार वाचली. राजबंदी सटुणार नाही. पण आ ही ते वाक्य आम या िमत्रास दाखवून हटले - हे पहा- 
"So far as it is compatible with public safety!" अथार्त सावर्जिनक शांततेला अनुकूल वाटेल िततकाच या 
राजक्षमेचा (amnesty) उपयोग करणे- हणजे बहुधा आ हां उभयतां बंधूस आिण इतर पु कळ ितखट वभावी 
देशभक्तांस न सोडणे! ही शंका आ ही प्रदिशर्त केली तरी ते आनदंात िवरस सहन न हो या या मानवी प्रवतृीमळेु 

तीस खरी मानीनात! सवर्जण मकु्ततेची सकाळ सं याकाळ वाट पाहत उभे! आ ही नेहमीप्रमाणे बजावून वारंवार 

सांगत रािहलो, पु कळ राजबंदी सटुतील हे नक्की; आिण ती आनंदाचीच आिण आप या आंिशक िवजयाचीच 

गो ट आहे. पण सवर् सटुणार नाहीत असा सभंव अिधक हणनू अवलबंन क  नका. नाही तर िनराशेची ती ता 
अिधक दःुसह होईल. या इथे अदंमानात, आपण सहज, झुजंत, झरुत पण शक्य ते रा ट्रकायर् करीत मरणे आहे हे 

यानांत धरा - एवढीच िनि चती. बाकी सवर् - सभंव - शक्यता - मात्र.  

तसेच झाले. या वेळी आम याबरोबर असले या या राजक्षमेने आ ही तर सटुलो नाहीच; पण या बर् याच 

वषार्ंनी आम या मागाहून आले या राजबंदींतही अनेक देशभक्त सटुले नाहीत.  

िक येक तर अजनूही िहदंु थानातील िनरिनरा या कारागारांतून बंद आहेत. ई वर यांची मकु्तता कधी 
करील ती खरी! 

जे सदैुवाने ता काळ सटुले यांत प्रथमतः पंजाब आिण गजुराथ येथील सिैनक शासना वये दंिडत झाले या 
लोकांतील पु कळ लोक होते. यांतील िक येकांस पंधरा वीस-पंचवीस वषार्ंपयर्ंत िशक्षा हो या. परंतु कारागारात 
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पाऊल टाक यापासनू दीड-दोन वषार्ंतच यांची सटुका झाली. अगदी दंगे वगैरे खट यात दंिडत न होता िनभळ 

रा यक्रांतीचे कटासाठी दंिडत झाले यांत राजक्षमे या प्रिसिद्धचा पिहला लाभ मािणक तो यातील राजबंदींस 

आिण पंजाब या आिण काशी या खट यातील िक येक क्रांितकारक ज मठेपींस िमळून तेही सटुले. यांची सटुका 
झाली तो िदवस िकती आनंदाचा होता! परंतु या आनंदातही िनगढू असलेली दःुखाची पृ ठभमूी मी पाहत होतो 
आिण मा या िव वास ू ने यांना आिण सहक टभोग्यांना दाखवीत होतो की जोवर ते महान येय की याचे 

प्रा यथर् हे एक उपयुद्ध लढले गेले, ते जोवर सा य झाले नाही तोवर ही आजची सटुका आनदंाची असताही क्षिणक 

आहे. आज सटुले हणनू आनंद पण पु हा ‘‘शतवीर शतसमरी’’ झुजंत पडायचे आहेतच! 

दसुरी एक तत्र थ मह वाची गो टही मी िवशेष उ लेखाने दाखवी ती ही की, या सटुकेत जरी काही 
सरकार याच तंत्राने कारागारात चालत आलेले लोक होते तरी काही सवर् सपंातून पुढाकार घेतलेले आिण 

‘आगखाऊ’ हणनू गाजलेले कडवे राजबंदींही होते. यातील एकाने उभी चाळ दणदणनू देत ‘गदर’ पत्रातील गाणी 
उघड उघड बदंीवानां या थ यास जी हणनू दाखवावीत यांतील ‘‘आखां खोलो िहदंी लोग  रा ट्र गरकता जाता 
है!’’ या ध्रुवपदाचा वनी आ हास अजनू ऐकू येत आहे! यांची सटुकाही झाली याव न माझ ेजे सांगणे असे की, 
राजबंदीं या सटुकेचा प्र न हा मखु्य वेक न अदंमानातील यां या कारागारीय वतर्नापेक्षा िहदंु थानातील 

राजकीय क्षेत्रात यांचे असलेले थान आिण सभंा य वाटणारे धोरण आिण वतर्न यावरच अवलबंून असणार. हे मी 
एव यासाठीच पुनः पु हा सांगतो की, नाही तर कारागारात मानापमान िगळीत मे यासारखे चूप पडून रहा आिण 

सावर्जिनक सघंिटत चळवळ सोडून सरकार या होस िनदान वरपांगी तरी हो ठोकून या असे सांगणार् यांची आिण 

वागणार्  यंची सटुका झाली हीच गो ट प्रामखु्याने यानात असती तर झुजंार पक्षातील िक येक राजबंदींवर आिण 

पु कळ सा या पण देशिहतैषी बंदींवर नैितक या घातक पिरणाम होऊन आम या सावर्जिनक चळवळीतून अगं 

काढून घेणारी िभत्री प्रवृ ती उ प न होती.  
ही कारागारीय ता कािलक गेा ट सोडून िदली तर या सटुले या लोकांत िहदंी रा यक्रांती या पिह या कू्रर 

आघातास यांनी आम या बंधूंप्रमाणेच आप या म तकावर झलेनू घेतले आिण जे दःुख आिण क टांत आमचे 

जवळ जवळ दहा वष सहक टभोगी झाले होते, यांस आम या बगंाली बांधवांस, या कारागारा या कठोर दं टे्रतून 

िजवंत सटुताना पाहून आ हास अ यंत आनंद झाला. आिण आ ही यांचे समक्ष भेटून यथोिचत अिभनंदन केले. 

यांतील जे ज मठेपीवर येऊन पाच-चार वषार्ंतच सटूुन चालले होते, यांम येही आमचे िनकट पिरचयाचे, 

िव वासाचे आिण जा व य देशािभमानाचे अनेक लोक होते. ही आपली शीख इ यादी राजबंदीवानांची टोळी सटुली 
न सटुली तो यांनी एक वराने रा ट्रीय क्रांतीची गाणी हणत समदु्रास जावयाचा मागर् दणाणून सोडला.  

अथार्तच चीफ किमशनरने यां यािवषयी प्रितवृ ता मक हे मत प्रदिशर्त केले हणनू सांगतात की ‘‘हे सतैानी 
लोक – these devils - अदंमानात ज मठेपीवर पु हा परत आ यावाचून राहणार नाहीत!’’ ते सभंवनीयच होते.  

या राजबंदींकडून करारपत्रावर सही क न घेतली जाई की, ‘‘मी यावर पु हा कधीही - िकंवा अमकु वष 

राजकारणात आिण रा यक्रांतीत भाग घेणार नाही. पु हा मजवर राजद्रोहाचा आरोप िसद्ध झाला तर मी ही माझी 
मागची उरलेली ज मठेपही भरीन!’’ 
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राजक्षमा आ याची तार- जी मागे उ लेिखलेली आहे ती- आ यानंतर राजबंदींत कडाक्याचा वादिववाद 

चालला होता की, अशी अट आ यास ती मानावी की नाही. मी तशी अट- फार काय माग या गो टी सगंणार् या 
रा ट्रद्रोही िव वासघातास सोडून - इतर वाटेल ती भिव यकालीन आिण रा ट्रीय िहतानुकूल अट मानावी हणनू 

सग यांस सांगत रािहलो. अशा प्रसगंात तशी अट िलहून देणे हेच रा ट्रीय िहतास एकंदरी अनुकूल होते हे मी 
िशवाजी-जयिसगं, िशवाजी-अफजलु, चमकोरनंतर या पलायनातील ीगु गोिवदं आिण वतः ीकृ ण यां या 
आिण अ या य उदाहरणांनी सवार्ं या मनावर ठसवीत होतो. जे मानधन हट्टी होते यांस अथार्तच सकृ शर्नी हे 

पटेना. इतके हाल सोसनूही यांचा बाणा ितळमात्र नरम झाला न हता असे ते वीर माझा िवरोध करताना पाहून 

मला आप या देशा या भिव यकालािवषयी अिधकच आशा वाटू लागे. परंतु अतंी यांस तसेच करणे योग्य आहे हे 

राजनीतीचे धोरण मी पटवू शकलो आिण राजबंदीं या सटुकेचे वेळी सवार्ंनी या करारपत्रावर डोळे िमटून स या 
क न कारागाराचे कुलपू एकदाचे तोडले.  

यां यामागनू टो याटो यांनी अनेक राजबंदी सटुले. ीयुत भाई परमानदंा या सटुकेने तर सवार्ंसच अ यंत 

आनंद झाला. कारण य यिप यांना कारागारात येऊन पाच वष झाली न हती तरी तेथील जीवनाचा आिण या 
मनु यपणास पारख्या झाले या दु ट वातावरणात वासो वास करीत राह याचा इतका वीट आला होता की 
यांनी आ मापर्ण कर याचा िन चय क न एका मिह यावर अ न याग क न प्रायोपवेशन आरंिभले होते. आ ही 
यांस अनेक प्रकारे या वृ तीपासनू पराङ्मखु कर यास झटतच होतो. अतंी राजक्षमेची बातमी येऊन यात यांची 
सटुका हो याचा सभंव िदस ूलागला. ते हा यांनाही पु हा आशा वाटू लागली. आिण यांनी अ नग्रहण कर यास 

आरंभ केला. अ न यागात यांस नाकाने नळीतून बळेबळे दधू पाज यात येत असे. यांनी अ नग्रहण 

के यानंतरच थोडचे िदवसांत यां या सटुकेची आनंदकारक बातमी आली. मो या पे्रमाने आमची भेट घेऊन आिण 

‘‘आपली सटु याची वा तिवक पाळी! मला जाणे िकती सकंोचा पद वाटते!’’ असे हणत अ ुपूणर् नेत्रांनी यांनी 
आमचा िनरोप घेतला. ‘‘आपणास जाताना पाहून आ हास आ ही सटुलो नाही याची आठवणही न होऊ देणारा 
उ कृ ट आनदं होत आहे’’ असे हणत आ हीही यांची प्रीितपुर सर िबदागी केली.  

राजक्षमेत राजबंदीवान सटुणार हा सभंव िदसताच या िदवसापासनू तो या सटुकेतील शेवटची टोळी 
सटेुपयर्ंत आठव या या आिण प्र यही या बैठकीतून आिण सकंटातून आप या देशा या वातं याथर् आता 
सावर्ित्रक कोणचा कायर्क्रम आखला पािहजे याची आ ही आिण आमचे साथीदार सवर्त्र चचार् करीत होतो. या 
कारागारात येताना ते देशभक्त आिण वाथर् यागी पु ष होते - परंतु या दहा-पाच वषार्ंत ते प्र येकजण इतके 

िशकते, इतके सहन करते, इतके िवचार करते झाले होते की यांतील बहुतेकांस अगदी ययाथर्पणे ‘‘नालदंा 
िबहारातील’’ आचायर् िकंवा नातक ही पदवी शोभावी. ते आता सैिनकच नसनू सेनानी हावयासही योग्य झाले 

होते. कारण यांची ऊमीर् ता कािलक उ तेजनापुरतीच िटकलेली नसनू कठोर तप येची आिण दंडाची वषची वष 

तपून आिण खपूनही सयंम बळाने तळपत होती. हे पाहून आ हास फार आनंद वाटे. येथे आपण केले या मेहनतीचे 

फळ यां या वारे वदेशास काही तरी िमळेलच; आपले िवचार आिण शक्ती यां यातून वरा ट्रात काही तरी 
प्रसार पावतीलच, उपयोिज या जातीलच असे पाहून िकतीतरी आ मप्रस नता वाटे. यांत िक येक असे होते की, 
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यांना आ मह ये या गत या काठाव न आ ही आप या हाताने ध न मागे खेचलेले होते! यां या सटुकेने 

यां या जीवनाचा रा ट्रास आता उपयोग झालाच तर शेवटी! असे समाधान आ हास वारंवार उपभोिगता आले.  

राजबंदीवानां या टो या मागनू टो या सटुतसटुत अखेर अगदी गाळीव असे तीस-एक लोक मागे उरले, यांत 

आ ही दोघे बंधू उरलो हे सहािजकच होते. पण इतर जणात काही राजबंदी असे होते की, िहदंु थानातील 

क्रांितकारक कृ यां या िकंवा अदंमानमधील कारावतर्ना या कोण याही टीने पािहले तरी यां याहून अिधक 

‘धृ टशील’ आिण ‘वाईट वतर्नाचे’ राजबंदी सटुले असताही ते का सटूु नयेत हे काही यानात येणे शक्य नसे. 

याव न सरसकट राजबंदींतील शेकडो लोकांस सोड या या धांदलीत प्र येक यक्तीची नीट छाननी न केली 
गे यामळेु आिण बहुधा छाननी कर यासारखे कोणचेही एक िनि चत माप न धर यामळेु पु कळ वेळा 
सकु्याबरोबर ओले जळले गेले.  

दहा वष खटपट करता करता अतंी राजबंदीं या सटुकेची जी ही महापवर्णी आली यातून आ ही मात्र कोरडचेे 

कोरड े बाहेर पडलो. आम याबरोबर आलेले ज मठेपी सटुले. आम या मागोमाग आलेले सटुले. आम यानंतर 

सात-आठ वषार्ंनी आलेले ज मठेपी पण एक-दोन वषार्ंत ती ज मठेप भ न सटुले. पण आ ही जसेचे तसे पडलेलो; 
एक िदवसाची देखील सटू िमळाली नाही.  

अथार्तच या गो टीचा िहदंु थानातील लोकांवर थोडाबहुत पिरणाम झा यावाचून रािहला नाही. जो जो सरकार 

आ हास मागे मागे ढकली तो तो मतृी, लोक दया या टी या प्रमखुपणे पुढे पुढे उभी राही. विर ठ 

िविधमडंळातून िद लीस अनेक प्र न लोकप्रितिननींनी िवचारले. वृ तपत्रांतून सारखी मागणी चालली. रा ट्रीय 

सभे या कायर्कारी मडंळा या बैठकीत ‘‘सावरकर बंध ूआिण पंजाबचे बोगा रतन चौधरी यांना सरकारने सोडावे. ’’ 

हणनू ठराव कर यात आला.  
शेवटी आमचेही भाग्य उघडले आिण आमचीही सटुका झाली. पण ती कुठून? कशातून? इतरांची अदंमानातून 

सटुका होऊन जे हा ते िहदंु थानात धाड यात आले ते हा आ हास चाळीतून सटुका होऊन कारागारा या अगंणात 

उत  दे यात आले. तेथून दहा-पाच आवेदने होता होता मो या भीतीने लेख्यालया या (द तर) दाराशी येऊ दे यात 

आले. तेथून कागद नेऊन कारागारातील खोलीत ते काय बंदींची नावे - बीवे भरावयास सांगतील ती भरावी आिण 

पु हा या लेख्यालया या दाराशी ते आणनू यावे. दारा या आता पाय नाही टाकायचा! 
एकदा तर त े दारही बंद झाले! कारण? आ ही काही केले? नाही. राजबंदींतील एकजण िहदंु थानात पत्र 

िलिह याचा प्रय न करीत असता ते एका वॉडर्राचे हाती पकडले गेले. यात तेथील राजबंदींची इ यादी मािहती 
वृ तपत्रास िलिहलेली होती. झाले; वॉडर्र, लेखक इ यादींना तर रीतसर िशक्षा झालीच. पण आ हाला लेख्यालयाचे 

दार काही िदवस बंद झाले! 

हेच आ हास फार नड.े जे हा ते हा कारागारात आमचा काही एक सबंंध नसताही काहीही िविश ट प्रितकूल 

घटना घडली की, याचा पिरणाम आ हास भोगावयास लागावा! 
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या अ यायाचे रडगाणे गाता गाता पु हा एकदा लेख्यालयाचे दाराशी आ ही पोचलो आिण शेवटी लेख्यालयात 

पाऊल टाकता आले. पण पाऊलच.  

या वेळेस आ हास दहा वष होत आली होती. नऊ झालीच होती, हणनू आवेदनपत्रे धाड याचा धडाका सु  

केला की याअथीर् मा या बरोबरी या राजबंदींना कारागाराबाहेर िफ न ये यास आिण एकास तर राह यासही 
सोड यात आले होते, (शेवटी ते मागे सांिगत याप्रमाणेच साफ सटूुन गेले याचे आधीच) आिण या अथीर् 
मा यामागनू अनेक वषार्ंनी आले या राजबंदींसही कारखा या या विर ठाची कामे, छापखाना इ यादी जागा 
दे यात येऊन यांसही बाहेर जाता येई, याअथीर् मला आता ितिकटावर बाहेर जाऊन वतंत्रपणे वस याची 
परवानगी दे यात यावी. शकेडो ज मठेपींचे राजबंदी आिण साधेबंदी चार-पाच िकंवा एक-दोन वषार्ंतही ज मठेप 

सपंवून सटूुन िहदंु थानात गेले! मला दहा वषार्ंनी िनदान अदंमानात तरी ितिकटावर सोडावे! पण नाही! उ तर 

आले. दहा वषार्ला पु कळ िदवस कमी आहेत! िनयमािव द्ध ते आहे.  

मला प्रितकूल ते िनबर्ंध अगदी घिटका पळे मोजनू पाळ यात येत. पण अनुकूल ते हा मात्र िनबर्ंधास िनबर्ंध 

उरत नसे. भेट पाच वषार्ंनी हावी हा िनबर्ंध; पण मला सात-आठ वषार्ंतही िमळाली नाही. पण ितिकटाचे वेळी दहा 
वषार्ंचा िनबर्ंध तंतोतंत पाळला पािहजे! 

पण तो तंतोतंत तरी पाळ यात आला का? छ . दहा वष होऊन ितिकटाची वेळ येऊन गे यावरही आ ही 
आपले कारागारातच! 

पण आता कारागारात जरी असलो तरी (Foreman) फोरमॅन या अिधकारावर होतो! आिण सबंंध एक पया 
मिहना पगार िमळू लागला होता! हे देखील आम यावर मोठी कृपा हणनू. या सवलती दे याइतकी आमची वणीर् 
यंनी लावली या अिधकार् यांचे यिक्तशः आ ही आभारीच आहो. काही हरकत नाही, झालो ते हा Forrman 

झालो! इतरांनी जे हा आ हास िवनोदाने हणावे तुम यामागनू आलेले अगदी अ पिशिक्षत बंदीवान देखील 

मोठमोठे ‘बाबू’ होऊन अिधकार गाजवीत असता तु हास नुसते ‘तेलगोदामचे’ यव थापक नेमले ना? काय हे!’’ 

ते हा आ ही िवनोदाने प्र यु तर यावे; अरे पण अिधकार कोणचा आहे? बाबू तर काय, पण प्र यक्ष बंदीवान, 

पयर्वेक्षक, किमशनर हे देखील नुसते (Man) हणजे मनु य आहेत. पण आ ही (Foreman) फोरमन हणजे 

मनु यांचा अग्रणी! सरकारने आमचे मू य अखेर ओळखले. हॉईसरॉयला जो मान नाही तो मान आ हास िदला. 
(Foreman)! नराग्रणी! आणखी काय पािहजे! 

‘नराग्रणी’ पद प्रा त होताच आ हास ‘तेल कोठारा’ या कारखा यावर नेम यात आले. या कारागारीय 

रा याम ये सवार्ं याच मते तो ‘तेल कोठाराचा’ प्रांत फार मह वाचा आिण मानाचा समजला जाई. कारण तेथे 

हजारो प ड तेल असलेली शेकडो पीपे दर मिह यास िसद्ध होत. अदंमानातील मखु्य उ प न नारळांचे. ते सवर् नारळ 

फोडून- िबडून या कुख्यात ‘कोलतू’ जे तेल िनघे ते सवर् या तले कोठारात दोन-तीन मोठमो या टाक्या भ न 

ठेव यात येई. अज त्र पीपे या तेलाची मागणी येताच भरली जात आिण रंगनू, कलक ता इ यादी िठकाणी हजारो 
पयांचे ते सामान धाडले जाई. हे या िचमकु या आंतररा ट्रीय यापाराचे मखु्य कद्र- हा या कारागारीय 



 

www.savarkarsmarak.com 

रा यातील मह वाचा प्रमखु प्रांत- आता याचे आ ही अिधप झालेले होतो. इतरांस म सर वाटावा असे िठकाण, 

असे वैभव,आम या ठायी आले होते.  

अथार्त तेथील ऐ वयार्चे आिण सखुाचे वणर्नास एका वतंत्र व नवीन प्रकरणाचाच मान िदला पािहजे.  
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प्रकरण नववे 

अदंमानात िहदंीचा प्रचार 

िहदंीस रा ट्रीय भाषा हणनू स मािन याचा आिण ितचा शक्य या उपायांनी प्रचार कर याचा आमचा 
प्रय न इ. स. १९०६ या वषार्पासनू सारखा चाल ूहोता. इंग्लडंम ये असताना अिभनव भारताचे सभासद प्र येक 

रात्री िनजावयास जावयापूवीर् एकत्र आिण एक वराने जो आपला रा ट्रीय सकं प पुनरावृ त करीत असत यात 

‘‘िहदंु थानास वतंत्र करावयाचे, िहदंु थानास एकरा ट्र करावयाचे, िहदंु थानास लोकस ताक करावयाचे, या 
सतू्रांसहच चौथे सतू्र घोिषत केले जाई की, िहदंीस रा ट्रभाषा करावयाची, नागरीस रा ट्रिलपी करावयाची!’’ 

या धोरणानु प अदंमानात सघंटना आिण प्रचार कर याची थोडीबहुत सधंी िमळू शकेल असे पाहताच १९११ 

या वषीर् आ ही या सघंटनेचा जो कायर्क्रम मनाशी ठरिवला यात िहदंीचा प्रचार हा एक मखु्य िवषय होता.  
या वेळेस िहदंी रा ट्रभाषा करावी ही क पना इतकी अप्र तुत होती की, मोठमोठे पुढारी या क पनेचा 

उ चार करणेही पोरखेळासारखे समजत. सामा य लोकांस तर ती अपिरिचतच होती. लोकमा यांनी िकवा महा मा 
गांधींनी ितचा उघड पुर कार करावा इतके मह व या चळवळीस फार पुढे आले. या वेळेस केवळ नागरी प्रचारणी 
सभा आिण आयर्समाजीयातील काही लोक हेच िवशेषतः याच चळवळीचे पुर कत होते. ीम  दयानदं सर वतींना 
िहदंी रा ट्रभाषा आहे हे घोिषत कर याचाच न हे तर यात रा ट्रीय टीने ग्रथं िलिह याचाही पिहला मान आहे 

यात शंका नाही.  
अशा ि थतीत जे हा आ ही १९११ पासनू सवर् राजबंदीवानांना आिण सार् या बंदींना िहदंी िशक्षण घे याचा 

आग्रह क  लागलो ते हा िहदंी ही भाषा आहे की नाही या िवधेयापासनूच िववाद करावा लागे! महारा ट्र आिण इतर 

दािक्षणा यांस िहदंी भाषा हा श दही नवीन वाटे. या भाषेस ते ‘मसुलमानी भाषा’ हणत! कारण दािक्षणा य 

मसुलमानांची तीच मातभृाषा, िनदान समाजभाषा असते. उ तरेकडचे जे बंदी यांस ती िहदंूंचीच भाषा आहे; 

इतकेच न हे तर ती आठ कोटी िहदंमुसुलमान आजच मातभृाषा हणनू बोलतात हे माहीत असे. परंतु तरीही ती 
रा ट्रभाषा हो यास पात्र नाही असे ते हणत. कोणी हणे ितला याकरण नाही, कोणी हणे वाङ्मय नाही! िहदंीस 

रा ट्रभाषा न मान याचा आग्रह मद्रासी इ यादी लोकांत िदसणे वाभािवक आहे; परंतु तो बंगाली युवकांतच ितथे 

िवशेष ग्गोचर होई. कारण यांस बंगाली रा ट्रभाषा हावी अशी वाभािवक मह वाकांक्षा होती. खरे पाहता 
िहदंी या खालोखाल सखं्याबळाने बंगालीलाच रा ट्रभाषा हो याचा अिधकार आहे; कारण यांची भाषा चार कोटी 
लोक बोलतात; आिण ती मराठीप्रमाणेच सािह यातही िहदंु थानी भाषांत पुढारलेली आहे. तथािप िहदंीस रा ट्रभाषा 
हो याची अिधक योग्यता आहे ही गो ट बंगालचेच एक पुढारी गहृ थ ी. िमत्र यांनी फार पूवीर् मा य केली होती. 
इतकेच न हे तर ितचा यांनी पुर कार क न एक मािसकही चालिवले होते.  

या सवर् आके्षपांचे वारंवार िनरसन क न सािह य, याकरण, प्रौढता, भिवत यता आिण क्षमता या गणुांनी 
सखं्याबलाप्रमाणेच िहदंी ही रा ट्रीय भाषा हो यास योग्य आहे, न हे अपिरहायर्पणे तीच रा ट्रभाषा पूवीर्च झालेली 
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आहे हे मी नाना कोिटक्रमाने सवार्ंस पटवी. तेव यासाठी िहदंीचे जनेु उ तम ग्रथं आणिवले. नवीन सािह य िहदंीत 

नाही खरे पण ते आता इतक्या गतीने उ प न होत आहे की आपण सवर् प्रय न क  तर ते एका पाच वषार्ंत जगात 

देखील मह व पावेल इतके उ तम होईल. िहदंी रा ट्रभाषा करावयाची नाही, ती रा ट्रभाषा होतीच मळुी. रामे वरचा 
बैरागी आिण यापारी हिर वारला हीच भाषा बोलत पृ वीराजा या साम्रा या या आधीपासनू जात-येत आला 
आहे. अशा अनेक युिक्तवादांनी आ ही राजबंदींस िहदंी िशक यास प्रवृ त करावे. याचप्रमाणे इतर बंदींसही.  

आमचा िशक्षणक्रमच असा असे. प्र येक राजबंदीने इतर प्रांतां या भाषा शक्य िततक्या िशका या. अदंमानात 

हे ज्ञान सपंादन कर याची उ तम सधंी होती. याप्रमाणे आ ही वतः बंगा यांस िहदंी व मराठी, मरा यांस िहदंी 
आिण बंगाली, पंजा यांस यां या आिण यांस पंजाबकड या गु मखुी इ यादी भाषा िशकवीत असावे. शेवटपयर्ंत 

हा उ योग सारखा चालला होता. गजुराथी राजबंदी अगदी शेवटी आले; परंतु यांसही िहदंी िलपी आिण भाषा 
िशकवून िहदंी पु तके वाचता यावी इतके िशक्षण या अवधीत िदले गेले. इतर बंदीवानांस तर प्रथम िहदंी भाषा 
िशकिवली जावी आिण नंतर इतर. असे दहा वष आमचे आिण आम या साथीदारांचे पिर म अ याहत चालले होते.  

यासाठीच एक उ तम िहदंी ग्रथंालय - एकत्र ठेवता येईना हणनू िफरते - कसे ठेवले होते ते मागे सांिगतलेच 

आहे. या ग्रथंालयाथर् द्र य िनरिनरा या पाने िमळवीत होतो. आ हास साहा य हणनू बाहेरचे िक येक वतंत्र 

अिधकारी के हा के हा द्र य देऊ इि छत. आ ही त ेपर पर िहदंी पु तके मागवून या हणनू सांगनू ग्रथंालयास 

यावे. अदंमानात पु तके मागिव याचीही चोरी होती. हणनू द्र यसाहा य जसे अव य तसे प ता देणे आिण 

आप या प यावर नुसती पु तके मागवू देणे हेही एक साहा यच समजले जाई - नाही धाडसही. कारण सरकारास 

कळले तर बंदीवानांशी सबंंध ठेवला हणनू वतंत्र अिधकार् यासही पद युत कर यात येते. तरीही यांनी प त े

यावे. इतकेच न हे तर आम या सं थे या कक्षेत या वतंत्र िहदंु थानातनू आले या वतंत्र अिधकार् यांतही 
प्रचार कर याचे कायर् येत अस याने यांस वतःसही िहदंी िशक याची आमची िनकड लागलेली असे. िक येक 

मद्रासी स गहृ थ अिधकार् यांना िहदंी िशकिव याकिरता आमचे साहा यक बंदीवान अतंः थपणे जात असत. 

एका रा ट्रािभमानी डॉक्टरने तर आप या मलुास िहदंी ही अक्षरशः मातभृाषा हावी हणनू घरात आप या प नीस 

देखील िहदंी िशकवून मलुासमोर तीतच बोल याची सवय लावली. या गहृ थाने िहदंी प्रचाराथर् दहा-पाच पये 

मधून मधून दानही यावे. या वतंत्र अिधकार् यां या सा या यितिरक्त आणखी अनेक प्रसगं आ ही साधावे. 

याचे िदग्दशर्नाथर् एक-दोन उदाहरणे सांग.ू  

एक िदवाण नावाचा आयर्समाजाशी पूवीर् पिरिचत असलेला अ पिशिक्षत साधारण शेतकरी ज मठेप घेऊन 

काही दरो या या भानगडीत आलेला होता. आम यावर हािदर्क भक्ती करी. याने आम या सं थेत पु कळ काम 

केले. लोकांवर वजनही याचे बसे. तो ददुवाने अगदी ता यात या अदंमान या वायुमानास आिण क टकारक 

बंदीवासास बळी पडला. या या इ टिमत्रांनी याचे नावे काही जेवणावळ (िदवस) करावयाची ठरिवले. आ ही 
यांचे मन वळवून ते पैसे याचे नावे िहदंी ग्रथं आिण क्रिमक पु तके घेऊन ते ग्रंथालयास आिण दिरद्री बंदीवानांस 

दान दे याचे ठरिवले. िबहारी नावा या एका मनु यास फाशीची िशक्षा झाली. याने काही द्र यदान दे याचा नवस 

केला. ती िशक्षा योगायोगाने र  झा यामळेु याने ते दान कसे यावे ते िवचारले. मा या उपदेशाने जेवणावळी 



 

www.savarkarsmarak.com 

जवळ जवळ बंदच असत. ग्रथंा या आिण ज्ञाना या प्रसारास दान दे याचे ठरिवले तरी शीख, उदूर्, इंग्रजी - जो तो 
वगर् ते दान, आप या भाषेतील पु तकांस िदले जावे हणनू हणे. आिण आ ही िवरोध केला की हणत यांना 
रा ट्रीय भाषे या ग डस ढ गाखाली बंगाली, पंजाबी इ यादी भाषा मारणे आहे. पण आ ही सांगावे, मी मराठीस ते 
दान मागत नाही. तसे असते तर शंका एक वेळ ठीक होती. पण िहदंीस या! मी वतः गु मखुीसदु्धा या प्रांितक 

भाषा िशकलो होतो. इतरांस बंगाली इ यादी वतः िशकवी देखील. मला मराठीही मारावयाची आहे की काय? पण 

आपला प्रांितक अिभमान रा ट्रीय िहतापुढे बळी िदला पािहजे असे समजावीत अतंी आ ही या पैशांतून िहदंी 
पु तके मागिव यास या बंदीचे मन वळिवले आिण अला-उदलसारख्या लोकिप्रय पण जु या वळणा या 
ग्रथंापासनू तो नागरी प्रचारणी या नवीनातील नवीन ग्रथंमालेपयर्ंत शंभर-एक पयांचे ग्रथं मागिवले. आ हा 
वतःला अला-उदल फार आवडत असे.  

या बंगाली ने यांचे मत िहदंी प्रौढ नाही िकवा ितला वाङ्मय नाही असे असे. यांना ती कशी गमनशील 

होत आहे त ेदाखिव याकिरता ित यातील, गु कुलातील िकवा इतर उ तम ग्रथं प्रिसद्ध होताच आणनू बळे बळे 

दाखवी. यांना ते के हा के हा आनंदकारक न वाटता अपमानकारक िनदान दु ट हेतचेू वाटे. पण तो हेतुिवपयार्स 

सहन क नही ते मी करीतच राहावे. शेवटी शेवटी िहदंी रा ट्रभाषा आहेच ही बुद्धी इतकी सावर्ित्रक झाली की, ती 
िसद्ध करीत बस या या ि थतीतून िसद्धा ता या ि थतीप्रत पोचली. शीखांचे मन िहदंीकड ेवळिव यास िनराळा 
युिक्तवाद उपयुक्त होई. यांपैकी पु कळांस ीगोिवद गु चे िविचत्र नाटक इ यादी ग्रथं आिण सयूर्प्रकाशािदक 

इितहास शुद्ध ज भाषेत हणजे जु या िहदंीत आहेत हे माहीत नसे. परंत ुएकदा यांस िहदंी यांची धमर्भाषाच 

कशी आहे आिण गु मखुी ही केवळ एक िलपी काय ती आहे हे समजावून दे यात आले की यांस िहदंीचे 

रा ट्रीय या न हे तर पथं याही मह व वाटू लागे.  

गु मखुीसबंंधी आमचे मत कारागारातील या ग्रथंां या अ यासाने असे झाले की, ती िलपी गु ं नी शोधून 

काढली असे परंपरेचे मत ऐितहािसक नसनू याचा अथर् इतकाच आहे की या वेळी पंजाबात प्रचिलत असले या 
लुडंी मुडंी (मोडी) इ यादी यापािरक आिण प्राकृत जनांतील िलपींपैकीच गु ने ती िनवडलेली एक जनुीच िलपी 
होती. शीख धमर्ग्रथं ‘शा त्रीत’ (नागरीत) न िलिहता या सामा य लोकांत प्रचिलत असले या िलपीत िलहिवले, 

जसे बुद्धाने पालीत, हणनू काय ते ितला गु मखुी हे नामािभधान िमळाले. हा िवषय वतंत्र आहे. ओघाने िवषय 

िनघालाच हणनू उ लेख क न ठेवला आहे. ही उपप ती आजवर कोणाही िव वानांनी पुर कार केलेली न हती हे 

आ हास ते हाही माहीत होते. ितचे यथाथर् वाचे वा अयथाथर् वाचे दािय व सवर् वी आम यावर - आ हास माहीत 

आहे तोपयर्ंत तरी अन यपणे आहे. यािवषयी अनेक ‘ग्रथंां’शी आिण शीखेितहासज्ञांशी आ ही अनेक वेळा चचार् 
करावी.  

मी प्रथमतः मराठी देखील कोणास िशकवू देत नसे. प्रथम मातभृाषा मग लगेच िहदंी आिण नंतर अ यप्रांतीय 

िहदंभुाषा असा क्रम ठेवी. ितथे प्र येकास शक्यतो अ यप्रांतीय भाषा िशकिव याचा मी आग्रह करी; परंतु तमीळ 

सघंा या (म याळी, आंध्र, कानडी आिण तामीळ) द्रािवड भाषा िशकिव याची सोय, ितथे ितकड या ग्रथंांचा सगं्रह 

आिण प्रचार करणारा कोणी योग्य मनु य नस याने आिण मला या येत नस याने मला करता आली नाही 
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यािवषयी मला नेहमी वगैु य वाटत असे. ते वैगु य अजनूही मला घालिवता आले नाही. बाकी मराठी, पंजाबी िन 

बंगाली भाषा बहुतेक राजबंदी आिण िशिक्षत बंदी उ तम प्रकारे िशकले होते. मराठीतील मह वाचे िविश ट ग्रथंही 
ते वाचीत. तरीही मी द्रािवड भाषते कोणकोणते नवीन ग्रथं होते याची बारीक मािहती नेहमी िमळवी आिण 

पयर्वेक्षकांकडून शेवटी शेवटी या भाषेची प्राथिमक पु तके आिण इतर नवीन ग्रथं आण यासाठी परवानगी आिण 

पैसे घेऊन, एक टाचण क न, यांची मागणीही केली होती. याचे पुढे काय झाले ते मा या अक मात परत 

ये याने मला काहीच कळले नाही.  
अदंमानाम ये िनरिनरा या प्रांतांचे लोक एकत्र झा याने यां यात बोलाचालीची भाषा आपण होऊनच िहदंी 

असते. तेथे बंदीवानांची जी सतंती आहे यां यातही लग्ने पर पर प्रांतांतील लोकांत होत आ याने अदंमानात 

ज मले या मलुांची मातभृाषाही सहजच िहदंी असते. या ‘ वतंत्र’ लोकांत बहुतांशी िहदं ू लोकच अस याने 

वा तिवक पाहता िशक्षणही शाळांतून मखु्य वे क न िहदंीतूनच िदले जावयास पािहजे होते. परंतु पूवीर्पासनू 

िहदंु थानातील जे ‘मनुशी’ हणनू ितकड े गेले ते सवर् पंजाब, िद ली इ यादी उदूर् िशिक्षतांतील अस याने 

अदंमान या मळू या प्राथिमक शाळेत उदूर् िशकिव याची विहवाट पडली. यास दसुरे एक कारण हेही होतेच की, 
या उदूर् नोकरांचाच दु यम लेख्यालयातून (offices) भरणा अस याने तेथील िलखाणाची (द तराची) दु यम भाषा 
उदूर्च झालेली होती. पिह या शाळेतील उदूर् िशकून बाहेर पडले या िव या यार्ं या उदाहरणाने िशिक्षत हणजे उदूर् 
िशिक्षत अशी या नवीन वसाहतीत चम कािरक समज होऊन िहदंी िशक्षण घे याची इ छा तर काय पण 

क पनाही लोकांत उरली नाही. शाळा जशा वाढ या तशी यात उदूर् िशक्षणाचीच पिरपाठी पडत गेली. वा तिवक 

पाहता िहदंी आिण यास उदूर् हणतात यात मलूतः काही भेद नाही. िहदंी भाषा पिशर्यन िलपीत िलिहली की 
झाली उदूर्. ते हा मळू प्र न वा तिवक िलपीचा होता. अदंमानात बंदीवानां या आिण वसले यां या सखं्येत 

िहदंूंचाच मळूचा आिण सततचा फार मोठा भरणा अस याने आिण िशक्षण घे यास तेच अिधकांशी पुढे येत 

अस याने या सवार्ंस रा टै्रक्याने आिण धमक्याने सामा य आिण िप्रय असलेली िहदंी हणजे नागरी िलपीच 

शाळांतून प्रथमपासनू िशकावयास हवी होती. पण आ चयार्ची गो ट की, िहदंूं या करावर मखु्यतः चालले या या 
शाळांत अजूनही िहदंी आव यकपणे िशकिवली जात नाही. िहदं ूमलुास अ,आ येत नाही, तुलशीचे रामायण िकवा 
भगव गीतेचे लोक वाचता येत नाहीत; यास पिशर्यन कवींचे चुटके येतात पण कािलदासाचे तर राहोच पण 

सरूदासाची िकवा पे्रमसागरातील एक ओळही पिरिचत नसते. िहदंी पिहले पु तक यास लॅिटनसारखे भासते; पण 

उदूर् वतर्मानपत्रे तो भराभर वाचतो. या या डोक्यात उपमा पिशर्या आिण अरेिबयातील न यां या भरले या 
असतात. ितकडचे वीर पु ष यास माहीत असतात. पांडवांची कथा, भारत, रामायण वा भागवत याचे यास एक 

अक्षरही माहीत नसते; वाचता येत नाही. आ ही अदंमानातील िशिक्षत मडंळींपैकी सवर्साधारण माणसांची ही 
ि थती अवलोकन केली ते हा अदंमानाम ये िहदंसुं कृती िजवंत ठेवायची असेल तर िहदंी भाषा आिण नागरी 
िलपी यांचे िशक्षण प्र येक िहदं ूमलुास अगदी अपिरहायर् हणनू िदले जावयासाठी एकसारखी चळवळ करणे 

अ यंत अव य आहे असे आमचे मत झाले.  
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प्र येक शाळेत िहदंी भाषा आिण नागरी िलपी िशक्षणाचे अिनवायर् मा यम असावे आिण या मसुलमानी 
मलुास िकवा इतरांस उदूर् िलपी आिण भाषा ( हणजे अरबी पिशर्यन श द बहुतेक िहदंी) िशकणे यांना ती भाषा 
हणनू िविश ट िवषयाचे पाने िशकिवली जावी.  

अदंमाना या शाळांत ही यव था कर यासाठी प्रथम लोकांत ही इ छा उ प न करणे भाग होते; कारण 

तेथील िहदं ूलोकांत सावर्जिनक आिण रा ट्रीय ऐक्याची भावना अगदीच अ प होती आिण िहदंु वाचा अिभमान 

केवळ मखूर्पणा या ढीतून काय तो िजवंत रािहला होता. यांस िहदंी ही आपली िहदंूंची भाषा आहे आिण आपले 

धमर्ग्रथं, िनदान प्राकृत तरी, या नागरीत असतात ती िलपी आिण ती भाषा िशकणे हे आपले पिवत्र कतर् य आहे 

याची मळुीच जाणीव नसे. दोन-तीन िप या उदूर् या सहवासाने िजचे वचर् वच न हे तर आ मनाशक अिभमानही 
यां यात सचंरलेले होते; हणनू आ ही आम या िवचाराची जी मडंळी बाहेर होती यां याकडून वतंत्र लोकां या 
घरोघर या िवषयाची चचार् कर यास आिण जागतृी कर यास नेटाने आरंभ केला.  

या प्रकरणात अदंमानातील सघंटन, िशक्षण, शुद्धी इ यादी चळवळींचा इितहास आ ही पवूीर् िदलेला आहे, 

याव न बंदीवानांतून आिण वसले यांतून वृ तपत्र,े बात या, रा ट्रीय गाणी, रा ट्रीय चचार्, अतंः थ सभा आिण 

याख्याने इ यादी साधनां या वारा आम या सं थेतील प्रचारकांनी िकती जागतृी केली होती हे वाचकां या 
यानात आलेच असेल. या चळवळींत प्रथमपासनूच ‘ वतंत्र’ लोकांत िहदंीचा प्रचार करणे हे एक कतर् य ग्रिथत 

असे. यायोगे या पाच-सहा वषार्ंत वतंत्र लोकांत िहदंीसबंंधी पु कळ जागतृी झाली. िक येक कुटंुबांत िहदंी 
िशक्षक आ ही धाडवून मलुांमलुींस नागरी आिण िहदंी िशकवावे. जे हा तेल-कोठाराचे यव थापक व आमचेकड े

आले ते हा यापारासाठी वतंत्र लोक जे कारागारात येत यांशी आमचा पिरचय होऊ लागला. आ हास केवळ 

पाह यासाठी िकवा भेट यासाठीही िक येक वतंत्र तेलाची व भशूीची खरेदी करीत की या िनिम ते तरी 
कारागारात प्रवेश होऊन या कोठारात आमची भेट हावी. अशा सवार्ंस आ ही इतर उपदेशांसह हाही उपदेश यावा 
की ‘‘तु ही िहदं,ू िहदंी ही तुमची रा ट्रभाषा न हे तर अदंमानात तरी धमर्भाषा झालेली. तु ही आप या मलुांमलुींस 

तरी िहदंी आिण नागरी िलपी अव य िशकिवली पािहजे. सरकारास तु ही सवर् िमळून एक आवेदनपत्र धाडाल तर 

िहदंी नागरी शाळेतून अव य सु  होईल. पण ते जोपयर्ंत झाले नाही तोपयर्ंत यिक्तशः घरोघर िहदंी िशकवा. ’’ 
आमचे वयसेंवक कुणी हो हटले की याचे घरी उघड वा अतंः थ रीतीने जाऊन िहदंी िशकवीत. कारण 

अदंमानात बंदीवानास वतंत्रपणे कोणा या घरी याची इ छा असली तरी परवानगीवाचून सहसा जाता येत नसे. 

‘ वतंत्रास’देखील बंदीशी बोल याचे वा यवहार कर याचे वातं य नसे. आ हास जो कोणी भेटेल यास ‘िहदंी 
शीक’ ही िवनंती करावी. मनुशी आला िहदंी शीक, लेखक आला िहदंी शीक, डॉक्टर आला िहदंी शीक, असा आ ही 
सारखा जप चालिवला.  

वतंत्र लोकांत िहदंी िशक्षणाचा असा थोडाबहुत प्रचार होताच यां या मलुांमलुींसाठी िहदंी महाभारत, क्रिमक 

पु तके, िशवाजी इ यादी थोर पु षांची चिरत्रे िवनामू य वाटली जात. िहदंी पत्रे यांचे घरी पोचवून वाचनू घेतली 
जात. जे िशपाई, यापारी आदी लोक आ हास शेवटी शेवटी प्र यक्ष भेटू शकत यांस आ ही वतः िहदंी िशकवावे. 

अशा रीतीने प्रय न करता करता िहदंी भाषा आिण िलपी ही प्र येक िहदंनेू िशकणे हे अदंमानात तरी धािमर्क 
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कतर् य आहे ही भावना वतंत्र लोकांत बरीच बळावली आिण ित या बळावर तेथील शाळांतून िनदान िहदं ूमलुांस 

तरी िहदंी िशकिवले जावे हणनू सरकारास आवेदन कर याची खटपटही सु  झाली.  
परंतु जोवर सरकारी िलखाण उदूर्त आहे तोवर मलुांचा ओढा साधारणतः उदूर् िशक याकड ेअिधक असणारच हे 

पाहून ते िलखाणच शक्य ितथे ितथे िहदंीत ठेव याचा आ ही प्रय न चालिवला. वा तिवक पहाता इंिग्लश भाषेतच 

बहुतेक सरकारी िलखाण असे. उदूर् भाषेत जे असे ते काही तसा िनबर्ंध होता हणनू न हे तर प्रथम प्रथमचे ‘मनुशी’ 
उ तर िहदंु थानी येत गे याने आिण बंदीवानांम येही उ तरेतील उदूर्िलिखत चालणार् या प्रातांतील लोकांचाच 

मखु्य भरणा अस याने ती एक ढी पडलेली होती. या उदूर् िलखाणात मखु्य भाग दर नौयानातून जाणार् या 
बंदीवानां या पत्रांचा असे. ही पत्र े ‘‘मनुशी’’ कडून िलिहिवली जात हणनू ती बहुधा उदूर्तच असत. हणनू 

प्रथमतः पत्रे इतर देशी भाषेतही धाडली जावीत अशी परवानगी िमळिव याचा प्रय न केला. िकती िदवस तरी 
‘मराठी’, ‘गु मखुी’ इ यादी भाषेत पत्र यवहार कर यास परवानगी िमळावी हणनू खटपटीत गेले. कारण 

मनुशींना इंिग्लश िकंवा उदूर् येई, आिण मनुशींनी पत्र समंत के यावाचून ते ‘अनाक्षेपाहर्’ हणनू गणले जात नसे. 

जे हा एकदाची परवानगी िमळाली की बंदीने आप या प्रांतीय भाषेत पत्र िलिह यास हरकत नाही. ते हा मग 

पंजाब, लखनौ इ यादी या प्रांतांतून उदूर् प्रचिलत होते या प्रांतांतील िहदं ूबंदींचे मत पत्र नेहमी िहदंीतच धाडावे 

यासाठी वळिव यात आले. मराठी, बंगाली इ यादी िहदं ूबं यांस आपआप या भाषेत पत्रे टाका नाहीतर िहदंीत पण 

उदूर्त टाकू नका असे अतंः थपणे सांग याचा धडाका चालला. ते हा वर या कायार्लयातून सरकारास आपोआप ती 
पत्रे िनयमानकूुल िलखाण िलिहलेली आहेत की नाही हे पहा यासाठी िहदंी आिण इतर देशी भाषा जाणणारे मनुशी 
ठेवावे लागले. जनेु उदूर् जाणणारे अिधकारीही आपण होऊन िहदंी नागरीचे ज्ञान सपंादन क  लागले. िहदंी पत्र े

िलिह यास मनुशी िमळाला नाही तर आमची मडंळी ते काम वतः करीत. पूवीर् आम या कारागारात शेकडा न वद 

पत्रे उदूर्त जात. पण हा खटाटोप चालता चालता शेवटी शेकडा न वद पत्रे देशी भाषांत आिण िवशेषतः िहदंी नागरीत 

जाऊ लागली. पुढे मनुशी इ यादी नेम याचा अिधकार असले या लोकांतही िहदंसुघंटनांचे अिभमानी िहदं ूलोकच 

नेमले जात चालले तसे ‘मनुशी’ पण िहदंी जाणणारेच नेम यात येऊ लागले. िहदंनेू पत्र िहदंीतच िलिहले पािहजे- 

फारतर आप या प्रांतीय िहदंभुाषांतून हा आम या सं थेतील मडंळीं या प्रय नाने अगदी अिलिखत असा वय-ं

समंत िनबर्ंधच झाला. मुसलमानी बंदींनी पािहजे तर उदूर्त पत्रे टाकावी, यांचेवर काही बळ कर यात आले नाही. 
पण पूवीर् बं यास महारा ट्रात िकवा बंगा यातही जे बहुधा उदूर्तच पत्र टाकावे लागे तो बला कार तोडून टाकला. 
जे हा लेख्यालयात आ ही जाऊ लागलो ते हा आ ही वतः िलहून आले या सवर् बंदीं या पत्रांची झडती घेऊन 

पहावे की कोणी िहदं ू िन कारण उदूर्त पत्र िलिहतात. लगेच जाऊन यांचे मत वळवावे. असे करता करता 
िठकिठकाणी िहदंी जाणणारे िहदं ूमनुशी नेम यात येऊन जाणारा पत्र यवहार बहुशः िहदंीत चाल ूझाला.  

तीच गो ट येणार् या पत्रांची. कारण प्र येक िहदं ू बदंीने उ तर िहदंीतच धाडा हणनू आप या नातलगास 

िलहावे असा प्रय न चाल ू होता. यामळेु येणारी िहदंी िकवा िहदंपु्रांतीय भाषेची पत्रे वाढत चालली. ती 
सरकारी या अनाके्षपाहर् आहेत की नाहीत हे पाह यासही िहदंी मनुशींची आव यकता वाढली. आिण उदूर्चे मह व 

आिण प्रचार कमी होत चालला.  
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केवळ राजकीय बंदीवानांस मात्र इंिग्लशम येच पत्रे टाकणे जवळजवळ भाग पडत असे. कारण वतः इंग्रजी 
अिधकारी अ वेिक्षत असत. पुढे जे हा शेकडो राजकीय बंदी लोटले ते हा अथार्तच पु कळांस इंिग्लश येत 

नस याने पत्रे वभाषेत टाक याची परवानगी - तीही पु कळ खटाटोपाने िमळाली. आ हास मात्र शवेटपयर्ंत 

इंिग्लश पत्रेच टाकणे प्रा त झाले.  

जी ि थती पत्र यवहाराची तीच नावा या िटपणी, सरकारी कायार्लयातील आिण लेख्यालयातील खालील 

अिधकार् यां या हाती असलेली कामे, प्र यहीचा िकरकोळ सरकारी पत्र यवहार आिण िलखाण यांचीही झाली. प्रथम 

हे सवर् उदूर्त होते. पण िहदं ू‘मनुशी’ आिण अिधकारी जसजसे उदूर् न िलिह याचे त घेऊ लागले तसतसे हे कामही 
िहदंीत होऊ लागले. हळूहळू िहदंी ही उदूर् काढून टाकून एकमेव िलपी जरी झाली नाही तरी ित याबरोबर मानाची 
सरकारी िलिखताची भाषा आिण िलपी होईल असा प ट रंग िदस ूलागला.  

वतंत्र लोकांत लग्नकायार् या पित्रका देखील िहदं ूलोक उदूर्त छापीत! पण नंतर िक येकजण या िहदंीत छापू 

लागले. या वाचणे देखील कठीण. कारण िशिक्षत िहदं ूतेवढा उदूर् िशिक्षत! पण तरी देखील दडपीत चाललो. फार 

तर पित्रका िहदंी आिण उदूर् अशा दहेुरी कागदावर छापा या. िनदान उदूर्च छापणे तर वर ॐ आिण खाली काही तरी 
िहदंी वाक्ये नागरीत छापली व िलिहली जावी असा पिरपाठ पाडला.  

इतकी खटपट चालली असता तीस िवरोध हा होतच होता हे काही नवल नाही. पण आ चयार्ची गो ट अशी की, 
तो िवरोध केवळ मसुलमानी अिधकार् यांकडून होत नसनू इंग्रजी अिधकारीही िहदंी या िवषयी शंिकत िदसत. तेही 
उदूर् जाणीत आिण िहदंी जाणीत नसत हे एक कारण आिण दसुरे हणजे ही िहदंीची चळवळ आ ही पुर कृत 

केलेली! यामळेु ते नेहमी साशंक िदसत. िहदंी पु तके मागिव यास आ ही एका बंदीचे मन वळिवले असता ‘‘तू 
उदूर् पु तके मागिवणार होतास ती िहदंी का मागिवतोस’’ हणनू यास प्र न िवचा न उदूर् मागिव यास याने मन 

वळिव याचा प्रय न कर यासही एक इंिग्लश अिधकारी िनघाले होते. यातही जे हा शाळेत िहदंी िशकवा हणनू 

वतंत्रांत चळवळसदु्धा झाली ते हा ही चळवळ आ ही काढली आिण ती यश वी झा यास वतंत्रांत आमचे वचर् व 

फार वाढेल अशी प्रितवृ ते गु त पोिलस आिण मसुलमानी अिधकारी प टपणे विर ठांस कळवू लागले. िहदंीची 
चळवळ करणारे मखु्यतः तेच लोक होते की जे आयर्समाज, शुद्धी, राजकारणप्रचार, िशक्षण, अ यायांचा प्रितरोध 

इ यादी कायार्ंत वारंवार पुढाकार घेत याने सरकारी िलखाणात ‘‘चळवळे, भयंकर िकवा सशंया पद वतर्नी!’’ अशा 
एखा या उपपदाने गौरिवलेले बंदीवान होते. अशा रीतीने िहदंीकड ेसरकार िन कारण साशंकपणे पाहू लाग याने 

वतंत्र लोकांनी मागणी केली असताही शाळेत, िहदंी, िहदं ूमलुांस तरी अिनवायर् भाषा कर यात आली नाही. आ ही 
आ यानंतरही कर यात आली नाही. पण जर तेथील वतंत्र लोक सारखी खटपट करतील तर सरकारास आपला 
सशंय िकती वेडपेणाचा आहे हे कळून येऊन अदंमान या शाळांतून िहदंसू तरी िहदंी आिण नागरी अिनवायर् भाषा व 

िलपी हणनू िशकिव यास ते परवानगी देईल असा आमचा िव वास आहे असे आ ही एकसारखे लोकांचे मनावर 

िबबवीत होतो.  
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मुलींना िहदंी - नागरी िशक्षण 

मलुां या शाळेत िहदंी नागरी अिनवायर् करता आली नाही तरी यास सधंीस िनघाले या मलुीं या शाळेत या 
चळवळीस यश आले. या िहदं ूमलुींना देखील उदूर्त िशक्षण िदले जाणार होते! िहदंीची काही एक यव था होणार 

न हती. पण वेळीच वतंत्र लोकांस सारखे लाजवून िखजवून मलुींस तरी अिलफ, बे, पे इ यादी उदूर् मळूाक्षरे 

िशकिव यासाठी मसुलमानी िशक्षकांचे हाती दे या या घातक प्रवृ तीपासनू परावृ त केले गेले आिण 

प्रथमपासनूच मलुीं या शाळेत िहदं ूमलुींना िहदंी-नागरी िशकिव याची यव था कर यात आली.  
राजकीय बंदीवानांतही पंजाब इ यादी प्रांतांतील लोकांनी उदूर् पत्र ेन टाकता आप या िहदंी भाषतेून टाक यास 

आरंभ केला हे सांगणे नको. राजकीय बंदींत या पंजाबी इ यादी लोकांत उदूर्त उ कृ ट किवता करणारे आिण 

नामांिकत लेखकही होते. यांतील िक येकांनी प्रथम सहजच आम या उदूर्िव द्ध चळवळीचा प्रितकार केला. पण 

पुढे रा ट्रभाषे या टीने उदूर् कसा वरपगडा क  पहात आहे इ यादी कोिटक्रम पटून यांतील काहींनी आम या 
समोर ‘‘आजपासनू ही उदूर् लेखणी तोडली’’ हणनू प्रितज्ञा क न िहदंीत िलिह यास आरंभ केला. यांस प्रथम 

आकाश, यायाम इ यादी साधे श दही िशकवावे लागले! इतके यांचे मन उदूर्ने अिहदं ूक न टाकले होते. पण ते 
क ट यांनी सोसले आिण उ च िहदंी नागरी िशकत गेले.  

माझी ही चळवळ उदूर् या वेषाची न हती; कारण मी वतः उदूर् िशकत आिण वाचीत असे. अजनूही साधारण 

ट फ पुरती उदूर् मला वाचता येत,े समजते बहुतेक. ती एक िलपी आिण क्विचत उपभाषा हणनू िहदंी मसुलमानांत 

सखेुनैव िजवंत राहो. ती आम या मसुलमानी देशबधंूंतील काहींची भाषा हणनू आ हीही आंिशक ममतेने सभंाळू. 

परंतु िहदंूं या माने आिण उ तेजनाने ितने इतके चढेल हावे की िहदंूंसच यांची ‘‘िहदंी भाषा लाथाळून टाक 

आिण मला आपली रा ट्रभाषा कर’’ हणनू ितने धमकावू लागावे हे मात्र आ ही सहन क  शकणार नाही. 
इतक्यापुरताच ितचा प्रितरोध आ ही क . िहदंूंना यांचे ययाने चालले या शाळांतून यांची रा ट्रभाषा िहदंी 
अिनवायर्पणे िशकिवली जावी आिण ही मागणी अगदी या य वाट याने आिण उदूर् बळाने िशकिवली जात होती हे 

अ या य आिण िहदंसुं कृतीस पिरणामी घातक वाट याने आ ही उदूर्चे उ चाटन शक्यतो करीत रािहलो. भाषा वा 
िलपी या टीने ती कोणाही िहदंनेू िशकावी. आपण फ्रच िशकतो, जमर्न िशकतो तशी उदूर् िशकावी. पण रा ट्रभाषा 
हणनू िकवा वभाषा हणनू आप या सं कृित-उ प न आिण पूवर्ज यव त िहदंभुाषा सोडून ितला यां या 
डोक्यावर नाचू यावी हे आ हास अिन ट वाटे.  

अदंमानात िहदंी पु तकांचा भरणा क न िफरती अतंः थ ग्रथंालये कशी ठेवली होती यांचे त्रोटक वणर्न मागे 

ग्रथंालयाचे प्रकरणी आलेच आहे. या िफर या ग्रथंालयास िहदंीतील अथर्शा त्र, राजनीती, राजकीय चळवळी 
इ यादी अगदी नवीनातील नवीन पु तके सारखी येत रािह याने सामा यबंदींस प्रचिलत न हे तर प्रौढ िवषयाचेही 
ज्ञान हो यास फार सलुभ गेले. स याथर्प्रकाश या ग्रथंा या वाचनाकड े तर आ ही िवशेषच लक्ष पुरवीत अस.ू 

राजबंदींसही तो वारंवार वाचावयास लाव.ू दयानंदांचा तो ग्रथं, काही ता कािलक सगं्रामाची धूळ आिण धूर उडालेले 

भाग सोडून, िहदंसुं कृतीची उ च त वे मनात िबबिवणारा आिण िहदंधुमार्चे रा ट्रीय व प यक्त करणारा एक 
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अद य आिण िनध या छातीचा प्रचारकच आहे यात शंका नाही. िहदंी िशक यास मन वळिव यासाठी के हा के हा 
िश यवृ या देखील तेथील बंदींस आिण उदूर् िशकले या वतंत्र त णांस आ ही या या. परंतु प्रथम जरी ‘पैसे 

घ्या पण िशका’ अशी चळवळ करावी लागली तरी पुढे िहदंीची ची इतकी वाढली की, पु तके पुरेनात. पु तक पडून 

आहे हणनू गार् हाणे येईना; तर पु तक मडंळीत हातोहाती जाता जाता वाईट होते ही कागाळी यावी! मी हणे 

पु तक पडून आहे यापेक्षा ते वाचून वाचनू फाटून जाते ही कागाळी मला फार आवडते. या अदंमानात उदूर् इतकी 
घरोघर िहदंलुोकांची मने पोख न रािहली होती की िहदं ूमलुी देखील “तुमारी शादी है?” हणनू आपसात िवचारीत; 

पण लग्न, िववाह इ यादी श दांचा अथर्ही यांस कळत नसे. याच अदंमानात िहदंी ही भाषा आिण नागरी ही िलपी 
आपली धमर्भाषा आिण धमर्िलपी आहे ही भावना िहदं ूजनतेत मलुांमलुींपयर्ंत बळावली आिण िहदंी वाचनाची 
इतकी ची वाढली हे या पिरि थतीत ती चळवळ करावी या पिरि थतीचे मानाने, यांनी ती चालिव यात प्रमखु 

भाग घेतला या कारागारातील आिण वसाहतीतील उ साही बंदीवान प्रचारकांस भषूणा पद होते यात काही शंका 
नाही.  

परंतु या चळवळीचे पूणर् फळ हातात पडावयास तथेील िशक्षणातूनच िहदंी नागरीचा प्रचार हावयास पािहजे 

होता. याचे सतूोवाच आ ही करिवले होते. पण पुढे काय झाले ते पुढे पाहू.  
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प्रकरण दहावे 

स वाटीचभर ‘‘िहदंरुा य’’ 

अदंमानात आ ही गेलो ते हा गाजत असलेले ते टीचभर ‘पठाणी रा य’ उलथून पडून याचे थानी स वा 
टीचभर ‘‘िहदंरूा य’’ जे हा थापन झाले ते हा या रा याची अगदी राजधानी जे तेल-कोठार तेच आम या 
आिधप याखाली आले आिण तेथील या एकहात मोडक्या लाकडी खुचीर् या िसहंासनावर आ ही िवराज ूलागलो 
इथपयर्ंत कथा मागे सांिगतलीच आहे.  

तेल-कोठार हणजे या कारागारातील उ प नाचे अिंतम कद्र अस याने आिण बारी महाराजां या 
िव वासाला - िवशेषतः राजबंदी आ यानतंर - पठाणी मसुलमानािवरिहत इतर कोणीही पात्र झालेले नस याने या 
तेल-कोठारात मसुलमान, बहुतेक पठाण अिधकारी असत. याचे हाती सग या बंदींचे तेल तोलनू घेणे अस याने 

तो सग या बंदींस चळचळ कापवू शके. यांनी ‘तेल पूरा नहीं’ हटले की जमादार, पेटीऑिफसर, बंदी लटलट कापू 

लागत. बंदीवानांस मार याचा याचा अिधकार या गोदामवा यास आसनपरंपरा प्रा त झालेला होता. बारी 
कायार्लयात जर कोणाचे डोळे िमटून ऐकत असेल तर या अिधकार् याचे. यामळेु राजबंदीिव द्ध चुग या 
कर यातही हाच अिधकारी पुढारी असे. या अिधकारावर तु ं गात अगदी लबाड, धूतर्, सोदा आिण वाथीर् असेल तोच 

नेमला जाई. तसे बरेच सयुोग्य अिधकारी या थानास आम या सात- आठ वषार्ं या कारावासात पिवत्र क न गेले 

होते; आिण आता आम या नव या वषीर् आमची याच अिधकारावर नेमणकू झाली! 
आ ही ितथे येताच कारागारातील उर यासरु या मसुलमान तंडले, पेटीऑिफसर, बंदीवान वॉडर्र इ यादी 

मडंळींत एकसहा भीती सचंरली. या तेल-कोठारात असणार् या देवतेला बंदी आिण बंदी-अिधकारी यांना तेला या 
घा यात आपला जीव िपळून िनघू नये असे वाटत असेल तर बराच सो याचांदीचा नैवे य दाखवावा लागे. 

आजपयर्ंत तेथे असले या मसुलमानी अिधकार् यांचे जोरावर िहदंूंना या तेला या घा यात नैवे य नाही िदला तर 

यासाठी िकवा िदला तरी काफर हणनू, या लोकांनी छळून सोडले होते. आता ती जागा िहदंूं या हाती आली आिण 

ती या शुद्धीकरण काढले या न ट, दु ट, खा ट ‘आयना’वा या या! उपनेत्रवा या या! एकेक मसुलमान तंडले, 

पूवीर् राजबं यां या छळांत सग यां यापुढे हो यात चढाओढ करणारे ते मसुलमान पेटीऑिफसर येऊन, अगदी 
नम्रपणे हात जोडून, सलामच नाही तर हात जोडून, माझी िवनवणी करीत की ‘‘बड ेबाबू, अब जान बचाना!’’ 

सलाम न हे रामराम! 

आ ही वर हात जोडणे िलिहले आहे यात एक गोम आहे. आ ही अदंमानाला गेलो ते हा पाहू लागलो की, िहदं ू

लोक मसुलमानांना सरसहा सलाम करीत, इतकेच न हे तर आपसातही पंजाबी इ यादी िहदं ू मडंळी सलाम 

करताना आढळत. परंतु मसुलमान काही के या राम राम हणत नसे. एक िदवस एका मराठी वॉडर्राने मला 
सांिगतले की याने िमझार्खान जमादारास ( या ‘छो या बारीस’) सहज राम राम केला तर याने या वॉडर्रास 

िश या हासडून तंबी िदली की, ‘‘ए काफर, हमारे सामने राम राम का नाम मत िनकालो. तुमको सलाम बोलना 
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होगा!’’ ही गो ट ऐक यानंतर आ ही वतः िन चय केला की कोणाही मसुलमानाला सलाम हणायचे नाही. 
जोवर तो राम राम नम कार हणत नाही. जर कधी एखादा मसुलमान असा राम राम हणणारा असला - आपले 

महारा ट्रीय मसुलमान या वेळेपयर्ंत तरी पु कळ सरळ असत आिण राम रामही हणत - तर मी एकदा सोडून 

दहादा सलाम हणे; पण जे धमार्ंध मुसलमान हटकून राम राम हणत नसत; पण िहदंूंना मात्र सलाम हण यास 

भाग पाडीत. यांस आपणही सलाम हणावयाचे नाही हणनू मी िनधार्र क न इतर िहदं ूबंदीवानांत ती ढी 
पाडली. यामळेु िक येकदा लहान भांडणे होत; पण िहदं ूबंदीवानांतील अनेक िन चयी लोकांनी मसुलमानालाही 
याने सलाम हटला तरी आपण राम राम िकवा नम कार हण याचा िनधार्र सोडला नाही. यामळेु मसुलमानांना 
माहीत असे की मी िहदं ूराम राम, हात जोडून नम कार, वंदेमातरम ्इ यादी िश टाचारांचा अिभमानी असे आिण 

हणनू ते यालेले मसुलमान बंदी अिधकारी मला प्रस न के यावाचून ग यंतर नाही असे पाहून ‘हात जोडून’ 

नम कार करीत होते. पण सलाम क  नका, असा आग्रह यांना मी कधीच करीत नसे. यांनी सलाम करावा पण 

मग िहदंूंनी राम रामच करावा. ते जर राम रामही सरळपणे हणतील तर आपणही वाट यास सलाम हणावा! 
मला ‘जान बचिव याचा’ पुर कार हणनू पूवर्पद्धतीप्रमाणे मसुलमान बंदीवानांकडून आिण तंडलेािदकांकडून 

नैवे यही अतंः थपणे वीकार याचा आग्रह होत चालला. ते हा मी घा याचे कारखा यात जाऊन आिण इतरत्र 

या सवार्ंस भेटून सांिगतले, ‘‘की तु ही मसुलमान हणनू कोणाला मा यापासनू त्रास होईल ही भीती सोडून या. 
तु ही को या िहदं ूबंदीस त्रास देऊ नका हणजे झाले. कोणाची कवडीही मला नको. केवळ शक्य िततके क न 

आपले काम नीट करीत जा. मग थोड ेतरी मी बघून घेईन. परंतु जर तु ही मी िहदं ू हणनू कोणी कटाने काम कमी 
कराल िकवा पूवीर्प्रमाणे िहदं ूलोकांस पीडा याल िकवा पैसे उकळू पहाल तर मात्र यानात धरा!’’ 

सवार्ंस धाक बसिवला 
मी असेतो मी याच धोरणाने यांना वागिवले. एक- दोघां जु या काळी चढेल झाले या मलुसमान वॉडर्रांनी 

तेल चो न मजवर खोटा खटला कर याचा बेत चालिवला होताः पण ता काळ यांनाच ध न, कामाव न काढून 

टाक यात येताच सवार्ंस धाक बसला; आिण पुढे ते सवर् अगदी दीनपणे राहू लागले. मी या वॉडर्रांचे कामावर िहदं ू

वॉडर्र नेमले. या कोलसू ‘फाशीचा गु ’ हणनू हणत - कारण फाशी जा यास कोणाचे मन वळिवणे असेल तर 

यास कोलसू धाडला की पुरे होई - या कोलसू तो माझेकड े होता तोवर कोणासही बेडीची िशक्षा िकवा एक 

चापटीचीही मारपीट िकंवा एक कवडीचीही लाच यावी लागली नाही; भोगावी लागली नाही आिण तरीही ते तेलाचे 

काम काही कमी झाले िकवा उ प न यामळेु र् हास पावले असे मुळीच झाले नाही. याच वेळेस या कायार्लयावर 

बंदीपाल बारीचे मेहुणे झालेले होते. यां या सिुशिक्षत, दयाळू आिण उदार वाचे वभावाने कारागारात सरकारी 
काम उ तम चालनूही बंदीवानांची अ या य छळणकू होत नसे. यांचेही मला या घा या या कामातील पीडा आिण 

अ याचार बंद कर यास पु कळ साहा य िमळाले. िहदं ूबंदीवानांना तर माझ ेउपकार मानता मानता पुरेसे होई. 

यांची ती भोळी भक्ती पाहून आिण केवळ मी वाईट न हतो एव याचसाठी मा या चांगलुपणाचे मनःपूवर्क 

उपकार मान यात यां या अ पसतंु ट याचनेने द्रवनू जाऊन के हा के हा मा या डो यांत पाणी यावे.  
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पीडा आिण अ याचार बंद 

या तेल-कोठारात असताना मला जे मखु्य समाधान अनुभवांती आले ते हे होते, की मा या आिण एकंदरीत 

राजबंदीं या अ यंत ददुर्शे या िदवसांत जे लोक आ हांस उपयोगी पडले होते यांचे पु कळ िहत मला साधता 
येऊन वतंत्र लोकांतील स पात्र मनु यांस आिण कुटंुबांसही पु कळ सहा य देता आ याने कृतज्ञबुद्धीस प्रस नता 
देता आली. आता पूवीर्प्रमाणे कोणतीही पीडा होणे बदं झाले. बंदींस एकाच वेळी शौचास सोडून, सडंासात आठ-आठ 

ओळीने धाडून जमादारास वाटले पुरे की एकदम ‘उठो’ हणनू आज्ञा सोडली जाताच कोणास शौचास पुरेसे होवो वा 
न होवो सवार्ंनी एकदम उठले पािहजे; नाहीतर यास नागवाच ओढून बाहेर ओढला जावे लागे - िक येकदा पाणी 
लावून अगं धु याचे आधीही बाहेर ओढले जाई - असे अगदी पाशवी अ याचार जे या कामात भोगावे लागत ते 
आता अगदी नामशेष झाले होते. मसुलमान वॉडर्र िहदं ूकोणी हौदातील पाणी घेताना पािहला की दो ही पाय हौदात 

धूत आिण या िहदंनेू िन पाय हणनू ते पाणी तसेच वापरले की याची टर उडवनू आपण मोठे स कृ य केले 

हणनू जी बढाई मारीत - असे या चाळीत ते चढेल झालेले होते याच चाळीत शुद्ध पाणी िमळू लागले आिण तसे 

चढेलपण कर याची कोणाची छाती होईनाशी झाली. पा याची गो ट िनघाली हणनू आणखी एक आठवण झाली 
की, आ हास पिह या चार-पाच वषार्ंत के हा के हा नाक ध न पाणी यावे लागे! कारण बारीसाहेब लांबून िप याचे 

पाणी आणिव यास जे हा आळसत ते हा अगदी घाण आिण टाकाऊ हणनू यक्त केले या एका िविहरीचे पाणी 
बंदीवानांस िप यास देत. ते इतके कुजलेले आिण ओंगळ असे की नाक दाबून धर यावाचून घाणी या 
भपकार् यामळेु ते िपणे केवळ अशक्य होई. ही गो ट बारी पयर्वेक्षकास अथार्तच कळवीत नसे. कोणीही ती 
कळिव यास धजत नसे. आ ही एकदा ते पाणी लपवून ठेवले. दसुरे िदवशी पयर्वेक्षक येताच आ ही प्रथम 

शेजार या कचरािविहरीचे पाणी िप यास वाटले गे याची कागाळी केली. बारी नेहमीप्रमाणे शपथेवर ती गो ट 

नाका  लागला. कोणी जमादार वा बदंी आमचे वतीने बोलेना. आ ही खोटे पडू लागलो. ते हा ते भांड ेआ ही 
कोपर् यातून काढून पुढे केले! पयर्वेक्षकांनी बारीची थोडी पा यपूजा तेथेच क न बाकीची कायार्लयात गे यावर 

केली. यापुढे तसे पाणी दे याचे अगदी बंद झाले. अशा ि थतीत या बंदीवानांनी मागे िदवस काढले होते यांस ते 
ीयुत िडगनसाहेबां या बदंीपाल वाचे िदवस कारागारा या मानाने िकती कमी दधुर्र जात होते हे समज यास 

उ तम साधन हेच होते की, या कामगारांत मिह यादोन मिह यांत एखादा तरी बंदी फाशी खाईच याच या 
कामगारांत आिण वसाहतीत देखील फाशी खा याचे एखादे उदाहरणही घडनेासे झाले. यास कारण या वेळची 
आठदहा वषार्ं या खटपटीने घडवून आणलेली वसाहती या अिधकार् यां या वतर्नातील सधुारणा हे एक होतेच; 

आिण हेही होते की, युद्धापासनू या ना या िनिम ताने सटुकेची आशा बंदीवानां या दयात सारखी उ प न होत 

गेली. आ मह ये या सखं्येत झालेला हा तुरळकपणा आ ही कारामडंळाचेही यानात आणनू िदला होता.  

भंग्याला पंक्तीस घेतले 

या तेल-कोठारा या अिधकाराचा उपयोग आम या िशक्षण-शुद्धीकरणसघंटन इ यादी अदंमानास 

सधुार यासाठी चालिवले या प्रचारकायार्स अथार्तच फार होऊ लागला. काही उदाहरणे सांग.ू एकदा एक िहदं ूभगंी 
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जो फार िदवसांपूवीर् मसुलमान झाला होता याला आ ही िहदंधुमार्त पु हा घेतला. पण याची नवीन शडी पाहताच 

मसुलमान यास पंक्तीतून उठवून देऊ लागले. आिण िहदं,ू तो भगंी हणनू, आप या पंक्तीस यास घेईनात. 

ते हा आ ही यास तेल-कोठारात कामाचे िनिम ताने याचे भगंीकाम आटोप यावर बोलवावे, आमचेसमोर 

साबणाने शुद्ध नान घालवनू नवीन कपड ेधारण करवावे आिण आम या शेजारी जेवावयास बसवावे. आमचे आिण 

आम या िमत्रांचे उदाहरण पाहून तो भगंी िहदं ूलोकां या पंक्तीस हळूहळू बस ूलागला असता िहदंबुंदी यास 

अडथळा करीतनासे झाले आिण अशा रीतीने तो पु हा मसुलमानांचे पंजात फस यापासून वाचला. तो प्र यही 
तुलसीदासाचे भजन करी. पूवीर् याच कोलतू छळाने त्रासनू जीव वाचिव यासाठी िक येक ‘उ चवणीर्य’ िहदंहूी 
आिण ब्र मी तर िवचा च नका, भगंीकाम मागनू घेत! भगंी बनिव याची शाळा हणनू या कोलचूी प्रख्याती होती. 
पण ते काम आता जरा स य होताच तचे उ चवणीर् िहदं ू या िबचार् या जाती या भगं्यास आप या शजेारी बसू 
देईनात.  

लोकमा यां या मृ यूिनिम त उपवास 

या सधंी या आगेमागेच लोकमा य वार याची बातमी आली. प्रथम उडत उडत रात्री कळली. सकाळी 
िनि चती झाली. या वेळी लोकमा यां या मृ यिूवषयी आ मा तळमळू लागला. ती तळमळ यक्त तरी कशी 
करणार! अतंी आठ वाज याचे सधंीस िन चय ठरला की, या सवर् अदंमानभर सवार्ंनी उपवास पाळावा आिण दसुरे 

िदवशी दःुखप्रदशर्नाथर् अतंः थपणे सभा भरवावी. त काळ आम या सं थेतील सहकारी मडंळींना ते कळिवले. 

यांनी पुढ यास, यांनी या पुढ यास असे करता करता एखा या तारे या गतीने ती वातार् गावोगाव पसरली 
आिण जेवणाचे वेळेस पाहतात तो कारागारापासनू तो दरू रासबेटापयर्ंत आिण इतर भागांतून शेकडो लोकांनी 
आपआपली जेवणे घे याचे नाकारले. अिधकार् यास घोटाळा पडला हे काय! पण कोणी कारण सांगेना कारण 

बंदीवानास राजकारण नाही - जसा गाईस आ मा नाही! आिण बंदीवानास राजकारण नाही हणजे रा ट्रीय कारण 

नाही - बाकी सरकारी राजकारण यांनी केले तर चाले; इतकेच न हे पण यांस ते करणे मनािव द्ध भाग पड.े 

उदाहरणाथर्, लढाईचे िदवसांत या महायुद्धाथर् इंिग्लश साम्रा या या सवुणर् मे चे िदवाळे िनघू नये हणनू 

अदंमानातील या बंदीवानांपासनू देखील पैसाअडका वगर्णी हणनू अिधकार् यांनी गोळा कर यास कमी केले 

न हते आिण युद्धबंदीनंतर या शांितिदनाथर् यांस बळाने तास अधार्तास चूप बसावे लागे; पण लोकमा यांचे 

मृ यूसाठी दःुख वाट याचा बंदीवानास अिधकार न हता. यासाठी जेवण सोडले हणनू हटले तर विरत 

राजद्रो यांशी सबंंध ठेव याचा खटला आिण बेडी! हणनू बंदीवानांनी कारण बोल ूनये. हळूहळू आपण होऊन 

अिधकार् यांस कळले की लोकमा यांसाठी हे हजारो बंदीवान आज उपवास आचरीत आहेत. एक-दोन तासांत ही 
बातमी चहूकड ेपस न सघंिटत उपवास हजारो बंदीवानांनी केला कसा याचे अिधकार् यांस सक्रोध आ चयर् वाटले 

आिण ते आ चयर् होतेही. नऊ वषार्ंपूवीर् िटळकांचे नाव माहीत असणारा शेकडा एक असता नसता; आिण रा ट्रीय 

दःुखासाठी एक िदवस उपवास क न िरका या पोटी िदवसभर राबत ते कठोर पिर म कर याइतका रा ट्रीय 

वळणाचा मनु य तर हजारात एकच िमळता. याच अदंमानात आठ-नऊ वषार्ं या प्रचाराने इतकी सघंटना झाली 
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आिण राजकीय कळकळ उ प न झाली की िठकिठकाण या पुढारी देशसेवक बंदीवानांना कारागहृातून दोन तासांत 

िनरोप पोचू शके आिण हजारो बंदीवान एकमताने रा ट्रीय दःुख पाळू शकत.  

सभाही गुपचूप भ  लाग या! 
तीच गो ट सभांचीही असे. बाहेर वसाहतीत आम या सं थेतील प्रमखु मडंळी सभा भरवून वेळोवेळी लोकांत 

जागतृी करीत, राजकारणािदक िवषयावर यांस याख्याने देऊन िशिक्षत करीत. अशा सभा अथार्तच धोक्या या 
असत. कारण बंदीवानांस एका िज यातून दसुर् या िज यात जाणे िनिषद्ध असे; आिण या सभांतून तर शंभर 

शंभर बंदीवानही पुढे पुढे एकत्र होत आिण ते सवर् िठकाणांहून येत. ही शक्यता अथार्तच या वसाहतीत रा ट्रीय 

चळवळीस अंतः थपणे अनुकूल असले या बंदीवान आिण वतंत्र अिधकार् यां या सहा यानेच घडून येई. पण 

एखादे वेळेस ओंफस होऊन ते शेलकेचे शेलके पकडले जा याचाही पु कळ सभंव असे. अशा प्रसगंी या आ हां 
देशभक्त वीरांची जी धांदल उड ेती अगदी िचर मरणीय असे. पीनसबेग नावा या एका िज याचेच उदाहरण घेऊ. 

येथे एकदा सभा भरवायचे ठरले. लांबून लांबून मडंळी कोणी काही िनिम ताने कोणी काही अशी आली. अतंः थ 

जागी दरूवर पहारे ठेवून सभा भरली. आता रा ट्रीय आवेश सवार्ंत भ  लागतो तोच दरू एक पिरिचत पोलीस या 
मखु्य अिधकार् यांपैकी गहृ थ िदसला. मग काय गडबड िवचारता? ते वक्ते, ते ोते, तो भ  पाहणारा रा ट्रीय 

आवेश, जो तो गवतातून, दगडाआडून, चाळीमागनू, कंुपणाव न लपत उ या टाकून पार. जे एक दोघे उ या 
टाकताना पडले तेच काय ते पाडाव झाले. पोलीस अिधकारीही पिरिचतच होता. वर कोणी अशा अतंः थ सभा भरत 

असतात हणनू चुगली केली होती हणनू यास विर ठांची आज्ञा झाली होती हणनू तो आला. नाहीतर या या 
अगंणातील सभेकड ेदेखील झकुता ना. याने उ या टाकताना पडले ते अथार्तच पाडाव क न यांस धाकदपटशा 
िदला; पण ते या िज यातील अस याने आिण नुसते एकत्र बस यास रिववारी फारसा प्र यवाय बाहेर नस याने 

इतरांची नावे न िवचारता पोलीस महाशयांनी सभािबभा काही न हती असे कळिवले. परंतु तेथील एक मराठी 
बंदीवान, जो पुढारी असे यास, पुढे हळूच िलिह या या कामाव न क टाचे कामावर धाड यात आले. दोन 

आठवडहेी लोटले नसतील आम या मडंळीने विशला लावून पु हा यास िलिह याचे कामावर नेमनू टाकिवले.  

अदंमानात आप या देशातील रीतीप्रमाणेच दसरा, िदवाळी आिण होळी हे सण मो या थाटाने पाळले जातात. 

ितकड ेएक अिखल िहदंूंचे, एक िशखांचे आिण एक आयर्समाजाचे ता पुरते थान अशी तीन िहदं ूदेवळे आहेत. या 
सणां या िदवशी सवर् िहदं ूबंदीवानांस सटु्टी दे यात येते आिण बाजारातून सं याकाळपयर्ंत मोकळे िफरता येते. 
कारागारातील बंदींना मात्र बाहेर जाता येत नाही. या सणां या यात्रांचा उपयोग आ ही आप या प्रचारकायार्स शक्य 

िततका क न घे याचे धोरण धरले होते. आम या बाहेर या मडंळींनी या िदवशी लहानमो या सघंांनी जमनू 

सावर्जिनक ज्ञान आिण रा ट्रीय भावना उ प न करणारी भाषणे वा सवंाद करावे. देवळातून पुरािणक आिण पुजारी 
यांसही ते वळण लाव यासाठी झटावे. जाितिनिवर्शेष िहदंूंची सहभोजने घडवून आणावी. अशा वेळी भोजनाचे आधी 
सवार्ंनी रा ट्रीय प्राथर्ना हणा यात. गीतेवर पुराणे आिण आयर्समाजी भजने बंदींकडून हणवून घे यात यावीत. 

शेकडो साधारण अिशिक्षत िहदं ूबंदींत या सणाचे िदवशी रा ट्रीय िवचारांची आिण राजकारणा या िजज्ञासेची आिण 
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चीची बीजे अशा रीतीने पेर यात येत. या बाहेरील चळवळीत पुढाकार घेणारे जे आमचे सहकारी असत - जे पूवीर् 
िशक्षा लागनू आले ते हा प्रथमतः कारागारात आम याबरोबर होते आिण तेथनू सं थे या प्रचारक वाची योजना 
आिण त घेऊन बाहेर चांग या लेखक - कारखानदार गणक - अशा वचर् वा या जागी नेमलेले असत - यांची नावे 

येथे देणे िकती वेळा तरी अगदी कतर् य हणनू वाटते. पण या आवृ तीपुरता तरी तो मोह यां याचसाठी आवरावा 
लागत आहे. यां याम ये िक येक धारवाड, अकोला, िबहार इ यादी बाजचेू सिुशिक्षत गहृ थ असनू यांना जरी 
सामा य अपरा यांत गणले गेले होते तरी यां यावरील खटले िनःसशंयपणे राजकीय व पाचेच अस याने त े

राजबंदीच होते. आणखी काही अगदी अिशिक्षत आिण चोरी, डाके, ह या इ यादी जघ य अपराध पूवीर् केलेले 

असताही आता इतके िनवळलेले होते की ते अपराध यां या आ यासच अधोगामी क  शकले नाहीत हे पाहून 

कोणासही आनंद वाटावा. या वर उ लेिखले या बंदीवानांपैकी वर वणर्न केले या प्रकार या सभा आिण चळवळी 
करताना काही प्रसगंी धरले जा याचीही पाळी आली, यांस चळवळे हणनू अदंमानातील झटपट िनबर्ंधा वये सहा 
मिहने, वषर् वषर्. कारागारा या िशक्षाही होत आिण वसाहतीतले सखु आिण अिधकार यापुरते िछनले जात. पण 

यांनी ती सकंटे सोसावी, यांची देशभक्ती कारागारात राजबंदी हणनू गणले या बंदीवानांसही आदरणीय हावी 
अशा प्रामािणक आिण उ कट व पाची होती.  

राजबं याचंा स मान होऊ लागला.  
यां या साहसािवषयी एकच आणखी उदाहरण सांग.ू राजबंदींशी बोल याची देखील अदंमानात कोण चोरी 

होती हे आ ही मागे सांिगतलेच आहे. िक येकांस यासाठी पद युत हावे लागे. िक येकांस लेखनकामाव न दरू 

होऊन तेला या घा यात राबावे लागे. पण तरीही जे हा िहदंु थानातून सिैनकी िशक्षा झाले या राजबंदीं या टो या 
येऊ लाग या ते हा पोिलसां या सवर् यव थेस िवफळ क न या आम या सहकारी मडंळींनी यांस नौयानाव न 

कारागार येईतो भेटून अतंः थ समारंभ क न स मानाने फळफळावळ यावी. याचप्रमाणे जे हा राजबंदीवानांची 
राजक्षमेनु प सटुका होऊ लागली ते हा या परतणार् या देशभक्तांचा स मान क न यांस प्रवासातील फराळाचे 

यावे, यास बंदीचेच कपड े होते यांस नवीन कपड े यावे, वाट यास थोडबेहुत पसेैही यावे. आिण सवर् 
अतंः थपणे? कारण याची प्रिसद्धी झाली तर सरकारी शासन होऊन ते ते लोक ‘‘मट्टीम िमल जाते’’. हा सगळा 
यय ते आप या तुटपुं या िखशातून आनंदाने वगर्णी जमवून करीत.  

कारामडंळासमोर आ ही या गो टी अव य सधुारणीय हणनू आग्रहाने मांडले या हो या यांत अदंमानात 

बंदीवानांस िशक्षण घे यास या प्र यक्षाप्र यक्ष आडका या आण यात येत यांचा प्रमखुपणे उ चार केलेला होता. 
ते कारामडंळ जाताना यांनी अगदी वयर् (urgent) हणनू या सधुारणा ितथे क न टाक या यांत वै यकीय 

यव था ही पिहली सधुारणा. रबरकाम, जगंलकाम इ यादी अ यतं सक्त कामातील सक्तीची िढलाई ही दसुरी 
सधुारणा आिण ितसरी सधुारणा आ ही मािगतलेली शैक्षिणक वतंत्रता बंदीवानांस पूवीर्पेक्षा पु कळ अशंाने 

दे यात आली. आता िशक्षण हा अपराध रािहला न हता ना कोणी बंदीवान बारीसारखा पाटी पािहली की तडातड 

फोडीत कामगारांत िधगाणा घालीत जाई. यातही या वेळचे बंदीपाल आिण पयर्वेक्षक दोघेही िशक्षणप्रसारास 
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अनुकूल असत. अशी सधंी साधून आ ही तेल-कोठारा या आम या सापेक्ष वतंत्रतेचा आिण जागेचा या िदशनेे 

शक्य िततका उपयोग क न घ्यावयाचे ठरिवले. आ ही प्रथमपासनू िशक्षणप्रसारासाठी िकती धडपडत होतो हे या 
बंदीपालाने पूवीर् पािहलेले आिण ऐकलेले होते. पण पूवीर् जी सहानुभतूी यांना दाखिवता आली नाही ती आता 
अिधकार हाती येताच ते दाखवू शकले. मी यां याशी - चचार् क न मलुां या टोळीत एक िशक्षक िनयकु्त क न 

मलुांकडून कामाप्रमाणेच प्राथिमक िशक्षणही करवून घ्यावे असे ठरिवले. याप्रमाणे एका राजबंदीचीच या 
कामावर योजना झाली. अ पवयी अपरा यांतून िशक्षणाने पु कळ त ण उ तम नागिरक िनघू शकतात हा 
कारागार सं थेचा जगभर अनुभव आहे. या मलुांवर नेमले या राजबंदी गु जींनी आपले काम चोख रीतीने 

बजािवले. यांस नुसते अक्षरी िशक्षण देत नसनू यांस ते आम या तत्र थ िशक्षणक्रमाप्रमाणे मखु्यतः रा ट्रीय 

आिण आि मक िशक्षण देत असत. गीतेतील एखादा लोक, धािमर्क ग्रथंातील, उ तम त वे प्र यही या राजकारणी 
बात या यांचाही यांस िन य पिरचय क न िदला जाई. िहदंी भाषा आिण नागरी िशकिवली जाई. मी अदंमानातील 

लोकांकिरता काही रा ट्रीय गाणी िहदंीत केली होती. ती आिण इतर िहदंी रा ट्रीय गाणी अदंमानातील वतंत्र 

लोकही उतारे क न नेत आिण मलुांस िशकवीत.  

मो यांसाठीही िशक्षणाची सोय 

कारागारीय मलुां या टोळीत िशक्षणाची यव था होताच मी मो या बंदीवानांसाठी तेल-कोठारातच यव था 
उघड करिवली. आजपयर्ंत हे काम लपूनछपून करावे लागे; पण आता ते प्रकटपणे होऊ लागले. मा या 
देखरेखीखाली नारळ कामातील शंभर-दीडशे बंदीवान असत. मी यांस दोन तास िशक यासाठी सटु्टी देई. नंतर ते 
टो याटो यांनी िशकत. रिववारी बंदीवानांस एकत्र बसनू वाच यास आता पूवीर्प्रमाणे आडकाठी न हती. यामळेु 

आम या आठव या या ‘पळ या बैठकी’ आता चांगली मांडी घालनू बस ूलाग या आिण याख्याने झडू लागली. 
या िदले या वातं यामळेु बंदीवान उ ाम झाले? का काम कमी क  लागले? का िश त िबघडली? मळुीच नाही. 
उलट पिह याने िश त बळानेच पाळावी लागे ती आता कतर् य हणनू पाळली जाऊ लागली. दहा-पाच मडंळींत 

एखादा बेिश त वाग ूलागताच िकवा मारहाणीवर येताच यां यातीलच कोणी तरी हणे ‘‘ए हरामी! अब िबचारा 
िडगनसाहेब और बाबूजी हम लोग को इ छा रखते ह तो तुम सतैानी करता है आं? बारी के िदन भलू गये!’’ 

परवानगीने िजतके करता येईल िततके रा ट्रीय कायर् क न जे तसे करता येईना ते पूवीर्प्रमाणेच अतंः थपणे 

केले जावे. उदाहरणाथर्, ीगोिवदिसहंाची जयंती. शीख िहदंूंत पे्रमर जूचें आिण एक सं कृती या अिभमानाचे 

बंधन ढ हावे हणनू आ ही ही जयंती मो या प्रमाणावर करावयाचे ठरिवले. तो िदवस रिववारचा होता. यामळेु 

सकाळी नवीन िनयमाप्रमाणेच बंदीवान चाळी या चाळीतून एकत्र बस ूशकले. परंतु या चाळीतील बंदीवान या 
चाळीत जाणे िनिषद्ध अस याने आिण सग यांस माझ ेश द ऐक याची उ सकुता अस याने मी या नाही या 
कामाचे िनिम त काढून दोन-तीन चाळींतील सभांत भाषण केले. प्र येक चाळीत शीख राजबंदींबरोबरच अगदी 
पे्रमाने अशीख िहदंबुंदीही भजन कर यात, गु गोिवदाची कृ ये ऐक यात आिण िहदंसुघंटनांचे मह व व यात 

अगदी दंग होते. या िदवशी आमचे कारखा यात व आणखी एका िठकाणी प्रसाद करिवला होता. हा ‘कडाप्रसाद’ 
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(स यनारायणा या प्रसादासारखा) सवर् बंदीवानांस वाट यात आला. नंतर रिववार या िनबर्ंधाप्रमाणे सवर् बंदी 
खोलीत बंद हावयाचे पण आ ही यिुक्तप्रयुक्तीने बहुतेक शीख राजबंदी आिण प्रमखु इतर बदंी यांस खो यांतून 

उघड ेठेविवले आिण या वेळेस सवर् विर ठ अिधकारी बाहेर जातात या वेळेस खालचे सवर् अिधकारी आम याच 

मताचे अस याने यां या सहा याने गुटंीवर सभा भरिवली. यात चाळीचाळींतील िनवडक माणसे होती. 
आजबूाजसू विर ठ अिधकारी येतो की काय ते पाह यासाठी शंभर मंडळी जवळ जवळ एकत्र होऊन पहारे ठेवनू या 
कारागारातच रा ट्रीय गाणी गाअली गेली आिण यानंतर माझ े याख्यान उ साहभराने ऐकले गेले - याच 

कारागारात की यात पाच बंदी िवचार करीत एकत्र बसणे अपराध असे. - मग रा ट्राचे नाव घेणार् याची गो ट तर 

बोलावयास नको; आिण कोणी ते घेणारा भेटला तरी रा ट्राचे नाव समजणार िकवा भावाने ऐकणारा शंभरी 
एकादाही आढळत नसे! 

वाचनालयाची वाढ 

बंदीवाना या या बुिद्धिवकासास उ तेजन दे यासाठी आ ही जो कोणी िशक्षण त परतेने घेई आिण सभांस 

उपि थत राही या बंदीवानास आरामाचे कामात काढीत अस.ू प्रथम पु तके आिण पा या आ हास आम या 
सं थे या ययाने पुरवा या लागत; पण आता िशक्षणिप्रय अिधकारी अस याने सरकारी रीतीने पु तके व पा या 
बंदीस िमळा या हणनू आ ही आग्रह धरला. आवेदने आिण िलखापढी होता होता तसा हुकूम आला आिण पा या 
आिण क्रिमक पु तके सरकारी ययाने िमळू लागली. ती लोक िकती उ सकुतेने उपयोगात आणीत आहेत हे मी 
अिधकार् यां या वारंवार िनदशर्नास आणनू यावे. ग्रथंालयात राजबंदींचीच पु तके पािहजे या बंदीवानांस 

वाचावयास िमळ याचीही सोय कर यात येऊन यास परवानगी िमळिवली. नंतर ग्रथंालयात सरकारी ययाने 

काही पु तके ठेवावी अशी सचूना केली. यांचे टाचण कर याचे काम आम याकडचे आ याने यात शक्य िततकी 
आ ही रा ट्रीय पु तके घालनू मखु्य भरणा िहदंीचा मागिवला. यांतील काही नावे वरील अिधकारी ‘अिन ट 

हणनू खुडीत तर ती आ ही सं थेकडून अतंः थपणे आणनू टाकावीत. एवीतेवी शक्यतो सरकार वारा नाही ितथे 

अतं थपणे सं थे वारा - पण रा ट्रीय चळवळ या पिरि थतीत चालिवता आली तोवर चालिवली होती. या 
सरकारी पु तकात तमीळ, आंध्र, म याळी आिण कानडी या द्रािवडसघंा या आप या िहदंभुाषांचीही पु तके 

बोलािवली होती.  

अिधकारी आ चयर्चिकत झाले! 

या सवर् िशक्षणीय चळवळीचे फळ काही होते काय यािवषयी एक िदवस येथील एका युरोिपयन अिधकार् यांशी 
बोलणे झा यावर ते फळ होते हे िसद्ध कर यासाठी आ ही तु ं गातील िहदंबूंदींची सखं्या घेऊन यांत साधारण 

िलिहणे आिण वाचण िशकलेले िकती आिण यांत साधारण िशिक्षतात या कारागारात आ यानंतर िशकलेले 

िकती याचे आकड ेगोळा केले. याव न असे टो प तीस आले की िहदं ूबंदीवानांत शेकडा ८० वर िलिहता-वाचता 
येणारे असनू यांत अदंमानात आ यावर िशकलेले शेकडा न वद होते. याचा पडताळा पाह याचा िवचार क न 

एका रिववारी तो अिधकारी एकाएकी अवेळी खो याखो यांतून िहडला ते हा नाना िवषयांवर पु तके वाच यात वा 
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रा ट्रीय गाणी हण यात बंदीवानांतील अनेक लोक गुगं झालेले पाहून या परुातन अिधकार् यांस आ चयर् वाटले. 

कारण याने दहा वषार्ंपूवीर्चे िदवसांत रिववारी बहुतके बंदीवान फासे खेळ यात, जगुार खेळ यात, िश यागाळीत 

आिण अनेक कुकमार्त कसे गढलेले असत हे पािहलेले असे. याने हा फरक पाहून िव मय प्रदिशर्त केला.  

िशक्षणाची याख्या 
आ ही वर साधारण िलिहता वाचता येणार् यांचीच सखं्या िदली आहे. पण आ ही ितथे िशक्षणाची याख्या 

हणजे अशी ठरिवलेली असे की, यास आप या देशाची आिण प्रचिलत राजकारणाची इतकी मािहती आहे आिण 

याचे सवर्साधारण ज्ञान इतके िवकिसत झालेले आहे की तो भावी िविधमडंळात िकवा पंचसभेत प्रितिनधी 
िनवडून दे यासाठी वतःचे मत यातील अथर् समजनू देऊ शकावा. या मापानेही या िहदं ूबंदींत शेकडा चाळीस तरी 
लोक ‘िशिक्षत’ हणवून घे यास योग्य झालेले होते. युरोपातही Voter िकवा मतदार सामा यतः इतकाच िशिक्षत 

असला हणजे चालतो.  
या तेलगोदामात आ हास फार िदवसांनी यिक्त वातं य हणजे काय ते थोड ेतरी उपभोगावयास िमळाले 

होते. सकाळी न हे पहाटेदेखील के हा के हा खोली बाहेर सोड यात येई. या वेळी आ हाला लख्ख चांद यात उभे 

राह याचा आनंद दहा वषार्ंनी पु हा अनुभव यास िमळाला! फार गमंत वाटे. तरीही या चांद या रात्रीची छाया 
असेच - की हे कारावासातील चांदणे! जसे मशानातील! 

बाबांची ती क टभोगी धैयर्शाली मतूीर्! 
थोड े िदवसांत या मशानातील चांद यात माझेसह मा या ये ठ बंधूंनाही भागीदार हो याची सवलत 

िमळाली. मला यांचेसह दोन-चार तास एकत्र बसता येऊ लागले पण ते केवळ यांचे दःुख पाहून 

हळहळ यापुरतेच. कारण यांची प्रकृती क्षयावर जात खोकला इतका वाढलेला असे की एकदा ढास लागली की 
अधार्-अधार् तास वासाची फुरसत नसे! तसा खोकत खाकरत वेता या फाटक्या खुचीर्वर धापा टाकीत पण 

त डावरील धैयार्चे हस ूमावळू न देत बसलेला तो क टभोगी देशभक्त - माझा ये ठ बंधू - याची ती चवा या या 
रक याचा एक पायघोळ कोट घातलेली बंदीवान क ण मतूीर् मला अजनू जशीची तशीच िदसत आहे!! 

या मशाना या चांद यात, या िकंिचतमात्र लाभले या यिक्त वातं यात शक्यतो अिधक प्रचारकायर् 
कर याचे नादात शक्य िततके कमी झुरत राह याचे त मनाकडून अगंीकारवून िदवस कंठीत असता एके िदवशी 
सकाळी माझे सहक टभोगी राजबंदी ीयुत - यांनी लगबगीने येऊन एका वतर्मानपत्राचा तुकडा माझ े टेबलावर 

आणनू टाकला. अप्रकटपणेच तो वाचावयाचा होता. नाहीतर कोणी पाहील! मी तो वाचला. पाहतो तो यात बातमी 
होती की सरकारने अदंमानची वसाहत बंद कर याचा ठराव प्रिसद्ध केला असनू नवीन बदंीवान येणे बंद होणार; 

इतकेच न हे तर आहेत या बंदीवानांनाही जर ते काही अटींवर अदंमानात राहणार नसतील तर परत वदेशातील 

कारागारात धाड यात येणार! 
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ही बातमी वाचताच आ हास अथार्तच बरीच कृताथर्ता वाटली. कारागारीय मडंळापुढे आ ही अदंमान या 
बंदीवानांची जी दःुखे मांडली होती यांतील िनभीर्ड िवधानांसाठीच आ हास राजक्षमेचा लाभ िमळू िदला गेला नाही 
ही आमची िनि चती होती, ते हा आपली सटुका न झाली तरी आपण या हजारो बंदीवानांचे िहताथर् जे काही करता 
येणे शक्य होते ते क न या कामी यश िमळ यास आंिशकतः तरी कारणीभतू झालो ही आ मप्रस नता आ हास 

वाटू लागली.  
बंदीवानांतील शेकडो जणांनी आम यावर कृतज्ञ आभारांचा पाऊस पाडला. यां यात ही गो ट सवर्जण जाणनू 

होते की, आम या ये याने आिण आ ही आम या राजबंदींतील आिण इतर बंदींतील सािथदारांसह दहा वष 

सघंांची, वतर्मानपत्रांची, आवेदनांची, भांडणांची, िविधमडंळातील प्र नांची, प्रितवादांची, पत्रांची जी चळवळ 

चालवीत आणली ित यामळेुच अदंमानकड े िहदंु थानचे आिण हणनूच िहदंु थान सरकारचे लक्ष प्रामखु्याने 

वेधले गेले आिण कारामडंळास (Jail Commission ला) अदंमानचा िवषय िनकराने हाती घ्यावाच लागला. माझे 
अिभनंदन करणार् यांस मी हटले. ‘‘अदंमान अखेर उठले! - ही घटना कोण याही एकाच गो टीचा पिरणाम नाही 
तर दहा वषार्ं या अ याहत आिण सवार्ंगीण चळवळीचा तो पिरणाम आहे. यासाठी तु ही सवार्ंनीच िवशेषतः 
राजबंदींनी क ट सहन केले आहेत यांचे आंिशक साफ य झा याचे ेयही तु हा सवार्ंचे आहे. ’’ असे मी सवार्ंस 

सांगनू यांचे प्र यिभनंदन केले.  

डोके बरेच फुटले पण दगडी िभतं पडली 
‘आज बारीबाबा पािहजे होते,’ मी िवनोदाने मा या िमत्रास हटले. मला बारी नेहमी हणे ‘‘सावरकर, दगडी 

िभतीवर िन कारण का डोके आपटीत बसला आहात! याने दगडी िभत का पडते! केवळ डोके मात्र फुटेल!’’ आज 

यांस सांगता आले असते की ‘‘िम. बारी, अदंमान या कारागारा या दगडी िभतीवर डोके आपटीत रािह याने 

डोकेही बरेच फुटले खरेच पण तुझी दगडी िभतंही काही पड यावाचून रािहली नाही!’’ 
या रात्री मी या बातमीचा िवचार क न यां यापुढे िहदं ू िहता या टीने या सरकारी धोरणास कुठवर 

पाठबळ िदले पािहजे आिण कुठे िवरोध केला पािहजे हे मनाशी ठरिवले. हेही मा या यानात आले की या मा या 
नवीन धोरणामळेु मला लोकिप्रयतेचा प्रथम प्रथम तरी बळी यावा लागेल! लोकिहतासाठीच लोकां या दोषास 

काही काळ पात्र हावे लागेल. जसे शुद्धी या चळवळीने याच वसाहतीत आरंभी झाले! 

कारण अदंमानची वसाहत सवार्ंशी ‘तोडून’ टाक याचे धोरण मला प्रथमपासनूच मा य न हते. मला 
अदंमानात जे काही तोडून घ्यावयाचे होते ते ती वसाहत नसनू या दु ट, अप्रगितशील आिण अिहतकारक 

िनबर्ंधाखाली ितचे शासन चालले होते ते िनबर्ंध होत. बंदीवसाहत मला पािहजे होती; पण ती अशा धोरणाने 

भरभराटिव यात यावी असे मला वाटे की या धोरणाने इंग्लडं या ज मठेपीवर धाडले या अपरा यांची कॅनडा 
इ यादी देशांतील वसाहत वाढिवली गेली. इंग्लडंम ये चोरीमारीपासनू तो ह येपयर्ंत या या अपरा यांस 

भयंकरातील भयंकर हणनू समज यात येई यास दंिडत क न कॅनडात धाड यात येई. इंग्लडं या स य 

समाजास घातकारक वाटणारे ते या दंिडतांचे भयंकर वच यांना कॅनडातील िह त्र पशूंनी आिण िह त्र 
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पिरि थतीने यािपले या भभूागास वसिव यासाठी उपयोगी पडले. स य समाजातील सौ य िनबर्ंधाहून िकिचत ्

कठोर आिण बरेच कडकपणे पाळिवले जाणारे िनबर्ंध घालनू या शासनांचे देखरेखीखाली हळूहळू माणसाळिवले 

असता कू्ररातील कू्रर अपरा यांचे भयंकर वही बंदीवानांची एखादी वसाहत लागवड क न घे यास उपयोगी पडते. 

केवळ या वसाहतीचे धोरण या बंदीवानांचा नाश कर याचा िकवा प्रितशोधाचा (सडूाचा) नसनू यांचा समाजास 

उपयोग क न घे याकड े यय कर याचा असला पािहजे. कॅनडा देशात अशंतः अमेिरकेत, बहुशः आिफ्रकेत जे 

इंग्रजी अपराधी दंिडत होऊन गेले यांस कडक िनबर्ंधाखाली शक्यतो वातं य देत देत यां या उग्रतेचा आिण 

धाडसाचा उपयोग क न घे यात आला. या ओसाड आिण िहं त्र प्रदेशात वसाहती बसिव यात आ या. जे 

मनु यबळ इंग्लडंात नुसत ेकारागारात कुजत पड ेतेच ितकड ेकॅनडािदक प्रांतांत पे न या या सतंतीची वाढ होऊ 

िद याने ते कसे शतपट वदृ्धीस पाऊ िदले- आिण हणनू आज यां या सतंतीची वतंत्र रा टे्र िनमार्ण होऊ शकली. 
इंग्लडंचे मनु यबळ आिण रा ट्रबळ वाढू शकले. हेच धोरण अदंमानमधील िहदंी बंदीवानां या वसाहतीचे मळुाशी 
असावे हे आ हास रा ट्रिहताचे टीने अव य वाटे.  

दगुर्ंधी खताप्रमाणे अपरा याचंा उपयोग करा 
अदंमानची बंदीवानांची वसाहत मलूतःच तोडून टाकणे आिण आजवर या टीने झालेले क ट आिण यय 

पा यात पडू देणे हे आम या चळवळीचे येय न हते. केवळ या वसाहतीस रा ट्रीय धोरणाने शािसत केले जावे 

असे आ हास वाटे. कारण जर ज मठेपीचे बंदीवान अदंमानात िकंवा कोण याही इतर वीपात नवीन वसाहत 

कर यास धाडलेच नाहीत तर यांस चौदा वष िहदंु थान या एखा या कारागारात सडत ठेव यात येणार. यामळेु 

यांचे जीवन अ यंत दधुर्र होईल हे तर आहेच; पण रा ट्रीय या अशा भयंकर धाडसी आिण बहुधा कड या 
गणुांचाही दगुर्ंधी खताप्रमाणे िकवा फोटक द्र याप्रमाणे योग्य िविनयोग केला असता जो उपयोग क न घेता येतो 
यास समाज अतंरतो. याहूनही मोठी हानी ही होते की, हे इतके मनु यबळ कारागारा या उ त त खडका या 
आगीत जळून यथर् गे याने यां या सतंती या वाढीस रा ट्र िन याचे मकुते.  

आम या मते अपराधप्रवणता ही आनुवंिशक असते हे प्रितपादन करणार् या शा त्रज्ञां या हातून या 
प्रमेयातील स यांशाचा फारच अितरेकी िवपयार्स कर यात येत असतो. प्र येक दंिडताची दु टता, प्र येक पा याचे 

पाप या या सतंतीत आनुवंिशक परंपरेने उतरते ही गो ट खोटी आहे. अपराधप्रवणता सतंतीत उतरणे हे 

आनुवंिशकतवेरच केवळ अवलबंून नसनू ती गो ट अनेक तिदतर कारणांचे फिलत असते. िशक्षण, पिरि थती, 
सगंती अशा अनेक कारणांत, मळू बीजातून िविक्ष त झालेली प्रवृ ती हे, सतंतीत अपराधप्रवणता सकं्रिमत 

हो याचे एक कारण आहे. दगुुर्ण आिण स गणु जर िनरपेक्षपणे सतंतीत उतरतेच तर िशवाजीचे पोटी सभंाजी, 
आिण इंिग्लश दंिडतां या या टो या कॅनडात प्रथम धाड यात आ या अशा चोर दरोडखेोर इ यादी महान 

अपरा यां या पोटी एक वतंत्र रा ट्र िनमार्ण करणारे आिण ते अ याहत चालिवणारे कॅनेिडयन लोक उ प न झाले 

नसते. कवीचा मलुगा जसा हटकून कवीच िनपजतो असे नाही तसे दु ट अपरा याचा मलुगा दु ट िनपजतोच 

असेही नाही.  
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एतदथर् कारागारात ज मभर क डून आप या रा ट्रातील दंिडतां या सतंतीस मकुणे हणजे या दंिडतां या 
अपराधासाठी केवळ यांनाच दंड न करता रा ट्रासही दंड कर यासारखे आहे. यापेक्षा या दंिडतास एखा या 
अदंमानसारख्या जगंली वसाहतीत धाडून, तो भभूाग लागवड कर यासाठी यां याकडून मनु योिचत वतर्न आिण 

म करवून घेणार् या सापेक्षतः कडक िनबर्ंधाखाली यांचे शासन करवून, काही काळाने यां यापैकी 
यां या यां यात सामािजक स गणु िवकास पावत आहेत असे वाटेल यांस सापेक्ष वातं य देऊन, यांना ससंार 

थाटू देऊन, सपं ती आिण सतंती उपाजर्न कर यास परवानगी देणे हेच धोरण सरकारी अपराध िवभागाने 

वीकारणे रा ट्रीय या इ ट आहे. अदंमान या वसाहतीिवषयी हेच धोरण सरकारने वीकारावे असे आमचे मत 

होते. हणजे यायोगे अदंमानसारख्या एका नवीन वीपाची लागवड होऊन आिण तेथे दंिडतां या सतंतीची एक 

िहदंी होतक  वसाहत िनमार्ण होऊन िहदंु थानाला टाकाऊ ठरले या आप या मनु यबळापासनूही इतके मह वाचे 

उ प न काढता येणारे होते. अदंमानची बंदीवसाहत हािनकारक न हती. ती तोडावयाची न हती; तर या अनुदार 

िनबर्ंधाखाली ितचे शासन होत होते ते िनबर्ंध तोडावयाचे होते. या अदंमानातील दंिडतांस सधुारणे आिण यां या 
सतंतीस उपजताच स य जगताचे नागिरक बनवील असे िशक्षण देणे, हे या वसाहतीचे िनि चत धोरण असावे 

आिण या धोरणास अनुकूल अशाच िनबर्ंधाने ितचे िनयमन हावे असा आम या चळवळीचा मखु्य हेत ू होता. 
आ ही कारामडंळापुढे िदले या लेखी साक्षीत आिण केले या त डी चचत हे प टपणे बळपूवर्क प्रितपादन केलेले 

होते.  

परंतु सरकारी ठराव जो प्रिसद्ध झाला यात अदंमानात असले या वसाहतीचे दोष आिण ितथे चाल ूअसले या 
िनबर्ंधांचे अमानुष कठोर व हे जरी पयार्याने मा य केलेले होते - आिण यापुरती आमची चळवळ जरी यश वी 
झालेली होती - तरी या चुका सधुार याचा उपाय हणनू ती वसाहत बंद क न, ितकड ेज मठेपीचे बंदीवान 

धाड याची पद्धती सोडून टाकून, उलट ितकड ेअसले या बंदीवानांसही िहदंु थानी कारागारात परत धाड याचा जो 
िन चय प्रिसद्ध झाला होता, तो उपाय नसनू अपाय आहे असे आ हास वाट यामळेु आ ही यािव द्ध देशात आिण 

या वसाहतीत िवरोध कर याचे ठरिवले.  

िवपक्षांची सहानुभतूी! वपक्षाचा िवरोध!! 

या कामी ददुवाने आ हास पूवीर् या िवपक्षाची सहानुभतूी आिण पूवीर् या वपक्षाचा िवरोध सहन करावा 
लागणार असे िदस ूलागले. कारण अदंमानातील थािनक इंग्रज अिधकार् यांस आम या मताप्रमाणेच ती वसाहत 

तुटू नये- िनदान ितकड ेअसलेले हजारो बंदीवान तरी एकाएकी परत वदेशात धाड यात येऊ नयेत असे वाटे. 

यांस असे वाट याचे कारण अथार्तच आम याप्रमाणे िहदंी रा ट्रीय क याण हे न हते. याचे कारण मखु्यतः हे 

होते की या िठकाणी असले या ओ हरसीअरपासनू किमशनरपयर्ंत इंग्रजी अिधकार् यांचा अिधकारभगं होऊ नये! 

यांची उचलबांगडी होऊन वसलेले लाभकारक ब तान डळमळू नये!! तथेे शेकडो लोकांवर जवळजवळ अिनबर्ंध 

स ता जी यांस गाजिवता येई ती यांची िहदंु थानातून कुठे बदली झाली तर थोडीच गाजिवता येणार होती, आिण 

िक येकांस तर िहदंु थानात उलट िततक्याच अिधकाराची आिण सोयीची जागा िमळेल की नाही याचीही शंकाच 
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होती. हणनू ते सवर् थािनक अिधकारी िनदान ितथ या बंदीवानांस तरी िहदंु थानात एकाएकी धाड यात येऊ 

नये हणनू सरकारावर दाब टाक यासाठी आिण सरकारी आज्ञा शक्य ती प्रलोभने बंदीवानांस दाखवून कायार्त 

पिरणिमत न हावी या तव खटपट क  लागले. आ हीही तेथील बंदीवानांनी िहदंु थानात जाऊ नये हणनूच 

खटपट क  लागलो, ते हा या कायीर् सरकारी अिधकार् यांचे आिण आमचे चांगलेच सतू्र जमले.  

परंतु या अपूवर् देखा यानेच तेथील बंदीवानांत िवलक्षण बुिद्धभेद उ प न झाला, सरकार हणेल यात 

काहीतरी गोम असलीच पािहजे हा सरकारी वतर्नािवषयीचा सवर्साधारण अिव वास आप या रा ट्रां या 
आजपयर्ंत या अनुभवाने सामा य लोकांत आम यासारख्या प्रचारकांनी उ प न केला होता; परंतु अज्ञानी 
माणसा या एकदा एखा यािवषयी अिव वास उ प न झाला की तो मनु य एखा या वेळी चुकून वा हेतुपूवर्क 

एखादी गो ट या अज्ञानी मनु यास लाभकारक अशी जरी क  िनघाला तरी यात ‘‘काही तरी गोम’’ असणारच 

हणनू ती गो टही अज्ञानी मन कर यास धजत नाही. क चा गडी एखा या पटाईत म लासी िनयदु्ध खेळावयास 

उतरला तर या म लाचा चुकून पुढे केलेला हातही धर यास, क्विचत तो आप यास फसिव यासाठीच पुढे केलेला 
आहे असे समजनू, जसा कचरतो आिण यावर उलट पेच मार याची सधंी गमावतो तशीच साधारण जनसमहूाची 
राजकारणािदक यवहारात पु कळ वेळा ि थती होते. तीच ि थती अदंमानातील बंदीवानांची झाली. सरकारी 
अिधकारी जो जो यांस अदंमानातच रहा हणनू सांग ूलागले तो तो यांस वाटू लागले की िहदंु थानात जा यास 

िसद्ध हो यातच आपले खरे िहत असले पािहजे! आप यास नेहमी फसिवणारे अिधकारी हणतात जाऊ नका तर 

मग अथार्तच तेव या एका कारणासाठीच जाणे हेच आप यास उपकारक आहे. यात जे हा मीही ‘‘िहदंु थानात 

जाणे इ ट नाही, इथेच रहा. नवीन सवलती लाभकारक आहेत’’ हणनू सांग ूलागलो ते हा ते अगदीच घोटाळून 

गेले आिण मी सरकारी अिधकार् यांसारखेच कसे सांगतो हणनू आ चयर् िन अिव वासही प्रकट क  लागले. अशा 
रीतीनी आजवर मा या वचनात राहणारे िक येक कसलेले नेही आिण साथीदारही या वेळेस मा या उपदेशाचा 
िवरोध कर यास अगदी िन पाय हणनूच का होईना पण िसद्ध झाले.  

कारण सरकारी आजे्ञतील ‘‘बंदीवान िहदंु थानात परत धाडा’’ या वाक्यातील गोम मला जशी झटकन िदसली 
तशी यांस िदसली नाही. यांचा असा समज झाली की, िहदंु थानात परत धाडणे हणजे आपली बंदी तोडून टाकून 

देशात पाय टाकताच आपणास साफ सोडून देणे! हजारो बंदीवान आपण िहदंु थानात जा याचे मा य करताच 

सरकार आपणास सोडून देणार - ज मठेपी या बंदीची ही मारक शृंखला देशास पाय लागताच गळून पडणार या 
भमुकेसरशी अगदी वेडावून गेले. आज वाटेल ती सवलत िदली तरी या अदंमानचे त ड पाहणे नको - आ ही 
वदेशात भकेु म  पण सटुका करा, िहदंु थानात धाडा ही एकच ओरड झाली. आ ही पु कळ सांिगतले की, ‘‘अरे 

ज मठेपीं या या तु हां हजारो बंदीवानांस एकाएकी िहदंु थान या तटावर नेऊन साफ मोकळे सोड यास सरकार 

काय वेड ेझाले आहे! हे काय कोणा राजा भोजाचे रा य आहे! तु हांस िहदंु थानात नेऊन कारागारात आिण 

कोठ यांत चौदा चौदा वष मरेतो बंद कर यात येणार आहे. या ‘‘परत धाड याचा’’ हा अथर् आहे! हणनू तु हास 

मते िवचा न तुम या इ छेप्रमाणे अदंमानात िकवा देशात धाड याचा हा झालेला सरकारी ठराव एक वरदानच 

आहे असे समजनू यांनी िदले या नवीन सवलतींचा वीकार क न अदंमानात राहा! या सवलतींप्रमाणे 
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अदंमानातील वा त य िहदंी कारागारातील वा त याहून हजार पटीने तु हांस सखुकारक आिण तुम या रा ट्रास 

िहतकारक आहे!’’ 

पण पिह या लाटेसरशी जी हु लड झाली यात साधारण बंदी तर काय पण राजबंदीवान देखील वाहून गेले. 

आिण छे! आ ही िहदंु थानातच जाणार - आिण जाताच सटुणार हणनू मनोरा यात दंग झाले. आम या श दांस 

या मनोरा यात इंग्रजी रा याप्रमाणेच अगदी ‘‘ज त कर यात आले! िनिषद्ध वाङ्मय हणनू बंदी कर यात 

आले. ’’ 

लोकिहतासाठीच लोकिप्रयतेचा बळी 
परंतु आम या वभावाची रचना अशी होती की, जे हा जे हा एखादी गो ट लोकिहतकारक आहे हणनू 

आ हास िनि चत वाटून आ ही ती कायार्त पिरणामिव यासाठी झटू लागताच लोकां या लक्षात ितचे त े

िहतकारक व प्रथमदशर्नी न आ याने आ हास लोकां या अिप्रयतेस बळी पडावे लागले, ते हा ती गो ट घडवून 

आण याचा आमचा उ साह अिधकच बळावू लागला. लोकां या अिप्रयतेची लाट िजतकी बलव तर होई िततकाच 

आमचा या कायार्स यश वी कर या या प्रय नातील आवेशही अद य होत जाई. तो आमचा आ हासही 
आवरेनासा होई. केवळ लोकिप्रयतेसाठी हणनू लोकिहतकारक वाटत असलेले कायर् सोडणे हे वाथीर्पणाचे अ यंत 

िन य व प होय अशी आम या मनाने अनेक अनुभवांनी खूणगाठ बांधून ठेवली होती. परंतु हणनू जोवर 

लोकांस आमचे हणणे िहतकारक आहे असे वाटत नाही तोवर यांस िवरोध कर यात िकवा आम यावरची यांची 
बहुधा िदसनू आलेली यिक्तिन ठा चिलत होऊ दे यात लोकांचा काही अपराध असतो असेही आ हास कधी वाटले 

नाही. कारण जसे मत वातं य आ हास आहे तसेच रा ट्रीय िहतािहता या प्र नात ते समाजात प्र येकास आहे 

आिण यिक्तिनरपेक्ष ते यांनी बजािवणे हे आम याप्रमाणेच या प्र येकाचेही कतर् य आहे ही आमची धारणा असे. 

हळूहळू तडजोडीने आ ही घेऊ; पण केवळ लोकिप्रयतेकरता ते कायर् कधीही सोड यास िसद्ध नस.ू लोकिहताथर् 
झट यात एक वेळ घर, दार, प्राणही सोड यास िसद्ध झालेले लोक लोकिप्रयता मात्र सोड यास, लोकिप्रयतेचा मात्र 

बळी दे यास चटकन कचरतात हे आ ही अनेक उदाहरणांव न अनुभवलेले होते आिण यामळेु लोकिहताचा नाश 

झालेलाही पािहला होता. हणनू शक्यतो या मोहापासनू वतः या िच तास आवर याचा प्रय न यथाशक्ती 
आ ही अनेक वेळा क न लोकिहताथर् वाथार् या इतर मोहाप्रमाणेच लोकिप्रयतेचाही अव य ते हा बळी िदलेला 
आहे. तो सखुाने न हे तर अ यंत क टानेच िदलेला असतो - केवळ कतर् यच हणनू िदलेला असे हेही काही खोटे 

नाही.  
अदंमानातील वसाहतीचे खरे व प आिण ितचे मह व, ित या खर् या उिणवा आिण यां या िनवारणाचे खरे 

उपाय यातील ममर् वदेशातील पुढार् यांस पुरते अवगत नस याने वदेशीय िविधमडंळातील सद यापासनू तो 
वृ तपत्रीय लेखकापयर्ंत सवार्ंनी अदंमान समळू उखड यािवषयी आिण तेथील हजारो बंदीवानांस िहदंु थानात परत 

आण याचा ठराव के यािवषयी आनंद प्रदिशर्त केला होता. यामळेु तेथील बंदीवानां या हु लडीस अिधकच बळ 
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आले. आ ही कारागारात बंद. तेथून जो प्रकटअप्रकट िवरोध क  शकलो याचा पिरणाम या प्रचडं हु लडीस 

थोपिव यास ता पुरता अक्षम होऊ लागला. तरीही आ ही िवरोधास कसनू आरंभ केला.  
िहदंु थान सरकारचा अदंमानची बंदीवसाहत तोड याचा सटुलेला हुकूम येताच जे बंदीवान अदंमानात होते 

यांस तरी परत िहदंु थानात जा याचे कायर् घडू नये हणनू तत्र थ अिधकार् यांनी बंदीवानांची मने अदंमानातच 

राह यास अनुकूल क न घे यासाठी आम या तेथनू िहदंु थानात ये या या आगेमागे अनेक सवलती दे याची 
आ वासने भराभर दे यास आरंभ केला. प्रथम थो या सवलती पुढे के या; परंतु जे हा यांनी बंदीवानांचे मन 

अदंमानात राह यास वळेना ते हा आणखी सवलती एकामागनू एक दे याची आ वासने अिधकारीवगर् देऊ लागला. 
यां याशी चचार् क न बंदीवानांचे मन वळिव यासाठी बंदीवानां या लहानमो या सभा आिण बैठकीही उघडपणे 

कर यास मोकळीक दे यात आली. या सवलतीत प्रथम प्रथम दहा वषार्ंत सटुका आिण पाच वषार्ंत कुटंुबातसदु्धा 
रहा याची परवानगी या सवलतींत मुख्य हो या. याचे जोडीसच जे अशी वोपािजर्त पद्धतीनं ‘ितिकटे’ काढून 

राह यास सरुवात करतील या बंदीवानांस पूवीर् िमळे यापेक्षा पु कळच अिधक पिरमाणाने शेती आिण शेती सु  

कर यापुरते पदाथार्चे भांडवल अगदी नावापुर या कराराने दे यास िसद्ध झाले.  

आ ही या सवलतींचा उपयोग क न घेऊन बदंीवानांनी अदंमानात वसाहत करावी या पक्षाचे आहोत हे 

कळताच बंदीजगतात एकच खळबळ उडाली हे वर िलिहलेच आहे. यामळेु आमचे खरे मत काय आहे हे जाण यास 

बंदीवानांनी िनरिनरा या पुढार् यांस िनरिनरा या िमषांनी कारागारात आम या भेटीस धाड याचा उपक्रम चालू 
केला. आ ही या सवार्ंस खालील आशयाचा उपदेश िदला.  

‘‘बंदीवानांपैकी बहुतेक लोक वदेशातील अगदी दिरद्री आिण किन ठ थरातून आलेले आहेत. ते जरी 
िहदंु थानात आजच परत धाड यात आले आिण तेथील कारागारात सडत न पडता मकु्त कर यात आले (ही आशा 
केवळ दरुाशा मात्र होती. कारण अदंमानातून िहदंु थानात येताच यांस सरसहा सोडून दे याची सरकारची आज्ञा 
नसनू यांची चौदा वष पुरती भरेतो यांस िहदंु थानातील कारागारात बंदच ठेवले जाईल ही आमची िनि चती 
होती. ) तरीही काय? पु हा यांस दािर याचेच पंजात गवसावे लागणार. कोणी आप या भाऊबंदांनी एकदा हातभर 

शेतीचा वा झोपडीचा तुकडा आप या अनुपि थतीत बळकावला हणनू खटलेिबटले लढू लागतील; नाहीतर 

मारहाण करतील. बाकी तेही शक्य नस याने भीक मागत मागत थकून पु हा चोर् या दरोडचे क  लागणार, ही 
दगुर्ती यां या आिण रा ट्रा या टीनेही िहतावह नाही. परंत ु जर लोक अदंमानात िमळणारी आिण नवीन 

सवलतीप्रमाणे नीट सघंिटत प्रय न केला तर बर् या प्रमाणात िमळणारी शेती इ यादी उपजीिवकेची साधने 

वीका न इथेच व ती करतील तर अदंमानची एक नवीन वसाहत िहदंु थानास लाभवून दे याचे ते ेय 

सपंादतील. अदंमानात पूवीर् अ यंत नडणारी अडचण हणजे ि त्रयांची कमतरता आिण यामळेु वतंत्र घरे क न 

राह याकड ेअप्रवृ ती पण पाच वषार्ंचे आत- पुढे जर अिधकार् यांनी तीन वषार्ंचे आतही तसे कर यास परवानगी 
िदली तर वतःची कुटंुबे आण याची िकवा अदंमानातील ि त्रयांशी लग्न कर याची जी परवानगी िदली आहे 

यामळेु ती अडचण अशंतः दरू होणारी आहे. पवूीर् तथेील बंदी लोकांस तेथील ‘ वतंत्र’ लोकांशी िववाह तर राहोतच 

पण यवहारही कर याची परवानगी नसे. परंतु तीही या नवीन सवलतीने दे यात आलेली आहे. ते हा तु ही देशात 
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परत जाऊन कारावासात सडत पड यापेक्षा िकवा दीडिबघ्या या शेतीकिरता भाऊबंदांशी मारमारी करीत वाटा 
मागत बस यापेक्षा ही फुकटाची िमळत असणारी नवीन शेती घ्या. ती लागवडीस आणा, नवीन अ न उपाजार् 
आिण ते भक्षा. येथील ‘ वतंत्र’ लोक हणजे िहदंु थानातील पूवीर् आले या बंदीवानांची सतंती! हणजे आप याच 

रक्ताचे आिण बीजाचे देशबांधव, यां याशी शरीरसबंंध क न सतंती वाढवा. आिण सखुाने नांदा. देशी तरी याहून 

काय करणार! इतकेही सपंि तसखु आिण सतंितसखु तु हांस देशात भोगावयास िमळणार नाही. तु हास जातीतच 

घेतले जा याची मारामार! िफजी इ यादी िठकाणांहून आलेले भारतीय त्रासनू परत या परदेशास िनघनू जातात 

मग तुमची काय कथा- तु ही तर बंदीवान! ते हा पूवीर् वीस वषार्ंनी होणारी सटुका दहा वषार्ंत िमळवून, ती दहा 
वषही कारावासात न काढावी लागता तीन वषार्ंतच कुटंुब क न वा तसेच ‘ वतंत्र’पणाचे ितकीट काढून सरकारी 
शेती घेऊन उदरिनवार्ह क न रहा. जसे काही दैव काढ यासच परदेशी आलात असे समजा.  

आिण यिक्तशः बंदीवासाची दःुखे अशी टाळता येतात इतकेच न हे तर जर या नवीन पिरि थतीचा सघंिटत 

लाभ घ्याल तर कॅनडासारखी, केपकॉलनीसारखी एक लहानशी वसाहत तु ही आिण तुमची सतंती िमळून उ प न 

क  शकाल आिण आप या िप्रय मातभृमूीला ते एक लहानसे नवे सां कृितक रा य िमळवून देऊ शकाल! कारण 

अदंमानात तु ही वसाल तर िहदं ूसं कृतीची वजा यावर उडत राहील! 

तेच िनकोबार पहा. तहेी असेच भारतीय कक्षेतील एक बेट, पण िहदंलुोक ते वसवीनात तर मलायी आिण 

ब्र मी लोकांनी ते वसिवले. िहदंसुं कृतीस िन याचे मकुले. तीच ि थती अदंमानची. िहदंी बंदीवानांची वसाहत 

तुटताच तेथे ब्र मी लोक वा मलाई लोक येऊन बसतील. तेथे आप या बीजाची आिण धमार्ची तीन िप या वाढत 

आलेली सतंती न ट होईल. तेथे घातलेले तीन िप यां या बंदीवानां या रक्तबीज- मांचे भांडवल यथर् जाईल! 

िहदंसुं कृतीस ते बेट अतंर याने केवळ राजकीय बंधनाने ते जरी भारतास बांधून ठेवले गेले तरी मनाने ते सदोिदत 

चीन-मलायादी मगंोिलयन सं कृतीकड ेआकिषर्ले जाईल.  

अंदमान िजक यासाठी पुर सर हा! 
राजकीय मह वही तु हास िविदत आहेच. ही बेटे भावी भारताची वैमािनक आिण सामिुद्रक नाकी होणारी 

आहेत ितथे िहदंसुतंती वसेल तर ती शरीरानेच न हे तर आ यानेही तु हांसच िचकटून राहतील. भारतिसधंु वारी 
पे्रमाने पहारा देतील.  

इतके मह वाचे भिवत य आज तु हा घिृणत, पितत, दंिडत हणनू टाकाऊ ठरले या लोकां या हातात 

आलेले आहे. तुम या आयु याचे साफ य हो याची अशी सवुणर्संधी दवडू नका. यासाठी तुम यात जे काही दहा-
पाच लोक वदेशात गे यावर मो या मानास िकवा सपं नतेस पोच यासारखे आहेत यांनी देखील तु हां सवार्ंचा 
पुढाकार घेऊन तुम याकडून एक नवीन िहदं ूवसाहत वसिव या या- मायभमूीस एक छोटेसे नवे सां कृितक रा य 

सपंादन क न दे या या या कायार्स पार पाड यासाठी भारतात परत न जाता सटुकेनंतरही अदंमानातच राहावे. 

एका आयु यास साफ य प्रा त क न दे यास हे येय पुरे आहे. प्र येक थळी असे कोणा ना कोणी तरी प्रचारक 
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पुर सर आिण पुरोगामी लोक ठाण मांडून बस यास आिण ितथेच खपत खपून जा यास हवे असतात. 

िहदंु थानासाठी अदंमान िजक यापुरते तु हीच ते पुर सर का होत नाही!’’ 
या अथार्ची आिण हीच वाक्ये वारंवार उ चारता उ चारता अतंी बंदीवानांतील आम या सं थेत आजवर 

सहकायर् केले या लोकांची मने पु हा आम याकड ेवळू लागली. िहदंु थानात परत जाणे हणजे एकदम सटुणे 

न हे- तर कारावासात अदंमानहून अिधक कैचीत बंद राहणे होय हे यां या यानात येऊ लागले. यां यातील 

िक येकात यां या रा ट्रीय कतर् यािवषयीचे उ च भावही मा या श दां या चेतनेने उदय पावले.  

तथािप सरकारास सवलती शक्यिततक्या अिधक दे यास भाग पाडले जावे इतक्यापुरते ओढूनताणनू चदं्रबळ 

बंदीवानांनी आणावे आिण अमकु याल तर इथे राहू नाहीतर धाडा कसे, हणनू सांगावे हे मला इ टच होते. 

याप्रमाणे बंदीवानां या सभा भ  लाग या. सरकार या प्रयोगापुरते सभा वातं य देऊ लागले. या सरकारी 
िनयतं्रणा या िढलाईचा लाभ घेऊन या सभांतून सघंटने या आिण राजकीय प्रचारा या याख्यानांची आिण 

चचचीही पोळी िपकवून घे यास आ ही आरंभ केला.  
यावेळी इतरांस उदाहरण हणनू मी वतः सरकारास आवेदनपत्र धाडले की, जर िहदंु थानात मला धाडताच 

मकु्तता करणे नसेल तर माझी िशक्षा सपेंतो मी अदंमानम येच राहू इि छतो. मात्र मला दहा वष भरली अस याने 

सहकुटंुब िकवा ‘‘ वतंत्र ितिकटावर तरी बेटात राहता यावे. कारागारात ठेवावयाचे तरी अदंमानातच ठेवावे. ’’ 

पूवीर् मी प्रकृित वा य आिण मागील अनेक भागांत वणर्न केले या सवलतींसाठी राजबं यांस िहदंु थानी 
कारागारात धाड यासाठी आवेदने धाडली होती. परंतु आता नवीन सवलतीप्रमाणे अदंमानात शेकडो बंदीवानांचा 
यिक्तशः लाभ हो याची आिण रा ट्रीय या एक िहदं ू वसाहत मोडता मोडता वाचिव याची सधंी आिण 

आव यकता आलेली आहे हे जाणनू मी वतः बदंीवान आहेतो अदंमानम येच राहून तेथील बदंीवसाहतीचे 

िहतसाधन कर याचे कायर्च आपले एकमेव कायर् ठरिवले. मा या उदाहरणाने इतरांसही ितथेच राह याची फूतीर् 
येत चालली.  

अदंमानची वसाहत ि थर ठेव याचा मी कसनू प्रय न क  लागलो आहे हे पाहून तेथील ‘ वतंत्र’ लोकांस 

माझ े उपकार वाटू लागले. ते िबचारे मठूभर. यांची शेती नाही ितथे. उपजीिवका बंदीवसाहतीवर. जर सगळे 

बंदीवान परत िहदंु थानात धाडले जाऊन ती वसाहत उठून जाती तर यांची गती काय होती! यां या 
भमूीिवषयीं या, तीवर घेत या जाणार् या करांिवषयीं या, यात भमूीव न वाटेल ते हा काढून यावया या 
सरकारी पद्धती या या अनेक पीडा हो या या दरू कर यासाठी यांची आवेदनपत्रे जावीत आिण यांनीही चळवळ 

करावी हणनू प्रय न होऊ लागले. बंदीवानां या हण यात नेहमी येई ‘ वतंत्र’ होऊन तरी काय! यामळेु वतंत्र 

हो यात लाभ आहे हे िसद्ध कर यासाठी तरी सरकारास वतंत्रांची काही यव था लावणे भाग होते, याचा लाभ 

पुरेपूर घे यासाठी चळवळ अव य होती. यां या काही पुढार् यां या आिण मा या अप्रकट भेटी होत, यांची 
आवेदनपत्रहेी मी िनरीकू्षन आिण सधुा न देई.  
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अिहसेंचा अशुभ झंझावात 

या वषीर् राजकारणाचा मखु्य िवषय हणजे िखलाफत आिण असहकािरता हा होता. आम या सभांतून, 

चचतून आ ही या दो हीही गो टींचा िनषेध करीत अस.ू ‘‘िहदंु थानात लोकमा य िटळक वारताच िखलाफत 

आिण असहयोग या चळवळी जोराव या- कोणी असामा य पु ष िनवतर्ला असता तो धक्का िनसगार्ला देखील 

सहन न झालासा होऊन मोठमोठाले अशुभ झझंावात, आिण रोगां या साथी जगतावर सु  होतात, असा एक 

पुरातन समज आहे. लोकमा यांसारखा धुरंधर नाहीसा होताच हा िखलाफत या अ यंत आ मघातक चळवळीचा 
आिण या एका वषार्ंत चरखा िफरवून आिण अिहसे या आिण स या या अ यतं िवपयर् त याख्येवर उभारले या 
तेजोहीन िन तेजोनाशक असहकािरतेने वरा य िमळवू इि छणार् या आ मवंचक उ मादाचा हा तसाच एक अशुभ 

झझंावात सटुला आहे! हा बिुद्धिवभ्रमाचा एक रोग, एक साथ सु  झाली आहे!. . ’’ 

प्रथमपासनूच आ ही िखलाफती या चळवळीस ती या त वावर उभारली गेली यातील रा ट्रिवघातक 

गिभर्ताथार्मळेु अ यंत िवरोध करावा. ‘‘ही िखलाफत नाही ही आफत आहे’’ हे वाक्य या अंदमान या 
घरादारापयर्ंत गजर्त रािहले होते. अिहसेची ती याख्या! ती स याची याख्या! या काळी प्र यही घडणार् या या 
घटनांची फोड आ ही, प्रथम प्रथम, शेकडोजणांचा िवरोध सहन करीत शेवटी बहुतेकांस यांतील पोकळ श द छल 

आिण रा ट्रिवघातक अ यवहायर्ता िवशद क न पटवून िदली.  
या वेळ या आम या वर उ लेिखले या मतांचे स यतेिवषयी आ हास िक येक आ चयर्कारक दाखले 

िमळाले. िक येक अगदी यानात ठेव यासारख्या घटना घड या. पण येथे यातील उदाहरणापुरती एकच देतो.  
ी. . . हे दोघे राजकीय बंदीवान आज म काळेपा याची िशक्षा होऊन ितथे आले. यां यावर पंजाब या 

दंग्याचे वेळची वारंटे होती; ते नाप ता झालेले होते. सरासरी सहा मिहने ते देशात कायर् करीतच िहडत होते. परंतु 
यांचा प ता कोणास लागेना. ते तसेच बाबा गु द तिसहंाप्रमाणे वषार्नुवष भिूमगत राहून सरकारी िनबर्ंधांस 

िनमार् यवत क  शकले असते असे ते हणत, परंतु इतक्यात ते असहकािरते या आिण िनबर्ंधभगंा या 
(कायदेभगंा या) एका अ यंत प्रमखु पढुार् यास िव वासाने भेटावयास जाऊन आपली कमर्कहाणी सांगते झाले. 

ते हा ते पुढारी उसळून हणाले, ‘‘कोण हा िभत्रेपणा. सरकारी वारंटास िभऊन पळत सटुावयाचे! असले अस य 

वतर्न मला खपणार नाही. जा आिण मॅिज टे्रट या पुढे आता या आता उपि थत हा’’ यांनी सांिगतले "तसे 

िनबर्ंधानुकूल वतर्णे हणजेच सहकािरता न हे का? आ ही स या िनबर्ंधास हतवीयर् क न टाकीत आहो हाच खरा 
िनबर्ंधभगं होय- खरी असहकािरता होय, आ ही कायर् करीतच आहो ते हा आ ही भयाने पळतो हे हणणेही िनमूर्ल 

आहे. परंत ुआपण हणता तसे करणे हणजे िनबर्ंधभगं नसनू िनबर्ंधसफलता करणे होय. सरकारी उ शेाची पूतीर् 
करणे हणजे सहकािरता" असे हणनू उ तर देतात न देतात तोच ‘छ  छ ’ हणनू हणत या पुढार् यांनी यांस 

‘मॅिज टे्रटपुढे उपि थत हा’ हणनू आज्ञा सोडली. ते दोघेही वतःचे भाड ेखचूर्न परत उ तरेस गेले आिण- या 
मॅिज टे्रटसमोर उपि थत झाले. यांस धर यात आले आिण क्रांितकारक उठावणीचे अपराधासाठी आज म 

काळेपाणी यांस यथािवधी दे यात आले.  
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पुढे जे हा ते या यां या चुकीिवषयी प चा ताप होऊन या पुढार् यावर चवताळून िनदंा क  लागत ते हा मी 
हटले, िनदंाच करणे तर या सांगणार् याची एक याचीच करता यावयाची नाही. तु ही तरी त ेऐकलेत का? यांनी 
बुिद्धभेद केला पण तु ही क  का िदलात? 

प्रितसहकार 

आणखी एक-दोन वाक्ये िदली असता या वेळ या इतर सवर् गो टी न देताही मा या त कालीन िवचाराचा 
आिण प्रचाराचा िन कषर् दशर्िवता येईल. मी या चचिवषयी हणावे!- 

‘‘आ ही क्रांितकारकांनी प्रथमपासनूच हे त व यानात ठेवावे की, खरे राजकारण हणजे ते सहकारीही नसते 
आिण असहकारीही नसते; तर ते प्रितसहकारीच असते. नीती याही ते तसेच असले पािहजे. जर सहकाराने प्र न 

सटुत असेल तर िवपक्षाशी अव य सहकार करावा. जर सहकार नाही तर असहकार. तो के हा िनःश त्र व प 

धारण करतो, के हा सश त्र आिण तो िनःश त्रिवरोधही ता पुरताच असला पािहजे. असहकार हे त व न हे तो एक 

ता कािलक उपाय आहे. सवर् मनु यमात्रांनी सहकार करावा हेच खरे येय होय. आिण तो सहकार पर परांनी 
पर पर िहतास अनुकूल असा करावा िकवा करणे भाग पाडले जावे अशाच व पाचा राहणारा अस याने यासच 

प्रितसहकार िकवा प्रितयोग हणतात. ’’ 

असहयोगा या चळवळीचा सरडा कोण या कंुपणापयर्ंत धावून जाईल आिण िखलाफती या पिरणामाने 

मसुलमानांचे रा ट्रिवघातक धमर्वेड िकती भयंकर पेट घेईल हे भिव य मी मा या सवर् सहकारी आिण सहभागी 
रा यबं यांम ये आिण बं यांम ये वारंवार वतर्वून ठेवी.  
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प्रकरण अकरावे 

अदंमानातील शेवटच ेिदवस 

याच सधंीस माझ े किन ठ बंधू मला आणखी एकदा भेटावयास आले. मा या सटुकेची काही एक 

हण यासारखी आशा न हती. मा या ये ठ बंधूंची प्रकृती अगदी थकत आली होती. अशा वेळी अशी भेट होताच 

पिहला िवचार जो िच तात उभा राही तो हा की ही भेट आता बहुधा शेवटचीच होणार! आणखी एका वषार्ने जे हा 
भेटीस पु हा परवानगी िमळेल तोपयर्ंत- एक वषर् जायचे. कारागारात या िझजनू िझजनू क्षीण झाले या देहास 

एकेक िदवस काढणे दु कर झालेले होते. हणनू बधंूंस धीर क न प टच कळिवले की, ‘‘बाळ, स य िकतीही 
िन ठुर असले तरी स यास त ड दे यास िभ याइतका िकवा कचर याइतका तुझा धीर दबुर्ळ नाही ही माझी 
िनि चती अस याने तु यापासनू व तुि थती लपवून ठेव याचे मला कारण िदसत नाही. उलट हळूहळू आिण 

कळत-कळत चालनू येणार् या दःुखाचा धक्का एकाएकी येऊन कोसळणार् या दःुखा या सघंषार्पेक्षा अिधक ससु य 

असतो. हणून सांगतो की आता तू आम या दोघां या जीवनातील शेवटली बातमी ऐक यास िसद्ध होऊन रहा. 
आता फार िदवस िनघतील असे िदसत नाही. तरी देखील असभंवनीय गो टीही घडतात हेही िवस  नकोस. क्विचत 

यातूनही जग.ू पण आता तो सभंव अगदी अलग! बहुधा ही शेवटची भेट!!!’’ 

श दागिणक दयात धक्के बसत होते. बाळाची मदु्रा अथार्तच एकाएकी काळवंडली; पण ते िन ठुर श द 

केवळ स याचेच पडसाद आहेत हे यासही िदसत अस याने िववेकाने आ ही ते बोलनू टाकले, याने ऐकून घेतले! 

आ हास दहा वष झाली हणनू आ हास ‘ितिकट’ िमळावे हणनू आ ही आवेदन केले होते. याचे उ तर 

आले की तु हाला (आिण आम या ये ठ बंधूंना) कारागारातच ‘ितिकट’ िदले आहे!! ितिकटाचा अथर्च असा होता 
की या मनु यास वतंत्रपणे धंदा करता यावा आिण वसाहतीत वतःचे घर क न आिण बायकामुले देखील 

िनवसता यावे; ते ितिकट इतरांस तीन वषार्ंत देऊ हणनू जे हा आज्ञा सटुली होती ते हा आ हांस दहा वषार्ंनी 
िमळाले; कुठे? कारागारात! हणजे कारागहृातून आ हास बाहेर सोडले नाही, वतंत्र वसाहत व घराचे नावच नको 
आिण िमळाले ितिकट! हा केवळ उपहास होता, दःुखावर या केवळ डाग या हो या. अदंमान या िनबर्ंधाचे आिण 

यातील बंदीवानां यासाठी लाभकारक हावे हणनू घातले या प्र येक श दाचे आ ही एक मिूतर्मतं अपवाद होतो.  
अशा रीतीने चहूबाजूनंी क डमारा झा यामळेु के हा के हा आ हांस आिण इतर काही राजबंदीवानांस जीवन 

दःुसह होई. ते हा यांस आिण वतःस िनरथर्क आ मघातापासनू बचािव यासाठी आ ही आम या 
राजबंदीवानांतील अ यंत िज हा या या आिण िव वास ूसाथीदारांसह एक िनवार्णीचा हणनू भयंकर कट क न 

ठेवलेला होता. यात आम या राजकीय यितिरक्त सा या बंदीवानांतीलही काही मडंळी घेतलेली होती, अगदी 
जे हा असे वाटेल की आता राजकीय बंदीवानांपैकी अमकु अमकु जणास सटु याची अशी आशा उरली नाही ते हा 
या अगदी न सोड यासाठी हणनू िनवडून काढले या सवर् बंदीवानांनी एकसहा. . . . .  
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एक िदवस एकदाचा रखडत गेला आिण सं याकाळची घंटा झाली की वाटे सटुलो! आता केवळ झोप! गाढ 

सखु! एक दःुखाचा िदवस सपंला, सटुका एक िदवसाने जवळ आली!- पण लगेच वाटावे; होय, सटुका एक िदवसाने 

जवळ आली आिण मृ यहूी! जो िदवस सपें तो िशक्षेतून जसा उणा होई तसाच जीवना या िनयतकालातूनही वजा 
जाई! 

अशीच एका िदवसाची सं याकाळची घंटा होऊन आ ही तेलगोदामाला कुलपू लावले, िक ली मो या 
जमादाराचे हाती परत देऊन आप या खोलीत बंद हो यास चाललो, कारण आ हास ‘ितिकट’ िमळाले तरी जसे 

कारागहृा या िभती या आतच आ हास िदवसा रहावे लागे, तसेच रात्री कोण याही िबनितिकटी बं याप्रमाणे 

खोलीत बंद होऊनच एकांतवासात आिण अधंकारात पडावे लागे. आ ही िक ली देऊन परतलो तो एका बाहे न 

परत आले या वॉडर्रने हातात गपुचूप िचठ्ठी िदली. आिण मो या आनंदाने हसनू ‘‘चांगली बातमी आहे’’ असे 

हणत तो चटकन िनघनू गेला. आ ही िचठ्ठी उघडून पािहली. यात बातमी िदलेली होती की, आज किमशनर या 
मखु्य कायार्लयात (Head Office) िहदंु थान सरकारची आज्ञा आली आहे की सावरकर बंधूंना िहदंु थानात परत 

धाडा. मुबंई सरकारने यांस परत बोलावले आहे!! 

मागे अशा बात या प नासदा उठ या आिण िमट या; पण आ ही अदंमानातच उरलो. आमचा मळुीच 

िव वास अशा बात यांवर नसे. हे आम या िमत्रांस माहीत. हणनू यांनी िचठ्ठीत िलिहले होते ‘‘ही बातमी नक्की : 
आज्ञा प्र यक्ष पािहली!’’ 

असेल! आता ही बातमी खरीही असेल. कारण िजथे बंदीवानांना तीन वषार्ंचे आत बायकामलेु आणावयास 

परवानगी िमळू लागली ितथे आ हांस दहा वषार्ंनतंरही ‘‘कारागहृात ितिकट’’ या िवलक्षण आिण असभंा य 

िनिम ताने अिधक काळ क ब याचा िनलर् जपणा के हाही फार िदवस िटकणारा न हता. एक तर आ हांस 

अदंमान या वसाहतीत सहकुटंुब राहू यावे आिण पु कळ वतंत्रपणे वाव  यावे- नाही तर या वेळ या बंदीवान 

िहदंु थानात परत पाठिव या या नवीन हुलीचा लाभ घेऊन िहदंु थान या कारागारात पु हा सडत ठेवावे हेच दोन 

अथर् होते. यात अथार्तच आ हांस अदंमानात मोकळे सोड यापेक्षा िहदंु थान या कारागहृात बंद ठेव याचा मागर्च 

अिधकार् यांस अिधक इ ट होणारा होता. मागे जी गो ट आ हांस मागनू िमळाली नाही ती आता यांनी होऊन 

िदली. कारण यामळेु अदंमान या नाही तर िहदंु थान या. . . पण कारागहृा या िभतीत आ हांस क डून ठेवणे दहा 
वषार्ंनंतरही यांस शक्य होणारे होते. आिण तेही दये या नावावर! कारण िहदंु थानातील लोकांस आ हांस परत 

िहदंु थानात आणले ही, या प्र नाची दसुरी बाज ूमाहीत नस याने, दयाच वाटणारी होती! 
असे िवचार रात्रभर मनात येत होते. सकाळी कारागहृातील अिधकार् यांनीही बोलावून ‘‘तुमची पु तके वगरेै 

सामान बांधून ठेवा’’ असे सांिगतले. ते हा आता बहुशः आमची िहदंु थानात पाठवणी होणार हे िनि चत िदस ू

लागले.  

परंतु िहदंु थानात पाठवणी होणार हणजे िहदंु थानातील कारागहृात बंद कर यासाठी होय हे यातील 

रह य यानात न आ याने अदंमानभर ‘‘सावरकर सटुणार’’ अशीच बातमी पसरली. जनतेने आप या आम या 
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सटुकेिवषयी या उ कट आिण कळकळी या इ छेलाच वा तिवक घटना समजनू आ हासच िनकू्षन सांग यास 

आरंभ केला की ‘‘छे! छे! बाबूजी, आता कारागहृात तु हांला कोण क डतो! तु हांला िहदंु थानात जाताच सोडून 

दे यात येणार हेच िनि चत!’’ यां या इ छेलाच ितची पतूीर् समजनू या पे्रमळ लोकांनी आम यावर 

अिभनंदनाचा पाऊस पाड यास आरंभ केला.  
पण आ हांस मात्र मनात उ िवग्नता वाटू लागली. अदंमान या कारागहृात िनदान एक तरी सखु होते की 

आम या ये ठ बंधूंसह एकत्र राहता येई. आता िहदंु थान या कारागहृात यांस बहुधा िनराळे कर यात येऊन 

िभ न िभ न प्रांतात धाड यात येईल! दसुरे की, अदंमानात दहा वष यां या साि न यात काढली या 
वसाहतीतील लोकांत आमचे अनेक इ टिमत्र झालेले होते. यां यात ‘ितिकट’ िमळून वतंत्रपणे सहकुटंुब राहता 
ये याची सधंी जवळ आलेली असताना आता पु हा िहदंी बंदीगहृात डांबून पडावयाचे. या अदंमानी इ ट िमत्रांस 

अतंरावयाचे- आिण िहदंी इ टिमत्रांस तर पूवीर्प्रमाणेच जाताना जसे ज मठेपीचे दःुख मनाला उ िवग्न करीत होते 

तसेच आता अशा ि थतीत अदंमानातून परत िहदंु थानात येताना इ टिमत्रां या िवरहाचे दःुख आ हांस यिथत 

क  लागले. ही ज मठेपीची दसुरी िशक्षाच होते आहे असे वाटू लागले.  

आ ही पु तकांची बांधाबांध केली. यांतील बरीच पु तके या तत्र थ ग्रथंालयास िदली. पु कळशी तेथ या 
बंदीवानांत आिण वतंत्रांत वाटून िदली. शेवट या िदवशी बाहेरची मडंळी नाही या िनिम ताने सारखी भेटावयास 

येऊन जात होती. क्षणोक्षणी मला भीती वाटे की, या दाटीचा खरा अथर् समजनू अिधकारी एखाददसुर् यास जर 

धरतील तर या िबचार् यां या पोटावर आप यासाठी पाय पडले; पण या िदवशी जवळ जवळ कोणी कोणास 

िवचारीनासे झाले. या िदवसापुरती बंदीवानांनी अिधकार् यांची भीती जवळ जवळ धा यावर बसिवली. 
अिधकार् यांनीही अितप्रसगं केला नाही. आ ही नको नको हणता आिण आ ही प्र यक्ष भेटणे यांस अशक्य होत 

होते यांनी देखील भेट हणनू फळे, फुले, िमठाई, सो या या बाट या, िब कुटांचे डबे इ यादी व तू कारागहृा या 
फाटकात पोचिव याचा धडाका चालिवला. दीन दिरद्री ते बंदीवान आिण वतंत्र लोक! काय जे दहा-पाच पये 

मिह याचे िमळतील यात ससंार. पण भक्ती केवढी! न पुसता िवचारता आिण सरकारी िनबर्ंधास न जमुानता 
एखादे केळे, एखादे किलगंड, एखादे फूल- पण या िदवशी कारागहृाचे दाराशी ठेवून जात! दपुारी मी अंतः थपणे 

दारावर गेलो ते हा या जमले या ड यांतील, फळांतील आिण इतर पेयािदकां या बाट यां या िढगातील व तू 

ितथेच वाटून िद या. अगदी कोणी ऐकेना ते हा काही जवळ घे यास ठेव या. नतंर जे एक-दोन होतक  इ टिमत्र 

शांतपणे भेटावयास आले होते यांपैकी एकास तेथील सं थेची शपथ िदली.  
‘‘एक देव एक देश एक आशा 
एक जाित एक जीव एक भाषा’’ 

या तेथे प्रचिलत केले या मतं्राचा अथर् यास समजािवला. या ‘‘एक आशे’’ या पूतर्तेसाठी अशा ‘‘एक जीव’’ 

झाले या िहदंमुात्राने प्रसगंी प्राणही अपर्ण क न काय केले पािहजे ते सांिगतले- आिण या येया या िसद्धीसाठी 
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तसला महान वाथर् याग कर याची शक्ती येईतो आिण यावी हणनूच स यःपिरि थतीत या या यक्तींची 
अदंमानातील कोणती कतर् ये आहेत ती ती रीतीप्रमाणे कथन केली.  

इतक्यात पहारेकर् याने कळिवले, ‘‘साहेब आता है. आपको ले जानेवाली िशपाअओंकी तुकडी भी आती है. ’’ 

आ ही उठलो, मनास एक प्रकारचे पिवत्र समाधान वाटू लागले की दहा वष अदंमान या या कारागहृात 

आशे या थडग्यात पुरलेले राहूनही या िदवशी ते कारागहृाचे दार आता दहाबारा वषार्ंनी पु हा उघडणार ते हा या 
शेवट या िदवशीचे आमचे शेवटचे कृ यही तेच होते की जे कर याचे त वया या अकरा या वषीर् अगंीकारले होते. 

िहदंी त णांस जी दीक्षा दे यासाठी या कारागहृाचे दारा आत पाय टाकावा लागला या कारागहृाचे दाराबाहेर आज 

दहा वषार्ंने पाय पडत असता िहदंी त णांस तीच दीक्षा देताना उ चारले जाणारे 

‘‘एक देव एक देश एक आशा 
एक जाित एक जीव एक भाषा’’ 

तेच ते श द आम या ओठावर होते!’’ 

आ हास आिण आम या बंधूंस फाटकात उभे कर यात आले. बंदीपालाने आ हांस िहदंु थानात ने यासाठी 
िशपायां या पहार् यात िदले. ‘‘बेडी घाल याची आव यकता नाही. ’’ असे या उदार बदंीपालाने बजाव याने 

आ हांस तसेच पुढे चालिवले गेले आिण एकदाचे ते या अदंमाना या भयकंर बंदीगहृाचे दार आम यासाठी 
उघडले! 

१९०९ या सनात ते असे एकदा उघडले आिण आम या बंधूंस आत िगळून बंद झाले. १९११ सनी पु हा तो 
िवक्राळ जबडा उघडला आिण आ हास गटकावून बंद झाला! ते हा पु हा काही िजवंतपणी बाहेर पड याची आशा 
कोणास िनि चतपणे वाटत न हती. त े१९११ या वषीर् बंद झालेले ते या कारागहृाचे दार आज १९२१ या वषीर् 
पु हा करकरले. या जब याचे ते त ड पु हा उघडले - आिण आ ही दोघेही बंध ूिजवंतपणी आतून बाहेर पडलो! 

या लोखंडी फाटकाचा तो एवढाचा लोखंडी ‘उंबरा’ ओलांडताना आ हांस प ट क पना येऊन गेली की 
आ ही िजवंतपणी अदंमानहून सटुत आहोत. बाबांस हटले, ‘‘बाबा, हा एवढासा उंबरा जीवनमरणा या सीमेची 
रेषा आहे. ओलांडला!’’ मरणा या सीमेतून जीवना या सीमेत हा वीतीएवढा उंबरा ओलांडून आपण पु हा एकदा 
पाय टाकला!! आता पुढचे पुढे!!!’’ 

बंदी मोडून घातलेली चा याची माळ 

आ हांस िनरोप दे यासाठी आिण या अनेक दरूवर या लोकांनी आ हांस पािहले न हते ते पाह यासाठी 
येऊन कारागहृा या बाहेर दाटी होईल ती होऊ नये हणनू साहिजकच कडक बंदोब त ठेव यात आला होता. 
िठकिठकाणचे बंदीवान आपआप या कामावर गुतंिवले गेले होतेच. तरीही शक्य या या िनिम ताने लोक दरूवर 

दबून दबनू बसलेले होते. आ ही िशपाय या पहार् यात समदु्राकड ेथोडसेे वाट चाल ूलागतो न लागतो तोच एक 

बंदीअिधकारी जमादारीचे कामावर असलेला आिण थोडचे िदवसात ‘ितिकटा’वर सटु याचा अिधकार यास िमळू 



 

www.savarkarsmarak.com 

शकता तो एकाएकी पुढे झाला आिण आ हांस पहार् यात घालिवताच िशपायािदकांस न जमुानता एका चा या या 
फुलां या केले या सा या फुलमाळेस या सवर् बदंीवानांचे वतीने आम या ग यात घालता झाला. ते पहार् याचे 

िशपाई आरडाओरडा करतात तो आम या पायावर डोके ठेवून तो जयजयकार करीत िनघनूही गेला होता. अशा 
िनबर्ंधािव द्ध कृ याने याची जमादारी जाऊन उलट यास िशक्षाही होती. पण याने याची िचतंा केली नाही.  

एका बाजसू तो भािवक बंदीवान जमादार सवर् बं यांचे वतीने हणनू ती चा याची साधी माळ ग यात घालीत 

आहे आिण दसुर् या बाजसू या गडबडीने घाबरले या िशपायांचा अिधकारी आ हांस ओढाताण करीत हातात 

हातकडी घाल ूपाहत आहे - हे आम या वतःचे या वेळचे य अजनू डो यांसमोर िदसत आहे. शक्यतोवर 

लोकांम ये आमची मतृी देखील उ  नये, आम या छायािचत्रास, पु तकास, आम या आठवणीसही घरात वा 
जनात बाळग यास लोकांनी धज ूनये, एतदथर् तशा कृ यास अपराधाप्रमाणे दंडनीय क न टाकणार् या सरकार या 
वीस वषार्ं या अ याहत प्रय नाचा तो हातकडी घाल यास ओढाताण करणारा सरकारी अिधकारी एक प्रतीक होते 

आिण तरीही आम या आठवणीस भक्तीने न िवसरणार् या आम या देशबांधवां या आ हास याव जीवन 

लाभले या पे्रमळ आदराचे तो चा याची माळ घालणारा बंदीअिधकारी हा दसुरे प्रतीक होते! या दोन शक्तीं या 
पर परिव द्ध आघातप्र याघातांचे हे आमचे जीवन प्रथमपासनूच एक रणके्षत्र झालेले आहे याचे य हणजे एक 

लाक्षिणक रेखािचत्रच होते. हा िवचार बाबांस बोलनू दाखिव यावाचून आ हांस राहवेना.  
अदंमानात दहाबारा वष आ ही दोघांनी केले या या वसाहती या उ न यथर् प्रय नांचा, ती चा या या 

फुलांची चो न गुफंलेली साधी माळ, हा खरोखर बहुमू य परु कार होता. या प्रय नांचे म हरण झा यासारखे 

वाटले. र नां या मालेहून या रानचा या या फुलांची माळ अिधक िप्रय वाटली. ती ग यात पडताच दु न 

उठले या दब या टा यांचा गजर ित याम ये िकती पे्रमळ कृतज्ञता गुफंलेली होती ते प्रदशर्वीत होता. मजिवषयी 
लोकांत अप्रीती आिण भय उ प न कर या या सरकारी आटोकाट प्रय नांस ती चा या या फुलांची साधी माळ हे 

अखंडनीय उ तर होते! 

आ ही बोटीवर चढिवले जा या या आधी िकंिचत वेळ आम या तथेील काही प्रमखु सहकार् यांशी अतंः थपणे 

बोल याची सधंी िमळाली. यांचे हाती आ ही सवर् बदंीवानांस ‘‘अदंमानातच रहा; शेती करा. आपसात लग्ने क न 

सतंती वाढवा आिण या वसाहतीत िहदं ूसं कृतीचा होत चाललेला फैलाव एकसारखा विृद्धगत करा. ’’ हा िनरोप 

धाडला. इतरही कायर्क्रम आखून िदला. या चढणीने दहा वषार्ंपवूीर् बंदीशाळेकड ेजाताना वाटले की परत जाताना 
या चढणीव न उतर याचा या ज मात प्रसगं येईल का? यास चढणीची उतरण होऊन आज आ ही परत 

िहदंु थानास चाललो! 
तोच महाराज जहाज आले! जहाज कलक यास जाणार. आ ही वर चढलो. पोटात कसेसेच होऊ लागले. 

अदंमानम ये िमळत आलेली थोडीबहुत वतंत्रताही िछनाऊन घेऊन आ हांस पु हा अगदी िशक्षे या पिह या 
िदवशी या कडकपणात ढकलले जाणार हे प ट िदस ूलागले. बोटीवर चढताच बंदीवानांकिरता अगदी खाल या 
तळाशी असले या िपजंर् यात ने यात आले. याच िपजर् यात दहा वषार्ंपूवीर् येताना मला क बलेले होते. 
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आठवणीसरशी शहारे आले. यात बाबा-क्षयाने अगदी जजर्िरत आिण खोक याने विरत झालेले. बाबांबरोबर 

िपजर् याशी येताच पाहतो तो एक आणखी सकंट द त हणनू उभे रािहले! 

वे यां या िपजर् यात क डले! 

कारण या िपजर् यात अगदी दाटीने आ ही क डले गेलो तो वे यांनी भरलेला होता. अदंमानातील वे यांना 
िहदंु थानात परत धाड याचे होते त े सवर् याच जलयानाने धाडले होते. या िपजर् यात या वे यां याम ये 

आ हांस क डले! ते िश या देत होते. कोणी रडत होते. कोणी वतःचा गळा दाबू पाहत होते. यां यावर वेडातूनच 

िनभावलेला एक बंदीवान मखु्य अिधकारी केलेला होता. तो एकेकास धरध न मारीत होता. जागा हल यासही 
नीटशी िमळेना. यात वराने िपडले या आिण अशक्त झाले या मा या े ठ बंधूंसह मला क बून िदले गेले.  

ते वेड ेजे पाहत होते, बोलत होते ते यांना ता कािलक स यच वाटत होते. कोणास उंदराचा भास होऊन तो 
मोठमो याने ओरड ेउंदीर माझ ेछातीवर चढत आहेत! कोणी आपणास सगळेच िश या देत आहेत असे भासनू रात्री 
उठून एकाएकी शेजार् या या उरावर बसनू ठोसे लगाऊ लागत आहे! ओकार् या आिण िनज या जागीच झालेले रेच 

आिण यातच ते लोळत आहेत! आिण यां यात आ ही जाऊन बसलो.  
मनास क्षणभर वाटले कोण वेड?े आम या इंिद्रयांस जे भास होतात तेच कशाव न खरे? क्विचत यां या 

इंिद्रयांस होणारे भासच खरे असतील! उभय पक्षीही इंिद्रयांचीच काय ती साक्ष आिण कोणाचे इंिद्रय शुद्धीवर हे तरी 
कोणाचे तरी इंिद्रयच ठरिवणार ना! यां यासारखी इंिद्रये- या ि थतीतील सग यांस असती तर यां याप्रमाणेच 

सग यांसच उंदीर िदस ूलागतेच! आपणच का खरे? क्विचत तेच खरे असनू या रेचात आिण ओकार् यात आपण 

बसलो आहोत हा आप यासच वेडाचा भास होत नसेल कशाव न! आप यासच वेड लागले नाही कशाव न! 

खरोखरच मनात ध स झाले. या काळोखात, या जहाजा या घरर् घरर् आवाजात, या हग यात, ओकात, या 
बीभ स गलब यात आिण अ यंत क दट आिण वासो वासात जड झाले या वातावरणात जीव घाबरलासा 
झाला. वारंवार वाटे आपण हे त वज्ञानाचे िवचार करीत आहोत की वेडाचा हा पिहला झटका आपणास पछाडीत 

आहे आिण इंिद्रयास िदसत असले या व तंूिवषयी भ्रम उ प न करीत आहे! 

म जातंतू - दहाबारा वषार्ं या ताणाने क्षीण झालेले म जातंतू जसे ते हा क्षीण झालेले वाटले तसे फारच 

थो या वेळी वाटले असतील.  

या िपजर् यातून िनदान या वे यां या मडंळींतून काढून आ हांस थोड ेिनराळे ठेवावे हणनू आवेदन आिण 

प्रितवाद केला. या जलयानावरच काही िहदंी ... िहदंु थानास परत जात होते यां या अिण मखु्य .. प्रय नांचा  

आधार िमळून शेवटी या िपजर् या या समोर या अधार्त पण वे यांपासनू थोडसेे िनराळे असे आ हांस पथृक 

कर यात आले.  

पण वारा िमळेना. इतर क्षयरोगी, चोर, लटुा  इ यादी दंिडत (Convicts) या जलयानाने िहदंु थानात परत 

धाड यात येतच होते; पण यांस या उ चतम तळावर ‘डके’वर मकु्त वायु सेवन करता यावा हणनू ठेवले होते. 
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परंतु बाबांस? या नीचतम तळावरील िपजंर् यात - िजथे वारा हणनू येईना. तेही क्षयीच, अगंात ताप; मलाही 
नेहमीच ‘ब्राँकाअिटसची’ वासावरोधाची यथा जडलेली.  

ते हा वार् यासाठी आवेदन करावे लागले. वासो वासापुरता तरी वायू िमळावा हणनू अजर् करावे लागले!!! 

दसुर् या िदवसापासनू व न एक मोठी अवजाराची िपशवी ल बती सोडून तळावरील या कोठारात वारा थोडा 
फार िदवसातून एकदोन वेळ सोड यात येई. पुढे अधार् तास डकेवर नेऊन एका जागी पहार् यात बस ूदे यात येई.  

चो नमा न जलयानावरील प्रवासी आिण अिधकारीही खाली कोठाराशी येऊन बोलत. यात जे िहदंी गहृ थ 

होते यांची तर सहानुभतूी असेच. पण िक येक युरोिपयनही फार आदर दाखवीत. एक सिुशिक्षत अगँ्लोइंिडयन 

गहृ थाने तर आम या मतै्रीिवषयी अिभमान वारंवार प्रदिशर्त क न आ हास आम या आवड या ग्रथंाची ‘थॉमस 

एकेमिपस’ची एक सुदंर प्रत आठवण हणनू िदली. आ हास उ तम प्रकारचे अ नही मडंळींनी अंतः थपणे 

यव था क न धाडावे; तरी सोडावॉटर, आइसेस, िमठाई िमळाली, यां या देणग्या आ ही वारंवार परत करा या. 
पैसेही िक येकांनी बळे बळे देऊ पहावे. आ ही ‘‘कारागहृात आ ही जाताच बदं होऊ! ते हा ते नको’’ हणनू साभार 

या देणग्या परत करा या. आम या शजेार या वे या सहक टभोग्यास िमठाई वगरेै आली की देऊन टाकावी.  
रात्री बाबांनी आपले इितवृ त मला सांगावे, मी बॅिर टरची परीक्षा दे यास १९०६ सनात िवलायतेस गेलो 

ते हापासनू बाबांची आिण माझी रात्री व थ नसले तरी अ व थ वतंत्रतते चार गो टी एकांतात एकत्र बोलत 

बसावे अशी गाठ आताच चौदा वषार्ंनी पडली होती. ते हा मा यामागे अिभनव भारताची चळवळ कशी फोफावत 

गेली, कोण कोण. . . बाबा धरले गेले कसे, कारागहृात यांची बातमी काढ यासाठी अमानुष छळ कसा कुठे झाला, 
तरीही एक ब्रही यांचे त डातून कसा िनघाला नाही ते शेवटी मिू छर्त कसे पडले. . . ते रोमांचकारी वृ त यांनी 
सांिगतले, आ ही ऐिकले.  

अदंमानम ये आम यामागे रािहले या िप्रय िमत्रां या आठवणी येऊन फार हुरहूर वाटावी. वाटे पु हा असेच 

असे अदंमानात परत जावे आिण यांस भेटावे! 

चौ या का पाच या िदवशी अधार् तास डकेवर मोकळा वायु खा यास जे हा ने यात आले ते हा समोर तट िदसू 
लागला. मला शेजार् याने सांिगतले हा िहदंु थानचा तट िदस ूलागला पहा. मी चमकलो. िहदंु थानचा तट! या िप्रय 

मातभृमूी या केवळ मतृीने प्र फूतर् होऊन आजवर या अनेक यातना भोग या ितची ती प्र यक्ष मतूीर्! ते चरण 

पु हा िदसले! या आयु यात पु हा िदसले! मी वळून बाबांस हटले, ‘‘बाबा! ते पहा भारत! ते पहा याचे 

‘नीलिसधंुजल-धौतचरणतल’!’’ 

आ ही दोघेही भिक्तभावाने थरथ न उठलो आिण या मातभृमूी या चरणापुढे हात जोडून उ गारते झालो 
‘‘ वातं यल मीकी जय! वंदेमातरम!्’’ 
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प्रकरण बारावे 

येरे मा या माग या! 
अदंमान या जहाजातून उत न कलक यास पाय लागताच आ हास अिलपूर या कारागहृात नेऊन खोलीत 

क ब यात आले. सकाळी अदंमानहून िनघताना जी भीती वाटत होती ती खरी ठरली. कारण बाबांस आिण मला 
िनराळे कर यात आले! आ ही आपआपली बंदीं या तरटाची अथं णे खाकेत गुडंाळून, हातात ‘थालीपाट’ घेऊन, 

चोर यासारखे, बरोबर या िशपायां या नेत्रसकेंतानु प दोघेही चाललो होतो. तो बाबांना एका लहानशा फुटणार् या 
बोळवजा वाटेकड ेवळावयास िशपायाने सांिगतले आिण आ हास बरोबर घेऊन दसुरीकड ेचालला. बाबा दरुावले.  

यां या तो क्षयी खोकला ते दरू जाईतो मला ऐकू येत होता. तरी ते जड अथं ण कसेबसे खाकेत घेऊन आिण 

चवा याचा ओ हरकोट घालनू त ेक हत चालले होते. मनात वाटले यांचे आता काय होईल! या बोळाने ते मला 
सोडून वळले नाहीत तर बहुधा आता जीवनाचे वाटेवर मला सोडून हे मरणाचे बोळानेच वळत आहेत. बहुधा यांचे 

हेच शेवटचे दशर्न! 

पु हा एकदा मागे पाहून मनात आकं्रदत पण व न गपुचूप असा मी पुढे गेलो. आणखी एका चाळीतील -जी 
मा यासाठी ओस पाड यात आली होती या एका कोठडीत बंद केला गेलो. उ िवग्नता फार वाटू लागली.  

मा यावर पहारा देणार् या िशपायांसह एक वॉडर्रही येई. तो चौदा वष काळे पा याची िशक्षा झालेला असताही 
तीनएक वषार्ंतच वॉडर्र होऊन सापेक्षतः िकती वतंत्रपणे िफरत होता! आिण मी ती चौदा वष जवळजवळ कोठडीत 

बंद राहून भरली असताही मा यावरील कडक पहार् याचे आिण कारागारीय हालअपे टांचे आवरण रितमात्र िढले न 

होता अिधकच गळेचेपी करीत चालले आहे! 

मन रमिव यासाठी लोखंडी गजास ध न उभा होतो. सं याकाळ जाऊन अधेंर पडला. एक िशपाई हळूच काही 
काही बोल ूलागला. यावेळेस राजकारणा या व पािवषयीचा मखूर्पणा िकती बोकाळला होता याचे आंिशक 

प्र यंतर या या बोल यातील एका गो टीव न मला िमळाले. कलक यातील आिण इतर राजकीय चळवळींिवषई 

या या अज्ञ भावना यक्त करता करता तो हणाला.  
‘‘आता एक-दोन मिह यांत वरा य िमळणार; कारण गांधी नावाचा कोणी योगबळी लढू लागला आहे. 

इंग्रजांचे याचेपुढे काही चालत नाही; कारण यास गोळीच लागत नाही! आिण कारागहृात क बले तर मनात 

येताच तो जाद ूक न खोलीतून नाहीसा होतो तो आपला पु हा तटाबाहेर उभा राहलेला िदसतो. असे अनेक वेळा 
झालेले आहे. ’’ 

महा माजींस अनेक वेळा लहानसहान िशक्षा होऊन बंदीत पडावे लागले; पण या भरताच ते अनेक वेळा 
सटुलेही. या बातमीचे याचे डोक्यात - आिण या या-सारख्या शेकडो अज्ञ लोकां या डोक्यात असे िवकृत 

प्रितिबब पडले! आ ही हसनू हटले, ‘‘ यां या मनात येताच ते बंदीशाळे या तटाबाहेर पडून उभे रािहलेले 

िदसतात हे एका अथीर् खरे आहे. पण यात यानात ठेवावयाचे इतकेच की खोलीतून नाहीसे होऊन तटाबाहेर उभे 
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राह याचे यांचे मनात याच िदवशी येते की या िदवशी यांची सरकारी िशक्षा पुरी झा याने सटुका होणारीच 

असते! आिण वरा य योगबळाने िमळिव यािवषयी िवचारशील तर. . .  

शेजारी कोकेनिवक्रीकिरता िशक्षा झालेला एक िचनी त ण मागाहून आणला गेला. तो दोन िदवसांनी सटुणार 

हणनू नाचे, बागड,े गाणे गाई. तसे दोन िदवसांनी सटुावयाचे हे ऐकून गाणे गा याचे भाग्य आ हास. . . ! छे ती 
आशाच नको.  

या िचनी मनु यास स य सेनाचे नाव माहीत होते. तो आम याही नावाशी पिरिचत अस याने बोलता 
बोलता उघडकीस आले. तोच मी हे कळ यावरही यास खरे वाटेना. इतका थोर हणनू यास मी मानी तो मनु य 

अशा कोठडीत मावला तरी कसा! थोर पु षाची जी अक्राळिवक्राळ क पना या यासारख्या माणसाची झालेली 
असते ितला या सा या मनु यासारख्या असणार् या थोर पु षां या प्र यक्ष दशर्नाने नेहमीच असा धक्का बसत 

असतो. याने मला िवचारले ‘‘तु हास गोळी लागते का?’’ मी हणालो ‘‘अथार्त लागलीच पािहजे. ’’ ते हा तर तो 
फार िनराश झाला.  

एका िशपायाने िवचारले, ‘‘तु ही िकती िदवस-रात्र पोहत होता समदु्रात?’’ अथार्त मासिलसला. आ ही 
हटले, ‘‘छ  िदवस-रात्र कसली! दहा िमिनटे देखील पोहत नसेन तो तीर गाठले गेले!’’ हे अनपेिक्षत उ तर 

ऐकताच या या अद्भतुतािप्रय आदरास एकाएकी िदसेल इतका धक्का बसला! आ ही बढाईने खोटे बोलतो तरी 
एक वेळ याने क्ष य मानले असते आिण यास िततका धक्का बसता ना. तो काही वेळ अगदी रागाव यासारखा 
िदस ूलागला. आ हास मासिलसिवषयी खरी तीच मािहती सांग या या खोडीने अशा िक येक भो या िमत्रां या 
आदरास मकुावे लागले आहे!  

वतर्मानपत्र पािहले 

कलक याहून आठ-एक िदवसांत आमची पाठवणी झाली - कोण या कारागहृात ते प्रथम कळले नाही. गाडीत 

फळफळावळ आिण वतर्मानपत्रे टेशना टेशनावर लोक येऊन टाकून जात. थवे जमनू डोकाव याचा प्रय न 

करीत. याव न आ ही कलक याहून िनघालो ही बातमी कोणी तरी त काल तारेने पुढे धाडली असावी असा 
आ हास िव वास वाटला. नागपूर या पढेु - का कुठेसे येतो तो आ ही अदंमानहून िहदंु थानात परत आणलो गेलो 
यािवषयी आनंद प्रदशर्क मोठमो या अक्षरांत छापले या मथ यांनी आिण लेखांनी भरलेली पत्रे िदसली. 
आम याच पाठीशी असले या भागात एक गहृ थ असे एक पत्र उघडून आ हास िदसेसे ठेवनू वाचीत रािहला. भाषा 
मराठी, आम यासह येणार् या अगँ्लोइंिडयन अिधकार् यां या या यात काही काही येईना. या पत्रांव न आ हास 

एका आठव यात सोड यात येईल अशी साधारण समजतू होती असे िदसले. पण खरा प्रकार आमचा आ ही 
ओळखून होतो. तो गहृ थ केवळ सहानुभतूीसाठी या गाडीने प्रवास करीत होता आिण अिधकार् यांस टाळून शक्य 

ते सहा य देत होता. बात या मो याने वाची की आ ही ऐकावे.  

बारा वषार्ंनंतर आलेले नािशक! 
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या आम या पहारेकरी अिधकार् यांनी आ हास काही एक त्रास न देता ठीक वागिवले आिण आ ही मुबंईस 

येऊन पोचलो. वाटेत नािशकचे टेशनवर भर रात्री गाडी येताच ‘‘’नािशक! नासक! नासक!’ असे वनी उठले. पण 

आम या ड या या िखडक्या पूवीर्च बंद क न या अगँ्लोइंिडयन अिधकार् यांनी मला म ये बसावयास सांिगतले 

होते. शेजार या ड यात समोर काही माणसे येऊन बसली! पण या नािशक या टेशनाव न आमची गाडी सटूुन 

आज बारा वष लोटत आली होती. एक नवीन िपढी वाढत आली. बारा वषार्ंनी पु हा या टेशनावर या जीवनाची 
गाडी उलटून आलेली, ितथे कोणाची ओळख पटणार! पण तरीही ते ‘‘नासक! नासक!’’ असे टेशन आ याचे 

वनी ऐकून िच तात काय काय तरंग उठले! या टेशनावर झाले या अनेक पानसपुार् या, कॉलेजप्रवासाचे िचवड,े 

किलगंड,े िवलायतेस जाताना सभोवती दाटले या िमत्रमडंळाची अ ुपूणर् मखुमडंले - ते वातं यल मीचे जयघोष 

- ती यांची हातक यांत आिण फाशीत झालेली पांतरे!! अशी िचत्र,े चलिचत्रे, मनःपटावर अ व थ वरेने सारखी 
येत जात रािहली.  

मुबंईहून इकड े वा ितकड े न बघू देता बोटीत चढिवले गेले. प्रवास सपंताच रात्री दहा-बारा वाजता एका 
कारागारात नेऊन आ हास अतंी बद कर यात आले. ते कारागहृ हणजे 

र नािगरीची बंदीशाळा.  
आता यापुढील आम या कारावाराची मािहती यथाक्रम आिण यथाप्रमाण िव ताराने देणे पिरि थतीमुळे 

शक्य नाही. मखु्य कारण हे की, ती याच प्रांतातील कारागहृांिवषयी असनू अगदीच अलीकडची आहे. तदनुषंिगक 

इतर कारणे उघडच आहेत. ते हा स यःपिरि थतीत शक्य िततकी त्रोटक परेखा काय ती देऊन हे वृ त समा त 

क .  

र नािगरी या कारागहृात पिहले दोन तीन आठवड ेफारच दःुसह गेले. अदंमानम ये जेवणाचे वेळेस दधू 

आिण सपुक्व अ न आ हास िमळू लाग याने आमची पचनशक्ती अलीकड ेथोडी सधुा न आ ही िजवावर या 
दखु यातून कुठे उठत होतो न हतो - तो र नािगरीस येताच ते दधुाचे चार घोटही बंद झाले! आिण कारागहृातील ती 
जाडीभरडी भाकर पु हा पढेु आली. अदंमानात दोन वष या कद नापायी आ ही कसे मरणास न झालो होतो आिण 

आ हास दधू आिण िविश ट अ न दे याची यव था े ठातील े ठ वै यकीय अिधकार् यांनीच कशी केली ते सवर् 
सांिगतले पण उपयोग झाला नाही.  

यातही अगदी एका बाजूस एका खोलीत, एकही मनु य जवळ न ठेवता आ हास बंद कर यात आले. दहा वष 

िशक्षा भोग यानंतर अदंमानम ये या थो याबहुत सवलती िमळा या हो या - अगंभर कपड,े देह मापासनू 

मकु्तता, िलिह याचे काम, ग्रथं िलिह यास कागद पेि सल, दहाजणात उठ याबस यास वातं य - ते सवर् जाऊन 

पु हा िशक्षा लागली ते हा पिह या िदवशी िमळाला तोच कुडता, तोच प नास वष बंदीचा ‘१९६०’ सनी सटुका 
हणनू िलिहलेला किथली िब ला, तीच िनजर्न एकलक डी! अगदी िशक्षा पु हा प्रथमपासनू भोगावयास लागावी 
तसे दःुसह ि थ यंतर झाले.  
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यातही बाबांची काहीच बातमी कळेना. यांसही अशाच भयंकर ि थ यंतरात टाकले गेले असेल! 

अदंमानातील आम या इ टिमत्रां या मतृीनेही मन तळमळू लागले. काम सतुाचे दे यात आले. ते सवय 

नस याने परेु होईना. पु तक देखील वाचावयास िमळेना. वेळ िनघेनासा झाला.  

आ मघाताचा अंितम झटका! 
आ चयर् वाटेल! पण पळ, पळ, दःुसह वाटू लागले. बारा वष - न हे िवलायतेत गेलो ते हापासनू अघिटत, 

अस य, अद्भतु सकंटांचा आिण यातनांचा ताण सहन करीत करीत क्षीण होत आलेले म जातंतू या नवीन 

ताणासरशी आता तुटतात की काय असे वाटू लागले. एक िदवस इतकी उ िवग्नता वाढली की िववेक देखील 

उदासीन झाला. आता हे आणखी िकती िदवस सोसावयाचे. नको हे जीवन! आता अिधक िदवस सडत पड यात 

काही लाभ नाही! - मी उठलो. या कोठडीसही अदंमानचे कोठडीप्रमाणेच वर िभतंीस िखडकी होती. ितला हात कसा 
पोचेल आिण वतः या जीवनाचा तंतू ित या गजास बांधून ताणनू कसा तोडून टाकता येईल याची योजना केली! 
मनात भयाण उदासीनतेचा अधंकार पस न क्षणोक्षणी अिधकच काळाकुट्ट होत चालला.  

या र नािगरी या कारागहृातच- मी िलहीत आहे तेथून दोन हाकेस असणार् या या र नािगरी या 
कारागहृातूनच मा या ज मठेपी या उ या चौदा वषार्ंत जे दोन अ यंत असहनीय दःुखाचे क्षण गेले यांपैकी एक 

आिण शेवटचा क्षण या का याकुट्ट अधंकारात गेला.  
पण ते हा िदवस होता. हणनू रात्रीची वाट पहावी लागली. िततक्यात मनः थैयर् हळूहळू पु हा प्र थािपत 

होऊ लागले. ‘‘अदंमानात इंदभुषूणपासनू तो प्रो. परमानंदांपयर्ंत जे अनेक बंगाली, पंजाबी, शीख इ यादी देशभक्त 

यातनांस कंटाळून आ मघातास कतर् य समज ूलागले यांस या कारणासाठी तू या कृ यापासनू परावृ त केलेस 

याच कारणासाठी तूही परावृ त हो. मरणेच तर शंभरी शंभर पये घेऊन. . . ’’ 

रात्री पु हा एकदा आयु या या अितकतर् याची परेखा सु प टपणे आख यासाठी एकाग्र होऊन बसलो. 
नेहमीप्रमाणे िच तविृ तिनरोध मन सु तसम िन चल होईतो करीत व थ बसनू मग शनैः शनैः आयु याचे 

ित्रकालाबािधत येय- यापासनू अनुप्रा त होणारे कालदेशपात्राने मयार्िदत उप येय- याचे अनुषंगाने ठरणारे 

मखु्य कतर् य- आिण तदनकूुल हणनू अपिरहायर् झालेला ता कािलक जीवनक्रम! हे सवर् िववेचून पािहले.  

याही अस य दःुखास सहन करणेच करणे 

कारण की, नुसते तसे ते असहास सहन करणे हेच या पिरि थतीतील े ठतम रा ट्रकायर् होते! त ेक न जे 

साधेल ते इतरही करीतच राहणे.  

पु हा िन चय झाला. दसुरे िदवशीपासनू मागे अशाच िनजर्न एका तात रिचत होतो या किवतांचे तुटलेले 

सतू्र पु हा हाती घेतले आिण िवलायतेत धरलो गेलो ते हापासनू र नािगरीस येईपयर्ंतची मा या कारावासाची 
कठोर कथा सकंिलत पाने मनातले मनात रच यास आरंभ केला. ग्रथं कागदावर िलहावा तसा मनात िलहून 

याचे भाग, प्रकरणे आिण मखु्य घटना क्रमवार पाठ क न टाक या. या सांगावया या कशा ते मतृीस चालना 
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देऊन, फुटकळ गो टी शक्यतो एकाग्र िच ताने आठवून आठवून ते मनास पान पान वाचून दाखिवले. पुढे प्रसगं 

साधून काय करीत बसे : या या आजबूाजू या लाल िवटां या तुक या-ताक यांनी मनास समजेल अशी मखु्य 

िवधेयांची िटपणे िचर् यांवर आिण. . . को न वा रंगवून ठेवली. दोन-तीन मिहने हे काम जोरात चालले होते.  

याच िशलालेखी िटपणांची आिण मतृी िलखाणांची हा ‘‘ज म ठेपीचा’’ आज प्रिसद्ध होणारा ग्रथं ही कागदी 
िव ततृ आवृ ती आहे.  

या दोन-तीन मिह यांत हळूहळू माझी पिरि थती बदलली. जेवण थोडे बरे िमळू लागले. म यंतरी 
कलक या या कॅिपटल पत्राने माझ ेए डने या जमर्न कटाशी सतू्र जळुलेले होते इ यादी िलखाण िलिह यामळेु 

याचेवर माझ ेबंधूंनी खटला कर याची सचूना देताच या पत्राने क्षमा मािगतली, या प्रकरणात काही िदवस गेले. 

भेटीही घर या येऊ लाग या.  
िसधंमधून आिण इतर भागांतूनही िक येक असहयोगी आिण िखलाफती िहदं-ुमसुलमान, राजकीय बंदीवान 

याच कारागारात आमचे मागोमाग आले होते. यां या िखलाफती या, िहदंमुसुलमानिवषयक एकी या आिण 

राजकीय धोरणा या क पना, या काळ या मला ते हा िवपयर् त वाटणार् या उपदेशाने कलिुषत झाले या 
अस याने यां याशी या या िवषयावर एकसारखे वाद, सवंाद, चचार् कर याचे कायर्ही जोराने सु  करावे लागले. 

थोडचे िदवसांत अदंमानचे पद्धतीप्रमाणे आठव या या बैठकी आिण याख्यानेही आरंिभली. आ ही सवर्जण 

सरासरी वषर् दीड वषर् एकत्र होतो. मी यांस प्रथम पािहले ते हा एक िमत्र तर प टपणे ओरडत असे, 

‘‘मलबारम ये मसुलमानांनी हे अ याचार केलेलेच नाहीत!’’ दसुरे िमत्र तर जोरजोराने हणत, ‘‘झाले असले तरी 
काही िचतंा नाही. िहदंूंनी मसुलमान देखील हावे- पण वरा य िमळाले पािहजे. ’’ अिहसंा आिण स य यां या 
याख्येचा िवपयार्स तर काही िवचारावयासच नको! एका सिुशिक्षत राजबंदीवान बंधूंची खालील गो ट सांिगतली 
असता या काळात मला जे अनेक असहकािरते या आिण िखलाफती या ठशात ओतलेले माझ ेदेशबांधव भेटले 

यां या मनःि थतीची क पन येणारी आहे.  

रा ट्रीय बात या िमळिव याकिरता आ ही राजबंदी अथार्तच अदंमानप्रमाणेच अनेक युक् या प्रयुक् या करीत 

होतो. ते हा कधी कधी केर-कचर् यातून िकवा बाहेर काम कर यास जाणार् या बंदीवाना या चलाखीने वतर्मानपत्राचे 

िचटोरे हाती पडत. आम या या असहकारवादी िमत्राने ते िचटोरे आम याप्रमाणे घेऊन वाचावेत. दोनतीनदा फारच 

िन काळजीपणाने तो िमत्र ते िचटोरे घेऊन उघ या अगंणात वाचीत िहडताना पािह याने दसुर् या एका 
राजबंदीवानाने यास ‘‘तसे क  नका. नाहीतर वतर्मानपत्रे वाच याची बंदी अस यामळेु ते िचटोरे आणणार् या 
साधनाचा बोभाटा होऊन बात या िमळणार नाहीत. ’’ पण या स गहृ थाने उलट उ तर िदले, ‘‘ हणजे, मी 
गु तपणे हे वाचू की काय? असहकारी आहे मी. गु त ते खोटे मी कधी आचरणार नाही’’. या याशी अिधक न 

बोलता मडंळीने यांस पुढे तसे िचटोरे वाचावयास देणे बंद केले. ते हा िचडून यांनी सांिगतले की या 
बंदीवानां या टो या जशी तंबाखू चो न आणीत तसाच एखाद-दसुरा कागदही गु तपणे आणीत यांचे नाव मी 
उ या अिधकार् यांस सांगणार! कारण स य छपिवणे पाप आहे! 
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मी असहकारी- स य हे आमचे ब्रीद! 

मडंळींनी अथार्तच हटले, अहो, पण ते िचटोरे तु हास िमळत होते ते हाही ते गु तपणेच िमळत होते हे 

तु हास माहीत होते. मग ते हा त ेअस य हणनू तु ही का या य मािनले नाही? आिण या या गु त सेवेचा 
तु ही अगंीकार क न वतःची तहान भागिवलीत याचे आता नाव देणे- तो तु हास रा ट्रीयबंदी हणनू साहा य 

देत असता नाव देणे हणजे िव वासघात करणे न हे काय? हे जर स य असेल तर मग नरद्र गो वामी देखील 

असहकारी हणनू तु हास पू यच असला पािहजे! 

तो गहृ थ अथार्तच दबला. पण येता जाता बात या गु तपणे आणणे हे पाप आहे. मॅिझनीसारखे गु तसं थांचे 

प्रवतर्क सवर् पापी होते. आ हां असहकािरतावा याचे मखु्य वाद हणजे जी चळवळ क  ती उघड क . यात 

याडपणा मळुीच नाही असे हणनू ग पा मारीत िफरत असे.  

एक िदवस गमंत कर याकिरता हणनू जेवतेवेळी राजबंदीवानांतील काही मडंळींनी एक युक्ती केली. ते 
गहृ थ कारागारातील भाता या िदवशी देखील वपाक्यास आंजा न ग जा न ग हाची पोळी अतंः थपणे घेऊन 

खात असत. याप्रमाणे यांनी ती पोळी चो न घेऊन खाऊ लागताच एकजण खोटेच हणाला, ‘‘अरे तो पहा 
पयर्वेक्षक (Superintendent) येतो आहे!’’ हे हणताच या गहृ थानी झटपट ती पोळी जवळ या तरटाखाली 
लपवून ठेवून साळसदूपणे भात खात बस यास आरंभ केला! ते हा एकच हशा िपकला. सगळे िवचा  लागले, 

‘‘अहो- आता पोळी लपिवणे हा याडपणा नाही का? पोळी ‘चो न’ (जे िनबर्ंधािव द्ध करणे ती चोरी या 
याख्येनु प) खाणे चालते का?’’ ते हा एकाने उपरोिधक उ तर िदले, ‘‘अथार्त, आम या टीचभर पोटासाठी 
पोळी या तुक याची चोरी करणे काही असहकारी स यवानास िनिषद्ध नाही. केवळ आप या रा ट्रा या ि थतीची 
क पना असावी या सावर्जिनक िहतबुद्धीने एखादा वतर्मानपत्राचा तुकडा लपून वाचणे हे िनिषद्ध आहे. पोटासाठी- 
तुक यासाठी- अस य बोलणे हा थोडाच याडपणा आहे? रा ट्रासाठी अस य बोलणे हा याडपणा आहे!’’ 

ही गो ट एकाच गहृ थाची असती तर ती आ ही िदलीही नसती. परंतु अशा प्रकारची मनोवृ ती या काळ या 
िक येक िखलाफती- असहकार् यांत आढळून आली. याचे एक गमतीचे पण अथर्पूणर् उदाहरण हणनू ही गो ट 

िदली.  
मलबारवर ितकडची पिरि थती कळ यास दोन-तीन ऐितहािसक याख्याने िदली. आम या या सवर् िमत्रांस 

सघंटनांिव द्ध असणार् या यां या एकजात िवरोधातील हे वाभास पटवून िदला. राजकारणी चचार् तर सारख्या 
चालले याच असत.  

र नािगरी या बंदीगहृात शुद्धी 
लवकरच ितथेही िसधंी िकवा पठाणी मसुलमान बंदी जे मुबंईहून धाड यात येत यां या िहदं ू मलुांस 

बाटिव या या खटपटी आम या आढळ यात येऊ लाग या! तेथील अिधकार् यांपयर्ंत या गो टीचा सगुावा िकवा 
क पनाही न हती. पण मसुलमानी बंदीवानांचा िन याचाच आिण सवर्त्र चाललेला क्रम आ हास माहीत होता ते हा 
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आम या ते त काल लक्षात आले. आ हीही अदंमानाप्रमाणेच ितथे शुद्धीची चळवळ काढली. दोघाितघा पुरभ या 
वय क िहदंूंस आिण काही मलुांस शुद्ध क न घेतले. यांस लागेल ते आिथर्क साहा यही आ ही पोचवू. वाद 

अथार्तच वाढत चालला. पयर्वेक्षकापयर्ंत खडाजगंी उडाली. मसुलमानी, िसधंी आिण पठाण ते हा र नािगरी या 
कारागारात फार बोकाळले होते. ते अिधकार् यां या आिण मराठी िशपायां याही, नाकी नऊ आणीत. यांचा आमचा 
उभा दावा जुंपला. यांत काहीजण तर आम या अगदी शेजारीच अस याने आ हास मारा या धमक्या देऊ लागले. 

या त्रासाचे उदाहरण हणनू एक गो ट देतो.  
एकदा िहदंूंस केवळ त्रास दे यासाठी हणनूच जे कधी नमाजदेखील पढत नसत अशा मसुलमानी चोर, डाकू 

इ यादी दंिडतांनी पहाटे आिण अ यार् रात्री देखील उंच ओरडून ‘बांग’ दे यास आरंभ केला. या यां या मो याने 

ओरड यामळेु सवार्ंची झोप मोडून मोठा त्रास होऊ लागला. अिधकार् यांनी दटावले पण ते ‘‘हा आमचा धमर् आहे’’ 

हणनू उलट दटावीत. विर ठ अिधकारीही थकले; ते हा आ ही आमचे नेहमीचे औषध िदले. एक-दोन िहदं ूअगदी 
पटाईत बंदीगहृातील लटुा ं चेही गु  - असे हाताशी धरले, यात एक दात पडलेला- आिण चोर् या करीत चारपाच 

वेळा मोठमो या िशक्षा घेत कारागहृासच आपले घर समजणारा हातारा होता. यांनी पहाटेस उठून मो याने 

‘रामनाम’ जप यास आरंभ केला. मसुलमान ‘बांग’ देत ओरडू लागला की या िहदंूंनी तळुसीदासाचे दोहे आिण 

रामनाम उ चारीत यां याहीपेक्षा मो याने ओरडू लागावे. िशपायांनी या िहदंूंस दटावताच आ ही म ये पडावे 

आिण हणावे, ‘‘हे काय. एकतर सवार्ंसच प्राथर्ना मो याने करणे बंद करा. नाहीतर मसुलमानां प्रमाणेच यांनाही 
मनःपूत प्राथर्ना क  देणे भाग आहे. ’’ मसुलमान रात्री नमाज पढताना पािहला की या िहदं ूभक्तांनी भजन 

कर यास आरंभ करावा. मसुलमानां या रागास पारावार रािहला नाही; पण िन पाय झाला. िहदंूं या झोपा त े

मोडीत तसेच यांचीही झोप िहदं ूमोडू लागले. ते हा या दो ही लु चेपणाचा छेद पर पर जाऊन बाकी पू य उरली. 
आिण अिधकार् यां या िशक्षेसही जो मसुलमानी गुडंपणा बंद करता आला नाही तो िहदं ूगुडंपणाची तोड िमळताच 

आपण होऊन बंद पडला! याच औषधाने एका िखलाफती वृ तसपंादक मसुलमानाचा ‘‘समान वाचा’’ भ्रमही बराच 

उतरला. तो पा यास ‘‘िहदंूंनीच का िशवावे? मसुलमान काय मनु ये नाहीत?’’ असे हणनू बळाने िशवे. मी 
या या या युिक्तवादास पूणर्पणे अनुमोदन देऊन ितथेच असले या िहदं ू मेहेतरास याच पा या या िपपातून 

पाणी- शुद्ध भां याने पण वतः- घ्यावयास सांगे. असे होताच तो ‘‘मनु ये समान मानणारा’’ िखलाफती 
मसुलमान या मेहेतरास (अ पृ यास) दटावू लागला आिण ते पाणी िनमाजास अशुद्ध झाले हणनू घेईना. ते हा 
समानतेचे ढ ग असे दोनदा-तीनदा उघडकीस आण यावर मसुलमानांनी ठरले या िहदं ूपाणीवा याकडून पाणी 
गपुचूप घे यास आरंभ केला आिण ते पु हा पा यास िशवले नाहीत.  

र नािगरीचे कारागहृात दंगा 
म यंतरी या उ ंड पठाणाशी आिण कारागहृात मरुले या सो या िसधंी मसुलमानाशी अिधकार् यां याच 

िनबर्ंधाचे िश तीव न खटका उडून प्रकरण िवकोपास गेले. ते हा या गुडंांनी शेवटचा पिरिचत उपाय हणनू दंगा 
कर याचे ठरिवले. िहदं ूवॉडर्र, िहदं ूिशपाई आिण आ ही िहदंसुघंटक राजबंदी या सवार्ंस भयकंर मारहाण कर याचा 
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कट चालला. शेवटी एके िदवशी जेवणे होताच एकाएकी ते मसुलमानी गुडं उसळून िहदंूंवर तुटून पडले. काही िहदं ू

िशपायांस आिण िहदं ूवॉडर्रांस आ ही प्रथमपासनू सावध करीत आलेलो होतो. यामळेु तो घाला अचानकपणे आला 
तरी िहदंूंनी त ड िदले; िक येक िहदं ूवॉडर्र रक्तबंबाळ झाले; िक येक मसुलमान गुडं बेदम चोपले गेले. ते आरडत 

ओरडत आिण मारहाण करीत आम यावर चालनू ये यासाठी बंदीगहृा या आत या भागात घुस ू पाहत होते. 

आ हीही स ज आिण सावधपणे खोलीबाहेर पडून िहदंूंस सरंक्षणाथर् लढ याचे उ तेजन देत होतो. इतक्यात 

भयघंटा वाज ूलागली. िजकड े ितकड ेमारो! हाणो! हणनू मारमारी सु  झाली. सश त्र पोिलसांसदु्धा पयर्वेक्षकही 
आले. गोळी घालावयाचा धाक घातला. ते हा मसुलमानी गुडं एकजात घाबरले. धरले गेले. बहुतेक मार खाऊन 

रक्तात हालेले होते. पुढे खटले झाले. आघातक गुडंांस िशक्षा झा या. या िहदं ूवॉडर्रांनी वतःचे आिण इतर 

िहदंूंचे रक्षण केले आिण िनबर्ंधाची (काय याची) बाज ूउचलली यांस प्राशंसके दे यात आली.  
या सवर् प्रकाराने जे िहदं ूशुिद्धचळवळ सु  केली हणून आ हासच ‘बाटगा’ हणत ते देखील शुद्धीस अनुकूल 

झाले. आिण थोडचे िदवसांत एका अगदी मळू या मसुलमानास शुद्ध क न घे यात आले, ते हा मसुलमानांनाच 

आमचेवर खटला करावा लागला. नेहमीप्रमाणे कोिटक्रम होत होत अतंी िनणर्य झाला की, यापुढे कारागारात 

कोणासही धमार्ंतर कर याची बंदी असावी. अशा रीतीने िहदंूंस बाटिव याचा धंदा बंद पडला. आम यावर आक्रमण 

कर यासाठी टपून बसले या धमर्वे या मसुलमानांवर आ ही शेवटपयर्ंत सावधानपणे टी राखून होतो. राजबंदी 
पूवीर् िखलाफत चळवळीत वतः पैसे देऊन आिण प्रचार क न झटलेले होते यांचेदेखील या सवर् चळवळींनी आिण 

प्रकारांनी डोळे उघडून ते िहदंसुघंटनांचे कटे्ट पुर कत झाले आिण सघंटनांचे दिुबर्णीतून पाह याची सवय लागताच 

यांचे राजकारणही प्रितयोगी धोरणात पांतर पावले. ते सटूुन गे यावर आपआप या प्रांतांतून िहदंसुघंटनांचा 
नेटाचा पुर कार करीत होते.  

साधारण बं यां या िशक्षणाची चळवळही अदंमानप्रमाणेच र नािगरी या कारागारातही जोराने चालिवली. 
वतः िक येकांस िशकिवले. पैसे देऊन पदरचे पैसे पािरतोिषक हणनू देऊन पु तके वाच याची प्रवृ ती उ प न 

केली. ग्रथंालयात पु तके न हती. अजार्वर अजर् क न मुबंई सरकारपयर्ंत िलखाणे धाडून नवीन पु तके पाचशे 

पयांपयर्ंत आणिवली. ती िटपणी वतः क न िदली. पयर्वेक्षकाकडून आिण सरकारी मखु्य िशक्षण िवभागाकडून 

समंत होताच ती मागिव यात आली. बंदीवानांची वाच याची ची इतकी वाढली की आिण यामळेु दीड वषार्त 

कारागहृातील भांडणांची सखं्या इतकी ग्गोचर होईल अशी कमी झाली की कारागहृाचे प्रितवृ तांत ितचा 
अिधकार् यांना उ लेख करावा लागला; आिण याचे कारण शैक्षिणक अिभ ची वाढली हेच होय हे मा य करावे 

लागेल.  

मसुलमानां या ईद इ यादी सणांत यांस सावर्जिनक प्राथर्ना क  िदली जाई. मौलवीही येई. िख्र यांसही 
तीच सवलत असे. पण िहदंूंस नसे. हणनू सवर् राजबंदीवानांनी खटपट क न िहदंूंसाठीही गोकुळअ टमीस मुबंई 

सरकारकडून कथेची परवानगी िमळिवली. उपासास सामान दे याचीही रीत पाडली. हिर कथा सावर्जिनकपणे 

कर यात आली.  



 

www.savarkarsmarak.com 

कारागहृात राजबंदीवानां या प्रय नाने इतर अव थेतही फार सधुारणा झाली. उदाहरणाथर्, तेथील शौचकूपांची 
अ यंत ओंगळ पद्धत घेऊ. सहासात माणसे एकदम या शौचकूपात रांगेने बसावयाची. म ये आडपडदा मळुीच 

नाही. इतकेच न हे तर पावसात वा उ हात वर छ पर देखील नाही. आिण इतक्या जवळ बसणे की अगदी अगंाला 
अगं लावून सग यांना बसावे लागे! पाणी बरोबर यावयाचे नाही; तर सग यांनी तसेच उठून दरू या नळावर 

जाऊन ितथे अगंाचा मळ धुवायचा! अशा गिल छ गरैसोयी राजबंदीवानांतील मडंळीं या चळवळीने पु कळ अंशी 
दरू झा या. अ न सधुारले. कामाचा जाच कमी झाला. आिण यायोगे नैबर्ंिधक िश त (Order & discipline as 

laid down by regulation) कमी न होता बंदीवानांची वागणकू उलट अिधक टापिटपीची आिण िश तवार झाली.  
आणखी एक अपुरे कायर् र नािगरी बदंीगहृात असताना आंिशक पूणर् व पावत होते. अदंमानात असताना 

जे हा इतर काहीच प्र यक्ष रा ट्रकायर् करणे शक्य िदसेना ते हा एक का य मनात या मनात रचावयाचे हणनू 

आ ही केलेला िन चय वाचकां या लक्षात असेलच. पुढे अनेक प्र यक्ष काय कर याची सधंी िमळत गेली तसे तसे 

ते मागे पडले. र नािगरीस बंदीत असताना अदंमानात रचले या या खंड किवता- या एका का या या अनुबंधाने 

गोव या जाणार हो या या- आ ही पूणर् के या. पूवीर्च पुर् या झाले या किवता सकंिलत के या. आिण िहदं ू

सघंटणास अ यंत आव यक- या कायार्चा केवळ पायाच असलेली जी ‘िहदं’ू श दाची याख्या- ितचे िनि चत प 

ठरिव यासाठी िहदंु व हा ग्रथं िलिहला. अदंमानमधून आमची िक येक िलखाणे आ ही घरी धाडलीच होती. वरील 

सवर् किवतांतून िनवडून आम या बंधूनंी कमला, स तषीर् आिण गोमांतक ही का ये प्रिसद्ध केली. ती प्रथमतः 
प्र छ न नावाखालीच प्रिसद्ध केली गेली. चौथे ‘िवरहो वास’ इ यादी फुटकळ किवतांचे पु तक छापलेही होते 

पण यात आम या अनुपि थतीमळेु इतक्या मुद्रणत्रटुी राहून गे या की ते अशुद्ध पु तक प्रकाशणे बंद करावे 

लागले. ती सवर् आवृ ती छापूनही न ट के यासारखीच टाकून यावी लागली. कमला, गोमांतक आिण महासागर 

ही खंडका ये या प्रथम सकंि पत महाका याची उपांगे हणनू िनिमर्लेली होती. ती उपांगे िजवंत रािहली; परंतु 
िजची ती उपांगे होती या मखु्य देहलतेचा अजनू ज मही झाला नाही. असेच आहे - उपाधीचे काम ऐसे । काही 
साधे काही नासे!  

या ग्रथंापाठोपाठच ‘िहदंु व’ हा आमचा इंिग्लश भाषेतील ग्रथंही आमचे िमत्र ी. केळकर (नागपूर) यांनी 
प्रिसद्ध केला.  

र नािगरी या कारागहृात प्रथम वतःचे पु तकही िमळेना. पुढे रामदास तेवढा िमळाला. या ग्रथंाचा- 
िवशेषतः दासबोध आिण फुट अभंग यांचा लहानपणापासनू ढ पिरचय होताच. यात इतर पु तक नाही. ते हा 
याची वारंवार अनेक पारायणे केली. पुढे मग पु तके िमळू लागली आिण लेखनसािह यही िमळाले. ते हा वाचन 

िन लेखन सु  केले. पृ वीराजरासो, भिव यपुराण, वेिदक इंिडया (दास) इ यादी अनेक मोठमोठे ग्रथं आ य त 

वाचले.  

एक िदवस सहज बातमी हणनू एकास िवचारावयास गेलो तो कळले की, बाबा अ यंत िचतंाजनक 

ि थतीत आहेत! 
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मा यापासनू कलक यास या बोळाने दरू नेले गे यावर बाबांना िवजापूर या कारागहृात बंद कर यात 

आले. यांस भेट यास माझ ेकिन ठ बंधू डॉ. सावरकर गेले असता यांना आज्ञा झाली की, खादीचा वेष बदलाल 

तर आत या! 
अथार्तच किन ठ बंधूने ती अपमाना पद अट नाकारली; आिण ग हनर्रपयर्ंत आंदोलन पोचवून ती अट 

तोडून टाकिवली. शेवटी खादी याच वेषात यांस कारागहृात बाबांस भेटू िदले. बाबांचे िवजापुरास फार हाल झाले. 

क पना करवणार नाही अशा एका ओसाड आिण भयाण खोलीत यांस एकटे क डले. पुढे याच तु ं गात एका 
राजबंदीस वेड लागले असे आ ही ऐकले. या कोठडीत िनदान बाबां या मनावर तरी फार घातक पिरणाम होऊ 

लागला. पुढे यांस अहमदाबादेस नेले. तेथे एका ताचा कू्रर जाच पु कळ कमी झाला; पण यां या िवकोपास 

जाणार् या क्षयाची काहीच काळजी घे यात आली नाही. अतंी यां या या अ यतं मसिह ण ू देहा या 
सहनशक्तीसही हार खावी लागली. ते अ यव थ ि थतीत बंदीगहृातील ग्णालयात पडले. एका राजबं या या 
साहसाने ती बातमी बाहेर फुटली. आमचे किन ठ बधंू गेले तो बाबा जवळ जवळ आस नमरण ि थतीत! पण धैयर्? 

मे सारखे अचल! 

ही बातमी मला कळताच वाटले बाबा आता हातचे जातात. सवर्च आपण जाणारे प्रवासी आहोत! आयु य ही 
दोन िदवसांपरुते उतर याची धमर्शाळा आहे. पण बाबा ज मभर दसुर् यासाठी हाल सोशीत िझजत असता जवळ 

मायेचे कोणी त डात पा याचा थब घाल यासही उरले नसताना जातात! शेवटी कारागहृाने यांस जे िगिळले ते 
िगिळलेच! 

हाय! हाय! बाबांस. . . शेवटी ठार मारले! ठार मार याहून शतपट कू्ररपणाने छळून छळून ठार मारले! 

यांनी. . . ! राग अगंात मावेना. दःुखाने वास घेणे क्षणभर जड जाऊ लागले.  

ते हा अशा अ यंत अ व थप्रसगंी आमचा पिरपाठ असे याप्रमाणे ि थरासन घालनू व थ बसलो. िच त 

शक्यतो समािहत केले. आिण मग वतःस िवचारले, जळफळून काय उपयोग. बाबा क टांनी ठार केले. बहुतेक 

यांचा बळी घेतला! पुढे काय?. . . पुढे केवळ शोक नाही तर प्रितशोध! 

वाटेल या रीतीने. . . आिण सटुका होताच. . . ब स. बाबां या मरणाचा. . . ! नंतर यांचे ाद्ध करीन!!! हणजे 

इतर देशभक्तांची ाद्धेही लोक अशी क  लागतील. हा िन चय ि थर केला. िन कारण तळमळ शांत झाली.  
थोडचे िदवसांत बातमी आली- बाबा सटुले! आनंद झाला. सटुले पण इतक्या दधुर्र ि थतीत की घरी बेशुद्ध 

अव थेत आणावे लागले? तरी िचतंा नाही. मशानाचा यय वाचिव यापुरतेच जरी यांस सोडले असले, तरी 
सोडले आहे, यां या मशानाचा यय करता ये याचे समाधान तरी कुठे आप या कुटंुबाचे पदरी पडणार होते! ती 
देखील शंकाच होती. याहून हे बरे, ही सटुका हणजे सटुका न हती, एका मरणातून तो बाबांचा पुनजर् म झाला 
होता! ई वराचे कृपेने आिण देशा या सदैुवाने या देशभक्ताची प्रकृतीही हळूहळू थोडीबहुत सधुारत चालली. 
देशभर आनंद झाला.  

याच सधंीस- का आगेमागे आठवत नाही- कोकोनाडा या रा ट्रीय सभेने प्र यक्ष अ यक्षांकडून मा या 
सटुकेचा ठराव मांडिवला आिण एकमताने समंत केला. मा या आिण या उदाहरणाचे पिरणामामळेुच इतर सवर् 
क्रांितकारक राजबंदीं या मकु्ततेिवषयी रा ट्रानेच चळवळ केली असता यांचीच न हे तर यां या कायार्चीही 
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प्रित ठा रा ट्रीय व प धारण करते अशा हेतूने मी अदंमानपासनू जी राजबंदीिवषयक सावर्जिनक चळवळ 

चालिवली होती ितचा हा रा ट्रीय सभेचा ठराव कळस होता. मा या बंधूं या आिण राजबंदीवानांशी सहानुभतूी 
बाळगणार् या सवर् रा ट्रभक्तां या प्रय नांचे या ठरावाने नैितक साफ य तर झालेच! 

आ ही अदंमानातून १९२१ या वषीर् र नािगरीस आलो आिण १९२३ या वषीर् र नािगरीहून येरव या या 
कारागहृात आ हास धाड यात आले असे आ हास वाटते. सन पडताळून पाह यास वेळ नाही. या सवर् 
ज मठेपी या वृ तांतािवषयीच हे सांगनू ठेवणे अव य आहे की, कालक्रम मरणात नक्की नस याने थोडाबहुत 

चुकलेला अस याचा सभंव आहे. पण फारशी चूक नाही.  
अंदमानातील सहक टभोगी िमत्रांची भेट 

येरव यास आमची ही दसुरी भेट! पिहली १९१० या वषीर् आिण आता १९२३ या वषीर्! या वेळेस 

येरव याम ये मळुशी स याग्रहाचे राजबंदी येत. जात असत. यांतील िक येकांस फटके मार यात आलेले होते. 

यांचे तेथे फार हाल झाले हणनू आ हास यां यातील जे थोड ेलोक मागे उरले होते ते सांगत. याचप्रमाणे तेथे 

िसधं, धारवाड इ यादी प्रांतांतील असहयोगी िखलाफती िहदं ूआिण मसुलमान राजबंदीवानही असत. याहूनही 
आ हास आ चयर् वाटणारी घटना हटली हणजे ही होती की, ितथेच अदंमानातून िहदंु थानात सरकारने परत 

आणलेले आम या सहक टभोगी िमत्रांतील लाहोर या खट याचे अनेक शीख आिण इतर रा यक्रांितकारक 

ज मठेपीचे राजबंदीही होते! यांची आमची भेट- जरी आ हास एका-बाजसू प्रथम बंद केले होते तरी- अतंः थपणे 

झाली. ते हा आप या िजवलग नातलगांस भेटावे तसा आनंद झाला! पर परां या नेत्रांत अ ू उभे रािहले. 

अदंमानात आ ही एकत्र दःुखे भोगलेली होती. यां या िकवा आम या मनात पापाचा सचंार होता तर गु तकटांची 
मािहती देऊन आिण इतरां या ग यास फासात गुतंवून आ हातील कोणासही आपली मकु्तता एक िदवसात क न 

घेता येती. पण ई वराने तशी कुबुद्धी कोणासही िदली नाही! यातनांचे ती ण अंकुश दयात तत होते पण ते सहन 

करीत एखा या हटेल ह तीं या पंक्तीप्रमाणे आ ही क्रांितकारक पुढे पाऊल टाकवत नाही, मागे पाऊल टाकणे 

नाही, अशा पेचात िठक यािठकाणी ठाण मांडून उभे होतो. भोवती छळाचा बाणवषार्व सारखा चालला होता.  
या क्रांितकारकांिवषयी या नवागत असहयोगी राजबं यांची फार िवकृत समज झालेली होती; ते 

असहयोगी या जनुाट झुजंार राजबं यांस गु त कट करणारे कोणी पापी समजत! दोन वष िकवा अडीच वष िशक्षा 
घेऊन आले या या राजबं यांत िक येक असे अननुभवी आिण अ यार् हळकंुडात िपवळे होणारे होते की या दहा 
दहा वष काळेपा याचे क ट सोसले या आिण सश त्र झुजं घेतले या शीखािदक क्रांितकारक राजबंदीवानांपुढे 

आप या दीडदमडी या दीड वषर् िशक्षा भोगणार् या स याग्रहाचा डौल सांग ूपाहत! आिण यांस तु छ लेखू इि छत! 

मी या सवर् अज्ञ लोकां या डो यांत चरचरीत अजंन घाल यास आरंभ केला. यांस िहदंसुघंटनाचे नाव 

देखील रा ट्रघातक वाटे. प्रामािणक परंतु अ यंत िवपयर् त अशा या यां या समजतुीचा मी ती  िनषेध क  

लागलो. आ ही एका झाडावर चढावे- या राजबंदीवानांनी एकेक पहार् यावर ठेवनू इतरांनी पलीकड या पटांगणात 

जमावे आिण चचार् सु  हावी! अधार् अधार् तास राजकीय आिण सघंटनिवषयक चचार् अशा ि थतीत या झाडाव न 

आ ही करावी. पुढे आ हास या राजबं यां याच पटांगणात ठेव यात आले. ते हा तर आ ही या आम या 
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नवागत देशबधंूंस राजकारणा या आ हास या वेळी िवकृत वाटणार् या क पने या तावडीतून सोडिव यासाठी दर 

िदवसा दोन िदवसाआड चच या आिण याख्याना या बैठकी ितथेही अदंमानाप्रमाणेच सु  के या. हळूहळू यात 

ते सवर्जण भाग घेऊ लागले. आ हास या वेळी िवपयर् त वाटत अशा या नवागत राजबं यां या सवर् समजतुी 
आ ही कोिटक्रमा या आिण इितहासा या आधाराने पार उधळून िद या. आिण यां यातील अनेक िवपथगामी, 
अननुभवी, राजकारणात अज्ञ परंतु प्रामािणक देशभक्त त णांनी अतंी या अदंमानातील रा ट्रीय सेने या त वांचा 
आिण कायर्क्रमाचा वीकार केला. ते आता याच शीखािदक राजबंदीवानां या अतुल धैयार्चा आिण रा ट्रीय 

वाथर् यागाचा गौरव क न यांस योग्य तो स मान देऊ लागले.  

या नवागत देशबंधूंत िहदंसुघंटनािवषयीही अ यंत िवपयर् त क पना प्रचिलत असनू ते या चळवळीचा 
मनापासनू िवरोध करीत. यािवषयी यां याशी चचार् क न यां यातील बहुतेक राजबंदींस सघंटनाची त वे 

समजनू देऊन या कायार्चे पुरते अिभमानी कर यात आले.  

मी येरव यास आणला जाताच हेतुपूवर्क असो वा नसो पण आम यावर पूवीर् अदंमानात असता जो 
पयर्वेक्षक असे आिण जो यानंतर कारापयर्वेक्षकाचे जागेपासून चढत चढत आता पंजाब या कारािवभागाचा 
प्रांतीय पयर्वेक्षक झाला होता तो अिधकारी पंजाबमधून आणनू येरव या या कारापयर्वेक्षकाचे जागेवर नेम यात 

आला. लोकवातार् अशी होती की, या गहृ थास माझा अदंमानचा वृ तांत माहीत अस याने मला सोड याचे 

प्र नािवषयी यांचे काय मत पडते ते पाह यासाठी यांस मी होतो याच कारागारावर नेम यात आले. कसेही 
असले तरी या या येरवड यास ये याने अदंमानातनू परत आले या आ हां राजबं यांस एक प्रकारचा आनदंच 

झाला. कारण या गहृ थांचा वभाव एक प्रकारे मोक या मनाचा आिण मनु यास जाणणारा होता. यातही 
यां या स ताकालातच आ हांस अनेक वेळा अदंमानात सपं, प्रचार, कट इ यादी चळवळी करा या लागले या 
अस याने यांस आ हा सवार्ं या सघंशक्तीची आिण वभावाची पारख झालेली होती. ते हा तुटेल तोवर आम या 
प्रकरणी ताणीत न बसता शक्यतो आम या या य माग या िवकोपास जा यापूवीर्च पटकन मा य कर याचे 

धोरण यांना पटलेले होते.  

हे अिधकारी पयर्वेक्षक होऊन येताच यांनी मला कोठडीतून काढून िक्वनीन या िवक्रीचा जो एक 

कारखाना आहे या कारखा यावर मखु्य नेमले. ितथे असले या सवर् मलुांस आिण इतर कामकर् यांस िशक्षण 

दे याची परवानगी पण मला दे यात आली. र नािगरीप्रमाणेच येरव याचे ग्रथंालय सधुार याची खटपट मी हाती 
घेतली आिण नवीन पु तके- िवशेषतः या दिरद्री मराठी पु तकां या या एक-दोन िकडले या पे यांस ग्रथंालय हे 

नाव होते यात- कोणची हवीत यांचे िटपणही झाले होते. िहदंी, मराठी इ यादी उ तम पु तके आ ही यात िटपून 

ती सरकारी रीतीने मागिव याची परवानगीही िमळिवली. यानंतर ती पु तके तशी आली की नाही हे पाह यास 

आ ही ितथे रािहलो नाही.  
येरव यातही शुद्धी 

येरव यास इतर चळवळींबरोबरच आ ही शुिद्धप्रकरणही हाती घेतले. या सवर् वृ ता ताचे िनदशर्क हणनू 

एक मह वाची शुद्धी तेवढी त्रोटक आिण त्रिुटतपणे इथे कथन करतो. तेथील एक प्रमखु अिधकारी मद्रासकडचे 
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असत. यांस पिह याने पािहले ते हा ते नखिशखांत युरोिपयन वेषात मढलेले आिण वतःस िख्र ती हणनू 

सांग यात एक प्रकारचा आ मगौरव समजणारे होते. परंतु. . . यां या मनात धमर्िवषयक भावना बळावून पु हा 
िहदं ू हावे असे वाटू लागले. पण यांचे एक लग्नही िख्र चन समाजात झालेले होते. ते लहानपणी एकदोघां िख्र ती 
िमत्रांकड ेजेवले हणनू यांस िहदंबु्रा मणांनी बिह कृत केलेले होते! या सवर् प्रकारािवषयी यथाि थत चचार् होता 
होता. . . यांचा िहदं ू हो याचा िन चय ठरला. परंतु िहदंधुमार्त परत येताच जे नवे गहृ बांधावयाचे या या 
गिृहणीपदाचा अिधकार घ्यावयास कोण शोधावे? यांची ती िख्र चन प्रथम प नी तर यां यापासनू जवळजवळ 

िवभक्त झालेलीच होती. ते हा. . . ते नीट मुबंईस मा या किन ठ बंधूकड ेगेले आिण िहदं ूिमशनरी सं थेत यांचे 

शुद्धीकरण करावयाचे ठरले. मुबंईतच यां या ओळखीची एक िख्र चन शु ू होती, तीही यां याबरोबरच िहदं ू

हो यास िसद्ध झाली. ती अिववािहतच होती. ते हा या बाईं या न या गहृास गहृपती पािहजे होते- यांना गिृहणी 
पािहजे हो या. अथार्तच पर पर मागणी या आिण पुरव या या उलाढाली होऊन या दोघाजणांची शुद्धी आिण 

लग्न एकाच िदवशी उरक यात आले! हे अिधकारी महाशय आप या िहदं ू त्रीसह या िदवशी येरव यास परत 

आले या िदवशी ती िवलायती टोपी जाऊन देशी वेषात एखादा पुणेरी ब्रा मण िदसावा तसे अवतीणर् झाले होते. 

यां या दारापुढे रांगोळी घातली जाऊ लागली. घरात ीरामाची आिण कृ णाची िचत्रे शोभ ूलागली. गिृहणीचे 

कपाळी कंुकुम आिण गहृ पतीचे भालावर ितलक चमकू लागला.  
‘‘काय, हो. . . ! आ ही आता आप या िहदं ूआचरणाप्रमाणे आणखी कोणचा सं कार करावयास हवा’’ ते 

अिधकारी हणाले.  

‘‘आणखी काही नको’’. . . ने हसत उ तर िदले ‘‘आता एक स यनारायण तेवढा ठोका की झाले’’.  

याप्रमाणे यांनी स यनारायण केला. या वेळी प्रसादास जाऊन ये यािवषयी सवर् कारकून, िशपाई, 

ग्राम थ यांची मने प्रथमपासनू प्रवृ त क न ठेवलेली होती. स यनारायणास सवर्जण आलेले पाहून िहदंसुमाजाने 

आपणास खरोखरच परत वीकारले यािवषयी या पचंवीस वष दरुावले या स गहृ थास िव वास पटला. या या 
मद्रासकडील कुटंुबासही पत्रे गेली. या िहदंकृुत जोड याचा ससंार िहदंधुमार्प्रमाणे आनदंाने चालत अस याचे 

आ हास पुढे िक येक वषपयर्ंत वारंवार कळत असे.  

प्रथम राजकारण, नाही तर समाजकारण! 
मागे आ ही उ लेख केलेले, अदंमानमधून पूवीर् पयर्वेक्षक असलेले, आिण पजंाबमधून येरव यास आ ही 

ितथे ये या या सधंीसच आण यात आलेले येरव याचे पयर्वेक्षक आ हास वारंवार िवचारीत तु ही सटु यावर 

काय कराल? आ हीही याचे ठरलेले उ तर देत अस ूकी, या पिरि थतीत आ ही सटूु या ि थतीवर आमचे पुढचे 

उ योग अवलबंून असणार. या उ तराची अिधक चचार् चाले ते हा आ ही सांग ू की, जर िबनाअट सटुलो तर 

राजकारणात पुरेपूर भाग घेऊ ‘पण राजकारण कशा प्रकारचे?’ तेही अथार्तच पिरि थतीवर अवलबंून राहणार. जर 

स या िदले या अिधकारां या फळातून पुढील अिधकारांची बीजे उ प न होत गेली, ती जली आिण या परंपरेने 

सधुारणांचा िवकास - उ क्रांती - होत चालली तर अथार्तच आ ही आम या प्रितयोगी त वानु प शांत आिण वैध 

मागार्नेच राजकारण चालवू. जर राजकारणात पड यास काही िदवस बंदी झाली तर िबनराजकारणी उ योगातच 
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अटींची ती अवधी यतीत क . कारागहृात राहून जी करता येत आहे याहून काही तरी अिधक प्र यक्ष सेवा या 
आम या मातभृमूीची करता येईल अशा प्रकार या कोण याही अटी मा य क न मकु्तता क न घेणे हे प्रितयोगी 
धोरणानेच न हे तर समाजिहताचे टीनेही आमचे परम कतर् य आहे.  

अशा चचार् वारंवार मागेही अदंमानात होतो ते हापासनू मोठमो या अिधकार् यांशी झाले या हो या. आ ही 
हीच उ तरे िदलेली होती. परंतु यातून काही िन प न झालेले न हते. यामळेु या चचतूनही काही िन प न होईल 

अशी मी आशा धरली न हती. एका बाजसू सटु याचा शक्यतो प्रय न करीत होतो. दसुर् या बाजसू सटुणे अशक्य 

असे गहृीत ध न कारागहृाम ये सहन करीत राहूनच जी काही इतर देशसेवा करता येईल ती करीत होतो.  
परंतु एकदा मी आजारी पडून नेहमी या पोटदखुी या आिण अपचना या िवकाराने ग्णालयात गेलो 

असता मला एका िव वास ूअिधकार् याकडून कळिव यात आले की तु हास एक-दोन िदवसांतच मुबंईचे ग हनर्र 

दोघां-ितघा मो या अिधकार् यांसह भेटावयास येणार आहेत. मागे अदंमानात िहदंु थान सरकारचे गहृमतं्री 
(होममबर) इ यादी अिधकारी येऊन जात असत आिण मा याशी यांची राजकारणाचीही चचार् होत असे. परंतु 
सटुकेचा प्र न अशा भेटींनी कधीही समाधानकारक रीतीने सटुला न हता. तीच गत याही भेटीची होईल असे मी 
गहृीत ध न चाललो होतो. परंतु या प्रकारची सटुका हावी हणनू मागेही सरकारला अनेक वेळा कळिवले होते 

याच प्रकार या काय या अटी मा य कर याची माझी िसद्धता आहे असे मी सांिगतले असताही, या वेळी माग या 
अनेक प्रसगंी या मा यतेिवषयी दाखिव या गेले या असमाधानाप्रमाणे असमाधान यक्त न होता 
ग हनर्रमहाशयांनी एकंदरीत समाधानच यक्त केले. नंतर राजकारणिवषयक चचार्ही झाली. यात मी पूवीर् अनेक 

वेळी लेखी आिण त डी कळिवले या मताचीच पुन क्ती क न सांिगतले की, ‘‘जे हा कोण याही प्रकारे शांत िकंवा 
वैध मागार्ंनी आम या रा ट्रा या राजकीय आकांक्षा पूणर् हो याचा सभंव उरलेला आढळेना ते हा क्रांितकारक 

मागार् या आड आिण भीषण रानातून वाट काढीत जाणे आ हास भाग पडले. परंतु जर स या िदले या 
सधुारणां या उपयोगातून पुढील सधुारणांची प्रा ती आिण यातनू या पुढील प्रगतीची शक्यता असा वैध िवकास 

शक्य होत असला तर अथार्तच आ ही मो या आनंदाने आम या क्रांितकारक चळवळीही, या त वावरच 

उभारले या हो या या प्रितयोगी त वाप्रमाणेच शांत आिण वैध मागार्चेच अवलबंन क . आिण सधुारणांचा 
प्रितयोगी पद्धतीने रा ट्रिहतास पोषक असा शक्यतो उपयोग क न घेऊ. ’’ 

परंतु आम या या वचनावर िकतपत अवलबंून राहता येईल यािवषयी सरकार पूवीर्प्रमाणेच जर साशंक 

असेल तर? 

तर काही अवधीपयर्ंत राजकारणात - प्र यक्ष चाल ूराजकारणात आपण भाग घेणार नाही. कारागारातही 
राजकारणात प्र यक्ष भाग घेता येतच नाही. परंतु बाहेर राजकारण यितिरक्त शैक्षिणक, धािमर्क, वाङ्मया मक 

अशा अनेक प्रकारांनी तरी रा ट्राची सेवा करता येईल. लढाईत पकडलेले सेनापती, युद्ध चाल ूआहेतो प्र यक्ष रणात 

उत  नये, ‘धरीना मी श त्रा कदनसमयीं या िनजकरी’ अशी यदकुुलवीराप्रमाणे प्रितज्ञा करवून घेत यावर या 
अिभवचनावर (on parole), सोड यात येतच असतात. आिण या यदकुुलवीराप्रमाणेच ते राजनीितज्ञ सेनानी 
प्र यक्ष श त्रसं यास तेवढा करावा लागला तरी रा ट्रकायार्त याचे सार य तरी करता यावे हणनू अशी अट मा य 

कर यात काही एक कमीपणा मानीत नाहीत तर उलट तसे करणे हेच त कालीन कतर् य समजतात.  
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असा िवचार क न आ ही अदंमानात पूवीर् जे हा राजक्षमेने शेकडो क्रांितकारक सटुावयाची वेळ आली 
ते हा यांस वरील अटींस लेखी मा यता या हणनू अिभप्राय िदला, आिण या अटींवर सही क नच त ेशेकडो 
रा यक्रांितकारक सटुलेले होते.  

ते हा या अटींिवषयी काही मह वाची अडचण न हती. याच अटींवर पूवीर् आ हास सोड यात आले नाही, 
याचे कारण या अटींबरोबरच भतूकाली आम या क्रांितकारक चळवळी कशा झा या, यात कोण होते, िकती 
िसद्धता असे इ यादी मािहतीही िदली जावी असा संकेत कर यात येई. परंतु भतूकालािवषयी ब्रही िवचारला जाऊ 

नये, सांिगतला जाऊ नये. भतूकाल या घटना या एकदा मोहरबंद झा या या झा या! पुढचे काय ते बोला? हे 

आमचे िनवार्णीचे वचन आ ही िनकू्षन उ गार यानंतरही या वेळी ग हनर्रमहाशयांनी सटुकेची चचार् बंद केली 
नाही. शेवटी केवळ प्र तुत राजकारण काही िनि चत अवधीपयर्ंत आ हास िनिषद्ध असावे या आिण थलबद्धते या 
अटीवर आपली सटुका कर याचा मी शक्य िततका प्रय न करीन आिण नवीन येणार् या ग हनर्रापुढे - सर ले ली 
िव सन यापुढे तो िवषय मांडीन असे आ वासन देऊन ग हनर्र सर जॉजर् लॉइड आिण यांचे मिंत्रमडंळातील इतर 

अिधकारी िनघून गेले. यांनी आ हािवषयी अ यंत आदरयुक्त उ गार सभंाषणात मधून मधून काढले होते. 

आम या कारागारीय पयर्वेक्षकांनीही आ हास सोड यािवषयी यांस सबळ अनुरोध केला होता.  
ही चचार् झा यानंतर पु हा पु कळ िदवस लोटले. आ हास वाटले की माग या अनेक बोलाचालीप्रमाणे ही 

चचार्ही पोकळ वायूत िवलीन झाली.  
आ ही आप या नेहमी या िन चयाप्रमाणे आपली कारागारीय कतर् ये यथावत चालवू लागलो. मागे 

सांिगतलेच आहे की, तेथील राजबंदीवानांत जे अनेक नवागत - राजकारणात असहयोगा या चळवळी या 
धांदलीत अलीकडचे प्रवेशलेले - बंदीवान होते यांस ऐितहािसक रा यक्रांती या आिण राजकीय उलाढा यां या 
ममार्ची मळुीच मािहती न हती. पण यांत िक येक अ यंत प्रामािणक आिण देशभक्तीनेच उ फूतर् झालेले त ण 

असत. यांस मागील रा यक्रांतीचा इितहास कळावा हणनू आ ही एक याख्यानमाला सु  केली होती. एकदा 
सवर् िहदं ूमसुलमान राजबंदी एकत्र क न ‘एकीची’ खरी याख्या आिण वतंत्र िहदंु थानची घटना यांची चचार् 
करिवली होती. या मसुलमानांत काही नावाजलेले पुढारी होते. आिण याच समयी गांधीजीही शेजार याच 

िभतंीआड राहत अस याने यांची मते यां याकड ेजाणारे लोक इकड ेकळवीत. आ ही यां या या असहयोगी 
मताचा आिण िखलाफती या घातक अतंरंगाचा सारखा िनषेध चालिवला होता.  

याच याख्यानमालेतील या िदवशीचे माझ े याख्यान मदनलाल िडगंरा या चिरत्रावर होते. अिभनव 

भारतीय बहुतेक फाशी गेले या आिण मेले या त णांची चिरत्र ेितथे सांिगतली गेली होती. नवागत राजबंदीवानांचा 
यां या िवषयींचा आदर िदवसिदवस परमावधीला पोचत चालला होता. मदनलाल या प्रकरणाची मािहती 
ऐक यास जवळजवळ प नास-पंचाव न बंदीवान या खोलीत आिण ओ यावर एकत्र बसले होते. बाजलूा 
अिधकारी येतात की काय ते पाह यास नेहमीप्रमाणेच पहारे होते. मदनलाल या साहसा या वणर्ना या 
अक्षरोअक्षरी या राजबंदीवानां या अगंावर रोमांच उभे राहत होते. . .  

इतक्यात पहार् यावर या िमत्रांनी धावत धावत येऊन ‘‘फाटक वाजले, कोणी तरी येत आहे.’’ हणनू 

कळिवले. िदसता िदसता मडंळी होती की न हतीशी फाकून गेली. आपआप या चाळीशी आिण कोठ यांत जाऊन 
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ते बसतात न बसतात तोच एका साजर्ंटने मला बोलावले. मखु्या कायार्लयात नेले. पयर्वेक्षकाबरोबर सटुकेची पु हा 
चचार् चालली. आ ही िवचारले अशा नुस या चचार् क न मी थकलो. काही सटुकेची वरची आज्ञा आली असेल तर 

याचा उपयोग! 

ते हणाले होय! तुम या सटुकेिवषयी सरकारने या चचत तु ही सांिगतले या अटी घाल याचे ठरिवले आहे.  

आ ही हटले पण याच अटी आ ही आज सात- आठ वष आ हास मा य आहेत हणनू सांगत आहोत 

मग हा घोळ का? 

सुटके या अटींचा खडार् 
यांनी लगेच कागद काढून अटींचा लेखी खडार् केला आिण सोबत सरकारकडून िलहून आलेले एक कथन 

(statement) आम यापुढे केले. आ ही वाचले. ‘लेटसर् फ्रॉम अदंमान’ या पु तकात प्रिसद्ध झालेले सन १९२० चे 

आमचे पत्र आहे, या पत्राचा उ लेख क न आ ही सांिगतले की, याप्रमाणे कथन करावयास आ ही िसद्ध आहो. 
परंतु याव न िलहून आले या कथनात या आम या कथनाशी जळु यासारखा फेरफार केला पािहजे. आ हास 

‘‘तु ही कसे ते िलहा’’ हणनू सांग यात आले. परंतु अगदी अव य िततकेच चारदोन श द घालावेत की यायोगे 

इतका अशक्य वाटणारा योगायोग असा जमत आला असताही तो हातातून झटकन िनसटू नये! अशी पयर्वेक्षकाने 

सहानुभिूतपूवर्क इ छा दशर्िवली.  
आ ही कथन िलिहले. यात योिजलेले मखु्य श द काय अथीर् योिजले ते प ट कर यासाठी एक-दोन 

उपवाक्येही घातली होती. पयर्वेक्षकांनी ते कथन फार लांब होते हणनू पु हा काटछाट केली. आ ही कथनात जे 

श द योजले यांचा अथर् वर उ लेिखले या अदंमानातून पाठिवले या १९२० या पत्रात केलेला आहे तसाच मानला 
जाईल हे अिभवचन पयर्वेक्षकांनी िद याव न आ ही ती उपवाक्ये गाळली आिण ते कथन वर धाड यात आले. 

आ ही परत कोठडीत येऊन पोचलो.  
आता मात्र बहुधा सटुका होणार हणनू रंग िदस ूलागला. राजबंदीवान आिण इतर सवर् आनंदात मग्न झाले. पण 

मी पुनः पु हा वतःला आिण यांना बजावी ‘बहुधा!’ सटुका होणार. अगदी िनि चतपणे यावर अवलबंू नका. 
मा या आयु यात इतक्या फसगती झा या आहेत! 
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प्रकरण तेरावे 

ज मठेपीची शेवटची रात्र 
ती माझी ज मठेपी या िशक्षेची कारागहृातील शेवटची रात्र होती. परंतु ती शेवटची होती हे आता िनि चत 

करता येत आहे. या रात्री - ती शेवटचीच आहे असे िनि चत करता येत न हते. जर ही रात्र कारागहृातील माझी 
शेवटचीच - िनदान ज मठेपी या या िशक्षेची शेवटचीच - रात्र असेल तर! अहाहा - उ या या वेळेस या झोपेवर 

वॉडर्रचा पहारा नाही अशी व छंद झोप मला, िखडक्या मोक या टाकले या अशा कोण यातरी चांदणे - 

अथंरले या खोलीत, लागलेली असणार! 

पण ही शेवटची रात्र नसेल तर? नसो! िनदान या जीवनाची जी शेवटची रात्र होणारी आहे ती तरी या 
बंदीशाळेची शेवटची रात्र होणारी आहेच ना! 

या रात्री भयकंर थंडी पडली होती. जानेवारी मिहना असनूही पावसाची जोराची सर आली होती. आमची 
पांघ णे आ हास पुरत नसत. दोन चवाळी, येरव या या थंडीस परेुनात. दोन च या, दोन कुडते, ते एकावर एक 

घातले तरी थंडी लागे, पण कपडा असा अिधक उरलेलाच नाही. इतक्यात ती पावसाची सर! माग या िभतंी या 
िखडकीतून सारखे फवारे आत उडताउडता खोलीत िनजणे अशक्य झाले. कपड ेिभजले, ते हा एका कोपर् यात अगं 

शक्य िततके आकंुचन क न आिण ती अधीर् ओली व त्रे लपेटून दबून बसलो. तशाच थंडीत काही गुगंी घेत घेत 

सकाळ झाली.  
बंदीगहृात अशा कोपर् यात बसनू िनजणार् या रात्री िक येक काढले या हो या. ही शेवटची रात्र ठरली हणनू ितची 
प ट आठवण रािहली.  

सकाळी नेहमीप्रमाणे कायर्क्रम चालला. मागे मदनलाल िडगंरा या चिरत्राचे जे याख्यान अधच सोडले 

होते ते पुरे कर यासाठी नुस या उ या उ याच दहा-पाच राजबंदीवानांस तो उ तराधर् सांगत होतो. कारण या 
िदवशी सवार्ंची सभा भरवून बसनू याख्यान दे यास सधंी सापडली नाही.  
तोच कायार्लयातून पयर्वेक्षकाचे बोलावणे आले. याबरोबरच तथेील को या िव वास ूअिधकार् यांचा सदेंशही आला 
की, ‘‘तु ही सटुलात!’’ 

मा या सहकारी, सहक टभोगी, आिण सहचर असणार् या या िमत्रां या - यां या सगंतीत अदंमानातील 

क टतम अशी वष पुवष काढली यां या - डो यात आनंदा ू उभे रािहले. पण आम या? - आम या नेत्रात आिण 

मनात या िमत्रांस बंदीगहृातच सोडून आपण सटुतो की काय याची भीती थरथ  लागली! यांनी मनःपूवर्क 

अिभनंदन केले. ते ग यात पडले. साठ-साठ वषार्ंचे ते शीख बंध ू ‘‘बाबूजी! आइये! बाबूजी हमको भलुना नहीं!’’ 
हणनू पे्रमळ आदराने हणत आ हास िम या मा  लागले. ‘‘आपण आम या आधी सात सात वष काळेपाणी 
सोशीत होता मग आधी सुटलात तर काय झाले? आपली सटुका तीच आमची. तुम या सटुकेत आम या सटुकेचा 
मागर् तरी काही अशंी मोकळा झाला आहेच आहे!’’ िनदान आप या िप्रयतम मातभृमूी या सटुकेचा मागर् तरी कांही 
अशंी मोकळा झाला आहे.  
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आ ही हटले, ‘‘पुढे ई वर काय शक्ती देईत ते खरे. पण बंधूंनो, एका गो टीची साक्ष मात्र आपण यालच 

की, या बंदीगहृातील यातनां या जब यात भरडत राहून मी जी बारा वष काढली यांतील या शेवट या क्षणीही मी 
तुम यापाशी याच येया या समथर्नाथर् याच येया या प्रा तीसाठी झुजंत पडले या. . . . . . . . . . . !’’ मा या 
ओठावर ही भयंकर िशक्षा लागली ते हा जो जयघोष नाचत होता तोच जयघोष ती िशक्षा आप या सवर् भयांस 

आिण यातनांस माझा बळी देत देत आज थकून वतःच िन चे ट पडत असताही मा या आिण तुम या ओठावर 

िननादत आहे! बोला! वातं यल मीकी जय!’’ 

आ ही सग यांनी वातं यल मीचे जयजयकार केले आिण एकमेकांचा िनरोप घेतला.  
कायार्लयात येताच पयर्वेक्षकाने सटुकेची आज्ञा वाचून दाखिवली. पाच वषपयर्ंत प्रचिलत राजकारणात भाग घेऊ 

नये आिण र नािगरी िज यात थलबद्धतेत राहावे या दोन मखु्य अटी ठरले या हो या. यात िनवडािनवडीचा 
प्र नच उरलेला न हता. आज या आज कुठेही न थांबता र नािगरीस आपण िनघाले पािहजे हणनू सांग यात 

आले - आिण बंदीवानाचा वेष उत न आ हाला घरचे कपड ेघाल यास आज्ञा िदली. ज मठेपे या बदंीगहृातील ही 
शेवटची ‘आज्ञा’ होती.  
मुबंईस ड गरी या बंदीगहृात १९११ या वषीर् हे घरचे कपड े उत न ठेवले होते. आज १९२४ या वषीर् ते पु हा 
अगंावर घातले.  

मनास एक प्रकारचा िवष ण िवराम, कोणचासा उदास आनंद वाटू लागला. या पयर्वेक्षकांनी उदार आिण 

सरळ मनाने माझ ेअिभनंदन केले. आता मात्र जपा बरं का! हणनू अगदी िन कपट भावाने बजावले.  

या ‘‘आता मात्र जपा अं’’ या श दातच मा या मना या आनंदा या उदास मनाचे कारण िनगढू झालेले 

होते.  

कायार्लयातील माझे सवर् देशबंधू-बंदीवान आिण लहानापासनू थोर अिधकार् यांपयर्ंत-माझभेोवती गोळा 
झाले. आिण हणाले, ‘‘रामाप्रमाणेच चौदा वष वनवास भोगलात. ध य आहे! आज आप या रा ट्राचा आनंद 

गगनात मावणार नाही’’ 
या पे्रमळ वागतास वीकारीत असताही आ हास इतके बोल यावाचून राहवेनाच की ‘‘एकत्र, पण 

अ यंत मह वाची उणीव या तुलनेने आपणा सवार्ं या मनास झ बली पािहजे, की रामाने. . . केले! आपण वनवास 

भोगला खरा पण. . . ! ते कायर् झाले हणजे खरा वनवास सपेंल! आिण ई वराची दया असेल, तर तेही कायर् एक 

िदवस या आनुषंिगक कायार्सारखेच यश वी होईल!’’ 

मला ने यास माझ ेआ ते ट आले होते. कारागहृाचे दार उघडले. मी बाहेर पडलो. कोण युक् याप्रयुक् यांनी 
बाहेर पडलो! बंदीशाळे या कुलपुा या िक ली या भोकातून बाहेर पडलो! 
माझी सटुका झाली तर! क्षणभर आजबूाजसू पािहले. मनात हटले या ज मठेपीतून सटुलो - पण कोणी सांगावे. .! 

बंदीगहृास िन याचा रामराम ठोक याची वेळ अजनू आली नाही. याची अगदीच ओळख सोडून स याच 

चालावयाचे नाही. मासिलसलाही असाच एकदा सटुलो- िनसटलो होतो! तसेच हे सटुणेही होणार नाही कशाव न? 

असे िमत्रांशी बोलत आिण हसत मोटारम ये बसलो. ितची चाके हालली आिण ज मठेपी या सीमेस 

उ लघंून जीवना या सीमेत आ हास ितने पु हा आणनू सोडले.  
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या जीवना या सीमेत पु हा पाऊल टाकताच माझे रा ट्रचे रा ट्र कृतज्ञ वागता या पे्रमळ आिलगंनात 

क्षणभर मला माझाच िवसर पाडते झाले. पिह याच िदवशी मी मा या मायभमूी या घरी अगदी घर यासारखा 
वाग ूलागलो. ितने ‘‘भले वीर’’ हणनू पाठ थोपटताच या ज मठेपीचे खोल खोल गेलेले यातनांचे सवर् घाव भ न 

आले, ित यािवषयी शेष जे काही उरले ते केवळ या ित या ‘‘अदंमान या आठवणी’’! 
या तव फाशीची िवषारी छाया अगंावर पडताच ितचा तो हलाहलमय दंश सहन कर याची शक्ती अगंी 

यावी हणनू देवीची जी ‘‘मिूतर् दजुी ती’’ या ग्रथंारंभी आ ही आवाहन केली होती. ितचे आता आ ही कृतज्ञ 

आभारात स यापुरते तरी िवसजर्न करतो! 
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प्रकरण चौदावे 

िप्रय वाचक! 
ही ज मठेप सपंली. एक का? दोन ज मठेपी सपं या, यां या आठवणी या ‘‘ज मठेप’’ ग्रथंात त्रोटक 

आिण त्रिुटतपणे सगं्रिहत के या आहेत.  

या जगतात जनन होताच काळा या काळेपा यावर आ हास धाडले जाताना जी मोठी ज मठेप झाली 
ित या आठवणींतील ही ‘‘ज मठेप’’ हे नुसते एक प्रकरण आहे. एक केवळ िवभाग आहे. या महान ता या 
अनु ठानात ही ‘‘ज मठेप’’ सपंली यातच तीही ‘‘ज मठेप’’ सपंो! 

सटुका झाली - पायांतील लोखंडी बेडी तुटली. पण मनाभोवती जखडलेली इ छेची बेडी तुटली नाही! 
बंदीगहृा या दगडी तटाबाहेर येऊन मी उभा रािहलो. पण तृ णे या िक्षितजाचा दु लर्ंघ्य तट अजनू आ यास 

क डून ध न उभा आहेच! 

िप्रय वाचक! ही कंटाळवाणी कमर्कथा िलिहताना मला िजतका त्रास आिण तेच ते वणर् याचा वीट आला 
िततकाच तुलाही ते ऐक याचा कंटाळा आिण पुन क्त वीट आला आहेना? असेल तरच या ग्रथंाचे साफ य! कारण 

यायोगेच िजची एका िदवसात वाचून टाकता येईल इतकी त्रोटक कथाही तुला इतकी कंटाळवाणी आिण असह 

आिण बेचव वाटते ती ज मठेप, क्षण क्षण मोजनू ितची चौदा वष प्र यक्षपणे कंठीत असता ती तु या भारतीय 

राजबंदींना िकती कंटाळवाणी, िन सार आिण अस य झाली असेल याची तुला काही तरी क पना आली असे 

हणता येईल.  

िप्रय वाचक! येतो आता. जाता जाता एवढी िवनंती या तुटले या लेखणीसही के यावाचून राहवत नाही की 
या कंटा याचाही कंटाळा न करता यांस कतर् य हणनू यांनी शेवटपयर्ंत कवटाळून धरले, जे या भयंकर िद यात 

जळून गेले आिण जे यातून जळले जाता जाताच जळता न आ याने बाहेर पडले - यांची ही आठवण तू िवस  

नको. पुढे मागे ती तुलाच उपयोगी पडले! 


