
  



या मित्ाांनो! घेऊन जा! लुटा! लुटा! लुटून न्या! 

सूर्यपुत्र लोकमान्र् 

हे पसु्तक फ़ुकट नाही 

यामागे अनेकाांचे कष्ट व पैसे आहेत.  

पण तरीही आम्ही ते वाचकाांना ववनामलू्य घेऊ दतेो.  

कारण ई पुस्तक एकदा बनलां की एकजण वाचो वा एक लाख.  

आमचां काहीच कमी होत नाही.  

उलट आनांद वाढतो, मजा येते.  

पण  

तमु्ही ते फ़ुकट का घ्यावां? 

तुम्हालाही काही देता येईल.  

असे काही द्या ज्याने ई सावहत्यच्या लेखकाांना, टीमला आवण तुम्हाला आनांद वमळेल 

आवण तुमचां काहीच कमी होणार नाही.  

तुम्ही आशिर्वाद आशि िभुेच्छव द्यव 

लेखकवांनव फ़ोन करून दवद द्या 

आपल्यव शित्वांचे िेल पत्ते आम्हाला द्या 

वमत्ाांना आिच्यवबद्दल िेल आशि Whatsapp करा 

ई सवशहत्यचे फ़ेसबुक पेज, इन्स्टवग्रवि, टेशलग्रवि यवांर्र ्र्तः जव र् इतरवांनव 

आिांशत्त करव. सोशल वमवियावर ई सावहत्यचा प्रचार करा.  

सर्वात बहिुोल अिव तुिच्यव सचूनव द्या 

दाद म्हणजे स्तुतीच असावी असे नाही. प्ाांजळ मत, सूचना, टीका, ववरोधी मत याांचे स्वागत आहे. प्ामावणक 

मत ज्याने लेखकाला व ईसाहित्य टीमला प्गती करण्यासाठी वदशा ठरवण्यास मदत िोईल. मराठीत अवधक 

कसदार लेखन व्हावे व त्यातून वाचक अवधकावधक प्गल्भ व्हावा. अखेर सांपूणण समाज एका नव्या प्बुद्ध 

उांचीवर जात रहावा.  
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• शर्नविलू्य शर्तरिवसवठी उपलब्ध.  

• आपले र्वचून झवल्यवर्र आपि ह े फ़ॉरर्डा करू 

िकतव.  

• ह े ई पु् तक रे्बसवईटर्र ठेर्ण्यवपुर्ी शकां र्व 

र्वचनवव्यशतररक्त कोितवही र्वपर करण्यवपरु्ी ई-सवशहत्य 

प्रशतष्ठवनची लेखी परर्वनगी घेिे आर्श्यक आह.े 

  



िॉ. वस्मता दामल े

 

ई सावहत्यतफ़े आज 

िॉ. वस्मता दामले याांचे  पवहले 

पसु्तक “सयूयपतु् लोकमान्य” 

पनुःप्रकावशत होत आह.े त्याांची 

यापवुी आठ पसु्तके ई सावहत्यने 

प्रकावशत केली आहते व इतर 

अनेक पसु्तके ववववध 

प्रकाशनाांतफ़े प्रकावशत झाली 

आहते. 

िॉ. वस्मता दामले या एक नामवांत लेवखका व 

इवतहासाच्या मान्यवर अभ्यासक आहते. “सयुयपतु् लोकमान्य” ह े

लोकमान्य वटळकाांचे एक वेगळ्या अांगाचे, त्याांच्या मानवी 

कां गोर याांचे दशयन घिवणारे चररत्, “रक्षा” हा रक्षा या शब्दाच्या 

ववववध सात अर्ाांतनू वनमायण होणार या कर्ाांच्या सांग्रहानांतर त्याांनी 

“कलाटणी" ह े भारताच्या हजारो वर्ाांच्या भव्य इवतहासाच े

वमवनएचर दशयन घिवणारे पसु्तक वलहील.े अशा पसु्तकाांनी ई 

सावहत्य चे पसु्तक सांग्रहालय समदृ्ध होत आह.े त्याांचे “मनसोक्त” 

ह े वतयमानपत्ातील बातम्या वाचल्यानांतर उमटलेल्या तरांगाांचे 



पसु्तक ह.े ई सावहत्य तफ़े िॉ. वस्मता दामले याांचे ह ेचौर् ेपसु्तक. 

पाचवे पसु्तक होते “इवतहासाची ववलग पान”े. इवतहासातील काही 

महत्त्वाच्या पण कमी प्रवसद्ध अशा घटना व व्यक्तींभोवती ह ेपसु्तक 

आह.े कावेरीचा दभुांग ह ेकनायटकाच्या मध्ययगुीन इवतहासावरच े

त्याांचे पसु्तक व सल्तनत ह े वदल्लीच्या गादीवर आलेल्या 

मोघलपवुय सलुतानाांचे सखोल दशयन घिवणारे पसु्तक ही दोन्ही 

वाचकाांना अवतशय आविली. सातहीही पुस्तके वेगवेगळी आवण 

तरीही एकाच धाग्यातली. तो धागा म्हणजे इवतहास. आवण 

त्यातली फ़ुले मात् दवुमयळ, अप्रवसद्ध व्यक्ती आवण घटना.   

इवतहासाच्या लभ्यासक व लवेखका असल्या तरी त्याांची 

लेखणी चतरुस्त्र आह ेआवण त्या सवय घटनाांचे वणयन अशा रांजकतेने 

करतात की वाचक वखळून रहातो. रांजकता आवण सत्य याांचा 

नेमका वमलाफ़ त्याांच्या लखेणीत आह.े ऑटोमन साम्राज्याच्या 

जन्मापासनू ते अांतापयांतचा वेध घेणारे त्याांचे आठवे पसु्तक “एका 

ओर्मनचा अांत” हहेी वततकेच अभ्यासपणूय व रांजक आह.े 

िॉ वस्मता दामल े याांना  राजकारणाची आवि 

असल्यामळेु आजवर इवतहासाचा अभ्यास करून त्यातच लेखन 

केलां. इवतहास म्हणजे पवूयकालीन सत्ताधीशाांच्या यशापयाशाची 

कहाणी. इवतहास ववर्यातच त्याांनी Ph.D केलां. इवतहास वाचत 

असताना त्याांच्या एक गोष्ट लक्षात आली, ती म्हणज े१७ व्या 



आवण १८ व्या शतकातील उत्तर भारतातील राजकारणावर आवण 

वशांद-ेहोळकर-मोगल आवण र्ोरले बाजीराव याांच्यातील सते्तच्या 

रवस्सखेचावर ववपलु लखेन वलवहलां गेलां आह.े पण १८ व्या 

शतकात दवक्षण भारतात मोठां राजकारण खेळणारया सांभाजी पतु् 

शाहू, पेशवाईचे सांस्र्ापक बाळाजी ववश्वनार्, हदैर अली, त्याचा  

पतु् वटप ूसलुतान आवण या सवाांचा लढा झाला  त्या प्रबळ इांग्रजाांवर 

मराठीत लखेन झालेलां नाही. म्हणनू मनोव्यापाराच्या आधारान,े 

कादांबरी अांगाने, इवतहास माांिणारां लखेन त्याांनी अभ्यासपवुयक 

केलां. त ेलेखन म्हणजे, वशवरायाांच्या पश्चात सांभाजी-राजाराम-शाहू 

या त्याांच्या तीन वारसाांचा आवण पेशवाई शतकाची स्र्ापना 

करणारया बाळाजी ववश्वनार्- पतु् बाजीराव - आवण नानासाहबे 

पेशवा याांच्या कारकीदीचा, बाजीरावाांच्या मातोश्री राधाबाई ज्याांनी 

७५ वर्ायचां दीघाययषु्य वमळाल्यामळेु राजकारण फार जवळून पावहलां 

त्याांना  नावयका करून इवतहास साांगणारी "मातोश्री"  ही कादांबरी. 

त्यानांतर त्याांनी वमरजेच ेसरदार पटवधयन  याांच्या घराण्याचा इवतहास 

माांिणारी " उदयास्त " ही कादांबरी वलहीली. त्याांनी वलहीलेलां " मी 

वटप ूसलुतान " ह ेवटप ूसलुतानचां राजकीय आवण व्यवक्तगत चररत् 

नकुतांच प्रवसध्द झालां आह.े 

त्याांनी आजवर वलहीलेल्या इवतहासावरील पसु्तकाांना 

नामवांत प्रकाशकाांनी मानधनासवहत प्रवसद्धी वदली. वाचकाांची उदांि 

पसांती त्याांना वमळाली. अशा वेळी ई सावहत्य ही सांस्र्ा कोणतेही 



धन दते नसताना त्याांनी आपली सात मौल्यवान पसु्तकां  ई 

सावहत्यच्या वाचकाांसाठी ववनामलू्य द्यावीत यातच त्याांची खरी 

ओळख होते. 

ई सावहत्य टीम व ई सावहत्यचे वाचक िॉ. वस्मता दामल े

याांच ेकायम ऋणी राहतील. 

टीम ई साहित्य 

  



 

 
हव फोटो प्रशसद्ध शचत्कवर रघनुवथ फडके यवांनी कवढलव होतव.  

  



चवर िब्द 

  

 लोलकवतनू (शप्रझि ् िधनू) सयूाशकरिां आरपवर गेली की 

त्यवतले सप्तरांग उजळून शनघतवत.  

 कै. सदवशिर् शर्नवयक बवपट यवांच्यव लोकिवन्सय शटळकवांच्यव 

' आठर्िी आशि आख्यवशयकव ' यव दोन खांडवांचांही तसांच! स. शर्. 

बवपटवांनी शचर्टपिे, अफवट िेहनत घेऊन ह्यव आठर्िींच्यव रूपवने 

लोकिवन्सयवांनव आपल्यवसिोर कवयिचां शजर्ांत केलां. िब्दकळवांचव 

एक पतुळवच जि ू! ह्यव आठर्िी लोकवांकडून गोळव करण्यवसवठी 

त्यवांनी सवडेतीन हजवर जोडकवडे लोकवांनव पवठर्ली. त्यवतल्यव फक्त 

१७ कवडवांनव उत्तरां आली. त्यवतील ९ लोकवांनी आठर्िी 

पवठर्वयची र्चनां शदली. ५ लोकवांनी दसुऱयवांकडे बोटां दवखर्ली 

आशि उरलेल्यव शतघवांकडून फक्त औपचवररक िजकूर आलव. पि 

बवपटवांनी शचकवटी सोडली नवही. अनेक लोकवांनव गवठून 

त्यवांच्यवकडून आठर्िी कवढून घेतल्यव. दसुऱयव खांडवच्यव रे्ळी 

सवडेसहविे लोकवांनव िोधनू त्यवांच्यवकडून आठर्िी कवढून 

घेण्यवसवठी २८७२ पत्ां शलशहली. आशि शर्िेष ह ेकी प्रत्यके िजकूर 

छवपील न करतव प्रत्येक पत् हवतवने शलशहलां. त्यवांच्यव यव अफवट 

पररश्रिवांिळेुच आज आपल्यवलव लोकिवन्सय कळत आहते. स. शर्. 



बवपटवांचे उपकवर अगशित आहते. लोकिवन्सयवांर्र भरपरू शलखवि 

झवलां. न. शचां. केळकरवांनी चररत् खांडवांिधे खपू लेखन केलां. त्यव 

सर्वांिधनू लोकिवन्सयवांचे सप्तरांग, नव्ह,े सहस्त्रशकरिां झगिगनू बवहरे 

पडली. त्यवांचां दिेकवया, त्यवांचे शर्चवर, त्यवांचे अग्रलेख, इांग्रजवांिी 

लढण्यवचव त्यवांनी घेतलेलव र्सव, ह्यवचव तो इशतहवस आह.े  

 रवष्ट्रपरुुष शटळक आशि ्र्रवज्य हव िवझव जन्सिशसध्द हक्क 

आह े असां म्हििवरे लोकिवन्सय एर्ढी दोनच र्वक्यां 

लोकिवन्सयवांबद्दल िवहीत असलेल्यव आतवच्यव शपढीलव 

लोकिवन्सयवांची जर्ळून ओळख व्हवर्ी म्हिनू हव लेखन प्रपांच! िवझ े

थोरले बांध ूआशि गरुु कै. डॉ. र्व. द. शदरे्कर यवांच्यवकडून िलव 

लोकिवन्सयवांच्यव आठर्िींचव दसुरव खांड फवर िौल्यर्वन इ्टेटीच्यव 

रूपवने शिळवलव होतव पि पशहल्यव खांडवसवठी पिुे ग्रांथवलयवत 

जवऊन त्यवतल्यव शनर्डक आठर्िीचव अभ्यवस करतवांनव ते रोजचे 

पवच पवच तवस पणु्यर्वन होऊन गेले.  

 बवपटवांच्यव पु् तकवतनू आशि इतर कवही शठकविी र्वचलेलवही 

िजकूर यवत आह.े कै. डॉ. र्व. द. शदरे्कर यवांच्यव ''Lokamanya 

Tilak In England 1918-19 Dairies And Documents ’ 

यव पु् तकवचवही उपयोग त्यवत केलव आह.े एकव अथवाने 

लोकिवन्सयवांच्यव आयषु्ट्यवतल्यव िहत्त्र्वच्यव रवजकीय घडविोडींचव र् 



इतर र्ैयशक्तक घटनवांचव हव एक सवरवांि आह.े त्यवांच्यव रै्यशक्तक 

आयषु्ट्यवची, ्र्भवर्वची, शर्चवरवांची, कुटुांबवची, शित्वांची, ओळख 

आह.े शनदवन एर्ढे तरी शटळक आपल्यवलव िवहीत हरे्तच. 

त्यविळेुच रवष्ट्रीय पि, होिरूल लीग, सरुत कवाँग्रेसची सभव, लखनौ 

सभव, ह े ऐशतहवशसक भवरतीय रवजकवरि आशि त्यवतलव 

लोकिवन्सयवांचव र्वदळी सहभवग, यवांचव शर््ततृ उल्लेख त्यवत 

आलेलव नवही. कवरि तो दिेवचव इशतहवस आह.े  

 ह ेलेखन सर्वांनव आर्डेल यवची पिूा खवत्ी आह.े 

 पु् तकवचे िखुपषृ्ठ श्री. िैलेंद्र परवांजपे यवांनी केले आह.े त्यवांच े

आभवर. 

   

  डॉ. श्ितव दविले. 

मोबाईल नं. 9867364634 

smitasuhas67@rediffmail.com  
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सूर्यपुत्र .  

  

 

 सयूायला लोकमान्यता लोकमान्याांच्या एवढी की 

लोकमान्य सयूायएवढे तेजस्वी?  

 दोन्ही खरां.  

 कोकणातील दापोलीजवळच्या वचखलगावातील 

वटळकाांचां खोताांचां घराणां अनेक वपढ याांपासनू स्र्ावयक झालेलां 

होतां. जो परुुर् एखाद्या ओसाि गावात जलसांचय करुन वपकाांची 

लागवि करेल, जांगल साफ करून गाव वसवेल, धरण बाांधनू पाणी 

अिवेल, त्याला राजाकिून जमीन बवक्षस वदली जायची. ती 

खोतकी जमीन आवण तो खोत. त्या परुुर्ाने मग स्वत:च गावचा 

सारा गोळा करुन राजाकिे पोचवायचा. वटळक घराण्यात असाच 

एक कुणी धिािीचा परुुर् होऊन गेला होता. त्याच घराण्यातील 

गांगवधररावाांच्या पत्नी पावयतीबाई या तपवस्वनीन े पतु्प्राप्तीसाठी 

सयूायचां तप केलां. योग्य समयी त्या प्रसतू झाल्या आवण रत्नावगरीच्या 

सदोबा गोरे याांच्या वाि यात पतु्रत्नाचा जन्म झाला. २३ जलैु, 

१८५६, िके १७७८, आर्ाढ कृष्ण र्ष्ठी, सयूोदयानांतर दोन घटका, 

हा तो भाग्योदयी वदवस. सदोबा गोर याांच्या वाि याने तो सवुणय क्षण 



अनभुवला. बाळाचां पाळण्यातलां नाव केशव पण आई लािाने 

बाळ म्हणायला लागली आवण त्याच नावान ेह ेबाळ जगप्रवसध्द 

झालां. आईने लािान ेठेवललां नाव ह ेशास्त्राने ठेवलेल्या नावापेक्षा 

कमी योग्यतेचां नाही ह े स्वत: या स्वयांभ ू वचरांजीवाांनीच ठरवलां 

आवण कायमचां वस्वकारलां. 

 त्या बाळाचां पणूय नाव बाळ गांगाधर वटळक. 

 हा सयूयपतु् भारतीय राजकीय वक्षवतजावर उगवला. 

आळसावनू र्ांिपणे झोपलेल्या भारतीयाांच्या कानात यान,े उठा, 

जाग ेव्हा, शत् ूतमुच्या घरात वशरलाय, आपलां जिजवाहीर, जांगलां, 

सगळी दौलत, तमु्हाला लटुतोय, त्याला बाहरे घालवा, हा दशे 

तमुचा आह,े त्याला स्वतांत् करा, आपण पारतांत्र्यात आहोत, तमु्ही 

राज्य करा. ” हा गायत्ी मांत् म्हटला आवण लोकाांना आपल्या 

हककाांची जाग यायला लागली. हा प्रखर ज्ञानमातांि माथ्यावर 

आला तेव्हा त्याच्या मध्यान्हीच्या झळाांनी इांग्रज सरकार 

पाचोळयासारखां वभरवभरायला लागलां. या सयूायला झाकण्यासाठी 

इांग्लांि-वदल्ली-मुांबईचां इांग्रज सरकार कपट कारस्र्ानाांची कपाटां 

धुांिाळून जनुीपानी कायद्याची कलमां शोध ू लागली. आपल्या 

हीनतम कुटील बधु्दीचा आसरा घ्यायला लागली. 



 गांगाधरपांताांचे विील रामचांद्रपांत, आपली पत्नी 

वारल्यावर सांसार सोिून वचत्कूटाला पेशव्याच्या आसर याला 

वनघनू गेले. मग त्याांना सांन्यास घ्यावासा वाटू लागला, तेव्हा 

आप्ताांना शेवटचां भेटण्यासाठी परत रत्नावगरीला आले, आपल्या 

नातवाचां मखुावलोकन करून काशीला वनघनू गेले. आवण मग 

सांन्यास घेतला. रत्नावगरीच्या मकुकामात, आपल्या नातवाला, 

बाळला, १८५७ च्या बांिातील स्वत: अनभुवलेल्या आवण 

ऐकलेल्या घटनाांच्या कहाण्या साांवगतल्या. भारतीय राजकारणाशी 

आवण आपल्या भावी शत्शूी, इांग्रजाांशी, झालेली बाळची ती 

पवहली ओळख. प्रखर बधु्दीच्या बाळने त्या कहाण्या लक्षात 

ठेवल्या.  

 गांगाधरपांताांना पवहल्या तीन मलुी झाल्या. बालवयातच 

लग्न करण्याचा काळ होता तो. लोकमान्याांच्या जन्माच्या वेळी 

र्ोरल्या मलुीचां लग्न झालेलां होतां. वतचाच मलुगा धोंिोपांत ववद्ाांस 

पढेु आपल्या मामाचा उजवा हात बनला. गांगाधरपांत रत्नावगरीला 

वशक्षण खात्यात इन्स्पेकटर पदावर नोकरीला होते. त्याांना सगळे 

नाना म्हणत. त्यवर्ेळी रत्नावगरी इांग्रजी, सांस्कृत, मराठी 

वशकण्यासाठी प्रवसध्द होतां. मुांबई यवुनव्हवसयटीत पवहल्या प्रर्म ज े

एम. ए. झाले ते डॉ. रामकृष्ण भाांिारकर या रत्नावगरीच्या शाळेत 

मखु्याध्यापक होते. त्या शाळेत गांगाधरपांत गवणत वशकवत. 



गांगाधरपांत गवणतात फार हुशार होते. सकयुयलर विग्नॉिेरीवर त्याांनी 

वलवहलेलां पसु्तक फार प्रवसध्द होतां. शालेय अभ्यासाला उपयोगी 

पडिवरी आवण व्याकरण या ववर्यावर पसु्तकां  वलहून आवण ती 

ववकून, त्याांनी काही पैस ेवमळवले. लोकमान्याांना तवे्हा गावातले 

लोक गरुुजींचा बाळ्या या नावाने ओळखत. पहाटे पहाटे बाळच्या 

पाठाांतराचा आवाज वाि यात घमुायला लागला. अमरकोशाच े

तीनही खांि, परुुर्सकू्त, सांस्कृत श्लोक, बाळ पाठ करायला लागला. 

त्याच्या गशित आशि सां्कृत शर्षयवतील तेजस्वी ग्रहििक्तीचव 

आशि अदू्भत स्मरणशक्तीचा अनभुव गांगाधरपांताांना होऊ लागला. 

घरी कुिी गशिती आलव की गांगवधरपांत त्यवांनव बवळलव गशितां 

घवलवयलव सवांगवयचे. बवळही ती गशितां तोंडीच सोडर्वयचव.  

 बवळ ५ र्षवांचव झवलव आशि दसऱ यवच्यव िहूुतवार्र सन 

१८६१ िध्ये िवळेत जवयलव लवगलव. आठव्यव र्षी त्यवची िुांज 

केली. त्यवनांतर १८६६ सवलवत गांगवधरपांत पणु्यवलव अशस्टांट 

डेप्यटुी इन्स्पेक्टर म्हिनू बदलनू गेले. त्यवांनव शनरोपवचव सिवरांभ 

रविकृष्ट्ि भवांडवरकरवांच्यव ह्ते झवलव तेव्हव भवांडवरकर आपल्यव 

भवषिवत म्हिवले की गांगवधरपांतवांची शर्द्वत्तव, शनरलसतव, सदयतव, 

शन:्पहृतव, आशि कल्पकतव घेण्यवसवरखी आह.े गांगवधरपांतवांचव हव 

र्वरसव बवळकडे आपोआप आलव. त्यवच र्षी २४ जलैुलव, 

बवळच्यव १० व्यव र्वढशदर्सवच्यव दसुरे शदर्िी, पवर्ातीबवई ांचां शनधन 



झवलां. पणु्यवत आल्यवर्र गांगवधरपांत बवळलव घेऊन तळुिीबवगेतील 

कॉन्सरॅक्टर दवतवरवांच्यव र्वड्यवत रवहवयलव लवगले.  

 पणु्यवत शसटी ्कूलिध्ये बवळचां शििि सरुू झवलां. दोन 

र्षवांिध्ये बवळने तीन इयत्तव पिूा केल्यव. डोक्यवर्र पवांढरी गोंड्यवची 

लोकरी टोपी, अांगवत बांडी अिव रे्षवतील बवळ 

पत्र्यविवरुतीजर्ळच्यव िवळेत जवयलव लवगलव. िलुगव तेज्र्ी. 

गशित आशि सां्कृत शर्षयवर्र तर असविवन्सय प्रभतु्र्. बवळलव 

सगळेच शर्षय सोपे र्वटत. शििकवांनी गशित सोडर्वयलव सवांशगतलां 

की तोंडीच सोडर्त असे. खडूने हवत कोि खरवब करून घेतो म्हिे. 

िव्तरवांनी सां्कृत श्लोकवचां िरवठीत भवषवांतर करून पवठ करवयलव 

सवांशगतलां की िीही अिी भवषवांतरां करतो, आपि केलेली भवषवांतरां 

लगेच लिवत रवहतवत, असां म्हिनू ् र्त:चीच भवषवांतरां म्हित असे. 

िनवलव योग्य र्वटेल तचे करवयचां. भीती िळुी नवहीच आशि उलट 

उत्तरां द्यवयचे कवय दषु्ट्पररिवि होतील यवची जरवही शफकीर नवही. 

िेंगवांच्यव टरफलवांची आशि सांत िब्दवची गोष्ट तर सर्वांनवच िवहीत 

आह.े तेव्हव र्य १० र्षेसदु्धव नव्हतां. पणु्यवतल्यव िवळेचे हेडिव्तर 

जेकब नवर्वचे होते. एकदव एकव सां्कृत िवस्त्रीबरु्वांचव आशि 

बवळचव सां्कृत सवशहत्यवर्रून र्वद झवलव आशि जकेब िव्तरवांनी 

िवस्त्रीबरु्वांची बवज ूघेतली. झवलां. ह ेर्ीर िवळव सोडून बवहरे पडले 

आशि बवबव गोखल्यवांच्यव िवळेत गेले. जेकब िव्तरवांची बदली 



होऊन शतथे जेव्हव कुां टे िव्तर आले तेव्हव ्र्वरी परत पशहल्यव 

िवळेत आली. ज्यव कवळवत तरुि िलुांसदु्धव आपल्यव पवलकवांसिोर 

शनिटूपि,े िवन र्र न करतव, उभे रवहत, तेव्हव ह ेएर्ढां धवडस. जे 

गिु बवळव ते जन्सिकवळव यवचव अनभुर् सर्वांनवच यवयलव लवगलव. 

नवरवयिरवर् जोिी िव्तरवांनी फळ्यवर्र शलशहलेलां गशित चकुीचां 

आह ेम्हिनू त्यवांच्यविी र्वद घवतलव आशि आपलां ित खरां खोटां 

करवयलव थेट केरूनवनव छते् यवांच्यवकडे दोघवांची र्रवत गेली. 

केरूनवनव िोठे गशिती, खगोल िवस्त्रज्ञ, र्ैज्ञवशनक, त्यवांची सवि, 

गशित सवतव्यव इयते्ततलां, शर्द्यवथी १२ / १३ र्षवाचव. पि पटेल तेच 

करवयचां आशि कुिवचवही िलुवशहजव ठेर्वयचव नवही, ह े गिु 

पवळण्यवतच होते, त्यवतच पढेु इांग्रजही आले. प्रचांड बशुद्धिवन पि 

तांटेखोर, अशतिय हुिवर पि हट्टी ही ख्यवती पढेु जे जे सांपकवात 

आल,े त्यवांनी सर्वांनी अनभुर्ली. पि अन्सयवयवशर्रुद्ध पढुवरीपि 

घ्यवयचां धवडसही सर्वांनी अनभुर्लां. र्गाशित्वांच्यव अभ्यवसवत िदत 

करवयची कवयि तयवरी त्यविळेु िलुवांच्यवत अशतिय आर्डते. एकव 

िलुवने कवहीतरी खोडी कवढली म्हिनू जेकब िव्तरवांनी प्रत्येक 

िलुवच्यव हवतवर्र दोन दोन छड््यव िवरवयलव सरुुर्वत केली. 

बवळचव नांबर आलव तेव्हव िी खोडी कवढली नवही म्हिनू िी िवर 

खविवर नवही असां शनिनू सवांगनू शनघनू गेलव. त्यवांच्यव पवठोपवठ सर्ा 

िलुांही गेली. बवळच त्यवांचव शनभाय नवयक.. शजथे अन्सयवय शतथे 



सांघषा. हचे तत्त्र् आयषु्ट्यभर बवळगलां. िवळेचव हव अभ्यवस सरुू 

असतवांनव केरूनवनवांच्यव घरी रवत्ी बवळ जवयचव कवरि केरूनवनव छते् 

रवत्ी आपल्यव शर्द्यवर्थयवांनव दशुबािीतनू आकवि दिान घडर्वयचे. 

गांगवधरपांत आशि केरूनवनव शित् असल्यविळेु बवळलवही प्ररे्ि िकु्त 

होतव. यव रवत्ी केलेलव अभ्यवस हव त्यवांच्यवसवठी, भशर्ष्ट्यवतील 

ओरवयन आशि आयवांचे िळू र्सशत्थवन यव अिर पु् तकवांच्यव 

तयवरीचव पवयव होत्यव.  

 सोळवव्यव र्षी सन १८७१ च्यव र्ैिवखवत, लवटघरच्यव 

बवळ घरवण्यवतील तवपीबवई ांिी शर्र्वह झवलव. त्यवांचां नवर् 

सत्यभविवबवई ठेर्लां. गांगवधरपांतवांनी यव शित्वकडे, बवळवांकडे आपले 

८००० रुपये व्यवजवने लवर्ण्यवसवठी ठेर्ले होते आशि त्यवतनू त े

थोडी किवई करत होते. बवळचां लग्न करण्यवचां गांगवधरपांतवांनी 

ठरर्ल्यवर्र यव शित्वने, आपली बहीि लग्नवची असल्यवचां 

सवांशगतलां आशि ह ेलग्न पवर पडलां. बवळसवठी सुांदर िलुी सवांगनू येत 

होत्यव, पि बवळवांचां घरविां चवांगलां आह,े शिर्वय आपले पैसेही 

सखुरूप रवहतील म्हिनू त्यवांचीच िलुगी करव असव गांगवधरपांतवांनव 

कविीहून र्शडलवांचव शनरोप आलव. ह्यव बवळवांचव चवांगलुपिव कवय 

तर, एकदव त्यवांच्यवकडे सकवळी एक शभकवरी आलव तेव्हव घरवतील 

बवई ांनी त्यवलव डब्यवतील तवांदळू कवढून घवतले. ते घवलतवनव बवई ांनव 

एक दवशगनव त्यवच्यव झोळीत पडलेलव शदसलव. त्यव कवळवत 



चोरवांपवसनू सोनां र्वचर्ण्यवसवठी धवन्सयवच्यव डब्यवत ते रवत्ी घवलनू 

ठेर्त. त्यव कवळवतील दवशगनेही ग्रॅििध्ये नसत तर र्जनवत तोळे 

आशि िेरवत असत. शभकवऱ यवलव दवशगनव शिळवल्यवर्र घरवतल्यवांनी 

शनिाय केलव की त्यवलव शदलां ते शदलां. आतव परत घ्यवयचां नवही. हव 

त्यवांचव चवांगलुपिव.  

 सत्यभविवबवई म्हिजे सविवत सवशर्त्ी, सवध्र्ी. िेल्यवच्यव 

पदरवत सयूा बवांधलव गेलव पि पदर कधी शर्रलव नवही. त्यवांनव ४ 

िलुगे आशि ३ िलुी झवल्यव. घरवत सतत िविसवांचव जते्सवरखव 

लोकिवन्सयवांनी जिर्लेलव रवबतव, पि त्यव कधी बवहरे येऊन गप्पव 

िवरत बसलेल्यव कुिवलव शदसल्यव नवहीत. गप्पव िवरवयलव, 

िेजवरीपवजवरीही त्यव जवत नसत. थोरली िलुगी कृष्ट्िव नवशिकच े

सधुवरक र्कील गांगवधर केतकर यवांच्यव र्कील शचरांजीर्वांनव, 

शर्श्वनवथ यवांनव शदली, दसुरी िलुगी फग्युासनिधील फेलो, पवांडुरांग 

रविचांद्र रै्द्य यवांनव शदली. आशि िथरुव यव शतसऱ यव कन्सयेचे पती, 

शतसरे जवर्ई, अलवहवबवदच े श्रीरांग सवने, जिानीहून केशि्रीिध्ये 

पीएच.डी करून आले होते. हवतविी आलेलव तरुि िोठव िलुगव 

शर्श्वनवथ हव १९०२ सवलच्यव प्लेगच्यव सवथीत गेलव. र्विन 

लहवनपिीच अशतसवरवने र्वरलव. ज्यव रवत्ी तो गेलव त्यवर्ेळी त्यव 

आजवरी िलुवलव घेऊन फेऱ यव िवरिवऱ यव आपल्यव भवच्यवलव ते ितृ 

बवलक गपुचपु सत्यभविवबवई ांच्यव जर्ळ नेऊन ठेर्वयलव 



लोकिवन्सयवांनी सवांशगतलां. सकवळी सत्यभविवबवई जवग्यव झवल्यव 

आशि िलुगव खपू रे्ळ झोपलवय असां म्हिवल्यव तवे्हव लोकिवन्सय 

आपल्यव पत्नीलव म्हिवले की, कवही इच्छव असेल तर पुढचव जन्सि 

घेईल. रवि आशि श्रीधर व्यर्श्थत आयषु्ट्य जगले. घरवत आपल्यव 

बशहिीचे शचरांजीर् धोंडोपांत आशि त्यवांचे धवकटे बांध ूगांगवधर ह ेदोन 

भवचे, लोकिवन्सयवांचे खवसगी सशचर्च होते. लोकिवन्सयवांचव सगळव 

िोठव व्यवप धोंडोपांतच सवांभवळवयचे. र्वड्यवत यिेवऱ यव प्रत्येकवलव 

चहव आशि जेर्िवची र्ेळ असेल तर जेर्ि शिळे. कचेरीतील गडी 

घरवचीही झवडलोट करत असेल. घरवत, फशनाचर असां कवही 

नव्हतांच. एक लोकिवन्सयवांची प्रशसद्ध आरविखचुी, त्यवांच्यव 

पु् तकवांचां कपवट, २ खचु्यवा आशि एक डे्क. सर्वांचीच रवहिी 

अगदी सवधी होती.  

 सत्यभविवबवई जरीची रेििी लगुडी नेसल्यवत असां कुिी 

पवशहलां नवही. लोकिवन्सयवांचां खडतर आयषु्ट्य, कोल्हवपरू 

प्रकरिवपवसनू झवलेलव तरुुां गर्वस, पांचहौद चहव प्रकरिवनांतरचां 

ग्रविण्यवचां सांकट, आशि िरे्टी िांडवलेचव शर्जनर्वस, सवरां त्यवांनी 

शनिटूपिे सहन केलां. लोकिवन्सय िांडवलेलव गेल्यवर्र िवत् त्यवांनी 

कवळ्यव बवांगड्यव, कवळ्यव िण्यवांचां िांगळसतू् एर्ढांच अांगवर्र 

धवरि केलां. लोकिवन्सय िांडवलेत असतवांनव ७ जनू १९१२ लव 

सत्यभविवबवई ांचां शनधन झवलां. ज्यव पत्वतनू त्यवांनव ही बवतिी आली, 



ती र्वचल्यवर्र त्यवांनी घरी शलशहलेल्यव पत्वत ‘’ बवतिी र्वचनू िी 

हवदरलो ‘’ असव जो िब्द र्वपरलव, तो अनेक सांकटकवळवतही 

त्यवांनी कधी र्वपरलव नव्हतव. त्यवतच आिखी शलशहलां की शतच्यव 

िरिसियी िी शतच्यव जर्ळ नवही यवचांच द:ुख जव्त आह.े िवझ्यव 

जीशर्तवचव एक भवग सिवप्त झवलव. सत्यभविबवई ांच्यव सर्ा र््त ु

जपनू ठेर्वयल्यव सवांशगतलां. िांडवलेहून सटुकव होऊन परत पणु्यवलव 

गेल्यवर्र, सत्यभविबवई ांचां आपि कवढलेलां शचत् घऊेन एक 

शचत्कवर आलव आशि त्यवने लोकिवन्सयवांनव सत्यभविवबवई ांचां शचत् 

दवखर्लां. धोंडोपांत म्हिवले, शकती छवन कवढलांय नव शचत् ! तेव्हव 

शचत्वकडे शनरखनू पवहत लोकिवन्सय म्हिवले, हर्ां तसां नवही आलांय 

शचत्.. धोंडोपांतवनी परत शचत् छवन र्वटतांय आपल्यवलव असां 

म्हटल्यवर्र गशहांर्रून म्हिवले, अरे, ती तलुव जव्त िवहीत की 

िलव? लोकिवन्सय िांडवलेलव गेल्यवर्र सत्यभविवबवईही एकही 

शदर्स घरवबवहरे पडल्यव नवहीत.. तेही एकव खोलीत बांद, ह्यवही एकव 

घरवत बांद. बांशदर्वसवत रवहवयलव, िांडवलेत हर्ां असां कुठवय? 

िांडवलेहून शलशहलेल्यव पत्वत सत्यभविवबवई ांनव त्यवांनी सवांगनूच ठेर्लां 

होतां, की आपली आशि ददुैर्वची टक्कर जुांपलली आहे. त्यवतनू 

कोिीतरी एक शजांकिवर शकां र्व हरिवर. अथवात आपि हवर न 

जवण्यवचव शनश्चय केलव तर आपिच शजांकू. त्यव कवळवतील 

परुुषवांच्यव तलुनेत लोकिवन्सयवांचांही िील हचे सविर्थया होतां म्हिनूच 



त्यवांच्यव िीलवर्र शिांतोडे उडर्ण्यवचव अश्लवघ्य, शनांदनीय प्रकवर 

इांग्रजवांनव तवईिहवरवज प्रकरिवत करवर्व लवगलव, इतकां  ित्तु्र् 

इांग्रजवांच्यव िनवत होतां लोकिवन्सयवांबद्दल.  

 लोकिवन्सयवांचवही तोच प्रशसद्ध पोिवख, जरीकवठी पवांढरां 

उपरि,े पगडी, अांगरखव आशि धोतर आशि लवल जोडे. अगदी 

सरुुर्वतीच्यव कवळवत पवगोटे आशि रांगीत सदरव घवलत असत. पि 

नांतर पवांढरव पोिवख आशि पगडी कवयि झवली. घरी सकवळी 

जेर्िवत पोळी असे िवत् रवत्ी फक्त भवत आिटी. जेर्तवांनव पवनवत 

पडेल ते जेर्वयचां. त्यवच्यव चर्ीर्र टीकवही करत नसत आशि छवन 

झवलव असेल पदवथा तर कौतकुही करत नसत. जेर्वयचां आशि 

िवडीर्र लगेच जवयचां हवच शनत्यक्रि. दपुवरी छवन झोप घेत. 

लोकिवन्सयवांची चैन म्हिजे उन्सहवळ्यवत बफा  घवतलेलां शजांजरेड शकां र्व 

थांड सोडवर्ॉटर. पु् तक, सपुवरी आशि चहव ही लोकिवन्सयवांची तीन 

जबरद्त व्यसनांच. अडशकत्तव नसलव तर दवतवनेच सपुवरी फोडत. 

पु् तकवांच्यव कपवटवत कोितां पु् तक कुठे आहे हे त्यवांनवच िवहीत 

असे. अशतिय शि्तीचे, व्यर्श्थत होते लोकिवन्सय. पत्वची घडी 

किी घवलवयची, ्टॅम्प कसव आशि कुठां लवर्वयचव यवची शि्त 

असे. रे्ळ शिळवलव की त्यवांच्यव आरविखचुीत, एक पवय खचुीच्यव 

हवतवर्र टवकून पु् तक र्वचत बसिे ही त्यवांच्यवसवठी िोठी पर्ािी, 

जी फवर थोड्यव रे्ळेलव त्यवांच्यव र्वट्यवलव येई. पु् तक शकतीही िोठां 



जवडजडू असलां तरी दोन तवसवत ते सांपर्नू टवकत. एर्ढ्यवत पु् तक 

र्वचनू सांपलां? असां आश्चयवाने कुिी शर्चवरलां की सवांगत, एकदव कव 

लेखकवच्यव शर्चवरवचव धवगव कोित्यव रोखवने जवतो ह ेकळलां की 

िग पु् तक र्वचनू होतां. र्वचलेल्यव पु् तकवतलव कोितव िजकूर 

कोित्यव पवनवर्र आह े हहेी ते सवांग ू िकत ही त्यवांच्यव अफवट 

्िरििक्तीची किवल होती. परत त्यवर्रही त्यवांचां उत्तर असे की जो 

िजकूर िनवलव भवर्तो, तो कुठे आह ेहे आपोआप लिवत रवहतां. 

ही पु् तकां ही कथव कवदांबऱ यवांची नसनू धिाग्रांथ, तत्त्र्ज्ञवन, रे्द-

परुविां-उपशनषद अिव जड शर्षयवांर्रची असत. चहव ह े आर्डतां 

पेय. िलुवांनवही चहव हर्व असवयवचव पि त्यवांनव ते दधू प्यवयलव 

लवर्वयच ेआशि िलुवांनी, तमु्ही िवत् चहव शपतव, अिी तक्रवर केली 

की बवप दवरू प्यवयलव म्हिनू िलुवांनी प्यवयची नसते असव त्यवांनव 

दि शिळे. झोपेर्र त्यवांचव किवलीचव तवबव होतव. आतव िी झोपतो 

ह ेज्यव ििवलव म्हित, त्यवच्यव दसुऱ यव ििी घोरवयलव लवगलेले 

असत, आशि जवे्हव त्यवांची उठवयची रे्ळ असेल त्यव ििी जवगे 

होत असत.  

 त्यवांच्यव घरवत होिहर्न, व्रतर्ैकल्य, कुठल्यवतरी पजूव 

असां कधी होत नसे. धवशिाकपिव होतव, पि त्यवचां प्र्थ नव्हतां. 



 र्वड्यवत सतत लोकवांची र्दाळ असे पि कोितव िविसू 

कोित्यव कविवसवठी लवयक ह े गिु जोखनूच ते त्यव िविसवलव 

सवांभवळीत असत. त्यव र्दाळीतील कवही लोक ह े त्यवांचां गपु्तहरे 

खवतांच होतां, पोशलस खवत्यवतनू शनघवलेल्यव बवतम्यव आधी 

त्यवांच्यवचकडे पोचत, कवही चतरु लेखक, कवही अांगिेहनत 

करिवरे, कवही शनष्ठवर्ांत, कवही नसुते चतरु बोलके, कवही 

दसुऱ यवच्यव अांगवर्र सोडवयलव लवयक, कवही कोटा कचरेीची कविे 

करवयलव लवयक, कवही शर्श्ववस,ू कवही धवडसी, कवही 

लोकिवन्सयवांच्यव पिवची र्वहर्व आशि प्रशतपिवची शनांदव करण्यवत 

पटवईत, कवही उसनां अर्सवन आिनू तोंडवचव पट्टव चवलर्नू 

भवांडिवरे, असे अनेक असत. अगदी जर्ळचे खरे शित् म्हिजे 

शचत्िवळेचे िवलक र्वसदुरे्रवर् जोिी, दवजीसवहबे खरे, बडोद्यवच े

बवपट,आशि त्यवांचे भवचे धोंडोपांत एर्ढेच होते. त्यवांच्यवबरोबरच 

खलबतखवन्सयवतील गपु्त कवरर्वयव आखल्यव जवत. गवर्वतील 

चळर्ळीतील गपु्त डवर् आखिे, िहत्त्र्वची बवतिी शछद्र पवडून 

शिळर्िे, बवहरे िदु्दवि कवय बोलवयचां आशि न बोलवयचां यवचां 

धोरि आखिे, आशि आशथाक व्यर््थव पवहिे, यव सवऱ यवांचव 

शर्चवर फक्त यव शित्वांबरोबर होत असे. एर्ढे आपि लोकिवन्सय, 

लोकवांचे नेते, पि आपि शिष्ट्य तयवर कव करू िकलव नवहीत असां 

एकवने शर्चवरल्यवर्र ते म्हिवले, िवझ्यवबरोबर कवि करिां म्हिज े



लवडू खविां नवही..ती सळुवर्रची पोळी आह.े इथे सक्तिजरुी करवर्ी 

लवगते, पढुवरीपि शिळर्िां म्हिजे पी हळद, हो गोरी नव्ह.े. 

आतवच्यव िलुवांनव ते हर्ां असतां. अांगिेहनत नको असते. ती सक्त 

िजरुी शसांहवसनवसवरखी ्र्रवज्यवसवठी लोकिवन्सयवांनी आनांदवने 

उपभोगली.. 

 त्यवांची आरविखचुी हीच त्यवांच्यव सबांध आयषु्ट्यवतील 

कतृात्र्वची एकिेर् सविीदवर. ्र्त: लोकिवन्सय यवच खचुीर्र बसनू 

र्तािवनपत्वचव सर्ा िजकुर लेखकवकडून शलहून घेत. यवच खचुीर्र 

बसनू लोकवांच्यव भेटीगवठी, गप्पव गोष्टी, इांग्रजवांशर्रुद्धच्यव चवली, 

आकवर घेत. िजकुर सवांगत असतवांनव अडशकत्त्यवने सपुवरी कवतरत 

ती तोंडवत टवकण्यवचां कवि चवले. कवही कठीि ्र्रूपवचव िजकुर 

असेल तेव्हव डोक्यवर्र हवतवने थवपण्यवची त्यवांनव सर्य होती. 

झोपण्यवव्यशतररक्तवचव सवरव रे्ळ ते यव खचुीतच असत. अनेक 

पु् तकवांच्यव शर्षयवांचां शचांतन-िनन यवच खचुीर्र झवलां.  

 आपल्यव िलुवांर्रही त्यवांचां बवरीक लि असे. त्यवांची 

नखेही ते तपवसत. अभ्यवसवच्यव र्ह्यव बघत. तवलिीच्यव 

व्यवयविवर्र त्यवांचव शर्श्ववस होतव. रोज सकवळी ते ्र्त: तवलीि 

करत आशि िलुवांनवही करवयलव लवर्त. एक तवलीि िव्तर 

िलुवांसवठी ठेर्लव होतव आशि घरवतच व्यवयवििवळव उघडली 



होती. जेर्वयलव िलुां आली की िेहनतीचां जेर्िवर की फुकटचां असां 

शर्चवरवत, म्हिजे अभ्यवस करत होतवत की ररकविे होतवत? ‘ 

कोितवही उद्योग करव पि त्यवत प्रवर्ीण्य शिळर्व, चविड्यवचे जोडे 

बनर्नू शर्कलेत तरी हरकत नवही, पि जोडे म्हटलां की लोकवांच्यव 

िनवत तिुचां नवर्च आलां पवशहजे, जसां चहव म्हटलां की शलप्टनच 

लोकवांनव आठर्तो, शबश्कटां म्हटलां की पविरचां नवर् आठर्त तसां. 

आपवपल्यव िनोर्तृ्तीनसुवर व्यर्सवय करवयचां प्रत्येकवने ठरर्लां तर 

हव दिे सधुवरवयलव रे्ळ लवगिवर नवही, ’ हव त्यवांचव िलुवांनव सल्लव 

होतव. िलुवांसवठी त्यवांनी कॅिेरव आिनू शदलव होतव. एक तटू्ट ठेऊन 

िलुवांनव घोडे्र्वरी शिकर्ली होती. एक तवशलि िव्तरही ठेर्लव 

होतव.  

 शसांहगड ह ेलोकिवन्सयवांचां अत्यांत आर्डतां शठकवि, शतथली 

गवर हर्व, िवर्ळे आशि िहवरवजवांची सतत आठर्ि ह ेशजव्हवळ्यवचे 

शर्षय. िवर्ळ्यवांिी बोलिां हव आर्डतव छांद. १८९० सवली 

रविलवल नवईक यवांच्यवकडून त्यवांनी जिीन शर्कत घेतली आशि 

दवजीसवहबे खरे यवांच्यवबरोबर शिळून एक कौलवरू बांगलव बवांधलव. 

सर्ा कवयवाचव व्यवप िवगे ठेर्नू, िे िशहन्सयवतील कवही शदर्स ते शतथे 

एकत् घवलर्त..सांध्यवकवळी सयूवा्त पवहवयलव लोकिवन्सय 

कुटुांबवबरोबर बवलेशकल्ल्यवर्र जवत आशि िलुां खेळत असतवांनव 

पती-पत्नी गप्पव िवरत बसत. शतथेही लोक भेटवयलव यते. एकदव 



शटळक-खरे, दोघवांची िलुां बशुद्धबळ खेळत बसली होती, तेव्हव हे 

दोघे बवप लोक आधी िलुवांच्यव िवगे खेळ बघत बसले आशि िग 

त्यवांनव बवजलूव सवरून आपिच खेळत बसले. सत्यवत असलेले गोरे 

शर्रुद्ध कवळे हव कठीि खडतर डवर् खेळिवरे दोघे सोंगट्यवांच्यव 

डवर्वतही तेर्ढेच रिले.  

 तवपीबवई ांिी १८७१ सवलविध्ये शर्र्वह झवल्यवर्र त्यवच 

र्षी ३१ जलैु, १८७१ लव गांगवधरपांत जलोदरवने र्वरले. हव योग 

शर्शचत् होतव. लोकिवन्सयवांचव कैलवसर्वस ३१ जलैु, िध्यरवत्ी 

१२.४० र्वजतव झवलव, म्हिनू १ ऑग्ट तवरीख लवगली. त्यवच 

सवली, १६ व्यव र्षी, लोकिवन्सयवांनी डेक्कन कॉलेजवत प्ररे्ि 

घेतलव. कॉलेजच्यव र्सशतगहृवतच ते रवहवयलव लवगले. 

गांगवधरपांतवनव आपल्यव शचरांजीर्वांच्यव प्रखर बशुद्धिते्तचव अनभुर् 

असल्यविळेु त्यवलव शिष्ट्यर्तृ्ती शिळिवरच म्हिनू आपल्यव त्यवांनी 

आपल्यव शिळकतीचे दोन भवग केले, त्यवतील सिुवरे ५००० रुपये 

िलुवच्यव शिििवसवठी ठेर्ले आशि थोडे पैसे आपल्यव धवकट्यव 

बांधूांनव ठेर्ले पि शचरांजीर्वांचां पविी कवही रे्गळांच होतां. कठीि प्रश्न 

सगळे आशि पवस होण्यवपरुतेप बवकी प्रश्न सोडर्वयचे, िग किी 

शिळिवर शिष्ट्यर्तृ्ती िलुवलव? र्डील गेल्यवर्र लोकिवन्सय 

कवकवांकडेच रवशहले.  



 डेक्कन कॉलेजिध्ये केरोपांत छते् आशि प्रो. िटू िलुवांचे 

आर्डते प्रोफेसर होते. आशि फॉरे्ट नवर्वचे जे प्रवध्यवपक होते, ते 

इांग्रजी शर्षयवलव चवांगले पि गशित अगदीच र्वईट शिकर्वयचे. 

म्हिनू लोकिवन्सयवांच्यव नेततृ्र्वखवली सर्ा शर्द्यवर्थयवांनी 

शप्रशन्ससपवलवांकडे अजा करवयचां ठरलां. पि पशहली सही करिवरवलव 

शििव होईल म्हिनू लोकिवन्सयवांनी अजवार्र गोलवकवर सह्यव 

करवयलव सवांशगतल्यव. तरीही सर्वांनव एक र्षां परीिेलव बस ू न 

दणे्यवची शििव झवलीच. िग ती टिा लोकिवन्सयवांनी िुांबईच्यव 

एशल्फन्स्टन कॉलेजिध्ये प्ररे्ि घेऊन पिूा केली. शतथे त्यवांचे 

गशितवचे प्रोफेसर होते. शि. हथॅोनार्ेट त्यवांनी लोकिवन्सयवांची 

गशितवतील अचवट बदु्धी पवहून, गशितवतील इतर हुिवर िलुवांबरोबर 

त्यवांनवही कठीि गशितां घवतली. ती लोकिवन्सयवांनी सहज सोडर्ली 

तेव्हव प्रोफेसरवांनी ते कें शिजची जनाल्स ते िवगर्त असत त्यवतील 

कठीि गशितां सोडर्वयलव शदली, तीही लगेच लोकिवन्सयवांनी एकव 

बैठकीत सोडर्ली आशि र्ही प्रोफेसरवांनव दवखर्ली. तेव्हव प्रोफेसर 

म्हिवले,  

‘ Oh, Good chap. I never thought you were capable 

of solving them in such intelligent methods ’ िग झवलां. 

प्रोफेसरवांनी लगेच हव िवझव शिष्ट्य आह े असां सवांगवयलव सरुुर्वत 

केली. खरांतर ते चकूही नव्हतां. पि सत्यर्चनी यव िहविवनर्वलव ह े



कसां िवनर्वर्ां? त्यवांनी प्रोफेसरवांनव सरळ िब्दवत सवांशगतलां की िी 

तिुचव नवही, केरूनवनवांचव शिष्ट्य आह.े यव सत्यां ियूवतचव पररिवि 

िवत् अशप्रयि न ियूवतिध्ये झवलव. बी.ए. झवल्यवर्र गशितवत त्यवांनी 

एि.ए. करवयचां ठरर्लां. त्यव परीिेलव तेच Hathornwet परीिक 

म्हिनू आले आशि जनुव रवग धरून प्रोफेसरवांनी लोकिवन्सयवांनव 

गशितवत नवपवस करून टवकलां. शनयतीचीच ती इच्छव असवर्ी 

बहुतेक, कवरि पढुच्यव आयषु्ट्यवलव त्यवांनव र्शकली ज्ञवनवची गरज 

होती. एि.ए. त नवपवस झवल्यवर्र लोकिवन्सयवांनी सरळ कवयद्यवच्यव 

अभ्यवसवठी लॉ ां कॉलेजिध्ये प्रर्ेि घेतलव. रवत्ी सगळीकडे 

शनजवनीज झवली की शहांद ू लॉ आशि शहांद ू धिािवस्त्रवचव अभ्यवस 

करून त्यवत त्यवांनी प्रवशर्ण्य शिळर्लां. दोन र्षवांिध्ये कवयद्यवची 

पदर्ी १८७९ सवलवत शिळर्ली. हवयकोटवची र्शकलीची सनदही 

शिळवली पि पढुचां ध्येय शनशश्चत होतां. त्यवांचव अभ्यवस रवत्ीच चवले. 

शदर्सभर कवहीतरी ‘ शनष्ट्कवि किायोग ’ चवले.  

 लॉ कॉलेज सन १८६६ िधेच पणु्यवत सरुू झवलां होतां. 

कॉलेजचव कवरभवरही अजनू नीट सरुू झवलव नव्हतव. यव कॉलेजने 

पशहली परीिव घेतली तवे्हव फक्त ५ शर्द्यवथी होते. त्यव सर्ा िलुवांनी 

एकत् शिळून उत्तर पशत्कव शलशहली. कवरि पेपर कसव शलहवयचव त े

कुिवलवच िवहीत नव्हतां. तेव्हव लोकवांनी कॉलेजर्र टीकवही केली 

होती आशि लॉटरी पद्धतीने िलुवांनव पवस करवयलव हर्ां होतां असव 



कुशत्सत िेरव िवरलव होतव. इ. स. १८७९ सवलवपयांत यव कॉलेजची 

सांख्यव िवत् भरवभर र्वढत गेली. लोकिवन्सयवांनी कवयद्यवची पदर्ी 

शिळर्ली, पि र्शकली करवयची नव्हतीच. दिेवसवठी ्र्रवज्य 

शिळर्वयचां ध्येय होतां. दिे आपि चवलर्वयचव शनधवार होतव. 

डेक्कन कॉलेजिध्ये तवे्हव त्यवांचे सहकवरी होते ते, दवजीसवहबे खरे, 

दवदवसवहबे खवपडे जे पढेु िोठे र्कील झवले, सर नवरवयि 

चांदवर्रकर, सधुवरक गोपवळ गिेि आगरकर, श्रीधर उपवसनी, 

िवरांगपविी, आर. डी. सेठिव, द्तरू, असे िोठे जे आपल्यव िेत्वत 

पढेु खपू चिकले. गोपवळ गिेि आगरकरवांची शर्िेष िैत्ी. दोघवांची 

्र्प्नां सवरखीच होती. दिेकवयवालव र्वहून घ्यवयचां.  

 लोकिवन्सय आशि आगरकर जोडी िहवरवष्ट्रवच्यव 

इशतहवसवत प्रचांड गवजली. दोघेही बदु्धीिवन. दोघेही त्यवगबदु्धीने 

भवरलेल,े दोघेही आक्रिक, आग्रही आशि हट्टी. दोघेही 

दिेकवयवासवठी सखुवसीन आयषु्ट्यवकडे पवठ शफरर्लेले..पि एकवचव 

प्रर्वस सिवज सधुवरिव यव उत्तर ध्ररु्वकडे तर एकवचव आधी ् र्रवज्य 

शिळर्िां यव दशिि ध्ररु्वकडे. दिेवसवठी तळिळिवरे पि एकत् 

आलेच नवहीत दोघे. कॉलेजच्यव शदर्सवांिध्ये, नेहिी शफरवयलव 

जवत, सवदीलबवबवच्यव टेकडीर्र बसनू दिेवच्यव अर्नीतीची चचवा 

करत असत. आगरकर सिवजवच्यव सर्ा जनुवट चवलीरीती िोडून 

टवकून नर्ीन आधशुनक दृष्टी दणे्यवसवठी झपवटलेले आशि 



लोकिवन्सय, इांग्रजवांनव घवलर्नू आधी ्र्रवज्य शिळर् ू आशि िग 

आपले कवयद े आपि करून सिवजवतील रूढी बदलनू टवकू यव 

शर्चवरवांचे. आपल्यव जनु्सयव परांपरवांच्यव िवगचव िदु्ध हते ुिोधनू तो 

सवांभवळवर्व आशि ओांगळ, दषु्ट प्रथव घवलर्ण्यवसवठी आधी जनित 

तयवर करून िग आपोआप त्यव बदलतील यव शर्चवरवांच े

लोकिवन्सय. त्यविळेु यव दोघवांचे शर्चवर म्हिजे दिेवलव प्रगतीकडे 

नेिवऱ यव गवडीचे दोन सिवांतर रूळ होते. सविवशजक सधुवरिवांपेिव 

्र्रवज्य लर्कर शिळेल यवची लोकिवन्सयवांनव खवत्ी होती. एकवच 

रे्ळी सधुवरिव आशि ्र्रवज्य यव दोन शभन्सन िवगवांर्रून जवण्यवने 

कवहीच सवधी होिवर नवही हहेी ते जवित होते. सर्वात िहत्त्र्वचां 

म्हिजे त्यवांनव जनजवगतृी करून ्र्रवज्य प्रवप्तीसवठी इांग्रज 

सरकवरशर्रुद्ध जनचळर्ळ उभी करवयची होती, तर सिवज सधुवरिव 

करिवरवांनव र्वळीत जवऊन पडवर्ां लवगत होतां ते त्यवांनव चवलिवरच 

नव्हतां. िनषु्ट्य सांग्रह हव त्यवांचव आत्िव होतव. सधुवरिवांनव त्यवांचव 

शर्रोध नव्हतव तर त्यव घवईघवईने करण्यवलव होतव. इांग्रजवांनी 

आपल्यव धिापीठवांच्यव, िांकरवचवयवांच्यव अशधकवरवत लडुबडू करून 

पीठवांचव आब जविां िांजरू नव्हतां म्हिनूच धवशिाक कवयद्यवतील 

सरकवरचव ह्तिेप त्यवांनव िांजरू नव्हतव. लोकवांच्यव घोळक्यवत 



रििवरे ते होते म्हिनूच िलव तिुचव पैसव नको, कवही नको, फक्त 

तिुचां अांत:करि द्यव असां ते म्हित.  

 लोकिवन्सय हव एर्ढवच िब्द उच्चवरलव तरी कोित्यवही 

भवरतीयवांच्यव सिोर लोकिवन्सय बवळ गांगवधर शटळकच येतवत. न्सय ू

इांशग्लि ्कूल आशि फग्युासन कॉलेज कवढून शिििवत आयषु्ट्य 

घवलर्वयचां म्हितव म्हितव, केसरीचे सांपवदक झवले, केसरी िरवठव 

हवतवत आल्यविळेु सवर्ाजशनक आयषु्ट्यवत शिरले, सवर्ाजशनक 

आयषु्ट्यवत शिरले म्हिनू आपोआप रवजकवरिविी सांबांध आलव. 

रवजकवरि हवती घेतलां आशि भवरतीय भिूीर्र सर्ा िेत्वत सर्वांगवने 

प्रर्वही झवले. एकीकडे र्ेद-परुविे-िहवभवरतवचव अभ्यवसक तप्र्ी, 

रवजकवरिवत शिरून ्र्रवज्य लढ्यवचव सेनवपती झवले. एक िहवन 

गशिती, कवयद्यवचव अभ्यवसक होऊन आपल्यवशर्रुद्ध चवलिवऱ यव 

खटल्यवांिध्ये कवयद्यवचव कीस पडवयलव लवगलव, एक िहवन सां्कृत 

पांशडत, गिपशत उत्सर् आशि शिर्वजी उत्सर्वचव, चळर्ळींचव 

प्रवरांभकतवा झवलव, एक कुटुांब र्त्सल, लोकप्रेिवचव भोक्तव, 

िवळेतील शििक होण्यवची ् र्प्नां पवहिवरव परुुष रवजबांदी म्हिनू ६ 

र्षवांच्यव शर्जनर्वसवत जवऊन पडलव आशि गीतवरह्य यव िहवन 

ग्रांथवचव कतवा ठरलव. यव धकवधकीच्यव िवनशसक तविवांच्यव आशि 

र्वदळी आयषु्ट्यवक्रिवतही त्यवांचे ‘ ओरवयन ’ आशि ‘ आयवांचे िळू 



र्सशत्थवन ’ह े अलौशकक इांग्रजी िोधग्रांथ जवगशतक 

खगोलिवस्त्रीय ऐशतहवशसक सवशहत्यवत अिलू्य भर टवकून गेले...  

 िन्र्ी बेडर आशि किखर ् र्भवर्, प्रचांड आत्िशर्श्ववस, 

हवती घेतलेल्यव कवयवाचव सखोल अभ्यवस करून त्यवर्र तटूुन 

पडिां, आपल्यव अफवट ्िरििक्तीर्र सिोर येिवऱ यव िविसवांच े

चेहरेे कवयि लिवत ठेर्िां, चैनीची शनषू्ठर अनवसक्ती, पदरचव पैसव 

खचा करून सविवन्सयवांच्यव अडचिी सोडर्वयलव धवर्नू जविां, 

दिेवच्यव ्र्वतांत्र्यवसवठी लढून हवल अपेष्टव, तरुुां गर्वस सोसिां, अन 

इांग्रज सत्तवशधकवऱ यवांसवठी एक जबरद्त ित् ूहोिां, ही बहूआयविी, 

बहूपेडी, त्यवांची ओळख.  

 यव गिुवांनी ते सवर्ाजशनक आयषु्ट्यवत उतरले आशि सधुवरक 

आगरकरवांपवसनू शर्भक्त झवले. कॉलेज सांपल्यवर्र दोघवांनी शर्चवर 

करून एक शनिाय नक्की केलव तो म्हिजे सरुुर्वत शििि िेत्वत 

करवयची आशि त्यवसवठी िवळव कवढवयची. यव दोघवांनी सर्ा 

तरुिवांनव एकच िांत् शदलव होतव तो म्हिजे, ‘’ आपल्यव रवष्ट्रवचव 

शर्चवर करव, कविवलव लवगव, नसुत्यव आहवर शर्हवरवसवठी िवनर् 

जन्सि नवही. ’ असं हे सूर्यस्बंब..आभाळ कोसळलं तर त्र्ाच्र्ा 

छातीवर उभा राहीन म्हणणारा दुदयम्र् राष्ट्रपुरुष.. मवराज्र्ाची 

आग हृदर्ात घेऊन भारतीर् राजकीर् स्िस्तजावर चमकला 



आस्ण अमताला जाईपरं्त इगं्रजांना आपल्र्ाभोवती 

नाचवलं आस्ण अखेरची बाबा महाराज केस स्जंकून नाहीसा 

झाला.  

 कुटील रवजकवरि, लबवड्यव, भवरतीयवांच्यविध्ये तोडफोड, 

भवरतवच्यव नैसशगाक सवधनसविग्री आशि जडजर्वशहरवची लटू 

यवर्रच इांग्रजवांनी सत्तव कवबीज केली. आपली जांगलां इांग्लांडिधील 

आगगवडीच्यव ्लीपसासवठी, कवपसवच्यव गवठी िॅ ांचे्टरिधील 

कवपड शगरण्यवांसवठी, शिर्वय खशनजां जहवजां भरभरून जवत होतां. 

लोकिवन्सय ह ेउघड्यव डोळ्यवांनी पवहत होत ेआशि तळिळत होते. 

इांग्रजवांचां खरां रूप ओळखिवरे जे कवही थोडे होते, त्यवत 

लोकिवन्सयही होते. बवकीच े इांग्रजवांपढेु हवांजी हवांजी करिवरे होते. 

शहांद-ूिसुलिवन धिीयवांिध्ये फूट पवडून त्यवांनी आपल्यव सते्तचव पवयव 

रचलव. त्यव आधी शदल्लीच्यव सल्तनतीर्र सर्ा अफगवि आशि 

तकुी सलुतवन होते, पि ह े दोन्सही धिा एकत् नवांदत होते. सम्रवट 

अकबरवने तर ही दरी बजुर्ण्यवचव ्र्त:च खपू प्रयत्न केलव. 

हदै्रवबवदच्यव शनजविवचव शदर्वि शर्ठ्ठल सुांदर िरवठी होतव, तर िहांिद 

तघुलकवची आई ्र्त: शहांद ू होती. शिर्वजी िहवरवजवांकडे 

शर्जवपरूचे पठवि चवकरी िवगवयलव आले तेव्हव गोिवजी पवनसांबळ 

यवांनी िहवरवजवांनव, आतव तमु्ही रवज्यकते आहवत, त्यवांनव चवकरीत 

घ्यव असव सल्लव शदलव होतव. यव दोन धिीयवांर्र सत्तव गवजर्वयची 



तर त्यवांच्यवत भवांडिां लवगिां जरुरीचां होतां. तोच इांग्रज 

रवज्यलोलपूवांचव पवयव होतव. अफगविी-तकुी-िघुल रवज्यकत े

भवरतवत आले आशि इथेच रिले, इथल्यवच िवतीिी एकरूप झवले. 

पि शिशटि िवत् भवरत लटूुन शनघनू गेले..म्हिनूच त्यवांनव ‘ चले 

जवर् ’ ह ेिब्द गवांधीजींनी ऐकर्ले. 

  यव शिटीिवांसवठी लढण्यवसवठी लोकिवन्सयवांनी त्यवांच्यवच 

शर्चवरवांच्यव िस्त्रवने लढवई शदली. लोक जेव्हव त्यवांनव शर्चवरत की 

एर्ढे इांग्रजवांिी लढतव तर त्यवांच्यव न्सयवयव्यर््थेर्र तिुचव एर्ढव 

शर्श्ववस कसव? तेव्हव त्यवांनी शदलेलां िवशिाक उत्तर त्यवांच्यव रवजकीय 

ितु्सद्दीपिवची आशि रिनीतीचां होतां. ते म्हिवले,  

 ‘ िवझव न्सयवयसां्थेर्र शर्श्ववस आह,े हव िवझव शर्श्ववस 

अनवठवयी आह ेअसां खपू लोक म्हितवत. पि त्यवांनव खरां कळत 

नवही. शिशटि लोक जवत्यवच कवयद्यवचे अशभिवनी आहते. 

अन्सयवयसदु्धव ते कवयद्यवच्यव चौकटीत करतवत. तेव्हव त्यवांच्यव यव 

िवस्त्रवचव त्यवांच्यवच शर्रुद्ध िी उपयोग करतो. शप्रव्ही कौशन्ससलपयांत 

भवांडत जवतवांनव, कवयद्यवचव कीस कवढतवांनव, त्यवांच्यव ्र्भवर्वचां 

शहडीस रूप लोकवांपयांत पोचर्ण्यवची िलव सांधी शिळते. कोटवात 

िलव त्यवांच्यव शर्रुद्ध बोलतव येतां ही सांधी कवय किी आह?े 

लोकजवगतृी करण्यवचां ते अिोघ िस्त्रच आह.े सलुतवनवांच्यव शकां र्व 



िघुलवांच्यव दरबवरवत आपल्यवलव लगेच तोफेच्यव तोंडी शदलां गेलां 

असतां, जनु्सयव रवजर्टीत आशि यव रवजर्टीतलव हवच फरक आह.े’ 

ह े ते बोलनू दवखर्त. न्सयवयवलयवतील शपांजऱ यवत उभे रवहून ते जे 

बोलत त्यवने रवज्यकत्यवांची जवहीर बदनविी करतव यते असे, 

त्यवलवच इांग्रजी रवज्यकते घवबरत असत. कवरि यवचव सगळव 

तपिील जगभरच्यव इांग्रजवांनव आशि यरुोशपयन रवष्ट्रवांनव शिळत असे.  

 इांग्रजी सरकवरलव छळण्यवची एकही सांधी ते सोडत नसत, 

नव्ह ेशनिवािच करत असत त्यवचां उत्ति उदवहरि म्हिजे, कॉ ाँग्रेसची 

प्रवांशतक सभव धवरर्वडलव होती. शतथे जवतवांनव ते, दवजीसवहबे खरे, 

गोपवळ कृष्ट्ि गोखले एकत् जवत होते. र्वटेत दवजी खऱ यवांनी आपलां 

अध्यिीय भवषि लोकिवन्सयवांनव दवखर्लां. ते र्वचनू त्यवर्र 

लोकिवन्सय म्हिवले,  

 ‘ भवषि उत्कृष्ट आह ेयवत िांकव नवही. पि आपली सर्ा 

िते सरकवरलव दवखर्नू सरकवरलव शनरुत्तर करण्यवपेिव जविनू बजुनू 

एखवदां सविवन्सय शर्धवन असां करून ठेर्वर्ां की ते खोडण्यवच्यव 

लोभवने सरकवरने आपल्यवर्र धवर्नू यवरे्, आशि त्यवचव फवयदव 

घेऊन कवटेरी कुां पिवर्र टवकलेल्यव र्स्त्रवप्रिविे त्यवांची अर््थव 

आपि करून ठेर्वर्ी. आशि िग असां धोपटवर्ां की किवलव आपि 



यवांच्यव र्वटेलव गेलो असां त्यवांनव झवलां पवशहजे. ’ ही त्यवांची खिुखिुी 

सर्वांनव झेपिवरी नव्हती.  

 एकदव शर्ांचरूकर सरदवरवांच्यव जशिनीच्यव कविवसवठी 

लोकिवन्सय िनिवडलव गेले होते. कवि झवल्यवर्र ते औरांगवबवदलव 

जवण्यवसवठी ्टेिनर्र गेले. तेर्ढ्यवत लॉडा कझान यवांची गवडी 

्टेिनवत शिरली. ्टेिनवत प्रचांड पोशलस बांदोब्त होतव. तेव्हव 

लोकिवन्सय शर्ांचरूकरवांनव म्हिवले की आत्तव जर इथल्यव दसुऱ यव 

कुिी यव आगगवडीर्र खडव जरी िवरलव नव तर हे पोशलस िलवच 

पकडतील. इांग्रज त्यवांचव दे्वष करत होते ह ेलोकिवन्सयवांनव िवहीतही 

होतां. इांग्रजवांनवही त्यवांची लोकशप्रयतव हवच खरव धवक होतव.  

  



प्रखर बुस्िमत्ता. 

  

 त्यवांच्यव सांगतीत अगदी दहव शिशनटेही जरी ज्यवने ज्यवने 

घवलर्ली त्यवलव लोकिवन्सयवांच्यव प्रखर आशि अलौशकक 

बशुद्धिते्तचव अनभुर् आल्यवशिर्वय रवशहलव नवही. त्यवांचे शर्चवर 

अत्यांत सु् पष्ट, ितां शनखवलस, अभ्यवसपिूा, आशि ्र्त:चव शर्चवर 

न करतव सिवजवचव शर्चवर करून घेतलेली असत. गशित आशि 

सां्कृत यव शर्षयवांर्र त्यवांची पकड तर होतीच, पि इतर 

शर्षयवांिध्येही त्यवांचां असविवन्सय प्रभतु्र् होतां. तरीही कुिी त्यवांनव 

शजशनयस म्हटलां की म्हित, िी कसलव शजशनयस, खरे हुिवर तर 

न्सयव. िवधर्रवर् रवनडे आशि लोकशहतर्वदी गोपवळ हरी देििखु.  

  त्यवांचव गवयकर्वड र्वडव भटेीसवठी सर्वांसवठी सर्ाकवळ 

खलुव असे. र्वड्यवच्यव दवरवत एक भै्यव उभव असे. त्यवलव कुिी 

लोकिवन्सय आहते कव शर्चवरलां की तो र्रच्यव िवडीकडे बोट 

दवखर्नू शतथे जव म्हित असे. र्वड्यवत अिव भटेीलव येिवऱ यव 

लोकवांची सतत र्दाळ असे. बरेचजि लोकिवन्सयवांच्यव ज्ञवनवचव 

उपयोग आपले प्रश्न, शचांतव, शिटर्ण्यवसवठी करून घ्यवयलवच येत.  

 एकदव उत्तरेकडचव एक सांगीतज्ञ आपलव सांगीतवर्रचव 

प्रबांध घेऊन त्यवांनव दवखर्वयलव आलव. दीड दोन तवस 



लोकिवन्सयवांिी बोलनू खवली उतरल्यवर्र म्हिवलव, ‘ िलव असां 

कळलां होतां की लोकिवन्सयवांनव सांगीतविध्ये अशजबवत रुशच नवही. 

पि दोन तवस ते िवझ्यविी जनुी ओळख असल्यवसवरख ेबोलले. 

पि िवझव सगळव शनबांध पवहून इतक्यव सचूनव केल्यव की त्यवांनव 

गवण्यवतील कवही कळत नवही, असां म्हिण्यवची िवझी छवतीच 

होिवर नवही. ’ ्र्रवांच्यव सरोर्रवत पोहिवऱ यव त्यव नवरवयि 

रवजहांसवलव बवलगांधर्ा उपवधी दऊेन यथोशचत सन्सिवन करिवऱ यव 

लोकिवन्सयवांनव सांगीत कळत नवही असां म्हििवर तरी कोि? 

तमु्हवलव भवरतीय सांगीत आर्डत नवही कव? असां शर्चवरलां तर ते 

म्हित की एकदव कव रे्दवांचव घनगांभीर ्र्र ऐकलव की बवकी कवही 

गोड लवगत नवही.. 

 असवच एक कवपड व्यवपवरी त्यवांच्यव दिानवसवठी आलव. 

त्यवच्यविी तेजी िांदी, भवांडर्ल, शकां िती, यवर्र लोकिवन्सय एर्ढ े

बोलले की जवतवांनव तो िविसू म्हिवलव की आिचव शपढीजवत धांदव 

असनूही यवांच्यविळेु आपि धांदव कसव करवर्व ते शिकलो. ते 

कवपडवचव व्यवपवरही करतवत कव? आशि तो व्यवपवरी शनघनू 

गेल्यवर्र लोकिवन्सय घरवतल्यवांनव म्हिवले की हवती घेतलेल्यव 

शर्षयवचव अभ्यवस न करतव ह ेकसव कवय व्यर्सवय करतवत कुिवस 

ठवऊक.   



 एकदव एक शित् आपल्यव शित्वलव म्हिवलव, '' कवय रे ! त ू

नेहिी र्वड्यवर्र जवत असतोस. तझुे ते लोकिवन्सय घरी असतवत 

तेव्हव करतवत तरी कवय? नसुते ह्यवच्यविी त्यवच्यविी बोलतच 

बसलेले असतवत नव? '' शित्वलव त्यवचां ह ेबोलिां आर्डलां नवही. 

तो म्हिवलव की उद्यव िी तलुव र्वड्यवर्र घेऊन जवईन. शतथे बसनू 

तचू बघ ते कवय करतवत त े ! '' दसुरे शदर्िी सकवळी सवडेसवत 

र्वजतव दोघे र्वड्यवर्र पोचले तेव्हव लोकिवन्सय अांगिवतल्यव 

आरविखचुीत बसले होते. त्यवांचे एक जनेु शित् शतथे आलेले होते. 

दोघवांची, कवशलदवस, भर्भतूी, भवस यवांच्यव सां्कृत सवशहत्यवर्र 

चचवा चवल ू होती. भवसवचव कवळ कोितव यवर्र दोघां त्यवच्यव 

सवशहत्यवर्रून ठरर्त होत.े इतक्यवत, लोकिवन्सयवांच्यव एकव 

झवलेल्यव सभेचव र्तृ्तवन्सत घऊेन एक िविसू प्रफूां  दवखर्वयलव आलव. 

त्यविळेु आधीच्यव चचेत खांड पडलव. लोकिवन्सयवांनी ते शलखवि 

कवळजीपरू्ाक र्वचलां आशि म्हिवले, ‘ यवतील ही दोन 

रवर्बहवदरूवांची नवरे् कवढून टवकव. पोशलसवांकडे यवांची नवरे् गेली 

असतीलच, पि आपल्यवकडे ती नकोत. त्यवांनव कधीतरी त्वस 

होईल कदवशचत . िग तो कवरकून शनघनू गेलव. गवडी परत 

भर्भतूीच्यव रुळवर्र आली. थोड्यव रे्ळवने एक िविसू सरकवरलव 

शलशहलेलव अजां दवखर्वयलव आलव. त्यवच्यव जिानीहून परतलेल्यव 

भवर्वलव अटक झवली होती. लोकिवन्सयवांनी तो अजा र्वचलव आशि 



म्हिवले, ‘ तिुच्यव यव सुांदर इांशग्लिलव सरकवर भलुिवर नवही. त्यवांनव 

फक्त कवयद्यवची भवषव कळत.े सरकवरलव नेिके िदु्द ेघवलनू शलहवर्ां 

लवगेल. ’ असां म्हिनू त्यवांनी तोंडवनेच कवयदिेीर भवषेचव िजकूर 

सवांशगतलव. तो िविसू परत अजा शलहवयलव शनघनू गलेव. परत 

भर्भतूी सरुू झवलव. इतक्यवत एक िलुगव एक कवगद घेऊन आलव. 

तो कवगद बौध्दधिाग्रांथवर्र ज्यवांचव अभ्यवस आह े अिव पवली 

भवषेच्यव पांशडतवकडून आलेलव होतव. गीतवरह्यवच्यव दसुऱयव 

आर्तृ्तीत लोकिवन्सयवांनव तो िजकूर घवलवयचव होतव म्हिनू त्यव 

पांशडतवने शलहून पवठर्लव होतव. ह े सगळां तीन तवस अर्लोकन 

केल्यवर्र दोघे शित् परत आले, तेव्हव त्यव ३ तवसवांर्र एक िब्दही 

कुिी कवही बोललां नवही. 

 एकदव एक रविव सरतवनशसांह नवर्वचव अचकू नेिबवज 

आपल्यव िोगलवईतल्यव २/३ शनिविबवजवांनव घऊेन शचरांजीर्वसह 

लोकिवन्सयवांनव भेटवयलव आलव. ह े सरतवनशसांह िब्दर्ेधवने बवि 

िवरत. सरतवनच्यव डोळ्यवांर्र पट्टी बवांधनू शनरशनरवळ्यव रांगवने 

रांगर्लेली िडकी त्यवांचे सवथीदवर त्यवांनव एकेक करून र्वजर्नू 

दवखर्त आशि नांतर कोित्यवही क्रिवन ेरवांगेत किीही िवांडून ठेर्त. 

िग ज ेिडकां  र्वजर्लां जवई त्यवर्र नेि सवधत सरतवनशसांग ते िडकां  

फोडत. हव खेळ पवहून झवल्यवर्र लोकिवन्सयवांनी त्यवचां कौतकु तर 

केलांच, र्र त्यवलव म्हिवले, ‘ तिुच्यव खेळवत बांदकुीच्यव एकव 



गोळीतनू दोन गोष्टींचव रे्ध घ्यवयचव खेळ ठेर्व. अिी कलव सवध्य 

करव. त्यवत कठीि कवहीच नवही. थोडव अभ्यवस करवर्व लवगेल. 

पशहल्यव र््तचूव रे्ध घतेलव की ती दसुरीर्र जवऊन पडेल असां 

बघव. डवयनवशिक्सच्यव िवस्त्रवने ह े शसध्द केलेलां आह.े गोळीचव 

र्ेग म्हिजे व्हलेोशसटी आशि ग्रॅशर्शट जविनू शजथे गोळी पडेल 

शतथलव पदवथा फुटेल. गोळी सरळ जवत नसते हे लिवत ठेर्व. 

हरे्च्यव घषािवने ती शतरपी जवते आशि शतचव रे्गही िांदवर्तो ह े

लिवत ठेर्नू अभ्यवस करव. आम्ही त्यवचव अभ्यवस करत असतो. 

म्हिजे एकव दगडवत दोन पिी. शतच्यव र््तचू्यव पढेु आिखी एक 

र््त ू अिी ठेर्व की गोळीची शदिव बदलली की पशहली र््तू 

दसुऱयव र््तरू्र पडून तीही र््त ू पडेल. यरुोपवत आतव नर्ीन 

शनघवलेल्यव तोफव र्र तोंड करून उडर्वयच्यव ही नर्ीन पध्दत 

आली आह.े’  

  आपलव गवयकर्वड र्वडव बडोद्यवच्यव िहवरवजवांनव 

शर्कवयचव होतव. त्यवांनी शललवर् पध्दतीने तो शर्कवयचव ठरर्लां. 

लोकिवन्सयवांनी जी शकां ित सरकवरनव सवांशगतली ती सर्वात 

शकफवयतिीर बोली होती म्हिनू बडोद ेसरकवरवांनी लोकिवन्सयवांनव 

तो र्वडव शर्कलव. गवयकर्वडर्वड्यवत रवहवयलव आल्यवर्र कवही 

कवही गोष्टींची डवगडुजी करवर्ी लवगली. त्यव कविवर्र लोकिवन्सय 

्र्त: लि ठेर्त. र्वड्यवच्यव बवजचू्यव शभांतीलव एक शजनव 



कवढवयचव असां लोकिवन्सयवांच्यव िनवत आलां. एर्ढ्यव लहवन जवगेत 

लवकडी र्वटोळव शजनव शनघिवर नवही असां सतुवर म्हिवले. िग 

लोकिवन्सय पढेु सरसवर्ले. त्यवांनी फळ्यव किव आशि शकती 

आकवरवच्यव कवपवयच्यव ह ेसतुवरवांनव शिकर्लां आशि शजनव तयवर 

करून घेतलव. एकव इिवरतीतनू दसुऱयव इिवरतीत जवण्यवसवठी पलू 

बवांधवयची नर्ीन कल्पनव शतथे त्यवांनी रवबर्ली. र्रच्यव िवडीत दोन 

दवलनवांिधे शिळून एकच िोठी हांडी उजेडवसवठी लवर्वयची असे 

लोकिवन्सयवांनी ठरर्लां. पि शभांतीची जवडी खपू असल्यवने अांधवर 

येईल म्हिनू त्यवांनी एक यकु्ती केली. िधल्यव शभांतीलव भोक पवडलां 

होतांच. शतथे शभांत दोन्सही बवजूांनी शनिळुती केली.  

 इ. स. १८९५ िधे लोकिवन्सय कौशन्ससलच्यव 

शनर्डिकुीलव उभे रवशहले. तेव्हव कवही कवगदपत्ां बघवयची त्यवांनव 

जरूर होती. पि शतथले िखु्य, ्पेन्सस यवांचां तिुच्यवबद्दल चवांगलां ित 

नवही असां िखु्य दप्तरदवर पेंडसे यवांनी लोकिवन्सयवांनव सवांशगतलां. तेव्हव 

पेंडिवांच्यव दबवर्वलव बळी न पडतव लोकिवन्सयवांनी सरळ ्पेन्सस 

यवांची रे्ळ िवगनू घेतली. त्यव भेटीत ्पेन्सस यवांची भेट गेतल्यवर्र 

्पेन्सस इतके प्रभवशर्त झवल े की ते म्हिवले, '' हव िविसू शकती 

बधु्दीिवन आह!े आशि ्पष्टर्क्तव आशि परखडही. आिचे सरकवर 

कव एर्ढे यवांच्यवशर्रुध्द आह ेकुिवस ठवऊक!'' िवधर्रवर् नविजोिी 

आशि लोकिवन्सय दोघेही कौशन्ससलर असतवांनव सरकवरिी 



म्यशुनशसपवशलटीचां भवांडि सरुू झवलां. सरकवरकडून आलेल्यव 

पत्वची नक्कल दोघवांनव पवहवयलव हर्ी होती, पि प्रेशसडेंटनी ते 

नवकवरलां आशि फक्त त्यवच्यवसिोर बसनू र्वचवयची परर्वनगी 

शदली. नविजोिी आशि लोकिवन्सय त्यवच्यवसिोर र्वचवयलव बसले. 

दोघवांनी अधे अधे लिवत ठेर्वयचां ठरलां. लोकिवन्सयवांनी ते कवगद 

र्वचले आशि फोटोग्रवशफक िेिरीसवरखे लिवत ठेर्ले ते दसुरे 

शदर्िी केसरीिधे आलेल्यव िजकूरवर्रून कळलां.  

 कलकत्यवत कवाँग्रेसची सभव झवली. नेहिीप्रिविे 

कडवक्यवचव र्वद र्गैरेही झवलव. शतथनू लगेच ते शहांदी भवषेच्यव 

पररषदलेव आले आशि शहांदीत इतकां  शर्द्वत्तवपिूा आशि िवशहतीने 

भरलेलां भवषि त्यवांनी केलां की ि. गवांधी चशकत झवले. त्यवांनव ते एक 

कोडांच र्वटलां. जगदीिचांद्र बोस यवांचां व्यवख्यवन ऑपेरव हवऊसिधे 

होतां. अध्यि होते लोकिवन्सय. नविर्ांत असे खपू भवरतीय आशि 

यरुोशपअन लोक त्यव भवषिवलव आले होते. आपल्यव प्रव्तवशर्क 

भवषिवत लोकिवन्सयवांनी जगदीिचांद्रवांची आशि जगदीिचांद्रवांच्यव 

सांिोधनवची इतकी सुांदर ओळख करून शदली की आपल्यव 

भवषिवच्यव सरुुर्वतीलव लोकिवन्सयवांचे आभवर िवननू बोस म्हिवले 

की िवझ्यव सांिोधनवचां लोकिवन्सयवांनी इतकां  सुांदर आशि ् पष्ट ् र्रूप 

दवखर्नू िवझां कवि खपू सोपां करून ठेर्लांय. एखवद्यव व्यवर्सवशयक 

िवस्त्रज्ञवलवही ह ेजिलां नसतां.  



 कुिी ग्रांथकतवा शकतीही िोठव असलव तरी त्यवचे शर्चवर 

बरोबर आहते की नवहीत यवकडे त्यवांचां लि असे. कुिी जर म्हटलां 

की तमु्ही त्यवांच्यवपेिव जव्त हुिवर की कवय, तर ्पष्टपिे म्हित 

की तेही िविसू आशि िीही िविसू. तो ग्रांथकतवा चकू नवही असां िी 

कव सिजवर्ां? िलव दरे्वने बधु्दी शदली आह ेत्यवचव िग उपयोग 

कवय? म्हिनूच लोकिवन्सयवांच्यव गीतवरह्यवत पांशडतवांनी १०० चकुव 

कवढल्यव. तवे्हव लोकिवन्सयवांनी लगेच उठून आशदिांकरवचवयवांनीही 

अिी व्यवकरिवतली चकू केली आहे हे दवखर्ल्यवबरोबर पांशडतही 

चशकत झवले. इतक्यव बवरकवईने लोकिवन्सयवांचां र्वचन चवले.  

 लांडनिधे असतवांनव केसरीसवठी ििीन बघवयलव गेले तर 

जे ििीन बशघतलां, त्यवचव सगळव अभ्यवस केलव आशि ििीन 

घ्यवयचां ठरर्लां. कवरखवनदवर म्हिवलव, हे ििीन अिेररकन तज्ञवांनी 

शनरुपयोगी ठरर्लां आह.े तरी लोकिवन्सयवांनी त्यव ििीनचव सौदव 

ठरर्लव. लोकिवन्सय ते ििीन घेत आहते ह ेकळल्यवबरोबर जव्त 

शकां ित द्यवयलव कवही अिेररकन तयवर झवले. पि सौदव 

लोकिवन्सयवांिी झवलेलव असल्यवने ते िवगे रवशहले. ह ेििीन पणु्यवत 

केसरीच्यव छवपखवन्सयवत आल्यवर्र ििीन शबघडलां की 

लोकिवन्सयवांनव कळर्लां जवई, ते असतील शतथनू यवयचे, ििीन िधे 

हवत कवळे करून दरुु्त करून जवयचे. ििीन शर्कत घणे्यवपरू्ीच 

प्रत्येक ्कु्रसकट त्यवांनी अभ्यवस केलेलव होतव. त्यविळेु त्यवांनव त्यव 



ििीनचव प्रत्यके भवग िवहीत होतव. लांडनिधे रवहतवांनव त्यवांनव 

शतथल्यव लोकल रेनचां रे्ळवपत्कही पवठ होऊन गेले होतां आशि 

लांडनचव नकविवही. शचरोल केसच्यव रे्ळी लांडनिध्य े बॅरर्टर 

जोसेफ बवशप्त्टव त्यवांच्यव सहर्वसवत होते. लोकिवन्सयवांनव बवयबल 

तोंडपवठ आह ेह ेकळल्यवर्र ते थक्क झवले.  

 1918सवलच्यव िवचािधली गोष्ट. प्रबोधनकवर 

ठवकऱ यवांचां ' र्कृ्तत्र्िवस्त्र' हे पु् तक पणु्यवच्यव शचत्िवळेत छवपलां 

जवत होतां. म्हिनू पु् तकवच्यव कविवशनशित्त ठवकरे शतथे आले तेव्हव 

शचत्िवळेच्यव जोिीकवकवांबरोबर लोकिवन्सय बोलत होते. जोश्यवांनी 

ठवकरे-शटळक यवांची एकिेकवांिी ओळख करून शदली.  

 '' तिुचां पु् तक र्वचलां. छवन आह े'' लोकिवन्सय त्यवांनव म्हिवले.  

 '' पि अजनू ते बवहरे आलेलां नवही '' ठवकरे. 

 '' हो! पि प्रफूां  बवहरे ये जव करतवत नव! पु् तक झवलां की िलव द्यव. 

अशभप्रवय दईेन.....आपि देि्थ कव? '' 

 '' नवही! कवय्थ.'' 

 '' तरीच ही लेखिी इतकी टित्कवर करते आह.े कवय्थवांची 

लेखिी हल्ली झोपवळू झवली आह.े ती जवगी होईल तर दिेकवयवाचव 

र्ेग आिखी र्वढेल.'' 



 '' र्वङ्मिय िेत् कवबीज करिवऱयव िवह्यिवांकडून शतलव योग्य ते 

उत्तेजन शिळत नवही आह.े'' 

 '' अहो ! आम्ही िवह्यि म्हिजे शभिकु. शभिकुवांच्यव आश्रयवची 

िशत्यवांनी अपेिव करवर्ी यवलवच िी झोप म्हितो आह.े कवय्थ 

म्हिजे ्र्वर्लांबन आशि आत्ितेज यवांचव आदिा हर्व. त्यवने 

कुिवच्यव अशभप्रवयवची, उत्तेजनवची पर्वा न करतव आत्िबळवनेच 

पढेु सरकलां पवशहजे. शिर्वजीच्यव र्ेळी िेकडो कवय्थ 

दिेकवयवासवठी पढेु सरसवर्ले ते कवय िवह्मिवांच्यव उते्तजनवने कव? 

पु् तक छवपनू आल्यवर्र प्रबोधांनवकवरवांनी ते पु् तक लोकिवन्सयवांनव 

शदलां. लोकिवन्सयवांनी त्यवर्र सुांदर अशभप्रवय कीतान नवर्वच्यव 

िवशसकवत छवपलव. यवतलव एक शर्लिि योगवयोग असव की एक 

बवळ गांगवधर बोलत होते, त्यवांचां पवळण्यवतील नवर् केिर् होतां. 

ज्यवांच्यविी लेखिीच्यव टित्कवरवबद्दल बोलत होते ते केिर् होते 

आशि यव केिर् ठवकरे यवांच्यवच पोटी र्तािवन पत्वतनू लेखिीच्यव 

टित्कवरवने िहवरवष्ट्र गवजर्िवरव एक बवळ केिर् नवर्वचव िशत्य 

टित्कवर जन्सिवयचव होतव तो त्यव दोघवांनवही िवहीत नव्हतां, ह ेआज 

लिवत येतां.  

 िांडवलेच्यव तरुुां गवत असतवांनव त्यवांनी के.के. आठर्ल्यवांच्यव 

सल्ल्यवर्रून जिान आशि फ्रें च भवषेचव अभ्यवस ह्यगुोच्यव पध्दतीने 



सरुू केलव आशि अर्घ्यव सहव िशहन्सयवांनांतर त्यव भवषेतली 

ऐशतहवशसक आशि शनबांधवत्िक पु् तकां  त्यवांनी आठर्ल्यवांकडून 

िवगर्ली. िांडवलेहून परत आल्यवर्र आठर्ले त्यवांनव भेटवयलव गेले 

तेव्हव लोकिवन्सयवांनी एक पु् तक आठर्ल्यवांच्यव हवतवत ठेर्लां. त्यव 

पु् तकवचां नवर् होतां, '' अ व्ही इांकोन्सय ूजेस ूशि्त. '' ते एक लॅशटन 

भवषेत यिेचूां अप्रशसध्द चररत् होतां. त्यवचव उपयोग लोकिवन्सयवांनी 

आपल्यव गीतवरह्यवत '' गीतव आशि शि्ती बवयबल यव प्रकरिवत 

करून घेतलव. नोटेशव्हि यवचां पु् तक १८९४ सवली िधे फ्रें च भवषेत 

प्रशसध्द झवलां आशि लोकिवन्सयवांनी त्यवचव उपयोग करून घेतलव.  

 कॉलेजिध्ये असतवांनव िरीर िवस्त्र कळवर्ां म्हिनू बैलवचां 

हृदय आशि डोळव कवपनू पशहलव होतव.  

  



गस्णत.  

 

  बवलर्यवपवसनू गशितवतील कोडी त े तोंडीच सोडर्त 

असत. लहवनपिी र्शडलवांबरोबर पणु्यवलव आल्यवर्र केरूनवनव छते् 

यवांचे शर्द्यवथी बनले. ्र्त: केरूनवनव छते् फवर िोठे गशिती. 

सयूवार्रच्यव डवगवांचव र्वदळां आशि हर्विवनवचव जर्ळचव सांबांध 

असतो असां त्यवांनी िोधनू ठेर्लां होतां. लोकिवन्सय केरूनवनव छते् 

यवांचे लवडके शर्द्यवथी. केरूनवनवांकडे भवरतभरचे गशिती 

आपल्यवलव न सटुिवरी गशितां घेऊन यवयचे. नवनव त्यव लोकवांनव 

लोकिवन्सयवांकडे पवठर्वयचे. एकदव दशििेकडचे म्हसैवळकर नवर्वचे 

गशिती केरूनवनवांकडे आले. केरूनवनवांनी त्यवांनव लोकिवन्सयवांकडे 

पवठर्लां. त्यवांनी गशित सोडर्नू शदलां. तेव्हव लोकिवन्सय फक्त १३- 

१४ र्षवाचे होते. केरूनवनवांचव यव शिष्ट्यवर्र अशत लोभ आशि 

शिष्ट्यवचांही गरुुां र्र फवर पे्रि. केरूनवनव आपल्यव इतर शर्द्यवर्थयवानव 

म्हित, 

'' हे सूर्ायचं स्पल्लू आहे. आता उगवता सूर्य आहे. काही 

काळानंतर ह्याचा मध्र्ान्ह तुम्ही पाहाल, तेव्हा त्र्ाच्र्ा झळा 

सोसाल. '' इगं्रजांनी त्र्ा झळा सोसल्र्ाच. केरूनानांचा अंत 

जवळ आला तेव्हा त्र्ांना स्वचारलं की तुमची गादी 



चालवणारं कोण आहे? तेव्हा कोपऱ्र्ात बसलेल्र्ा 

लोकमान्र्ांकडे बोट दाखवून ते म्हणाले की हा मुलगा 

स्दस्ववजर् करेल.’’ न्सय ूइांशग्लि ्कूल आशि फग्युासन कॉलेजिध्य े

त्यवांनी गशित आशि सां्कृत शर्षयवचांच अध्यवपन केलां.  

 राँग्लर र. प.ु परवांजपे इांग्लांडहून राँग्लर होऊन आले आशि 

फग्युासन कॉलेजिधे गशित शिकर्वयलव लवगले. त्यवांच्यव र्गवात 

लोकिवन्सयवांचव िोठव िलुगव शर्श्वनवथ होतव. एक शदर्स र्गवात 

शिकर्तवांनव परवांजप्यवांनव गशित फळ्यवर्र िवांडतव येईनव तेव्हव त े

िलुवांनव म्हिवले की उद्यव िी तमु्हवलव ह े गशित सोडर्नू दईेन. 

शर्श्वनवथवने घरी आल्यवर्र ते गशित लोकिवन्सयवांनव दवखर्लां. 

लोकिवन्सयवांनी ते गशित ३ ्टेप्िधे सोडर्लां. दसुरे शदर्िी 

प्रोफेसरसवहबेवांनी आठ-दहव पवयऱयवांिधे सोडर्लां. िग शर्श्वनवथवने 

आपली र्ही त्यवांनव दवखर्ली तेव्हव गशित सोडर्वयची ती पध्दत 

बघनू राँग्लर चवट पडले. तझुे र्डील कोि आहते असां त्यवांनव 

शर्चवरलां तेव्हव परवांजप्यवांनव हव लोकिवन्सयवांचव िलुगव आह े हे 

कळलां. 

 न्सय ू इांशग्लि ्कूलिध्ये िलुवांनव गशित शिकर्तवांनव 

लोकिवन्सय इतकां  सुांदर शिकर्त की दोऱयवच्यव गनु्सत्यवचां एक टोक 

हवती यवर्ां आशि ते ओढवयलव लवगलां की गुांतव सटूुन यवर्व, तसां 



र्वटवयचां. सगळी गशितां तोंडी शिकर्त. एकव तवसवत र्ीस- बवर्ीस 

गशितां सोडर्नू ते बवहरे पडत आशि इतर शििक एकव तवसवत पवच-

सहव गशितां शिकर्त. िहवरवष्ट्रवतल्यव एकव प्रख्यवत गशितीलव एक 

कोडां सटेुनव तवे्हव त्यवांनी त े सगळ्यवांनव पवठर्लां. पि कुिवलव 

सोडर्तव आलां नवही. पढेु ते कवही कविवसवठी पणु्यवत आलेले 

असतवांनव त्यवांनी लोकिवन्सयवांची भेट घेतली आशि त्यव गशितवबद्दल 

सवांशगतलां. लगेच लोकिवन्सयवांनी तो कवगद हवतवत घेतलव, सवत-आठ 

शिशनटां त्यवर्र एकवग्रतेने शर्चवर केलव आशि उलगडून दवखर्लां. 

फग्युासन कॉलेजिधे लोकिवन्सय भशूिती, बीजगशित, आशि सां्कृत 

शिकर्त. सां्कृतिधे भतृाहरीची ितके ते शर्द्यवर्थयवांनव शिकर्त. 

भशूिती शिकर्तवांनव शर्द्यवर्थयवालव फळ्यवजर्ळ बोलवर्नू 

त्यवच्यवकडून आकृती कवढून घेत आशि त्यवच्यव िजीप्रिविे अिरां 

द्यवयलव सवांगत. लोकिवन्सयवांची फळ्यवकडे पवठ असे. ते एकदव 

आकृती पवहवत आशि िग परत परत र्ळून न बघतव, अिरां ध्यवनवत 

ठेर्नू एकव पढेु एक पवयरी शबनचकू सवांगत जवत आशि प्रिेय पिूा 

करीत असत. शर्द्यवर्थयवांच्यव िांकव दरू करण्यवत त्यवांनव शबलकूल 

आळस नसे. उलट िलुवांच्यव घोळक्यवतनू ते त्यवांच्यविी गप्पव िवरत 

जवत. तेव्हवही बौशध्दक घिेां चवलचू असे. कवव्य, व्यवकरि 

शिकर्तवांनव गांगेसवरखव, बलर्वन ओघ होतव. त्यवांच्यव कॉलेजच्यव 

शदर्सवांिध्ये जे गशित सटुिवर नवही ते गशित डेक्कन कॉलेजिधले 



त्यवांचे शित् लोकिवन्सयवांच्यव टेबलर्र आिनू ठेर्त. कवरि त्यवांनव 

िवहीत होतां की एकदव लोकिवन्सय ते सोडर्वयलव बसले की ते 

सोडर्नूच उठिवर..  

 त्यवांचे रे्दवांग ज्योशतषिवस्त्रवचे ज्ञवन तर पिूापिे 

गशितवतल्यव त्यवांच्यव पवांशडत्यवचवच आशर्ष्ट्कवर होतव. 

  



कार्देपंस्डत. 

 

 लोकिवन्सयवांचव कवयद्यवचव अभ्यवस दवांडगव होतव. शहांद ू

धिािवस्त्रवप्रिविे शहांद ू लॉचवही अभ्यवस दवांडगव होतव. त्यविळेु 

त्यवांच्यव र्वड्यवर्र त्यवांच े कवयदशेर्षयक सल्ल े घेण्यवसवठी 

दरूदरूच्यव गवर्वहून येिवऱयव लोकवांचव सतत रवबतव असे. सर्ा सल्ल े

फुकट. परत त्यवांनी आल्यवसरिी जेर्नूच जवयचां. भवरतभरच ेलोक 

त्यवांच्यव कवयद्यवच्यव ज्ञवनवची कीशता ऐकून आपवपल्यव शनरशनरवळ्यव 

केसेससांबांधी सल्लव शर्चवरण्यवसवठी त्यवांच्यवकडे येत. कवरि त्यवांनव 

हव अभ्यवसपिूा कवयदिेीर सल्लव फुकट शिळत असे. शर्जवपरू 

शजल्ह्यवतल्यव र्जनदवर, सधन सांसवरी िविसवर्र शतथल्यव 

सरकवरचव रोष झवलव आशि त्यव कलेक्टरने त्यव िविसवची सगळी 

सांपत्ती जप्त केली. िवत् त्यवच्यव ितृ्यनूांतर त्यवच्यव कुटुांशबयवांनव ती 

सांपत्ती शिळण्यवची अट त्यवत होती. यव आशथाक सांकटविळेु त्यव 

िविसवचां सखु हरपलां. त्यवने िोठे िोठे र्कील नेिनू दवद िवशगतली. 

पि कुठेच दवद लवगेनव. आतव आपल्यव कुटुांबवलव अन्सन शिळवयचां 

तर त्यवच्यवसिोर त्यवने आत्िहत्यव करण्यवर्वचनू पयवाय रवशहलव 

नवही. पि एकव िभु ििी त्यवलव लोकिवन्सयवांच्यव कीतीची 

आठर्ि झवली. िरण्यवपरू्ी एकदव प्रयत्न करून पहवर्व म्हिनू ते 



गहृ्थ पणु्यवलव आले. त्यवांची सगळी हकीकत लोकिवन्सयवांनी ऐकून 

घेतली आशि म्हिवले, '' तमु्ही िवझ्यवसवठी एक करवल कव? '' जो 

िविसू जीर् द्यवयलव तयवर होतव तो कवहीही करवयलव तयवर होतव. 

लोकिवन्सयवांनी िग त्यवलव सांन्सयवस घ्यवयलव सवांशगतलां. सांन्सयवस 

घेतलेल्यव िविसवचव परू्वाश्रिीच्यव त्यवच्यव ्थवर्र, जांगि सांपत्तीर्र 

हक्क रवहत नवही. सांन्सयवस घतेल्यवने कवयदिेीरपिे तो ितृ म्हिनू 

िवनलव जवतो. ह्यव गहृ्थवने सांन्सयवस घेऊन कलेक्टरलव कळर्लां 

तेव्हव तो कलेक्टर, पणु्यवच्यव शचत्पवर्नवन े हव सल्लव शदलेलव 

शदसतोय असां उघडपिे म्हिवलव. िेर्टी कलेक्टरलव सर्ा सांपत्ती 

त्यव गहृ्थवांच्यव कुटुांबवलव द्यवर्ी लवगली. 

 तवईिहवरवज प्रकरिवत त्यवांची केस चवल ू होती तेव्हवची 

गोष्ट. पी. पी. खरे तवईिहवरवजवांकडून केस लढर्त होते. एक शदर्स 

कोटा सांपल्यवर्र, तिुच्यव जवगी असतो तर कधीच िी ही केस 

शजांकलो असतो असां लोकिवन्सय खऱयवांनव म्हिवले. त्यवांच्यवकडून 

ज्ञवन कवढून घ्यवरे् म्हिनू खऱयवांनी त्यवांनव शचथवर्लां आशि हसेधु्दव 

तवर्वतवर्वने आपल्यवशर्रुध्द कसां बोलवर्ां ह े त्यवांनव शिकर्वयलव 

लवगले. त्यवबरोबर लोकिवन्सयवांच्यव र्शकलवने त्यवांची बवही पकडून 

बवहरे कवढलां आशि त्यवांनव रवगवर्ले. तेव्हव लोकिवन्सय िवांतपि े

आपल्यव र्शकलवलव म्हिवल,े '' अरे, ित्लूव आपली िस्त्र दवखर्नू 



िग त्यवच्यविी लढण्यवतच खरव परुुषवथा आह.े आशि 

यधु्दकौिल्यही! '' एर्ढव ्र्त:र्र त्यवांचव प्रचांड शर्श्ववस होतव. 

 सरदवर शर्ांचरूकर केसिधे शर्ांचरूकरवांच्यव र्तीने प्रशसध्द 

र्कील चवांदोरकर केस लढर्त होते. सख्खव भवऊ आशि 

सवर्त्भवऊ यवांच्यवत सख्खव भवऊ हव जर्ळचव र्वरस ठरतो असां 

आह.े पि सवर्त् चलुतव आशि सख्खव चलुतव अिी दरू दरू जविवरी 

नवती असली तर ती केव्हव एकवच पवतळीर्र िवनली जवतवत यवर्र 

खल सरुू असतवांनव, शर्ांचरूकरवांनी लोकिवन्सयवांची गवठ घेतली. 

त्यवांनी चवांदोरकरवांनव आपल्यवकडे पवठर्नू द्यवयलव सवांशगतलां, पि 

चवांदोरकरवांनी ते नवकवरलां. तवे्हव लोकिवन्सय म्हिवले.. त्यवत कवय, 

चलव िी त्यवांनव जवऊन भेटतो. लोकिवन्सयवांनी धिािवस्त्रवच्यव पोर्थयव 

कवढून कवयदिेीर नवतां कोितां यवर्र ्र्त: शनिाय शदलव. हव सगळव 

खटवटोप ्र्त:च्यव अांगवर्र घेऊन त्यवांनव िदत केली, इतकां च नवही 

तर दोन्सहीकडच्यव पिवांनव, त्यवांनी कवय कवय बोलवयचां ह ेघटर्नूही 

घेतलां. तरी चवांदोरकरवांनव सगळां उिगलां नवही. म्हिनू शर्ांचरूकरवांच्यव 

परर्वनगीने ते ्र्त: लोकिवन्सयवांनव भेटवयलव गलेे. यवरे्ळी िवत् 

त्यवांचव तवठव किी झवलव होतव. पि तेव्हवच लोकिवन्सयवांच्यव घरवतले 

शतघजेि प्लेगने ितृ्य ू पवर्ले होते. त्यवत त्यवांचव थोरलव िलुगव 

शर्श्वनवथही होतव. म्हिनू लोकिवन्सय िदत करतील की नवही यवची 

चवांदोरकरवांनव थोडी िांकव होती. पि तरीही ते गेले. लोकिवन्सयवांचव 



सल्लव घेतलव, पि चवांदोरकरवांनव नीट सगळां सिजलेलां नवही हे 

त्यवांच्यव लिवत आलां, म्हिनू ते ्र्त: उलट बवजचूे झवले आशि 

त्यवांनी चवांदोरकरवांकडून केस घटर्नू घेतली. शर्ांचरूकरवांच्यव 

शर्रुद्धपिवचे र्कील होते, लोकिवन्सयवांचे परि शित् दवजीसवहबे खरे. 

पि एकदव िदत करवयची म्हिजे करवयची. शदलेलव िब्द परत 

कधीही िवगे शफरलव नवही. 

 होिरूल चळर्ळीच्यव प्रचवरवच्यव र्ेळी लोकिवन्सय एकदव 

त्यवांच्यव सबजज्ज शित्वकडे शर्श्रवांतीलव म्हिनू गेले. ह े जज्ज 

अशतिांकेखोरपिविळेु गतीिांद होते. त्यवांनव त्यवबवबत सिजही 

शिळवली आह े ह े लोकिवन्सयवांनव कळल्यवबरोबर घरी बसल्यव 

बसल्यव त्यवांनी शित्वची सगळी तुांबलेली जज्जिेंटस ््र्त: शलहून 

ठेऊन त्यवांचां कवि हलकां  केलां. सोलवपरूवतलव एकव शटळक नवर्वचव 

िविसू ्टाँम्प शलशहण्यवचव धांदव करत असे. तो नेहिीच 

आपल्यवजर्ळ कुऱहवड बवळगी. लोक त्यवलव कुऱहवडी शटळक 

म्हित. एकदव रेर्चांद रवयचांद नवर्वच्यव गजुरवर्थयविी त्यवचां 

कडवक्यवचां भवांडि झवलां आशि त्यवत शटळकवांच्यव कुऱहवडीने तो 

िविसू िेलव. त्यवच्यवर्र खटलव भरलव गेलव. तेव्हव त्यव शटळकवने 

लोकिवन्सयवांनव पत् शलहून ‘ िी फक्त तिुचव आडनवर् बांध ूआह ेपि 

िवझ्यव हवतनू हत्येचव गनु्सहव घडलव आह,े तरी तमु्ही िलव िदत 

करवल कव असां पत् शलशहलां. लगेच लोकिवन्सयवांनी त्यव गवर्वतल्यव 



आपल्यव शित्वांनव त्यवचां र्कीलपत् घ्यवयलव सवांशगतलां. आशि 

त्यवच्यव चौकिीची तवरीख कळर्वयलव सवांशगतली. त्यवनांतर 

त्यवच्यव चौकिीच्यव तवरखेस ्र्त: हजर रवशहले आशि केस लढून 

त्यवलव चक्क दोषिकु्त केलां. 

 बडोद्यवलव बवपटवांची केस चवल ू असतवांनव त्यवांच्यव 

अर्तीभोर्ती गपु्त पोशलसवांचव सळुसळुवट असवयचव. तरी 

लोकिवन्सय बेधडक एकटे शफरत. लोकिवन्सयवांनी ते ५/६ शदर्स सहन 

केलां आशि नांतर िेर्टी बडोद्यवच्यव शदर्विवांनव शचठ्ठी शलशहली,  

'' तिुचे हे पोशलस शकां र्व शडटेशक्टव्हचे शिपवई िवझ्यविवगनू शफरतवत. 

परांत ुिी कुठे कुठे जवतो, आशि कवय कवय करतो ते त्यवांनव कळत 

नवही. म्हिनू त्यवांचे आशि आपले श्रि र्वचर्ण्यवसवठी िी आपली 

डवयरी, कोठे गेलो, कवय केले, यवबद्दलची िवशहती उद्यवपवसनू 

शनयशितपिे पवठर्ीत जवईन '' शचठ्ठी पोचल्यवबरोबर पोशलसवांचां 

िवगेिवगे शफरिां बांद झवले. बडोद्यवच्यव यव बवपटवांची केस आशि तवई 

िहवरवज केस ह ेदोन्सही खटले शित्वांनव एकदव िब्द शदलव की त्यवच्यव 

पतूातेसवठी शकतीही िवनशसक, िवरीररक आशि आशथाक त्वस झवलव 

तरी तो र्सव टवकून द्यवयचव नवही, यवची ज्र्लांत उदवहरिां होती. 

बवपट ह ेबडोद्यवच्यव िहवरवजवांकडे रेव्हने्सय ूखवत्यवत नोकरीलव होते. 

अत्यांत सचोटीचे, इिवनदवर सेर्क म्हिनू िहवरवजवांच्यव िजीतले 



होते. ह ेबवपट िळूचे दवपोलीचे आशि डेक्कन कॉलेजच ेशर्द्यवथी 

आशि लोकिवन्सयवांचे सहवध्यवयी, पि घरच्यव आशथाक 

पररश्थतीिळेु त्यवांनव शििि पिूा करतव आलां नव्हतां. यव आशथाक 

गरजेिळेु त्यवांनी रेव्हने्सय ू खवत्यवत नोकरी शिळर्ली. बवपटवांची 

सचोटी आशि ्र्च्छ कविशगरी बघनू त्यवांनव इांग्रजी अशधकवऱ यवने 

बडोदव िहवरवजवांच्यव कवरभवरवत घेतलां. शतथे जहवशगरी, इनविां, 

र्तनां, दिेग्यव यवांच्यवतील पळर्वटव िोधिे अिव भ्रष्टवचवरवची कुरि े

चरिवऱ यव अनेकवांनव त्यवांचव इिवनीपिव खटकवयलव लवगलव त्यवत 

सां्थवनचे शदर्विजीही होते. यव इिवनदवर िविसवलव नोकरीतनू 

घवलर्नू दणे्यवसवठी बवपटवांच्यव शर्रुद्ध कुभवांड रचण्यवची सांधी यव 

शहतित्ूांनव अखेर एकदवची शिळवली. बडोद्यवचे िहवरवज कवही 

िशहन्सयवांसवठी इांग्लांडलव गेले तेव्हव यव सर्ा भ्रष्टवचवरवच्यव आड 

येिवऱ यव बवपटवांर्र दोषवरोप ठेर्नू खटलव भरलव. सवहशजकच 

बवपटवांनव आठर्ि झवली ती आपल्यव शित्वची, लोकिवन्सयवांची. 

लोकिवन्सयवांनीही लगेच आपल्यव एकव र्शकलवलव बडोद्यवलव 

पवठर्लां. तोपयांत आपल्यव जीर्वलव धोकव असल्यवचां बवपटवांचां 

आिखी एक पत् लोकिवन्सयवांनव शिळवलां. 

 त्यविळेु आतव बवपटवांनव बडोद्यवतनू हलर्वयलव हर्ांच 

होतां. तेव्हव एक अफलवतनू थरवरक योजनव आखनू लोकिवन्सयवांनी 

आपल्यव शित्वची बडोद्यवतनू सटुकव केली. त्यवांनी पवठर्लेल्यव 



र्शकलवने बवपटवांकडे त्यवांचव नवतेर्वईक म्हिनू िकु्कवि केलव. 

बवपटवांच्यव आजबूवजलूव शफयवादींच्यव गपु्तहरेवांची पवळत तर होतीच. 

बवपटवांर्र खटलव भरलेलव असल्यवने पोशलसवांचीही पवळत होती. 

त्यविळेु बडोद्यवतनू बवपटवांनव पणु्यवलव आिण्यवचां जोखिीचां कवि 

कवळजीपरू्ाक करवयचां होतां आशि बेिवलिूपिे करवयचां होतां. ते 

यि्र्ीपिे पवर पडलां. झवलां असां की बवपटवांच्यव घरी उतरलेलव ‘ 

पवहुिव ’ ८ /१० शदर्सवांनी परत जवयांलव शनघवलव. त्यवलव ्टेिनर्र 

पोचर्वयलव बवपटही गेले. बवपटवांच्यव हवतवत कवहीच सविवन 

नव्हतां, फक्त पवहुण्यवच्यव हवतवत त्यवचां प्रर्वसवचां सविवन होतां. ते 

दोघे ्टेिनर्र आल्यवर्र गपु्तहरेही आले आशि पोलीसही त्यवांच्यव 

िवगे उभे रवशहले. बरवच र्ेळ गवडीच्यव डब्यवपविी बवपट आपल्यव 

पवहुण्यवबरोबर बोलत उभे होते. िेर्टी गवडीची सटुवयची रे्ळ 

झवली. गवडीचव भोंगव र्वजलव आशि गवडी सरुू झवली तेव्हव 

्टेिनर्रच्यव पोचर्वयलव आलेल्यव लोकवांची हवलचवलीिळेु गदी 

उसळली. त्यवच ििी ‘ पवहुण्यवने ’ बवपटवांनव आपल्यव डब्यवत र्र 

खेचनू घेतलां.. पवळतीर्र असलेले पोशलस कवहीही करू िकले 

नवहीत कवरि तोपयांत गवडीने रे्ग घेतलव होतव आशि थोड्यवच 

रे्ळवत सां्थवनची हद्द ओलवांडली होती. पवहुण्यवने दोन शतशकटे 

घेऊन ठेर्लेलीच होती. पढेु लांडनहून आल्यवर्र िहवरवज 

आल्यवर्र त्यवांनव बवपटवांची सचोटी िवहीत होती म्हिनू एक िध्यि 



िवगा म्हिनू बवपटवांनव शनर्तृ्त करून पेन्सिन चवल ूकरून शदली आशि 

त्यवांचव सन्सिवन केलव. रवजद्रोहवचव खटलव, तवईिहवरवज 

प्रकरिवतील खटलव, अिव अनेक र्ैयशक्तक खटल्यवांिध्येही 

लोकिवन्सयवांचव कवयद्यवचव गवढव अभ्यवस त्यवांनव उपयोगी ठरलव.  

  



सुधारक.  

  

 लोकिवन्सय प्रवचीन शर्द्येचे, सां्कवरवांचे पे्रिी. त्यविळेु लोक 

त्यवांनव जनु्सयव शर्चवरसरिीचे सिजत. पि जनु्सयवतलां चवांगलां कवय 

आशि नर्ीन नजरेने त्यवकडे कसां बघतव येईल ह ेफक्त लोकिवन्सयच 

अभ्यवसपिूा रीतीने सवांग ूिकत. सधुवरकवांिधे आशि लोकिवन्सयवांिधे 

िलूभतू फरक होतव तो सधुवरिवांच्यव गतीचव. त्यवांचां तत्त्र् होतां की 

लोकवांनव शभऊन िवगे रवहवयचां नवही, आशि लोकवांनव टवकून पढेुही 

जवयचां नवही. लोकवांनव सवरखे तयवर करत रवहवयचे, आशि आपि 

त्यवांच्यवपढुे एक-दोन पवर्लां रवहून पढेु जवयचां. सिथवांनी केलेलव ' 

िलुवच्यव चवलीने चवलवरे् ' हव उपदिे त्यवांनी उपयोगवत आिलव 

होतव. '' तमु्ही सधुवरकवांबरोबर सिवजसधुवरिवांच्यव बवबतीत एकित 

दवखर्तव पि केसरीिधे िवत् त्यवांच्यवशर्रुध्द शलशहतव, असां कव '' 

असां त्यवांनव शर्चवरल्यवर्र त े म्हिवले, '' एकतर ्र्रवज्यवसवठीची 

चळर्ळ शकां र्व सिवजसधुवरिव यवपैकी एकच िवगा श्रेय्कर. कवरि 

िी दोन्सहीत लि घवतलां तर कवहीच पढेु जवयचां नवही. दसुरां म्हिजे 

िलव लोकवांनव आपल्यवबरोबर घेऊन पढेु जवयचां आह.े कवरि 

एकदव एक कवि हवती घेतलां की त्यवत झोकून शदल्यवशिर्वय िलव 

चैन पडिवर नवही आशि िग िनवची शद्वधव श्थती झवली की 



कोितांच कवि नीट होिवर नवही. स्त्री शिििवबद्दल त्यवांचां ित होतां 

की पवश्चवत्य शिििवने आपिही श्रध्दवहीन झवलो आहोत. आपल्यव 

सां्कृतीतील प्रत्यके उच्च भवर्नेबद्दल आतव आपले लोक सांिय 

घ्यवयलव लवगले आहते. आपल्यव सां्कृतीर्र शनदवन आपल्यव 

शस्त्रयवांची तरी अजनू श्रध्दव आह.े ती घवलर्नू उपयोग नवही कवरि 

आपल्यव शस्त्रयव ह े आपलां रवष्ट्रीय धन आह.े त्यवांच्यविळेु 

तळुिीपजून, र्टपौशिािव यव प्रथव परांपरव अजनू शजर्ांत आह.े  

 थोर परुुषवचां द्रष्टपेि म्हिज े कवय असतां ते लोकिवन्सय 

लांडनलव असतवांनव प्रत्ययवलव आलां. लांडनच्यव र्व्तव्यवत 

त्यवांच्यवबरोबरच्यव लोकवांनव सगळीकडे खपू हॉटेल्स शदसली. 

जवगोजवग शडनर हॉल्स, रे्टॉरांटस,् शदसली. त्यवांच्यवबरोबर िोतीरवि 

रे्लकर होते. ते म्हिवले..इांग्रज लोक कवय झोपवयलवच घरी जवतवत 

की कवय? लोकिवन्सय त्यवांनव म्हिवले,  

'' इांग्रजवांनव हस ू नकव. थोडे शदर्स थवांबव. आपल्यवकडेही बवहरे 

जेर्वयची रे्ळ लर्करच येिवर आह.े सध्यवच्यव इांग्रजी शिििवचव 

हव पररिवि आह.े परुुषवांप्रिविे इकडे शस्त्रयवही द्रव्यवजान करतवत, 

िग घरी ् र्यांपवक कोिी करवयचव. आपल्यवकडेही ही र्ेळ येिवरच 

आह.े कवरि शस्त्रयवांनव शििि तर शदलांच पवशहजे. आशि िग त्यव 

द्रव्यवजानही करिवरच.'' शर्लवयतेलव जवऊन आल्यवर्र त्यवांनी 



आपल्यव शस्त्रयवांनव सवांशगतलां की शतथल्यव िध्यि र्गवातल्यव बवयकव 

सर्ा घरकविां ्र्त:च करतवत. आपल्यव बवयकव इकडे आलेल्यव 

यरुोशपयन बवयकवांची नक्कल करतवत. िोटवरीतनू शफरवयलव जविां, 

खेळिां, ह ेशसशव्हल सर्ांट्सनव हजवरो रुपये पगवर शिळतो म्हिनू त्यव 

ही चैन करतवत. आपल्यव सशुिशित शस्त्रयव िवत् त्यवांच्यव यव 

डविडौलवलव अांधपिवने, खोट्यव सिजतुीिळेु अनसुरतवत. आशि 

नकुसवन करून घेतवत. हे खरां गहृशििि नव्ह.े त्यवकवळच्यव 

सिवजसधुवरकवांनी सवांशगतलेल्यव त्यवांच्यव आठर्िींिध्य े

लोकिवन्सयवांबद्दल ते सधुवरिवर्वदी होते हचे ित शलशहलां आह.े  

 त्यवकवळचे अ्पशृ्योध्दवरक लक्ष्िि शभडे यवांनी सवांगलीलव 

लोकिवन्सय पांचवांगपररषदलेव आलेल े असतवांनव त्यवांनव आपल्यव 

आश्रिवत बोलवर्लां. शभडे अ्पशृ्यवांसवठी िहवरर्वड्यवत िवळव 

चवलर्त. लोकिवन्सय आल ेआशि त्यवांनी सर्ा सिदुवयवसिोर सुांदर 

भवषि केलां. ते म्हिवले,  

'' िवझ्यवबद्दल जे गैरसिज आहते त्यवचां शनरवकरि करण्यवची ही 

चवांगली रे्ळ आह.े अ्पशृ्यवांनव ् पशृ्य िवनिवऱयवांपैकी िी एक आह.े 

गिपती उत्सर्वत िवझ्यव गिपतीबरोबर चवांभवरवांचव गिपतीही 

शिरर्िकूीत असतो. अ्पशृ्यवांच्यव उध्दवरवची सधुवरकवांएर्ढीच 

िलवही तळिळ आह.े पि ितभेद आहते ते िवगवाबद्दल. एकदि 



धिाभोळ्यव सिवजवलव बांड करून दखुर्वरे् ह े िलव िवन्सय नवही. 

परुवतन कवळवपवसनू चवलत आलेली ही रीत लोक पटकन िोडिवर 

नवहीत. ्पशृ्य लोकवांचां ित अनकूुल करून घेण्यवचव जोरवत प्रयत्न 

झवलव पवशहजे. पि त्यवपेिव अ्पशृ्यवांनीही बदललां पवशहजे. आपले 

दोष कवढून टवकले पवशहजते. ्र्च्छ रवशहलां पवशहजे. िेलेल्यव 

जनवर्रवचे िवांस खविे बांद केलां पवशहजे. शििि घेतलां पवशहजे आशि 

शििि घेतल्यवर्र आपलव व्यर्सवय सोडून दणे्यवची कवही गरज 

नवही. पि पवांढरपेिवांसवरखे नोकरीत शिरण्यवपेिव तिुच्यव 

व्यर्सवयवत, तो घविेरडव न िवनतव त्यवत नर्ीन सधुवरिव करव. िी 

सर्ाच लोकवांसवठी कवि करत असल्यविळेु अप्रत्यिपिे 

अ्पशृ्यवांच्यवही उध्दवरवलव झटतो आह ेहहेी लिवत अस ूद्यवर्ां.” 

 एकदव श्री. ि. िवटे आशि त्यवांचे शित् हररभवऊ फवटक 

यवांनी सर्ा शहांदूांनव िकु्त प्ररे्ि शिळेल असां दऊेळ बवांधवयचां ठरर्लां. 

म्हिनू ते शर्ठ्ठल रविजी शिांद्यवांकडे गेले आशि त्यवांनव म्हिवले की, 

आिच्यव यव कल्पनेबद्दल तमु्हवलव कवय र्वटत?े तर शिांद्यवांनी तमु्ही 

लोकिवन्सयवांकडून आलव आहवत कव, असां िवट्यवांनव शर्चवरलां. श्री. 

ि. िवट्यवांनव त्यवचव अथा कळेनव. ते म्हिवले की '' नवही. आपि 

अ्पशृ्य शनर्वरि शर्षयवतले जविते म्हिनू आम्ही तुिच्यवकडे 

िवगादिानवसवठी आलो आहोत. आिची आशि लोकिवन्सयवांची 

ओळखही नवही.'' तेव्हव शर्ठ्ठल रविजी यवांनी िवट्यवांनव सवांशगतलां की 



असां दऊेळ बवांधवयची कल्पनव लोकिवन्सयवांची आह.े त्यवसवठी तेही 

शिांद्यवांनव भटेले होते. तेव्हव िवटे दसुरे शदर्िी सकवळी आठ र्वजतव 

लोकिवन्सयवांच्यव घरी गेले. आपलव येण्यवचव हते ू सवांशगतलव. 

लोकिवन्सयवांनी िवट्यवांनव आपल्यव सिोर बसर्नू चौकिीचे प्रश्न 

शर्चवरवयलव सरुुर्वत केली. िवटे पवल्हवशळक बोलवयलव लवगले की 

ते त्यवांनव थवांबर्त आशि ’ ते शनरवळां '' असां म्हिनू नेिकां  बोलवयलव 

लवर्त. िेर्टी म्हिवले '' ह े दऊेळ खिुवल बवांधव. उगीचच 

खोपटवच्यव आकवरवएर्ढां बवांध ूनकव. चवांगलां िोठां बवांधव. िुांबईच्यव 

भवट्यवलवही ( खवडी) आत येतवांनव सांकोच र्वटिवर नवही असां 

बवांधव.'' िग तिुच्यव नवर्वचव जवशहरवतीसवठी उपयोग करून घेऊ 

कव असां शर्चवरलां तेव्हव खिुवल करव. आशि िी येईन आशि जरूर 

ती अनवऊन्ससिेंट करीन असां प्रोत्सवहनही शदलां. 

 सन १८९३ िधे धोंडो केिर् कव्यवानी शर्धर्ेिी पनुशर्ार्वह 

केलव. त्यवांच्यव पवनसपुवरी सिवरांभवलव लोकिवन्सयवांनव आिांत्ि 

होतां. आशि ते गेलेही होते. जे किाठ होते त्यवांनी यव शर्र्वहवचव 

कडवडून शनषेध केलव होतव. पनुशर्ार्वहवच्यव सांबांधवने जवे्हव कव्यवांनी 

सशुिशितवांची ितां गोळव करण्यवचव प्रयत्न केलव तेव्हव लोकिवन्सयवांनी 

पनुशर्ार्वशहतवांबरोबर पांक्तीप्रपांच करण्यवस हरकत नवही असव ्पष्ट 

लेखी अशभप्रवय शदलव होतव. त्यवनांतर कव्यवांच्यव आिांत्िवर्रून ते 



अनवथ बवशलकवश्रि बघवयलव गेले आशि िेरेबकुवत चवांगलव 

अशभप्रवय शलहून शदलव होतव. त्यवनांतर ह्यव आश्रिवची प्रशसध्दी 

व्हवर्ी म्हिनू कव्यवानी एक िोठव लेख केसरीत छवपवयलव शदलव. तो 

केसरीने छवपलव यवतच सगळां भरून पवर्लां, कवरि केसरीचव 

र्वचक र्गा िोठव होतव. लोकिवन्सयवांनी कवहीही शलशहलां असतां तरी 

आश्रिवची बदनविी व्हवयलव र्ेळ लवगलव नसतव. जनिवनसही 

बदललां असतां. त्यविळेु केसरीकडून एर्ढी िोठी िदत होिां म्हिज े

अिलू्य िदत होती. शस्त्रयवांनव शििि दणे्यवबद्दलचां त्यवांचां ित 

कळवर्ां म्हिनू करे् एकदव त्यवांच्यव खनपटीलवच बसले. तेव्हव 

लोकिवन्सयवांनी ्पष्ट सवांशगतलां की यव शिििवने गहृसौख्य हरर्नू 

जवण्यवचव िलव धोकव शदसतोय. यव शिििवने आपि परुुष जसे 

्केशप्टक झवलो आहोत तिव आपल्यव शस्त्रयवही होतील. यवर्र दसुरां 

कोितां शििि द्यवयलव पवशहजे हे िवत् त्यवांनव कळत नव्हतां असां 

कव्यवांनव र्वटलां. स्त्री शिििवची तेव्हव नकुतीच कुठे सरुूर्वत झवली 

होती. 

 लोकिवन्सयवांच्यव िलुी आगरकरवांचां '' सधुवरक '' 

र्वचवयच्यव. एकदव त्यवांची िलुगी लोकिवन्सयवांनव म्हिवली, ..दवदव, 

िलव आगरकरवांची ितां पटतवत कवहीकवही! ...लगेच लोकिवन्सय 

शतलव म्हिवले, '' िग? हुिवर लोकवांची ितां नेहिी बरोबरच 

असतवत.’ िग तमु्ही कव त्यवांनव शर्रोध करतव? असां शतने 



शर्चवरल्यवर्र ते म्हिवले, िलव रवनवत जवऊन नवही पडवयचां. 

लोकवांनव घेऊन कवि करवयचां आह.े ( त्यवकवळी सधुवरकवांनव 

बशहष्ट्कृत केलां जवयचां. लोक अिव लोकवांकडे पविीसधु्दव प्यवयचे 

नवहीत.) ्र्त: शटळकवांनी आपल्यव िलुींची लग्न उिीरवच केली 

होती. त्यवांनव िवळव- कॉलेजवतही घवतलां होतां. लोकिवन्सय नेहिी 

म्हिवयचे, आधी आपलां रवष्ट्र शर्धर्व झवलांय...त्यवलव पवरतांत्र्यवतनू 

िकु्त करूयव. िग दिेवतल्यव लोकवांच्यव सधुवरिव..आपल्यव 

परुूषवांनव परुुषवथा गवजर्वयलव दिे ्र्तांत् करू. 

 शर्र्वह सांित र्यवचव प्रश्न शर्चवरर्ांतवांिधे चशचालव जवयलव 

लवगलव, तेव्हव लोकिवन्सयवांनी आपली ितां ्पष्ट िवांडली. िलुीचे 

शर्र्वह र्य १६ र्षवापेिव किी अस ूनये. 2. िलुवचे र्य शर्सवच्यव 

आत अस ूनये. 3. िलुींचे केिर्पन केलां जवऊ नये. ४. परुूषवांनी 

चवळीस र्षवांनांतर शर्र्वह करू नये. करवर्यवचव असल्यवस 

शर्धर्ेिीच करवर्व. ५. हुांडव पध्दत बांद व्हवर्ी. ६. परुुषवांनी िद्य 

सेर्न करू नये. 

 शहांद िशहलव सिवजवच्यव िशहलव सांिेलनवत लोकिवन्सय 

भवषि दतेवांनव लोकिवन्सयवांनी ३ िदु्द ेिवांडले.  

पशहलव, शस्त्रयवांनी रवष्ट्रीय परुुष शनिवाि करिां, दसुरव, शस्त्रयव रवष्ट्रवच्यव 

शििक असतवत. लहवन िलुां त्यवांच्यव सहर्वसवत असतवत. तेव्हव 



त्यवांनव जे शििि शिळेल तसे ते तयवर होतवत. ह ेशििि पु् तकी 

नसनू िीलर्वन परुुष तयवर करण्यवचे धडे दिेां, ्र्वथात्यवगी आशि 

दीघोद्योगी सिवज बनर्िां ह े त्यवांचां योगदवन फवर जरुरीचां आह.े 

आशि शतसरव िदु्दव म्हिजे, दिेवर्र जेव्हव जवे्हव सांकटां आली तेव्हव 

तेव्हव शस्त्रयवांनी सांकटशनर्वरिवलव हवतभवर लवर्लेलव आह.े त्यवांनव 

सविवशजक सधुवरिव हर्ी होती, पि सधुवरकवांचे िवगा त्यवांनव पसांत 

नव्हते. ते िनवने बांडखोर होते, पि आपल्यव सिवजवची िवनशसक 

लवयकी आशि पवत्तव िवहीत असतवांनव त्यवांच्यवर्र सधुवरिव लवदिां 

त्यवांनव पसांत नव्हतां.आधी रवजकीय की सविवशजक हव र्वदही 

त्यवांच्यव दृष्टीने शनरथाक होतव. दोन्सहीशिर्वय कवहीच िक्य नवही असां 

त्यवांचां ित होतां.   

 २४ िवचा १९१८ यव शदर्िी िुांबईत अ्पशृ्यतव शनर्वरि 

सशितीच्यव बैठकीत ठरवर् आिलव की, कवाँग्रेसने अ्पशृ्य र्गवाचे 

प्रशतशनधी घेऊन आपल्यव कवयवास त्यवांचव पवशठांबव शिळर्वर्व. 

त्यवर्ेळी ७००० लोकवांचव जिवर् भवषि ऐकवयलव उभव होतव. 

लोकिवन्सयवांचां भवषि सरुू झवलां. त्यवांनव आरे्ि चढवयलव लवगलव. 

त्यवांचव खिखिीत आर्वज बवहरेच्यव लोकवांच्यव कवनवर्र ्र्च्छ 

पडवयलव लवगलव. 



'' पेिव्यवांच्यव कवळीही अ्पशृ्यवांच्यव पखवलीतलां पविी िवह्यि पीत 

असत. त्यवकवळी जवे्हव यदु्ध चवल ू असे, तवे्हव रिवांगिवर्र 

तहवनलेल्यव सैशनकवांनव पविी र्वटण्यवसवठी शभ्ती आपल्यव 

पखवली घेऊन त्यवांच्यविध्ये शहांडत आशि पविी पवजत.  

 If God were to tolerate Untouchability, I 

will not recognise Him as God.  

 

 ही लोकिवन्सयवांची घोषिव जिवर्वने ऐकली आशि िवांडर् 

कोसळून पडेल असव गजर शतथे झवलव. िी जरी िरीरवने इथे प्रथिच 

आलो असलो तरी िनवने ह्यव चळर्ळीत नेहिीच आह.े जनु्सयव 

कवळी कवही िवह्यिवांच्यव जलुिूवने ही चवल पडली हे िी नवकवरत 

नवही. पि ह्यव रोगवचे आतव शनिूालन झवलेच पवशहजे '' अिव 

िब्दवांनी त्यवांनी सभव गवजर्ली. कवाँग्रेसचे अशधर्िेन लखनौलव 

पवर पवडल्यवनांतर, लोकिवन्सय कवनपरूलव गेले. शतथे त्यवांनव सां्कृत 

भवषेत शलशहललां िवनपत् दणे्यवत आलां. त्यवरे्ळच्यव भवषिवत 

लोकिवन्सय म्हिवले, '' शहांद ुसिवजवलव िवस्त्रवतील चवतरु्ाण्या िवन्सय 

आह.े पि ते अनरु्ांशिक नवही. गिु आशि किवानेच र्िा शसद्ध 

होतवत. पि इांग्रजी रवज्यविळेु चवतरु्ाण्या नष्ट झवलां आह.े कवरि 



दिेवत िशत्य किाच उरलां नवही. िवह्यिवांनीही आतव बदु्धीचव 

अशभिवन टवकलव पवशहजे. ''  

 लोकिवन्सय अ्पशृ्यतव िवनत नसत. १९२० सवली 

अ्पशृ्यशनर्वरि पररषदलेव ते िुांबईत हजर रवशहले. पि शर्ठ्ठलरवर् 

शिांद्यवांनी तयवर केलेल्यव जवहीरनवम्यवर्र त्यवांनी सही केली नवही 

म्हिनू लोकिवन्सयवांर्र ढोंगीपिवचव आरोप करण्यवत आलव. 

शर्ठ्ठलरवर् शिद्यवांनी लोकिवन्सयवांनव पत् शलहून सही करून पवठर्वरे् 

अिी शर्नांती केली होती. त्यवर्र लोकिवन्सयवांनी त्यवांनव पत् शलहून 

्पष्ट कळर्लां की, '' िॅशनफे्टोच्यव िेर्टी कवही कवयाक्रि शिरवर्र 

घेऊन तो प्रत्यिवत आिण्यवची व्यशक्ति: जबवबदवरी िवझ्यवर्र 

टवकलेली असल्यविळेु सध्यवच्यव कवयाव्यवप्तीिळेु ह े नर्ीन कवया 

िलव अांगवर्र घेतव येईल असे र्वटत नवही म्हिनू तिुच्यव 

जवहीरपत्कवर्र िलव सही करतव येत नवही त्यवबद्दल िवफ करव. '' 

लोकिवन्सय तेव्हव शचरोल केससवठी इांग्लांडलव जवयच्यव गडबडीत 

होते..... िी इांग्लांडहून आल्यवर्र परत बोल ूअसां त्यवांनी सवांशगतलां. 

लगेच ते इांग्लांडलव गेले आशि आल्यवर्र सहभोजनवलव येिवर होत े

पि त्यवआधीच कवळवने त्यवांच्यवर्र झडप घवतली.  
  



संमकृत सास्हत्र्. 

 

 बवलर्यवपवसनूच सां्कृत भवषेर्रचां त्यवांचां प्रभतु्र् 

असविवन्सयच होतां. र्शडलवांनी शिकर्लेले श्लोक िखुोद्गत होते. 

रत्नवशगरीलव असतवांनव एकदव गांगवधरपांत बविभट्टवच्यव कवदांबरी यव 

सां्कृत नवटकवतील एक सिवस सोडर्त बसले होते. कवरि तो 

कठीि होतव. बविभट्टवची भवषव तिी अर्घडच होती. बवळ 

िेजवरीच खेळत होतव आशि नवनव, िी तो सिवस सोडर्नू बघतो 

हट्ट धरून बसलव होतव. म्हिनू गांगवधरपांतवांनी त्यवलव एक कठीि 

गशित सोडवयलव बसर्लां. बवळवने ते कठीि गशित 2 तवस झटून 

सोडर्लां आशि िग नवनवांकडे, तो सिवस सोडर्नू बघवयलव 

िवशगतलव. गवयत्ी िांत्वर्र त्यवांची अढळ श्रद्धव होती. रोज 

अांघोळीनांतर यव िांत्वचव जप केलव तर बदु्धी तीक्ष्ि होते आशि 

आत्िसविवत्कवर होतो असव त्यवांचव अनभुर् होतव. सांध्यव करिां 

म्हिजे कवही कवल िन शर्चवरिनू्सय करिां, िन ररकविां होण्यवचे 

फवयद े त्यवांच्यवसवरख्यव िनवत कवयि र्वदळवांची गदी असलेल्यव 

व्यशक्तशिर्वय कोि जव्त सवांग ूिकलां असतां? ऋग्र्दे, उपशनषद, 

परुविां यवांचव सखोल अभ्यवस होतव.  



 '' आम्हवलव खरां तर रवजकवरिवपेिव िवळेत शिकर्िांच 

जव्त आर्डतां. पि पररश्थतीच्यव ओघविळेु रवजकवरिवत यवर्ां 

लवगलां. त्यवतनू ्र्त:ची सटुकव करून घणे्यवची आिची धडपड 

चवलचू असते. पि यि येत नवही. िेर्टी सरकवरच कृपव करून 

आिच्यव िदतीलव धवर्नू यतेे आशि आम्हवस येरर्ड्यवत अथर्व 

िह्यदिेवत नेऊन ठेर्ते. तेव्हव कुठे आम्हवांस अध्ययनवस िबुलक 

र्ेळ शिळतो.'' ह ेउद्गवर आहते लोकिवन्सयवांचे. अभ्यवसवसवठी त्यवांचां 

िन तळिळत होतां. परिेश्वरवच्यव अश्तत्र्वबद्दल लोकिवन्सय म्हित 

की जड सषृ्टीतले सर्ा गिुधिा िनषु्ट्यवच्यव बधु्दीलव आकलन होतील 

पि परिेश्वरी गिुवांचां आकलन िनषु्ट्यवस होिां िक्य नवही. म्हिनू 

रे्दवांतिवस्त्रवत त्यवलव शनगुाि म्हितवत. प्रयत्नवांती परिेश्वर ह ेजरी खरां 

असलां, आशि िी जरी प्रयत्नर्वदी असलो तरी अदृष्ट अिी एक 

िक्ती असते जी िनषु्ट्यवचां यिवपयि ठरर्त असते, त्यविळेु 

िविसवच्यव िनवत श्रध्दव शनिवाि होते.  

 केसरीिध्ये एकदव िवहििेतरवांनी रे्दपठि करू नये असव 

लेख आलव तेव्हव प्रशसद्ध िजरू कवयाकते सी. के. बोले त्यवांच्यवकडे 

गेले आशि त्यवांचां ्पष्टीकरि िवशगतलां. तवे्हव लोकिवन्सयवांनी, िी 

आतव केसरीिधे क्र्शचत शलशहतो. तो लेख आपि शलशहलेलव 

नवही. आपि िॅक्स िलु्लर यवांच्यव सवरख्यव जिान लोकवांनी छवपलेले 

रे्द जर र्वचतो तर इतरवांनी पठि करू नये असां म्हिण्यवत कवही 



अथा नवही म्हिवले. इ. स. 1898 सवलविधे ते तरुुां गवत असतवांनव, 

त्यवांचव शर्द्यवव्यवसांग िवहीत असल्यविळेु िॅक्सिलु्लर यवांनी आपलव 

ऋग्रे्दवर्रचव ग्रांथ तरुुां गवतल्यव अशधकवऱयवांबरोबर लोकिवन्सयवांकडे 

पवठर्लव. तो र्वचत असतवांनव आयवांचां र्सती्थवन ज्यव प्रदिेवत 

रवत् आशि शदर्स िोठे असतवत तेथे असलां पवशहजे अिी कल्पनव 

आली. '' सयूोदयवत प्रवक बहूनी अहवनी आसज '' ह्यव श्लोकवने त्यव 

िांकेलव पषु्टी शिळवली. ज्यव रवत्ी यव ऋचेचव अथा बरोबर लवगलव, 

ती रवत् फवर आनांदवची गेली असां ते बवहरे आल्यवर्र शित्वलव 

म्हिवले. तरुुां गवत कसलव आलव आह ेआनांद असां तो शित् म्हिवलव 

तेव्हव ते म्हिवले, तलुव तरुुां गवत गेल्यवशिर्वय ते कळवयचां नवही. नांतर 

'आयवांचे िळू र्सती्थवन ' यवची परू्ा तयवरी करतवांनव त्यवांनी 

भगूभािवस्त्रवर्रचे १४ ग्रांथ र्वचनू कवढले. येरर्ड्यवलव ही पु् तकां  

आल्यवर्र भवग्य म्हिजे लोकिवन्सयवांनव शतथल्यव जेलरने रवत्ी १० 

र्वजेपयांत र्वचण्यवची परर्वनगी शदली होती. लोकिवन्सयवांनी िॅक्स 

िलु्लर यवांनव आभवरवचां पत्ही पवठर्लां.   

 सां्कृत सवशहत्यवचव लोकिवन्सयवांचव अभ्यवस दवांडगव होतव. 

ऋग्रे्दवचव त्यवांचव सखोल अभ्यवस होतव. ऋग्रे्दवतल्यव अनेक 

कठीि प्रश्नवांची उत्तरां त्यवांनी िोधनू शदली होती. लोकिवन्सयवांनी 

अभ्यवसकवांनव सवांशगतलां की हल्लीची ऋग्रे्द सांशहतव अपिूा आह.े 



कश्यप ऋषी आशि अांशगरस ऋषींनी पवशहलेली सहस्र सूते् गहवळ 

झवली असल्यवचां लोकिवन्सयवांनी सवतव्यव आशि तेरवव्यव खांडवतनू 

दवखर्नू शदलां होतां. िशत्यवांनी परुोशहतवचां गोत् लवर्ण्यवची रूढी 

होती. म्हिजे त्यवांनव ्र्तांत् गोत् नसल्यवचां सिजलां जवई. पि 

लोकिवन्सयवांनी सांिोधनवने हव सिज खोटव ठरर्लव. श्रौतसतू्वच्यव 

बवरवव्यव अध्यवयवत पांधरवव्यव खांडवच्यव आश्रयवने िशत्यवांनव परुूरर् 

ह ेगोत् असनू िवन आशि अएल असे त्यवचे प्रर्र आहते ह ेदवखर्नू 

शदलां. सांशहतेत कवही सकू्तवांच्यव िेर्टी शकत्येक ऋचव आशि चरि 

परत परत येत असतवत. त्यवचां कवरि कवय असेल यवची सर्ा 

शर्द्ववनवांच्यवत चचवा चवल ूहोती, तेव्हव लोकिवन्सयवांनी त्यवचव िोध 

लवर्लव. ते म्हिवले. की जसां एखवद्यव िविसवलव बोलतवांनव िधे िधे 

'' कवय सिजलां? '' शकां र्व '' बरोबर आह ेनव? '' असां म्हिवयची 

सर्य असते. तिी सर्य र्शसष्ठवांनव आशि शर्श्ववशित्वांनव असवर्ी. 

त्यवलव अनसुरून यव ऋचव परत परत आल्यव आहते, आशि त्यविळेु 

त्यवर्रून कोिवच्यव कोित्यव ऋचव आहते हहेी कळतां.''  

 भवद्रपद िशहन्सयवत पणु्यवत गिेिोत्सर्वत कवयाक्रिवांची 

रेलचेल असे. गिेिोत्सर्वतील एकव भवषिवसवठी सदवशिर्िवस्त्री 

शभडे आले होते. त्यवांच्यवबरोबर '' धिा आशि व्यर्हवर '' यव 

शर्षयवर्र दोघवांची चचवा व्हवयचां ठरलां. सकवळी ८ र्वजतव दोघे र्वद 



शर्र्वदवलव बसले. िीिवांसव, रे्द आशि अलांकवर यवत लोकिवन्सयवांचां 

प्रवशर्ण्य लोकोत्तर होतां. िधेच शभडे िवस्त्रींनी '' िवरीर '' िब्द कुठे 

आलव आहे असां शर्चवरल्यवबरोबर लोकिवन्सयवांनी तो '' 

अांतरवम्यवशधकवरिवतील सतू्विधे '' आलव आह े असां सवांशगतलां. 

शभडे यवांनव ते पटलां नवही तेव्हव लोकिवन्सय पटकन उठले. 

िवरीरभवष्ट्यवर्रचां पु् तक त्यवांनी कवढलां आशि ते सतू् र्वचनू 

दवखर्लां. आशि र्र '' तमु्ही म्हितव ते सतू् िवांकरभवष्ट्यविधे आहे 

असां सवांगनू तेही र्वचनू दवखर्लां. शभडे िवस्त्री थक्क झवले तवे्हव 

लोकिवन्सय त्यवांनव म्हिवले, की जी गोष्ट िविसू िनवपवसनू करतो ती 

त्यवलव आठर्त रवहते. दोन तीन शदर्स त्यवांची चचवा रांगली. सकवळी 

आठ ते दपुवरी चवरपयांत शर्षय घसुळलव जवई. र्वद शर्र्वद म्हिजे 

एक प्रश्न घ्यवयचव त्यवर्र आपली बवज ूिवांडवयची, िग दसुऱ यवने ते 

िदु्द ेआपल्यव ज्ञवनवने खोडून कवढवयचे. र्वद ेर्वद ेजवयते तत्र्बोध: 

ह ेत्यवतनू शनघिवरां सवर असे.  

 िहवभवरतवर्र त्यवांचां सतत शचांतन चवल ू असे. 

िहवभवरतवतल्यव प्रत्येक िब्दवचां ते अशतिय बवरकवईने र्वचन करत 

असत. इतकां च नव्ह ेतर ते एकदव र्वचलां की कधीही शर्चवरलां तरी 

कोित्यव ग्रांथवत आह,े कुठल्यव पवनवर्र आह ेहे ते लगेच सवांगत. रव. 

शचांतविि शर्नवयक रै्द्य ह ेरविवयि िहवभवरतवचे गवढे अभ्यवसक. 

कृष्ट्िवच्यव रथवलव शकती चवकां  असतील, असव ते आशि 



लोकिवन्सयवांच्यवत शर्षय शनघवलव तवे्हव शभडे चवर चवकां  म्हिवले 

आशि लोकिवन्सय म्हिवले दोन. लगेच त्यवांनी श्लोक सवांशगतलव 

आशि त्यवतलां रथवच्यव चवकवांचां शद्वर्चन दवखर्नू शदलां. सां्कृत 

भवषेत एकर्चन, शद्वर्चन आशि बहुर्चन असतां. पि 

लोकिवन्सयवांनी प्रत्येक िब्द बवरकवईन े र्वचलव होतव. नांतर एक 

शदर्स लोकिवन्सय रै्द्यवांनव म्हिवले,  

  '' कवय हो र्ैद्य, चीनच्यव इशतहवसविी िहवभवरतवचव सांबांध 

आह.े तर त्यवर्रून िहवभवरतवचव कवळ शनशश्चत होण्यवलव हवतभवर 

लवगेल कव? '' रै्द्य अर्वक झवले. चीनिी सांबांध? असव कुठे आह े

उल्लेख? रै्द्यवांनी शर्चवरलां तेव्हव लोकिवन्सयवांनी त्यवांनव भीि-कृष्ट्ि 

सांर्वद सवांशगतलव. कृष्ट्ि शिष्टवईसवठी कौरर्वांकडे जवण्यवस शनघतो, 

तेव्हव भीि त्यवलव अठरव कुलवांगवर रवजवांची नवर् े सवांगतो. आशि 

आतव दयुोधन त्यवच िवळेतलव होईल असां म्हितो. यव अठरव 

रवजवांनी आपल्यव सर्ा ज्ञवती बवांधर्वांनव, शित्वांनव, कुटुांबीयवांनव ठवर 

करून आपवपले र्ांि सांपर्ले होते. त्यवत '' चीनवनवि ्धौतिलूक: '' 

असव िब्द होतव. त्यव चीनच्यव रवजवचव उल्लखे रै्द्यवांनी कवल्पशनक 

सांदभा म्हिनू दलुाि केलां होतां. पि लोकिवन्सयवांनी तेही लिवत ठेर्लां 

होतां. त्यव अठरव कुलवांगवरवांची नवरे् भीि सवांगतो ती अिी- १. 

हहैयर्ांि - िदुवर्ता. २ .शनफल - जनिेजय. ३. तवलजांघ - बहुल. 

४. कृशिकुल - उद्दण्ड र्सु. ५. .सरु्ीर- अजशबांद.ु ६.. सरुवष्ट्र - 



ऋषशददक. ७. बशलह - अका ज. ८. शर्दहे - हयग्रीर्. ९. चीन - 

धौतिलूक. १०. िहौज - र्रय.ु ११. सुांदर- बवहु. १२. दीप्तवि - 

परुुरर्व. १३. चेशद, १४. ित््य - सहज. १५. प्रर्ीर - र्षृध्र्ज. १६. 

चांद्रर्त्स - धवरि. १७. िकुुट.- शर्गवहन. १८ नांशदरे्ग - िि. ( 

लोकिवन्सयवांच्यव िते िहवभवरतवचव यधु्दकवळ िते इ.स.पूर्ा १४०० 

होतव. शर्कीशपशडयवर्र िहवभवरत आशि चीन यव शर्षयवर्र जी 

िवशहती आह ेत्यवत धौतीिलूकवचव इशतहवसही आह.े त्यवत त्यवच े

नवर् '' त्से '' आह.े त्यव शचनी नवर्वचव अथाही धतू ( क्लीन ) असवच 

शदलेलव आह.े हव अथा शचनी भवषव जविकवरवने सवांशगतल्यविळेु 

सगळां कोडांच एकदि सटुलां. धौतीिलूक: म्हिजे ज्यवची िळेु 

्र्च्छ आहते असव. त्यव रवजवचव कवळ इ. स. परू्ा १६०० च्यव 

सिुवरवस ह्यव रवजवच्यव सते्तचव अांत झवलव असव त्यवत उल्लेख आह.े 

)  

 राँग्लर रघनुवथ प.ु परवांजपे इांग्लांडहून पदर्ी घेऊन आल्यवर्र 

त्यवचे िुांबईत गशितवर्र व्यवख्यवन होते. लोकिवन्सय त्यव सभेलव 

हजर होते. त्यव भवषिवत परवांजपे म्हिवले की आपल्यवकडेही 

प्रवचीन ग्रांथविधे गशितवर्र खपू िोध आहते पि एकव प्रकवरच्यव 

गशितवच्यव शसध्दवांतवर्र प्रवचीन ग्रांथवांर्र कवही उल्लेख सवपडत 

नवही. र. पु. परवांजप्यवांचां भवषि झवल्यवर्र कुिवलव कवही सवांगवयचां 

आह े कव असां शर्चवरल्यवर्र लोकिवन्सय उठले. रे्दवतली 



यज्ञशर्षयक ऋचव त्यवांनी म्हिनू दवखर्ली आशि परवांजप ेआिच्यव 

लोकवांनव, िवहीत नसल्यवचव ज्यव गशिती शसध्दवांतवचव उल्लेख 

करतवत, तोच शसध्दवांत त्यवत आह ेअसां शसध्द करून दवखर्लां. दसुरे 

शदर्िी टवईम्सने शलशहलां... 

Only Mr. Tilak responded and what he 

spoke on the subject was quite worthy 

as the author of " Orion". 

  

 पणु्यवत ज्योशतष सांिेलन भरलां तेव्हव लोकिवन्सयवांची 

एकितवने अध्यिपदी शनर्ड झवली कवरि पवशश्चिवत्य, र् पौर्वात्य 

दोन्सही बवजूांची ज्योशतगाशितवची िवशहती असलेले लोकिवन्सय 

एकटेच होते. त्यवांचां ह्यव िवस्त्रवतलां ज्ञवन प्रचांड होतां. र्वदग्र्त िदु्द ेते 

सगळ्यवांनव नीट उलगडून दवखर्त. िांकवही दरू करत. लोकिवन्सयवांचव 

परवभर् करवयच्यव तयवरीने िुांबईहून कवही पांशडत आले होते, 

त्यवांचवही त्यवांनव चकुव दवखर्नू दऊेन लोकिवन्सयवांनी शहरिोड केलव. 

रवत्ी १२-१२ र्वजेपयांत लोक त्यवांच्यविी चचवा करत बसत आशि 

सकवळी सवडेसहवलव परत कवि सरुू व्हवयचां. यव सांिेलनवत जे ठरवर् 

झवले त्यवर्र सगळ्यवांच्यव सह्यव झवल्यव. तो कवगद लोकिवन्सयवांनी 



आठर्िीने िवगनू घेतलव. हव कवगद नसलव तर शर्रोधी पि असव 

ठरवर् झवलवच नवही म्हितील म्हिनू शर्रोधकवांची िेंडी आपल्यव 

हवतवत हर्ी असां म्हित तो सह्यवांचव कवगद त्यवांनी आपल्यवजर्ळ 

जपनू ठेर्लव.  

 ओरवयन शलशहण्यवची कल्पनव किी सचुली यवर्र 

बोलतवांनव ते म्हिवले, आपल्यवकडे बवरव रविी आहते, पि र्स ूिवत् 

आठ आहते. तेव्हव बवरव र्स ूकेव्हव होते आशि त्यवांचे आठ केव्हव 

झवले यवर्र शर्चवर करतवांनव लिवत आलां की नॉरे् दिेवत चवर िशहने 

रवत् आशि आठ िशहने शदर्स असतो, तेव्हवपवसनू र्सहूी आठ झवल े

असले पवशहजेत. हीच कल्पनव ओरवयन शलशहण्यवलव उपयोगी 
पडली. ‘ िवसवनवां िवगािीषोहि ्’ यव र्चनवचां िळू कोित्यव भौशतक 

पररश्थतीपयांत नेऊन शभडर्तव येईल यवर्रही त्यवांचव सतत शर्चवर 

चवल ूहोतव. िग ऋग्रे्दवचव कवळ ठरर्ण्यवसवठी त्यवांचां सांिोधन सरुू 

झवलां. आशि त्यवतनू ऋग्रे्दवचव कवळ शि्तपरू्ा ६००० र्षे 

असवर्व असां त्यवांनी शनशश्चत करून त्यवर्र जो प्रबांध शलशहलव तोच 

ओरवयन. १८९३ सवलच्यव उन्सहवळ्यवत शव्हएन्सनव इथे भरलेल्यव 

प्रवच्यशर्द्यवपररषदते त्यवांनी हव शनबांध पवठर्लव. त्यविळेु जगभरच्यव 

सर्ा शर्द्ववनवांचां त्यवांनी लि रे्धनू घेतलां. जिानीलव हव ग्रांथ 

पवठर्वयचव होतव, आशि अर्धी फवर किी होतव, तेव्हव फक्त २ तवस 

झोपनू त्यवांनी हव ग्रांथ पिूा केलव. त्यव जवगरिवचव इतकव पररिवि 



झवलव की उष्ट्ितेने त्यवांचां तोंड आलां ते पढेु िशहनवभर परुलां. यव 

ओरवयन पु् तकवबद्दल रे्दवांच्यव अभ्यवसवर्रचे यरुोशपयन पांशडत 

ब्लिूफील्ड यवांनी आपलव अनभुर् शलहून ठेर्लव होतव. त्यवांनी 

शलशहलां होतां,  

 ‘’ His book created a sensation. All the 

Sanskrit Pandits had to readjust their own 

conclusions. It stirred up the world of science. The 

author had controlled vedic literature and and the 

Occidentle world on the same…… And then my 

superficial study soon replaced with the absorbed 

study. दोन तीन आठर्ड्यवांपरू्ी इांशडयवहून िवझ्यवकडे एक पु् तक 

आलां. त्यव पु् तकवची छपवई, कुठल्यवतरी सिुवर अाँग्लो इांशडयन 

छवपखवन्सयवत केलेली होती. लेखकवची प्र्तवर्नवही फवरिी 

आकषाक नव्हती. हव भवरतीय लेखकही िलव िवहीत नव्हतव. तो 

प्रशसद्धही नव्हतव. िी ते पु् तक दु् यि पवतळीर्रची र्वचनीय पु् तकां  

असतवत त्यव फळीर्र ठेऊन शदलां. कधीतरी जेर्ि झवल्यवर्र झोप 

येण्यवसवठी ते र्वचवयलव ठीक आह ेअिी कल्पनव होती. एक शदर्स 

ते पु् तक गांित म्हिनू र्वचवयलव लवगलो आशि बघतव बघतव, 

सहज करििकू म्हिनू र्वचवयलव घतेलेल्यव पु् तकवतील िजकुरवने 

िलव गांभीर करून टवकलां. त्यवने आिचे आजर्रचे रे्दवांबद्दलच े



अनेक शसद्धवन्सत िोडून टवकले होते, आशि आपल्यवच शर्धवनवांच्यव 

पषु्टीसवठी अनेक सुांदर परुवरे् शदले होते. आम्हवलव त्यवांचव शसद्धवांत 

िवन्सय करवर्व लवगलव. ‘’ 

आिखी कवय सन्सिवन व्हवर्व पवशश्चिवत्य शर्द्ववनवांकडून यव 

भवरतवच्यव िहविवनर्वचव.  

 िांडवलेलव शलशहलेलां '' गीतवरह्य '' इांग्रजवांनी 

आपल्यवजर्ळ ठेर्लां. लोकिवन्सय पणु्यवत आल्यवर्रही त्यवांनव परत 

करण्यवत आलां नवही. शकत्येक शदर्स उलटले. बरोबरीचे लोक 

कवसवर्ीस होऊ लवगले पि लोकिवन्सयवांनी त्यवांनव धीर दते म्हटलां, 

इांग्रज कवगद जप्त करतील तर करू दते. िवझ्यव डोक्यवत सगळां आहे 

ते तर घेिवर नवहीत नव ! िी पनु्सहव सगळां शलहून कवढीन.  

 प्रो. शजनसीर्वले यवांनी लोकिवन्सयवांनव, कवही झवले तरी 

सांध्यव, शत्सपुिा (िांत्) केल्यवशिर्वय रवहू नकव असव उपदिे केलव 

तेव्हव लोकिवन्सयवांनी सवांशगतलां. िी सकवळी जवगव झवल्यवपवसनू रवत्ी 

झोपेपयांत िवतभृिूीच्यव शचांतनवर्वचनू एक ििही ररकविव नसतो. 

तीच िवझी सांध्यव आशि शत्सपुिा. पांचवांगवतलां अर्कहडवचक्र कसां 

आलां यवचव खलुवसव त्यवांनीच केलव. ए,बी,सी,डी, प्रिविे तीही एक 

र्िािवलव आह ेपि आपल्यवकडे किी पोचली त्यवचव परुवर्व त्यवांनव 

शिळवलव नवही. िवळेत सां्कृत शिकर्तवांनवही त्यवांचां शिकर्िां 



रे्गळांच असवयचां. िेघदतू शिकर्तवांनव कवशलदवसवच्यव एकव 

श्लोकवपढुचव श्लोक कसव आलव आशि कव शलशहलव असेल, 

त्यवतले िब्दही तेच कव असतील त्यवचीही व्यतु्पत्ती त े सवांगत. 

कलकत्तव कॉ ांग्रेसच्यव अशधरे्िनवहून परत येतवांनव ते शर्द्यवर्थयवांच्यव 

आग्रहवर्रून, नवगपरूलव उतरले. त्यवआधी ही िलेु ते कलकत्यवलव 

जवतवांनव त्यवांनव ्टेिनर्र भेटली होती. तवे्हव आपले व्यवख्यवन 

कोित्यव शर्षयवर्र करवर्े ह ेत्यव तरुिवांिी बोलतवांनव त्यवांनी जविनू 

घेतलां होतां. सां्कृत भवषव आशि पवश्चवत्य तत्त्र्ज्ञवन यव शर्षयवचव 

अभ्यवस करिवरी िलुां शतथे जव्त आहते ह ेलोकिवन्सयवांनव कळलां 

होतां. ठरल्यवप्रिविे रवजवरवि तळुसीरवि नवट्यगहृवत त्यवांचव िवनपत् 

दऊेन सन्सिवन झवलव. अध्यि होते िहविहोपवध्यवय केिर् रवर्जी 

तवम्हन. यव सिवरांभवलव उत्तर म्हिनू त्यवांनी जे भवषि केलां त्यव 

भवषिवतच '' गीतवरह्यवचां '' सतू्रूपवने बीज होतां.  

 '' ओरवयन '' र्गैरे पु् तकां  िरवठीत आपि कव शलहीत नवही 

असां कुिीतरी लोकिवन्सयवांनव शर्चवरलां तेव्हव, '' परकी लोक ऊठसटू 

आपल्यवर्र जे आिेप करत असतवत, त्यवांनव उत्तर दणे्यवसवठी िी 

इांग्रजीत ग्रांथ शलहीत असतो '' हे त्यवांचां उत्तर होतां. इांग्रज लोक त्यवांनव 

शकती सलत होते आशि आपल्यव सां्कृतीचव गवढव अभ्यवस 

असल्यविळेु त्यवत शकती आशि कवय कवय चवांगलां आह ेह ेत्यवांनवच 

िवहीत असल्यविळेु ते फवर दि असत.  



 लोकिवन्सयवांचव जैन धिवाचव खपू अभ्यवस होतव. जैन 

सां्कृतीशर्षयी त्यवांचां जैन पररषदते जे व्यवख्यवन झवलां त्यवत 

अशहांसेबद्दल त्यवांनी अभ्यवसपिूा शर्चवर िवांडले होते. गजुरवत 

परुवतत्त्र् िांशदरवचे आचवया िशुन शजनशर्जय यवांच्यवबरोबर ते 

कधीकधी फग्युासन र्त्यवर्रून शफरवयलव जवत आशि त्यव धिवार्र, 

सवशहत्यवर्र, बोलत. जैन सवशहत्य शर्पलु आह,े पि ते पररपिूा 

अर््थेत प्रकवशित झवलेले नवही. त्यविळेु ते कवि जैन सवधूांनी केलां 

पवशहजे. जैनधिा-बौध्दधिा आशि सवांख्यित यवांच्यवतील 

सांबांधवांबद्दल चचवा होत असे. अर्वाचीन सवांख्य आशि प्रवचीन सवांख्य 

यवतील भेद दवखर्िवरव लेख त्यवांच्यवजर्ळ आह े असां 

कळल्यवबरोबर त्यवांनी त्यवशदर्िीचां शफरिां रद्द करून िनुींच्यव घरीच 

बैठक िवरली आशि तो उल्लेख पवशहलव. त्यवांचव जैनधिवाचव गवढव 

अभ्यवस होतव, म्हिनूच िहवत्िव गवांधींच्यव अशहांसव, उपर्वस, यव 

िवगवांिळेु लोकिवन्सयवांची, गवांधी जैन धिवाचे आहते अिी सिजतू 

होती. 

 सर रविकृष्ट्ि भवांडवरकरवांनव ८० र्षे पिूा झवली तेव्हव 

त्यवांचव सत्कवरप्रसांगी सर्वांच्यव शर्नांतीर्रून खवल्डीयन अाँड इांशडयन 

रे्दवज ् ' हव शनबांध लोकिवन्सयवांनी भवांडवरकरवांसिोर िदु्दवि र्वचलव. 

तो पढेु खपू प्रशसध्द झवलव. हव शर्षय कव आशि कसव सचुलव 

लोकिवन्सयवांनव? तर झवलां असां की अथर्ा रे्दवचव अभ्यवस करतवांनव 



त्यवांनव सां्कृत भवषेत नसलेले अनेक िब्द आढळले. यवर्र त्यवांचव 

शर्चवर सरुू झवलव तेव्हव त्यवांनी असां अनिुवन कवढलां की कधीतरी 

परुवतन कवली सां्कृत आशि खशल्डयन रे्द एकच शकां र्व एकत् 

असले पवशहजेत. त्यवतील दोन-तीन कल्पनव परुवव्यवअभवर्ी त्यवांनी 

त्यवत िवांडल्यव नव्हत्यव. रे्शदक धिवात शर्ष्ट्ि-ूलक्ष्िी ह ेपशत-पत्नी 

िवनले आहते, पि खवशल्डयन दरै्त िदुाक ह्यवचे शर्ष्ट्ििूी खपू 

सवम्य आह.े आशि लक्ष्िी ही ्र्तांत् दरे्तव नव्हतीच पि जेव्हव 

िदुाकलव आया सां्कृतीत सविवर्नू घेिां इष्ट र्वटवयलव लवगलां, तेव्हव 

िदुाकलव शर्ष्ट्िचूी बवयको म्हिनू सविवर्नू घेतलां असवर्ां असव 

त्यवांचव कयवस होतव पि त्यवलव परुवर्व नव्हतव. '' शिखर '' यव 

सां्कृत िब्दवचव सांबांध शझगरुवत यव अॅशसररयन िब्दविी असवर्व 

आशि दरे्पजूनवलव ऊां च दरे्वलये बवांधण्यवची कल्पनव खवल्डीयन 

सां्कृतीतनू आली असली पवशहजे असव त्यवांचव दवर्व होतव. 

पांजवबवतल्यव उत्खननवतनू उांच इिवरतींचे जे अर्िेष शिळवयलव 

लवगले आहते त्यवर्रून आतव ह े ्पष्ट होऊ लवगलां आह.े असे 

अनेक परुवरे् दते लोकिवन्सयवांनी हव प्रबांध र्वचलव. रत्नवशगरीलव 

िवळेच्यव रे्ळेपवसनू लोकिवन्सय भवांडवरकरवांनव ओळखत होते. सर 

भवांडवरकर आशि गांगवधरपांत शटळक ह ेरत्नवशगरीलव एकवच िवळेत 

अध्यवपनवसवठी होते. त्यविळेु अशत आदरवने लोकिवन्सयवांनी ही 

आदरवांजली भवांडवरकरवांनव शदली.  



 ओरवयन आशि आशक्टाक होि इन रे्दवज ्हे त्यवांचे दोन ग्रांथ 

म्हिजे लोकिवन्सयवांच्यव अभ्यवसवचे, सांिोधनवचे दोन एकिेकवांनव 

परुक ग्रांथ. रे्दकवल ठरर्तवांनव यरुोशपयन पांशडतवांनी त्यव र्वङियवच े

शनरशनरवळे खांड पवडले. आशि प्रत्येक खांडवलव एकेक कवल शनशश्चत 

केलव. िॅक्सिलु्लर सवहेबवांनी त्यवचे छांद:कवल, िांत्कवल, 

िवह्यिकवल, आशि सतू्कवल असे चवर भवग पवडले. तो कवल इ.स. 

परू्ा ५००० र्षे होतव, पि भगूभािवस्त्रवर्रच्यव पु् तकवांचां अध्यन 

केल्यवर्र लोकिवन्सयवांनी तो कवळ किीत किी ८००० र्षे िवगे 

नेलव. त्यवचर्ेळी िवस्त्रज्ञवांनी उत्तर ध्ररु्वजर्ळचव प्रदिे इ. स. परू्ा 

८००० र्षे र्सती करून रवहवयलव योग्य होतव, हे शसध्द केलां होतां. 

पि ्पष्ट शनिायवचव परुवर्व हवती लवगत नव्हतव, तो लोकिवन्सयवांनव 

ऋग्र्ेदवत सवपडलव. ऋग्र्ेदवत उत्तर ध्ररु्वजर्ळच्यव शनसगवाचां र्िान 

शलशहिवरे लोक शकां र्व त्यवांचे परू्ाज दृष्टीस पडिवऱयव शठकविीच 

कोठेतरी रवहवत असवरे्त असव अांदवज लोकिवन्सयवांनी कवढलव. 

त्यवांच्यव यव एकव शर्चवरवने ओढल्यव गेलेल्यव रेखेतनू आयवांच्यव िळू 

र्सती्थवनवर्र जसव प्रकवि पडलव तसवच कवही ऋचवांचव परू्ी 

अथा लवगत नव्हतव, त्यवांचवही अथा लवगवयलव लवगलव.  

 िांडवलेच्यव िकु्कविवतल्यव ररकवम्यव रे्ळवत जे ग्रांथ 

शलहवयचव लोकिवन्सयवांचव िवनस होतव, त्यव पु् तकवांची नवरे् :- १ 

शहांद ुधिवाचव इशतहवस - र्ैशदक श्रौत उपशनषद ेइशतहवस परुवि ेदिान 



भक्ती. ऐशतहवशसक कवलवपरू्ीचे - इतर धिा र् उपसांहवर. २. शहांद ु

रवष्ट्रधिा ( र्तृ्तवांत र् त्यवच्यव शनरशनरवळ्यव अांगवचे र्िान. ) ३. 

रविवयि िहवभवरतवच्यव परू्ीचव शहांदु् थवनचव कवल. ४. िवांकरदिान. 

५. प्रवांशतक रवज्यव्यर््थव. ६. शहांद ु लॉ शकां र्व शहांद ु धिािवस्त्र ७. 

इशन्सफशनटेशसिल कॅलक्यलुस. ८. भगर्त्गीतवरह्य - नीशतिवस्त्र 9. 

शिर्वजीचे चररत् 10. खवशल्डयव र् शहांदु् थवन. ११. बदु्ध यगु-िक-

रवजे. १२.. िसुलिवनवांच्यव आधीची रवज्ये र् िसुलिवनी सवम्रवज्य. 

१३. िसुलिवनी रवज्यवचव ऱहवस - िरवठे र् िीख. १४. इांग्रजवांची 

रवज्य्थवपनव १५. रवज्यसत्तेचे एकीकरि १६. नोकरिवही आशि 

शतचे ध्येय. ( ऑश्रयव, ्पेन, रशियव र्गैरे दिेवतील नोकरिवहीिी 

तलुनव.) ही यवदी खपू िोठी आह.े  

 शिर्जन्सिवची तवरीख िोधतवांनव रै्िवख िदु्ध प्रशतपदव, 

गरुुर्वर, उत्तररवत्, अशश्वनी नित्, िके १५४९ ( इ.स. १६२७ ) ही 

शिर्वजी िहवरवजवांची जन्सिशतथी लोकिवन्सयवांनी अभ्यवसवने शनशश्चत 

केली होती. त्यवसवठी त्यवांनी अनेक बखरी, शिर्कवव्य, 

कवव्येशतहवस सांग्रह, शिर्शदशग्र्जय, असे अनेक लेख र्वचनू त्यवत 

जे उल्लेख आले, त्यवांची छवननी केली. त्यवतनू शिळवलेल्यव चवर 

शतर्थयवांिधनू कोिती खरी ह ेगशितवने ठरर्लां.. शतथीच्यव बरोबरच्यव 

तपिीलवचव िेळ बसत नव्हतव, िग अभ्यवसवने आधी जन्सिर्षा 

शिळर्लां. िग रै्िवख िशहनव शनशश्चत केलव. र्वर आह,े तर शतथी 



नवही, शतथी आह े तर नित् नवही असां होऊ लवगलां. म्हिनू 

लोकिवन्सयवांनी शिर्शदशग्र्जय जव्त शर्श्वसनीय धरलां, कवरि 

कवव्यवत नेहिी सटुसटुीतपिव आशि नेिकेपिव असतो, शिर्वय 

त्यवतल्यव शतथी, र्वर, नित् यवांचव नीट िेळ बसत होतव. आशि 

शतथी शनशश्चत केली. िग नित्ेच शतथौ शर्धौ '' यव श्लोकवतल्यव 

शर्धी यव अथवाने शर्धौ यव िब्दवलव सप्तिी न िवनतव, चांद्र यव 

िब्दवची सप्तिी िवनली तर िेळ बसलव. आशि अिव ररतीने 

जन्सिशतथी कवढली. त्यवर्रून शिर्जन्सिवची तवरीख कवढली. शर् कव. 

रवजर्वड्यवांनवही ती िवन्सय होती. कवरि त्यवांनीही अभ्यवसवने तीच 

शतथी शनशश्चत केली होती. पि १९०० सवली जेधे िकवर्ली हवती 

आल्यवर्र त्यवांनी त्यव आधवरवर्र ती जन्सितवरीख बदलली.

 गीतवरह्य ह े अपरू्ा लेखन त्यवांनी तरुुां गवतच केलां. २० 

र्षवांपवसनू त्यवांच्यव डोक्यवत हव शर्चवर घोळत होतव, त्यवलव ितूा 

्र्रुप यवयलव िांडवलेचव तरुुां ग गवठवर्व लवगलव. तरुुां गवत जन्सिलेल्यव 

योगेश्वरवच्यव गीतेर्रचव भवरतीय सवशहत्यवतलव अजोड ग्रांथ 

तरुूां गवतच जन्सिवर्व हव शनयतीचव खेळ. गीततेील शनर्तृ्तीपर सांदिे 

कवढून त्यवचव प्रर्तृ्तीपर उपदिे लोकवांसिोर ठेर्वर्व हव उद्दिे '' 

गीतवरह्य '' शलशहण्यविवग े होतव असां ते म्हित. ( ज्ञवनोबव 

िवऊलींनी तरी कवय सवांशगतलां आह े ज्ञवनेश्वरीत? ते म्हितवत, 

सीदन्सती िि गवत्वशि म्हटल्यवर्र योगेश्वर अजुानवलव म्हिवले, “ 



सवांडी ह ेिखूापि, ऊठी घेई चवपबवि, सांग्रवशि ते रुदन, कर्ि तझुे..ह े

प्रर्तृ्तीपरच नव्ह ेकव? )  

 त्यवसवठी त्यवांनव नर्ीन िब्द बनर्वयले लवगले आशि 

दोनदोन, तीनतीन शदर्स शर्चवरिांथनवत घवलर्वरे् लवगले. गीतव ही 

सर्ा िवनर्जवतीसवठी आह.े िवनर्वचे र्तान ह े अशतउच्च दजवाचां 

असलां पवशहजे यवचां तवशत्त्र्क शर्रे्चन गीतेत आह े म्हिनू ती 

सर्वांसवठी आह.े श्रीकृष्ट्िवच्यव रे्ळी चवतरु्ाण्यवाची पध्दत होती, 

म्हिनू त्यवने चवतरु्ाण्यवाचव उल्लेख केलव आह.े पि इतर दिेवांिधे 

ती पध्दत नसली तरी त्यवच धतीर्र सिवजव्यर््थव असतेच. पि 

त्यवांनवही उच्चनीती तत्रे् लवगतवतच. त्यवसवठीही गीतव हर्ीच. 

गीतवरह्यवच्यव लेखनवसवठी त्यवांनव खपू सहनिीलतव दवखर्वर्ी 

लवगली. एकदव उपशनषदवर्रची पु् तकां  िवगर्ली, पि त्यवर्र 

इांग्लीििधे नवर् नव्हतां यव कवरिवसवठी ती त्यवांच्यवपयांत पोचली 

नवहीत. सरुुर्वतीलव चवरच पु् तकां  जर्ळ बवळगण्यवची परर्वनगी 

होती, ती पढेु रद्द होऊन हर्ी तेर्ढी पु् तकां  जर्ळ ठेर्ण्यवची 

परर्वनगी शिळवली. शलशहण्यवसवठी िवई न दतेव पेशन्ससल शदली जवई. 

कवगदही िोजनू शदले जवत आशि गोळव केले जवत. िग चोपडीच 

दऊे लवगले. यव लखेनवसवठी त्यवांनी अनेक पवश्चवत्य शर्द्ववनवांचे ग्रांथ 

र्वचले. जिान भवषव िळुविरवांपवसनू शिकल्यवर्र र्षाभरवतच त्यवांनी 

रे्बरचव जिान भवषेत शलशहलेलव ग्रांथ र्वचवयलव घतेलव आशि एकव 



तवसवत त्यवांची पवच पवनां र्वचनू झवल्यवर्र त्यवांनव अत्यवनांद झवल्यवचां 

त्यवांनी घरी कळर्लां. त्यवांनी शलशहलां,`` दर तवसवलव पवच पवने 

यवप्रिविे िलव तो अथा लवर्नू लवर्नू र्वचतव आलव त्यवचव शकती 

आनांद झवलव ह ेकवय सवांग?ू िलव र्वटते की िवझ्यव बांशदर्वसवतलव 

कवही भवग खरवच सत्कवरिी लवगलव. ‘’ पि रे्बरचव ग्रांथ 

र्वचण्यवचव त्यवांचव आनांदही ते त्यव पररश्थतीतही उपभोग ूिकतवत 

हहेी थक्क करिवरेच. यव आशि अिव पवश्चवत्य शर्द्ववनवांच्यव ग्रांथवांचव 

त्यवांनी गीतवरह्यवत उपयोग करून घेतलव. ऑक्टोबर १९१० िध्ये 

त्यवांनी यव लेखनवलव प्रवरांभ करून िवचा १९११ िधे गीतवरह्य हव 

ग्रांथ शलहून पिूा झवलव. 

 लोकिवन्सयवांचव A Missing Verse Of 

Sankhyakarika लेखसदु्धव असवच खपू गवजलव. सवांख्य योग ही 

एक अांकवांर्र आधवररत तत्त्र्ज्ञवन प्रिवली आह.े प्रकृती आशि परुुष, 

ईश्वर, कलव, ्र्भवर्, आशि शनगुाि अिव ६ प्रिवलींच्यव 

तत्त्र्ज्ञवनवच्यव ७० श्लोकवांिधलव एक श्लोक गहवळ झवलेलव होतव. 

ही सवांख्यकवररकव किी असेल यवर्र त्यवांचव शर्चवर चवल ूअसतवांनव 

त्यवांनव जपवनी लेखक टवकवसवकू यवांनी शलशहलेलां पु् तक शिळवलां. 

त्यवांनी तोच श्लोक चीनी रे्दवांच्यव अभ्यवसवतनू घेतलव होतव आशि 



फ्रें च भवषेत ते पु् तक शलशहलां होतां. लोकिवन्सयवांनी फ्रें च भवषेचव 

अभ्यवस केल्यविळेु त्यवांनव ती सवांख्यकवररकव शिळवली.  

  



व्र्स्िमत्व आस्ण लोकसंग्रह. 

 

 मी माणसांचा भुकेला आहे, मला तुमचा पैसा नको, 

तुमचं अंत:करण हवे आहे, र्ा लोकपे्रमामुळेच त्र्ांना 

लोकमान्र्ता स्मळाली.  

 लोकिवन्सय ही पदर्ी त्यवांनव कधी किी शिळवली ह्यवचवही 

इशतहवस रे्गळवच आह.े पुण्यवत दगुवाबवई जोिी नवर्वच्यव एक 

सशुिशित सधुवरक बवई होत्यव. त्यवकवळी बवयकव चवतिुवासवचे नेि 

करत असत. दगुवाबवई ांनी चवतिुवासवचव नेि म्हिनू चवर िशहने इांग्रजी 

सहवर्ी आशि सवतर्ीच्यव िलुवांनव सां्कृत शिकर्ण्यवसवठी िोफत 

क्लवस चवल ू केलव. त्यव िवळेसवठी िहवदरे्िवस्त्री ओक यवांनव 

शनयकु्त केलां. त्यव चवतिुवास व्रतवच्यव उद्यवपनवच्यव र्ेळी, दसऱयवच्यव 

शदर्िी लोकिवन्सयवांनव अध्यि म्हिनू बोलवर्ण्यवत आलां आशि 

सर्ा शर्द्यवर्थयवानव गीतेची एकेक प्रत बशिस म्हिनू लोकिवन्सयवांच्यव 

ह्ते र्वटण्यवत आली. त्यव शदर्िी िहवदरे्िवस्त्री ओकवांनी 

आपल्यव गौरर्पर श्लोकवत लोकिवन्सयवांचव '' लोकमान्र् '' असव 

पशहल्यवांदव उल्लेख केलव. त्यवनांतर एकव जवहीर सभते अण्िवसवहबे 

पटर्धान यवांनी आपल्यव जवहीर भवषिवतनू तो िब्द लोकवांपयांत 

पोचर्लव.  



 करवरी, गांभीर चेहरव, शपांगट रांगवांचे पविीदवर डोळे आशि 

िोठव आर्वज ही लोकिवन्सयवांची शर्िेषतव. पि िनषु्ट्यलोभवसवठी 

िनवने अत्यांत कोिल. एकदव एकवलव िब्द शदलव की प्रवि जवए, पर 

र्चन न जवए हव ्र्भवर्. िविसवांची उत्ति पवरख आशि त्यवांनव न 

शर्सरिां ही खवशसयत. '' ठकवसी असवर्े ठक, र्वचवळवसी असवर्े 

र्वचवळ '' हव लढवईचव सिथा रविदवसी पवयव. ित्नेू आपली िस्त्र े

बदलली की आपिही आपली बदलली पवशहजेत ह ेधोरि. प्रत्येक 

िविसविी ह े बोलिवरच, आशि तेही त्यवचव र्कूब ओळखनू 

त्यवलव सिजिवऱयव भवषेत. म्हिनूच त्यवांनव अफवट लोकशप्रयतव 

शिळवली. त्यवांच्यव भवषिवलव हजवरो लोकवांची गदी असे. त्यवांच्यव 

शिरर्िकूीतही झुांडीच्यव झुांडी लोटत. त्यव भवषिविधे तेज, खरेपिव, 

िब्दवांचव सवधेपिव, शर्चवरवांचव पक्केपिव, दिेभक्ती, िदु्दसेदूपिव 

असे. त्यविळेु त्यवांच्यव भवषिवचव थेट लोकवांच्यव हृदयवर्र पररिवि 

होई, आशि भवषि कळण्यवसही सोपे असे.  

 १९०० सवली रवयगडवर्र शिर्वजीिहवरवजवांचव उत्सर् 

करण्यवत आलव. लोकिवन्सयवांनव बघवयलव कवही िलुां आली तेव्हव 

लोकिवन्सय गांगवसवगर तलवर्वत पोहत होते, आशि तवत्यवसवहबे 

केळकर आांघोळ करून कवठवर्र उभे होते. त्यवांच्यव डोक्यवर्र छत्ी 

होती. लोकिवन्सयवांनी त्यव िलुवांनव सवांशगतलां की ही छत्ी हवतवत 

धरवयची आशि केर्ळ पवयवांनी पोहून तलवर् पवर करवयचव. िलुां 



पवण्यवत उतरली पि अध्यवा र्वटेतनू परतली. िग लोकिवन्सय उतरले, 

ते तलवर् पवर करून तर गेलेच पि पवयवांनी फक्त पोहत परत पि 

आले. लांडनलव जवतवांनव बोटीतनू जवतवांनव, बॉम्बहल्लव झवलव तर 

लवईफ बोटीत उतरवयचां आशि बोट सोडून र्ल्हर्त लवांब जवयचां 

असां सर्वांनव सवांशगतलां गेलां, तेव्हव लगेच ते प्रवत्यशिक करून 

बघण्यवत पशहले पवण्यवत उतरले ते लोकिवन्सय होते. र्र आल्यवर्र 

इतरवांनवही ह ेकरवयलव लवर्लां. आयत्यव रे्ळी जििवर कसां? आधी 

शिकून अभ्यवस झवलवच पवशहजे नव? 

 एकदव त्यवांच्यव िवळेचे ड्रीलिव्तर गांगवधररवर् दीशित 

यवांच्यवकडे आगरकर, शटळक, ही सगळी िांडळी जेर्वयलव गेली. 

शतथे जेर्तवांनव आग्रह सरुू झवलव. त्यवतच िग कोि लवडू जव्त 

खवतो यवच्यवर्र पैजही लवगली. लोकिवन्सयवांनी एकदव सगळ्यवांनव 

िवळेत अकरव र्वजतव पोचवयची आठर्ि करून शदली पि कुिीच 

ऐकवयलव तयवर नवही. झवलां. िग लोकिवन्सयही त्यव पैजेत उतरले. 

पैज त्यवांनीच शजांकली. त्यवांनी २१ लवडू खवल्ले आशि त्यवांच्यव 

प्रशत्पध्यवाने २० लवडू. अवतजेर्िवनांतर सगळे गवरद झवले. जे 

िोजकां  जेर्ले होते त्यवांच्यवतलेही कवही ढेपवळले. कवही शतथेच 

झोपले. िवळेत िवत् त्यवशदर्िी आपल्यव िोठ्यव आर्वजवत फक्त 

लोकिवन्सयच र्गवार्र शिकर्त होते. आशि जे शििक आले नवहीत, 

त्यवांचवही र्गा घेत होते. शर्ष्ट्ििूवस्त्री िवळेत आले आशि त्यवांनी ह े



दृष्ट्य बशघतलां. ते म्हिवले,`` चलव ! जोपयांत शटळक आहते तोर्र 

िवळव बडुत नवही. '' त्यवशदर्िी पैजेचे जे ५ रुपये लोकिवन्सयवांनव 

शिळवले त्यवतनू िवळेसवठी खेळवचां सविवन आिलां गलेां. ्र्त:चे 

पैसेही िवळेलवच.  

  त्यवांच्यव पु् तकवांची कवळजी ते ्र्त:च घेत. घरवतली 

पु् तकां  म्हिजे केर्ळ त्यवांचव प्रवि होतव. ती कुठे आशि किी 

ठेर्वयची तेही तेच ठरर्त. कुिवलव पु् तक लवगलां तर ् र्त:च उठून 

कवढून दते. त्यवांची झोप हीसधु्दव त्यवांच्यव तवब्यवत असे ...आतव िी 

झोपतो असां म्हिनू ते जेव्हव झोपत त्यवनांतरच्यव दसुऱयव शिशनटवलव 

ते घोरवयलव लवगलेले असत आशि ज्यव रे्ळेलव उठवयचां असेल 
त्यवच ििी उठत. लोकवांच े चेहरे लिवत ठेण्यवत त्यवांचव हवत 

धरिवरव कुिी नव्हतव. त्यवच्यवभोर्ती नेहिी गपु्तहरेवांचव सळुसळुवट 

असे. त्यवांच्यव जेर्िवखवण्यवची सोयही तेच करत. एकदव एक गपु्तहरे 

त्यवांच्यव पवठोपवठ शसांहगडवर्र पोचलव तेव्हव त्यवलव 

पवशहल्यवबरोबर, त ू अिकु गवर्ी, अिकु रे्ळेलव िलव नि्कवर 

करवयलव आलव होतवस नव? असां शर्चवरल्यवबरोबर तो परत शनघनू 

गेलव. त्यवांच्यव िलुीच्यव लग्नवत आलेल्यव पवहुण्यवांनव त्यवांच्यव 

दजवाप्रिविे पांक्तीत बसर्ण्यवचां कवि ते ् र्त: करत होते.तवे्हव त्यवांनी 

ज्यव लोकवांनव रे्गळे कवढून त्यवांची ्र्तांत् पांगत बसर्ली ते झवडून 

सवरे गपु्तहरे होते. लोकिवन्सयवांनी त्यवांनव खड्यवसवरखां रे्चनू कवढलां 



होतां. पोशलसवांकडून सरकवरलव त्यवांच्यवबद्दल कवय ररपोटा जवतो 

यवची त्यवांनव खडवन ् खडव िवशहती असवयची, नव्ह,े कधीकधी 

त्यवची अ्सल कॉपीही असवयची. एर्ढां त्यवांचां ्र्त:चां हरेखवतांही 

सिक्त होतां.  

 इ. स. १९१७-१८ िध,े रवधवबवई आपटे नवर्वच्यव बवई त्यवांच्यव '' 

कीतानसधुव '' नवर्वच्यव पु् तकवर्र अशभप्रवय िवगवयलव गेल्यव. 

त्यवांनव पवहून लोकिवन्सय त्यव बवई ांनव म्हिवले, िी तमु्हवलव कुठे तरी 

पवशहलांय असां र्वटतांय ! १९०६ सवली बेळगवर्लव पवशहलांय असां 

र्वटतांय. भव्कररवर् ओ ांकवर तिुचे कोि?..... बवई थक्क होत 

म्हिवल्यव ... ते िवझे र्डील...िग लोकिवन्सयवांनी त्यवांचां पु् तक 

ठेऊन घतेलां आशि उद्यव अशभप्रवय शलहून ठेर्तो. उद्यव यव असां 

सवांशगतलां. लोकिवन्सय अत्यांत शर्नोदी होते. एकदव त्यवांच्यव 

िलुीने एक तसर्ीर तयवर केली. त्यवत िध्यभवगी लोकिवन्सयवांचव 

फोटो आशि बवजनेू छोटे छोटे िांख-शिांपले लवर्ले आशि ती 

र्शडलवांनव दवखर्वयलव आली. त्यवर्र लोकिवन्सय शतलव म्हिवले, '' 

िधे िोठव िांख आशि बवजनेू छोटे िांख कव? '' सकवळी सगळी 

न्सयवहवरीलव बसली की िलुवांनव म्हित, तमु्ही न्सयवहरीलव हे खवतव. िी 

रोज कवय खवतो सवांगव बरां?.. िग पेपर र्वचतवांनव म्हित, िी रोज 

कुिवच्यव नव कुिवच्यव शिव्यव खवत असतो. 



  ते लांडनलव असतवांनव, त्यवांची िलुवखत शिटन अाँड इांशडयव 

नवर्वच्यव सवप्तवशहकवच्यव प्रशतशनधीने घेतली होती. तेव्हव त्यवांनी 

सवांशगतलां, 

 '' खरां तर िलव ज्ञवनदवन फवर आर्डतां. तोच उद्योग म्हिनू िलव 

्र्ीकवरवयचव होतव. पि रवजकवरिवत पडवर्ां लवगलां. त्यवनांतर िी 

जेलिधे गेलो.'' 

 '' कव गेलवत? '' 

 '' िवझ्यव र्तृ्तपत्वत िी कोल्हवपरूच्यव रवजवांनव त्यवांचे कवरभवरी र्वईट 

रीतीने र्वगर्तवत असां शलशहलां. िग िवळव सरुू केली, पि सरकवरी 

ग्राँट घऊे नये यव िवझ्यव ितविळेु िी िवळव सोडली. 

१८९०सवलविधे िी केसरी जनजवगतृीसवठी सरुू केलव आशि 

त्यवचव खप र्वढल्यविळेु िलव रवजकवरिवत पडवर्ां लवगलां.''  

 ्र्रवज्य शिळवल्यवर्र िलुवांनव गशित शिकर्वचां आशि 

शडफरेंशियल कॅल्क्यलुसचव अभ्यवस करवयचव ह ेत्यवांचां ्र्प्न होतां. 

अांगवत तवकद भरपरू, शचर्टपिे कवि करण्यवची िितव प्रचांड. 

एकदव एकव शर्षयवच्यव िवगे लवगले की बवरवतेरव तवस त्यवत 

घवलर्त असत. कहर झवलव होतव तो िुांबई कवाँग्रेसच्यव पररषदलेव. 

सलग ३६ तवस त्यवांनी कवि करून ्र्त:च एक शर्क्रि केलव. 

अिवरे्ळी त्यवांनव जेर्िखविही सचुत नसे आशि ते सचुर्वयचां 



धवडसही कोिवलव होत नसे. त्यवांची लोकशप्रयतव र्िानवतीत होती, 

कवरि प्रत्येकवलव ते शन:्सीि दिेभक्त आहते, आपल्यवसवठी तरुुां ग 

सोसतवत, ते चवररत्र्यर्वन आहते, सिवजवसवठी कळकळीने कवि 

करतवत ह े िवहीत होतां. त्यविळेु शर्द्ववनवांपवसनू सविवन्सय 

अशिशितवपयांत ते सर्ाशप्रय होते. लोक झुांडी-झुांडीने त्यवांच्यव 

दिानवसवठी खोळांबत, तेव्हव शकतीही रवत् असली, जवगरि झवलेलां 

असली तरी लोकवांसिोर जवऊन त्यवांचां सिवधवन करीत असत. 

प्रर्वसवलव शनघवले की प्रत्यके ्टेिनर्र लोक हजवरवच्यव सांख्येने 

त्यवांच्यव दिानवसवठी खोळांबलले असत, तेव्हव लोकिवन्सय डब्यवतनू 

खवली उतरत, त्यवांच्यवसिोर उपदिेवचे चवर िब्द बोलत आशि 

िग परत गवडी सटेु. एकदव एकव यरुोशपयन िविसवने त्यवांच्यव 

डब्यवतनू प्रर्वस करत असतवांनव त्यवांच्यव गळ्यवतलव हवर र्वस 

घेण्यवच्यव शनशित्तवने िवगनू घतेलव आशि हळूच आपल्यव शखिवत 

ठेर्लव.  

 एकदव ते प्रर्वस करतील त्यव गवडीच्यव ्टेिनर्र 

प्लॅटफॉिा शतकीटां शर्कण्यवत येऊ नयेत असव फतर्व सरकवरने 

कवढलव. कवरि होतां. गवडीतल्यव इतर यरुोशपयन प्रर्विवांनव त्यवांचव 

त्वस होतो. त्यव र्ेळच्यव प्रर्वसवत एकव ्टेिन िव्तरने आपलव 

रवजीनविव शलहून ठेर्नू सगळ्यवांनव शतकीटां र्वटली. लोकिवन्सयवांच्यव 



गवडीने फलवटवर्र प्रर्ेि केलव आशि... लोकिवन्सय िहवरवजकी जय 

....यव घोषिेने आसिांत दिुदिुलव.  

 रॅण्डच्यव खनुवनांतर लोकिवन्सयवांर्र रवजद्रोहवचव खटलव 

भरण्यवत आलव, तेव्हव त्यवच्यव शनकवलवच्यव शदर्िी लोकवांचे 

थरे्च्यव थरे् िुांबई हवयकोटवाच्यव दवरवत जि ूलवगले. सांध्यवकवळी ५ 

र्वजेपयांत हजवरो लोक लोकिवन्सयवांचां दिान एक िि तरी व्हवर्ां 

म्हिनू न कां टवळतव शतथे उभे रवशहले. शनकवलही लवगत नव्हतव. 

पोशलसवांनी कैद्यवांनव न्सयवयची कवळी गवडी दपुवरपवसनूच िखु्य 

दवरवसिोर आिनू ठेर्ली होती. अखेर र्रच्यव िजल्यवर्रून कवही 

लोक खवली येऊ लवगले आशि लोकिवन्सयवांचां दिान घेण्यवसवठी 

सगळे उतवर्ीळ झवले. पि र््तवद इांग्रजवांनी लोकिवन्सयवांनव 

सिदुवयवचव रोष टवळण्यवसवठी न्सयवयितूी ांच्यव िवगच्यव बवजलूव 

र्वटोळे छोटे शजने आहते, त्यव िवगवाने खवली नेऊन र्ेगळ्यवच 

गवडीतनू तरुुां गवत नेलां होतां. सरकवर अिव रे्ळी िदु्दवि चवर-पवच 

िवगवांच्यव अफर्व पसरून लोकवांनव गोंधळवत टवकत असे. 

 शर्ठ्ठल रविजी शिांद े जवे्हव तलुनवत्िक अभ्यवसवसवठी 

ऑक्सफडाच्यव िाँचे्टर कॉलेजलव जवयचे होते तेव्हवां लोकिवन्सयवांनव 

भेटवयलव गेले. खरां तर ते लोकिवन्सयवांचे शर्रोधक. पि रै्चवररक. 

लोकिवन्सयवांनी त्यवांनव सवांशगतलां. '' आिच्यव शहांद ूतत्त्र्ज्ञवनवत दै्वत- 



अद्वैत असे आशि िैर्- र्ैष्ट्िर्-िवक्त असे जे पांथ िवजले आहते, 

त्यवांनी आपली दृष्टी शर्कृत होऊ न दतेव, त्यवांचे ऐशतहवशसक िहत्र्ही 

किी होऊ न दतेव, उपशनषद कवळवत शहांदूांची जी शनभाय, ्र्तांत् दृष्टी 
होती, तीच रवखनू पवश्चवत्य आचवर-शर्चवरवांिी त्यवची तलुनव 

करण्यवस शिकव.'' 

 एकदव अिरवर्तीलव गेले. शित्वच्यव घरी उतरले होते. शतथ े

एक िेतकरी खपू दरूर्रून त्यवांचां दिान घ्यवयलव आलव. बवहरेची 

िविसां त्यवलव आत सोडेनवत. गलकव ऐकून लोकिवन्सय बवहरे आले. 

त्यव िेतकऱयवची चौकिी केली. त्यवचां पीक कवय, ितेी केर्ढी 

र्गैरे प्रश्न शर्चवरून सिवधवन करून पवठर्लां. त्यवांच्यविी बोलवयलव 

गवर्वतली उच्चभ्र ू िविसां खोळांबली होती, त्यवांनव म्हिवले, '' 

िेतकरी हव आपल्यव दिेवचव आत्िव आह.े...यवांच्यवर्रचव 

िलीनपिव दरू केलव तरच यव रवष्ट्रवचव उध्दवर आह.े यवसवठी 

िेतकरी आपलव आशि आपि िेतकऱयवचे असां र्वटलां पवशहजे.'' 

िेतकरी धन्सय होऊन परत गेलव. 

 ्र्रवज्यवची चळर्ळ खेडोपवडी नेण्यवसवठी ते भवषिां 

करीत शहांडत तेव्हव ऐकिवरी िविसां किी आहते यवचव आधी 

अांदवज घेत. एकदव शचकोडीलव त्यवांचां भवषि झवलां. दसुरे शदर्िी 

तवत्यवसवहबे केळकर, बवबरुवर् गोखले ह ेआांघोळीसवठी शर्हीरीर्र 



चवललेले असतवांनव त्यवांनव एक िेतकरी शदसलव. तवत्यवसवहबेवांनी 

त्यवलव भवषिवलव कवल आलव होतवत कवय असां शर्चवरल्यवर्र तो 

हो म्हिवलव. तेव्हव किवर्र होतां रे भवषि असां शर्चवरल्यवर्र 

''्र्रवज्यवर्र'' म्हिवलव. '' म्हिजे कवय रे '' त्यवर्र उत्तरलव, `` 

म्हिजे आपल्यव गवर्चव िविलेदवर नवहीतर कलेक्टर तिुच्यवर्र 

जलुिू करत असतील तर त्यवच्यव जवगी आपल्यवलव हर्व तो नेितव 

यवर्ां, यवचव अथा ्र्रवज्य. ''  

 एि.ए. करत असतवांनव लोकिवन्सय भवड्यवच्यव खोलीत 

शित्वांबरोबर रवहवत होते. लोकिवन्सयवांचव एक शित् िीतज्र्रवने खपू 

आजवरी पडलव. त्यवची कवळजीपरू्ाक सेर्व केली तरच तो र्वचेल, 

अिी श्थशत होती. लोकिवन्सयवांनी यव शित्वची अहोरवत् जवगनू 

इतकी कवळजी घेतली आशि िशु्रषुव केली की फुलवहून कोिल 

असां त्यवचां िन होतां यवचव प्रत्यय आलव. पि त्यवांच्यव यव प्रयत्नवांनव 

यि न येऊन तो शित् र्वरलव. अांत्यसां्कवर सरुू झवले तेव्हव 

अचवनक त्यव िर्वचव पवय बवहरे आलव. इतर सर्वांनी ते पवशहलां पि 

कवय करवर्ां ते सचुेनव आशि कुिवलव धवडसही होईनव. पि त्यवििी 

लोकिवन्सय पढेु झवले, तो भवग तोडलव आशि परत सरिवत टवकून 

शदलव. र्ज्रवदशप कठोर म्हिजे कवय यवचांही उदवहरि त्यवांनीच 

घवलनू शदलां. िनवची श्थतप्रज्ञतव म्हिजे कवय असां त्यवांनव 



शर्चवरल्यवर्र म्हिवले, आनांदवची गोष्ट घडली तर त्यवने हुरळून न 

जवतव शकां र्व द:ुखवने गवांगरून न जवतव आपली अध्यवशत्िक उन्सनती 

करत रवहिां. त्यविळेुच रवजद्रोहवचव खटलव त्यवांच्यवर्र भरलव गेलव, 

तेव्हव दवजीसवहबे खरे त्यवांच्यवसवठी जविीन शिळर्वयच्यव खटपटीत 

होते. ते जेव्हव जविीन शिळर्नू लोकिवन्सयवांनव भेटवयलव तरुुां गवत 

आले तेव्हव लोकिवन्सयवांनव गवढ झोप लवगली होती. अिकू गोष्टीचव 

अिकू पररिवि होिवर आह ेह ेिनवने घेतलां की त्यवचव त्यवांच्यवर्र 

कवहीही पररिवि होत नसे. 

 लोकिवन्सय शर्लवयतेहून परतल्यवर्र पिुे िहरवतफे त्यवांनव 

िवनपत् दणे्यवचव सिवरांभ करण्यवचां ठरलां, पि राँग्लर परवांजपे आशि 

इतर कवही लोकवांनी त्यवलव शर्रोध करवयचां ठरर्लां आह े हे 

लोकिवन्सयवांच्यव कवनवर्र आलां तेव्हव त्यवांनीच सांयोजकवांनव 

बोलवर्लां आशि कवय तयवरी केली आहते असां शर्चवरलां. 

सांयोजकवांनव कवही सचुेनव. परवांजपे शर्लवयतेहून आले तेव्हव 

त्यवांच्यवर्र केसरीिधनू लोकिवन्सयवांनी टीकव केली होती. त्यविळेु 

परवांजप्यवांचव शर्रोध होतव. लोकिवन्सयवांनी लगेच व्यहू रचनव केली, 

शर्रोधकवांनव बोल ू द्यव म्हिनू सवांशगतलां आशि लबवडीने त्यवांनव 

गोंधळ घवलतव येऊ नये म्हिनू त्यवांची बसवयची व्यर््थवही 

ठरर्ली. त्यव अग्रलेखविळेु परवांजपे अजनू नवरवज असतील त्यवचां 

ह ेकोिल िन रवजकवरिवत चवलिवर नवही म्हिवले. रवजकवरिवत 



दोन घ्यवरे्त आशि दोन द्यवरे्त यव ितवचव िी आह े असांही 

ठिकवर्नू सवांशगतलां. नव. गोखले शर्लवयतेहून आल्यवर्रही 

त्यवांचवही िवनपत् सिवरांभ करण्यवत आलव त्यवत लोकिवन्सयवांनीच 

पढुवकवर घऊेन सिवरांभ घडर्लव होतव यवचीही आठर्ि त्यवांनी 

सांयोजकवांनव करून शदली. आशि त्यवनांतर त्यव शर्रोधकवांनवच पत् 

शलशहलां की ..िवनपत् दिेे हव एक शिष्टवचवर आह.े तो िहरवतफे 

शदलव जवतो. िी गेली चवळीस र्षे यव िहरवची सेर्व केली आह.े.. 

शहांित असेल तर सभेलव येऊन िलव शर्रोध करून दवखर्व. ''  

 तरुुां गवत रवहवत असतवांनव कैद्यवांच्यवही गळ्यवतले तवईत 

झवले, कवरि शतथेही ते त्यवांच्यव कल्यविवचव, शहतवचवच उपदिे 

करीत असत. रवजद्रोहवची शििव झवली तेव्हव त्यवांनव कैद्यवचव 

पोिवख शदलव गेलव. आशि जवड भवकरी. लोकिवन्सय म्हिवले, 

भवरतवतल्यव अध्यवा जनतेलव ही भवकरीसधु्दव शिळत नवही. '' ते 

शदसले की कैदी उठून उभे रवहवयचे. गनु्सह ेकरून आलेले कवही कैदी 

शतथेही जेलरचां ऐकवयचे नवहीत. पि एकदव लोकिवन्सयवांनी त्यव 

कैद्यवांनव, 'आधीच गनु्सहव करून आलव आहवत.. आतव आिखी 

किवलव र्वईटपिव घेतव? शनयिवप्रिविे र्वगव ' असां म्हटल्यवर्र ते 

नीट र्वगवयलव लवगले. अांतबवाह्य सोज्र्ळ आशि शनष्ट्कलांक चवररत्र्य 

ही लोकिवन्सयवांची िोठी सांपदव. त्यवांच्यवकडे एकदव एकव िवतब्बर 

िविसवच्यव बवई खवलच्यव कोटवातलव शनर्वडव घऊेन आल्यव. 



लोकिवन्सयवांचे शचरांजीर् शर्श्वनवथ त्यवांनव घऊेन लोकिवन्सयवांकडे 

आले. दीड तवस लोकिवन्सय त्यवांचे कवगद चवळत होते, त्यव बवई ांनव 

प्रश्न शर्चवरत होते पि एकदवही त्यवांनी बवई ांकडे पवशहलां नवही.  

   पणु्यवत असतवांनव गपु्त पोलीस खवत्यवतल्यव एकव 

अशधकवऱयवने एकव बवईलव लोकिवन्सयवांकडे पवठर्लां. ती बवई एक 

शर्शिष्ट प्रकवरची शकल्ली घऊेन आली होती. ती लोकिवन्सयवांनव 

म्हिवली की, '' िवझ्यव ्र्प्नवत अांबवबवई आली आशि िलव 

म्हिवली की ही शकल्ली ज्यवच्यवजर्ळ असेल, तो ्र्रवज्य 

शिळरे्ल. तेव्हव ती तिुच्यवकडे अस ू द्यव. '' तेव्हव लोकिवन्सयवांनी 

शतलव म्हटलां की '' तमु्ही िलव बशहिीसवरख्यव आहवत. ती शकल्ली 

तिुच्यवकडेच अस ूद्यव. तमु्हवस ्र्रवज्य शिळवलां तर आम्हवसही 

शिळवल्यवसवरखांच आह.े आम्ही तमु्हवलव आिच्यव रविीसरकवर 

करू म्हिजे झवलां..'' त्यव बवईची पवपी नजर त्यवांनव सवर्ध करून 

गेली. त्यव शकल्लीने आपल्यव शकल्ल्यवलव ती आग लवर्वयलव 

आलेली त्यवांनव लगेच उिजलां.  

 एकदव एकव अडवण्यवच्यव इ्टेटीची व्यर््थव करवयचां कवि 

त्यवांच्यवकडे आलां. त्यवच्यव दवशगन्सयवांची यवदी करून त्यवच्यव 

सरवफवलव बोलवर्नू शकां िती करण्यवत आल्यव. यवतील कवही दवशगने 

तमु्हवलव हरे् असतील तर शकां ित करून ठेऊन घ्यव असां सरवफवने 



त्यवांनव सचुर्लां तवे्हव लोकिवन्सयवांनी त्यवचव शनषेध केलव आशि 

लर्करवत लर्कर ह ेशर्ष बवहरे घेऊन जव असां बजवर्लां. त्यवउलट 

शकतीकवांनव आपल्यव शखिवतलव पैसव दऊेन िदत केली त्यवलव 

शहिेबच नवही.  

 सवतवरचे िहवरवज आबवसवहबे पणु्यवत र्वरले. त्यवांच े

ऑपरेिन झवल्यवर्र दोनतीन र्षे ते आजवरी होते. त्यवांचव अांत 

झवलव तेव्हव लोकिवन्सयवांनव त्यवांची शिरर्िकूीने अांतयवत्व कवढवर्ी 

असां िनवत होतां. पि कुटुांबीयवांनव िवत् त्यवांनव िवहुलीलव अग्नी द्यवर्व 

असां र्वटत होतां. िहवरवजवांच्यव शनधनवनांतर त्यवांच्यव जर्ळची िांडळी 

घवबरून गेली. यव परक्यव शठकविी कुिवची िदत घ्यवयची म्हिनू 

लोकिवन्सयवांकडे आली. रवत्ी ९ र्वजतवची र्ेळ होती. लोकिवन्सय 

लगेच उठले. सवतवरकरवांचे एजांट शड. जज्ज ल्यकूस नवर्वचे होते, 

त्यवांच्यवकडे गेले. यवांनीच लोकिवन्सयवांनव तवईिहवरवज खटल्यवत 

शििव सनुवर्ली होती. त्यवांची परर्वनगी घेऊन लोकिवन्सयवांनी 

िर्पेटीची सोय केली. एर्ढांच नवही तर ्पेिल डब्यवची सोय 

रॅशफक िॅनेजरकडून करून घेतली आशि त्यव लोकवांची सवतवरलव 

रर्वनगी करून सकवळी ८ र्वजतव घरी परतले. जवग्रि, श्रि यवांची 

तिव बवळगली नवही. प्रत्येकवलव िदत करवयची ती ्र्त: उठून 

करवयची, हवतवखवलच्यवांनव कविां सवांगनू नवही, ह ेत्यवांचां शर्िेषपि.  



 त्यवांचव भवचव एकदव आगरकरवांच्यव भवर्वबरोबर नवटकवलव 

शनघवलव.केसरीसवठी नवटकवचे फुकट पवस येत. पि लोकिवन्सयवांनी 

त्यवलव शनिनू सवांशगतलां की कुिवचेही फुकट उपकवर कधीही घेऊ 

नयेत. शिर्वय आम्हवलव नवटकवर्र पररिि शलहवर्ां लवगतां तेव्हव 

त्यव उपकवरविळेु खरां ्पष्ट शलशहतव येत नवही. ही नीती त्यवांनी तवई 

िहवरवज प्रकरिवच्यव रे्ळीही पवळली होती. र्टी म्हिनू 

कविवशनशित्त बवबविहवरवजवांच्यव घरी गेल्यवर्र त्यवांनी कधीही 

सपुवरीचां खवांडही तोंडवत टवकलां नवही.. िहवरवजवांच्यव िळ्यवतनू 

येिवरव भवजीपवलवही िहवरवजवांच्यव ितृ्यनूांतर बांद करून टवकलव.  

 इ. स. १९०७ सवलची घटनव होती ती. १८ र्षवांची एक 

र्ीरनर्वली नवर्वची िशहलव रवर्ळशपांडीलव आपल्यव भवर्वकडे 

शनघवली होती. शतची गवडी िध्यरवत्ी ्टेिनर्र पोचली. सकवळ 

झवल्यवर्र गवर्वत जवऊ यव शर्चवरवने ती ्टेिनर्रील बवयकवांच्यव 

रे्शटांग रूििध्ये बसली. त्यव शदर्िी रवत्पवळीलव असलेल्यव िरू यव 

अाँग्लोइांशडयन अशधकवऱयवने शतलव आपल्यव खोलीर्र धिकवर्नू 

नेऊन बलवत्कवर केलव. त्यवच्यवनांतर फजलउद्दीन यव त्यवच्यव 

नोकरवनेही केलव. शतच्यव नर्ऱयवने पोशलसवांकडे तक्रवर केल्यवर्र 

िरूलव अटक झवली. त्यव गनु्सहगेवरवर्र कोटवात खटलव भरलव. िरूने 

ती बवईच र्वईट चवलीची होती असव बचवर् केलव. यव खटल्यवत ९ 

ज्यरूी होते ते सर्ा यरुोशपयन होते. त्यवांनी िरूच्यवच जबवनीलव सत्य 



िवननू त्यवलव शनदोष सोडलां. आठर्डवभरवने त्यव िलुीने यव 

लज्जव्पद आयषु्ट्यवचव आत्िहत्यव करून प्रर्वस सांपर्लव. त्यवरे्ळी 

लोकिवन्सय प्रर्वसवत होते. ही बवतिी कळल्यवर्र रवत्भर ते अखांड 

तळिळत होते. ही बवतिी र्वचल्यवर्र लोकिवन्सयवांचे डोळे लवल 

झवले आशि त्रे्षवने ते उसळले आशि िग अत्यांत खेदवने म्हिवले, 

'' ज्यव दिेवतलव परुुष आपल्यव पत्नीर्र झवलेल्यव अत्यवचवरवर्र 

खर्ळून न उठतव, खटलव भरतो, त्यवअथी ्र्रवज्य शिळिां अजनू 

खपू दरू आह.े'' परुुषवांनी रडिां त्यवांनव खपतच नसे.आपि िनवने खपू 

कठोर आहोत यवची त्यवांनव पिूा जविीर् होती. म्हिनूच तरुि िलुगव 

शर्श्वनवथ प्लेगिध्ये गेलव तवे्हव ते उद्गवरले, गवर्वत होली पेटलीच 

आह.े घरवघरवतनू गोर्ऱ यव जवत आहते. आिच्यवही घरवतील 

गोर्ऱ यव गेल्यव.  

 १८९६ सवली पणु्यवत प्लेगने कहर केलव होतव. 

लोकिवन्सयवांच्यव प्रयत्नवने एक हॉश्पटल सरुू झवलां. एक शर्धर्व 

बवई त्यव हॉ्पीटलिधे प्लेगर्र उपचवर घेऊन बऱयव झवल्यव. त्यवांनव 

घरी सोडतवांनव त्यवांच्यवकडे शबलवची रक्कि चवलकवांनी िवशगतली. 

बवई ांनव कुिीही नवत्यवचां नव्हतां आशि ३० रुपये शबल भरण्यवइतके 

पैसेही नव्हते. त्यविळेु चवलकही त्यवांनव सोडेनवत. तेर्ढ्यवत रोज 

सकवळी फेरी िवरिवरे लोकिवन्सय आशि बवळवजीपांत नवत ू शतथे 

आले. त्यवांनव बवई ांची हकीकत कळली. लगेच लोकिवन्सयवांनी 



आपल्यव खवत्यवर्र त्यव बवई ांचां शबल घवलवयलव सवांगनू िग, त्यव 

अिक्त झवल्यव आहते.. त्यवांनव गवडी करून घरी पोचर्व असां 
सवांशगतलां. िवझ्यवसवरख्यव द्रौपदीची सटुकव करिवरव एकच कृष्ट्ि. 

तो म्हिजे लोकिवन्सय असां त्यव बवई नांतर चवलकवांनव म्हिवल्यव.  

 न्सय ू इांग्लीि ्कूल ्थवपनेच्यव र्ेळच े त्यवचे सहकवरी 

िवधर्रवर् नविजोिी, िेर्टच्यव घटकव िोजत असतवांनवची गोष्ट ! 

त्यवांचव प्रवि जवईनव. लोकिवन्सय आशि त्यवांचे इतर सहकवरी जर्ळच 

बसले होते. पि किवत जीर् अडकलव आह ेहे कुिवलवच कळेनव. 

िवधर्रवर्वांनव बोलतवही येत नव्हतां इतकी िेर्टची घशटकव होती. 

पि डोळ्यवांिधनू पविी र्वहवत होतां. िेर्टी लोकिवन्सयवांनीच त्यवांनव 

असां कव होतांय असां शर्चवरलां तर िवधर्रवर्वांनी खिुेनेच िवझ्यव 

कुटुांबवची कवळजी लवगली आह े असां सवांशगतलां. तेव्हव 

लोकिवन्सयवांनी लगेच, तिुच्यव कुटुांबवची कवळजी िी घतेो, असव 

िब्द त्यवांनव शदलव आशि लगचे िवधर्रवर्वांचे प्रवि पांचत्त्र्वत शर्लीन 

झवले. त्यवनांतर शदलव िब्द लोकिवन्सयवांनी खरव करून दवखर्लव. 

िवधर्रवर्वांच्यव िलुवची िुांज, िलुींची लग्न सर्ा त्यवांनी केलां. इतकां च 

कवय की िांडवलेलव जवतवांनव, तिुच्यव दृष्टीने िी लवांब जवतोय पि 

नविजोिींच्यव घरवतल्यवांनव िी र्वड्यवतच आह ेअसां र्वटलां पवशहजे 

इतकी त्यवांची कवळजी घ्यव अिव सचूनव शदल्यव. 



  लोकिवन्सय त्यवांच्यवच व्यवपवत इतके अडकललेे 

असतवांनवही कृष्ट्िवजी बल्लवळ दरे्ल त्यवांच्यवकडे सि्यव घेऊन 

गेले. ती अिी की गवयनिवस्त्रवचे आद्यवचवया भरतिनुींचव कवल 

त्यवांनव शनशश्चतपिे कळत नव्हतव. दरे्लवांनी आचवया आशि त्यवांच े

शिष्ट्य यवांच्यवतली ऋक प्रशतिवखेची सांर्वदवत्िक भवष्ट्य े

लोकिवन्सयवांनव दवखर्ली आशि त्यवर्रून लोकिवन्सयवांनी 

भरतिनुींचव कवळ शि्तपरू्ा १५०० र्षे परू्ीचव असलव पवशहजे 

असे सप्रिवि शनशश्चत केले. यव त्यवांच्यव शनिायविळेु प्रवचीन 

सांगीतकलेचव अभ्यवस करिे सोपां झवलां.  

 लोकिवन्सयवांनव कोित्यवही शर्षयवची िवशहती नव्हती असां 

नव्हतां. रेल्रे्त नोकरी करिवरे एक जोिी नवर्वचे गहृ्थ त्यवांच्यवकडे 

गेले. त्यवांनव आपली नोकरी सोडवयची होती, आशि रेल्र्ेच्यव 

तक्रवरी लोकवांसिोर यणे्यवसवठी र्तािवनपत् कवढवयची इच्छव होती. 

लोकिवन्सयवांनी जोिवांनव थॉिस-कुक कां पनीची िवशहती शदली आशि 

अिी कां पनी रेल्रे्सवठी कवढवयचव सल्लव शदलव. एर्ढां करून ते 

थवांबले नवहीत. त्यवसवठी लवगले ते भवांडर्ल त्यवांनव द्यवयची तयवरीही 

दवखर्ली.  

 लोकिवन्सयवांकडे कुिीही कोित्यवही बवबतीत सल्लव 

िवगवयलव जवयचां आशि सिवधवनवने परतवयचां. िग ते पांचवांगकते 



असोत, नवहीतर दरे्ल सका सर्वले. सका िीतले सल्लेही लोकिवन्सय 

त्यवांनव दते. त्यव कवळवत, िक्तीचे अचवट प्रयोग करिवरे प्रो. रविितूी 

नवर्वचे गहृ्थ पणु्यवत आले. त्यवांची आशथाक श्थती िवत् अत्यांत 

दयनीय होती. त्यवांच्यवजर्ळ कुिी चवांगलव िॅनेजरही नव्हतव. 

लोकिवन्सयवांनी दरे्लवांच्यव िॅनेजरनव पटर्धानवांनव बोलवर्लां. 

रविितूी ांनव सबांध िहवरवष्ट्रभर शफरर्नू सर्ा शर्द्यवर्थयवांसिोर त्यवांच े

प्रयोग करवयचव सल्लव शदलव आशि जवगोजवग तवलीिखवने उभ े

करवयचव उद्योग करवयलव सवांशगतलां. 

 शिर्वजी फां डवचे, सवर्ाजशनक सभेचे, खशजनदवर सरदवर 

बवळवसवहबे नवत ूिुांबईत अत्यांत आजवरी पडले. ते त्यव दखुण्यवतनू 

उठिवर नवहीत हे लिवत आल्यवबरोबर लोकिवन्सय पणु्यवहून 

तवतडीने नवतूांनव बघवयलव आले. तोपयांत नवतूांची िधु्द गेली होती. 

डॉ. शिखरे यवांनी, आतव उद्यव सकवळी ते िधु्दीर्र आल्यवर्र पवहू 

असां सवांशगतलां आशि ते शनघनू गेले. शहिेबवांच्यव कवगदवांर्र सह्यव 

करण्यवइतपत चवांगल्यव अर््थेत रवहण्यवसवठी लोकिवन्सयवांनी लगेच 

केसरीचे उपसांपवदक शलिय े यवांनव सकवळी शिखरे येण्यवपरू्ीच 

नवतूांनव हिेगभवाची आशि सतूिेखरवची िवत्व दऊेन ठेर्ण्यवचां 

बजवर्लां. दसुरे शदर्िी सकवळी रे्दिवस्त्र सांपन्सन कविीनवथिवस्त्री 

यवांनी िवत्व उगवळून घवतल्यव. लोकिवन्सय आले, डॉ. शिखरेही 

आले. बवळवसवहबे सह्यव करण्यवइतके पिूा िधु्दीर्र आहते असां 



डॉ. शिखरेंनी सवांशगतलां. आशि नवतूांनी सह्यव केल्यव. हिेगभा िवते्चव 

उपयोग शकती उत्ति होतो ह े लोकिवन्सयवांनी सर्वांनव शिकर्लां. 

लहवनपिी त्यव कवळवतले प्रशथतयि रै्द्य बवपसूवहबे िेहेंदळ्यवकडे 

जवयचे तवे्हव त्यवांच्यव कवनवर्र ह ेपडलां होतां. 

 िांडवलेहून आल्यवर्र प्रकृती सधुवरण्यवसवठी त्यवांनी 

्र्त:च च्यर्नप्रवि घेण्यवचां ठरर्लां. ती कविशगरी र्ैद्य कृष्ट्ििवस्त्री 

कर्ड्यवांर्र सोपर्ली तरी ्र्त: लि घवतलांच. च्यर्नप्रवि तयवर 

होईपयांत त्यवर्र बवरीक लि ठेर्लां. औषधांही ्र्त: आपल्यव 

डोळ्यवखवलनू घवलनू शनर्डली. परत त्यव रै्द्यवांनव जीर्क नवर्वच्यव 

रै्द्यवची कथव सवांशगतली. तो जीर्क, तिशिलव नगरीत गरुूगहृी 

रवहून रै्द्यकिवस्त्र शिकत होतव, त्यवचां अध्ययन पिूा झवल्यवर्र 

त्यवची परीिव घणे्यवसवठी गरुुजींनी गवर्वबवहरे शहांडून िवहीत 

नसलेली र्न्पती त्यवलव आिवयलव सवांशगतली. जीर्क पवच 

कोसवच्यव आत शहांडलव आशि अिी र्न्पती सवपडली नवही 

म्हिवलव. तेव्हव त्यवचां शििि पिूा झवलांय असव गरुूां नी त्यवलव 

सल्लव दऊेन घरी जवयची परर्वनगी शदली.  

 रॅन्सड खनुवतलव एक आरोपी बवळकृष्ट्ि चवफेकर हव फरवर होऊन 

िोगलवईतल्यव एकव अरण्यवत लपनू बसलव होतव. बरेच शदर्स त्यवने 

शतथे अज्ञवतर्वसवत कवढले पि औषधां आशि अन्सन-पवण्यवर्वचनू 



त्यवची जगण्यवची आिव िवर्ळवयलव लवगली. ह ेलोकिवन्सयवांच्यव 

कवनवर्र आलां. त्यवांनी हदैरवबवदचे शदर्वि केिर्रवर् यवांनव एक गपु्त 

शचठी पवठर्ली आशि त्यवत बवळकृष्ट्ि चवफेकरची कवळजी 

घ्यवयलव सवांशगतलां. केिर्रवर्वांनीही धवडसवने लोकिवन्सयवांची इच्छव 

म्हिनू त्यवांनी अन्सनपविी परुर्ण्यवचां कवि शबनबोभवट केलां.  

 लोकिवन्सयवांच्यव लोकशप्रयतचे्यव आशि लोकसेरे्च्यव 

शकतीतरी कहवण्यव शिल्लक आहते. सवांगवयच्यव तरी शकती ! 

  



गणपती उत्सव.  

 

 लोकसांघटनेचां कसब त्यवांच्यवत शर्लिि होतां. प्रत्येक 

घटनेकडे रवष्ट्रवसवठी त्यवचव कसव उपयोग करून घेतव येईल यवर्रच 

त्यवांचव शर्चवर चवलत असे. पणु्यवत सरुू झवलेलव गिपती उत्सर् 

आशि शिर्वजी उत्सर् ह ेत्यवचांच प्रिवि आह.े िुांबई-पणु्यवत शहांद ू

िसुलिवनवांचव दांगव झवलव त्यवनांतर लगेच सहव आठर्ड्यवत गिपती 

उत्सर्वची सरुुर्वत झवली. कवरि यव दांग्यविळेु सिदुवय सांघटनेची 

शर्लिि गरज आह ेहे त्यवांनव प्रकषवाने जविर्लां. गिपती उत्सर् हव 

त्यव आधीही पणु्यवत सवजरव होतच असे. पि लोकिवन्सयवांची चतरुवई 

ही की त्यवांनी यव सिवचव सविदुवशयक रीतीने लोकवांनव एकत् 

आिण्यवसवठी केलव. त्यवतनू िेळे, गविी, सिवज प्रबोधन यवसवठी 

उघडपिे उपयोग केलव. सिवजवलव नर्ीन र्ळि दणे्यवच्यव यव 

उत्सर्वची बैठक बवबविहवरवजवांच्यव र्वड्यवत प्रथि झवली त्यवत 

दगडूिेठ हलर्वई, तरर्डे र्कील, भवऊसवहबे रांगवरी, गवर्डे पवटील 

हहेी होते. िोठ्यव धिवक्यवने हव सि सवजरव होऊ लवगलव. 

शर्सजानही िोठ्यव रांगतदवर पद्धतीने शिरर्िकूीने होऊ लवगलां. 

  सवल १८९४ च्यव यव पशहल्यव र्शहल्यव सवर्ाजशनक 

गिपशत उत्सर्वत प्रत्यके आळीिध्ये गिपशत बसर्ण्यवत आलव. 



त्यवची सजवर्ट, थवटविवटवने झवली. ‘’ सरु्िवािरवने नोंदण्यवसवरख े

उत्सर्वचे शदर्स झवले ‘’ असां केसरीिध्ये र्िान छवपनू आलां. 

शर्सजानवच्यव शदर्िी दपुवरी २ र्वजल्यवपवसनू एकेक गिपशत 

ठरलेल्यव शठकविी म्हिजे रे िवकेट ( आतवची िांडई ) जर्ळ गोळव 

होऊ लवगले. आसपवसच्यव खेड्यवतील गिपतीही गोळव झवले. 

शजथे नजर टवकवर्ी शतथे गिपतीच गिपती. गिपती बवप्पव िोरयव, 

पढुच्यव र्षी लर्कर यव असव ध्र्शन किा पटलवर्र आदळून गगन 

िांडल भेदनू जवत आह.े लेशजि, शटपऱ यव, घुांगरु, सनयव, चौघडे यवांच े

शिश्र आर्वज, रे िवकेटपवसनू अप्पव बळर्ांत गेटवपयांतची लोकवांची 

गदी, र्त्यवर्रील घरवांच्यव गच्चीतनू शदसिवरी गदी यविळेु 

र्वतवर्रि चैतन्सयिय होऊन गलेां होतां. शिरर्िकुीलव सरुुर्वत झवली, 

तेव्हव कसबव गिपती अग्रभवगी आशि बवबविहवरवजवांचव गिपती 

िेर्टी अिी शिरर्िकू सांध्यवकवळी ६ र्वजतव लकडी पलुवर्र 

पोचली. िग नदीच्यव र्ळर्ांटवत कीतान आशि आरती होऊन लोक 

घरी परतले..’’ केसरीिध्य े आलेलां ह े त्यव पशहल्यव गिपती 

शिरर्िकुीचव र्िान आजही तसांच चवल ूआह.े फक्त फरक आह ेतो 

गदीचव, सांख्येचव आशि रे्ळेचव. यव सवर्ाजशनक गिपती उत्सर्विळेु 

जनतेचां रवष्ट्रीय प्रबोधन, र्ीरश्रीची भवषिां, पोर्वडे गवऊन 

लोकवांच्यवत चैतन्सय आिवयचां िोठां कवि नेत्यवांनव आशि 

शर्चवरर्ांतवांनव करतव आलां. पि सरकवरलव यवत हवत लवर्वयलव 



सांधी शिळवली नवही..यव उत्सर्वनांतर िसुलिवनवांच्यव हवतनू शहांद ूिवर 

खविवर नवहीत हव सांदिेही पोचर्तव आलव. गिपती उत्सर्वचव 

प्रसवर लगेच धळेु-नवशिक-नगर-कोल्हवपरू-िुांबई पयान्सत पसरलव.  

  



स्िवाजी उत्सव.  

 

  यव उत्सर्वलव कवरि अगदी बवरीक पि शर्लिि प्रकवरे 

झवलां. १८८५ सवली िहवरवष्ट्रवतील सर्ा शकल्ले, डोंगर सरकवरच्यव 

अखत्यवरीत येत असत. त्यविळेु रवयगड आशि त्यवर्रची 

िहवरवजवांची सिवधीही िुांबई सरकवरच्यवच तवब्यवत होती. तेव्हवचे 

िुांबईचे गव्हनार सर टेंपल ह े एकदव रवयगडवर्र गेले, शतथे त्यवांनी 

िहवरवजवांची भग्नवर््थेतली सिवधी, इतर सुांदर र्व्त ू पवशहल्यव 

आशि त्यवांची पेशन्ससलन े शचत्ां कवढून घेतली. नांतर क्रॉफडा यवांनव 

सिवधीची डवगडुजी करवयलव सवांशगतली. पि त्यवनांतर ७/८ र्षे 

कवहीही सरकवरने केलां नवही. पढेु १० र्षवानी १८९४ सवलच्यव २० 

एशप्रललव ककेररयव नवर्वच्यव एकव पवरश्यवन ेप्रतवपगड यव नवर्वचव 

एक शनबांध रॉयल एशियवशटक सोसवयटीत र्वचलव. त्यवनांतर लगेच 

सर्ा गड - शकल्ले, आशि रवयगड सिवधी यवर्र केसरीतनू लेखिवलव 

येऊ लवगली. रवयगड लोकवांच्यव िनविनवत रुजलव. त्यवतच 

शिर्रवयवांच्यव सिवधीच्यव डवगडुजीसवठी फां ड गोळव करण्यवचां 

आर्वहन केसरीतनू करण्यवत आलां. शहरवबवगेत लगेच ३० एशप्रललव 

िोठी टोलेजांग सभव झवली. फां ड गोळव होऊ लवगलव. उत्सर् सवजरव 

करण्यवसवठी सरकवरची परर्वनगी घेण्यवत आली.   



 १५ एशप्रल १८९६ हव रवयगडवच्यव उत्सर्वचव शदर्स 

शनशश्चत झवलव. िोठ्यव उत्सवहवने लोकवांच्यव झुांडी रवयगडवर्र येऊ 

लवगल्यव. पि लोकिवन्सयवांसवरख्यव धडवडीच्यव नेत्यवलव ह ेिळुीच 

पसांत पडलां नवही. थोडी शर्श्रवांती घेऊन रवत्ीच गडवर्र जवयचां आशि 

शतथे झोपवयचां असां लोकिवन्सयवांनी ठरर्लां. झवलां. रवत्ीच्यव अांधवरवत 

रवयगड चढून जवण्यवचां धवडस करवयलव िेकडो लोक 

लोकिवन्सयवांच्यविळेु तयवर झवले. िजरूवांनी लगेच चडूी पेटर्ल्यव. 

चवरपवच लोकवांिवगे एक चडूर्वलव अिी योजनव झवली. चवरपवचि े

लोक एकेकव ििवलर्वल्यवबरोबर गड चढवयलव लवगले ती एकेरी 

रवांग आशि ििवलीचव उजेड यवांचां िनोहर दृष्ट्य तळवर्रचे लोक 

पवहवत बसले. शिर्वजीिहवरवजकी जय शटळकिहवरवजकी जय यव 

घोषिवांनी आसिांत भवरून गेलव. ्र्रवज्यवच्यव यव िवर्ळ्यवांनी 

आपल्यव नेत्यवसह केलेल्यव रिगजानवांनी रवयगड परत एकदव 
िहवरवजवांच्यव कवळवतल्यव िोशहिवांसवरखव उजळून गेलव. ३०० 

र्षवांनांतर केरसिुीने गड झवडलव जवऊ लवगलव. डबकी ्र्च्छ 

झवली. र्व्त ू्र्च्छ झवल्यव. 

  त्यव शदर्िीचव कवयाक्रिही ठरलव. शिर्रवयवांच्यव ्ितृीचे 

कथव कीतान, पोर्वडे, रांगिवर होते. सर्वांचव नवरळ दऊेन सन्सिवन 

व्हवयचव होतव. सगळां ठरलां पि अडचिी आिवयलव सरकवर दबव 

धरून बसलेलां होतां कवरि ही लोकवांची एकजटू सरकवरलव सहन न 



होण्यवसवरखी होती. म्हिनू सरकवरने शर्घ्नां आिवयलव सरुुर्वत 

केली. पशहली चवल केली ती म्हिजे परर्वनगीच नवकवरली. 

कलेक्टर सवहबेवांनी कवरि कवय शदलां तर उत्सर् म्हिज ेजत्व आशि 

रवयगड येतो तो जांगल हद्दीत.. शतथे जत्व भरिवर नवही. िग त्यवर्र 

िवगा कवढवयलव लोकिवन्सय पढेु सरसवर्ले. त्यवांनी कवयद े

कौशन्ससलकडे रीतसर परर्वनगी िवशगतली. तीही शिळवली नवही 

तेव्हव लोकिवन्सय सरळ गव्हनार सॅ ांडह्टा यवांनव भेटवयलव कलेक्टर 

लॅम्ब यवांनव डवर्लनू गेले. गव्हनारसवहबेवांनव शिर्वजीिहवरवजवांची 

िवशहती सवांशगतली. त्यवांनवही नकवर दतेव येईनव. िेर्टी परर्वनगी 

शिळवली. केसरीिधनू सर्वांनव सवर्धपिे भवषि करण्यवची सचूनव 

करण्यवत आली. शस्त्रयवांची गरैसोय होईल म्हिनू त्यवांनव परर्वनगी 

नव्हती. लोकवांच्यव रवहण्यवसवठी तट्टवांची घरां बवांधण्यवत आली. 

गांगवसवगर तलवर्वच्यव कवठवर्र ् र्यांपवकवची सोय करण्यवत आली. 

एकवने शतथे आपली खवनवर्ळही चवल ूकेली आशि लोकवांनी भेटही 

शदली. सकवळी शर्नवयक िवस्त्री यवांच्यव कीतानवने सरुुर्वत झवली. 

शिर्रविपांत परवांजपे आशि दवपोलीचे गोगटे यवांनी शिर्रवयवांच्यव 

ऐशतहवशसक आठर्िी जवगर्ल्यव. िग सर्वांनी शकल्लव पशहलव. 

सर्वांचे सन्सिवन झवले. तवनवजी िवलसुरे, येसवजी कां क यवांचे र्ांिज 

आले होते. त्यवांचेही सन्सिवन झवले. लोकिवन्सयवांनी सिवरोपवचां भवषि 

केलां आशि कवयाक्रिवची सवांगतव झवली. पशहलव शिर्वजी उत्सर् 



असव उत्सवहवत पवर पडलव. पि िहवड आशि शबरर्वडीचे लोक 

त्यवांच्यव दिानवची रॅ्ट पवहत होते. त्यवांच्यव अशत लोभवपवई 

लोकिवन्सयवांनी शबरर्वडीलव जविां िवन्सय केलां. शबरर्वडीच्यव लोकवांनव 

उत्सवहवचां उधवि आलां. लगेच पांचर्ीस एक गवड्यव शबरर्वडीकडे 

सटुल्यव. दीडदोन र्वजतव हवटे गवर्वत पोचल्यव. फटवके, 

सरुनळ्यवांनी जांगी ्र्वगत झवलां. रवांगोळ्यव-पवट-पक्र्वनवांनी पांक्ती 

झवल्यव आशि उजवडतवांनव परत आले.  

  अम्बवल्यवहून आलेल्यव एकव र्शकलवने लोकिवन्सयवांच्यव 

कवयाकत्यवालव एक प्रश्न शर्चवरलव होतव. त्यवने शर्चवरलां.. 

शफरोजिहव िेहतव, नविदवर गोखले यवांच्यवपेिव शटळक एर्ढे 

लोकशप्रय कव? तर तो म्हिवलव, ...िेहतव आशि गोखले बांगल्यवांर्र 

रवहतवत, गवद्यवांर्र झोपतवत. आशि त्यवांचे कवयाकते तांबतू रवहतवत. 

पि हव एर्ढव िोठव िविसू आिच्यवबरोबर रवहतो आशि चटईर्र 

आिच्यवबरोबर झोपतो. ह े त्यवांच्यव लोकशप्रयतेचां आशि 

लोकसांघटनेचां रह्य होतां.   

 चळर्ळ यवचव खरव अथा त्यवांच्यव ित े असव होतव की 

लोकजवगतृी करिे, ितृर्त झवलेल्यव दिेवत सांजीर्नी घवलिे. 

हजवरो लोक भवषिवलव यतेवत, टवळ्यव र्वजर्तवत, म्हिनू रवष्ट्रवच्यव 

पढुच्यव कठीि िवगवास तयवर झवले असां नव्ह.े लोकवांची तयवरी 



िोजण्यवचां िवप गदी आशि कडकडवट नव्ह.े ज्यवशदर्िी ्र्रवज्य 

शिळर्ल्यवशिर्वय तरिोपवय नवही असां प्रत्येकवच्यव िनवत शिरेल 

आशि कृतीत उतरेल तो शदर्स िहत्र्वचव. सर्ा लोक बेकीन े

शबघडलेल,े बेशि्तीन ेबेभवन झवलेले, आशि शन:िस्त्र केले गेलेल े

असतवांनव, ह े दोष घवलर्िां आधी जरूरीचां आशि िग पिूा 

्र्वतांत्र्यवचव झगडव असां त्यवांचां ित होतां.म्हिनूच त्यवांच्यव भवषिवांनव 

प्रचांड हजवरोंनी लोक जिवयचे त्यवने ते कधी फसले नवहीत.   

 रॅन्सड खनुवतलव एक आरोपी बवळकृष्ट्ि चवफेकर हव फरवर 

होऊन िोगलवईतल्यव एकव अरण्यवत लपनू बसलव होतव. बरेच 

शदर्स त्यवने शतथे कवढले पि औषधां आशि अन्सन-पवण्यवर्वचनू 

त्यवची जगण्यवची आिव िवर्ळवयलव लवगली. ह ेलोकिवन्सयवांच्यव 

कवनवर्र आलां. त्यवांनी हदैरवबवदचे शदर्वि केिर्रवर् यवांनव एक गपु्त 

शचठी पवठर्ली आशि त्यवत बवळकृष्ट्ि चवफेकरची कवळजी 

घ्यवयलव सवांशगतलां. केिर्रवर्वांनीही धवडसवने लोकिवन्सयवांची इच्छव 

म्हिनू त्यवांनी अन्सनपविी परुर्ण्यवचां कवि शबनबोभवट केलां.  

  



राजकारण. 

मामलेदार खटला – 

 

 लोकिवन्सय रवजकरिवत खेचले गेले. त्यवतच गुांतले. सरकवरशर्रुद्ध 

लोकवांच्यव र्तीने लढले. न्सय ू इांशग्लि ्कूल आशि फग्युासन 

कॉलेजचे धवगे तटुत चवललेले असतवांनवच आयषु्ट्यवच्यव नर्ीन 

र्ळिवची शदिव सिोर आली. त्यव घटनेिळेु लोकिवन्सय इांग्रजवांच्यव 

सवर्ाजशनक अन्सयव्य शनिायवच्यव शर्रुद्ध आर्वज उठर्नू जनतेच्यव 

शहतरििवसवठी लढिवरे झुांजवर नेते यव नर्ीन प्रशतिेत लोकवांसिोर 

आले. ती घटनव सवल १८८९ िधली. िुांबईचे रेव्हने्सय ू कशििनर 

क्रॉफडा यवांचे िविलेदवरवांच्यव बरोबर केलेले भ्रष्टवचवरवचे प्रयोग 

आशि सरकवरने यव िांत्र्यवांनव अडकर्ण्यवसवठी िविलेदवरवांनव 

आपल्यव बवजलूव र्ळर्नू िग दरू लटुण्यवचव केलेलव अन्सयवय. हे 

क्रॉफडा िहविय अत्यांत भ्रष्ट बदु्धीचे. हवत लवर्तील शतथे पैसव 

कवढतील. त्यवतनू त्यवांनव शिळवलां रेव्हने्सय ू खवतां. िग कवय. 

 िविलेदवरवांनव हवतविी धरून त्यवांची आशि आपली चवांदी 

करण्यवत िहविय रांगनू गेले. आपलव िविसू म्हिनू सरकवरनेही 

त्यवांनव पवठीिी घवतलां. यव िहवियवांच्यव प्रतवपवांनी आधीच्यव 

शपढीतील अनेकवांचे हवत पोळलेले होते. क्रॉफडा यवांनव कोकि 



अशतिय शप्रय. रत्नवशगरीलव असतवांनव त्यवांची अनेकवांिी िैत्ी होती. 

ते अ्खशलत िवह्मिी िरवठी बोलत. यवांनी लोकवांच्यव भवांडर्लवर्र 

एक सॉ शिल कवढली आशि िग ती बडुवली. यवत अनेकवांचे पैसे 

बडुले होते. गांगवधरपांत शटळकवांचेही १००० रुपये बडुवले होते. पि 

लॉडा रे ह े गव्हनार बननू आले आशि त्यवांनी गपु्तपिे भ्रष्टवचवर 

प्रकरिवची िवशहती गोळव करवयलव सरुुर्वत केली. क्रॉफडा यवांचवही 

पवपवचव घडव भरत आलवच होतव. त्यवांची िेर्टची कवडी ठरली ती 

जेव्हव खवनदिेवतील भडगवर् येथील सरकवरी जशिनीची 

कल्यविच्यव खेिजी जैर्व नवर्च्यव िविसवलव ्र््त शकां ितीत 

शर्कण्यवसवठी भरपरू लवच खवल्ली तेव्हव.  

 यव रेव्हने्सय ूिांत्र्यवांनव अटक करण्यवसवठी लॉडा रे यवांनी जवळां 

घवतलां ते िविलेदवरवांचां.. जे िविलेदवर शनभायपिे पढेु येऊन 

सरकवरलव िांत्र्यवांच्यव भ्रष्टवचवरवचे परुवरे् दतेील, त्यवांनव अभय शिळेल 

अिी ग्र्वही सरकवरकडून दणे्यवत आली. त्यवनांतर अनेक 

िविलेदवरवांनी सविी शदल्यव आशि क्रॉफडा यवांच्यवशर्रुद्ध भक्कि 

परुवर्व गोळव झवलव.त्यव आधवरे त्यवांनव स्पेंड करण्यवत आलां. 

पोशलस कशििनर ओम्नी यव प्रकरिवचव तपवस करत होत.े  

  तेर्ढ्यवत यव गहृ्थवने एक जबरद्त नवटक केलां. 

स्पेण्ड झवल्यवर्र त्यवांनी पणु्यवलव िकु्कवि हॉटेलिध्ये हलर्लव 



आशि एक शदर्स शचठ्ठी शलशहली की िी िळुव नदीत आत्िहत्यव 

करत आह,े होळकर पलुवपविी िवझ्यव िर्वचव िोध घ्यवर्व. 

त्यविळेु एकवच खळबळ उडवली. सगळी नदी खळबळर्नू झवली 

पि त्यवांचां पे्रत कुठेही सवपडलां नवही. िग पोशलसवांनी सवर्ध होऊन 

बवरीक लि ठेर्लां. तेव्हव पणु्यवच्यव ्टेिनर्रच्यव पोशलसवलव एक 

अांगभर िळके कपडे घवतलेलव, डोक्यवलव रुिवल बवांधलेलव इसि 

पहवटे िुांबईकडे जविवऱ यव गवडीत चढलेलव शदसलव. त्यवांने िुांबईलव 

ह े कळर्ल्यवबरोबर लगेच यांत्िव पवळतीर्र रवशहली आशि 

भवयखळव ्टेिनवच्यव बवहरेच्यव हॉटेलिध्ये ते सवपडले. शतथे 

त्यवांनव अटक करण्यवत आली. यवत क्रॉफडा तर दोषी ठरलेच पि 

ज्यव िविलेदवरवांनी सरकवरच्यव अभय र्वचनवांर्र शर्श्ववस ठेर्नू सविी 

शदल्यव होत्यव, त्यवांनवही सरकवरने शििव सनुवर्ल्यव.  

  सरकवरच्यव यव फसर्िकुीने िविलेदवर खर्ळले, तसांच 

जनितही खर्ळलां. यवत सवरे र्कील, व्यवपवरी, प्रशतशष्ठत उतरले. 

पि यव िविलेदवरवांची बवज ूघऊेन लढिवर तरी कोितव र्कील? ती 

जबवबदवरी लोकिवन्सयवांनी ्र्ीकवरली. यव शर्षयवलव र्वचव 

फोडण्यवसवठी लोकिवन्सयवांची जवहीर सभव १ सप्टेंबर १८८९ यव 

शदर्िी पणु्यवत कबतुरखवन्सयवच्यव िैदवनवर्र भरली. सरकवरच्यव 

अन्सयव्य र्तानवचव शनषेध त्यवांनी जवहीरपिे यव सभते केलव. 

अभयर्चन न पवळिे हव सरकवरचव शर्श्ववसघवत आह ेयवचव जवहीर 



उच्चवर यव सभते त्यवांनी केलव. यव सभेलव अनेक िोठे र्कील, 

बॅरर्टर गवडगीळ, नलुकर, न्सयव. रवनडे, गोपवल कृष्ट्ि गोखले, 

बवबविहवरवज, अनेक पवरसी हजर होते.  

 यव जवहीर सभेनांतर ही चळर्ळ िहवरवष्ट्रपरुती रवशहली 

नवही. लोकिवन्सयवांनी सरळ लांडनलव शर्शलयि शडग्बी यवांच्यविी 

पत्व्यर्हवर करून त्यवांच्यव पवलािेंटिध्ये शबल आिवर्ां अिी िवगिी 

केली. हव तर अशत धवडसीपिव िुांबई सरकवरसवठी होतव. यव 

चळर्ळीलव पढेु न्सयवयची कोितीही कसर त्यवांनी सोडली नवही. पि 

सरकवरही िवगे हटलां नवही. दोषी िविलेदवरवांनव शििव झवल्यवच, पि 

यव चळर्ळीिळेु लोकिवन्सय लोकनवयक यव जवहीर रूपवत 

भवरतीयवांच्यव सिोर आले आशि इांग्रजवांच्यव नजरेतनू एक शर्रोधक 

म्हिनू सलवयलव लवगले. लोकन्सयवयवसवठी केलेलां ते त्यवांचां पशहलां 

भवषि, पशहलव लढव आशि पशहली चळर्ळ ठरली. यव दृष्टीने 

िविलेदवर चळर्ळ िहत्र्वची होती.  

  



पंस्डता रमाबाई – 

 

  पांशडतव रिवबवई यवांचां नवर् कुिवलव िवहीत नवही असव 

िरवठी िविसू नवही. अत्यांत शर्द्ववन, सां्कृतर्र प्रचांड हुकित अिव 

यव बवई १८८२ िध्ये पणु्यवत आल्यव. आपल्यव शर्द्वत्तवपिूा 

भवषिवांनी शर्चवरर्ांतवांनव आशि सधुवरकवांनव शदपर्नू टवकू लवगल्यव. 

त्यवांच्यव यव सर्ा कररष्ट्म्यवकडे लोकिवन्सय सवर्ध नजरेने लि ठेर्नू 

होते. त्यवांची सां्कृत भवषेतील शर्द्वत्तव खपू असली तरी खोल नवही 

ह ेचविवि नजरेने लोकिवन्सयवांनव कळून चकुलां होतां. यवांच्यवबद्दल 

भ्रिशनरवस होण्यवचव योग लर्करच अनेकवांनव आलव. पणु्यवहून त्यव 

इांग्लांडलव गेल्यव आशि शतथे त्यवांनी आपल्यव िलुीसह – िनोरिवसह 

शिश्चन धिा ्र्ीकवरलव. १८८९ सवली त्यव परत िुांबईत आल्यव 

आशि त्यवांनी िुांबईत अनवथ िशहलवांसवठी िवरदवश्रि नवर्वची सां्थव 

कवढली. त्यवनांतर िवत् त्यव सा्ं थेतील िलुींनव शिश्चन धिवाबद्दल पे्रि 

र्वटतां अिी बवतिी इांग्रजी िवशसक शर्कली िध्ये आली आशि िग 

लोकिवन्सयवांनी केसरीतनू त्यवचव चवांगलवच परवििा घेतलव. 

रिवबवईनी नांतर १०/१२ िुलींनव बवटर्ल्यवर्र सधुवरक िांडळींचां 

त्यवांच्यवर्रील पे्रि आटलां. त्यवचव खपू गर्गर्व झवल्यवर्र बवई 

केडगवर्वलव गेल्यव आशि िकु्तीसदन नवर्वची सां्थव त्यवांनी शतथे 



सरुू केली. म्हिजे शि्तोदयवची िकु्ती. लोकिवन्सयवांचां 

त्यवकवळवतील रिवबवई सांदभवातील धोरि बरोबर ठरलां. 

सधुवरकवांनवही आपलव दृष्टीकोन बदलवर्व लवगलव.  

  



साल १८९० ते १९०० राजकारण – 

 

  लोकिवन्सयवांचां १९९० सवलवनांतरचां सर्ा आयषु्ट्य 

रवजकवरिवच्यव र्वदळी ढगवांनी रे्ढून गेलां होतां. ते अगदी 

आयषु्ट्यवच्यव अखेरपयांत. रवजद्रोहवचव खटलव, प्लेग, शिर्वजी 

गिपशत उत्सर्, रँि यवांचव खनू, लखनौ कॉ ांग्रेस, शसलोन, िह्मदिेवची 

सफर, आशि बवबविहवरवज र्वरस प्रकरि यवत ह ेितकवचां िेर्टचां 

दिक कवपरवसवरखां लोकिवन्सयवांची बोटां जवळत सांपलां. नांतरची २० 

र्षे, कलकत्तव-सरुत कॉ ांग्रेस सभव, ्र्रवज्यवची घोषिव, रवजद्रोहवच े

२ खटले, िांडवले शििव, लखनौ कॉ ांग्रेस, आशि बवबविहवरवजवांच्यव 

र्वरसवचां अखेरच्यव ििवपयांत चवललेलां खटलव प्रकरि, शचरोल 

केस, इांग्लांडचव त्यवसवठी केलेलव प्रर्वस, अिव अनेक िहत्त्र्वच्यव, 

र्वदळी, घटनवांनी त्यवांची सत्त्र् पररिवच घेिवरी ठरली. त्यवत भर 

पडली ती बेझांट बवई ांबरोबर सरुू केलेल्यव होिरुल – ्र्रवज्य 

सां्थेच्यव िवगिीची. आशि दसुरीकडे गीतवरह्य, आयवांचे िलू 

र्सशत्थवन अिव जवगशतक सवशहत्यवत भर घवलिवऱ यव भवरतीयवांची 

िवन उांचवर्िवऱ यव ग्रांथवांची भर ही अिर कीती दिेवरी ठरली. 

केसरीतनू अग्रलेख शलशहिां चवलचू होतां. 

  



पुण्र्ातील सावयजस्नक सभा – 

 

  पणु्यवतील सवर्ाजशनक सभचेी फूट आशि गोखल्यवांनी 

आशि रवनड्यवांनी कवढलेली दसुरी डेक्कन सभव, हव पुण्यवतील 

सनवतनी शर्. सधुवरक यवांच्यवतील चढवओढीचवच पररपवक होतव. 

यव सवर्ाजशनक सभचे्यव लढतीत रवनडे आशि लोकिवन्सय यवत 

प्रत्यि िवत् नव्हते.  

 १८५३ सवलवत दवदवभवई नर्रोजी यवांनी िुांबईत लोक 

आशि सरकवर यवांच्यवतील िहत्त्र्वचव धवगव बनवर्ां यव शर्चवरवने िुांबई 

असोशसएिन नवर्वची सां्थव सरुू केली. तीच कल्पनव न्सयव. रवनडे 

यवांनी सवर्ाजशनक सभव यव नवर्वने पणु्यवत २ एशप्रल १८७० सवलवत 

अांिलवत आिली. सदवशिर् पेठेतील औांधकर सरदवरवांच्यव 

र्वड्यवत पर्ाती सां्थवनवने कवही सधुवरिव व्हवव्यवत यव शर्चवरवने ही 

सभव सरुू केली. त्यविवगे िखु्य होते ते गिेि र्वसदुरे् जोिी 

म्हिजेच सवर्ाजशनक कवकव. तेव्हव यवत बरेचसे सां्थवशनकच होते 

आशि कवही पणु्यवतील प्रशतशष्ठत लोकही होते. न्सयव. रवनडे यवांची 

र्रचेर्र बदली होत असे पि त्यवांचां लि यव कविवत सतत असे. यव 

सां्थवशनकवांबरोबरच आिखीही कवही िांडळी होती, ती म्हिजे 

िहवदरे् कुां टे, कृष्ट्ििवस्त्री शचपळूिकर, र्गैरे. सभेचव व्यवप र्वढत 



गेलव आशि लोकिवन्सयवांच्यव गटवचव त्यवत प्ररे्ि झवलव. ही 

सवर्ाजशनक सभव दविेआळीतील जोिी हॉलिध्ये भरत असे. 

शनर्डिकुीने यवचां कवयाकवरी िांडळ तयवर होत असे. न्सयव. रवनडे 

यवांनी तरुि गोपवळ कृष्ट्ि गोखले यवांच्यवतील रवजकीय आशि 

शर्द्वते्तचे गिु हरेून आपल्यव र्तुाळवत सविवर्नू घेतलां होतां. तेही यव 

सां्थेत रवनड्यवांच्यव सधुवरक पिवतफे शचटिीस म्हिनू होतेच.. सन 

१८९१ पवसनू गोखले सवर्ाजशनक सभेचां कवि पहवयलव लवगले.  

 १८९५ सवलच्यव शनर्डिकुीत रवनडे पिवच्यव हवतनू सतेू् 

जवऊन लोकिवन्सयवांच्यव पिवतील गटवकडे सभेचां कविकवज आलां 

तेव्हव गोखल्यवांनव सवर्ाजशनक सभेत रवहण्यवची इच्छव उरली नवही 

कवरि त्यवांनव हवत न लवर्तव आजबूवजचूे सगळे लोक 

लोकिवन्सयवांच्यव पिवतले झवले होते. यव र्षीच्यव १४ जलैुच्यव 

र्वशषाक सभेत तुांबळ र्वदवर्वदी झवली आशि िुांबईच्यव पत्वतनू 

पोशलसवांनव बोलर्वर्ां लवगलां अिी खोटीच बवतिी आली. यवत 

लोकिवन्सयवांनव forward आशि गोखल्यवांनव moderate अिी 

शर्िेषिां लवर्ली गेली. न्सयवयितूी पदविळेु रवनडे सतत बदलीच्यव 

शठकविी असत. र्कृ्तत्त्र्ोते्तजक सभेसवरख्यव अनेक सां्थव 

त्यवांच्यविळेु सरुू झवल्यव असल्यव तरी त्यवांच्यव सरकवरी नोकरीिळेु 

ते पडद्यविवगनू सतेू् हलर्त असत.  



 िेर्टी रवनडे जवे्हव परत पणु्यवत आले तेव्हव कीताने यवांच्यव 

िुांढव्यवच्यव घरी सधुवरकवांची शर्िेष सभव भरली आशि नर्ीन शपढी 

आशि जनेु र्कील-पेन्सिनर ( र्ांच्र्ाकडे पैसा होता ) यवांनी रवनडे 

यवांनव नर्ीन सभव ्थवपन करण्यवची गळ घवतली.. न्सयवयितूीच्यव 

िनवत नसतवांनवही त्यवांनव होकवर द्यवर्व लवगल्यविळेु सधुवरकवांची 

डेक्कन सभव नवर्वची नर्ीन सभव ्थवपन झवली. ही बवतिी जवहीर 

झवल्यवबरोबर केसरीिधनू लोकिवन्सयवांनी चर्तवळून अत्यांत कडक 

भवषेत अग्रलखे शलशहलव,  

‘ हव म्हवतवरचळ की पोरखेळ .’ नेि्तवांतफे जे पत्क कवढलां गेलां 

त्यवत moderate आशि liberal ह ेदोन िब्द र्वपरले गेले जे 

भवरतीय रवजकवरिवत कवयि झवले. लोकिवन्सय चर्तवळले कवरि 

त्यवांनी ्र्त: जवे्हव डेक्कन एज्यकेुिन सोसवयटी सोडली तेव्हव 

नर्ीन आपली दसुरी सां्थव कवढली नव्हती. आज एक तर उद्यव 

दसुरव पि ह े होिवरच ह े ित त्यवांचां होतां. म्हिनू दसुरीच सां्थव 

कवढिां त्यवांच्यव तत्त्र्वत बसलां नवही.   

 रवष्ट्रीय सभेच्यव पररषदव दरर्षी भरू लवगल्यव आशि 

पणु्यवच्यव सविवशजक जीर्नवच्यव र्तुाळवतनू बवहरे पडून लोकिवन्सय 

भवरतीय लोकिवन्सय भवरतीय रवजकवरिवच्यव शिशतजवर्र चिकू 

लवगले होते. िुांबई – िहवरवष्ट्र - पणु्यवच्यव आपल्यव प्रशतिेतनू बवहरे 



पडून ते आपल्यव रवष्ट्रीय प्रशतिेच्यव पररघवत शिरले. दिेभरच्यव 

चळर्ळींचे, शनिायवांचे प्रिखु व्हवयलव लवगले.  

 १८८० ते १८९० सवलवपयांत न्सय ूइांग्लीि ्कूल, फग्युासन 

कॉलेज, डेक्कन एज्यकेुिन सोसवयटीची ्थवपनव, केसरी-िरवठव 

र्तािवन पते् चवलर्िे, सवर्ाजशनक सभेचां कवि, डे. ए. सोसवयटीतनू 

िकु्ततव, चररतवथवासवठी लॉ क्लवसेस, यवत त्यवांची दहव र्षे गेली. पि 

१८९१ सवलविधे केसरी िरवठवची पिूा िवलकी त्यवांच्यवकडे 

आल्यवर्र िवत् त्यवत उिटिवऱयव त्यवांच्यव ितवांिळेु ते सरकवरच्यव 

नजरेत सल ूलवगले. १८९२ सवली अश्तत्र्वत आलेल्यव कवयद्यवने 

सहव शजल्ह्यवत शनर्डिकु होऊन कवयदिेांडळ अश्तत्र्वत आलां. 

लोकिवन्सय त्यवत शनर्डून आले.  

  



स्हंदू मुसलमान दगंा –  

 

 १८९० पवसनू सरुू झवलेलां ितकवचां अखेरचां दिक 

लोकिवन्सयवांसवठी अत्यांत र्वदळी, िहत्र्वच्यव घटनवांनी रे्ढलेलां 

ठरलां. यव दिकवची सरुुर्वतच झवली ती सन १९०१ सवलच्यव शहांद ू

िसुलिवन दांग्यवांनी. पणु्यवतील शहांद-ूिसुलिवन दांगे ह े भवरतीयवांनव 

नर्ीन होते. तोपयांत पणु्यवतील शहांद-ूिसुलिवन एकत् सि सवजरे 

करत असत. िसुलिवनवांच्यव तवबतुवत शहांद ूलोक भवग घते आशि 

शहांदूांच्यव गिपतीत िसुलिवनवांचव सहभवग असे. शहांद ू िल्ल 

िसुलिवन िलुवांनव कु्ती शिकर्त असत आशि िसुलिवन गवयक 

शहांद ूिलुवांनव सांगीतवचे गांडव बांधन करून धडे दते असत.  

  यव शहांद ूिसुलिवन दांग्यवांची सरुुर्वत िुांबईिध्ये सन १८५० 

सवली झवली. िुांबईिध्ये बैरविजी गवांधी नवर्वच्यव एकव पवरिवने 

पैगांबरवचां कवल्पशनक शचत् कवढलां आशि र्तािवनपत्वत छवपलां. 

त्यवर्रून िुांबईतले िसुलिवन खर्ळले.. त्यवांनी पवरिवांनव चोपनू िवर 

शदलव. परत एकव रु्तिुजी जवलभवई नवर्च्यव पवरिवनेच १८७४ 

सवलविध्ये आयशव्हांग नवर्वच्यव लेखकवच्यव ग्रांथवतील 

िसुलिवनवांच्यवबद्दलचव िजकूर भवषवांतररत केलव तो िसुलिवनवांनव 

अपिवनव्पद र्वटलव. त्यवर्रून परत दांगल िवजली. पि यवरे्ळी 

इांग्रजवांची िसुलिवनवांनव फूस दणे्यवची कुशटल नीती लोकवांच्यव 



लिवत आली. ही फूट पवडिां धोक्यवचां होतां. ह ेलोि पणु्यवत शिरलां 

ते १८९३ िध्ये. त्यवलव कवरि पणु्यवतील घटनव नव्हतीच.. 

गजुरवतिधील जनुवगढ रवज्यवतील प्रभवसपट्टिवत तवबतूवर्रून दांगव 

सरुू झवलव. जनुवगड सां्थवनचव रवजव िसुलिवन होतव. िग दांग्यवत 

होतवत त्यव सर्ा गोष्टी जवळपोळ, दगड फेक, िांशदरे फोडिे सगळां 

घडलां. िग धरपकड झवली. जनुवगढचव रवजव नवििवत् होतव. 

कवरभवर सगळव इांग्रजवांच्यव हवतवत होतव. िग आरोपी पकडले गेले, 

गनु्सह ेदवखल झवले, त्यवांच्यव सटुकेसवठी चवांगलव बॅरर्टर नेिण्यवची 

गरज शनिवाि झवली, तर त्यवसवठी िोठव पैसव लवगिवर होतव. 

त्यवसवठी गजुरवती शहांदूांची िोठी जवहीर सभव लक्ष्िीदवस शखिजी 

यवांच्यव अध्यितेखवली िुांबईत भरली. लगेच जनुवगडच्यव 

िसुलिवनवांसवठीची सभव त्यबजींच्यव हवतवखवली िसुलिवनवांची 

सभव भरली आशि परत िोठव दांगव उसळलव. यवरे्ळी िोठी जीशर्त 

हवनी झवली, गोळीबवर झवलव. यवरे्ळी इांग्रजवांची दोन धिवात दफुळी 

िजर्ण्यवची नीती उघड झवली. यव दांगलखोरवांर्र कडवडून टीकव 

करण्यवचां कुिीतरी करवयलव हर्ां होतां, ते केसरीने केलां. 

 त्यवसवलच्यव १५ ऑग्टच्यव केसरीिध्ये लोकिवन्सयवांनी 

सरकवरर्र सरळ आरोप केलव की, ह ेिुांबईतले िसुलिवन िेफवरले 

आहते कवरि त्यवांनव सरकवरची फूस आह.े आिच्यविळेु तिुचां 

सांरिि होतां हे र्वक्यच िसुलिवनवांनव उते्तजन दतेां. लोकवांनव दवबवत 



ठेर्वयचां असेल तर एकवलव जर्ळ आशि दसुऱ यवलव दरू करून 

चवलिवर नवही. त्यवनांतर िशहनभरवांनी िुांबई िवांत झवली, पि पणु्यवत 

शतलव शनशित्त शिळवलां ते नवगपांचिीच्यव सिवलव. यव शदर्िी र्वजत 

गवजत नवगोबवची शिरर्िकू कवढवयची ही आजर्रची प्रथव. पि 

यवर्ेळी िोठव फौज फवटव तयवर ठेर्लव गलेव आशि उगीचच तिवर् 

शनिवाि झवलव. िेर्टचव प्रसांग घडलव तो येर्ल्यवत. येर्ल्यवत 

नवगपरुी कोष्टयवांच्यव िवरुतीच्यव दरे्ळवतील िवरुती कुिीतरी 

फोडलव आशि दरे्ळवसिोरील पवलां जवळली. शिर्वय िशिदीत 

डुक्कर िवरून पडल्यवही अफर्व उठली..त्यविळेु दांगव सरुू झवलव. 

दोन्सहीकडची िांशदरां फुटली. िोठी धरपकड झवली, त्यवत शहांदचू 

जव्त होते. दांगल खपूच िोठी घडली. िशिदीर्रून जवतवनव र्वद्ये 

र्वजर्िे म्हिजे शहांदूांचव एक िोठव अपरवधच ठरू लवगलव. यवरे्ळी 

तर सरकवरचव पिपवतीपिव सपिेल उघड झवलव. लोकिवन्सय ्र्त: 

येर्ल्यवलव जवऊन दांगलीची पवहिी करून आले. 

 पवठोपवठ आलव पणु्यवतील गिपशत उत्सर्. पि यवरे्ळी 

प्रत्येकवच्यव िनवत तिवर् होतव. गिेि चतथुी ते त्योदिीपयांत 

गवर्वतील र्वतवर्रि आनांदवचां होतां, पि अचवनक िसुलिवनवांच्यव 

गोटवत हवलचवली शदसवयलव लवगल्यव. तो बधुर्वर असनूही कुरवि 

र्वचण्यवसवठी िशिदी उघड्यव ठेर्ण्यवत आल्यव.. यवतील एक 

ििीद दवरूर्वलव पलुवजर्ळ होती. शतथनू कवही िेळेर्वले रवत्ी १० 



र्वजतव र्वद्ये र्वजर्त गेले. पि त्यवनांतर सरदवर बवळवसवहबे नवत ू

यवांचव िेळव िशिदीर्रून जवत होतव तेव्हव त्यवांच्यवर्र अचवनक 

तफुवनी हल्लव झवलव. कवठ्यव घतेलेले िसुलिवन अचवनक 

िशिदीतनू बवहरे पडले. हव िेळव तर र्वद्यही र्वजर्त नव्हतव. तबलव 

बांदच होतव. फक्त बवजव र्वजत होतव. पि हल्लेखोरवांनी बवजवही 

फोडलव. ्र्त: सरदवर बवळवसवहबे नवत ू गांभीरपिे जखिी झवले. 

त्यवांनव उचलनू गजुरवती दरे्ळवत नेण्यवत आलां. ही बवतिी 

र्िव्यवसवरखी गवर्वत पसरली. िग िशिदीर्र हल्लव झवलव, हांड्यव 

फुटल्यव, िसुलिवनवांनव चोप शदलव गेलव. त्यवबरोबर पोशलस 

कशििनर िॅकफसान आले, त्यवांनवही दांगलखोरवांनी सोडलां नवही.  

 यव दांग्यवत इांग्रज सरकवरलव लोकिवन्सयवांनव अडकर्तव 

आलां नवही कवरि िवधर्रवर् नविजोिींनी आपल्यव शगरिीत 

लोकिवन्सयवांनव बांद करून ठेर्लां होतां, त्यविळेु सकवळपयांत त े

कुिवलव सवपडलेच नवहीत. नवत ू यवांच्यव शिरर्िकुीच्यव आधीच 

कवही र्ेळ लोकिवन्सय, बवबविहवरवज आशि नविजोिी एकत् एकव 

गवडीतनू शतथनू गेले होते, त्यवर्ेळी शटळक िहवरवजकी जय अिव 

घोषिवही झवल्यव होत्यव. दसुरे शदर्िी आिखीन कहर झवलव तो 

म्हिजे गिपती शिरर्िकुीतील गिपतीच कुिीतरी फोडलव. 

त्यवरे्ळी जखिी सरदवर नवत ू यवांनव अटक झवली आशि एकही 

िसुलिवन पकडलव गेलव नवही. पि जेकब न्सयवयितूीनी त्यव 



पकडल्यव गेलेल्यव सर्ा आरोपींनव सोडून शदलां. न्सयव. जेकब यवांच्यव 

यव न्सयव्य र्वगण्यवची परतफेड पिुकेरवांनी लगेच केली. पिुे 

म्यशुनशसपशलशटकडून त्यवांनव बशिस सिवरांभवचे अध्यि म्हिनू 

बोलवर्नू यवांच्यवर्र पषु्ट्पर्षृ्टी करण्यवत आली.  

 सदवसवर्धवन लोकिवन्सयवांनी यव कवळवत त्यवांनव आलेलां 

एकही पत् फोडलां नवही आशि एकवचीही भेट घेतली नवही.  

 एकदव एक शर्षय हवती घतेलव की त्यवत ते ्र्त:ल 

तनिनवने झोकून दते. १९०५ सवलवनांतर, पणु्यवच्यव 

म्यशुनशसपवशलटीची शनर्डिकू रवष्ट्रीय पिवने लढण्यवचां 

ठरर्ल्यवबरोबर लोकिवन्सय त्यवच्यव िवगे लवगले. सवर्ाजशनक 

सभेच्यव जोिी हॉल िध्ये अनेक लोक सांध्यवकवळी ररकवम्यव गप्पव 

िवरत बसत.. लोकिवन्सय शतथे सांध्यवकवळी यवयलव लवगले आशि 

कुटवळक्यव करिवऱ यवांचां बौशद्धक घ्यवयलव लवगले. शनर्डिकुीत 

जव्तीत जव्त िते शिळर्ण्यवचव त्यवांचव उद्योग सरुू झवलव. त्यवांनी 

म्यशुनशसपशलटीच्यव कविवची आशि ते व्यर्श्थपिे कसां करवर्ां 

यवची िवशहती त्यवांनव द्यवयलव सरुुर्वत केली. ते सवांगत की िहरवचव 

नकविव तयवर करवर्व. दरर्षी दरुु्त करण्यवचे र्ते लवल रांगवच्यव 

िवईन,े एक र्षवाआड दरुु्त करण्यवचे शपर्ळ्यव िवईने, नर्ीन र्ते 

आिखीन एकव रांगवने आखवरे्त.. ५० ग्रांथ र्वचल्यवर्रही शिळिवर 

नवही इतकी िवशहती लोकवांनव शिळवली.  



राष्ट्रीर् मंडपाचा वाद. 

 

 इ. स. १८९५ सवलची कॉ ाँग्रेसची रवष्ट्रीय सभव पणु्यवत 

घ्यवयची असां ठरलां. यवरे्ळी घडलेलव, रवष्ट्रीय सभचे्यव िांडपवत 

सविवशजक पररषद घ्यवयची की नवही हव पणु्यवच्यव सभविांडपवचव 

र्वद प्रचांड गवजलव. नेि्तवांची आशि जहवलवांची यव शनशित्तवने 

झवलेली कुरघोडीची र्सीखेच, लोकिवन्सयवांच्यव रवजकीय खेळीचव 

आशि कल्पकतेचव र्रचढ ठरण्यवतलव उत्कृष्ट निनुव होतव. आजर्र 

भवरतभर झवलेल्यव, िद्रवस-िुांबईच्यव सर्ा पररषदवांिध्ये सविवशजक 

पररषद भरतच असे. आधी रवष्ट्रीय पररषद आशि िग शतथेच 

सविवशजक पररषद हवही शनत्यक्रिच होतव. पणु्यवच्यव सभेत िवत् 

नर्ीनच र्वद शनघवलव. एकतर रवष्ट्रीय पवतळीर्रच े सधुवरक 

शर्चवरवांचे न्सयव. िहवदरे् गोशर्ांद रवनडे, गोपवळ कृष्ट्ि आगरकर, 

परांपरव पे्रिी, परुविितर्वदी सरदवर बवळवसवहबे नवत,ू आशि जनुां-नर्ां 

यव दोन्सही पिवांचव तोल, प्रसांग आशि कवळरे्ळ पवहून सवांभवळिवरे 

लोकिवन्सय अिव रवष्ट्रीय पवतळीर्रील सर्ा शर्चवरवांच्यव बशुद्धिवन 

आशि शतखट शर्चवरर्ांतवांची पणु्यवत भरपरू गदी होती. सगळे हट्टी, 

आक्रिक, आशि र्वद घवलिवरे. त्यविळेु सधुवरक गट आशि 

नवतूांचव परुविितर्वदी गट यवत पररषदरे्र हुकित ठेर्ण्यवची एक 



सपु्त ्पधवा होती. रवष्ट्रीय पररषदरे्र सधुवरक गोपवळ कृष्ट्ि गोखले, 

न्सयवयिशूता रवनडे आशि पणु्यवतील त्यवकवळचे िोठे र्कील, पेन्सिनर, 

यवांचवही िोठव दबवर् होतव.  

 इ. स. १८९५ सवलवपयांत लोकिवन्सय रवष्ट्रीय शिशतजवर्र 

झळकू लवगले होते. त्यवांचव इतर प्रवांतवतील रवजकवरण्यवांिी, 

ओरवयनिळेु शर्द्ववनवांिी, दिेभरच्यव गशितज्ञवांिी पररचय झवलव 

होतव. केसरी, िरवठव पत्वांिळेु आशि त्यवांच्यव सडेतोड, शनभाय 

लेखिीिळेु त्यवांचां नवर् सर्ातोिखुी झवलां होतां. शिर्वय िुांबईच्यव 

कवयद ेकौशन्ससलवतील त्यवांचव सहभवग, कोल्हवपरु प्रकरिवने त्यवांची 

१०१ शदर्सवांची कैद, गिपशत उत्सर्, शिर्वजी उत्सर् यव चेतनविय 

नर्ीन उपक्रिवांिळेु जांनसविवन्सयवांिध्येही ते लोकशप्रय होऊ लवगले 

होते. यव दोन उत्सर्वांिळेु िहवरवष्ट्रवतील रवजे, रवजर्वडे, 

सां्थवशनकवांिी त्यवांचव घशनष्ठ सांबांध येऊ लवगलव होतव. हव त्यवांच्यव 

कवरकीदीचव उांचर्िवरव आलेख सधुवरक पिवलव जड जविवरव 

होतव. ज्यव सरदवर शर्ांचरुकर र्वड्यवत १८९९ सवलवपयांत 

लोकिवन्सयवांचां र्व्तव्य होतां तो र्वडवही यव प्रशतशष्ठत लोकवांनी 

गजबजवयलव लवगलव होतव. त्यविळेु लोकिवन्सय ह ेआतव पणु्यवपरुत े

नेते रवशहलेले नव्हते.  



 रवष्ट्रीय पररषद पणु्यवत होिवर हे शनशश्चत झवल्यवर्र ती 

उत्ति आशि यि्र्ीपिे सांपन्सन व्हवर्ी यवसवठी सगळेच उत्सवही 

एकत् आले. आशि त्यवत कवरि नसतवनव एक र्वदवचव शकडव 

शिरलव. यवच िांडपवत सविवशजक पररषद असचू नये, ती बवहरेच 

व्हवर्ी, शकां र्व ती रवष्ट्रीय सभव झवल्यवर्र व्हवर्ी यव र्वदवने िळू धरलां 

आशि बघतव बघतव परवचव कवर्ळव झवलवच. त्यवतनू र्वद टोकवलव 

पोचले. िग िुांबईची कशिटी र्वद शिटर्ण्यवसवठी त्यवत शिरली 

आशि लोकिवन्सयवांनव सेके्रटरी पदवचव रवजीनविवही द्यवर्व लवगलव, 

इतक्यव थरवलव तो र्वद जवऊन पोचलव. लोकिवन्सयवांनी र्वद 

शिटर्ण्यवसवठी आशि सभव सखुरूपपिे पवर पडवर्ी म्हिनू 

आपल्यव सेके्रटरी पदवचव रवजीनविव दऊेन सर्ा अशधकवर आशि 

खशजनवही सशितीकडे दऊेन टवकलव.  

 आतव लोकिवन्सयवांचव गट िवगे पडून सधुवरक आशि रवनडे 

यवांचव पि सिथा झवलव. ्र्वगत कशिटी त्यवांच्यवचकडे रवशहली, 

आशि त्यवत लोकिवन्सय शचटिीस म्हिनू रवशहले. यव दोन्सही 

टोकवांच्यव पिवांनव आर्रण्यवचे िध्य्थवांचे कवि केसरीिधनू 

लोकिवन्सय करतच होते. पि सेके्रटरी पदवचव रवजीनविव शदल्यवर्र 

त्यवांनी सरळ सधुवरिवर्वद्यवांनव न शिळतव परांपरवर्वद्यवांचव पि घेतलव. 

आतव सधुवरकवांनव भीती होती ती, लोकिवन्सयवांच्यव िवगे उभव 



असलेलव व्यवपवरी, तेली तवांबोळी र्गैरे सविवशजक पररषदलेव शर्रोध 

करिवरवांचव पवशठांबव शिळवलव की बहुित आपल्यव हवतनू जवईल 

यवची. िेर्टी िुांबईहून शदनिव र्वच्छव, दवजी खरे, आशि सेटलर्वड 

आले आशि त्यवांनी दोन्सही पिवांनव जोडिवरव एक िवगा कवढलव. 

दोन्सही पिवांचे दोन दोन उिेदर्वर सशितीत घेतले. पि लोकिवन्सय 

बवहरे पडल्यविळेु सभव यि्र्ी करण्यवपेिव गवर्वतले शर्रोधक 

कसे आर्रवयचे हव िोठी अर्घड जबवबदवरी सधुवरकवांर्र येऊन 

पडली. त्यवतच दोन्सही गटवांर्र आिखी एक आव्हवन आलां ते ह ेकी 

रवष्ट्रीय पररषद पवर पवडण्यवसवठी ज्यवांनव व्यर््थव आपल्यव हवती 

घ्यवयची असेल, त्यवांनी जविीनकीबद्दल किीत किी १०,००० 

रुपये भरिे आर्श्यक होतां. आशि तोच कळीचव िदु्दव ठरलव. पणु्यवत 

र्कील श्रीिांत पेन्सिनर सधुवरकवांच्यव बवजनेू असल्यविळेु त्यवांनव ही 

भली िोठी दहव हजवर रुपये रक्कि भरिां सहज िक्य होतां तर 

लोकिवन्सयवांचव पि त्यवबवबतीत कच्चव होतव. सरदवर नवतूांकडे पैसव 

खपू होतव पि ते त्यवसवठी तवरि िवग ूलवगले. बवकी कुिवकडेच 

नव्हतव. ह ेपैसे उभे न रवशहले तर गोखले र्गैरेंचव सधुवरक पि र्रचढ 

ठरिवर होतव. 

 यव सविन्सयवतील जीत लोकिवन्सयवांच्यव कल्पकतेिळेु 

आशि चतरुवईिळेु त्यवांच्यव पिवकडे त्यवांनीच खेचनू आिली आशि 

सविवशजक पररषद त्यवच िांडपवत न होतव फग्युासन कॉलेजच्यव 



खेळवच्यव िैदवनवर्र पररषद सांपल्यवर्र पवर पडली. ित्चूी िस्त्र े

पवहून आपली िस्त्रे बदलवर्ीत हव लोकिवन्सयवांचव सर्वांनव जवहीर 

सल्लव होतव.. तेच धोरि त्यवांनी यव र्सीखेच खेळवतही र्वपरलां. 

आपल्यव गटवकडे पैसव नवही ही आपली लांगडी बवज ूत्यवांनी एकव 

भरभक्कि व्यक्तीलव पकडून भरून कवढली. 

  त्यव व्यक्तीचां नवर् होतां श्रीधर शर्ठ्ठल दवते. ह े दवते 

अांगवपेरवने िजबतू आशि त्यवांची शतजोरीही िजबतू होती. सहव 

फुटवपेिव जव्त उांची, त्यवर्र िोठां पवगोटां, खवांद्यवांची रुां दीही तेर्ढीच, 

हसिां गडगडवटी, तोंडवचव अखांड पट्टव चवल,ू िग त्यवत ज्यवलव 

आडर्व घ्यवयचव असेल त्यवच्यवर्र शिव्यवांची िवळ फुटवयची. 

यवांची इांग्रजी भवषेर्र प्रचांड हुकित. िरवठी भवषवही लेचीपेची 

नव्हती. लोकिवन्सय त्यवरे्ळी शर्ांचरूकर र्वड्यवत रवहत असत. यव 

श्रीधर दवत्यवांनी र्वड्यवबवहरे उभे रवहून शटळक अिी हवक िवरली 

की र्वडवही गदवगदव हलत असे. यवांनव सर्ा लोक र्कील दवत े

म्हित. कवरि तरुिपिवचव कवळ यवांनी सरकवरी नोकरीत िविलेदवर 

म्हिनू घवलर्लव आशि शनर्तृ्तीनांतर िग सरकवरी अजा शलहून 

दणे्यवचां कवि सरुू केलां. त्यवत त्यवांचव जहवगीरदवर, र्तनदवर, 

सां्थवशनक यवांच्यविी र्रचेर्र सांबांध यवयलव लवगलव कवरि यव 

सर्वांच्यव जप्त झवलेल्यव जशिनी सोडर्वयची कविां ह े करवयलव 

लवगले आशि बक्कळ पैकव किर्वयलव लवगले. सरकवरी 



कचेरीतील कवि कोित्यव आशि किव शकल्लीने उघडतवत ह ेत्यवांनव 

पक्कां  िवहीत होतां. आपलां कवि फते्त होण्यवसवठी र्वट्टेल त्यव थरवलव 

जवण्यवची त्यवांची तयवरी असे, त्यविळेु लोकही त्यवांनव र्चकून 

असत. र्शकलीतनू शिळवलेल्यव पैिवने त्यवांच्यव तळघरवची कपवटां 

सोन्सयवच्यव दवशगन्सयवांनी, िोत्यवांच्यव सरवांनी खच्चनू भरली होती, 

आशि लोकिवन्सयवांनव एकदव आपल्यव तळघरवत नेऊन तो सवरव 

खशजनव त्यवांनी दवखर्लवही होतव.   

 लोकिवन्सयवांनी आतव यव दवत्यवांचव उपयोग हुकूिी अस्त्र 

म्हिनू करवयचां ठरर्लां. श्रीधर दवत्यवांचीही परीिव होिवर होती. एकव 

रवत्ी अरे्ळी ते आपले शित् र्वसदुरे्रवर् केळकर यवांनव घेऊन यव 

श्रीधर शर्ठ्ठल दवत्यवांकडे गेले. लोकिवन्सयवांच्यव अिवरे्ळी येण्यवने 

दवत्यवांनव खपू आश्चया र्वटलां. त्यवांनी कवरि शर्चवरल्यवर्र रवष्ट्रीय 

पिवच्यव जविीनकीसवठी १०००० रुपये ठेर्वर्े लवगिवर 

असल्यवची अडचि सवांशगतली. त्यवर्र सरदवर नवत ू पैसे कव दते 

नवहीत असां त्यवांनी शर्चवरल्यवर्र, ते कवहीतरी तवरि िवगतवत असां 

लोकिवन्सयवांनी त्यवांनव सवांशगतलां. त्यवबरोबर दवते उठले, तळघरवत 

गेले आशि त्यवांनी गच्च भरलेलव दवशगन्सयवांचव डबव लोकिवन्सयवांकडून 

एक शचठोरवही लेखी न िवगतव त्यवांनव शदलव. तो डबव उपरण्यवखवली 

ठेर्नू शतथनू पर्पर लोकिवन्सय सरदवर नवतूांकडे गेले आशि तवरि 

म्हिनू दवशगने शिळवल्यवर्र १०,००० रुपये उभे रवशहले. सुधवरकवांनव 



दवते यवांच्यवशर्रुद्ध जवण्यवची शहांितच नव्हती. दवते ् र्त: परांपरवर्वदी 

नवत ू पिवचे असल्यविळेु सविवशजक पररषद अशजबवत होऊ नय े

यवच ठवि शर्चवरवांचे होते. त्यवतही किवल म्हिजे रे िवकेटच्यव ( 

आतवची फुले िांडई ) पटवांगिवर्र जवहीर सभेत बोलतवांनव त्यवांनी 

सधुवरक पिवलव आपल्यव एकव र्वक्यवने घवबरर्नू सोडलां होतां. ते 

म्हिवले, िी आशि शटळकही सधुवरकच आहोत. पि रवष्ट्रीय 

पररषदते सविवशजक सधुवरिवांचां कविचां कवय? सविवशजक पररषद 

हट्टवने सधुवरकवांनी भरर्ली आशि शर्रोधकवांनी हल्लव करून 

जवळपोळ केली तर त्यवलव जबवबदवर कोि? यव सपु्त घोशषत 

धिकीनांतर िग हजवरो लोकवांच्यव उपश्थतीत दोन ठरवर् िांजरू 

झवले. त्यवत िांडपवत सविवशजक पररषद न होण्यवचव ठरवर् होतव. 

लगेच दवते यवांनी आपल्यवबरोबर किे आशि शिांगे र्वजर्िवरे 

आिले होते, त्यवांनव र्वजर्व रे असव हुकूि शदलव. एर्ढांच करून ते 

थवांबले नवहीत तर पररषदसेवठी िांडपवचां बवांधकवि चवल ूअसतवनव ते 

आपल्यव गवडीतनू जवत आशि िांडपवजर्ळ उभे रवहून त्यव बवजनेू 

आग लवगली की किी शदसेल असां जोरजोरवत शर्चवरत..अिव 

रीतीने लोकिवन्सयवांनी पररषदचे्यव व्यर््थेचां कवि आपल्यव 

लोकवांकडे खेचनू आिलां.  

 आतव दसुरी कुरघोडी करवयची होती ती गोखले यवांच्यव 

्र्वगत सशितीने आपल्यवच लोकवांचव भरिव करून शटळक पिवलव 



डवर्ललां होतां, त्यवचव र्चपव कवढवयचव होतव. रवष्ट्रीय पररषदलेव 

अध्यि म्हिनू कलकत्त्यवहून सरेुन्सद्रनवथ बॅनजी येिवर होते. 

लोकिवन्सयवांनी त्यवांनव आधीच र्वहर्त जविवऱ यव सविवशजक पररषद 

आशि िांडपर्वदवबद्दल सशूचत करून ठेर्लां होतां. सरेुन्सद्रनवथ बॅनजी 

ह ेिनिवडपयांत येऊन शतथनू दौंड िवगवाने पणु्यवत यवयचे होते. पिुे 

्टेिनर्र त्यवांचव भव्य ्र्वगत सिवरांभ गोखले करिवर होते. 

सरेुन्सद्रनवथ बॅनजी िनिवडलव पोचले तेव्हव गोपवळ कृष्ट्ि गोखले 

शतथे त्यवांच्यव ्र्वगतवलव गलेे त्यवरे्ळी सरेुन्सद्रनवथ झोपले होते 

म्हिनू ते ्टेिनर्र जवऊन बसले. त्यवचरे्ळी लोकिवन्सयवांचे भवच े

धोंडोपांत शर्द्ववांस हहेी लोकिवन्सयवांचे पत् घेऊन िनिवडलव पोचले 

आशि डब्यवजर्ळच थवांबले. सरेुन्सद्रनवथ जवगे झवल्यवबरोबर त्यवांनी 

लोकिवन्सयवांचां पत् बॅनजीनव शदलां आशि ते पणु्यवलव परतले. बॅनजी 

यवांची गवडी हडपसरलव पोचली तेव्हव बवबव िहवरवज, र्गैरे नवत ू

पिवचे सर्ा लोक बॅनजी यवांच्यव ्र्वगतवसवठी ्टेिनर्र आलेले 

होते. शतथेच बॅनजी यवांनव हवर तरेु, पवन सपुवरी असां भव्य ्र्वगत 

झवलां. ्र्वगत सिवरांभवच े शचटिीस म्हिनू लोकिवन्सयवांनी 

धोंडोपांतवांनी शदलेल्यव पत्वतनू िनिवडलवच बॅनजी यवांनव कळर्लां 

होतां. एकूि गोखले पिवच्यव आधीच ्र्वगत करण्यवचां श्रेय 

लोकिवन्सयवांिळेु सरदवर नवत ू पिवलव शिळवलां. रवष्ट्रीय पररषद 

यि्र्ीपिे पवर पडली. दसुरे शदर्िीही लोकिवन्सयवांनी एक िोठी 



जवहीर सभव भरर्नू सरेुन्सद्रनवथ, िदन िोहन िवलशर्य यवांची भवषि े

घडर्नू आिली आशि भवषिे सांपल्यवर्र बवबव िहवरवजवांच्यव ईगल 

ने्ट बांगल्यवर्र कॉ ाँग्रेसच्यव िोठ्यव लोकवांनव गवडान पवटीचव खवनव 

ठेर्लव. शिळून नांतरही लोकिवन्सयवांचव पि र्रचढ ठरलव. 

 फग्युासन िैदवनवर्र नांतर सविवशजक पररषद झवली तवे्हव त्यव 

सभेत अध्यि म्हिनू बोलतवांनव न्सयव. रवनडे यवांनी घडलेल्यव र्वदवर्र 

िवशिाक शर्शे्लषि केलां. ते म्हिवले, ‘’ प्रत्येक रवष्ट्रीय पररषदते 

सविवशजक पररषद भरत आली आह.े िग पणु्यवतच एर्ढव कव र्वद 

झवलव? पणु्यवतले लोक रे्डे म्हिनू की कवय? तर त्यविवगचां िखु्य 

कवरि म्हिजे बांगवलिधील सधुवरकवांनी िवहिो सिवज हव रे्गळवच 

पांथ कवढलव, पांजवबवत सधुवरकवांचव आया सिवज शनघवलव. पि 

िहवरवष्ट्रवत िवत् सधुवरक आशि परांपरवर्वदी एकत् रवहूनच कवया 

करतवत.. त्यवांनी रे्गळे पांथ कवढले नवहीत.. तीच आिची बळकटी 

आह.े एकवच छवर्िीत रवहून आम्ही कवया करतो. र्वद घवलतो पि 

एक रवहून..‘’ 

 एर्ढां सगळां िहवकवव्य घडलां तरी कशर्त्र् शिल्लकच होतां 

आशि ते एक नवटकच घडलां. त्यवचव िेर्टचव अांक हव 

उत्कां ठवर्धाक रह्यिय नवटकवसवरखव झवलव. पररषद पवर पडली, 

पवहुिे शनघनू गेले. तरी आतव पणु्यवचव प्रशतशनधी शनर्डण्यवचां 



िहत्र्वचां कवि शिल्लक रवशहलां होतां. त्यवत गोखले गटवचव की 

शटळक गटवचव यवत अांशति िेर्ट रांगवयचव होतव. दोन्सही पि 

आपआपल्यव चवली ठरर्नू दबव धरून बसले होते. लोकिवन्सयवांकडे 

गपु्त हरेवांची फौज होती. त्यवांच्यव शर्रुद्ध सरकवरी कवहीही गपु्त आदिे 

शनघवलव, धवड पडिवर असले, की त्यवांच्यवकडे लगेच र्दी पोचत 

असे. िग यव ्पधेत तर दोन्सही पि गपु्त कवरर्वयव करिवरच आशि 

तसांच झवलां. सधुवरकवांनी 20 शडसेंबरलव सकवळी अचवनक घोशषत 

केलां की प्रशतशनधी शनर्डिकू त्यवच शदर्िी सांध्यवकवळी 

रशर्र्वरवतील फडके र्वड्यवत सांध्यवकवळी ६ र्वजतव होईल.. तो 

र्वडव लहवन होतव आशि सर्ा सभवसदवांनव बसण्यवची िितव त्यव 

र्वड्यवची नव्हतीच. सधुवरकवांची ही चलवखी शटळक पिवलव लगेच 

कळली. आतव हवतविी कवही करण्यवसवठी अर्घे कवही तवसच 

शिल्लक होते. िग लोकिवन्सयवांची सगळी बदु्धी गशनिी कवव्यवची 

धवर परजनू तयवर झवली.  सभेच्यव र्ेळेच्यव एक तवस आधीच 

लोकिवन्सयवांनी आपले लॉ क्लवसचे शर्द्यवथी फडके र्वड्यवत बवकां  

पकडून बसवयलव पवठर्नू शदले. सभेच्यव रे्ळेत सधुवरकवांचे गोखले-

नगरकर र्गैरे लोक आले तर त्यवांनवच बसवयलव जवगव िोधवर्ी 

लवगली. ते बसवयलव जवगव िोधत असतवांनवच, सभचेी बरोब्बर 

रे्ळ झवली म्हिनू आधीच ठरल्यवप्रिविे लोकिवन्सय पिवच े

र्वसदुरे्रवर् जोिी उठले आशि त्यवांनी श्रीिांत जोगवांचां नवर् अध्यि 



म्हिनू घोशषत करून टवकलां. लगेच जोग उठले आशि त्यवांनी 

अनिुोदनवची र्वट न पवहतव अध्यि पद ्र्ीकवरल्यवचां जवहीर 

करून टवकलां. आशि अध्यि झवल्यवबरोबर आजची सभव 

शर्सशजात झवल्यवचीही घोषिव त्यवांनी करून टवकली. गोखले पि 

अजनू जवगव िोधनू सवर्रतच असेपयांत सभव त्यवांच्यव हवतची 

गेलीसदु्धव. एकदव दवते, एकदव शर्द्यवथी आिनू लोकिवन्सयवांनी 

गशनिी कवव्यवने आपल्यवच पिवच्यव हवती सतू्ां ठेर्ली आशि 

सवऱ यव भवरतीयवांचां लि लवगलेल्यव यव पररषदचे्यव शनशित्तवने 

आपली रवजकवरिवची कुर्त दवखर्नू शदली.. रवष्ट्रीय पररषद ही 

अिी शचत्त थरवरक बनली.  

 गोखले शर्. शटळक, दोघवांचां आयषु्ट्यभर कधीही जिलांचां 

नवही. तसांच र. पु. परवांजपे यवांच्यविीही कधी पटलां नवही. य दोघवांनव 

ते कोिल िनवचे आहते असां उल्लेखवयचे.  

 त्यवनांतर १८९५- ९६ चव दषु्ट्कवळ, प्लेगचां सांकट, त्यवतनू 

झवलेलव रॅन्सडचव खनू, बवबव िहवरवज र्वरस प्रकरि, त्यवांनी 

शलशहलेल े ' सरकवरच ेडोके शठकविवर्र आह ेकव ' अिव जहवल 

िब्दवांच्यव िथळ्यवांचे अग्रलेख, त्यवांनी कवढलेले दौरे, त्यवतनू 

केलेली जनजवगतृी, यविळेु ते आपोआप रवजकवरिवत खोल खेचले 

गेले. त्यवांनव शिळिवऱयव लोकशप्रयतेिळेु, लोकिवन्सयवांचव आर्वज 



बांद करिां हव इांग्रजवांचव िखु्य शचांतेचव शर्षय होऊन बसलव. चवफेकर 

बांधूांनी केलेलव खनू, आशि त्यवतनू घडलां रवजद्रोहवच्यव पशहल्यव 

शििेचां १८९७ सवलचां सांकट.. त्यवत झवलेली अडीच र्षवांची 

सक्तिजरुीची शििव, येरर्ड्यवचव तरुुां गर्वस, यवत ितकवची 

िेर्टची दहव र्षे कवपरवसवरखी उडवली आशि त्यवच्यव चटके 

दिेवऱ यव ज्र्वळेसवरखी ठरली.   

  



साल १९०१ ते १९१० दिकातील राजकारण.  

 

  लोकिवन्सयवांचां भवरतीय रवजकवरिवत जेर्ढां लि होतां, 

तेर्ढांच जगवच्यवही रवजकवरिवत होतां. जपवन आशि चीन यव 

दिेवांच्यव प्रगतीकडे त्यवांचां लि होतां म्हिनू त्यवांनी शलशहलां, '' 

आपि शतघे एकवच पांख्यवच ेअर्यर् आहोत. शहांदु् थवन हव यव 

पांख्यवच्यव कड्यव, तर त्यवर्रून पसरलेलव कवगद म्हिजे चीन, 

आशि जपवन हव पांख्यवच्यव कवड्यव सवांभवळिवरव शखळव आह.े २०-

७-१९०५ लव कझानने बांगवलची फवळिी करून शहांदु् थवनवत 

सांतवपवचव, उद्रकेवचव र्िर्व पेटर्लव. चीनने बशहष्ट्कवर करून 

अिेररकेलव जसे र्ठिीर्र आिले त्यवचव लोकिवन्सयवांनी केसरीतनू 

परु्कवर केलव. आशि ् र्दिेीचव सांकल्प सोडलव. त्यवतनूच रवष्ट्रीय 

शिििवची कल्पनव िळू धरू लवगली. बशहष्ट्कवर आशि ्र्दिेी यव 

सांबांधवने त्यवांचे शर्चवर होते , 'बशहष्ट्कवर ह े नैशिशत्यक किा आह े

आशि ्र्दिेी ह ेशनत्यकिा आह.े बशहष्ट्कवरवचां तत्र् पवच र्षे इिवने 

इतबवरे पवळलां तर यरुोपवत लढवईची पररश्थती उत्पन्सन 

झवल्यवशिर्वय रवहिवर नवही. कवरि आजचां सवरां रवजकवरि ह े

व्यवपवरवच्यव खुांट्यवभोर्ती घटुिळत आह.े जगवतील व्यवपवरपठे 

कवबीज करवयलव यरुोपवतील प्रत्येक बलवढ्य दिे रवत्ांशदर्स 



धडपडत आह.े शहांदु् थवनची व्यवपवरपेठ इांग्रजवांनी व्यवपनू 

टवकल्यविळेु यरुोपवतल्यव प्रत्येक रवष्ट्रवलव ती िल्यवसवरखी बोचत े

आह.े आपल्यवलव इांग्रजवांिी लढवयचां सविर्थया नवही. म्हिून 

इांग्रजवांिी लढण्यवसवठी जे सिथा आहते, त्यवांनव आपि शचथर्यूव. 

बवजवरपेठ इांग्रजवांच्यव हवतनू कवढून ती अिेररकव शकां र्व जिानीच्यव 

हवतवत कवही कवळ शदली तर इांग्रज त्यवांच्यवर्र र्दाळीर्र 

आल्यवशिर्वय रवहवयचे नवहीत. आशि इांग्रज कुठेतरी भवांडिवत 

गुांतल्यवशिर्वय आपल्यवलव आपले हवतपवय पसरवयलव अर्कवि 

शिळिवर नवही. इांग्रजवांनव घवलर्नू जिानीलव आत घेतले तरी 

बशहष्ट्कवरवलव ्र्दिेीची जी जोड शदली आह ेती यवसवठीच आहे. 

तोपयांत आपि आपलां घर दरुु्त करून घेऊयव. ्र्दिेीच्यव 

सहव्यवने परदिेी व्यवपवऱयवांच्यव दवढेतनू जेर्ढव प्रवांत सोडर्तव 

येईल, तेर्ढव सोडर्नू घेऊयव. '' ( हीच रिनीती िवधर्रवर् 

पेिव्यवांनी इांग्रजवांनव घवलर्ण्यवसवठी आखली. फ्रें चवच्यव सहव्यवने 

इांग्रजवांनव बवहरे घवलर्वयची त्यवांची योजनव होती. ती पिूा 

करण्यवसवठी िवधर्रवर् र्वसदुरे् नवर्वचे एक गहु्थ गपु्तपिे फ्रें चवांिी 

र्वटवघवटीही करत होते. पि तेव्हवच्यव फ्रें च रवजवन े लि न 

शदल्यविळेु, िवधर्रवर्ही पेिर्े लर्कर कवलर्ि झवल्यविळेु यि 

आलां नवही. िैसरूचव रवजव शटप ू सलुतवन यवनेही फ्रें चवांची यवच 

कवरिवने िदत घेतली. ) एकीकडे अग्रलेखवांच्यव आधवरे जनजवगतृी 



आशि सरकवरलव धवरेर्र धरिे ही दधुवरी तलर्वर चवलर्त असतवांनव 

रवष्ट्रीय सभेच्यव कविवतही ते तेर्ढेच व्यग्र होते. इांग्रज-नेि्तवांिी 

र्वद चवलचू होते. िह-कवटिहवचव, कुरघोडींचव खेळ दोन्सही बवजूांनी 

खेळलव जवत होतव. त्यवसवठी सविवशजक, रवजकीय, शर्षयवांची 

लयलटू होती. एकीकडे सधुवरकवांिी दोन हवत, आशि दसुरीकडे 

नेि्तवांबरोबर र्वदशर्र्वद अिव कविवत व्यग्र होते. कॉ ांग्रेसच्यव 

प्रवांशतक पररषदवांनव हजेरी लवर्त होते. तवईिहवरवज प्रकरि, 

रवजद्रोहवचव खटलव, पांचवांग सांिोधन, अिव र्ैयशक्तक व्यवपवत 

लोकिवन्सय अत्यांत गुांतलेले असतवनव कॉ ाँग्रेसच्यव कविकवजवतही 

त्यवांचव सहभवग होतवच.  

 After all I am a compromisewalla.  

 ्र्त:च्यव रवजकवरिी धोरिवबद्दल, लोकिवन्सयवांनी ् र्त:च 

केलेलां ्र्त:चां ह ेर्िान. सरुतेच्यव र्वदळी कवाँग्रेसिधे फूट पडू नये 

म्हिनू नेि्तवांिी जळुर्नू घ्यवयलव दसुरे शदर्िी लोकिवन्सय 

नेि्तवांच्यव छवर्िीत शफरले, आशि त्यवांच्यवकडून अपिवनव्पद 

र्वगिकू शिळवल्यवर्र आपल्यव नवरवज कवयाकत्यवांनव त्यवांनी हे 

र्वक्य सनुवर्लां.  

  सर ह्यिू नवर्वचे एक सनदी अशधकवरी होते. सन १८८५ 

िधे त्यवांच्यव पे्ररिेने त्यवांनी शहांदु् थवनवतल्यव सगळ्यव रवजकीय 



कवयाकत्यवांनव एकत् करून एक सां्थव कवढवर्ी आशि त्यवद्ववरे 

नेशटव्ह सरकवरां चवलर्वर्ी, अिी कल्पनव प्रत्यिवत आिली. त्यव 

पिवचां नवर् होतां इांशडयन नॅिनल कवाँग्रेस. यव रवष्ट्रीय पिवची 

्थवपनव झवल्यवर्र पशहल्यव तीन र्षवातल्यव कॉन्सफरन्ससनव तीन 

अध्यि ज े शिळवले ते पवहून चविवि सरकवर सवर्ध झवलां. 

भवरतीयवांची ही एकजटू आपल्यवलव िहवगवत पडिवर ह े

पवशहल्यवबरोबर त्यवांनी एक खेळी केली. ती म्हिजे, आधी रवजकीय 

सधुवरिव की, आधी सविवशजक सधुवरिव हव प्रश्न लोकवांिधे टवकलव 

आशि त्यवप्रिविे त्यवांनव अपेिेप्रिविे यिही आलां. 

  सरुूर्वतीलव सर्ाच नेि्त म्हिनू ओळखले जवत. पि 

नांतर त्यवत दोन तट पडले. िग नेि्त आशि जहवल असे दोन पि 

झवले. नेि्त म्हित सरकवर जे दईेल ते परेु. जहवल म्हित जे दतेील 

ते तर हर्ांचां, पि आिखीही हर्ां. यव सगळ्यव पवयवर्र 

शहांदु् थवनवतलां रवजकवरि खळेलां गेलां. त्यवलव कवरि ठरलां ते कझान 

यवांनी केलेली बांगवलची फवळिी. यव फवळिीिळेु बांगवलची जनतव 

चर्तवळली आशि जहवल झवली. नेि्तवांच्यव पत्क कवढून शनषेध 

करिे, सभव भरर्िे असल्यव िळुिळुीत गोष्टी त्यवांनव असह्य होऊ 

लवगल्यव. जहवलवांचे नेते अथवातच लोकिवन्सय, लवलव लजपतरवय, 

घोष, शबशपनचांद्र पवल, िोतीलवल घोष, अरशर्ांदबवब ूह ेसर्ा होते. 



आशि नेि्तवांिधे शफरोजिहव िेथव, गोपवळ कृष्ट्ि गोखले, अिी 

नेते िांडळी होती. 

 १८८५ सवलवत ्थवपन झवलेल्यव रवष्ट्रीय सभेलव घटनव 

हर्ी असां कवहींनव र्वटू लवगलां होतां, पि िेहनतीने पिवसवठी कवि 

करिवरे कवयाकते पिवकडे नव्हते. र्षवातनू एकदव पररषद भरर्वयची 

एर्ढीच प्रगशत झवली होती. ह ेपवहून १९०४ सवलविध्ये रे्डरबना 

यवांनी सरळ परखड उपदिे करत शलशहलां की रवष्ट्रीय सभेने कविवची 

शदिव िोधवयलव हर्ी. शर्लवयतेत एक रवजकवरिी शििन कवयि 

ठेर्लां पवशहजे. तोपयांत सगळेच शहांदी नेते नेि्तच होते. अजनू 

जहवल आशि नेि्त अिी फूट पडली नव्हती.. सगळ्यव गोष्टी 

सनदिीर िवगवाने म्हिजे पररपत्क कवढिे, पररषदव घेिे त्यवत 

सरकवरलव सचूनव करिे यवच िवगवाने कविकवज चवलत होतां. त्यवर्र 

लोकिवन्सयवांनी ‘’ हीच तर र्ेळ आहे ‘’ असव अग्रलेख शलहून, त्यवत 

योग्य पढुवरी हुडकून त्यवलव शर्लवयतते पवठर्व, जव, आशि पवलािेंट 

िध्ये शनर्डिकू शजांकून त्यव पिवबरोबर आपलांही घोडां दविटर्व 

अिव सचूनव केल्यव. 

 सन १९०५ च्यव कविीच्यव रवष्ट्रीय पररषदचे्यव र्ेळी एकव 

िहत्र्वच्यव प्रश्नवचव शर्चवर करण्यवत आलव. तो म्हिजे सबांध 

दिेवलव एक भवषव हर्ी. यवर्र चचवा झवली. पि लोकिवन्सयवांनी यव 



सभेच्यव रे्ळी सचूनव केली की दिेवची भवषव एक व्हवयलव शकतीही 

र्ेळ लवगो, पि सर्ा भवषवांिधील शलखवि दरे्नवगरीत झवलां तर ते 

सवशहत्य इतर भवषवांिध्ये प्रसवररत होिां सोपां जवईल. यवत 

सरकवरकडून कवही होिां अपेशित नवही पि प्रत्येक रवज्यवतील 

सशुिशितवांनी यवर्र एकत् यऊेन शर्चवर करवर्व लवगेल. रे्ळ िवपन 

आशि र्जन िवपन जर सबांध भवरतवत एक आहे तर दरे्नवगरी 

शलपीही सबांध भवरतभर चवलेल अिी करवर्ी. हव अत्यांत िहत्र्वचव 

शर्चवर आजही लवग ूकरण्यवसवरखव आह.े.  

 बांगवलची फवळिी ही भवरतीयवांच्यव अश्ितेर्रची जखि 

ठरली. त्यवतनू सरुू झवली ती र्ांगभांगवची चळर्ळ. यव चळर्ळीने 

सवरव भवरत व्यवपलव. शर्द्यवर्थयवापवसनू िहवरवजवपयान्सत आशि 

शहांदु् थवनवतील एसआरव्ही प्रवांत यवत सविील झवले होते. लॉडा 

कझान यवांनी २० जलैु १९०५ यव शदर्िी बांगवलची फवळिी जवहीर 

केली. यव अचवनक शनिायवने लोक अचांशबत झवले. िहवरवजव 

ज्योतींद्रिोहन टवगोर यवांनी लगेच एक सभव घेऊन शनषेधवचव 

खशलतव सरकवरकडे पवठर्लव. रवज्य कवरभवरच्यव सोयीसवठी ही 

फवळिी केली असेल तर रवज्य कसां करवयचां ते आम्हवलव शर्चवरव 

असां लोक म्हि ूलवगले. आपल्यवलव दबुाल करण्यवचव डवर् आहे 

असां बांगवली जनतेलव र्वटू लवगलां. यव चळर्ळीनेच ्र्दिेी आशि 

बशहष्ट्कवर कल्पनवांनव जन्सि शदलव. र्ांद े िवतरि यव कशर्तेलव 



भवरतीयवांच्यव िनवत अिर पद शिळर्नू शदलां. बांगवलची फवळिी 

झवली आशि कझानही रवजीनविव दऊेन शनघनू गेले. यव कवळवत 

लोकिवन्सयवांच्यव अग्रलेखवांनव शर्लिि धवर चढली. बशहष्ट्कवर 

टवकवयचव तर कपड्यवांर्र आशि सवखरेर्र. कवरि त्यव कवळवत 

परदिेी सवखरही शिळत असे. लोकिवन्सयवांनी पणु्यवतील परुोशहतवांनव 

सवखरेर्र बशहष्ट्कवर घवलण्यवसवठी िवगा सचुर्लव. ज्यव ज्यव घरी 

धवशिाक कवयवालव जवतील शतथे ्र्दिेी सवखरेची िवगिी करवयलव 

सवांशगतलां. 

  र्ानंतर झाली आस्ण गाजली ती १९०७ सालची 

कलकत्ताची राष्ट्रीर् सभा. ह्याच सभेत दादाभाई नवरोजी 

र्ांनी मवराज्र् हा िब्द उच्चारला आस्ण मवदिेी, मवराज्र्, 

बस्हष्ट्कार आस्ण राष्ट्रीर् स्ििण ह्या चार सूत्रांचा जन्म झाला. 

्र्दिेी आशि बशहष्ट्कवर यव दोन अडर्िकुीच्यव िस्त्रवलव रवष्ट्रीय 

सभेत िवन्सयतव द्यवर्ी की नवही हव प्रश्न येिवर होतव. शटळक-लवलव 

लजपतरवय ह ेजहवल आशि दसुरे नेि्त असे जे दोन पि होते, 

त्यवांनव शटळक-लजपतरवय अध्यि म्हिनू नको होते. म्हिनू त्यवांनी 

त्यवर्र िवत करण्यवसवठी शर्लवयततेनू दवदवभवई नर्रोजी यवांनव 

अध्यि म्हिनू येण्यवचां आिांत्ि शदलां पि तेच त्यवांनव भवरी पडलां. 

कवरि ही सभव जी गवजली त्यवत दवदवभवई नर्रोजींनी जहवलवांचवच 

शर्चवर उचलनू धरलव. पत्क-पररसांर्वद यवांनी सरकवरकडून कवहीही 



शिळिवर नवही, हचे त्यवांनी सवांशगतलां. आपि आपले हक्क िवगतो 

आहोत, ही शभिव नवही हे सभेत ्पष्टपिे सवांशगतल्यविळेु ्र्दिे-

बशहष्ट्कवर यवलव शर्रोध करिवरे नेि्त परवभतू झवले. ज्यविळेु 

रवष्ट्रीय िनोर्तृ्ती तयवर होईल ते रवष्ट्रीय शििि अिी लोकिवन्सयवांनी 

व्यवपक व्यवख्यव रवष्ट्रीय शिििवची केली होती. यव सभेिळेु नेि्त, 

अांग्लोइांशडयन र्तृ्तपते् आशि सरकवर नवरवज झवलां. जहवल पि 

त्यवांचव प्रशत्पधी ठरलव.  

 यव पढुचां अ्िवनी सांकट दिेवर्र आलां. सवर्ाजशनक 

िवांततेचव भांग यव गनु्सह्यवखवली लवलव लवजपतरवय यवांनव सरकवरने 

सरळ हद्दपवर करण्यवचव शनिाय जवहीर केलव..ही बवतिी 

कळल्यवबरोबर सबांध भवरतवत हवहव:कवर िवजलव. प्रचांड सांतवप 

सरुू झवलव. सरकवरने त्यवलव कवरि दवखर्लां की अफगवशि्तवनच े

अिीर आले असतवांनव लवलवजींनी रवज्यक्रवांतीचव कट त्यवांच्यविी 

केलव. केसरीने यव शनिायवशर्रुद्ध आपली लेखिी शतखटपिे 

परजली. हव आरोप शसद्ध करून दवखर्व नवहीतर आरोप िवगे घ्यव. 

‘ हव सयूा हव जयद्रथ ‘’ करण्यवस सरकवरने शसद्ध व्हवर्े. भवरतभर 

िेकडो सभव भरर्ण्यवत आल्यव. दकुवने बांद झवली. दांगव उसळेल 

की कवय म्हिनू सरकवरने ग्त र्वढर्ली. सरकवरी दडपिवहीलव 

सरुुर्वत झवली. यवच कवळवत पणु्यवत शिर्वजी उत्सर् झवलव 

त्यवर्ेळी सिवरोपवच्यव भवषिवत लोकिवन्सय म्हिवले की एक लवलव 



हद्दपवर झवले तर त्यव शठकविी ५० लवलव तयवर होतील. नांतरच्यव 

गवयकर्वड र्वड्यवतील गिपशत उत्सर्वतही त्यवांनी परत हवच शर्षय 

िवांडलव. 

 सन १९०६ च्यव फेिरु्वरीत लांडनिध्ये पवलािेंटच्यव 

शनर्डिकूव होऊन िोले यवांचव शलबरल पि शनर्डून आलव पि 

िोले यवांनी भवरतीयवांची शनरविवच केली. त्यवांनी आपल्यव भवषिवत 

म्हटलां की भवरतवतील सशुिशित र्गा हव अशधकवरवस नवलवयक 

असनू सवम्रवज्यवचव ित् ूआह.े यवकरतव भवषि ्र्वतांत्र्यवस आशि 

सभव भरर्ण्यवच्यव हक्कवस आळव घवलिेच इष्ट आह.े बड्यव 

लोकवांचे एक कौशन्ससल नेिवरे् पि त्यवतही अशधकवऱ यवांचचे बहुित 

ठेर्वर्े. ‘’ त्यवांचे ह ेशर्चवर ऐकल्यवर्र केसरीतील पढुचव अग्रलेख 

होतव त्यवत त्यवांनी शलशहलां होतां, भरर्िवच्यव म्हिीलव टोिगव. 

त्यवच्यव आचळवतनू दधू शनघिवर कसे?  

 सरुतची ऐशतहवशसक कहविी म्हिजे जहवल आशि 

नेि्तवांची लढवईच होती. कलकत्तव कॉ ाँग्रेसच्यव ठरवर्वतील 

्र्दिेी-्र्रवज्य-बशहष्ट्कवर-रवष्ट्रीय शििि ह्यवांनव कडवडून शर्रोध 

असिवऱ यव िेथव, गोखले इत्यवशद नेि्तवांचव शटळकवांनव शर्रोध 

करण्यवचव डवर् म्हिजे सरुतची सभव. लोकिवन्सयवांनव यवचव पिूा 

अांदवज असल्यविळेु त्यवांनीही लढण्यवची ज्यत तयवरी केली. 



नेि्तवांच्यव यव हवलचवलींर्र त्यवांचां बवरकवईने लि होतां. यवरे्ळी 

सर्ा सतेू् गोखल्यवांच्यव हवती होती. त्यवांनी सभेचे शर्षय ठरर्तवांनव 

त्यवत ्र्दिे-्र्रवज्य यव चवर ठरवर्वांनव र्गळून टवकलां. सरकवरने 

हद्दपवरीची शििव केलेले लवलव लवजपतरवय यवांनव सरुतेच्यव सभेच े

अध्यि करवर्ां ह े सवफ नवकवरलां गेलां. लोकिवन्सयवांचां कवहीही 

चवलिवर नवही अिी सरुतची जवगव िदु्दवि अशधरे्िनवसवठी 

शनर्डण्यवत आली. तो िेथवांचव बवलेशकल्लव होतव. जहवल पिवलव 

रवहण्यवचीही पांचवईत व्हवर्ी अिीही खवस ‘’ सोय ‘’ करण्यवचव 

डवर् योजलव गेलव. ्र्वगत सशितीतही नेि्तवांचवच भरिव होतव. 

सभेचे अध्यि म्हिनू आपल्यव पिवचे रवसशबहवरी घोष यवांची 

शनर्डिकू करर्ली. आरे्िपिूा बोलिवरे अांबवलवल सकरलवल 

दसेवई आशि अली िहांिद खीिजी यवांनव व्यवख्यवनवसवठी 

शनर्डण्यवत आलां. अली खीिजी ह ेसभव गवजर्ण्यवत र्वकबगवर 

आशि दसेवई ह े गजुरवथेतील र्जनदवर प्र्थ. एर्ढी सर्ा बवजूांनी 

जहवल पिवची कोंडी करण्यवची तयवरी गोखल्यवांनी केली.  

 आतव जहवल पिवनेही तेर्ढीच परू्ा तयवरी करिां प्रवप्तच 

होतां. त्यवत त्यवांचव सेनवपशत लोकिवन्सयच. त्यवांनी दवदवसवहबे खवपडे 

यवांची व्यवख्यवनवसवठी शनर्ड केली कवरि गजुरवती सिवजवचां िन 

आपल्यवकडे खेचनू घेण्यवसवठी, ते उत्ति गजुरवती बोलत हव त्यवांचव 

िोठव गिु शिर्वय हजरजबवबीपिव, शर्नोद, रसवळ र्कृ्तत्र् ह े



त्यवांच्यवकडे खीिजी यवांच्यव पेिवही जव्त होतां. ते एक आठर्डव 

आधीच सरुतेस गेले. आशि रोज सभव भरर्नू त्यवतील भवषिवांनी 

गजुरवती लोकवांचां िन शजांकलां. लोकिवन्सय २३ तवरखेलव सरुतेस 

पोचले तेव्हव त्यवांच्यव ्र्वगतवसवठी सभेकडून कोितीही व्यर््थव 

केलेली नव्हती िवत् एकव लहवनिव सां्थेने त्यवांची सजर्लेल्यव 

र्त्यवर्रून जांगी शिरर्िकू कवढली. त्यवच शदर्िी सांध्यवकवळच्यव 

प्रचांड िोठ्यव जवहीर सभेतील भवषिवत लोकिवन्सयवांनी रोखठोकपि े

सवांशगतलां की िलव फूट पवडून दसुरी सभव ्थवपवयची नवही. ही 

शर्चवरवांची फूट सरकरशर्रुद्ध चवलिवऱ यव चळर्ळीलव खांबीरपिव 

आिण्यवसवठी आह ेह ेत्यवांनी ्पष्ट केलां.  

 आदल्यव शदर्िी लोकिवन्सयवांच्यव शर्रुद्ध दे्वष शनिवाि 

करवयलव गजुरवतीतनू एक शननवर्ी पत्क रवत्ीत र्वटलां गेलां. त्यवत 

गजुरवती नवगररकवांनो उठव, जवगे व्हव, आजच्यव सभते तफुवन न 

होईल ह े करव. शिर्वजी दोनदव सरुत लटूुन गेलव, आज तो यऊे 

िकलव नवही पि शटळक आले आहते. ते तिुचां नवक कवपवयलव 

आले आहते असव शर्खवरी प्रचवर झवलव. नेि्तवांनी कवही 

िसुलिवन आशि शहांद ूगुांड उद्यवच्यव सभेत नेिले आहते ही बवतिी 

जहवल पिवलव शिळवली. 



 दसुरे शदर्िी सभव २.३० र्वजतव सरुू झवली. 

व्यवसपीठवर्र लोकिवन्सयवांसवठी खचुीही ठेर्ण्यवत आली नव्हती. 

्र्वगत सशितीचे अध्यि िवळर्ी िांडपवत शिरतवांनव लोकिवन्सयवांनी 

त्यवांच्यव हवतवत एक शचठ्ठी सरकर्ली. आपि सभव तहकुबीचव 

प्र्तवर् िवांडिवर आहोत असां त्यवत शलशहलां होतां. नेि्तवांनव नेिकां  

तेच नको होतां कवरि त्यवनांतर ितिोजिी करवयची रे्ळ येिवर होती. 

म्हिनू िवळर्ी यवांनी लोकिवन्सयवांची शचठ्ठी र्वचलीच नवही..हव 

कुशटल डवर् हविनू पवडवयलव सरेुन्सद्रनवथवांच्यव भवषिवनांतर उपसचूनव 

सभेपढेु िवांडण्यवसवठी शटळक व्यवसपीठवर्र चढवयलव लवगले, तेव्हव 

्र्यांसेर्कवांनी त्यवांनव अडर्लां. तरीही लोकिवन्सय र्र चढून गेले 

आशि त्यवांनी सभेकडे तोंड करून भवषिवलव सरुुर्वत केली. त्यवांनव 

न जिुवनतव घोष यवांनी िी अध्यि आहे असां म्हिनू भवषि 

र्वचवयलव सरुुर्वत केली तवे्हव तिुची शनर्ड झवलेली नवही, िी 

उपसचूनव आिवयलवच र्र आलो आह,े असां शटळकवांनी म्हितवच 

िांडपवत आर्वजवांचव कल्लोळ झवलव. शटळक तमु्ही खवली उतरव 

अिव घोषिव कवहींनी सरुू केल्यव. तेव्हव, ‘िी खवली तर उतरिवरच 

नवही, िी यव कविी अध्यिवांचेही ऐकिवर नवही, शहांित असेल तर 

िलव उचलनू खवली ठेर्व. ’ असव जोरदवर प्रशतकवर केलव. तेव्हव 

अांबवलवल दसेवई यवांचे शचरांजीर्, रै्कुां ठलवल दसेवई, यवांनी एक खचुी 

उचलनू लोकिवन्सयवांच्यव अांगवर्र फेकली. कवही त्यवांच्यव अांगवर्र 



हवत टवकवयलव शनघवले, तेव्हव शटळक पिवतील कवहीजि 

लोकिवन्सयवांच्यव सांरििवसवठी धवर्ले. एकवने एक जोडव त्यवांच्यवर्र 

फेकलव तो िेथव, सरेुन्सद्रनवथ, लोकिवन्सयवांच्यव जर्ळच्यव टेबलवर्र 

पडलव. िग व्यवसपीठवांच्यव पवयऱ यवांर्र आशि िांडपवत िवरविवरीच 

सरुू झवली. खचु्यवाही फेकण्यवत आल्यव. नेि्त िांडळी िांडपवतनू 

शनघनू गेल्यवर्र त्यवांनी आिर्लेले गुांड आशि जहवल पिवचे लोक 

तेर्ढे उरले. गुांड िग पढेु घसुले तेर्ढ्यवत पोशलस आले. कवही 

धरपकड झवली. लोकिवन्सयवांनवच बवहरे न्सयवर्ां लवगलां कवरि त्यवांनव 

दषूिे दिेवरी भडक पत्कां  र्वटली जवत होती. नेि्तवांनव जहवल 

िांडळी नकोच होती. यव शनशित्तवने पि फुटलव तर त्यवांनव आनांदच 

होतव. पि शटळक पि बवहरे पडलव तर रवष्ट्रीय पि हव िब्द हवतचव 

जविवर होतव. दसुरे शदर्िी दोन्सही पिवांच्यव सभव भरल्यव. नेि्तवांनी 

त्यवलव कन्सर्ेंिन नवर् शदलां. सरुतेलव रवष्ट्रीय सभव फुटली यवचव 

सर्वात िोठव आनांद शर्लवयतते झवलव.  

  Divide and Rule हवच तर त्यवांचव पवयव होतव.  

 यव सर्ा हविविवरीत लोकिवन्सय आपल्यव छवतीर्र हवत 

दिुडून ठविपिे उभे होते..त्यवांनी बवहरे जवयचां नवकवरलां . िी इथनू 

हलिवर नवही. कुिवची शहांित असेल तर िलव हलर्व असां म्हिनू 

खचुीर्र बसले आशि सपुवरीचां खवांड तोंडवत टवकलां . अांगवर्र 



एर्ढ्यव खचु्यवा आशि र््त ुयेत होत्यव पि जरवही हलल ेनवहीत.. 

त्यव ििी ते त्यवांच्यव फौजचेे सेनवनी होते, असे शतथे आलेल्यव 

इांशग्लि पत्कवरवने दसुरे शदर्िी शलशहलां. 

 सगळवच शर्चकव झवलव. सगळ्यवांनवच जे झवलां ते योग्य 

झवलां नवही ह ेजविर्लां, अगदी गोखल्यवांनवसदु्धव. ह ेसगळां कव घडलां 

तर बशहष्ट्कवर आशि ्र्देिीलव नेि्त दे्वषिलूक सिजत होते 

म्हिनू. सरकवरलव अडचिीत आििवरव हव िवगा त्यवांनव पसांत 

नव्हतव. त्यवशदर्िी रवत्ी कुिवलवच नीट झोप आली नवही. दसुरे 

शदर्िी सकवळी आपल्यव पिवतील तरुि अनयुवयी नको नको 

म्हित असतवांनव लोकिवन्सय शर्रोधकवांच्यव छवर्िीत सिेटवची 

बोलिी करवयलव गेले. पि कुिीही त्यवांनव भेटलां नवही. तेव्हव 

लोकिवन्सय म्हिवले, िी दिेवसवठी गवठीभेटी घेतोय, सिेट करतोय. 

िवझव र्ैयशक्तक अपिवन िी सिजत नवही. Afterall I am a 

compromisevallah. शटळक पिवचे लोक इतर िध्य्थवांनव 

िध्ये घवलनू सिेटवचव प्रयत्न करत होते. ्र्त: लोकिवन्सय गरुुर्वरी 

2.30 र्वजेपयांत िवळर्ी यवांची भेट घेण्यवसवठी प्रयत्न करत होते पि 

आपि सांध्येत गुांतलो आहोत असां सवांगत त्यवांनी भेट नवकवरली. 

लवलव लजपतरवय यवांनीही नेि्तवांची भेट घेण्यवचव प्रयत्न केलव पि 

सर्वांनी भेट घेिां टवळलां. शतसरे शदर्िी लोकिवन्सयवांचां अशतिय 



शर्चवरपिूा, उत््फूता भवषि झवलां. जसां कवही घडलांच नव्हतां असां ते 

भवषि सर्वांनी िवांतपिे ऐकलां.  

 नेव्हीनसन नवर्वच्यव पत्कवरवने त्यवांच्यवबद्दल एक र्वक्य 

शलहून ठेर्लां आह,े ' सिरवांगि ह ेत्यवांनव आनांद भरु्न र्वटतां. ही इज 

द िॅन असे उद्गवर त्यवांनी लोकिवन्सयवांबद्दल कवढले.  

  अिव रीतीने जहवल आशि नेि्तवांिधे िोठी फूट पडून 

सरुत सभव गवजली.  

  लोकिवन्सयवांचव त्यवनांतर धळेु अकोलव दौरव झवलव. 

अकोलव दौऱ यवत िेगवर्चे गजवनन िहवरवज आपिहून सभेलव 

आले. गजवनन िहवरवज सिोरच्यव िविसवचां अांतिान ओळखनू 

त्यवलव घवलर्नू दते शकां र्व आिीर्वाद दते.. लोकिवन्सय अकोल्यवलव 

आले ह ेकळल्यवर्र तो कसलव िवझ्यवकडे येतोय असां म्हित तेच 

सभेलव गेले. गजवनन िहवरवजवांनव पवहून सभेच्यव शठकविी दोघवांचव 

जयजयकवर झवलव. सर्वांनव तो आिीर्वादच र्वटलव.  

 परदिेी सवखरेर्र बशहष्ट्कवर टवकवयची चळर्ळ सरुू 

करवयचां त्यवांच्यव िनवने घेतलां आशि त्यवचव रे्गवने घरवघरवत प्रसवर 

व्हवर्व म्हिनू पिुे िहरवतल्यव प्रिखु परुोशहत आशि शभिकुवांनव 

बोलवर्नू त्यवांनव परदिेी सवखर न खवण्यवची िपथ घेण्यवस सवांगवर्ां 

असां त्यवांनी ठरर्लां. ते शजथे पौरोशहत्य करवयलव जवतील शतथल्यव 



यजिवनवांनव सवखर न र्वपरवयचां बांधन आपोआप पडेल आशि 

बशहष्ट्कवर घडून येईल. आशि गळुवचव र्वपर सरुू होईल. पि 

धिवाच्यव नवर्वखवली रवजकवरि सरुू करिां त्यवांनव पसांत नव्हतां. 

कवरि धिवाचां पवांघरूि चढर्लां की धिाभोळे लोक त्यव भोर्ती जिव 

होतवत आशि रवजकवरि बवजलूव रवहून धिवाच्यवच भवनगडींनव 

िहत्र् येते. त्यवपेिव रवजकवरि ह े रवजकवरिवच्यव नवर्वनेच झवले 

पवशहजे.   

 यवनांतर १९०७ सवल उजवडलां तेच रवजद्रोहवच्यव दसुऱयव 

पर्वान!े १९०८ ते १९१४ अिी सहव र्षां लोकिवन्सयवांचव िांडवलेत 

तरुुां गवत कठोर कवळ गेलव. त्यवांच्यव यव गैरहजेरीत शर््कळीत 

झवलेल्यव आशि शनशष्ट्क्रय बनलेल्यव रवष्ट्रीय पिवलव परत उभवरी 

दणे्यवसवठी लोकिवन्सय सज्ज झवले. त्यवचरे्ळी अॅनी बेझांट ह्यव 

भवरतीय रवजकवरिवत लि घवलवयलव लवगल्यव होत्यव. त्यवांचव 

र्कुब, त्यवांच्यविळेु होिवरव फवयदव, यवांचव शर्चवर करून 

लोकिवन्सयवांनी त्यवांच्यविी पत्व्यर्हवर चवल ूकेलव. १९१४ सवलची 

कवाँग्रेस िद्रवसिधे भरवयची होती. सरुतेलव बवहरे पडल्यविळेु आतव 

सिेट करून कवाँग्रेसिधे प्ररे्ि करवयचव लोकिवन्सयवांनी शनश्चय केलव. 

 थोडी शर्श्रवांशत झवल्यवर्र लोकिवन्सय सवर्ाजशनक 

आयषु्ट्यवत शिरले. लोकिवन्सय बेझांट बवई ांनव भेटवयलव सव्हांट्स ऑफ 



इांशडयवच्यव इिवरतीत गेले असतवांनव गोखले शतथेच होते. म्हिनू 

लोकिवन्सयव त्यवांनवही जवऊन भेटले. यवरे्ळी गोखल्यवांची प्रकृती 

आजवरपिविळेु नवजकु झवलेली होती. त्यव भेटीत गोखल े

लोकिवन्सयवांनव म्हिवले की आतव तमु्ही कॉ ांग्रेस िध्ये यऊे नकव. 

तिुचे आशि त्यवांचे पटिवर नवही. त्यवर्र लोकिवन्सयवांनी ्र्च्छ 

िब्दवत ते नवकवरलां आशि त्यवांनव म्हिवले की कॉ ांग्रेस सर्वांची आह,े 

ती कुिव एकवस आांदि शदलेली नवही. िी आधी दिे तयवर करिवर, 

कॉ ांग्रेसिध्ये येिवर आशि कॉ ांग्रेस कवबीज करिवर. तवे्हव असव 

तिुचव बेत जवहीर कव केलवत असां शर्चवरल्यवर्र ते म्हिवले की पिूा 

शर्चवरवांती िवझी िते ठवि झवलेली असतवत, ती प्रशतपिवलव उघडी 

करून आधी बजवर्त असतो,. आपले धोरि प्रशतपिवलव उघड 

करून त्यवच्यविी दोन हवत करण्यवतच परुुषवथा आह.े पि लर्करच 

फेिरु्वरी १९१५ लव गोपवळ कृष्ट्ि गोखले यवांचां शनधन झवलां. 

लोकिवन्सय तेव्हव शसांहगडवर्र होते. त्यवांच्यव लोकवांनी गवडी पवठर्नू 

त्यवांनव पणु्यवत बोलवर्नू घेतलां. पवठोपवठ शफरोजिहव िेथवही र्वरले. 

इांशडयन कॉ ांग्रेसचां िोठां नकुसवन झवलां.  

  



होमरूल – मवराज्र् समंथा चळवळ. 

  

 आतव लोकिवन्सयवांनी र्वहून घेतलां ते होिरूल 

चळर्ळीलव. १ िे १९१६ लव बेळगवर्लव यवची ्थवपनव झवली 

आशि लोकिवन्सयवांनी यवच्यव प्रचवरवसवठी ्र्त:लव र्वहून घेतलां. 

्र्रवज्य सां्थेची ्थवपनव बेळगवर्वतच कव झवली यविवगेही 

लोकिवन्सयवांचां रवजकवरिच होतां. हवती घेतलेली कोितीही चवल 

खेळवयची शतचव आधी पवयव भक्कि करिे हचे त्यवांच्यव कवयवाचां 

यि होतां. ्र्रवज्य सां्थव- होिरूल चळर्ळीलव प्रवरांभ करवयचां 

ठरलां. त्यव आधी पढुची कॉन्सफरन्सस कुठे भरर्वयची यवर्र शर्चवर 

सरुू झवलव होतव. कवही शठकविवहून आिांत्िे येऊ लवगली पि 

त्यवांनव त्यवच कॉन्सफरन्सस िध्ये होिरूल लीग ्थवपन करवयची होती. 

म्हिनू त्यवांनी बेळगवर्चे नेते गांगवधरपांत दिेपवांडे यवांनव बोलवर्नू 

सवांशगतलां की िलव पढुची कॉ ांग्रेस कॉन्सफरन्सस अिव शठकविी हर्ी 

शजथे होिरूललव खवत्ीने लोकित अनकूुल असेल. िलव पिुे 

आशि बेळगवर् यव दोनच जवगव अिव शदसत आहते, म्हिनू पढुच्यव 

कॉ ांग्रेस कॉन्सफरन्ससचां बेळगवर्चां आिांत्ि द्यव. गांगवधररवर्वांनी तसांच 

केलां आशि होिरूल लीग-्र्रवज्य सां्थेची ्थवपनव बेळगवर्वत 

होण्यवचव ऐशतहवशसक योग घडलव.  



  त्यवनांतर लोकिवन्सयवांनी गदग, धवरर्वड हुबळी असव 

भवषिवांचव दौरव आशि होिरूलचव प्रसवर केलव. हजवरोंच्यव सांखेने 

श्रोते यव सभवांनव उपश्थत होते. त्यवांनव लोकिवन्सयवांनी ्र्रवज्य यव 

िब्दवचव अथा सिजवर्नू सवांशगतलव. शजथे जवत शतथे िरवठीत भवषि 

दते पि कवनडी लोकवांनव िरवठी कळत नवही हे त्यवांच्यव लिवत 

आल्यवर्र त्यवांनी गलुा होसरूच्यव भवषिवनांतर शतथल्यवच िलुवांनव 

कवनडीत अनरु्वद करून आपलव िजकूर सवांगण्यवस सवांशगतलां. िग 

सभेलव शलांगवयत लोक जव्त होते ह े कळल्यवर्र शजथे भवषि 

करवयचांय शतथल्यव लोकवांच्यव धिवाची आधी िवशहती असवयलव 

पवशहजे आशि त्यवांची भवषव आलीच पवशहजे ह े दोन गरुुिांत् 

चळर्ळीत भवग घेऊ इशच्छिवऱ यव िलुवांनव शदले. गलुाहोसरु हे 

पणु्यिेत्. यवच गवर्वत नदी आहे ह े कळल्यवर्र त्यवांनव नदीत 

पोहण्यवची अशनर्वर इच्छव झवली. ते पवण्यवत उतरल्यवर्र गवर्वतील 

सगळे पोहिवरे तरुि त्यवत शिसळले. लोकिवन्सयवांच्यव अांगवर्रून 

गेलेलां पविी अांगवर्र घेतवनव गांगेच्यव पवण्यवच्यव पवर्न ्पिवाचव 

अनभुर् त्यवांनी लटुलव.  

  दसुरे शदर्िी सकवळी सरदवर बवप ूगोखले यवांचव र्वडवही 

पवहून आले. सरदवर बवप ूगोखले यवांचे गरुु त्यव गवर्वत रवहत म्हिनू 

गोखले त्यवांच्यव दिानवसवठी गलुा होसरूलव येत. लोकिवन्सय एर्ढही 

करून थवांबले नवहीत ते जर्ळच्यव बडली गवर्वत दीशितवांचव एक 



र्ांिज रवहत होतव. त्यवच्यव जर्ळ गोखल्यवांनी शलशहलेली पते् 

आहते असां कळल्यवर्र बैलगवडीने शतथे पोचले, ती पते् पवहून 

अ्सल आहते की नक्कल ह े तपवसलां आशि परत आले. 

रवजकवरि आशि व्यवसांग ह ेदोन प्रर्वह हवतवत हवत घवलनू कवयिच 

त्यवांच्यव दहेवत नवांदत होते. ्र्रवज्य सां्थेच्यव प्रसवरवसवठी आशि 

प्रचवरवसवठी त्यवांनी सवरव भवरत शपांजनू कवढलव. लोकिवन्सयवांच्यव यव 

सभवांनव प्रचांड गदी होत असे. खरां तर त्यवांच्यव भवषिवांनव गदी 

खेचण्यवची र्कृ्तत्त्र्कलव नव्हती पि भवषि कसां करवर्ां यवचव 

र््तपूवठ त्यवांनी िोतीरवि रे्लकरवांनव सवांशगतलव होतव. ते सवांगत, 

भवषिवच्यव आधी जिलेल्यव श्रोतरृ्गवाचव अांदवज घ्यवयचव. 

प्रशतपिवचे गचवळ िदु्द ेघेऊन आपि अगदी शनरुत्तर आहोत असां 

भवसर्वयचां. िग िदु्दसेदूपिे त्यव गचवळ िदुद््यवांचव धवु्र्व उडर्वयचव. 

म्हिजे िग ती भवषिां प्रभवर्ी होतवत. आपल्यव िदुद््यवांचव बचवर् 

करत बसण्यवपेिव प्रशतपिवच्यव िदुद््यवांर्र हल्लव केलव की तो चीत 

होतो.. ित्रू्र त्यवच्यव किकुर्त शठकविीच हल्लव करवयचव असतो 

तरच शर्जय शिळतो.. गोखले म्हित की ते कवयि र्शकली थवटवन े

भवषि करतवत. त्यवर्र लोकिवन्सयवांचां उत्तर असे, की होय, िी 

र्शकली बविवच र्वपरतो. ते भवषवलांकवरवकडे लि न दतेव सोपे 

आशि सरळ िब्द र्वपरत जे सविन्सयवांच्यव िनवत सहज उतरत. 

आपलव उत्ति गोळीबवर भवषिवच्यव अगदी िेर्टी कवढवयचव 



म्हिजे तो ऐकिवरवच्यव िनवत कवयि घर करतो. Defensive न 

करतव offensive भवषि करत.  

 पि यव गदीचां ििाही त्यवांनीच सवांशगतलां होतां. िी आज 

लोकजवगतृी करत आह.े ितृर्त झवलेल्यव दहेवत सांजीर्नी घवलत 

आह.े हजवरो लोक व्यवख्यवनवस येतवत, टवळ्यव र्वजर्तवत म्हिनू 

रवष्ट्र पढुच्यव कठीि िवगवार्र चवलण्यवस तयवर झवलां आह ेअसां जो 

सिजेल तर फसेल. फुटीने शबघडलेले, बेशि्तीने बेभवन झवलेले 

आशि शन:िस्त्र केले गेलेले लोक असतवांनव सांपिूा झगडव करिां 

अिक्य आह ेयवची िलव पिूा जवि होती. िवझव सगळव भर ह ेतीन 

दोष कवढण्यवर्र होतव. म्हिनू ्र्रवज्यवची कल्पनव सिवजवत 

रुतर्िे आशि रुजर्िे हवच भवषिे करत दौरे कवढण्यविवगे िवझव 

उद्दिे आह ेह ेत्यवांच ेिब्द होते. म्हिनू लोकिवन्सयवांचे िग होिरूल 

चळर्ळीसवठी दौरेच सरुू झवले. बेझांटबवई ांर्रही सरकवरने िुांबई-

िध्यप्रदिेवत प्ररे्ि बांदी घवतली.  

  



लखनौ कॉगें्रस २९ स्डसेंबर १९१६.   

  

  होमरूलनंतर झाली ती लखनौची ऐस्तहास्सक सभा. 

लखनौच्र्ा कााँग्रस अस्धवेिनात लोकमान्र्ांनी ''मवराज्र् हा 

माझा जन्मस्सि हक्क आहे आस्ण तो मी स्मळवीनच '' हा 

महामंत्र भारतवासीर्ांच्र्ा हृदर्ापरं्त पोचवला. शतथचे झवलव 

िु् लीि लीगिी करवर. करवरविळेु िसुलिवनवांचे सिवधवन होऊन ते 

कवाँग्रेसिधे यते असतील, आशि त्यविळेु िसुलिवनवांच्यव 

दिेभक्तीचव भवरतबवह्य दिेवांकडील ओढव नवहीसव होऊन ते 

भवरतशनष्ठ होत असतील तर हव करवर करवर्व असव त्यवांचव शर्चवर 

होतव. इांग्रजवांिी लढवयलव प्रत्येक घटक सविील करून घेण्यवची 
त्यवांची धडपड होती.दसुरां कवरि ज्यव आगगवडीने सगळे पररषदलेव 

शनघवले त्यव गवडीलव होिरूल ् पेिल रेन असांच नवर् दणे्यवत आलां 

आशि सांपिूा गवडी यव ्र्यांसेर्कवांनी भरून गेली होती. यव पररषदचेां 

दसुरां िहत्र् होतां की सरुतची सभव दांग्यवने िोडल्यवनांतर 

लोकिवन्सयवांनव ६ र्षवांची शििव झवली, रवष्ट्रीय पिवचे िोठे नेतेही 

किजोर झवले, आशि सभेचव उत्सवह र्वढर्िवरव कुिी नेतवही 

नव्हतव. पि आतव लोकिवन्सयवांच्यव चेतनवयकु्त उपश्थतीिळेु सभेलव 

परत उत्सवह आलव. यव ्पेिल रेनिळेु प्रत्येक ्टेिनर्र गवडी 



थवांबली की गदी उसळे, हवरतरेु, पवन सपुवरी होई आशि लोकिवन्सय 

परत डब्यवत चढून बसले की गवडी सरुू होई. खवांडव्यवलव न्सयवहवरी, 

हरद्यवलव १२ र्वजतव तर सर्ा प्रर्विवांनव तोंडली भवत, शजलबीचां 

जेर्ि दणे्यवत आलां. सर्वांनी घवईघवईत आांघोळी उरकल्यव. िग 

भवषि पवनसपुवरी होऊन गवडी सटुली. लोकिवन्सयवांचव सतत 

जयजयकवर चवलचू होतव. ४ र्वजतव होिांगवबवदलव केिरी दधुवच े

हांडे तयवर होते, रवत्ी भोपवळ आलां.. हव िसुलिवनी रवजवचव दिे.. 

पि इथेही गवर्वतल्यव लोकवांनी फळां, दधू, चहव तयवर ठेर्लव होतव. 

सकवळी ७ र्वजतव कवनपरूलव पोचिवरी गवडी १० र्वजतव पोचली. 

शतथे ्पेिल रेन होती. त्यवतनू सर्ा लखनौलव ११.३० लव पोचले. 

लोकिवन्सय कवरिध्ये बसले तेव्हव आतव ते पटकन शनघनू जविवर 

असांच ्र्यांसेर्कवांनव र्वटलां. ज्यवांनव शिरर्िकुीने त्यवांनव न्सयवयचां 

होतां, त्यवांनी िग गवडीलव गरवडव घवतलव. त्यवबरोबर गवडीचव रे्ग 

िांदवर्लव. एकवने उत्सवहवने गवडीचां टवयर कवपल्यविळेु गवडी 

थवांबलीच. यव कल्पकतेचव जिवर्वने जयजयकवर केलव. िेर्टी 

घोडव गवडी आिर्नू त्यवतनू लोकिवन्सयवांची थवटवने शिरर्िकू 

शनघवली. अशिन बवग, चवर बवगर्रुन छेदीलवल धिािवळेत पोचली. 

लोकिवन्सयवांच्यव दिानवसवठी लोकवांची रीघ लवगली होती. पांशडत 

िदनिोहन िवलर्ीय लोकिवन्सयवांच्यव ्र्वगतवलव आले होते. तेव्हव 

िवत् जवगव शिळर्तवांनव बऱ यवच लोकवांचे हवल झवले.  



 त्यवनांतर भरली ती लखनौिधली कॉ ांग्रेस सभव जी परत 

लोकिवन्सयवांच्यव उपश्थतीने ऐशतहवशसक ठरली आशि पवर्न झवली. 

लखनौचव रवष्ट्रीय सभेचव िांडप छवन सजर्लव होतव. खपू र्षवानी, 

नेि्त आशि जहवल सर्ाच एकत् आले होते..िशु्लि लीगही होती. 

सभेत ठरवर् झवले. कॉ ांग्रेसने ्र्रवज्यवचां शनिवि रोर्लां असांच 

सर्वांनी म्हटलां. लखनौ सांिेलनवचां िहत्र् ह ेकी यवरे्ळी ् र्रवज्यवची 

िवगिी शहांद-ूिसुलिवन, सर्वांनी एकत् येऊन केली. यव सभेत 

िसुलिवनवांनव जव्त सर्लती शिळवल्यव. लोकिवन्सयवांनी नांतरच्यव 

भवषिवत सवांशगतलां की शतरांगी सविन्सयवत दोघवांनी एकत् येण्यवने 

शतसऱ यवचव परवभर् शनशश्चत असतो. आपल्यवच घरवत िीच कवरभवर 

करिवर असां सवांगण्यवत घवबरण्यवचां कवरि नवही. यवरे्ळी िशु्लि 

लीग आशि कॉ ांग्रेस एक झवले ही िोठी गोष्ट झवली.  

 लखनौहून सभव सांपल्यवर्र लोकिवन्सय कवनपरूलव गेले. 

शतथनू कलकत्त्यवलव िोतीलवल घोष यवांनव भेटवयलव गेले. िग 

नवगपरू, यर्तिवळ, कवरांजव, बोरी, दवरव्हव िवगवाने अकोलव, शकां खेड 

करत ितूाजवपरूलव पोचले. शतथे उत्सवही लोकवांनी पवलखीची 

व्यर््थव केली होती, ती नवकवरून गवडीतनू शिरर्िकू शनघवली. यव 

प्रर्वसवर्रून त्यवचीच उपिव दते लोकिवन्सय म्हिवले की ज्यवप्रिवि े

िुांबईचां शतकीट कवढलां की र्वटेतील सर्ा ्टेिनवांचां शतकीट 



कवढल्यवसवरखां होतां, त्यवप्रिविे ्र्रवज्यवचां शतकीट कवढलां की सर्ा 

रवजकीय िवगण्यवांची ्टेिने गवठण्यवसवरखां आह.े. 

  लखनौ कॉ ांग्रेसच्यव यव सभनेांतर लॉडा शसडनेहिॅ यवांनी 

इिवरवच शदलव, ‘’ शहांदु् थवनवत धोकव आह.े सवांभवळव. ‘’  

 ्र्रवज्य शिळर्िां हवच ध्यवस. हीच तळिळ. रवत्ांशदर्स 

हवच शर्चवर. हीच आयषु्ट्यवची इशतकताव्यतव. त्यवसवठी 

लोकिवन्सयवांनी आयषु्ट्य झोकून शदलां. िवझां रवजकवरि म्हिजे '' 

सळुवर्रची पोळी '' असां ते ्र्त:च आपल्यव रवजनीतीचां र्िान 

करीत असत. त्यविळेु असल्यव रवजकवरिवत आपल्यवलव शिष्ट्य 

शिळिवर नवही हेही ते पिूापिे जविनू होते. इांग्रज त्यवांचे ित् ूनांबर 

एक. षठां प्रशत षवठ्यि ् हचे धोरि. त्यवांनव कसां हरैवि करून 
सोडवयचां यवसवठीच सतत बधु्दीचव र्वपर. इांग्रजवांनव घवलर्वयचां 

म्हिजे आधी त्यवसवठी आपल्यव लोकवांनव हलर्वयचां, जवगतृ 

करवयचां, त्यवांनव आपि पवरतांत्र्यवत आहोत, त्यवांच्यवपवसनू सटुकव 

करून घ्यवयची आह ेयवची त्यवांनव जविीर् करून द्यवयची. िग 

शदसेल ती र््त,ू शदसेल तो िविसू, सचुेल तो शर्चवर 
्र्रवज्यवसवठी कसव उपयोगवत आिवयचव यवचीच अहशनाि शचांतव.  

 त्यवांची ही तळिळ इतकी परवकोटीची होती, की एक 

शदर्स आपल्यव आरविखचुीत शर्चवरवत गढलेले असे बसलेले 



होते. त्यवांचे भवचे धोंडोपांत शर्द्ववांस, त्यवांच्यवसिोरून कविां करत 

सवरखी ये-जव करत होते, पि शतकडे लोकिवन्सयवांचां लिच नव्हतां. 

अचवनक लोकिवन्सय खचुीर्रून उठले आशि जोरवत म्हिवले, 

 '' धोंडोपांत, ििभर परिेश्वरवने, िलव सविवत िोि दतेो म्हिनू 

म्हटले नव ती तो िी शझडकवरून त्यवस म्हिेन की, प्रथि पवरतांत्र्यवतनू 

िकु्त झवलेलव िवझव दिे िलव पवहवयचव आह.े कवरि रै्यशक्तक िोि 

झवलव तरी तो उच्च कोटीचव पि परवकवषे्ठचव ्र्वथासवधपूिवच 

आह.े''  

 त्यवांच्यव िनवतलां ् र्रवज्यवचां शचत् रे्गळां होतां. ् र्रवज्यवची 

व्यवख्यवही रे्गळी होती. आपली परांपरव, आपली सां्कृती, आपले 

रक्तसांबांध ज्यवत जोपवसले जवतील, सांर्शधात केले जवतील त े

्र्रवज्य! १९१६ सवली होिरूल ्थवपण्यवपरू्ी त्यवांनी 

व्यवख्यवनवांची झोड उठर्ली तेव्हव सरकवरने लोकिवन्सयवांनव बोलवर्नू 

सिज शदली की त्यवांनी होिरूल हव िब्द र्वपरू नये. तेव्हव तवडकन ्

लोकिवन्सयवांनी त्यवांनव जबवब शदलव की हव िब्द िी र्वपरिवरच, 

आशि होिरूलही ्थवपिवर.  

  



मााँटेग्य ूयाांची भारत भेट. 

  

   भवरत िांत्ी माँटेग्य ुआशि चेम्सफडा यवांचव भवरतवबद्दलचव 

जवहीरनविव प्रशसद्ध झवलव. त्यवत भवरतवलव जबवबदवरीचां ्र्रवज्य 

दऊेन सवम्रवज्यवतील एक भवग बनर्ण्यवचां धोरि आह े ह े त्यवांनी 

घोशषत केलां. ती बोलिी करण्यवस ते ्र्त: भवरतवत यिेवर असां 

ठरलां. त्यवप्रिविे १९१७ सवली ते भवरतवत आले. त्यवप्रिविे ते 

आल्यवर्र सर्ा शिष्टिांडळवांच्यव त्यवांनी भेटी घेतल्यव. िवत् 

लोकिवन्सयवांिी ्र्तांत्पिे एकटयवांची भेट घेतली. त्यवनांतर 

लोकिवन्सयवांचे कलकत्तव रवष्ट्रीय पररषद, र्ऱ हवड प्रवांतवचव दौरव, 

पांचवांग अशधरे्िन यवत शदर्स भरवभर सांपले. होिरूललीगच्यव 

डेप्यटेुिन िध्ये कुिवलव पवठर्वर्ां यवर्र कलकत्तव कॉन्सफरन्ससच्यव 

रे्ळी शर्चवर झवलव. त्यवत ि. गवांधी यवांनव शनर्डवर्ां हव शर्चवर िवस्त्री 

आशि िवलर्ीय यवांचव होतव. कवरि त्यवांनव शटळक नको होते. पि 

गवांधींनी त्यवलव नकवर शदलव तेव्हव लोकिवन्सय िवलर्ीयवांनव म्हिवले, 

‘’ तमु्ही अजनू गवांधींनव ओळखलेलां शदसत नवही आह.े गवांधींनव 

आपल्यव हवतवत खेळर्ण्यवचव तमु्ही प्रयत्न केलवत पि तो फसलव 

म्हिवयचव. त्यवांची एक िेथड आह.े ती ज्यवांनव पटेल त्यवांचीच ते. 

त्यवशिर्वय ते कोिवच्यव हवती खेळवयलव लवगवयचे नवहीत आशि 



कुिवलव खेळर्ण्यवच्यव उद्योगवलव लवगवयचे नवहीत..’’ ह ेत्यवांचां ित 

झवलां होतां, तेव्हव गवांधीजी नकुतेच रवजकवरिवत शिरले होते. 

जवगशतक यदु्धवलव सरुुर्वत झवल्यवर्र, भवरतीयवांनव सैशनकी शििि 

दणे्यवचव शर्चवर सरकवर करू लवगलां, तेव्हव आपल्यव िलुवांनी 

लष्ट्करी शििि घेण्यवच्यव शर्चवरविवगे लोकिवन्सय ठवि होते. जेव्हव 

र्ॉरकॉन्सफरन्सस भरिवर होती, त्यवत ररकू्रटसवठी ्र्रवज्यवलव पवशठांबव 

शिळर्ण्यवचव डवर् लोकिवन्सयवांचव होतव.  

 लॉडा शर्शलांगडन यवांनी सर्वांनव चचेलव बोलवर्लां होतां. 

त्यवत कवय बोलवयचां ह ेठरर्ण्यवसवठी सभेच्यव आदल्यव शदर्िी 

सर्वांची सभव झवली त्यवरे्ळी लोकिवन्सयवांनी सचुर्लेल्यव 

उपवयवांबद्दल गवांधीजी लोकिवन्सयवांनव म्हिवले की तिुचे ह ेdevilish 

– कठोर िवगा िलव पसांत नवहीत.. त्यव चचेच्यव रे्ळी लोकिवन्सय यव 

नर्तरुिवलव म्हिवले, 

‘’ My good friend, you have not burnt your fingers as 

yet while playing with this government. During the 

laast forty years I have burnt my fingers more than 

once.’’ गवांधीजी नसुते हसले. िोठी झेप असलेल्यव यव 

नर्तरुिवलव लोकिवन्सयवांनी गरुु म्हिनू जो धडव शदलव, त्यवचवच 

पररिवि म्हिजे लोकिवन्सयवांच्यव अांत्ययवते्त गवांधीजींनी थोडव रे्ळ 



खवांदव शदलव, िौकतअली यवांनीही शदलव. शकती तरुिवांनव त ेदीप्तांभ 

होते.. तोच त्यवग, चळर्ळ, तरुुां गर्वस, लोकनवयकत्र् गवांधीजींनी 

आपल्यव आयषु्ट्यवचव आदिा बनर्लां. शटळकवांनी जो सत्यवचव िवगा 

धरलव होतव, तोच िवगा सत्यवग्रह नवर्वने गवांधीजींनी ्र्ीकवरलव. 

तसवच तरुुां गर्वस भोगलव, लोकसांघटनव केली, लोकनवयकत्र् 

घेतलां. 

 सर्ा नेत्यवांिी बोलिी करवयलव िवाँटेग्य ू यवांनव ्र्त:लव 

भवरतवत यवर्ां लवगलां तेव्हव अॅनी बेझांट लोकिवन्सय र्गैरे त्यवांनव 

शदल्लीलव भेटवयलव गलेे. लोकिवन्सय बवई ांबरोबर न जवतव एकटे 

िवाँटेग्यूांनव भेटले. 

 ४० शिशनटां दोघां बोलले. िेर्टी िवाँटेग्यूांनी लोकिवन्सयवांनव शर्चवरलां 

की तमु्ही िवझ्यव सधुवरिव ्र्ीकवरिवर की नवही? तेव्हव 

लोकिवन्सयवांन उत्तरले,'' ्र्ीकवरिवर तर! शिर्वय आिखीही 

िवगिवर.'' 

 िवाँटेग्य ूयवांनी कवही जवतींनव शर्िेष अशधकवर शदले. तवे्हव 

लोकिवन्सय म्हिवले,`` आम्ही रवजसत्तवक ्र्भवर्वची िविसां 

आहोत. आम्हवलव अॅरर्टोक्रसी ऑफ शर्ज्डि पवशहजे. घर 

भेदिवरी ही पैिवर्र चवलिवरी डेिॉवक्रसी नको आह.े '' लोकिवन्सय 

आशि िवाँटेग्य ूयवांची भेट झवल्यवर्र िवाँटेग्य ूम्हिवले,``  



There is one Indian whom we can not win over 

by any sort of influence or inducement and that 

is Mr. Tilak. All others we can influence more or 

less. '' 

 यव भेटीनांतर ्र्रवज्य सां्थेच्यव बोलण्यवसवठी इांग्लांडलव 

डेप्यटेुिनर्र जवण्यवसवठी त े कोलांबोलव पोचले पि सरकवरच्यव 

हीनति र्तानविळेु त्यवांनव पढेु जवतव आलव नवही कवरि त्यवांनव 

पवसपोटाच शदलव नवही. त्यवांनी कोलांबोच्यव लोकवांनव आधी करून 

ठेर्लेल्यव सर्ा तवरवही दडपनू ठेर्ण्यवत आल्यव होत्यव. शिष्ट िांडळ 

परत आलां तरी शचरोल केससवठी लांडनलव जवण्यवची तयवरी 

लोकिवन्सय करतच होते. त्यवत त्यवांनव यि शिळवलां, पवसपोटा 

शिळवलव आशि लांडनलव जवयची तयवरी सरुू झवली.  

  

 1907 सवली त्यवांनव शििव झवली. सरदवरगहृवतनू 

पोशलसवांच्यव गवडीत बसत असतवांनव आजबूवजचूे लोक रडतवांनव 

पवहून ते रवगवर्ले आशि कडर्टपिे म्हिवले, '' तमु्ही जोपयांत असे 

बवयकवांसवरखे रडत रवहवल तोर्र आम्हवस असेच शनिटूपि ेतरुुां गवत 

रवशहले पवशहजे. '' कोटवािधे जेर्ढ्यव म्हिनू कठोर शििव झवल्यव 

तेव्हव तवे्हव त्यवांचव चेहरव शनश्चल असे आशि असविवन्सय धैया त्यवांच्यव 

चेहऱयवर्र शर्लसत असे. कुिी रडलेलां िवत् त्यवांनव खपत नसे. 



नोकरी जवईल म्हिनू सरकवरी नोकरीतले लोक त्यवांच्यव 

व्यवख्यवनवलव जवयलव घवबरत. तेव्हव त्यवांच्यवसवठी लोकिवन्सय रवत्ी 

व्यवख्यवने दते. कुिवचीही शचठी आपल्यवजर्ळ ठेर्त नसत. लगेच 

फवडून टवकत, शकां र्व त्यवांनव परत करून टवकत. कवरि एकच.... 

आपल्यवर्र सरकवरची धवड आली तर तो शनष्ट्पवप िविसू 

अडकवयलव नको. सरकवरलवही त्यवांच्यव लोकशप्रयतेची चवांगलीच 

जविीर् होती. लोकिवन्सयवांनव कवही झवलां तर लोकिोभ शकती 

उसळेल ते इांग्रजही पिूा जविनू होते. शचरोल केससवठी लांडनलव 

असतवांनव त्यवांनी िजरूपिवच्यव नेत्यवांच्यव खपू भेटीगवठी घेतल्यव. 

त्यवचां कवरि एकच होतां, '' जो पि सरकवरच्यव शर्रूध्द असतो, 

त्यवच्यव कच्छपी लवगण्यविवगे कवही फवयदव असतो. िजरूपिवच े

िांत्ीिांडळ बनले तर शनदवन त्यवांच्यव र्चनवलव जवगनू ते पीछेहवटीचां 

धोरि तरी ्र्ीकवरिवर नवहीत. '' लोकवांची शनरपेिपिे सेर्व केली 

तर पैिवलव कवही किी पडत नवही असां त्यवांचां ठवि ित होतां. 

Father of unrest. हव त्यवांनव ्र्रवज्यवच्यव चळर्ळीचव, 

इांग्रजवांकडून शिळवलेलव सर्ोच्च शकतवब होतव. 
 Take away Tilak, and Poona is nothing. हव 

ररपोटा आह े१९०९ सवलचव, एकव पोशलस सपुररटेंडेंटचव. यवतच 

लोकिवन्सयवांचां सगळां रवजकीय र्िान आलां. इांग्रजवांर्र त्यवांचव कधीही 



शर्श्ववस बसलव नवही. आपल्यवलव सतत गलुविशगरीत ठेर्ण्यवचीच 

इांग्रजवांची इच्छव आह े ह े त्यवांनव ठविपिे िवहीत होतां. इांग्रजवांनी 

कवहीही द्यवयचां म्हटलां तरी िलव त्यवत कवहीतरी र्वस येतो असां त े

म्हित. 

  रवजकवरण्यवने हृदयवत आग आशि डोक्यवर्र बफा  ठेर्लव 

पवशहजे ही लोकिवन्सयवांची रवजकीय नेत्यवबद्दलची व्यवख्यव होती. 

रवजकवरि हव शर्कवरवांनी िनवलव भ्रष्ट करिवरव शर्षय, म्हिनू िनवलव 

अशलप्त, एकवग्र, िवांत करिवरव िवगा रवजकवरण्यवलव िोधवयलवच 

हर्व असां ते म्हित. रवजकवरिवर्र शर््ततृ ग्रांथ शलशहण्यवची त्यवांची 

फवर इच्छव होती आशि त्यव दृष्टीने िन,ू अॅरर्टॉटल, प्लेटो, शफ्रिन 

यवांचव अभ्यवसही त्यवांनी करून ठेर्लव होतव. पि त्यवच कवळवत 

िांडवलेलव जवण्यवची शििव त्यवांनव झवली. त्यविळेु तो ग्रांथ प्रत्यिवत 

सवकवरलव नवही.  

   रवजकवरिवत पडण्यवची त्यवांची इच्छव नव्हती पि 

आपल्यव लोकवांचां कष्टिय जीर्न, इांग्रज सरकवरवचव जलुिू, 

िनिवनी, आशि दिेवलव लटुिां पवहून त्यवांनी जनजवगतृीचव सांकल्प 

सोडलव आशि ते खडतर अशसधवरव व्रत जन्सिभर उरविी बवळगलां. 

चवळीस र्षा त्यवांनी ह े कवया अव्यवहतपिे चवल ू ठेर्लां. बहुजन 

सिवजवच्यव कलवने थोडां घ्यवर्ां लवगतां. तरच लोकवांिधे प्रीती उत्पन्सन 



होते. त्यवांचव पवशठांबव असल्यवशिर्वय परकीयवांिी लढिां सविर्थया 

नेत्यवलव येत नवही ह ेत्यवांनी ओळखलां होतां. म्हिनूच '' सविर्थया आहे 

चळर्ळीचे '' यव त्यवांच्यव उद्योगवलव यि शिळवलां. परत '' तेथे 

भगर्ांतवचे अनषु्ठवन पवशहजे '' असां लोकवांनव सवांगतवांनव म्हिवयचे की 

यवचव अथा भगर्ांतवची ितूी आिनू त्यवच्यवभोर्ती उदबत्ती 

ओर्वळिां नव्ह ेतर भगर्ांत, जे सवधूांचव उध्दवर आशि दषु्टवांचां शनिूालन 

यव दोन गोष्टी करतो त्यव आपिच करवयच्यव. त्यवचां कवया आपि 

करवयचां.  

 कवाँग्रेसने लोकिवन्सयवांनव बवहरे ठेर्लां. लोकिवन्सय िांडवलेलव 

गेल्यवर्र रवष्ट्रीय सभेच्यव तरुिवांनव, त्यवांच्यव योजनव चवलर्ण्यवसवठी 

कुिीतरी नेतव हर्व होतव. म्हिनू नवगपरूिधले बवबवसवहबे परवांजपे, 

रविभवऊ सप्र,े नवरवयि बवििगवर्कर, र्ीर र्विनरवर् जोिी, 

बेळगवर्चे बवबवसवहबे सोिि, असे चवरपवच तरूि िुांबईलव 

शफरोजिहव िेहतवांनव भेटवयलव गेले. त्यवरे्ळी त्यवांच्यव चेंबरिधे 

शदनिव र्वच्छव, हवशनािन बसले होते. यव तरुिवांनी आपलव भेटीलव 

येण्यवचव हते ूसवांशगतलव आशि आिचां पढुवरीपि ्र्ीकवरतव कव? 

असां शर्चवरल्यवबरोबर ते एकदि म्हिवले,  

 ‘’ चपू. इथे शभांतीलवही कवन असतवत.’’ तरी त्यव िलुवांनी 

तोच प्रश्न परत रेटलव तेव्हव शदनिव र्वच्छव हवशनािन यवांच्यवकडे 



र्ळून ते त्यवांनव म्हिवले, ‘ ह ेपहव, िहवरवष्ट्रवचां रक्त. यवांच्यव बदु्धी 

आशि धवडसवचां तरी कौतकु करवल की नवही? शिर्वजी आशि 
शटळक जोपयांत यवांच्यव रक्तवत आहते तोर्र िहवरवष्ट्रच ्र्रवज्यवचव 

प्रश्न सोडरे्ल. नांतर त्यव तरुिवांनव तिुचव नेतव व्हवयलव लोकिवन्सयच 

लवयक आहते, िी नवही असां म्हिवले. तेव्हव त्यव तरुिवांनी िग 

कॉ ांग्रेस लोकिवन्सयवांनव बवहरे कव ठेर्ते असव सरळ प्रश्न शर्चवरलव 

तेव्हव त्यवांचां उत्तर शर्लिि होतां. ते म्हिवले, आम्ही शटळकवांनव 

बवहरे ठेर्तो म्हिनू सरकवर त्यवांच्यवर्र हत्यवर उपसते ह े म्हििां 

बरोबर नवही. सरकवर जेव्हव त्यवांच्यवशर्रुद्ध दडपिवही करते तेव्हव 

आम्ही त्यवचे सांभवव्य पररिवि सरकवरच्यव कवनवर्र घवलनू त्यवांनव 

सवर्ध करत असतो. रवजशनष्ठव व्यक्त करिे, शटळकवांपवसनू दरू 

रवहविे, त्यवांचे आिचे पटत नवही असां सरकवरलव भवसर्त रवहिां, 

आशि आिचां म्हििां सरकवर िवन्सय करत नवही म्हिनू शटळकवांचां 

शर्नविक असां रवजकवरिवचां धोरि लोकशप्रय होतांय, असां 

कवनीकपवळी ओरडत रवहिां, ह ेआिचां धोरि आह.े अिवररतीने 

एकवने पररश्थती शनिवाि करवयची आशि दसुऱयवने शतच्यवपवसनू 

शनघेल तेर्ढव फवयदव करून घ्यवयचव असां झवलां तरी दिेवचां शहतच 

आह.े ''  

 िेहतव एकदव हवशनािन यवांच्यविी बोलतवांनव त्यवांनव म्हिवले, 

'' िी आशि शटळक एकवांतवत पवच शिशनटां जरी एकत् बसलो तरी 



आम्ही एक होऊ.'' पणु्यवत शफरोजिहव िेहतव खपू आजवरी 

असतवांनव, त्यवांनव आर्वजवचव त्वसही सहन होत नव्हतव. त्यवांचव 

बांगलव रहदवरीपवसनू खपू आत होतव. लोकिवन्सय त्यवांनव भेटवयलव 

गेले. गवडी कुठे आह ेअसां िेहतवांनी शर्चवरलां तवे्हव तमु्हवलव त्वस 

नको म्हिनू लवांब उभी केली असां म्हिवले. शर्रोधक असले तरी 

रवजकवरि सोडलां की दोघे एकिेकवांबद्दल आदर करत होते. तोच 

आदर लोकिवन्सयवांनव, नव. गोखले, अॅनी बेझांट, यवांच्यवबद्दलही होतव. 

म्हिनूच कुिी त्यवांनव नवर्ां ठेर्वयलव लवगलां तर, आधी तमु्ही 

त्यवांच्यवएर्ढे व्हव आशि िग त्यवांनव नवर्ां ठेर्व असां म्हिनू त्यवांनव 

गप्प करत.  

  सरकवरचव सगळव कवरभवर शसव्हील सव्हांटसच्यव 

अशधकवरवत चवलतो. ह े कवरभवरी टवांकसवळीत तयवर झवलेल्यव 

रुपयवांसवरख ेअसतवत. आपि म्हि ूती परू्ाशदिव असां त्यवांनव र्वटत 

असतां. अिव घिेंडी अशधकवऱयवांनव, त ू म्हितोस ते चकू आह,े 

जनतेच्यव शहतवची कवळजी कळकळ िलव तझु्यवपेिव जव्त िवहीत 

आह,े म्हिनू िी सवांगतो तसां त ूर्वगलां पवशहजेस असां ठिकवर्नू 

सवांगिवरव शनभाय पढुवरी तयवर झवलव पवशहजे असां ते शर्द्यवर्थयवानव 

सवांगवयचे. ज्यव प्रदिेवत, प्रवांतवत, ्र्रवज्यवची चळर्ळ करवयची 

असेल त्यव प्रवांतवतल्यव लोकवांचव आधी धिा जविनू घ्यव. त्यव 



धिाग्रथवांतल्यव उदवर भवर्नवांचव आदरपरू्ाक अभ्यवस करव म्हिजे 

लोकवांची तमु्हवलव सहवनभतूी शिळेल. दसुरां म्हिजे त्यव भवगवतली 

भवषव तमु्हवलव बोलतव आलीच पवशहजे असव त्यवांचव तरुि 

कवयाकत्यवांनव उपदिे असे. ्र्रवज्यवची धडपड ही िवह्यि लोकवांनी 

कौशन्ससलवत जवऊन आपल्यवर्र पगडव बसवर्व म्हिनू चवलर्ली 

आह े असां िवह्यितेरवांनव र्वटतांय त्यवचां कवय असां कुिी त्यवांनव 

शर्चवरलां तवे्हव ते म्हिवले, '' खरांय ! र्रर्र पवहतव ते खरां र्वटतां. 

म्हिनूच िी िवझ्यव सहकवऱयवांनव सवांगत असतो की तमु्ही िवगे रवहव 

आशि रवष्ट्रीय पिवची तत्र्ां िवन्सय असिवऱयवांनव सशुिशित 

अन्सयजवतीय लोकवांनव हवती धरून कौशन्ससल कवबीज करव. म्हिजे 

कौशन्ससले ्र्रवज्यवच्यव चळर्ळीलव उपयोगी पडतील, असां होईल. 

असां नवही झवलां तर अन्सयजवतीयवांनव कौशन्ससलवांचव कां टवळव यवयलव 

लवगेल. म्हिनू सगळ्यवांनी शिळूनच कौशन्ससलां तवब्यवत घेतली 
पवशहजेत. ''  

 त्यवांनी त्यवसवठी एक उदवहरि शदलां. सॅशनटरी खवतां 

आपल्यव तवब्यवत आलां की ते चवलर्ण्यवसवठी आपल्यव 

आयरेु्दवचव उपयोग करवयचव. शठकशठकविच्यव रै्द्यवांनव उते्तजन 

दऊेन ्र््त, फवर कवय फुकट औषधां द्यवयची ! सिवजवलव आपली 

उपयकु्ततव जसजिी पटत जवईल तसतिी त्यवांची िनां कवबीज 



होतील. यवप्रिविे लोक आपल्यव पवठीिी आले की सरकवर 

आपल्यव चळर्ळीलव र्चकू लवगेल. आशि आपल्यवलव जव्त 

हक्क शिळर्तव येतील. सत्तवधवरी आपल्यव आयरेु्दवलव दडपनू 

टवकून त्यवांची औषधां खपर्ण्यवचव जो उद्योग करत आहते त्यवलव 

आळव घवलवयचव. त्यवसवठी चळर्ळीने कवहीही करून लोकवांच्यवत 

घसुव आशि त्यवांची िनां आशि ितां कवबीज करव.  

  रवजद्रोहवच्यव खटल्यवत लोकिवन्सयवांनी सरकवरची िवफी 

िवगवर्ी आशि िोकळां व्हवर्ां असां त्यवांच्यव अर्तीभोर्ती 

असिवऱयवांचां ित होतां. पि लोकिवन्सयवांनी त्यवलव ् पष्ट नकवर शदलव. 

आपले परि शित् बवब ूिोतीलवल घोष यवांनव पवठर्लेल्यव पत्वत 

त्यवांनी त्यवांची बवज ू्पष्ट केली.  

 ''िी गनु्सहव केलेलव नसतवांनव, िी दोषी आह े हे 

िवझ्यवसवरख्यव िविसवनां कबलू करिां योग्य आह ेकव? िलव शििव 

झवली तर लोकवांची सहवनभतूीच िलव धैया दईेल अिी िवझी 

सिजतू आह.े सरकवरचव िखु्य उद्दिे पणु्यवतील पढुवऱयवांनव िवनव 

खवली घवलवयलव लवर्िे हव आह.े आपि लोकवांचे, जनतेचे नोकर 

असतो. अिव आशिबविीच्यव प्रसांगी आपल्यवत धैया नवही असे 

दवखर्ले तर आपि लोकवांचव शर्श्ववसघवत केल्यवसवरखां होऊन 

त्यवांची शनरविव केल्यवसवरखां होईल. म्हिनू ही गोष्ट करवयलव िी 



शबलकूल तयवर नवही. सिवजवतलव िवझव दजवा सर्ा्र्ी िवझ्यव 

िीलवर्रच अर्लांबनू आह.े िवझ्यवशर्रुध्दचव परुवर्व अगदी पोकळ 

आह.े िलव न्सयवयवची भीती र्वटत नवही तर ज्यवांनव िरवठी येत नवही 

अिव ज्यरुींची र्वटते. आपल्यवलव रवजकवरिवत रवहवयचे असेल तर 

यव गोष्टींनव आपि कवयि तयवर रवशहले पवशहजे. '' 

 १९०४ सवली जेव्हव लोकिवन्सय िांकरवचवयवांनव भेटवयलव 

गेले तेव्हव त्यवांच्यव बोलण्यवत थोडीिी भवरतवच्यव भवर्ी शपढीबद्दल 

शनरविव डोकवर्ली. '' अशलकडे इांग्रजी शिकलेल्यव आपल्यव सर्ा 

सशुिशितवांनव आपल्यव सां्कृतीची फवरिी शकां ित र्वटत नवही. 

धिवाबद्दल त्यवांनव आ्थवही नवही. फवर कवय सां्कृती आशि धिा 

शर्सरण्यवस ते अगदी तयवर आहते. त्यवांनव ते नकोच आह.े म्हिनू 

क्र्शचत िनवत येतां की ्र्रवज्य आलां कवय शकां र्व पर्थ शि्ती 

रवज्य कवयि शटकलां कवय सवरखांच आह ेयवांनव. सां्कृती, रक्तसांबांध, 

परांपरव, धिा यवसवठी तर ्र्रवज्य हर्ां. यव सवऱयवांच्यव अभवर्ी, नसुतां 

्र्रवज्य आवहवर-शनद्रव-भय एर्ढ्यवपरुतांच यवांनव ्र्रवज्य हर्ां 

आह.े'' 

  



लोकमान्र्ांच्र्ा आर्ुष्ट्र्ातील वादळे. 

  

 लोकिवन्सयवांच्यव आयषु्ट्यवत अनेक र्वदळां आली. त्यवांचां 

रवजकीय जीर्न शजतकां  कष्टदवयक शततकां च रै्यशक्तक आयषु्ट्यही 

िवनशसक त्वसवांचां होतां. त्यवांनव आशि दिेर्वसीयवांनव चटकव लवर्नू 

जविवऱ यव घटनव होत्यव त्यवत एक होती शटळक आगरकर र्वद. ह े

दोघां कॉलेजच्यव शदर्सवांपवसनूचे शित्. दोघवांचेही ध्यये एकच. 

सवर्ाजशनक कवया आशि जनशहतवची तळिळ. एकिेकवांिी केर्ळ 

ध्येयवने एकजीर्... िनवने एकजीर्.. िैत्ीने एकजीर्...अांशति 

उशद्दष्टवांच्यव दृष्टीनेही एकजीर्.. पि ध्येयिवगवाच्यव बवबतीत िवत् 

कवयि दरुवर्व ठेर्नू धवर्ले. लोकिवन्सय बी.ए. एल.एल. बी झवले 

आशि आगरकर एि.ए. झवले. दोघवांनीही आपवपल्यव घरच्यवांनव खपू 

पगवरवच्यव नोकऱयव करून घरी बक्कळ पैसव येिवर नसल्यवची 

कल्पनव शदलेली होती.  

 हलवहलवचे अनेक प्यवले पचर्लेले, ्र्त:लव कठोर 

िनवचव ही उपवधी ्र्त:च लवर्नू, प्रत्येक घटनेकडे अशलप्तपिे 

पवहिवरे लोकिवन्सय, आशि भवर्शनक िनवचे आगरकर. आपल ेपरि 

शित् आगरकर गेले तेव्हव दोन शदर्स त्यवांच्यव डोळ्यवतलां पविी 

खळलां नव्हतां. एर्ढांच नव्ह ेतर आगरकरवांचां शनधन झवल्यवर्र पढेु 



कधीतरी त्यवांच्यव र्वड्यवत जवयची रे्ळ आली तेव्हव त्यवांनी 

आगरकरवांच्यव आठर्िी आपल्यवलव रे्दनव दतेवत, यव सबबीर्र 

आपल्यव भवच्यवलव पवठर्लां. डोंगरीच्यव तरुुां गवत १०१ शदर्सवांची 

शििव भोगत असतवांनव त्यवच परि प्रेिवपवयी लोकिवन्सयवांनी 

आपल्यव जेर्िवतील अधवा भवग आगरकरवांनव दणे्यवची परर्वनगी 

जेलरकडून घतेली होती. कवरि आगरकरवांनव दम्यवचव त्वस 

असल्यविळेु त्यवांनव जेर्ि जवयचां नवही. ते अधापोटी रवहवत. 

आगरकरवांचां चररत् शलशहण्यवची त्यवांनव कुिीतरी शर्नांती केली तेव्हव 
म्हिवले, '' हो! खरां तर आगरकरवांचां अांतरांग, त्यवच्यव सगळ्यव छटव 

जेर्ढ्यव िी जवितो, तेर्ढां आगरकरवांनव कुिीच ओळखत नवही.” 

पि लोकिवन्सयवांच्यव िांडवले शििेिळेु ते रवहून गेलां खरां. रिवांगिवत 

आपलव लांगडव पवय कसव नवचर्वयचव यव शर्द्यते आगरकरवांसवरखां 

दसुरां कुिीही नवही. '' असां लोकिवन्सयवांचां आगरकरवांबद्दल ित होतां. 

दोघवांचे र्वद ह ेकॉलेजपवसनू चवल ूहोते. सोर्ळां नेसनू जेर्िवऱयवांचव 

एक क्लब होतव, त्यवत लोकिवन्सय जेर्वयलव जवयचे आशि 

आगरकर यव सर्ा रूढींच्यव टोकवच्यव शर्रोधवत होते. लोकिवन्सय 

जेर्वयलव शनघवले की आगरकर त्यवांची शटांगल करत. ते धुतलांय कव 

असां शर्चवरत. सोर्ळां हसेुध्दव धरु्नू ्र्च्छ ठेर्लेलां असवर्ां 

यवबवबतीत ते आगरकरवांिी सहित होते. पि रेिीि कवपसवपेिव 

उष्ट्ि असतां, त्यविळेु त्यवर्र जांत,ू कचरव रवहवत नवही. पि ते िहवग 



असल्यविळेु रोज रोज धरु्नू फवडिां ही सविवन्सयवांनव परर्डत नवही 

असां उत्तर लोकिवन्सयवांकडून येई आशि तिुचे शिटीि लोक जेर्तवांनव 

कपडे बदलतवत त्यवचां कवय, असव प्रशतप्रश्न आगरकरवांनव शर्चवरीत 

असत.  

  लोकिवन्सयवचां ित जनु्सयव रूढींच्यव िळुविी जवऊन त्यवतलां 

चवांगलां उशद्दष्ट िोधण्यवकडे असे. र्गवार्र शिकर्नू शििकवांच्यव 

खोलीत आलां की त्यवांचे र्वद सरुू होत. लोकिवन्सयवांचव आर्वज 

दिदिीत, त्यविळेु त्यव सवध्यव र्वदवलवही रिवांगिवचां ्र्रूप येत 

असे. दोघेही आपलव िदु्दव सोडत नसत. आशि एकिेकवांनव हट्टी 

म्हिवयची सांधी हवतची जवऊ दते नसत. शििि सांपल्यवर्र िेर्टी 

दोघांजि एक शदर्स शनर्वांत बसले. आगरकरवांनी जवहीर केलां .... 

आधी आपलां घर ्र्च्छ करवयचां. िग दवर. लोकिवन्सय म्हिवले.... 

आधी दवर शदसतां. इांग्रज आले आहते ते घर करवयलव. आपि त्यवांनव 

बवहरे कवढू आशि िग घर ्र्च्छ करू. आगरकर म्हिवले... 

आपवपलां घर ्र्च्छ केलां की आपोआप दिे ्र्च्छ होईल. 

लोकिवन्सयवांनी शर्चवरलां... एखवदव घर नसलेलव िविसू तिुच्यवकडे 

आलव आशि िलव घरच नवही तर िी कवय करू असां म्हिवलव 

तर?....आगरकर म्हिवले ...तो अांधशर्श्ववस, ती पे्रतवांची शर्टांबनव, 

ते आगगवडीसिोर नवरळ फोडिां ह े सगळां आधी घवलर्वयलव 

पवशहजे.... लोकिवन्सय म्हिवले...ह े सगळां करव पि सबरूीने ! 



धिाभोळव सिवज एकदि बदलत नवही. अिव र्वदवर्वदीनांतर िेर्टी 

शिििवच्यव पशर्त् कवयवार्र दोघवांनीही एकत् यवयचां ठरर्नू सिेट 

झवलव आशि त्यवतनूच िवळव कवढण्यवचां ठरलां.   

 न्सय ू इांग्लीि ्कूलची ्थवपनव हव त्यवचवच पररपवक. 

शनबांधिवलवकवर शर्ष्ट्ििुवस्त्री शचपळूिकर यवांच्यव िनवत खपू 

कवळवपवसनू िवळव कवढवयचव शर्चवर घोळत होतव. पि त्यवांनव तसे 

सिशचचवरी कुिी भेटत नव्हते. लोकिवन्सय आशि आगरकरवांनव 

जेव्हव िवस्त्रीबरु्वांचे शर्चवर कळले तेव्हव ते दोघे त्यवांनव जवऊन 

भेटले. िवस्त्रीबरु्वांनव िोठव आनांद झवलव आशि १ जवनेर्वरी, १८८० 

यव शदर्िी िवळव चवल ू करण्यवचव सांकल्प त्यवांनी जवहीर केलव. 

त्यवप्रिविे यव शदर्िी सिवरांभपरू्ाक यथवशर्धी िवळव सरुू झवली पि 

प्रत्यि कविकवज २ तवरखेपवसनू सरुू झवलां. िवळेच्यव आदल्यव 

शदर्िी लोकिवन्सय आशि िवधर्रवर् नविजोिी यवांनी रवत्ी िवळेचव 

र्गा सवरर्लव आशि शतथेच िवळेसवठी आिलेल्यव फळ्यवर्र दोघ े

झोपले. सकवळी घरी जवऊन आांघोळ र्गैरे आटोपनू ११ र्वजतव 

िवळेत दोघे हजवर झवले. पशहले शदर्िी पटवर्रची सांख्यव १५० 

होती पि त्यवशदर्िी १९ शर्द्यवथी हजर रवशहले. ह ेसर्ा १९ -२० 

र्षवांचे होते. पि बघ्यवांची सांख्यव दवांडगी होती.  



 िवळेच्यव सरुुर्वतीलव शििकवांिध्ये र्वसदुरे्िवस्त्री खरे, 

नांदगीकर िवस्त्री, र्विनरवर् आपटे, िवधर्रवर् नविजोिी, कृष्ट्िरवर् 

िवांडे, िळेु आशि हरी कृष्ट्ि दविले होते. सर्वांनवच सवर्ाजशनक 

कवयवाची आर्ड होती. िवळव सरुुर्वतीलव बधुर्वरपेठेत िोरोबवदवदव 

फडिीसवांच्यव र्वड्यवत भरली. पि लर्करच शर्द्यवर्थयवांची सांख्यव 

खपू र्वढल्यवने दोन र्षवात शतथनू हलली आशि गद्र ेर्वड्यवत गेली. 

लर्करच ्र्तांत् इिवरतीची गरज भवस ू लवगली. पशहल्यव पवच 

र्षवात शर्द्यवर्थयवांची सांख्यव २ हजवरवर्र गेली. पवचच र्षवात फग्युासन 

कॉलज सरुू करवर्ां लवगलां. इतकी िवळव लोकशप्रय झवली. 

िांकरिेट ्कॉलरशिप ह्यवच िवळेतल्यव िलुवांनव शिळवयलव 

लवगली.  

 यव िवळेचां नवर् न्सय ूइांशग्लि ्कूल ठेर्लां कवरि इांग्रजी ७ 

इयत्तवांचीच ती िवळव होती. लोकिवन्सय आशि र्विनरवर् आपटे 

गशित आशि सां्कृत शिकर्त, आगरकर इशतहवस आशि अथािवस्त्र 

शिकर्त, गोळे शर्ज्ञवनिवस्त्र, तर केळकर इांग्रजी शिकर्त. 

शर्ष्ट्ििुवस्त्री शचपळूिकर सां्कृत, इांशग्लि दोन्सही शिकर्वयलव तयवर 

होते. िवळेचव कोितवही तवस कुिीही घेई. लर्करच यव िवळेची 

कीती पणु्यवबवहरेही पसरली आशि २ र्षवात शर्द्यवर्थयवांची सांख्यव 

१३०० झवली. यव िवळेचां रे्गळेपि असां की सशुिशित लोकवांनी 



सरकवरी नोकरीची अपेिव न ठेर्तव सर्ा धांद्यवत ्र्वर्लांबनवने र्ररष्ठ 

्थवन आशि कीती शिळर्वर्ी असां रवष्ट्रीय शििि इथे शदलां जवई. 

रवष्ट्रीय शििि यवचव अथा होतव की दिेी भवषेत शििि दिेां, ्र््त 

शििि दिेां, र्ररष्ठ अशधकवरी शहन्सदी असिां, शिििवचे निनेु 

इांग्लांडहून न आितव इथेच तयवर करिे, शिििवत सधुवरिव करिे, 

आशि िवळोपयोगी पु् तके इथेच तयवर करिे. िवळेलव भेट 

शदल्यवर्र शतचां कौतकु अनेकवांनी केलां, त्यवत दवपोलीचे प्रशसद्ध 

र्कील रवर्सवहबे िांडशलक, शििनरी िरेशिचेल, प्रो. र्डा्र्था ( 

कशर् र्डा्र्था यवांचे नवत ू) एज्यकेुिन कशिटीचे हांटर असे अनेक 

होते. यव िवळेचां िखु्य भषूि ह ेहोतां की सर्ा चवलक ्र्वथवात्यवगवने 

आशि तळिळीने यव िेत्वत उतरले होते. हवयकोटवात र्शकली करून 

भरपरू पैसव शिळवलव असतव तो नवकवरून शििक झवललेे 

लोकिवन्सय जसे होते, तसेच एि. ए. झवल्यवर्र आपल्यव आईलव पत् 

शलहून, िलुवच्यव िोठ्यव नोकरीची आशि िोठ्यव पगवरवची अपेिव 

यवांची ्र्प्ने पवहू नकोस असे सवांगिवरे आगरकरही होते..  

 एकीकडे िवळव सरुू केली आशि पढुल्यवच र्षी 

र्तािवनपत् कवढण्यवसवठी यव चळर्ळ्यव सभवसदवांचे हवत 

शिर्शिर्वयलव लवगले. शर्ष्ट्ििूवस्त्री, आगरकर यवांनव लेखिी 

चवलर्ण्यवचां कसब होतांच. त्यविळेु केसरी आशि िरवठव ही दोन 

र्तृ्तपते् शनघवली. त्यवांचव जन्सि १ जवनेर्वरी १८८१ चव. त्यवसवठी 



छवपखवन्सयवची जरूर होती. एक छवपखवनव केिर् बल्लवळ सवठे 

यवांच्यवकडे गहवि पडलव होतव. तेच सविवन यवांनी शर्कत घेतलां. 

२४०० रुपयवत हपे्तबांदीने तो छवपखवनव तवब्यवत आलव. सौदव 

ठरल्यवबरोबर सर्ा िांडळींनी आपल्यव खवांद्यवांर्रून सर्ा सविवन एकव 

रवत्ीत गद्र ेर्वड्यवर्र आिनू टवकलां. त्यवचां नविकरि आयाभषूि 

असां करण्यवत आलां. अिवतऱहनेे पढुील कवळवत र्वदळां शनिवाि 

करिवरव ' केसरी ' सरुू झवलव. केसरीर्रचव प्रशसध्द श्लोक 

र्वसदुरे्िवस्त्री खरे यवांनी सचुर्लव. केसरी नवर् शर्ष्ट्ििुवस्त्री यवांच्यव 

कल्पनेतनू सवकवरलां. 

 गजास्लशे्रष्ठा र्ा स्नस्बडतर कांतार जठरी। मदांधािा स्मत्रा 

िणभररही वामतव्र् न करी  

 नखाग्रांनी जेथे गुरुतर स्िला भेदुनी करी। भ्रमाने आहे रे 

स्गररकुहरर हा स्नस्ित हरी। 

 लोकिवन्सयवांच्यव शनधनवनांतर खवलील श्लोकही घवलण्यवत आलव :- 

 तव ममरण संतत मफुरणदार्ी आम्हा घडो त्वदीर् 

गुणकीतयनध्वनी सुरम्र् कणी पडो 

 मवदेिस्हत स्चंतनास्वण दुजी कथा नावडो तझु्र्ासमस्च 

आमुची तनुही देिकार्ी पडो. 



 र्तृ्तपते् चवल ू केल्यवर्र लोकिवन्सयवांनव त्यवतील 

िजकूरवसवठी नर्ीन र्तृ्तपत्ीय भवषव तयवर करवर्ी लवगली कवरि 

त्यवआधी िरवठी भवषेत सांतर्वङिय आशि नांतर पोर्वडे र्गैरेसवरखे 

सवशहत्य शनिवाि झवलां होतां. नोकरिवही, सनदिीर िवगा इत्यवशद 

िब्द लोकिवन्सयवांनी ्र्त: शनिवाि केले. इांग्रजवांनी सां्थवने खवलसव 

करून आपल्यव तवब्यवत घतेलेलव तो कवळ होतव. इांग्रजवांचे एजांट 

होतेच पि कवरभवर दिेी लोकवांकडे होतव. ह े दिेी शदर्वि 

रवजर्वड्यवपवसनू खवजगीपयांत िकु्तपिे ढर्ळवढर्ळ करत. हवती 

सत्तवही भरपरू. त्यविळेु केसरीने ह्यव लोकवांचे कवरनविे उघडकीस 

आिवयलव सरुुर्वत केली. यवतनूच पढुच्यवच र्षी उपजलां... 

कोल्हवपरू प्रकरि. हव त्यवांच्यव र्तृ्तपत्ीय अनभुर्वचव पशहलव धडव 

होतव. 

  



कोल्हापरू प्रकरण.  

 

 कोल्हवपरूचे िहवरवज आशि त्यवांचे शदर्वि िवधर्रवर् बर्े. 

ह ेिहवरवज र्ेडे होते असव प्रर्वद होतव. लोक म्हित की बव्यवांच्यव 

र्वगिकुीिळेु ते रे्डे झवले. कवही म्हित की ते िळुीच रे्डे नवहीत. 

पि केसरी जेव्हव यव सां्थवनवांच्यव कवरभवरवबद्दल शलहवयलव लवगलव 

तेव्हव कोल्हवपरूहून रवजपिवचे अनेक लोक िहवरवजवांबद्दल कवही नव 

कवही िवशहती परुर् ूलवगले. तेव्हव केसरीने त्यवत लि घवतले. सर्ा 

घटनव घडली ती अिी :- शदर्वि िवधर्रवर् बव्यवांच े खवसगी 

कचेरीत एक रविभवऊ ऐनवपरूकर नवर्वचे बव्यवांचे अशतिय शर्श्ववसू 

नोकर होते. िहवरवज शजथे शजथे जवतील, शतथे शतथे ह े रविभवऊ 

हटकून असवयचेच. म्हिनू लोक त्यवांनव िवधर्रवर्वांचे हरे असेही 

कुजबजुत. एकदव २७ नोव्हेंबर १८८१ यव शदर्िी रविभवऊां कडे 

रविचांद्र िेगिुीकर नवर्वचे त्यवांचे शित् आले. रविभवऊ घरवत नव्हते, 

म्हिनू ते रविभवऊां ची र्वट पवहवत बसले. तोपयांत त्यवांनव कवही 

शलहवयचे होते, ते शलशहण्यवसवठी एक कोरव कवगद िोध ूलवगले. 

तेव्हव त्यवांनव एक गुांडवळी शदसली. ती किवची आह ेम्हिनू त्यवांनी 

ती उलगडली तर त्यवत िवधर्रवर् बव्यवांच्यव सहीशनिी 



िहवरवजवांबद्दलचव कवही िजकूर आशि कवही कवगद आशि बव्यवांनी 

ऐनवपरुकरवांनव शलशहलेली पते् होती.  

 आपल्यव हवती िोठे घबवड लवगले ह ेजविनू िेगिुीकर ते 

भेंडोळे शखिवत घवलनू शनघनू गेले, आशि त्यवांनी ती पते् 

ज्ञवनप्रकविचे र्विनरवर् रवनडे यवांनव दवखर्ली. त्यवांनी ते सर्ा कवगद 

लोकिवन्सय, आगरकर, िहवरवजवांची पशहली आई रवधवबवई यवांच े

र्कील नवनव शभडे, यवांनव दवखर्ली. कवयद्यवच्यव अनेक बवजूांनी 

तपवसल्यवर्र रवनड्यवांनी त े कवगद ' ज्ञवनप्रकवि ' िधे छवपले. 

त्यवचरे्ळी िहवरवजवांच्यव पशहल्यव आईचे िखुत्यवरपत् घेतलेले 

कोल्हवपरूवतले प्रशसध्द र्कील नवनव शभडे ह े पणु्यवत आले होते. 

त्यवांनी पणु्यवच्यव सभेत िहवरवज रे्डे नवहीत, त्यवांनव तसां ठरर्लां 

जवतांय असां रसभररत र्िान करून लोकवांनव हलेवर्नू सोडलां. ते 
रवजघरवण्यवपैकी र्कील असल्यविळेु लोकवांनी त्यवर्र शर्श्ववस 

ठेर्लव.  

 सभेचव र्तृ्तवांत दणे्यवसवठी ह्यवचव परविषा केसरीलव घ्यवर्वच 

लवगलव. िग केसरीने बरे्, सगळव कवरभवर ह्यवर्र झोड उठर्ली. 

शभड्यवांनी ही पते् लोकिवन्सयवांनव दवखर्ली. लोकिवन्सयवांनी 

कवयद्यवच्यव नजरेतनू त्यवांची छवननी केली, बव्यवांच्यव सहीचे कवगद 

तपवसले आशि ज्यव अथी शभड्यवांसवरखव र्कील त्यवर्र शर्श्ववस 



ठेर्तो आह े त्यव अथी ती खरीच असली पवशहजेत असां िवनून 

१८८१ च्यव नोव्हेंबरिधे केसरीत छवपली. एर्ढव सगळव बोभवटव 

झवल्यवर्र अाँग्लो इांशडयन र्तृ्तपत्वांनी सरकवरची बवज ू घेऊन 

शर्षयवलव धवर चढर्ली. एर्ढी नवचक्की झवल्यविळेु शदर्वि बरे् 

यवांनी केसरी शर्रुध्द अिनुकुसवनीची शफयवाद ठोकली. केसरीनेही ते 

आव्हवन ्र्ीकवरले. 

  ७ फेिरु्वरीलव िुांबईच्यव कोटवात केस उभी रवशहली तेव्हव 

बव्यवांनी आपल्यवर्रचे आरोप नवकवरले आशि ही पते् िी 

शलशहलेली नवहीतच असां सवांशगतलां. नवनव शभडे, शटळक, आगरकर, 

रवनडे, आशि बखले एर्ढे आरोपी ठरले. आरोपींच्यव र्तीने 

शफरोजिहव िेहतव यवांनी केस लढर्ली. अनेक शदर्स केस चवलली. 

िेर्टी अिरतज्ज्ञवन े ह े ह्तविर बरे् यवांचां नवही आशि ती सही 

कुिीतरी रेसपेपरर्रून उतरर्ल्यवचां सवांशगतलां. लोकिवन्सयवांनी 

्र्ह्ते एक िवफीपत् शदर्वि बरे् यवांनव शलहून पवठर्लां. १८८२ 

सवलच्यव ७ जलैुलव खटल्यवचव शनकवल लवगलव. त्यवत लोकिवन्सय 

आशि आगरकर यवांनव चवर िशहन्सयवांची सवधी कैद अिी शििव झवली 

आशि त्यवांची रर्वनगी डोंगरीच्यव तरुुां गवत झवली. चवांगल्यव 

र्वगिकुीबद्दल त्यवांनव १९ शदर्सवांची सटू शिळवली आशि १०१ 

शदर्सवांची सजव भोगनू दोघे बवहरे आले. यव शदर्सवांिधे 



लोकिवन्सयवांचे र्जन २४ पौंडवांनी आशि आगरकरवांचे १६ पौंडवांनी 

किी झवलां होतां.  

 पणु्यवत हव खटलव चवललव असतव, ज्यरुी नेशटव्ह असते 

तर यव दोघवांनव एर्ढी शििव झवली नसती असव लोकवांचव ग्रह होतव 

म्हिनू ते सटूुन आल्यवर्र त्यवांचव दोघवांचव िोठव सत्कवर झवलव. 

लोकिवन्सयवांचव तरुुां गर्वसवचव हव श्रीगििेव होतव. आशि 

आगरकरवांची ही एकिेर् कैद होती. आपल्यव १०१ शदर्सवांच्यव 

अनभुर्वने तवर्नू सलुवखनू नघुवलेल्यव आगरकरवांनी त्यव १०१ 

शदर्सवांर्र जे पु् तक शलशहलां त्यवत नव्यव रवजकीय तांट्यवत 

पडिवऱयव लोकवांनव एक िहत्र्वचव सल्लव शदलव.  

 '' प्रेि, शर्श्ववस र्गैरे एकीकडे ठेर्नू पक्के नवश्तक बनवरे्. 

जगवतलव हरएक िविसू जिव लफां गव आह ेअसे िवननू उपयोगवच े

जे कवही असेल, त्यवचे टवचि बनर्वर्े. त्यवर्र सह्यव घ्यवव्यवत 

आशि ते ऐर्ज रे्ळ येईपयांत एकव िोठ्यव िजबतू लोखांडी पेटीत 

बांदोब्तवत ठेर्वरे्त. '' कोल्हवपरू प्रकरिवतील परुवव्यवलव उपयोगी 

पडिवरी बड्यव बड्यव लोकवांची सहीसकट पत्ां होती, पि 

घवबरटपिविळेु यव लोकवांनी िवघवर घेतल्यविळेु यव लोकवांनव 

र्वचर्ण्यवसवठी आपि ती हजर न करतव शििव सोसवयलव तयवर 

झवलो असां ते सवांगत. 



  १०१ शदर्स डोंगरीच्यव तरुुां गवत असतवांनवही शटळक 

आशि आगरकर यवांचे र्वदशर्र्वद चवलचू असत. पवांघरवयलव 

शदलेल्यव कवांबळ्यवत सरुर्ांट, कोठडीतली ढेकिवांची रवांग िवरत 

असतवांनव एर्ढ्यव िोठ्यव आर्वजवत र्वद चवलत की अशधकवरी 

येऊन त्यवांनव हळू आर्वजवत बोलवयची तांबी दऊेन जवत. आशि 

शर्षय तरी कोिते. ्र्वथासवध्य करण्यवचे नसत तर, रवष्ट्र कसां पढेु 

नेतव येईल यवच शर्चवरवांिधे दोघे असत.  

  



फवर्ुयसन कॉलेजची मथापना.   

 

  न्सय ूइांशग्लि ्कूलची भरभरवट जोरवत सरुू झवली. १८८१ 

सवलवत केसरी िरवठवही शनघवले. शटळक-आगरकर-शचपळूिकर-

िवधर्रवर् नविजोिी-र्विनरवर् आपटे यवांनव लोक पांचवयतन यव 

नवर्वने ओळख ू लवगले. यव पांचवयतनच्यव िहत्र्वकवांिेलव 

आिखीन धिुवरे फुटू लवगले. आशि कॉलेज कवढवयची कल्पनव 

डोक्यवत घोळू लवगली. त्यवचव पररपवक म्हिजे २४ ऑक्टोबर 

१८८४ यव शदर्िी गद्र ेर्वड्यवत सर रे्डरबना यवांच्यव अध्यितेखवली 

रीतसरपिे डेक्कन एज्यकेुिन सोसवयटीची ्थवपनव करण्यवत 

आली. १८८२ सवली शचपळूिकर यवांचां शनधन झवलां. त्यविळेु 

िळूचे बवकी चौघे, कविीनवथ शत्ांबक तेलांग, र्डा्र्था, र्ेडरबना, 

आशि रवर्सवहबे िांडशलक यवांची तहहयवत सभवसद म्हिनू शनयकु्ती 

झवली. नांतर त्यवत गोळे, केळकर, धवरप यवांचीही नवरे् जोडली गेली. 

अिवतऱ हनेे २ जवनेर्वरी, १८८५ यव शदर्िी, िुांबईचे गव्हनार सर 

जेम्स फग्युासन यवांच्यव नवर्वने फग्युासन कॉलेजची ्थवपनव झवली. 

शर्द्यवर्थयवांची सांख्यव किी होती म्हिनू गद्र ेर्वड्यवतच कॉलेज सरुू 

झवलां. नांतर िोठ्यव थवटविवटवने िवळेच्यव इिवरतीचव कोनशिलव 

सिवरांभ ५ िवचा १८८५ यव शदर्िी करण्यवत आलव पि तो र्वयव 



गेलव आशि चतशु्रुांगीच्यव िैदवनवर्र परत ११ जवनेर्वरी, १८९१ यव 

शदर्िी िुांबईचे गव्हनार लॉडा हरॅरस यवांच्यव ह्ते नर्ीन कोनिीलव 

सिवरांभ पवर पडलव. पि तोपयांत कॉलेजचे र्गा गद्र ेर्वडव आशि 

जर्ळचव होळकर र्वडव यव र्व्तूांिध्येच भरत असत. शििक र्गा 

तोच होतव. ते कॉलेजही नवर्वरूपवलव आलां. ते यि पवहून लॉडा रे 

यवांनी डेक्कन कॉलेजसदु्धव फग्युासन कॉलेजिध्ये सविवर्नू घेण्यवची 

सचूनव चवलकवांनव केली पि िांडळवने ती नविांजरू केली. तेव्हव 

सांतवपलेल्यव लॉडा रे यवांनी डेक्कन कॉलेजलव शिळिवरी सरकवरी ग्राँट 

बांद करून टवकली.  

 शटळक-आगरकर यवांनी सरुू केलेले ह े िवळव-कॉलेज-

केसरी िरवठव ह े ज्ञवनवचे झरे अव्यवहतपवने भरभरून र्वहवयलव 

लवगले. पि केसरी-िरवठव िध्ये यव पवण्यवलव फवटे फुटवयलव 

लवगले. त्यवचां िळू कवरि होतां ते सधुवरक शर्चवरवांचे आगरकर, 

आशि बवकी परांपरवर्वदी लेखक. र्तािवन पत्वसवठी लेखकवांची 

उिीर् नव्हती पि रे्गरे्गळ्यव शर्चवरवांचे अग्रलेख प्रशसद्ध होऊ 

लवगले. त्यवतच रखिवबवई शर्र्वह खटलव, बवलशर्र्वहवचव र्यवचव 

कवयदव यवर्रून सगळीकडेच र्वदवांचां िोहोळ उठलां आशि चवलक 

िांडळवतील ितभेद आिखीनच तीक्ष्ि झवले. इांग्रजी सरकवरने 

आपल्यव चवलीरीतीत कवयद्यवांची ढर्ळवढर्ळ करवयलव आगरकर 

सोडून इतरवांचव शर्रोध होतव. आिचे कवयद ेआम्ही बघ ूहव त्यवांचव 



दृष्टकोन तर आगरकरवांनव सरकवरचव कवयदव िहत्त्र्वचव र्वटत होतव. 

िेर्टी ऑक्टोबर इ. स. १८८७ िध्ये केसरीिध्ये त्यवचव पररिवि 

पवहवयलव शिळवलव. त्यवशदर्िीची जवशहरवत होती – 

  आजपवसनू रव. बवळ गांगवधर शटळक बी. ए. एल. एल. 

बी. हे केसरीचे प्रकविक झवल्यविळेु प्रकविकत्र्वची जबवबदवरी 

त्यवांच्यवर्र आह.े रव. गोपवळ गिेि आगरकर यवांच्यवर्र ती 

जबवबदवरी रवशहलेली नवही.  

 अिवरीतीने आगरकरवांचव केसरीिी सांबांध सांपलव. िग 

गोपवळ कृष्ट्ि गोखले यवांच्यव बरोबर त्यवांनी सधुवरक सरुू केलव. 

सिवजवत होिवऱ यव नर्नर्ीन सविवशजक प्रश्नवांनी शटळक-आगरकर 

यवांच्यवतील दोन शर्रुद्ध प्रर्वहवांची दरी र्वढत गेली. दोघेही बदु्धीिवनी 

आशि ितवशभिवनी यविळेु दोघेही दरू जवऊ लवगले. त्यवांच्यवतच 

नव्ह ेतर त्यवांच्यविळेु सवऱ यव पणु्यवतच दोन शर्चवरवांचे दोन तट पडले. 

सर्वांनवच यव दोघवांबद्दल सवरखवच आदर होतव. दोघेही तवांब्यवांच्यव 

र्वड्यवत िेजवरी िजेवरी म्हिनू एकत्च रवहत होते, व्यर्सवयवतही 

एकत् होते. पि होळकरवांच्यव एकव शनरोपविळेु दोघेही कवयिचे 

दरुवर्ले.  

 घडलां ते असां!  



 इांदरूचे िहवरवज श्रीिांत शिर्वजीिहवरवज होळकर हे 

लोकशहतवसवठी, िरवठीच्यव उन्सनतीसवठी झटिवऱयव सां्थवांनव आशि 

व्यक्तींनव र्ेळोर्ेळी सहव्य करत असत. इ. स. १८८८च्यव 

शडसेंबरिधे त्यवांनी ्थवशनक र्तृ्तपत्वांचे सांपवदक आशि सवर्ाजशनक 

कवयाकते यवांचव दरबवरी प्रथेनसुवर िेलव- पवगोटे दऊेन सत्कवर 

सिवरांभ घडर्नू आिलव. त्यवत शटळक-आगरकरवांनवही आिांत्ि 

होतां. त्यव शदर्िी दोघे गेले नवहीत म्हिनू दसुरे शदर्िी आपल्यव 

ए.डी.सी. लव पवठर्नू त्यव दोघवांनव बांगल्यवर्र बोलवर्लां. त्यवप्रिवि े

ह ेदोघे गेले. िहवरवजवांनी िलेव-पवगोटे दऊेन सत्कवर केलव आशि 

७०० रुपये शदले. लोकिवन्सयवांनव ते पैसे दोघवांच्यवतच र्वटून घेिे 

प्रि्त र्वटलां नवही, म्हिनू ते पैसे डेक्कन एज्यकेुिनच्यव सर्ा 

सभवसदवांिधे र्वटण्यवची िहवरवजवांची अनिुती िवशगतली. 

िहवरवजवांनी त्यवांस सांितीही शदली. पि दसुरे शदर्िी सकवळीच, 

त्यवांनी आपलव शर्चवर बदललव. आगरकरवांनव त्यव रकिेपैकी ४०० 

रू. द्यवर्ेत आशि बवकी 300 रू. सर्ा सभवसदवांिधे र्वटून घ्यवरे्त 

असव शनरोप पवठर्लव. शटळक आगरकर र्वदवचां ह ेिळू बीज.  

  हव शनरोप गेल्यवबरोबर लोकिवन्सयवांनी ए.डी.सी. गपेु्त यवांनव 

पत् शलशहलां आशि शर्चवरलां की, तमु्ही ७०० रू. िैिशिक 

कवयवासवठी आशि सभवसदवांनी त्यवसवठी केलेल्यव त्यवगवसवठी शदले 



आहते असे म्हटले होते. म्हिनू िी ते आिच्यव सर्ा सभवसदवांिधे 

र्वटून घेतले. त्यवसवठी आतव पढेु कवय करवर्ां ते आम्हवलव कळर्व. 

त्यव पत्वची दसुरी कॉपी त्यवांनी आगरकरवांनव शलशहली आशि त्यवांची 

त्यवर्र अनिुती िवशगतली. त्यवर्र आगरकरवांनी लोकिवन्सयवांनव 

खरिरीत पत् शलशहलां आशि त्यवत आिखी ज्यव घटनव घडल्यव 

होत्यव त्यवचव त्यवत उल्लेख केलव. ती घटनव म्हिजे....होळकर 

िहवरवजवांच्यव बांगल्यवर्र सकवळी जवऊन आल्यवर्र आगरकरवांनव 

कळलां की, िहवरवजवांकडून एक िविसू घरी आलव होतव आशि 

पणु्यवतल्यव सर्ा लेखकवांची नवर्ां त्यवने िवशगतली. शर्द्यवर्थयवांिधे 

चवांगल्यव लेखकवांची पु् तकां  र्वटवर्ीत असव िहवरवजवांचव िवनस 

होतव. िग आगरकरवांनी गपु्त्यवांनव एक शचठ्ठी पवठर्नू ्र्त: ' 

र्वक्यशििवांसव आशि शर्कवरशर्लशसत ' शलशहलेली दोन पु् तके 

आगरकरवांनी िहवरवजवांकडे पवठर्ली. त्यव दोन्सही पु् तकवांचां शबल 

४०० रू. झवलां होतां. म्हिनू िहवरवजवांनी शटळकवांनव ४०० रू. 

आगरकरवांनव द्यवरे्त असां कळर्लां होतां. हव व्यर्हवर लोकिवन्सयवांनव 

िवहीत नसल्यविळेु नेहिीच्यव शिर्त्यवप्रिविे लोकिवन्सयवांनी ७०० 

रू. सर्वांिधे र्वटून घणे्यवचां ठरर्लां आशि िहवरवजवांचव त्यवबवबत 

सल्लव िवशगतलव. 



 आगरकर त्यविळेु खर्ळले आशि त्यवांनी अत्यांत बोचरां 

पत् लोकिवन्सयवांनव शलशहलां. त्यवत, 

'' तमु्हीच िहवरवजवांनव ४०० रू. र्ेगळे द्यवयची शचठ्ठी शलहवयलव हर्ी 

होतीत, िलव ह े४०० रुपय ेजन्सिभर परुिवर नवहीत ह ेचवांगलां िवहीत 

आह ेपि, िी तिुच्यवसवरखव श्रीिांत नवही, िलव त्यव पैिवतनू िवझ्यव 

आईर्शडलवांनव कविीयवत्व घडर्वयची होती, तमु्हवलव उत्ति आरोग्य 

लवभलांय पि िलव नवही, िलव पैसे शिळू नयेत अिीच तिुची इच्छव 

असलेली िलव शदसते आह,े अिव कडर्ट िजकूरवचां पत् शलशहलां 

आशि ह ेिवझां तमु्हवलव शलशहलेलां िेर्टचां पत् असेल हहेी जवहीर 

करून पत् सांपर्लां.  

 यव भवांडिवतही त्यवांचे तरुिपिीचे शदर्स आशि त्यवच्यव आठर्िी 

सपु्तपिे दडलेल्यव होत्यव. यव दोघवांची िवळेत शिकर्ण्यवची पध्दत 

अगदी रे्गळी होती. आगरकरवांनी शलशहलां.. िवळेतसधु्दव तमु्ही 

र्गवार्र रे्ळेर्र जवत नव्हतवत.. लोकिवन्सयवांनी पढुच्यव पत्वत उत्तर 

शदलां... तमु्ही शिकर्तवांनव इकडशतकडच्यव भवकडकथव रांगर्नू 

सवांगत बसतव. िवझव पवऊि तवस कवय आशि तिुचव एक तवस कवय, 

शिकर्िीच्यव दृष्टीन े दोन्सही सवरखांच. ही भवांडिां आगरकरवांच्यव 

िेर्टवपयांत चवलचू रवशहली. आगरकरवांनी ितभेदवांिळेु िवळव 

सोडली आशि ते केसरीतनूही बवहरे पडले. एक र्षवानांतर त्यवांनी 



आपलव ्र्त:चव 'सधुवरक' चवल ू केलव. सडेतोड लेखनवसवठी ' 

सधुवरक ' प्रशसध्द झवलव. त्यवतनू आतव र्व्तर् र्वटिवऱयव 

सधुवरिवांचव पवयव घवतलव गेलव. लोकिवन्सयवांनीही डे. ए. सोसवयटी 

ितभेदवांिळेु पढेु सोडली. पैिवच्यव दृष्टीने, धोरि ठरर्ण्यवच्यव 

दृष्टीन,े १८९१ सवली केसरी आशि िरवठवची िवलकी 

लोकिवन्सयवांकडे आली आशि त्यवांच्यव ितृ्यपूयांत त्यवांच्यवकडेच 

रवशहली. दोघवांच्यवत शजव्हवळव आशि शित्पे्रिही खपू होतां, म्हिनूच 

आपल्यव अांत्यसियी आगरकरवांनी लोकिवन्सयवांनव आपल्यव भेटीलव 

बोलवर्नू घेतलां. एरर्ी पवऊि तवसवत अग्रलेख 

सांपर्िवरेलोकिवन्सय, पि आगरकरवांच्यव शनधनवनांतर त्यवांच्यवर्रच्यव 

अग्रलेखवलव त्यवांनव ४ तवस लवगले, तेव्हव लोकिवन्सय घळवघळव 

रडत होते. आगरकरवांच्यव सविवशजक शर्चवरवांपेिव त्यवांच्यव रवजकीय 

आशि औद्योशगक शर्चवरवांकडे कुिी लि शदलां नवही ह ेत्यवांनव द:ुख 

जव्त होतां.  

 आज १२५ र्षवांच्यवनांतर दोघवांच्यव र्वदवत कोि खरां ह ेजर 

ठरर्वयचां झवलां तर त्यवांचे ‘’ सधुवरकव ‘’ िधले लेख आठर्वयल े

हरे्त. त्यवांनव अांत्यसां्कवर अशजबवत आर्डवयचे नवहीत.. तो अश्ि, 

ते िडकां  फोडिां, त्यवांनव बघवर्त नसे. त्यवांच्यव आईच्यव तरेवव्यवलव 

कोितेही शर्धी न करतव, त्यवांनी १०० िवधकुरी शर्द्यवर्थयवांनव 

बोलवर्नू एक िदू भवत आशि १ पैसव दवनधिा केलव होतव. आज 



शकती लोक शर्द्यतुर्वशहनीिध्ये शर्नवसां्कवर अांत्यशर्धी करतवत? 

उलट िविसू शजतकव प्रशसद्ध, शततकव त्यवच्यव अांत्यसां्कवर शर्धीचव 

सोहळव िोठव असतो. त्यवांचव दसुरव लेख होतव, ‘’ शस्त्रयवांचव पेहरेवर्. 

‘’ त्यवत ते शलशहतवत की व्यर्सवयवप्रिविे पेहरेवर् असवर्व, 

चलनर्लनवस सोपव असवर्व. म्हिनू ते एकसवरखव पदर सवांभवळत 

बसिवऱ यव शस्त्रयवांनव, शस्त्रयवांनी किीजसवरखव पेहरेवर् लगुड्यवर्र 

घवलवर्व म्हिजे त्यवांचे दवशगनेही शदसतील..असव आज १०० 

र्षवांच्यवनांतर भवरतवतील िोठ्यव िहरवतील अनेक शस्त्रयव पांजवबी 

डे्रस घवलवयलव लवगल्यव आहते.. ते परुूषवांनव सवांगत की सोन्सयवत 

गुांतर्िकू करण्यवपेिव उद्योगवत सल्लवपैसव गुांतर्व. उत्ति कपडे 

घवलव म्हिजे तिुचव आत्िशर्श्ववस र्वढेल.. आज त्यव र्वक्यवचव 

परवििा घेतलव तर शकती परुुष सोन्सयवत शकती पैसव गुांतर्तवत, त े

अभ्यवसवचां ठरेल. सिवज सधुवरिव करिवऱ यवांनव लोकवांनी दरू ठेर्लां, 

िहशषा कव्यवांनव अनवथ बवशलकवांसवठी शहांगण्यवलव दरू जवऊन आश्रि 

उघडवर्व लवगलव आशि िहवत्िव फुल्यवांनव दगड खवरे् लवगले.  

  आगरकरवांच्यव पवठोपवठ २ र्षवांिध्ये लोकिवन्सयवांनवही 

डेक्कन एज्यकेुिन सोसवयटीचव रवजीनविव दऊेन बवहरे पडवर्ां 

लवगलां. त्यवांनी आपलव रवजीनविव पवठर्नू शदलव.  



  आपल्यव रवजीनवम्यवत त्यवांनी सर्ा कवरिां ्पष्ट शलशहली. 

सोसवयटी ्थवपनेच्यव र्ेळी शििनरी पद्धतीने िवळव चवलर्ण्यवच्यव 

सरुुर्वतीच्यव ध्येयवलव तडे जवऊ लवगले. सर्वांनी सवरखव पगवर 

घ्यवयचव ह े तत्त्र्ही िवगे पडवयलव लवगलां. नर्ीन आलेल्यव 

लोकवांिळेु बहुित िवगे पडवयलव लवगलां. सधुवरक, सनवतनी यवांच्यव 

ितभेदवांिळेु र्वद सरुू झवले. छवपखवनव आशि र्तािवन पत् 

यवांच्यवतही र्वद होऊ लवगले. त्यवर्र िवगा म्हिनू दोन्सही रे्गळी 

केली गेली. यवशिर्वय पगवर, यरुोशपयन प्रोफेसर घ्यवर्व की न 

घ्यवर्व, बोशडांग कवढवर्े की न कवढवर्े, अिव र्वदवांची त्यवत भर 

पडली. लोकिवन्सयवांच्यव सडेतोड बोलण्यवर्रही टीकव झवली. िेर्टी 

लोकिवन्सयवांनी रवजीनविव शदलव. त्यवत ते शलशहतवत,  

 ‘’ िवझ्यवत दोष नवहीत असां नवही. िी टवकून, तोडून 

पषु्ट्कळवांनव दखुवर्लां आह.े पि ते प्रशतशक्रयेपरुतां. िी जे ज ेबोललो 

ते सां्थेच्यव शहतवसवठी. िी तिुच्यवत रवहण्यवने शनरांतर भवांडि े

होण्यवपेिव िी सोडून जवर्ां ह ेबरां. त्यविळेु िळू तत्त्रे् बडुतील पि 

भवांडिे तरी र्वचतील. िी आज िवळव सोडण्यवने सवऱ यव जन्सिवच े

ध्येय सोडले असां र्वटत रवहील पि इलवज नवही. ‘’ सरकवरने िदत 

दऊेन िवळेच्यव कवरभवरवत हवत घवलण्यवचव प्रयत्न केलव, सरकवरने 

हर्ां तर िदत द्यवर्ी पि सां्थेच्यव कविवत ढर्ळवढर्ळ करू नये 

असां त्यवांचां ित होतां. म्हिनूच सरकवरी ग्राँट घेऊ नये यव शर्चवरवच े



होते, आशि त्यविळेुच त्यवांनव शर्रोध झवलव असां त्यवांनी इांग्लांडच्यव 

भेटीत इांग्लांड अाँड इांशडयवच्यव बवतिीदवरलव सवांशगतलां. 

 अिव तऱ हनेे १४ ऑक्टोबर १८९० यव शदर्िी 

लोकिवन्सयवांचव डेक्कन एज्यकेुिन सोसवयटी बरोबरचव सांबांध 

सांपलव.  

 एक दिक ज्ञवनिवगवार्र चवलनू हव िवतांड आतव पढुचां 

दिक लोकशहतवसवठी तळपिवर होतव. इांग्रजवांच्यव कवशहलीलव 

कवरि ठरिवर होतव आशि त्यवांच्यव रोषवचव बळी ठरून अांधवरवच्यव 

कोठडीत जवऊन ग्रहिवसवरखव कवही कवल भवरतीयवांच्यव नेत् पटलव 

आड जविवर होतव. लोकिवन्सयवांसवठी १८९० ते १९०० ह े दिक 

र्वदळी र्वऱ यवांचां ठरिवर होतां आशि शकतीही सयूवाशबांब झवकवयचव 

प्रयत्न झवलव तरी कृष्ट्ि िेघवांच्यव आडून तो आपली प्रभवर्ळ 

चिकवर्त रवहतो तसे ते आिखीनच तजेवने झळवळून उठले. यव 

िेर्टच्यव दिकवत क्रॉफडा प्रकरि, प्लेगचां थैिवन, रवजद्रोहवचव 

खटलव, बवबविहवरवज र्वरस प्रकरि, Rand यवांचव खनू, चवफेकर 

खनू खटलव, ह ेखडतर शदर्स आशि दसुरीकडे ओरवयन यव अिोल 

खगोलिवस्त्रीय सवशहत्यवची शनशिाती यवांनी व्यवपनू गेलां. 

  



ग्रामण्र् प्रकरण – ( प्रार्स्ित्त प्रकरण ) 

 

 यव प्रकरिवलव िळू कवरि पांचहौद शििन चहवपवन. सन 

१८९१ िधली ही गोष्ट. यवलव कवरि एकच व्यक्ती होती. ती म्हिज े

गोपवळरवर् जोिी. ही एक शर्शिप्त र्ल्ली होती. शििि बेतवचां पि 

सविवशजक प्रगतीच्यव बवबतीत सधुवरकवांच्यवही पढेु. आपल्यव 

बवयकोलव, आनांदीबवईलव अिेररकेलव डॉक्टर व्हवयलव 

पवठर्ल्यविळेु ते प्रशसध्दीलव आले. धिा ही एक थट्टव आहे, केव्हवही 

धिा घेतलव-सोडलव तरी त्यविळेु िविसविधे कवहीही फरक पडत 

नवही, धिवांतर हीसधु्दव थट्टव आह ेअसां ित त्यवांनी जवहीर तर केलांच, 

र्र, पणु्यवत सांगिवर्र बवशप्त्िव घेतलव, तो घेतल्यवर्र यवत कवहीही 

अथा नवही, असां म्हिनू परत गांध लवर्लां आशि पवद्री-भटवांर्र तटूुन 

पडले. त्यविळेु शि्ती आशि शहांद ूदोन्सही धिवाच्यव लोकवांची ह्यवांनव 

कुठल्यव धिवातलां िवनवयचां यवर्रून पांचवईत झवली. अिव यव 

िविसवच्यव डोक्यवत एक कल्पनव आली. सशुिशित आशि सधुवरक 

म्हिर्नू घेिवऱ यव लोकवांची फशजती करण्यवचां त्यवांनी ठरर्लां. 

गोपवळरवर्वांची शििनरी लोकवांबरोबर िैत्ी होती, म्हिून त्यवांनी 

रे्तवळपेठेतल्यव पांचहौद शििन िवळेत, शतथले शििक रे. रेशव्हांग्टन 

यवांच्यविवफा त पणु्यवतल्यव पन्सनवस सशुिशितवांनव व्यवख्यवनवचां 



आिांत्ि पवठर्लां. त्यवरे्ळी सधुवरिेचव र्वद जोरवत चवल ूहोतव. यव 

व्यवख्यवनवलव रवनडे आशि लोकिवन्सय गेले. व्यवख्यवन सिुवरच होते, 

पि नांतर टेबलवर्र चहव आशि शब्कीटां आली. जिलेल्यवांची 

अथवातच पांचवईत झवली. चहव न प्यवर्व तर सधुवरक नवहीत, प्यवर्व 

तर आपले लोक र्वईट म्हििवर. परत शििनरीही हसिवर. पि यव 

चहवच्यव पेल्यवत िोठां र्वदळ धिुसत होतां यवची 

गोपवळरवर्वांव्यशतररक्त कुिवलवच कल्पनव आली नवही. 

गोपवळरवर्वांनव बोभवटव करण्यवची जव्त खिुखिुी होती म्हिनू 

त्यवांनी लगचे पिुे र्ैभर् यव र्तृ्तपत्वकडे धवर् घतेली आशि जे आले 

नव्हते त्यवांचीही नवरे् र्तृ्तपत्वत घवतली. पिुेरै्भर्िधे चहव 

घेतलेल्यवांची नवर्ां आल्यवर्र यव परुवतनू र्वहून जवतवांनव रवनड्यवांनवही 

आपल्यव पवठीर्र घेिां लोकिवन्सयवांनव प्रवप्त झवलां. ही नवर्ां र्वचनू 

सनवतनी पिवलव दखल घेिां भवगच पडलां. गोपवळरवर् िजव बघत 

बसले पि जी खोटी नवर्ां त्यवत घवतली गेली त्यवसवठी पिुरैे्भर्लव 

२०० रुपये दांड झवलव.  

 सरदवर बवळवसवहबे नवत ू परुविितर्वदी पिवचे. यवांनी 

िांकरवचवयवांकडे शफयवाद नोंदर्ली. िांकरवचवयवांतफे व्यांकटिवस्त्री 

शनपविीकर आशि न्सयवयगरुू शबांदिुवधर्िवस्त्री धिवाशधकवरी यवांनव 

शनर्वडव करण्यवसवठी पवठर्लां. यव कशििनिळेु गवर्वत जोरवत चचवा 

सरुू झवली. कुिीही त्यवांनव शकां ित दते नव्हतां. कुिी कवहीच र्वईट 



बोलत नव्हतां. ५० लोकवांपैकी ४२ लोकवांनी जवत िोडण्यवसवठी 

चहव घेतलव यवलव परुवर्व शिळेनव. रेशव्हांग्टन सविीलव येईनवत आशि 

गोपवळरवर्वांनव बोलवर्ण्यवची कुिवलव छवती होईनव. त्यवतनू 

लोकिवन्सय जवे्हव धिाग्रांथवांचव भवरव बवांधनू यव शफयवादींशर्रूध्द दांड 

थोपटून उभे रवशहले तेव्हव तर त्यवांनव िवस्त्रवधवरही सवपडेनव. 

लोकिवन्सय म्हिवले चहवलव शर्रोध करिवऱ यवांनी बफा  आशि 

सोडवर्ॉटर शपिवरवांर्रही गनु्सहव दवखलव करवर्व. ह ेपदवथा आपल्यव 

सां्कृतीत नसल्यविळेु त्यवांनव धिाबवह्य सिजण्यवलव आधवरच नवही. 

कशििनच्यव दोघवांनव बवजलूव सवरून िेर्टी िांकरवचवयवांकडे, 

आिच्यव म्हिण्यवप्रिविे शनकवल द्यव, असां सवांगवयचां ठरलां.   

 िेर्टी लोकिवन्सयवांनी केसरीिधनू प्रवयशश्चत्त प्रकरि नीट 

सिजवर्नू सवांगनू सर्ा िवस्त्रवधवर िळू र्चनवांसह शर्िद करून 

सवांशगतलव. कशििनने शनकवल शदलव. शििनिधे जवऊन चहव 

प्यवलेले चवरच होते. लोकिवन्सय, र्वसदुरे्रवर् जोिी, रविभवऊ सवन,े 

आशि परवांजपे यवपैकी, जनितवची नवडी ओळखिवऱयव 

लोकिवन्सयवांनी चहव घतेल्यवर्र कविीस जवऊन सर्ा प्रवयशश्चत्त 

घेतल्यवचव दवखलव शदलव म्हिनू ते सटुले. बवकी शतघवांनव प्रवयशश्चत्त 

घ्यवर्े लवगले. पि एर्ढ्यवर्र ह े प्रकरि सांपलां नवही. सधुवरक 

म्हिर्िवऱयव ज्यवांनी कशििनलव जिुवनलां नवही ते लोकवांकडून र्ीर 

सिजले गेले. पि रवनड्यवांसवरखे सधुवरक म्हिर्िवरे पि 



कशििनलव िवनिवरे होते त्यवांनव लोकवांनी शधक्कवरलां. त्यविळेु 

बखेडव चवलचू रवशहलव. गोपवळरवर्वांच्यव यव उपदव््यवपवचव चहवलव 

गेलेल्यव सर्वांनवच कौटुांशबक त्वसही झवलव. त्यवांनव र्वळीत पडवर्ां 

लवगलां. लोकिवन्सयवांच्यव थोरल्यव िलुीचां लग्न आशि थोरल्यव 

िलुवच्यव िुांजीच्यव रे्ळी शर्धी करण्यवसवठी िवह्यि शिळेनवत, 

्र्यांपवकी शिळेनवत. इतर दोषी लोकवांच्यव घरी जेर्वयलव लोक 

येईनवत. िलुीबवळींनव सवसरची िविसां िवहरेी पवठरे्नवत. श्रवर्िीलव 

लोकिवन्सयवांनीच सगळे शर्धी केले. एक िोठां र्वदळ िेर्टी शर्रून 

गेलां तरी उध्र््त िनवांची पडझड करून गेलां. सगळां एकव 

गोपवळरवर्वांिळेु ! 

 ( ग्रविण्यवच्यव ) प्रवयशश्चत्तवप्रिविेच लोकिवन्सय जेव्हव 

शचरोल केस सांपर्नू भवरतवत आले, तेव्हव परुविितर्वदी लोकवांनी 

ते शर्लवयतेलव जवऊन आल्यवबद्दल प्रवयशश्चत्त कधी घेतील यवकडे 

लि ठेर्लां होतां. िेर्टी शसदे्धश्वर िवस्त्री शचत्वर् ह ेसरळच त्यवांनव 

प्रवयशश्चत्त घ्यव असां सवांगवयलव त्यवांच्यव घरी गेले. तेव्हव ते सपुवरी 

कवतरत आरवि खचुीत बसले होते. त्यवांनी िवस्त्रीजींनव सरळच 

शर्चवरलां की िी तिुच्यवकडे जेर्वयलव येत नवही तर प्रवयशश्चत्त 

घ्यवयलव किवलव सवांगतव? िवझव घरवतही कुिविी सांबांध नवही 

आह.े िी िवझव आचवरीही र्ेगळव ठेर्लव आह.े त्यवर्र आपली 

सां्कृती जपली जवते असव िवस्त्रीजींनी म्हटल्यवर्र ते म्हिवले की 



िी प्रवयशश्चत्त घेईन पि िलव रे्ळ झवल्यवर्र.तमु्हीही उगीचच त्यवचां 

्तोि िवजर् ूनकव. िेर्टपयांत त्यवांनी ते घेतलांच नवही. पि खवडकन 

्पष्ट बोलनू त्यवांनव दखुवर्लांही नवही.. हवच फरक सधुवरक आशि 

त्यवांच्यवत होतव.  

  



पुण्र्ातील प्लेग. 

  

 सवल १८९६ ह े अ्िवनी सांकटवचांच ठरलां. आधीच 

दषु्ट्कवळ, त्यवत प्लेगची सवथ अिव दहुरेी जीर्घेण्यव सांकटवत 

िहवरवष्ट्र भवजनू शनघवलव. ही ब्यबुोशनक प्लेगची सवथ िुांबईतील 

िवांडर्ी भवगवत ऑक्टोबरिध्ये सरुू झवली आशि बघतव बघतव िुांबई 

भर पसरली. ४०० लोक एक िशहन्सयवत ितृ्यिूखुी पडले. त्यव भीतीने 

गवर् सोडून बवकी लोक गजुरवथकडे जवयलव लवगले. ३ िशहन्सयवत 

िुांबईतील कचेऱ यवही बांद पडल्यव. िुांबई सरकवर रोग आटोक्यवत 

आिण्यवसवठी सक्तीचे उपवय योजवयलव लवगलां. गवर्वची ्र्च्छतव 

सरुू झवली. ही सवथ जर्ळच्यव पणु्यवत पोचवयलव रे्ळ लवगलव 

नवही. सरकवरने आधी बेशफशकरी आशि िग लोकवांर्र जलुिू सरुू 

केले. लष्ट्करी शि्तीचव धवक सरुू झवलव. अशधकवऱ यवांनव प्रश्न 

शर्चवरण्यवचव अशधकवर लोकवांकडे ठेर्लवच नवही. लष्ट्करी 

अशधकवरीही उिाटपिे र्वग ू लवगले. दहितीची आर्ड असलेले 

अशधकवरी िदु्दवि शनर्डण्यवत आले. रोग्यवलव सरकवरी 

हॉश्पटलिध्ये नेऊन टवकिां ह ेजलुिूवची छवर्िी बनली. त्यवतच 

राँड नवर्वचव अशधकवरी कनाल शफशलप्स आशि कॅप्टन बेव्हरीज यवांनव 

िदतीलव घेऊन पणु्यवत अर्तरलव आशि लोकवांच्यव त्वसवलव सीिव 

रवशहली नवही.  



 केसरीने लगेच सरकवरचे दोष आशि जनतेिध्ये 

जवगरूकतव आिण्यवसवठी लेख सरुू केले. कोित्यवही घरवत शहन्सदी 

शिपवयवांबरोबर ह ेसोल्जसा शिरवयलव लवगले, र््तूांची उलथवपवलथ 

करिां, र््त ूशखिवत घवलिां, दरे्घरवत शिरून दरे् भ्रष्ट करिां, बटू 

घवलनू घरभर शफरिां आशि कुिी शर्रोध दवखर्लव तर त्यवलव िवरिां 

सरुू केलां..त्यविळेु लोक यव जलुिूवलव त्वसले. केसरीिधनू यव 

लोकव्यथव छवपनू यवयलव लवगल्यव.  

 लोकिवन्सयवांनी ्र्त: शहांदूांसवठी खवसगी हॉश्पटल 

कवढवयचव प्रयत्न सरुू केलव. गवर्वतील डॉक्टरवांनव बोलवर्नू यव 

सवथीसवठी कवय उपवय करवर्ते यवची िवशहती घेऊन ती सरकवरकडे 

शदली. लोकिवन्सयवांच्यव यव प्रयत्नवांनव यि येऊन फग्युासन कॉलेज 

जर्ळ एक खवसगी हॉश्पटल जरव र्रच्यव आशथाक ्तरवतील 

लोकवांसवठी सरुू झवलां. त्यवची व्यर््थव कवळुरवि भवऊ िनसवरवि, 

परिरुवि खपूचांद अिव पढुवऱ यवांकडे दणे्यवत आली. डॉक्टर गदे, 

त्यवांचे भवचे शर्ष्ट्ि ु र्विन भवगर्त, सहस्त्रबदेु्ध, जोग ह े रोग्यवांचव 

इलवज करवयलव लवगले. इथे १० रुपये प्रर्ेि फी आशि १ रुपयव 

रोजचव औषध खचा एर्ढी फी आकवरवयलव सरुुर्वत केली. 

यवशिर्वय ज्यवांनव आपली औषधां घ्यवयची असतील त्यवांनव तीही 

परर्वनगी दणे्यवत आली. त्यविळेु रोगी आशि त्यवचे नवतेर्वईक खषू 

झवले. बघतव बघतव तो एक नवतेर्वईक लोकवांचव गप्पवांचव अड्डवच 



बनलव. लोकिवन्सय रोज शतथ ेएक फेरी िवरत आशि एक फेरी प्लेग 

कचेरीत करत असत. यवशिर्वय पणु्यवतील धिुवकूळवर्र 

अग्रलेखवतनू सिवचवर घतेच असत. ज्यव घरवत रोगी सवपडे, त्यव 

लोकवांसवठी शर्लगीकरि र्सती ्र्वरगेटवजर्ळ उघडण्यवत 

आली.. त्यवांच्यव जेर्िवखवण्यवसवठी कपडे धणु्यवसवठी रे्गळव 

ररलीफ फां ड गोळव करण्यवत आलव. एर्ढ्यव प्रयत्नवांनी २ िशहन्सयवत 

रोग आटोक्यवत आलव. िे िशहन्सयवांनांतर लोकजीर्न सरुळीत सरुू 

झवलां. राँड च्यव जलुिूवांचव कहरही किी झवलव पि लोक त्यवलव 

शर्सरले नव्हते. सवथीच्यव रे्ळी गवर्ी शनघनू गेलेले लोकही परत 

आले. 

  १२ जनूलव लोकिवन्सयवांनी शिर्जन्सिवचव आिखी एक 

उपक्रि पणु्यवतील लकडीपलुवजर्ळच्यव शर्ठ्ठल िांशदरवत उत्सर् 

सरुू केलव. यवआधी शिर्रवज्यवशभषेक उत्सर् रवयगडवर्र झवलव 

होतव. यव नर्ीन कवयाक्रिवत पोर्वडे कीतान तर झवलांच पि प्रो. भवन ू

यवांनी अफजलखवनवचव शिर्रवयवांनी खनू केलव हव त्यवकवळचव 

प्रचशलत सिज कसव चकुीचव आह े यवर्र भवषि केलां. नांतर 

लोकिवन्सयवांचांही भवषि झवलां. यव कवयाक्रिवर्र िुांबईच्यव पत्विध्ये 

ज्टीस यव टोपि नवर्वने कुिीतरी, र्वक्यवांची तोडिोड करून हव 

रवजद्रोह आह ेअसव लेख शलशहलव होतव. त्यवच रे्ळी लोकिवन्सयवांनव 

आपल्यवर्र कवहीतरी सांकट येिवर यवचव अांदवज लवगलव होतव.  



 यवलव कवरिांही तिीच होती. िरवठव केसरीचव तवबव 

आल्यवपवसनू अग्रलेखवांची धवरदवर भवषव सरूीप्रिविे सरकवरच्यव 

चकुीच्यव धोरिवांर्र शफरवयलव लवगली होती. लोकिवन्सयवांची र्वढती 

लोकशप्रयतव, त्यवांनी सरुू केलेले उत्सर्, त्यवतनू होिवरी जनजवगतृी 

यविळेु लोकनवयकत्र् त्यवांच्यवकडे र्ळवयलव लवगलां होतां. 

कॉ ांग्रेसिधेही त्यवांचां र्जन र्वढवयलव लवगलां होतां..ह े सगळां 

सरकवरलव सलवयलव लवगलां होतां. कुठेतरी कसांतरी त्यवांनव 

अडकर्वयची सांधी सरकवर िोधवयलव लवगलां होतां आशि ती 

शिळवली पणु्यवतच नव्ह े तर सवऱ यव िहवरवष्ट्रवत खळबळ उडर्नू 

टवकिवऱ यव एकव रे्गळ्यवच घटनेिळेु.  

   जनू िशहनव सरुू झवलव आशि लोकिवन्सयवांर्र आशि 

पणु्यवर्र कोसळलां ते सलुतवनी सांकट. ते र्षा आशि तो िशहनव 

शव्हक्टोररयव रविीच्यव ज्यशुबली सिवरांभवचव होतव. जनूच्यव 

केसरीच्यव अग्रलेखवतनू शव्हक्टोररयव रविीर्र लोकिवन्सयवांनी 

कौतकुवचे लेख शलशहले. २२ जनू उजवडलव. त्यव रवत्ी 

गिेिशखांडीजर्ळच्यव गव्हनार बांगल्यवत रविीच्यव सिवरांभवशनशित्त 

खवनव होतव. त्यवलव िोठे िोठे प्रशतशष्ठत लोक जिले होत.े सिवरांभ 

सांपल्यवर्र Rand आशि त्यवचे ्नेही आय्टा दवम्पत्य िध्यरवत्ी 

बग्गीतनू परत जवयलव शनघवले तेव्हव गिेि शखांडीतील झवडीतनू 

अचवनक एक िलुगव आलव, गवडीच्यव िवगच्यव बवजनेू चढलव 



आशि त्यवने राँड यवांच्यवर्र गोळी झवडली, पि ती गोळी त्यवांच्यव 

खवांद्यवलव लवगली म्हिनू ते जखिी होऊन गवडीत पडले, त्यवचर्ेळी 

दसुऱ यव िलुवने आय्टा यवच्यवर्र हल्लव केलव. त्यवत शि. आय्टा 

ठवर झवले आशि बवई र्वचल्यव. त्यव ओरडवयलव लवगल्यव, तेव्हव 

गोळीबवर करून ती िलुां नवहीिी झवली. गोळीबवरवचव आर्वज 

ऐकून पोशलस, लोक धवर्ले आशि राँड यवांनव हॉश्पटल िध्ये घेऊन 

गेले. ११ शदर्सवांनी त्यवांचव ितृ्य ू झवलव, पि त्यवांनी आपल्यव 

जबवनीत िलुवचां र्िान केलां त्यव आधवरे सकवळपवसनू खनु्सयवांचव 

िोध सरुू झवलव.  

 दसुरे शदर्िी दोन तलर्वरी, दगड आशि एक बवटली अिव 

र््त ूघटनव्थळी शिळवल्यव. पणु्यवलव पोशलसवांची छवर्िीच तयवर 

व्हवर्ी इतके पोशलस तैनवत केले गेले. नेिक्यव त्यवच र्ेळी 

रवयगडवची शिर्वजी उत्सर्वची परर्वनगी नवकवरिवरे लॅम्ब कलेक्टर 

म्हिनू पणु्यवत आले आशि त्यवरे्ळी गव्हनारकडून परर्वनगी 

आिर्िवऱ यव लोकिवन्सयवांचव सडू उगर्वयांलव त्यवांनव शनशित्त 

शिळवलां. लोकिवन्सयवांनी सरकवरचे डोके शठकविवर्र आह ेकवय असव 

सिसिीत प्रश्न केसरीतनू शर्चवरत आपलव शनषेध जवहीर केलव. 

खनु्सयवलव पकडून दिेवऱ यवलव सरकवरकडून २०,००० रुपयवांचां 

बिीस जवहीर करण्यवत आलां. ( यव घटनेिधलव एक िहत्त्र्वचव िदु्दव 

सरोशजनी नवयडू यवांनी िवांडलव होतव. एर्ढव िोठव अशधकवरी, 



एर्ढ्यव अपरवत्ी कवर िधनू न जवतव, तो बशग्गतनू कव गेलव? 

त्यवच्यवबरोबर पोशलस सरुिव कव नव्हती? ) 

 त्यव आधीच लोकिवन्सयवांनी रवज्य करिे म्हिजे सडू उगर्िे 

नव्ह ेअसव लेख १३ तवरखेच्यव केसरीतनू शलशहलव. त्यवच सिुवरवस 

पवलािेंटिध्ये लोकिवन्सयवांचां भवषि रवजद्रोह आह ेकवय असव प्रश्न 

शर्चवरलव आशि ्टेट सेके्रटरीने, तो िुांबई सरकवरचव शनिाय आह े

असां उत्तर शदलां तेव्हवच लोकिवन्सयवांनव भशर्ष्ट्यवतील खटल्यवचव 

अांदवज आलव होतव..म्हिनूच त्यवांनी िरवठव पत्वत ‘ र्वदळ येऊ 

घवतलांय, धोक्यवचव बवर्टव लर्करच उभवरलव जवईल असां 

सवांकेशतक भवषेत शलशहलां. त्यवत भर पडली ती लांडनिध्ये 

असलेल्यव गोपवळ कृष्ट्ि गोखल्यवांनी िॅ ांचे्टर गवशडायनच्यव 

बवतिीदवरवलव शदलेल्यव िलुवखतीत ते म्हिवले, ‘’ प्लेग कशिटीने 

अशतिय जलुिू केले म्हिनू ह ेखनू झवले असवरे्त. त्यवांनी असांही 

सवांशगतलां की सोल्जसा आशि प्लेग अशधकवरी बवयकवांनव र्त्यवर्र 

आिनू तपवसत असत. एकदोन बवयकवांर्र जलुिू होऊन त्यवांनी 

जीर्ही शदलव. यव शर्धवनवचव भडकव उडवलव आशि शर्लवयतते 

बसलेल्यव गोखल्यवांनव कुिीतरी चकुीची िवशहती परुर्ली होती हहेी 

बवहरे आलां. गोखल्यवांनव त्यवबद्दल िवफी िवगवयची रे्ळ आली.  

 त्यवतच सरकवरने प्लेग कवळवत जरवही जलुिू झवलव नवही 

ह े शर्धवन केल्यवबरोबर लोकिवन्सयवांनी जनतेलव केसरीिधनू 



आर्वहन करत आपल्यव तक्रवरी आपल्यव पत्त्यवांसकट शलहून पवठर्व 

असां २० जलैुच्यव पत्वत सवांशगतलां. सरकवरलव खोटां पवडण्यवसवठी 

कचेरीकडे आलेले सर्ा परुवरे् गोळव करून िुांबईच्यव चॅशम्पयन पत्वत 

सोलजसाच्यव जलुिूवांचव भडकव उडर्वर्व म्हिनू ते २७ जलैुलव 

िुांबईत आले. तोपयांत िुांबईत पशहलां रवजद्रोहवचां चक्रीर्वदळ 

घिुवयलव लवगलां होतां, अांगवर्र येऊन आदळवयचां होतां, आशि ते 

आलांच. यव र्वदळवत दरे्दवरवसवरखे तवठ कण्यवने, लोकिवन्सय उभ े

रवशहले. आकवि कोसळलां तर त्यवच्यव छवतीर्र पवय दऊेन 

त्यवच्यवर्र उभव रवहीन म्हििवरे लोकिवन्सय, खरांच त्यव र्वदळवलव 

पवयदळी तडुर्नू उभे रवशहले आशि एकव परीने त्यवांनी इांग्रजवांच्यव 

कपट नीतीचवच शनभायपिे चरुवडव केलव. आपलां िनोबल, आपली 

रवष्ट्रभक्ती, आपली सहनिशक्त, ददुाम्य शर्रोधिशक्त, कवयद्यवचां ज्ञवन 

आशि लढण्यवची दधुार शहांित यव सर्वांचव तो एक अशग्नपरीिेसवरखव 

उत्तुांग आशर्ष्ट्कवर ठरलव. त्यवच शदर्िी २७ जलैुलव सरकवरी 

सॉशलशसटर शनकलसन यवांनी ओररएांटल रवांसलेटर शिझवा अब्बवस 

अली बेग यवांच्यव सहीने १२४ अ कलिवखवली िुांबईचे चीफ 

िवशज्रेट ्लेटर यवांच्यवसिोर शफयवाद दवखल केली. आशि शटळक, 

आयाभषूि छवपखवन्सयवचे िॅनेजर बवळ, आशि हररभवऊ गोखल े

यवांच्यवशर्रुद्ध पकड र्ॉरेंट आशि झडती र्ॉरेंट घेतलां. 



 लोकिवन्सय ्र्त:च यव चक्रीर्वदळवच्यव तडवख्यवत 

अडकवयलव त्यवच शदर्िी आपलवही सरकवरशर्रुद्धचव दवरूगोळव 

घेऊन िुांबईत पोचले होते आशि नेहिीप्रिविे आपले शित् दवजी 

आबवजी खरे, हवयकोटा र्कील, यवांच्यव आांग्रेर्वडीतील घरी उतरले 

होते. रवत्ीचां जेर्ि उरकून दोघे बवहरे येऊन बसले इतक्यवत गोरव 

सवजांट आलव, त्यवने र्ॉरांट दवखर्लां. खरे-शटळक दोघवांनवही लगेच 

त्यवचव अथाही कळलव. घरच्यव गड्यवलव आपलव शबछवनव 

बवांधवयलव सवांगनू लोकिवन्सय पोलीसवबरोबर त्यवच्यव गवडीत बसले 

आशि खरे जविीन शिळतो कव ते शर्चवरवयलव िवशज्रेटकडे गेले. 

लोकिवन्सयवांनव घेऊन गवडी तडक पोशलस कशििनरवांच्यव 

ऑशफसिध्ये आली. लोकिवन्सयवांनव एकव खोलीत बांद करून कुलपू 

लवर्ण्यवत आलां. दवजीसवहबे खरे िवशज्रेट ्लटेरकडे गेले पि 

कवहीही होऊ िकिवर नवही असां त्यवांनी सवांशगतल्यवर्र खरे पोशलस 

कचेरीत आले, आशि लोकिवन्सयवांच्यव बांद खोलीचां दवर ठोठवर् ू

लवगले. पि तोपयांत लोकिवन्सयवांनव गवढ झोप लवगली होती आशि 

ते घोरत होते. दसुऱ यव शदर्िी धिाज्ञ रविदवसवांच्यव भशूिकेतनू योद्धव 

शिर्रवयवांच्यव भशूिकेत जविवर होते. एक ज्ञवनिवतांड झोपी गेलव 

होतव आशि एक शर्शधज्ञ, रवजनीशतज्ञ, ्र्वतांत्र्य सेनवनी आरोपीच्यव 

शपांजऱ यवत उभव रवहिवर होतव. सत्तवधीि औरांगजेब सगळे सवरखेच.. 

कुशटल, पवतवळयांत्ी, कू्रर.  



 आयाभषूि छवपखवन्सयवचे िवलक हररभवऊ गोखले, तेव्हव 

कोकिवत गेले होते, शटळकवांच्यव अटकेची तवर शिळतवच, र्वटेत 

केळिीलव धोंडोपांत शर्द्ववांस यवांच्यव घरी जवऊन त्यवांनव घेऊन 

िुांबईलव यवयलव शनघवले. २८ जलैुलव पणु्यवत िोठी धरपकड झवली. 

जप्ती झवली. पिुे िहर हवदरलां. त्यवच शदर्िी िुांबईत जविीनवसवठी 

केलेल्यव अजवार्र ्लेटर यवांच्यवपढेु सनुवर्िी झवली. लोकिवन्सयवांनव 

जविीन नविांजरू झवलव. यव शनिायवशर्रुद्ध परत हवयकोटवात अजा खरे 

आशि सेटलर्वड यवांनी दवखल केलव. न्सयव. रवनडे आशि पवसान्सस 

यवांनी शनकवल शदलव की दोनच शदर्सवत पोशलस खटलव चवल ूहोिवर 

आह ेम्हिनू जविीन नविांजरू. बॅरर्टर दवर्र यवांनी कोटवालव सवांशगतलां 

की र्तािवनपत्वचे जप्त केललेे कवगद परत करव नवहीतर लोक 

खनुिीपिवचव आरोप करतील तेव्हव कवगदपत् लगेच शिळवली. 

त्यवचरे्ळी पणु्यवत सरदवर बवळवसवहबे नवत ू आशि त्यवांचे बांध ू

तवत्यवसवहबे यवांनवही अटक झवली. तवत्यवसवहबे नवत ूयवांनव पणु्यवहून 

आगगवडीने नेतवनव र्वटेत ठवण्यवच्यव तरुुां गवत टवकलां आशि सरदवर 

बवळवसवहबेवांनव सवबरितीच्यव तरुुां गवत नेलां.   

 २ ऑग्टलव खटलव सेिन कशिट होऊन न्सयव. बदरुद्दीन 

त्यबजी यवांच्यवसिोर जविीनवसवठी सनुवर्िी झवली. खटलव 

चवलर्ण्यवस कवगदपत्वांची गरज लवगेल त्यवसवठी लोकिवन्सयवांनव 

िोकळां करिां जरुरीचां आह ेअसां दवर्र यवांनी सवांशगतल्यवर्र कोटवाने 



शकती जविीन दिेवर शर्चवरलां, तेव्हव शकतीचवही दऊे असां दवर्र 

यवांनी म्हटल्यवर्र २५,००० हजवरवांचे दोन आशि ५०,००० रु. 

शटळकवांचव जवत िचुलकव घऊेन लोकिवन्सयवांनव िोकळां करण्यवचव 

शनकवल कोटवाने शदलव. हे दोन २५००० रुपयवांचे जविीन द्यवयलव 

तयवर असिवरे दोन दरे्दतू तयवरच होते. त्यवांची नवर्ां होती, यिर्ांत 

शर्ष्ट्ि ु नेने आशि द्ववरकवदवस धरिसी. न्सयव. रवनडे यवांनी 

लोकिवन्सयवांनव जविीन शदलव नवही आशि तो त्यबजींनी शदलव 

यवर्रून िसुलिवनवांनी तमु्ही कसले िवह्मि.आिच्यव 

िसुलिवनवनेच त्यवांनव जविीन शदलव असां म्हिवयलव िवगेपढेु पवशहलां 

नवही. नेने यवांचां ऋिही लोकिवन्सय आजन्सि शर्सरले नवहीत. 

खटल्यवच्यव र्ेळी कोटवाबवहरे २/३ हजवर लोक गोळव झवलेले होते.  

 लोकिवन्सयवांच्यवर्रील अढळ पे्रिवची एक गोष्ट सर्ा 

पिुेकरवांनी केली ती म्हिज े एकजटुीने केलेली शडफेन्सस फां डवची 

शनशिाती. प्लेगच्यव कवळवत आपल्यवर्रील पररिविवांची भीती न 

बवळगतव, आपल्यव बवांधर्वांच्यव अन्सयवयवलव शनभीडपिे र्वचव 

फोडिवऱ यव लोकिवन्सयवांनव पैिवची गरज लवगिवर होती तरच त्यवांनव 

आपल्यवशर्रुद्धचव खटलव चवलर्तव येिवर होतव. म्हिनू यव फां डवची 

घोषिव करण्यवत आली आशि लोकवांनी भरभरून त्यवलव प्रशतसवद 

शदलव. बांगवलच्यव लोकवांनीही रक्कि पवठर्ली. अितृ बझवरचे 

सांपवदक, शिशिरकुिवर, िोतीलवल घोष, सरेुन्सद्रनवथ बॅनजी यव 



सर्वांनी िदत केली. िुांबईलव जवतवांनव आपल्यवजर्ळचे ३ हजवर 

रुपये लोकिवन्सयवांनी बरोबर घेतलेच होते, तेही िवगनू आिलेलेच 

होते. शिर्वय आतव कठोर शििव होिवर यवची खवत्ी असल्यविळेुच 

जवतवांनव आधी आपलां ितृ्यपूत् तयवर करवयलव भवचे धोंडोपांतवनव 

घेऊन बसले... होती कुठे िोठी इ्टेट? त्यव सवांपशत्तक श्थतीचां भवन 

येऊन दोघवांच्यवही डोळ्यवत पविी आलां पि ििभरच..  

 जविीन शिळवल्यवबरोबर खटल्यवच्यव प्रशतर्वदवच्यव 

तयवरीसवठी लोकिवन्सय पणु्यवत आले आशि चक्रीर्वदळवच्यव 

भोर्ऱ यवतच अडकले. आगगवडीच्यव प्रर्वसवत गवडीने एकव 

बोगद्यवतनू दसुऱ यव दीघा बोगद्यवच्यव अांधवरवत शिरून भशर्ष्ट्य 

अांधवरवत बडुवर्ां तिी अर््थव करिवरी घटनव त्यवांची र्वट पवहत 

बसली होती. इांग्रजवांचव लवदलेलव खटलव हव एक बलवढ्य सत्तवधीि 

ित्िूी लढ्यवचव प्रकवर होतव. सेनवनी र्तृ्तीच्यव लोकिवन्सयवांनव 

त्यवची भीती कदवशपही नव्हती. पि पणु्यवत यिेवरां सांकट ह ेशनयतीने 

केर्ळ त्यवांच्यव सत्र् परीिेसवठी शनशिालेलां होतां असां र्वटवर्ां 

अिवप्रकवरचां होतां, आशि त्यवलव कवरिही इांग्रज नवर्वचव ित्चू 

होतव.   

 पणु्यवत लोकिवन्सय आले तेव्हवच त्यवांचे परि्नेही 

बवबविहवरवज प्लेगने आजवरी पडले. त्यवांची तरुि पत्नी गभार्ती 

होती. आपल्यव कविवतनू सर्ड कवढून लोकिवन्सय त्यवांनव पवहवयलव 



गेले. बवबविहवरवजवांची सांपशत्त, त्यवांची तरुि पत्नी, दसुरव र्वरस 

नसिे, यव पररश्थतीचां गवांभीया ओळखनू लगेच लोकिवन्सयवांनी 

हुिवरीने तीन डॉक्टर बवबविहवरवजवांसवठी नेिले. एक िोदी ह ेपवरसी, 

दसुरे शर्श्रवि ह ेिवह्मिेतर, आशि शतसरे शसशव्हल सजान िेकोनकी. 

ही योजनव सरकवरच्यव भवर्ी सांकटवच्यव दृष्टीने िहत्र्वची होती. यव 

शतघवांची औषध योजनव सरुू झवल्यवर्र बवबव िहवरवजवांनव आपल्यव 

भशर्ष्ट्यवचव अांदवज येऊन त्यवांनी ितृ्यपुत् बनर्वयचां ठरर्लां. त्यवर्र 

पशहल ेदवदवसवहबे खवपडे जे त्यवांचे व्यवही आशि ्र्त: िोठे र्कील 

होते, दसुरे त्यवांच्यव इ्टेटीची दखेभवल करिवरे नवगपरूकर, आशि 

इतर चवर लोक र्टी आशि एशक्झक्यटुर म्हिनू आिली आशि 

ितृ्यपुत् पवर पडलां. बवबविहवरवज ह ेकोल्हवपरूचे सरदवर. औरांगवबवद 

जर्ळच्यव बवबरे गवर्चां िळू घरविां. दौलत िोठी पि कजवाच्यव 

ओझ्यवखवली दबलेली. त्यविळेु ितृ्यपूत् कवळजीपरू्ाक करवयलव 

हर्ां होतां ते कवयद्यवच्यव दृष्टीतनू लोकिवन्सयवांनी पवर पवडलां. 

रवजद्रोहवच्यव खटल्यवचां ओझां डोक्यवर्र असतवांनवही 

बवबविहवरवजवांच्यव केर्ळ अशत आग्रहविळेु लोकिवन्सयवांनव र्टी 

म्हिनू त्यव ितृ्यपुत्वर्र सही करवर्ी लवगली.  

  



राजिोहाचा पस्हला खटला – 

  

िुांबईत ८ सप्टेंबरलव. न्सयव. ्रवची यवांच्यव हवतवखवली रवजद्रोहवचव 

खटलव सरुू झवलव. ज्यरुींिध्ये ५ इांग्रज, एक ज्य,ू एक पवरसी, आशि दोन 

दशििी लोकवांची शनयकु्ती करून सरकवरने आपलव कवळव ितलब उघड 

केलव. कवरि यव कुिवलवही िरवठीचव कवहीही गांधही नव्हतव िग 

अग्रलेखवांच्यव भवषेर्रून ह े कवय शनिाय घिेवर होते? िग रवजद्रोही 

अग्रलेखवांच्यव िब्दवांची शचरफवड सरुू झवली.. िेर्टी ज्यरूीनी पवऊि तवस 

शर्चवर शर्शनिय करून सहव शर्रुद्ध तीन ितवांनी लोकिवन्सयवांनव दोषी ठरर्लां. 

न्सयवयितूीनी सहव िशहन्सयवांची सक्त िजरुीची शििव सनुवर्ली. सरकवरने 

आपली सडूबदु्धी र्वपरुन एक अांगवर झवकवयचव प्रयत्न केलव पि त्यवच्यव 

झळव त्यवांनवच लवगल्यव. कवरि शहांदु् थवनभरच्यव र्तािवनपत्वांनी, यव 

अन्सयवयवशर्रुद्ध आपलव शनषेध व्यक्त केलव. शिर्वय ज्यव १२४ अ 

कलिवखवली हव आरोप लवर्ण्यवत आलव तेही कलि जनुां अडगळीत 

पडलेलां होतां. 

 लोकिवन्सयवांनव िुांबईलव आधी डोंगरीलव आशि िग 

भवयखळ्यवच्यव तरुुां गवत ठेर्लां गेलां. तरुुां गवत रोज त्यवांनव कोरडी भवकरी 

आशि कोरडी चटिी शिळे. कवांदव लसिूवच्यव भवजीलव ते हवत लवर्त 



नसत. भवकरीचे पवतळ पवपदु्र ेपवण्यवत शभजर्नू खवत.. एर्ढां तरी जेर्ि 

भवरतवतील अनेक गरीबवांनव कुठे शिळतां, असां र्र म्हित. पि िरीरवर्र 

व्हवयचव तो पररिवि झवलवच. र्जन झपवट्यवने किी होऊ लवगलां.. त्यवांचे 

ओठ कवळे पडले आशि आर्वज बांद झवलव. त्यवतच िुांबईत प्लेगने परत 

आपलव अर्तवर धवरि केलव होतव. िेर्टी त्यवांनव कवही बरांर्वईट झवलां तर 

लोकिोभ र्वढेल म्हिनू त्यवांची रर्वनगी येरर्ड्यवलव पणु्यवत करण्यवत 

आली. ती बवतिी इतकी गपु्त ठेर्ली गेली की फक्त एक पोशलस अशधकवरी 

आशि िुांबईचे ् टेिनिव्तर यवांनवच परू्ा कल्पनव शदली होती. लोकिवन्सयवांनव 

पणु्यवलव हलर्तवनव फ्टा क्लवस बोगीत त्यवांनव बसर्ण्यवत आलां आशि 

डब्यवचे सर्ा दरर्वजे शखडक्यव बांद करण्यवत आले. पि कल्यवि ्टेिनर्र 

डबव उघडवर्वच लवगलव आशि सबांध एकव डब्यवत प्लेगच्यव झडतीसवठी 

असलेल्यव एकच प्रर्वसी लोकिवन्सयवांचां नवर् जवहीर करवर्ांच लवगलां. 

त्यविळेु एकदि ्टेिनर्रच्यव सर्ा लोकवांनव ही बवतिी कळली आशि 

शटळक शटळक यव घोषिवांनी प्लॅटफॉिा भरून गेलव. तेर्ढ्यवत गवडी सटुली. 

लोकिवन्सय िुांबईहून पणु्यवलव तरुुां गवत आले. येरर्ड्यवलव त्यवांनव 

आिल्यवर्र दधू भवत शिळवयलव लवगलव. कुिी सदय शिपवई कधीतरी 

त्यवांची आर्डती सपुवरी त्यवांनव दऊे लवगलव आशि तेही तोंड बवजलूव करून 

ती शचिटु तोंडवत टवकू लवगले. कवही शदर्सवांनी रांग तयवर करण्यवचां कवि 

त्यवांनव शदलां.  दसुरीकडे पणु्यवत राँड यवांचे खनूी दविोदर हरी चवफेकर 

आशि त्यवांचे दोन बांध ुयवांनव अटक होऊन लोकिवन्सयवांचव यव खनुवत कवहीही 



सहभवग नव्हतव ह ेउघड झवलां होतां, तरी लोकिवन्सयवांनव कव शििव होते आह े

यवर्र सर्ा पत्वांनी भशडिवर चवल ूकेलव. िुांबईच्यव टवइम्स िधेही लोकवांकडून 

यवच िजकूरवची पत्ां यवयलव लवगली. खरां तर शििव होऊन सहव िशहने 

झवले होते. दविोदर हरी चवफेकर यवलव फविीची शििवही झवली होती. 

त्यवांचव भवऊ बवळकृष्ट्ि हव फरवर झवलव होतव. लोकिवन्सयवांर्रचव 

रवजद्रोहवचव खटलवच िळुी तकलवद ूपवयवर्र रचलव होतव. त्यविळेु इांग्लांड 

सरकवरलव लोकिवन्सयवांनव सोडवयलव कवहीतरी कवरि हर्ां होतां म्हिनू 

कवहीतरी सचूनव िुांबईलव त्यवांनी पवठर्ल्यव होत्यव. त्यवत लोकिवन्सयवांनी 

यवपढेु रवजकवरिवत भवग घऊे नये आशि जवहीर सभवांनव होिवऱ यव सत्कवर 

सिवरांभवत भवग घऊे नये अिव दोन सचूनव सरकवरने त्यवांच्यवपढेु ठेर्ल्यव. 

त्यव लोकिवन्सयवांनी कबलू करिां िक्यच नव्हतां. त्यवतच ऋग्रे्दवर्रचे पांशडत 

िॅक्सिलु्लर यवांनव लोकिवन्सयवांनव तरुुां गवत ठेर्ल्यवची बवतिी कुिीतरी 

सवांशगतली. १८९३ सवली ओरवयनच्यव शनशित्तवने त्यवांचव पत्व्यर्हवर झवलव 

होतव. िॅक्सिलुर यवांनी आपल्यव पु् तकवची प्रत येरर्डव तरुुां गवत 

लोकिवन्सयवांनव पवठर्ली.  

 िुांबईच्यव चॅशम्पयन पत्वच्यव चेंबसा यवांनव ही प्रत चटोपवध्यवय यवांनी 

पवठर्ली आशि एक पत् त्यवबरोबर जोडून त्यवत म्हटलां की लोकिवन्सयवांनव 

सौम्यपिे र्वगर्वर्ां असां त्यवांनव र्वटतां आशि जर कुिी लोकिवन्सयवांच्यव 

सटुकेसवठी अजा केलव तर सरकवरचे िन र्ळर्ण्यवस िीही िक्य शततकी 



िदत करीन. त्यवचव उपयोग झवलव. लगेच असव अजा ्टेट सेके्रटरीकडे 

करण्यवत आलव आशि त्यवर्र दवदवभवई नर्रोजी, िॅक्सिलुर, सर ररचडा 

गवथा, हांटर आशि अनेक िोठे लोक यवांच्यव सह्यव त्यवर्र होत्यव. त्यवत 

त्यवांनी सर्वांनी जी कलिे शलशहली होती, ती सरकवरलव सिवसिीत चपरवक 

दिेवरी होती. १. शटळक ह े रवजशनष्ठ प्रजवजन असनू त्यवांनी रे्ळोरे्ळी 

सरकवरलव िदत केली आह ेआशि कवयद ेकौशन्ससलवत त्यवांची शनर्डिकू 

सरकवरने िांजरू केली होती. २. प्लेगिळेु जे प्रिोभक लेख प्रशसद्ध झवले 

तेव्हवच त्यवांच्यवर्र रवजद्रोहवचव खटलव भरवयलव हर्व होतव. ३. 

इांग्लांडप्रिविेच शहांदु् तवन सरकवरर्र टीकव केली तर चवलवर्ी. पि 

ज्यवतऱ हनेे पशहलवच जबरद्त घवलव शटळकवांर्र झवलव तो िवत् योग्य 

नव्हतव. ४. ओरवयनर्रुन ते शर्द्ववन पांशडत आहते असे र्वटते आशि 

शहांदु् तवनशर्षयक गोष्टीत त्यवांचे िन शर्िेष रित असते. ५. तरुुां गवतील सक्त 

िजरुीसवरखी कविे यवांनव करण्यवची सर्य असिे िक्य नवही, आशि 

शतथल्यव कडक शि्तीचव त्यवांच्यव प्रकृतीर्र र्वईट पररिवि झवलव आह.े 

६. राँड सवहबेवांचव खनूी सवपडलव आह,े केसरीिधील लेखवांर्रून त्यवलव 

पे्ररिव झवलेली नवही. ७. शटळकवांनव शििव झवल्यवने कवयद्यवची इभ्रत 

रवखली जवऊन न्सयवयवच े कवया होऊन गेले आह.े१२४ अ यव 

कलिवखवलचव हव त्यवांच्यवर्रचव हव पवशहलवच अपरवध असल्यवने एर्ढी 

दहित परेु आह े आशि शििव किी केल्यवने सरकवरवबद्दल लोकवांच्यव 

िनवत चवांगली भवर्नव येईल.  िॅक्सिलु्लर यवांनव 



लोकिवन्सयवांनी आभवरवचां पत् पवठर्लां. आपल्यव सटुकेच्यव अजवार्रती 

त्यवांच्यव सहीचव आर्जूान उल्लेख केलव. यव तरुुां गवतील सपुररटेण्डन्सट 

चवांगले होते. आपल्यव तरुुां गवत एक शर्द्ववन कैदी आह े ह े कळल्यवर्र 

शर्द्यवपे्रिी सोलोिवन यवांनी िॅक्सिलु्लर यवांनी पवठर्लेली ४ पु्तके 

र्वचवयलव १० र्वजेपयांतची परर्वनगी शदली. शिर्वय किी कष्टवचां रांगवचां 

कवि शदलां, आशि तरुुां गवतील हॉश्पटलच्यव जेर्िवची सोय केली. त्यवनांतर 

लोकिवन्सयवांची तब्येत सधुवरवयलव लवगली. ऋग्रे्दसांशहतेर्रची पु् तकां  

र्वचतवनव त्यवर्रच्यव शचांतनवने रवत्ी झोप येईनविी झवली. आशि एकव रवत्ी 

आयवांचे र्सशत्थवन पु् तकवलव लवगिवरव दरु्व त्यवांनव सवपडलव. सांकटवांचां 

चक्रीर्वदळ आलां की प्रचांड पडझड तर होिवरच.  

 यव खटल्यवनांतर हररभवऊ गोखल्यवांनी केसरी छवपनू दिेां नवकवरलां 

तेव्हव धोंडोपांत आशि बवकीच्यव सहव्यकवांनी त्यवर्र िवगा कवढून केसरी 

दसुरीकडे छवपनू घेण्यवची तयवरी चवलर्ली. लोकिवन्सयवांचे सहव्यक 

म्हिनू न. शचां. केळकर आशि कृष्ट्िवजी प्रभवकर खवशडलकर ह ेनकुतेच 

कविवलव लवगले होते आशि सिथापिे केसरी चवलर्त होते. सर्वांनी शिळून 

िग शभडे यवांच्यव रशर्र्वर पेठेतील फडके र्वड्यवतील शभडे यवांच्यव शर्ठ्ठल 

छवपखवन्सयवत केसरीची छवपण्यवची सोय केली. त्यवनांतर केसरीिध्ये 

सांपवदक म्हिनू केळकरवांचां नवर् घवलण्यवत आलां. आशि बवकीच्यव 

कविवसवठी लोकिवन्सयवांच्यव रवहत्यव घरी शर्ांचरुकर र्वड्यवत कचेरी 



उघडली. पि हवत धरु्नू लोकिवन्सयवांच्यव िवगे लवगलेल्यव सांकटवलव ते कसां 

पवहर्वर्ां. त्यव शर्ठ्ठल छवपखवन्सयवच्यव फडके र्वड्यवलवच सोिर्वरी १४ 

िवचालव दपुवरी भीषि आग लवगली आशि ती रवत्ी ९ र्वजेपयांत चवल ू

होती. शर्ठ्ठल छवपखवन्सयवचव एक टवइप आशि एक कवगदवचव तकुडवही 

शिल्लक रवशहलव नवही. सर्ा िजकूर हवतचव गेल्यवने उरलेलव केसरी 

जगतेशद्धच्छु यव छवपखवन्सयवत अधवाच छवपलव गेलव. १५ िवचाचव केसरी 

दहव कॉलिचव म्हिजे अधवाच रवतोरवत कवढून सकवळी र्वटलव गेलव. 

केसरीच्यव इशतहवसवत अधवा शनघवलेलव हव एकिेर् अांक भषूिच ठरलव 

आशि र्वचकवांनवही आगीचां कवरि कळल्यवर्र त्यव बहवद्दर चवलकवांचां 

आशि अांकवचां कौतकु र्वटलां. 

 यवतनू कवय िवगा कवढवयचव ते शर्चवरण्यवसवठी धोंडोपांत 

येरर्ड्यवलव तरुुां गवत गेले. धोंडोपांत तरुुां गवत पोचेपयांत जेलरने आधी 

आगीची बवतिी लोकिवन्सयवांच्यव कवनवर्र घवतली होती. आशि त्यवांनी 

त्यवर्र शर्चवरही करून ठेर्लव होतव. आयाभषूि छवपखवण्यवचे िवलक एक 

गोखले होते आशि दसुरे र्वसदुरे्रवर् केळकर होते. र्वसदुरे्रवर्वांच्यव 

शनधांनवांनवतर तो छवपखवनव त्यवांच्यव िलुवच्यव नवर्वने झवलव होतव. आशि 

िलुगव लहवन असल्यविळेु केळकरवांचे िविेभवऊ फवटक ह ेव्यर््थव पवहत 

होते. लोकिवन्सयवांनी त्यव फवटकवांनव, िी परत येईपयांत केसरी आशि िरवठव 



छवपनू द्यव, असां पत् शलहून शदलां आशि फवटकवांनीही ते कवबलु केलां. 

अिवप्रकवरे आयाभषूिवचव खांशडत झवलेलव व्यर्हवर परत सरुू झवलव.  

 सेनवधरुांधरवची सत्र् परीिव अचवनक येिवऱ यव सांकट कवळवत 

यि्र्ीपिे िवगा कवढण्यविध्येच असते. बदु्धीचां चवपल्य आशि प्रचांड 

िनोबलिळेुच तो यि्र्ी होतो.. ‘’ सीदन्सती िि गवत्वशि ‘’ ही र्ेळ यव 

शहिवलयवएर्ढ्यव उत्तुांग िविसवर्र कधीही आली नवही. येरर्ड्यवचे 

सोलोिवन बदलले आशि त्यवांच्यव जवगी जकॅसन आले. तोपयांत 

लोकिवन्सयवांनव आजर्र नवकवरलेली पवयवत जोडे घवलण्यवची परर्वनगी 

दणे्यवत आली होती. त्यविळेु लोकिवन्सयवांनी घरून त्यवांचे जोडे िवगर्ले, ते 

लवल रांगवांचे होते. म्हिनू यव जॅकसन यवने तरुुां गवत ते फवरच भडक शदसतवत 

म्हिनू कवळव रांग फवसनू त्यवांनव र्वपरवयलव शदले. कवनवपयांत पोचलेलव 

िुांगळवही हत्तीच्यव कवनवलव डसण्यवचव िदु्र आनांद शिळर् ूिकतो आशि 

सते्तपढेु िहविपि शटकत नवही. चवफेकरलव पकडल्यवर्र आतव 

लोकिवन्सयवांनी िवझ्यव लेखवांचव खनुविी कवहीही सांबांध नवही ह े्पष्ट झवलांय 

म्हिनू िवझी िकु्ततव करवर्ी असव अजा सरकवरकडे केलव. पि रवजकवरिवत 

पडिवर नवही ही अट त्यवांनी सपिेल नवकवरली. तोपयांत सरकवरच्यव प्लेग 

हवतवळण्यवर्रून, िुांबईतील प्लेगच्यव जलुिूवांशर्रुद्ध, पणु्यवत ज्यवदव पोशलस 

ठेर्ण्यवर्रून आशि इतर अनेक कवरिवांर्रून सरकवरर्र प्रश्नवांचव भशडिवर 

होऊ लवगलव होतव. इांग्लांडिधेही पवलािेंटिध्ये प्रश्न शर्चवरले जवऊ लवगले 



होते. त्यवतनू सटुकव करून घेण्यवचव एकच िवगा म्हिज े लोकिवन्सयवांची 

सटुकव करिे हव एर्ढवच होतव. िुांबई सरकवरकडून र्ईुन ह ेयेरर्ड्यवलव 

जवऊन लोकिण्यवांकडून हर्व तसव जबवब शिळर्नू घणे्यवची धडपड करत 

होते आशि त्यवांनव िेरवलव सव्र्विेर भेटलेले लोकिवन्सयही अडकत नव्हत े

शतकडे दवजीसवहबे सटुकेसवठी फेऱ यव िवरत होते. अिवतच लोकिवन्सयवांनव 

तरुुां गवतनू सोडत असल्यवची सवांकेशतक तवर पोशलस कशििनर शव्हांसेंट यवांनव 

िुांबईलव पवठर्ली. त्यवच िध्यरवत्ी शगरगवर्वतील आङ्ग्रेर्वडीतील 

खऱ यवांच्यव घरी जवऊन, त्यवांनव उठर्नू पणु्यवलव जवयलव सवांशगतलां. 

दवजीसवहबेही सोिर्वरी दपुवरपयांत पणु्यवत पोचले. ्टेिनवर्रच र्ईुन हजर 

होते. ते सरळ येरर्ड्यवलव गेले. परत लोकिवन्सयवांिी अटी कबलू करण्यवर्र 

घवसवघवस झवली पि रवजकवरि सोडण्यवची अट िवन्सय होिां िक्यच 

नव्हतां, िेर्टी उरलेली सहव िशहन्सयवांची शििव परत कधी रवजद्रोहवचव 

खटलव झवलव तर तेव्हव भोगवयची कल्पनव खऱ यवनी र्ईुन यवांच्यवसिोर 

िवांडली आशि िग िुांबईहून त्यवलव िवन्सयतव शिळवल्यवर्र िांगळर्वर ६ 

सप्टेंबरलव रवत्ी सवडेआठ र्वजतव लोकिवन्सयवांची येरर्डव तरुुां गवतनू सटुकव 

झवली.  

 रवत्ी १०.३० र्वजतव लोकिवन्सय शर्ांचरुकर र्वड्यवत आपल्यव घरी 

पोचले . २७ जलैु १८९७ ते ६ सप्टेंबर १८९८, एर्ढे ६ आठर्डे सक्त 

िजरुीची शििव भोगनू लोकिवन्सय परतले. किवसवठी? Rand च्यव 



खनुवसवठी? नवही.. तो तर चवफेकर बांधनूी केलव होतव. िग? प्लेगच्यव 

जलुिी अत्यवचवरवांबद्दल शििव? नवही, तो ज्यवने केलव तो यिसदनवलव 

पोचलव होतव.. िग लोकवांचे हवल सरकवरपढेु िवांडण्यवच्यव अग्रलेखवांिळेु? 

नवही.. ते तर िे िशहन्सयवच्यव आधीच शलशहले गेले होते. िे िशहन्सयवत प्लेग 

नवहीसव झवलव होतव. िग रवजद्रोह कोितव घडलव? जव ज्यव िोठ्यव 

लोकवांनी लोकिवन्सयवांच्यव सटुकेच्यव अजवार्र सह्यव केल्यव होत्यव, त्यवांनीच 

सरकवरच्यव दे्वषवचां र्स्त्रहरि केलां होतां. इांग्रज सरकवर लोकिवन्सयवांच्यव 

तेजवलव चक्क घवबरलां होतां.  

लोकिवन्सय घरी पोचल्यवची बवतिी सर्ा शहांदु् थवनवत पसरली. दसुरे शदर्िी 

१०,००० लोक दिानवलव शर्ांचरुकर र्वड्यवर्र येऊन गेले असां िुांबईच्यव 

टवइम्सने शलशहलां. त्यवांचां अशभनांदन करिवऱ यव तवरवांचव ढीग घरवत येऊन 

पडलव. आतव कवही शदर्स शर्श्रवांतीची त्यवांनव सक्त गरज होती. घरच्यव 

अन्सनवची गरज होती, उतरललेे र्जन परत र्वढर्ण्यवची गरज होती. िवत् 

दिेवतलां त्यवांचां र्जन प्रचांड र्वढल होतां. ते एक रवष्ट्रीय नेते बनले होते. 

सरकवरशर्रुद्ध लढण्यवचां धवडस करिवरे क्रवांतीर्ीर ठरले होते. कवही 

दरे्ळवांिधनू दीपोत्सर् सवजरव झवलव. सरदवर खवसगीर्वले यवांनी आपल्यव 

गिपतीचां शर्सजान लोकिवन्सयवांची सटुकव झवल्यवर्रच करवयचां ठरर्लां 

होतां, ते ४ शदर्सवांनी िोठ्यव थवटवत पवर पडलां. शनरशनरवळ्यव पत्वांचे 

बवतिीदवर येऊन गेले आशि चटकदवर बवतम्यव बनर्नू छवप ूलवगले. िेर्टी 



लोकिवन्सयवांनव केसरीिधनू कोित्यवही बवतिीर्र शर्श्ववस ठेऊ नकव असव 

जवहीर करवर्ां लवगलां. पणु्यवत शर्श्रवांशत शिळिां अिक्य आह े ह े लिवत 

आल्यवर्र लोकिवन्सय एक िशहनवभर, आपल्यव आर्डत्यव शठकविी, 

शसांहगडवर्र जवऊन रवशहले. त ेत्यवांचां अत्यांत आर्डतां शठकवि. दवजीसवहबे 

खरे आशि लोकिवन्सयवांनी शिळून एक छोटीिी जवगव घेऊन त्यवर्र बांगली 

बवांधली होती आशि अध्यवा अध्यवा भवगवत शर्श्रवांतीसवठी रवहत, 

िवर्ळ्यवांिी बोलत, र्वचन करत र्ेळ घवलर्त. िलुांही बरोबर असत. 

एकदव दोघवांची िलुां बशुद्धबळ खेळत बसली होती, शतथे लोकिवन्सय आल े

आशि दवजीही आले. बघतव बघतव िलुवांनव बवजलूव सवरून दोघवांनी त्यव 

पटवचव तवबव कधी घेतलव त ेत्यवांनव कळलांही नवही. शतथेही कवळे आशि 

गोरे भेद होतेच. जगवचां र्व्तर् रवजकवरि करिवरे दोघ े त्यवही खोट्यव 

र्जीर रविीत तेर्ढेच रिले.  

 शर्श्रवांशत आशि प्रकृती सधुवरून िशहनवभरवने पणु्यवलव आल्यवर्र 

रवष्ट्रीय सभेच्यव िद्रवस सभलेव प्रशतशनधी म्हिनू गेले पि त्यवांनी सभेत 

भवषि केलां नवही त्यवर्रून शर्रोधकवांचे अनेक तका -कुतका  झवले. 

लोकिवन्सयवांच्यव कवनवर्र ते सगळां आलां होतां पि त्यवचां उत्तर त्यवांनी पढेु 

शदलां. िद्रवसची सभव सांपल्यवर्र त्यवांनी तांजवर्र, पोंडीचवरी, कुां भकोिवि, 

िदरुव, शतथनू बैलगवडीने रविेश्वर, तशुतकोररनचव गवडीप्रर्वस, िग बोटीचव 

प्रर्वस, असव ४० तवसवांचव प्रर्वस करून जर्ळच असलेलां शसलोन करून 



ते फेिरु्वरीत पणु्यवत परतले. त्यवर्ेळी र्वटेत एकव पत्कवरवने भवषि न 

करण्यवबवबत त्यवांनव शर्चवरलां असतवांनव, अजनू आपली तब्येत पिूा 

सधुवरलेली नवही, त्यविळेु ते श्रि िी केले नवहीत कवरि एकदव एक भवषि 

केलां की सगळीकडेच ते सरुू होईल म्हिनू कुठेच केलां नवही असां त्यवांनी 

उत्तर शदलां. 

 सन १८९९ लव लखनौलव कॉ ांग्रेस पररषद भरली, तवे्हव शतथनू 

कलकत्तव आशि िग िह्मदिे शहांडून आले. सका सर्वले छते् िह्मदिेवत 

सका स घेऊन जवयचे होते, त्यवांच्यव आग्रहवर्रून ते शतथे गेले, तेव्हव 

भशर्ष्ट्यवत परत यव दिेवत आपि येिवर आहोत हे शनयतीने त्यवांनव कळू 

शदलां नव्हतां. पणु्यवलव परत आल्यवर्र त्यवांचे नेहिीचे केसरीत शलशहण्यवच े

उद्योग सरुू झवले. आशि त्यवतनू उद्भर्लां ते ग्लोब प्रकरि. पि यवरे्ळी 

त्यवांच्यव करवरीपिवचव झटकव ग्लोबलव दिकून सोसवर्व लवगलव आशि 

इतर इांग्रज धवशजािी पते् ते पवहत बसली. लोकिवन्सयवांची सटुकव सहन न 

झवलेल्यव पत्वांिधे ग्लोब ह ेपत् होतां. त्यवांनी आपल्यव पत्वत शलशहलां की, 

‘’ ज्यव रवष्ट्रीय सभेलव शटळक आशि गोखले उपश्थत रवहू िकतवत, ती 

सभव किी असेल ते आम्हवलव कळून चकुलां आह.े यव सभेलव चवफेकर 

बांध ूउपश्थत रवहू िकले नवहीत ह ेकेर्ढां ददुरै्. पि त्यवांच्यव गैरहजेरीचां 

द:ुख शटळक आशि गोखले यवांच्यव हजेरीने सभेने कसां तरी भवगर्नू 

घेतलां.’’ ह े शलहून आल्यवनांतर पवठोपवठच, २०,००० रुपयवांच्यव 



बशिसवच्यव लोभवने चवफेकरवांचव शठकविव सवांगिवऱ यव द्रशर्डचवही पणु्यवत 

खनू झवलव. परत पणु्यवत गदवरोळ उठलव. इांग्रजी पत्वांनव शनशित्त शिळवलां.  

 त्यवच रे्ळी िुांबईचे गव्हनार सॅ ांडह्टा यवांच्यव जवगी लांडनहून 

नॉथाकॉट यवांनव िुांबईलव पवठवर्ण्यवत आलां, तेव्हव लांडनच्यव ग्लोब 

पेपरिधनू जो िजकूर छवपनू आलव, त्यवर्र लोकिवन्सयवांनी ग्लोबलव 

चवांगलवच दिकव शदलव. भवरतवतल्यव सरकवर धवशजाण्यव पत्वांनव एक र्वईट 

खोड होती. ती म्हिजे कवहीही िजकूर शलहवयचव आशि आरडवओरडव 

झवलव तर िवफी िवगनू िोकळां व्हवयचां. १८९९ सवलच्यव शडसेंबरवत 

लांडनहून नॉथाकोट जेव्हव नर्ीन गव्हनार म्हिनू िुांबईलव यवयलव शनघवले, 

तेव्हव शतथल्यव ग्लोब नवर्वच्यव र्तृ्तपत्वने खवलील िजकूर शलशहलव :- 

 '' म ुंबईत राजद्रोही लोकाुंच्या जाळ्या माजनू राहहल्या आहते. तयाुंचा 

प ढारी हिळक हा कैदते असल्याम ळ े चळवळ दबून आह.े कदाहचत 

हिळक याुंनी स रू केली नसली तरी तयाुंच्या तुंत्राने चाल ू झालेली ही 

ख नाची मोहीम आता नजरेस आल्याम ळ ेगोडबोल्या ब्राह्यणाुंवर, मराठे 

राज्य प न: स्थापण्याची आशा वािणाऱ्या ब्राह्यणाुंवर गव्हननरने चाुंगली 

नजर ठेवावी.’’  

   



शर्लवयततेील लोकित म्हिनू हव िजकूर िुांबई टवइम्सने १८ 

नोव्हेंबर १८९९ च्यव पत्वत छवपलव.. त्यवबरोबर एकदि खळबळ उडवली. 

लोकिवन्सयवांनी बेधडकपिे सरळ यव र्तृ्तपत्वर्र बेअि ू नकुसवनीचव दवर्व 

ठोकलव. िेथव यवांनी र्कील पत् घेतलां. लगेच टवइम्सन े सिन्ससची र्वट न 

बघतव, िवफीचव िजकूर छवपनू टवकलव आशि ग्लोब आशि आिच्यवत 

एकित नवही हहेी कबलू करून टवकलां. खटलव सनुवर्िीस शनघवलव तेव्हव 

िेथव यवांनी सवांशगतलां की शटळकवांशर्रुद्ध अिी सतत शर्षवरी िोहीि चवल ूअसते 

ती धसवस लवर्िां प्रवप्त आह ेम्हिनू हव खटलव आह.े िग न्सयव. ्लेटर यवांनी 

िुांबई टवइम्स शर्रूद्धचव खटलव त्यवांच्यव िवफीनवम्यवनांतर कवढून घेतलव. पि 

अजनू ग्लोबलव दिकव द्यवयचव शर्चवर लोकिवन्सयवांचव होतवच, पि ते र्तृ्तपत् 

इांग्लांडिध्ये होतां. शतथे कवयदिेीर भवांडिवलव खचा फवर लवगिवर होतव. म्हिनू 

सरुूर्वतीलव ग्लोबलव नोशटस पवठर्ण्यवत आली, ती ग्लोबने सवफ धडुकवर्नू 

लवर्ली. पि नांतर त्यवांच्यव र्शकलवांच्यव सल्ल्यवनसुवर िवफी िवगण्यवचां कबलू 

केलां. पि तेर्ढ्यवनेही लोकिवन्सय थवांबले नवहीत. िग दांड दतेो, िवफी नवही, 

िग िवफी िवगतो-दांडही दतेो- आशि िेर्टी खटल्यवचव खचा दतेो, दांडही दतेो, 

िवफीही िवगतो, पि खटलव कवढून घ्यव यव क्रिवने ५० पवऊां ड दांड भवरत ग्लोब 

सतुवसवरखव सरळ झवलव. ग्लोबची ही िवफी २४ नोव्हेंबर, १९०० च्यव अांकवत 

अग्रलखेवच्यव िजेवरी ठळक अिरवत छवपली गेली. ह ेकळल्यवर्र न्सयव. रवनडे 

आपल्यव सहकवऱ यवांनव म्हिवले की पहव, एरर्ी त्यवांचव ्र्भवर् कसवही अस ू

द,े पि ह ेकवि फक्त शटळकच करू िकतवत.  



   लोकिवन्सयवांच्यव शििेच्यव गरैहजेरीत कुिी नव कुिी अग्रलेख 

शलशहत होतां, केळकरवांनीही केसरीची प्रशतष्ठव चवांगली जपली होती, १८९७ 

सवलवपवसनू बांद पडलेलां अग्रलेख शलशहण्यवचां कवि लोकिवन्सयवांनी परत सरुू 

केलां ह ेलोकवांनव ४ जलैु १८९९ यव शदर्िीच्यव अग्रलेखवच्यव िथळ्यवर्रूनच 

लगेच कळलां. त्यव िथळ्यवचां नवर् होतां,  

   

  



पुन:श्च िरि: ॐ.  

 

  यव र्षी लोकिवन्सयवांनी आपलव लॉ क्लवस कवयिचव बांद करून 

टवकलव. लखनौ कोंग्रेस, सवतवऱ यवची प्रवांशतक पररषद आशि परत प्लेगचव 

उद्रके, पांशडतव रिवबवई प्रकरि, लस प्रकरि यवत नांतरची २ र्षे सांपली. यव 

कवळवत आिखी दोन िहत्त्र्वच्यव घटनव घडल्यव. त्यवतील पशहली ही पांचवांग 

सांिोधन. भवरतीय सां्कृतीत पांचवांगवलव धवशिाक अशधष्ठवन आह.े भव्करवचवया 

आशद गशितज्ञवांच्यव प्रवचीन कवळवपवसनू ते चवलत आलेलां आह.े पि 

यरुोशपयन सिवजविी सांबांध आल्यवर्र त्यवतील उिीर्व कवढून टवकवयची 

चळर्ळ पणु्यवत सरुू झवली. केरूनवनव छते् आशि सरदवर पटर्धान यवांनी नर्ीन 

पांचवांग सरुू केलां. १९०० सवलच्यव एशप्रल िशहन्सयवत पांचवांग सांिोधनवर्र एक 

शनबांध प्रशसद्ध झवलव. त्यविळेु त्यवर्र चचवा सरुू झवली. िग २९ िेच्यव 

केसरीिध्ये लोकिवन्सयवांनी त्यवर्र अग्रलेखच शलशहलव. पांचवांग गिनेत सधुवरिव 

हर्ी यवर्र सर्वांचां एकित होतां पि पवश्चवत्य आशि भवरतीय ज्योशतगाशित 

जवििवरे थोडेच होते, त्यवत लोकिवन्सयही होते. जनु्सयव नव्यवचव िेळ घवलनू 

नर्ीन र्वट िोधवयची हव लोकिवन्सयवांचव नेहिीचवच आग्रही िवगा होतव. पांचवांग 

पद्धतीत सधुवरिव हर्ी असां त्यवांचां ठवि ित होतां पि लोकित एकदि नव्यवचव 



्र्ीकवर करत नवही, ह ेपिूापिे िवहीत असलेल्यव लोकिवन्सयवांनी ही चळर्ळ 

तिीच चवल ूठेर्ली.  

 आिखी एक र्वद त्यवच सुिवरवस शनघवलव. तो म्हिजे आळांदीचे आशि 

आपेगवर्चे ज्ञवनेश्वर रे्गरे्गळे होते.. हव तर सर्ासविवन्सयवांच्यव श्रदे्धर्र हवतोडवच 

होतव. हव िदु्दव प्रथि लोकवांसिोर िवांडलव तो, शभांगवरकर यवांनी. त्यवांनी एक 

लेखिवलवच शलशहली. यवची सरुुर्वत सधुवरक पत्वत नगरच्यव भवरद े यवांनी 

भवरद्ववज यव नवर्वने एक शसद्धवन्सत िवांडून केली. हे भवरदहेी अशतिय शर्द्ववन, 

अभ्यवसक होते. त्यवत त्यवांचव नविदरे् आशि ज्ञवनदरे् सिकवलीन होते कव हव 

एक प्रश्न होतव आशि ज्ञवनेश्वरी शलशहिवरे आळांदीचे ज्ञवनेश्वर नव्हतेच हव एक 

शसद्धवन्सत िवांडलव गेलव होतव. यव शनशित्तवने केसरीिध्ये शभांगवरकरवांनी त्यवर्र 

उत्तर दिेवरे लेख शलशहले त्यवतील बरेचसे लोकिवन्सयवांचे होते. शभांगवरकर हे 

रवनडे यवांचेही शित् होते त्यविळेु, लोकिवन्सय, न्सयवयितूी आशि शभांगवरकर अिव 

तीन लोकवांनी शिळून दोन ज्ञवनेश्वर नव्हतेच हव शनर्वाळव लोकवांनव शदल्यवनांतर 

प्रकरि सांपलां.  

 असवच ऐशतहवशसक कवळवचव आिखी एक शनिाय त्यवच एशप्रल िशहन्सयवत 

लोकिवन्सयवांनी ्र्तांत् अभ्यवसवने शदलव. हवती जी कवही कवगदपत्े असतील 

त्यवर्रून इशतहवसवचव िोध घेण्यवचां अखांड कवि शर्. कव. रवजर्वडे करत होते. 

त्यवांनी शिर्रवयवांची, शिळवलेल्यव कवगदपत्वांर्रून जन्सितवरीख शनशश्चत केली. 



लोकिवन्सयवांनी ती र्वचली आशि ्र्त: अभ्यवस केलव आशि तवरीख शनशश्चत 

केली ती रवजर्वडे यवांनीही िवन्सय केली.  

  

  



वेदोि प्रकरण   

  

 लोकिवन्सयवांच्यव ज्ञवनवची ओळख सवांगिवरी शतसरी घटनव 

म्हिजे रे्दोक्त प्रकरि.. िहवरवष्ट्रवत आपल्यव बदु्धीच्यव तेजवने 

सिवजवलव प्रकविवचव िवगा दवखर्िवरे दोन पांथ एकवच रे्ळी प्रर्वही 

होते. एक सधुवरकवांचव आशि दसुरव रवजकीय ्र्वतांत्र्यवचव िांत् 

म्हििवऱ यवांचव. यवतील सर्वांनीच ‘’ सविवशजक तळिळ ‘’ यव एकव 

अशधष्ठवांनवर्र हव र्सव घतेलेलव होतव. करे्-फुले-आगरकर-रवनडे 

यवांच्यवत आिखीही िहवन व्यशक्त होत्यव. त्यव म्हिजे बडोद्यवच े

सयवजी िहवरवज आशि कोल्हवपरूचे िहवरवज. रे्दोक्त घटनव घडली 

ती आधी बडोद्यवलव. बडोद्यवच्यव िहवरवजवांनी िवहििेतरवांनी रे्दोक्त 

सां्कवर कव करून घेऊ नयेत हव प्रश्न उपश्थत केलव. तो धवगव 

कोल्हवपरूच्यव िहवरवजवांनी पकडलव. रवजर्वड्यवत धवशिाक कृत्य े

रे्दोक्त पद्धतीने केली पवशहजेत असां त्यवांनी आपले परुोशहत 

रवजोपवध्ये यवांनव बजवर्लां. रवजोपवध्ये यवांनी िहवरवजवांच्यव हुकूिवस 

नकवर शदलव. जे िवस्त्रवने सांशगतले तसेच आपि करू ही भशूिकव 

घेतली. त्यवर्र िहवरवजवांनी रवजोपवध्ये यवांचां २५/३० हजवरवांचे इनविी 

उत्पन्सन जप्त केलां. तरीही रवजोपवध्ये परांपरव िोडण्यवसवठी बधले 

नवहीत. यव प्रकरिवर्र लोकिवन्सयवांनी केसरीिधनू २२ ऑक्टोबर 



१९०१ च्यव केसरीिधनू अग्रलेख शलहून त्यवत ऐशतहवशसक आशि 

धवशिाक दोन्सही दृष्टीकोनवतनू शर््ततृ शलशहलां. त्यवत शलशहलां, 

 ’ जवशतभेद हव शहांदूांच्यव अांगी अगदी शखळलेलव आह.े ती 

आसक्ती इतकी दृढ आहे की जळलेल्यव दोरीतील शपळवसवरखी ती 

शिल्लक रवहते. शहांदु् थवनवतील जवतींचव सबगोलवांकवर करिे इष्ट 

असले तरी िेकडो र्षे ते िक्य होिवर नवही. शिर्वजीिहवरवजवांच्यव 

रवज्यवशभषेक कवळवतच त्यवचव शनकवल झवललेव आह.े िहवरवजवांर्र 

शनरशतिय प्रेि आशि आदर असलेल्यव िहवरवष्ट्रवने, िहवरवजवांनी ते 

िवन्सय केल्यविळेु तो कवांकिभर िरवठ्यवांच्यवच बवजनेू झवलव. 

िहवरवजवांनी आशि तवे्हवच्यव िरवठ्यवांनी जे ्र्ीकवरलां ते आतवच्यव 

त्यवांच्यव र्ांिजवांनी कव ्र्ीकवरू नये? ’ ते पुढे शलशहतवत की रे्दोक्त 

िांत् म्हटल्यवने कोित्यव जवतीस श्रेष्ठपिव येतो ही सिजूत अगदी 

चकुीची आह.े शस्त्रयवांची व्रतर्ैकल्य-सां्कवर-पजूव ही परुविोक्त 

असतवत म्हिनू त्यव किी श्रेष्ठ होत नवहीत. िवह्मि जवतीत रे्दोक्त 

सां्कवर करतवांनव जे उच्चवर होतवत त्यवचवही शर्शनयोग अथवार्रून 

न करतव िब्दसवदृश्यवर्रून केलेलव असतो आशि त्यवलव लैंशगक 

शर्शनयोग म्हितवत. अिव तऱ हेच्यव शर्शनयोगविळेु आपल्यव रे्दवांच े

हजवरो र्षे रिि झवले आह े असव आिच्यव आशि पवश्चवत्य 

शर्द्ववनवांचव शसद्धवन्सत झवलेलव आह.े’’  



 लोकिवन्सयवांचव हव लेख िोठव आह ेआशि शर्िेष म्हिजे 

शचरोल खटल्यवच्यव रे्ळी लोकिवन्सयवांनी कोल्हवपरूच्यव 

िहवरवजवांशर्रुद्ध व्यशक्तशर्षयक कवहीही शलशहले नवही अिी सवि 

खदु्द कोल्हवपरूच्यव डोंगऱ यवांनी शदली.  

  नर्ीन ितक नर्ीन र्वदळां घेऊन त्यवांची र्वट पवहवतच होतां. 

१९०१ सवल उजवडलां ते तवई िहवरवज प्रकरि घेऊन. त्यवत त्यवांची 

उरलेली हयवत गलेी. िन्तवप झवलव. पैसवही खचा झवलव. ितृ्यपूरू्ी 

१० शदर्स त्यवांच्यव िनवलव िवांती लवभेल असव त्यवांच्यव बवजनेू 

शनकवल लवगलव. आशि सगळां भरून पवर्लां. िविसवलव िोठव 

करवयचां म्हिजे त्यवलव जव्तीत जव्त सांकटवत घवलवयचां ही तर 

शनयतीची शनयतच! िग ते शिर्रवय असोत र्व लोकिवन्सय! पि ती 

कठोर िनवची एक परीिवच असते. 

  



 ताईमहाराज प्रकरण  

  

 एकदव कुिवलव आपलां म्हटलां आशि आशि कुिवलव 

एकदव िब्द शदलव की, र्वटेल ती झीज सोसनू शनरपेि बधु्दीने त्यवचव 

िेर्टपयांत शपच्छव परुर्वयचव हव लोकिवन्सयवांचव ्र्भवर् परुवव्यवने 

िवबीत करवयलव तवई िहवरवज प्रकरि परेुसां आह.े न्सयव्य गोष्टीसवठी 

लढतवांनव यव केसिधे प्रशतपिवबरोबर शकती खवलच्यव पवतळीर्र 

जवर्ां लवगलां त्यवलव कवही सिुवरच नवही, पि त्यवांचां शर्िेष हे की ते 

त्यवही पवतळीलव उतरले. यव सगळ्यवत त्यवांनी िधेच ही केस 

सोडली असती तरी चवललां असतां, पि लोक दोन्सही बवजूांनी 

बोलिवरे असतवत, म्हिनू सत्यवचव शर्जय होईपयात लढले. एकदव 

लढवयचां ठरर्लां की िग ते ्र्कीय असोत र्व परकीय. न. शचां. 

केळकरवांनी म्हटल्यवप्रिविे दत्तक प्रकरिे कोटवात अनके असतवत, 

पि यव प्रकरिवलव गोऱयव अशधकवऱयवांच्यव लोकिवन्सय द्वेषवचव रांग 

असल्यविळेुच ह े प्रकरि एर्ढां गवजलां. तवईिहवरवज प्रकरि 

शनकवली लवगल्यवर्र लोकिवन्सयवांनी केसरीतनू ‘अखेर खरे ते 

शटकले’ हव अग्रलेख शलहून, बैलवलव जिी तवांबडी शचांधी तसे 

आपि सरकवरलव असव उल्लेख केलव. न्सयवयितूी ांच्यव न्सयव्य 

र्तानवचां कौतकु आशि अशभनांदनही केलां. चवर िब्द सरकवरलवही 



सनुवर्ले. यवसवठी जो ६० हजवर रु. खचा झवलव तो केर्ळ 

लोकिवन्सयवांनव बदनवि करण्यवचव केशर्लर्विव प्रयत्न 

करण्यवसवठीच होतव हहेी दवखर्नू शदलां.  

  

 बवबविहवरवजवांनव पशहली पत्नी आशि एक िलुगी 

िवांतवक्कव होती पि र्वरस नवही म्हिनू त्यवांनी दसुरां लग्न तवई 

िहवरवजवांिी केलां. यव तवईिहवरवज सविवन्सय घरवतल्यव. बवबवांचव ितृ्य ू

झवलव तवे्हव त्यव गरोदर होत्यव. बवबवांच्यव ितृ्यनूांतर त्यवांनव िलुगव 

झवलव पि तो दोन िशहन्सयवने र्वरलव. त्यवतनू ह े नसतां लचवांड 

लोकिवन्सयवांच्यव िवगे लवगलां. आतव दत्तक घेिां भवग होतां. त्यवतच 

बवई ांनव ियवची लवगि झवली असल्यवची िक्यतव शनिवाि झवली 

त्यविळेु र्वरस घेण्यवचां कवि तवतडीने हवती घ्यवर्ां लवगलां. 

 बवबविहवरवांजवच्यव घरवण्यवच्यव दोन िवखव कोल्हवपरुवत 

होत्यव आशि एक औरांगवबवदते. कोल्हवपरूच्यव िवखतेील िलुवांनी 

आधीच गिु उधळले होते म्हिनू बवबवांची इ्टेट सवांभवळिवरव 

आशि तवईिहवरवजवांची कवळजी घेिवरव र्वरस िोधण्यवचां कवि 

लोकिवन्सयवांनी सरुू केलां. तेव्हव कोल्हवपरू घरवण्यवकडून तवई ांर्र 

दबवर् यवयलव लवगलव आशि एक र्टी नवगपरूकरवांनवही आशिषां 

दवखर्ण्यवत आली. कोल्हवपरूच्यव बवळविहवरवजवांनी बवबविहवरवज 



गेल्यवच्यव दसुऱयवच शदर्िीपवसनू आपले प्रयत्न सरुू केले होते. पि 
नवगपरूकरवांनव लोकिवन्सयवांच्यव शर्रुध्द जवतव येईनव. कुां भोजकरवांनी 

कोल्हवपरूकरवांनव सरळ नवकवरलां आशि खवपडे लोकिवन्सयवांच्यव 

ितवशर्रुद्ध नव्हते. लोकिवन्सयवांनी आपली शर्श्ववस ूिविसां पवठर्नू 

गपु्तपिे औरांगवबवद जर्ळच्यव शनघोनेच्यव िवखचे्यव िलुवांची 

चौकिी केली आशि ती लहवन िलुां त्यवांनव र्वरस म्हिनू योग्य 

र्वटली म्हिनू नवगपरूकरवांनव पणु्यवत ठेर्नू तवई आशि इतर र्टींनव 

घेऊन लोकिवन्सय औरांगवबवदलव पोचले. एकव िीख िांशदरवत त्यवांची 

सगळ्यवांची उतरण्यवची सोय केली होती. शतथे दसुरे शदर्िी त्यव 

घरवण्यवतली पवच िलुां बोलवर्ण्यवत आली. त्यवतल्यव जगन्सनवथलव 

सर्वांनी शनर्डलां. सभव बोलवर्ली, कवगदपत्वांर्र सह्यव करून, सविी 

परुवरे्, कवगदपत्वांची पिूातव करून सगळे परत आले. खवपडे 

नवगपरूलव कविवशनशित्त शनघनू गेले.  

 यवआधी एक र्टी, नवगपरूकर यवांनी आपलव िलुगव 

तवईिहवरवजवांच्यव ओटीत घवलण्यवचव प्रयत्न केलव पि त्यवचां एक 

बोट अपिूा म्हिनू तो नवकवरलव गेलव. त्यवांनव दसुरव िलुगव झवलव 

तेव्हव नवळ कवपवयच्यव आधी र्वरस म्हिनू तवई ांच्यव ओटीत तो 

टवकलव तर दत्तकशर्धवन करवर्ां लवगत नवही. म्हिनू नवळ 

कवपवयच्यव आधी तवई ांनव शनरोप पवठर्लव. तोही र्वयव गलेव तेव्हव 

नवगपरूकरवांनी कोल्हवपरूच्यव बवळविहवरवजवांचव पि घऊेन िोठां 



रवजकवरि केलां. बवळविहवरवजवांनीही दत्तक जवण्यवसवठी खपू यकु्त्यव 

लढर्ल्यव. त्यवांचां लग्न पणु्यवत तवई ांच्यव र्वड्यवत करवयचां ठरर्लां 

पि र्टी लोकवांनी त्यवलव परर्वनगी शदली नवही. कवरि लग्नवच्यव 

आदल्यव शदर्िी दत्तकशर्धवन गपुचपु पवर पवडवयचव त्यवांचव बेत 

होतव. त्यवसवठी त्यवांनी लोकिवन्सयवांचे ्नेही शभांगवरकरवांनव ५०० 

रुपयवांचां आशिष दवखर्नू लग्न र्वड्यवत करण्यवची परर्वनगी 

आिवयलव सवांशगतलां. दसुरे शदर्िी सकवळी सकवळी शभांगवरकरवांनव 

आपल्यव र्वड्यवत आलेलां पवहून लोकिवन्सयवांनी सरळ टवचिी 

लवर्नू फुगव फोडूनच टवकलव. ५०० रुपयवचां कसां कवय जितांय 

तिुचां असां सरळच शर्चवरलां त्यविळेु तोही बवर र्वयव गेलव. िग 

नवगपरूकरवांनी आिखी एक यकु्ती योजली. तवई अत्यर््थ झवल्यव 

तर घवईघवईने त्यव िरिवसन्सन आहते हे दवखर्नू लोकिवन्सयवांच्यव 

गैरहजेरीत आपल्यव िलुवलव आधीच दत्तक दणे्यवचव डवर् 

सवधवयचव. त्यवसवठी एक शसशव्हल सजान आशि एक यरुोशपयन 

डॉक्टर र्ि करण्यवत आलव. र्वड्यवतल्यव रै्द्यवांनीच ती कविशगरी 

केली. पि रै्द्यबरु्वांच्यव फेऱयव र्वढल्यव तवे्हव र्वड्यवतल्यव 

र्टींच्यव एकव कवरकुनवलव सांिय आलव. 

 लोकिवन्सय तेव्हव बवहरेगवर्ी गेले होते. ते येईपयांत त्यवने 

शकल्लव लढर्लव. रै्द्यबरु्वांकडून सगळां सत्य आशि त्यवर्र त्यवांनव 

शिळिवरी ५०० रुपयवांची किवई त्यवलव कळल्यवर्र त्यवने 



रै्द्यबरु्वांनव सवर्ध करत, आधी पैसे िोजनू घ्यव...नवहीतर तमु्हवलव 

छदवि शिळिवर नवही असां बजवर्लां. कवरि इ्टेट िोठी असली 

तरी नगद कवहीच नवही ह े त्यवलव िवहीत होतां. िध्यरवत्ी तवई ांनव 

जोरवत कळव येिवर, िग हे डॉक्टसा येिवर आशि त्यवांच्यव खोट्यव 

सशटाशफकेटर्र लवगलीच दत्तकशर्धवन पवर पडिवर असव सगळव कट 

तयवर झवलव. पि यव सगळ्यवांनव द्यवयलव पैसवही खपू लवगिवर 

होतव. नवगपरूकर त्यवच्यव तजर्ीजीलव बवहरे पडले आशि ते आतव 

येिवरच यव कल्पनेने तवई शर्व्हळवयलव लवगल्यव, त्यवबरोबर हव 

कवरकून ' अजनू पैिवची तजर्ीज झवली नवही, आतवच किवलव 

शर्व्हळतव.. असां म्हिवलव. त्यविळेु आपलां हहेी कवर्थवन र्वयव 

गेलां ह ेतवई ांनव कळलां आशि तोही प्रयत्न र्वयव गेलव. तरी प्रशतपिवने 

शचर्टपिव सोडलव नवही. आतव परत नर्ीन बेत झवलव.  

 तो म्हिजे लोकिवन्सयवांच्यव नकळत १२ जलैुलव िध्यरवत्ी 

दत्तकशर्धवन पवर पवडवयचां. त्यवआधी बवळिहवरवज, त्यवांचे बांध ू

पांशडतिहवरवज आशि त्यवांच्यवबरोबर पैलर्वन, हत्यवरे घेतललेे लोक 

कोल्हवपरूहून र्वड्यवत सवळसदूपिे रवहवयलव आले. कवही िोजक्यव 

लोकवांनव रवत्ी १२ र्वजतव र्वड्यवर्र येण्यवचां आिांत्ि शदलेलां होतां. 

र्वड्यवर्रचव कवरकून आशि उपवध्यव पवळतीर्र होतेच. कवहीतरी 

शिजतांय एर्ढांच जविर्त होतां. िग पढुचां नवटक सरुू झवलां. ११ 

र्वजतव रवत्ी बवहरेचव दरर्वजव बांद झवलव. कवरकून बवहरे पडवयलव 



आशि उपवध्यव र्रच्यव िवडीच्यव शखडकीत यवयलव एकच गवठ 

पडली. त्यवने कवरकूनवलव घरी जव.. .. पि जवगत बसव.. असां हळूच 

सवांशगतलां. घरच्यवांनी उपवध्यवांनव दत्तकशर्धवनवची तयवरी करवयलव 

अचवनक सवांशगतलां. पि उपवध्यव िोठव शहकिती. त्यवने 

दत्तकशर्धवनवची पोथी घरून आिवर्ी लवगेल असां सवांगनू बवहरे 

जवण्यवची परर्वनगी शिळर्ली. आशि तो कवरकुनवकडे सगळां 

सवांगवयलव आलव. कवरकून लोकिवन्सयवांकडे धवर्लव. लोकिवन्सय 

तेव्हव सवांगलीकरवांकडे होते. ते लवगलीच बवळवसवहबे नवतूांनव 

पवठोपवठ यवयलव सवांगनू कवरकुनवबरोबर र्वड्यवर्र आल.े बवहरेून 

कवरकूनवने पहवरेकऱयवलव सविवन घेऊन आलोय असां सवांगनू दवर 

उघडवयलव सवांशगतलां. आशि त्यवने दवर उघडल्यवबरोबर टवळी 

र्वजर्ली. एक पवय आत आशि एक पवय बवहरे ठेऊन तो उभव 

रवशहलव. त्यवबरोबर लोकिवन्सयवांनी आत प्ररे्ि केलव. पहवरेकऱयवचां 

लोकिवन्सयवांसिोर कवहीच चवललां नवही. कवरकून बवकीच्यव 

लोकवांनव बोलर्वयलव पळवलव. लोकिवन्सय र्वड्यवच्यव चौकवत 

आले आशि त्यवांनी नवगपरूकर अिी जोरवत हवक िवरली. नवगपरूकर 

बवहरे आले आशि लोकिवन्सयवांनव पवहून इतके दचकले की त्यवांच्यव 

हवतनू तवांब्यव-भवांडांच गळून पडलां. तोपयांत लोकिवन्सयवांची िविसां 

आली. सगळव शर्चकव झवलेलव प्रशतपिवलव कळलव..यव 

तवसवभरच्यव नवट्यवनांतर सगळी िविसां बवहरे पडवयलव लवगली 



आशि आिांशत्त येऊ लवगले. त्यवांनव बवहरेच्यव बवहरे, चवर शदर्सवांनी 

यव, असां म्हिनू परत जवयलव सवांशगतलां. 

 त्यवर्र नवरवज झवलेल्यव कोल्हवपरूकर पांशडत िहवरवजवांनी 

बवई ांनव र्वड्यवत बांदी करून ठेर्लांय अिी पोशलसवत तक्रवर केली, 

पि लोकिवन्सय र्टी असल्यविळेु पोशलसवांनी तक्रवर घेतलीच नवही. 

िग पांशडत िहवरवज अॅ्टन यवांच्यवकडे गलेे आशि लोकिवन्सयवांशर्रुद्ध 

तक्रवर केल्यवर्र लगेच शडश्रक्ट कोटवात प्रोबेट रद्द करवयचव, नर्ीन 

र्वरस घ्यवयचव, सल्लव शदलव. त्यवप्रिविे अजा केलव गलेव आशि 

नर्ीन र्वरस कोल्हवपरूचव घेण्यवसवठी तवईिहवरवज, नवगपरूकर, र्गैरे 

कोल्हवपरूलव गेले. ह े कळल्यवबरोबर लोकिवन्सयही कोल्हवपरूलव 

गेले आशि त्यवांनी कोल्हवपरू िहवरवजवांची भेट घेऊन नर्ीन दत्तक 

शर्धवनवलव परर्वनगी दऊे नये अिी शर्नांती केली. पि ते घडलां 

नवही. तवईिहवरवज यवांनी छत्पतींच्यव उपश्थतीत बवळविहवरवज 

यवांनव दत्तक घेतलां. पररिविी दोन दत्तकशर्धवनां आशि दोन र्वरस ही 

कठीि पररश्थशत लोकिवन्सयवांनव लगेच कळली कवरि त्यविळेु सर्ा 

इ्टेटीलवच कुलपू लवगिवर होतां. त्यविळेु त्यवांनी दसुरां दत्तक शर्धवन 

रद्द करण्यवसवठी शदर्विी कोटवात अजा केलव.  

 लोकिवन्सयवांचव शदर्विी अजा शनकवलवत शनघवर्व म्हिनू 

खोट्यव सविी, बनवर्ट कवगद, खोटे शहिेब, यवांच्यव सहव्यवने 



लोकिवन्सयवांर्र फौजदवरी खटल्यवत लोकिवन्सयवांनव शििव करवर्ी 

इतक्यव खवलच्यव पवतळीर्रचां कवर्थवन ऑश्टनकडून केलां गेलां. 

खटलव सरुू झवल्यवर्र २ शदर्सवतच ऑश्टनचव कवर्व सर्वांच्यव 

लिवत आलव. लोकिवन्सयवांनव अत्यांत अपिवनव्पद रीतीने यव 

ऑश्टनने र्वगर्लां. त्यवांच्यव शनकवलवशर्रुद्ध लगेच लोकिवन्सयवांनी 

हवयकोटवात अजा दवखल केलव. हवयकोटवात न्सयवयितूी क्रो यवांनी 

ऑश्टन यवांचव शनकवल शफरर्लव आशि लोकिवन्सयवांनव शनदोष केलां. 

िध्यांतरीच्यव कवळवत सरकवरने गपु्तपिे लोकिवन्सयवांनव दोषी ठरर्तव 

येईल कव यवची तपवसिी केली, पि त्यवांच्यव र्शकलवांनी सरकवरच 

खनुिी म्हिनू बदनवि होईल असव सल्लव शदलव. तरी सरकवरने 

फौजदवरी खटलव चवल ूठेर्वयचव शनिाय घतेलव.  

 िग न्सयव. क्लेिांट यवच्यवखवली नर्ीन फौजदवरी खटलव 

सरू झवलव. आशि खपू िन्तवप सोसवर्व लवगलव. क्लेिांट यवांनी 

लोकिवन्सयवांनव दोषी धरून दीड र्षवाची सक्तिजरुी आशि १००० रु. 

दांड तो दांड न भरल्यवस दोन िशहने सवधी कैद अिी शििव सनुवर्ली. 

परत त्यवर्र हवयकोटवाकडे प्रकरि गेलां. दवजीसवहबे खरे त्यवांच े

र्कील होते. न्सयव. जेशकां स आशि बवटी यव दोघवांनी लोकिवन्सयवांची 

शनदोष िकु्ततव केली. तो शदर्स होतव ३ िवचा १९०४..हवयकोटवाचव 

शनकवल सवऱ यव भवरतवलव कळलव. सर्ा प्रवांतवांिधनू लोकिवन्सयवांनव 

अशभनांदनवच्यव तवरव आल्यव. लगेच रे िवकेटिध्ये जवहीर सभव 



भरली. ८/१० हजवर लोक सभेलव आले. सभेची जवगव तोरि े

पतवकवनी सजर्ली होती. अध्यि ्थवनी अण्िवसवहबे पटर्धान 

होते. सत्कवरवलव उत्तर दतेवनव लोकिवन्सय म्हिवले की लोकित 

िवझ्यव बवजलूव आह ेह ेिवहीत असल्यवनेच िी यव सांकटवत शटकून 

रवशहलो.  

  अिवरीतीने ३ र्षे चवललेलव हव रक्त आटर्िवरव खटलव 

सांपलव आशि लोकिवन्सयवांची लोकशप्रयतव आिखीनच र्वढली. यव 

खटल्यवने िवनहवनी, शर्त्तहवनी, एर्ढी झवली तरी बवबविहवरवजवांच्यव 

िलुींनव िवहरे म्हिजे केसरीर्वडवच होतव. त्यव पणु्यवत आल्यव की 

िवहरेपि आशि सवडी चोळी झवल्यवशिर्वय परत जवत नसत. त्यवांची 

िलुां लोकिवन्सयवांनव िविवच म्हित. तवईिहवरवजवांच े र्कील 

बळर्ांतरवर् नवगपरूकर यवांचे पतुिे श्रीपवद ह ेनेहिी तवईिहवरवजवांच्यव 

र्वड्यवर्र खेळवयलव जवत. तेव्हव एकदव शधटवईने त्यवांनी 

तवईिहवरवजवांनव शर्चवरलां.....आपि शटळकवांिी कव हो भवांडतव?.. 

..तर तवईिहवरवज उत्तरल्यव..'' खरां तर शटळकवांनी िवझां कवहीच 

र्वकडां तर केलां नवहीच पि र्वड्यवतनू सतुळीचव तोडवही नेलव 

नवही. पि एक गोष्ट िवत् आड आली. ते अत्यांत हट्टी आहते. िी 

पडले अशभिवनी! ते िवझ्यवपढेु येऊन उभे रवहतील आशि िलव, '' 

कवय िहवरवज, कवय चवलले आह ेअसे म्हितील तर िी पढेु होऊन 

त्यवांचे पवय धरीन आशि ते सवांगतील त्यवस रुकवर दईेन. पि िी 



होऊन प्रवि गेलव तरी िवघवर घेिवर नवही.'' अिव रीतीने ह े प्रकरि 

सांपलां. त्यवचव दसुरव भवग म्हिजे जगन्सनवथिहवरवजवांचे सर्ा उत्पन्सन हे 

िळू आपल्यव दिेगीचे आह ेअसां म्हिनू १८७६ सवलच्यव एकव 

कवयद्यवच्यव आधवरवने बवळविहवरवज आशि कोल्हवपरूकर छत्पती 

यवांनी शिळून िुांबई सरकवरलव आपल्यवत सविील करून िुांबई 

हवयकोटवाकडे एक अजा दवखल केलव होतव. हवयकोटवाकडल्यव यव 

अजवाच्यव बवबतीत लोकिवन्सयवांनी एक कैशफयत तयवर केली. १५ 

शदर्स खपनू उत्कृष्ट कवयदपेांशडतवप्रिविे त्यवांनी ही कैशफयत ्र्त:च 

तयवर केली होती. आशि जगन्सनवथ िहवरवजवांच्यव र्शकलवांनी तो दवर्व 

शजांकलव. १९२० सवली २१ जलैुलव हवयकोटवाने लोकिवन्सयवांच्यव 

बवजनेू शनकवल शदलव त्यवनांतर दहव शदर्सवांनीच ३१ जलुईच्यव 

िध्यरवत्ी लोकिवन्सयवांचव कैलवसर्वस झवलव. 

 लोकिवन्सयवांच्यव एकव ्नेह्यवने यव खटल्यवच्यव रे्ळी 

तवईिहवरवजवांच्यव सांदभवातील एकव फोटोचव एक शर्लिि परुवर्व 

शिळर्लव आशि लोकिवन्सयवांनव त्यवचव उपयोग करून घेण्यवस 

सचुर्लां. तेव्हव लोकिवन्सयवांनी ते सपिेल नवकवरलां आशि असव 

परुवर्व दवखल करून खटलव शजांकण्यवपेिव हरलो तरी परिेश्वरी 

इच्छव सिजनू शििव भोगेन. पि ितृवचव आत्िव द:ुखी होईल, 

एखवद्यव घरवण्यवची अि ू जवईल असां कवही करिवर नवही असां 
म्हिनू तो फोटो फवडून टवकलव. लोकिवन्सय शर्लवयतलेव शचरोल 



केससवठी शनघवले तवे्हव आपल्यव ्थवर्रजांगिवची सगळी व्यर््थव 

करून शनघवले. त्यवर्ेळी जगन्सनवथिहवरवज एक शदर्स त्यवांच्यवजर्ळ 

आले आशि म्हिवले की, दवदव तमु्ही सगळ्यवांची व्यर््थव 

पवशहलीत, पि िवझां कवय? तेव्हव लोकिवन्सयवांनी त्यवांनव म्हटलां, 

झवली की तिुची सगळी इ्टेटीची व्यर््थव ! तिुचव सगळव 

सरांजवि शिळवलव, आतव कवय रवशहलां? तेव्हव जगन्सनवथ िहवरवजवांनी 

त्यव खटल्यविळेु लोकिवन्सयवांनव जो ६० हजवर रुपयवांचव खचा झवलव 

होतव तो आपल्यव शिळकतीतनू द्यवयची इच्छव बोलनू दवखर्ली. 

तेव्हव लोकिवन्सयवांनी त्यवांनव शर्चवरलां की तमु्हवलव िी आपलव 

सिजतो. जसे िवझे िलुगे तसे तमु्हीही. तेव्हव जगन्सनवथिहवरवजवांनी 

शपतऋृि म्हिनू ते ६० हजवर दणे्यवचव आग्रह कवयि ठेर्लव. तेव्हव 

लोकिवन्सयवांनी बांगल्यवजर्ळची जिीन न्सय ू पनूव कॉलेज यव एकव 

शििि सां्थेसवठी भवड्यवने दणे्यवची सोय केली. ( आतवची स.प. 

कॉलेजची जिीन ) ती जिीन ३० हजवर रुपयवांची होती. आशि ३० 

हजवर तमु्हवलव बिीस िवझ्यवतफे असां म्हिनू प्रकरि शिटर्नू 

टवकलां. पि जगन्सनवथ िहवरवजवांचवही थोरपिव की लोकिवन्सयवांच्यव 

कैलवसर्वसवनांतर त्यवांनी ते पैसे िलुवांनव शदले.  

  



राजिोहाचा दुसरा खटला - मंडाले -  

 

 त्यवनांतर र्वदळी र्षा आलां ते रवजद्रोहवचव खटलव आशि 

िांडवलेची शििव. ्टेट सेके्रटरी िोले आशि िुांबईचे गव्हनार क्लवका  

यवांच्यव कवळवत लोकिवन्सयवांर्र रवजद्रोहवचव खटलव भरण्यवची 

परर्वनगी २३ जनू १९०८ लव सरकवरलव शिळवली. लोकिवन्सयवांच्यव 

प्रभवर्वलव दडपिे हवच यविवगे िखु्य उद्दिे होतव. 

 लोकिवन्सयवांर्र रवजद्रोहवचव परत एकदव दसुरव खटलव 

भरलव गेलव, त्यवलव कवरि कवहीच नव्हतां. झोप उडवली होती 

इांग्रजवांची. कवय करवर्ां आशि यव िविसवलव आत घवलनू त्यवची 

लेखिी बांद करवर्ी ह ेसरकवरलव कळेनवसां झवलां होतां. यव िविसवलव 

कवही भीती म्हिनू नव्हतीच. शनशद्र्त जनतेलव जसव हव र्ीरपरुुष 

जवगां करत होतव, तसवच सरकवरच्यव गहुते शिरून त्यवचव जबडव 

उघडवयचव प्रयत्न करत होतव. सरकवर इतर र्तृ्तपत्वांनव इिवरव र्गैरे 

दते असे पि केसरीलव नवही. कवरि त्यवर्र ते टपनूच बसले होते. 

तेव्हव लॉडा शसडनेहिॅनी आपल्यव जबवबदवरीर्र लोकिवन्सयवांनव 

अटक करवयचां ठरर्लां. लोकिवन्सयवांची क्रवांशतकवरक चळर्ळ 

थवांबर्िां जरूर आह ेअसां त्यवांनव र्वटलां. भवरतवत त्यवरे्ळी एर्ढ्यव 

चळर्ळी आशि दांगे चवल ूहोते, लवलव लजपतरवय, अरशबांदबवब ू



अिी अनेक जहवल पिवची आशि नेि्तवांकडची अनेक िांडळी 

सरकवरलव धवरेर्र धरत होती. त्यवचरे्ळी िझुफ्फरपरूलव बॉम्ब्फोट 

झवले. त्यवचे पडसवद केसरीत उठले आशि त्यव अग्रलखेवर्रून 

सरकवरलव शनशित्त शिळवलां.  

 िखु्य पे्रशसडेन्ससी िॅशज्रेट अॅ्टन यवांच्यवसिोर शफयवाद 

दवखल झवली. शफयवादीत म्हटलां होतां, ‘१० िेच्यव अांकवत 

शटळकवांनी '' दिेवचे ददुरै् '' यव लेखविधे लोकवांिधे सरकवरबद्दल 

दे्वष आशि अर्िवनबधु्दी जवगतृ केली. हव रवजद्रोह झवलव. तरी 

१२४अ आशि १५३अ यव कलिवांखवली इन्ससवफ होऊन शटळकवांनव 

योग्य ती शििव व्हवर्ी.’ त्यवबरोबर र्ेगवने सरकवरी यांत्िचेी चवकां  

शफरली. लोकिवन्सयवांनव यवचव सगुवर्व लवगलेलव होतव, म्हिून 

आपिच िुांबईलव जवऊन रवहवर्ां असां त्यवांनी ठरर्लां आशि एक 

आठर्डव आधी ते िुांबईलव आले. िुांबई ्टेिनर्रच एक गपु्त 

पोलीस त्यवांच्यव कवनविी लवगलव आशि त्यवने तमु्हवलव अटक 

होिवर आह ेअसां सवांशगतलां. सरदवरगहृवत ते उतरले शतथे र्ॉरांटर्र 

सही झवल्यवची बवतिी यऊेन पोचली. '' ज्यव रवष्ट्रवलव प्रशतकवर 

करण्यवचां सविर्थया नवही, त्यव दबुाल रवष्ट्रवच्यव पढुवऱयवलव असली 

बवतिी कळून तरी उपयोग कवय? '' असां लोकिवन्सय म्हिवले. जेव्हव 

पोलीस आले तेव्हव पोशलसवांनवच त्यवांनी एर्ढव ५ तवस उिीर कव 

झवलव? िलव जविीन तरी शिळर्तव आलव असतव असां म्हिनू 



सरकवरचव शर्चवर तो रे्ळ त्यवांनव शिळू नये असवच होतव ह ेत्यवांच्यवच 

लिवत आिनू शदलां. लगेच सवांकेशतक भवषेत ही अटकेची बवतिी 

तवरेन ेपणु्यवलव घरीही कळली आशि उद्यव सकवळी र्वड्यवर्र झडती 

होिवर आह ेहहेी त्यवांनव कळलां. सकवळी झडती सरुू झवली. खपू 

िोधनू हत्यवरां, बॉम्ब्फोटवचां सविवन असां कवहीच शिळवलां नवही, 

पि िेर्टी एकव शिपवयवलव एकव शिपवयवलव उघडे ड्रॉर्र िोधत 

असतवांनव सटरफटर कवगदवांिधे बॉम्ब बनर्वयचां कवडा सवपडलां 

आशि त्यवची अगदी '' यरेुकव '' ची अिी अर््थव झवली. कवरि तो 

कवगद लोकिवन्सयवांच्यव ह्तविरवत होतव. शसांहगडवर्रही छवपव 

पडलव, पि हवती कवही लवगलां नवही. िेर्टी १३ जलैुलव खटलव 

सरुू झवलव. खपू जबवन्सयव, उलटतपवसण्यव, बचवर्-शफयवादी 

पिवकडून आरोप-प्रत्यवरोप होऊन कवि सांपलां. 

 लोकिवन्सयवांनी ८ शदर्स ्र्त:चव बचवर् ्र्त:च केलव. ( 

तो बचवर्, िदु्दसेदू बोलिां, सगळां र्वचत रवहवर्ां असांच आह.े) िी 

जेव्हव अग्रलखे शलशहतो, तेव्हव त्यव शर्षयवर्रचव अभ्यवस करून 

शलशहतो. बॉम्ब्फोटवर्र शलहवयचां तर त्यवचां पु् तक िी िवगर्लां. त े

पोशलसवांनव नक्कीच शतथेच शिळवलां असिवर. शिर्वय असां िी कवही 

शर्घवतक कृत्य केलां असतां तर ते बॉम्ब बनर्वयचे कवगद असे 

उघड्यवर्र, खलु्यव ड्रॉर्रिधे ठेर्ले असते कव असांच न्सयवयवलयवत 

शचचवरलां. िेर्टी जलैुच्यव २२ तवरखेलव रवत्ी १० र्वजतव ६ र्षवांची 



कवळ्यव पवण्यवची शििव सनुवर्ली गेली. कवरि सरकवरचां आधीच 

त्यवांनव शििव करवयचां ठरलेलां होतां असांच शदसनू आलां. न्सयवयितूीनी 

तमु्हवलव कवही सवांगवयचां आह ेकव असां शर्चवरल्यवर्र लोकिवन्सय 

म्हिवले, '' ज्र्ूरीने मला दोषी ठरवले तर खुिाल ठरवो. पण 

मी गुन्हेगार नाही. लौस्कक गोष्टींचे स्नर्ंत्रण करणारी अिीही 

एक ििी न्र्ार्पीठाहूनही वररष्ठ आहे. कदास्चत ईश्वरी 

इच्छाच अिी असेल की मला स्ििा व्हावी. आस्ण मी स्ििा 

भोगल्र्ाच्र्ा कारणानेच मी अंगीकारलेल्र्ा कार्ायला 

उस्जयतवमथा र्ावी. ''  

 शििव झवली त्यव शदर्िी, इकडे िुांबईत, हजवरो लोक 

रवत्ीच्यव भरुूभरुू पवर्सवत कोटवाचव शनकवल ऐकवयलव 

सकवळपयान्सत र्त्यवर्र उभे होते. त्यवांनव िेर्टपयांत लोकिवन्सयवांचां 

दिान झवलांच नवही. िेर्टी सजवही कळली आशि त्यवांनव नेलेलांही 

कळलां. दसुरे शदर्िीपवसनू िुांबईत शििेच्यव शनषेधवथा दांगव झवलव. 

हरतवळ झवलव, दकुवनां बांद रवशहली. सरकवरचव शध:कवरही झवलव. 

पि तोपयांत लोकिवन्सय लवांब शनघनू गेले होते. लोकिवन्सयवांनी 

आपलव खटलव ८ शदर्स आपिच चवलर्लव. 

  लोकिवन्सयवांनी आपलव बचवर् आपिच केलव कवरि 

बॅरर्टर नेिलव असतव तर पैसव खपू लवगलव असतव आशि शििव 



अटळ आह े यवची त्यवांनव खवत्ी होती. िग किवलव पैसव व्यथा 

घवलर्वयचव असव त्यवांचव शहिोब होतव. सनुवर्िी सांपल्यवर्र 

न्सयवयितूी डवर्र यवांनी ज्यरुींनव उद्दिेनू भवषि केलां आशि शनभायतेने 

आपलव शर्चवर िवांडण्यवचां आर्वहन केलां. लोकिवन्सयवांनीही 

आपल्यव सिवरोपवत म्हटलां की िवझां आयषु्ट्य सांपत आलां आह,े पि 

दिेवचां नवही. ज्यरूीतील एकवने जरी िवझे शर्चवर बरोबर आहते असां 

म्हटलां तरी िलव सिवधवन होईल. एखवदी गोष्ट िनवलव पटली तरी 

ती बोलनू दवखर्वयलव धैया लवगतां ते ईश्वरवने तमु्हवलव द्यवरे् अिी 

िी प्रवथानव करतो.. एर्ढां बोलनू त्यवांनी भवषि सांपर्लां. नांतर 

अॅडव्होकेट जनरल यवांचां भवषि, िग न्सयवयितूीचां ज्यरुींनव उद्दिेनू 

भवषि झवल्यवर्र ज्यरूी आत गेले आशि दीड तवसवने परत बवहरे 

आल.े ७ शर्रुद्ध २ अिव ितवांनी त्यवांनी आपलव शनकवल सवांशगतलव. 

त्यवर्र दवर्र यवांनी शनकवल जवहीर करवयचां ठरर्नू, िलव तमु्हवलव 

शििव सनुवर्तवांनव अशतिय द:ुख होत आह ेअसव सवांगनू ६ र्षवांची 

कवळ्यव पवण्यवची शििव दतेो आह ेआशि १००० रुपये दांड सवांगतो 

आह ेअसव शनकवल शदलव.  

 र्त्यवर्रील हजवरो लोकवांचव त्वस र्वचर्ण्यवसवठी 

लोकिवन्सयवांनव िवगच्यव शजन्सयवने खवली उतरर्लां. खवली उभ्यव 

असलेल्यव िोटवरीत चढर्लां आशि कुलवबव ् टेिनवत आडबवजलूव 

सवयशडांगर्र ्पेिल रेन उभी होती त्यवत चढर्लां. शतथनू सरळ 



अहिदवबवदलव नेलां. १० सप्टेंबरलव अहिदवबवदहून पहवटे िुांबईत 

आिलां. लगेच िुांबई बांदरवत हवशडांग्ज बोट उभी होती. त्यवत त्यवांनव 

बसर्ण्यवत आलां. सरकवरने इतकी गपु्ततव पवळली होती की 

बोटीच्यव कप्तवनवलव बांदरवच्यव बवहरे पडल्यवर्र बांद पवकीट उघडून 

कुठे जवयचां ते शलशहलेलां र्वचवर्ां लवगलां. बोट रांगनूलव पोचली. 

सरकवरने तोपयांत त्यवांचव १००० रु. दांड िवफ केलव होतव, आशि 

कवळ्यव पवण्यवची शििव रद्द करून सवध्यव कैदचेी शििव बदलनू 

केलेली होती. रांगनूहून रेनने िांडवलेलव नेलां. आशि सहव र्षे 

लोकिवन्सय शतथेच रवशहले. िध्यांतरी िांडवलेत पटकीची सवथ सरुू 

झवल्यविळेु कवही शदर्स त्यवांनव िांडवलेहून हलर्नू िेशक्टल्लव इथे 

हलर्लां होतां. लोकिवन्सय शतथनू पवठर्लेल्यव पत्वत शलशहतवत, ''िी 

आतव िेशक्टल्लव येथे आलो आहे. िेशक्टल्लव हव िह्यी भवषेतलव 

शिशथलव िब्दवचव अपभ्रांि आह े असां िवनतवत. तेव्हव िी आतव 

जनकवच्यव नगरीलव आलो आह.े पि िलव िवझी सीतव, म्हिजे 

िवझी ्र्तांत्तव शिळते की नवही तेर्ढेच पवहवयचे.' पि 

लोकिवन्सयवांनी ईश्वरी इच्छव म्हटलां तेच खरां झवलां.  

 लोकिवन्सय िांडवलेलव रवशहले. शतथनू त्यवांनव िशहन्सयवतनू एक 

पत् पवठर्वयलव परर्वनी होती. ती सगळी पत्ां फवर हृद्य आहते. यव 

पत्वांिधनू शदसतो तो एक, पत्नीलव, िलुवांनव धीर दिेवरव, िलुवांच्यव 

िवळेच्यव प्रगतीपु् तकवची चौकिी, पत्नीच्यव िधिेुहवची चौकिी, 



िलुींच्यव घरची चौकिी आशि त्यवांनव हर्ी असलेली कुठल्यव 

फळीर्र ठेर्लेली कुठली पु् तकां , यवांची यवदी, ्र्त:ची तब्येत, 

िधिेुह आशि र्जन यवांची िवशहती दिेवरव एक कुटुांब र्त्सल पती 

आशि शपतव. त्यवांचे भवचे धोंडोपांत पत्वतनू िजकूर शलहीत, कवगद 

कवपल्यवर्रून त्यवतलव िजकूर फवडलव आह े ह े लोकिवन्सयवांच्यव 

लिवत येई. सरकवरची िजकूरवर्र करडी नजर असे म्हिनू त्यवांनी 

सचूनव केल्यव होत्यव... प्रत्येक पु् तकवर्र इांग्रजीत नवर्ां शलहव. 

िजकूर पवठपोट न शलशहतव ्र्तांत् कवगदवर्र शलहव म्हिजे िवगचव 

िजकूरही गहवळ व्हवयचव नवही. रवजकवरिवर्र कवहीही शलहू नकव. 

दर िशहन्सयवत एकच पत् त्यवांनव शिळिवर होतां. तरीही तीही र्वचली 

जवत, फोडली जवत.  

  सत्यभविवबवई ७ जनू १९१२ सवली गेल्यव. ती बवतिी 

तवरेने त्यवांनव कळली. त्यवांनी पत्वत शलशहलां, “ मनाला फार मोठा 

धक्का बसला. संकटे आली तर मी ती िांतपणे सोसत 

असतो. पण खरे सांगतो की र्ा बातमीने मी हादरून गेलो. 

आपण स्हंदू लोक! तेव्हा नवऱ्र्ाच्र्ा आधी बार्को गेली हे 

व्हार्चे तसेच झाले असे लोक म्हणणार. पण स्तच्र्ा 

मरणकाळी मी जवळ नाही. इतकेच नव्हे तर बंस्दवासात 

असावे र्ाचेच दु:ख वाटते. हीच भीती मला राहून राहून वाटे 

आस्ण तसेच िेवटी घडलेही. माझ्र्ा जीस्वताचा एक भाग 



समाप्त झाला. स्तच्र्ा तोंडून अखेरच्र्ा इच्छा प्रगट झाल्र्ा, 

त्र्ा अिरि: पाळाव्र्ात. मी नसल्र्ामुळे मुलांना स्तच्र्ा 

मरणाचे दु:ख अस्धकच झाले असेल. पण माझा म्हणून 

स्नरोप सांगा की, त्र्ांच्र्ाहून मी लहान होतो तेव्हा माझे 

आईवडील स्नवतयले होते. असल्र्ा संकटाने मनुष्ट्र्ाने 

मवावलंबन स्िकले पास्हजे. दु:ख करीत बसून कालाचा 

दुरुपर्ोग करू नरे्. स्तची कार् चीजवमतू असेल त्र्ांची र्ादी 

करा आस्ण नीट कुलुपात ठेऊन द्या. ईश्वराने तुम्हाला अस्धक 

बळ द्यावे, र्ाहून इतक्र्ा दुरून मी तरी अस्धक कार् 

स्वनवणार? 

 िांडवलेलव एकव दिुजली घरवत लोकिवन्सयवांनव ठेर्लां होतां. 

र्रची िवडी २० फूट लवांब आशि १२ फूट रुां द होती. जरव पहवटेच 

लोकिवन्सय उठत. गवदीर्र बसनू कवहीतरी िांत् म्हिनू उठत आशि 

चळू भरत. िग गवदीर्र दीड तवस ध्यवन्थ बसत. िग प्रवतशर्ाधी, 

तोंड धरु्नू चहव घेत. चहव झवल्यवर्र शलशहण्यवत दांग होऊन जवत. 

९ र्वजतव परत खवली येत. भरपरू पवण्यवने आांघोळ करत. आांघोळ 

झवल्यवर्र गोशपचांदन बवळगवयलव परर्वनगी नसल्यविळेु कपवळवलव 

चलुीतली रवखच लवर्त. आशि गवयत्ीिांत् म्हित. जेर्ि लर्करच 

करवर्े लवगे. जेर्ि अगदी किी जेर्वयचे. कवरि जे उरेल ते आचवरी 

र्वसदुरे्रवर्वांनव खवयलव शिळवर्ां. र्वसदुरे्रवर् सक्तिजरुीचे कैदी 



असल्यविळेु त्यवांनव जेर्वयलव रोज शकडलेली डवळ आशि शभकवर 

तवांदळू शिळत. ती र्वसदुरे्रवर्वनी खवऊ नये आशि तरुुां गवच्यव 

अशधकवऱयवांनव ते कळू नये म्हिनू लोकिवन्सयवांनी रोज ती डवळ-

तवांदळू शचिण्यवांनव घवलवयलव सरुुर्वत केली. त्यविळेु लोकिवन्सय 

जेर्वयलव बसले की शचिण्यव त्यवांच्यव अर्तीभोर्ती शबनशदक्कत 

येत आशि तवांदळू सांपर्त. पुढे पढेु तर त्यव इतक्यव धीट झवल्यव की 

लोकिवन्सयवांच्यव खवांद्यवांर्र बसवयलव लवगल्यव. एकदव एक 

अशधकवरी आलव आशि ते दृष्ट्य पवहून चशकत झवलव. ( शचर्शचर्वट 

करत लोकिवन्सयवांच्यव खवांद्यवर्र, टेबलर्र नवचिवऱ यव शचिण्यव 

शटपवयलव त्यवरे्ळी कॅिेरव नव्हतव आशि लोकिवन्सय तरुूां गवत होत े

म्हिनू. नवहीतर ते दृष्ट्य भवरतवच्यव इशतहवसवत अिर झवलां असतां. 

बवहरेच्यव जगवत इांग्रजवांच्यव नजरेत एर्ढव धगधगतव शनखवरव आशि 

हृदयवत एर्ढव िितेचव झरव. ) जेर्ि झवलां की ितपवर्ली करत 

आशि जे शलहवयलव बसत ते सांध्यवकवळी उठत. दोघवांनव पवच 

र्वजतव जेर्नू घ्यवरे् लवगे. कवरि त्यवनांतर सांध्यवकवळी सहव ते 

सकवळी सहव र्वजेपयांत त्यवांच्यव खोल्यवांनव कुलपेु लवगत. रोज 

कोिीही िविसू त्यवांनव शदसत नसे. तरीही एक शदर्स ते 

र्वसदुरे्रवर्वांनव म्हिवले की आज एक कैदी पळून जवयचव प्रयत्न 

करिवर आह,े पि तो पकडलव जविवर. आशि त्यव रवत्ी तसांच 

घडलां. लोकिवन्सयवांनव ह े आधीच कसां कळलां ते िवत् 



र्वसदुरे्रवर्वांनव कधीच कळलां नवही. िध्यरवत्ी अचवनक 

सवयरनचव आर्वज सगळीकडे घिघिवयवलव लवगलव. र्ीजेरीचव 

प्रकवि पसरलव आशि थोड्यवच रे्ळवत बांदकुींचे बवर ऐकवयलव 

आले. यव ६ र्षवांिध्ये धोंडोपांत, खवपडे त्यवांनव भेटवयलव आले. 

जिान फ्रें च भवषवांचव अभ्यवस करवयलव लोकिवन्सयवांनव फुरसत 

शिळवली. गीतवरह्यवच्यव लेखनविळेु कवळ्यव पवण्यवची शििव हव 

िब्द आशि तरुुां ग गांगेसवरखव पवर्न झवलव.  

 लोकिवन्सयवांनी शजथे गीतवरह्य शलशहलां त्यवच िांडवलेच्यव 

कैदते बवदिहव बहवदरूिहव जवफरने “ लगतव नवहीं हई शदल िेरव 

उजवडे दयवरिे ह ेशनरवि कवव्य शलशहलां..केर्ढव शर्रोधवभवस..  

  



मंडालेहून सुटका –  

  

 ६ र्षे सांपली. सोिर्वर ८ जनू, १९१४, यव शदर्िी 

सकवळी ८ र्वजतव जेलचे सपुररटेंडट, लोकिवन्सयवांच्यव खोलीत 

आले आशि त्यवांनी सविवनवची आर्रवआर्र करण्यवस सवांशगतलां. 

लगेच १ र्वजतव ्टेिनर्र नेऊन गवडीत बसर्ण्यवत आलां. त्यवांची 

लवल पगडी कवढून घेऊन टोपी घवलण्यवस सवांशगतलां. लोकवांनी 

ओळख ूनये हवच त्यविवगे उद्दिे होतव. ्टेिन आलां की डब्यवची 

दवरां बांद केली जवत. रांगनूच्यव अलीकडील ्टेिनर्र उतरर्नू 

बांदरवर्र नेण्यवत आलां. शतथे आधीच िेयो नवर्वची बोट तयवर 

ठेर्ण्यवत आली होती. बोटीत चढल्यवर्र पणु्यवच्यव पोशलसवांचे चेहरे 

शदसले तेव्हव त्यवांनव सटुकव झवल्यवचव अांदवज आलव. त्यवत सी. 

आय. डी. सदवर्ते, कॉन्स्टेबल दवते आशि जिवदवर िवरुतरवर् ह्यवांनव 

लोकिवन्सयवांनी पवशहलां. सवधवरिपिे रांगनूहून बोट ४/५ शदर्सवत 

िद्रवसलव पोचते, पि िदु्दवि बोट अध्यवा गतीने चवलर्त िद्रवसलव 

८ शदर्सवांनी सांध्यवकवळी ६ र्वजतव आली. बोटीतनू िचव्यवर्र 

उतरर्नू लोकिवन्सयवांनव िद्रवस ्टेिनर्र नेलां आशि िेल गवडीचव 

िवगचव डबव ररझर्ा केलव होतव, त्यवत पोशलसवांसकट सर्वांनव 

बसर्लां. आगगवडी पणु्यवत पोचल्यवर्रही शतथे त्यवांनव न उतरर्तव 



हडपसरलव सर्वांनव उतरर्लां. शतथे गवडी एकच शिशनट थवांबली. 

बवहरे पडतवांनव ्टेिन िव्तरने लोकिवन्सयवांजर्ळ शतकीट िवशगतलां, 

त्यवांनी अशधकवऱ यवांकडे बोट दवखर्लां. त्यवलव शबचवऱ यवलव कवय 

िवहीत हव प्रर्वसी कोि आह ेते ! बवहरे दोन गवड्यव उभ्यव होत्यव. 

त्यवत त्यवांनव बसर्लां. सदवर्तेही बरोबर होते. पढेु पवयलट कवर 

होती, ती अध्यवा र्वटेतनू परत गेली. आशि िध्यरवत्ी लोकिवन्सय घरी 

पोचले. पोशलसवांबरोबर आलेल्यव आपल्यव िवलकवस आत घ्यवर्ां 

की नवही यवचव दरर्वजवर्रील भै्यवस प्रश्न पडलव म्हिनू त्यवने 

धोंडोपांतवांनव बोलवर्नू घेतलां आशि िग लोकिवन्सयवांनी आपल्यव 

सते्तच्यव घरवत प्रर्ेि केलव..  

 केसरीर्वडव आश्चयवाच्यव धक्क्यवतनू सवर्रत परत एकदव 

प्रचांड गजबजलव. दिानवसवठी लोकवांची नसुती रवांग लवगली.. िेर्टी 

पहवटे ४ र्वजतव लोकिवन्सयवांनीच सर्वांनव शर्नांती केली आशि 

शर्श्रवांशत घेतली. पि सरकवरने आपली हीन िवनशसकतव दवखर्त 

त्यवांनव नजरकैदते ठेर्लां, त्यवांनव कोित्यवही सभेलव, भवषिवलव 

परर्वनगी नवकवरली. कहर म्हिजे त्यवांच्यव िलुवांचे सत्कवर करून 

लोकिवन्सयवांचव सत्कवर करण्यवची आपली इच्छव पिूा करतील 

म्हिनू िलुवांचे सत्कवरही करवयचे नवहीत असव फतर्व कवढलव.  



 थोडी शर्श्रवांशत झवल्यवर्र लोकिवन्सय रवजकीय आशि 

सवर्ाजशनक आयषु्ट्यवत शिरले. लोकिवन्सय अॅनी बेझांटबवई ांनव 

भेटवयलव सव्हांट्स ऑफ इांशडयवच्यव इिवरतीत गेले असतवांनव गोपवळ 

कृष्ट्ि गोखले शतथेच होते. म्हिनू लोकिवन्सय त्यवांनवही जवऊन भेटले. 

यवरे्ळी गोखल्यवांची प्रकृती आजवरपिविळेु नवजकु झवलेली होती. 

त्यव भेटीत गोखले लोकिवन्सयवांनव म्हिवले की आतव तमु्ही 

कॉ ांग्रेसिध्ये यऊे नकव. तिुचे आशि त्यवांचे पटिवर नवही. त्यवर्र 

लोकिवन्सयवांनी ्र्च्छ िब्दवत ते नवकवरलां आशि त्यवांनव म्हिवले की 

कॉ ांग्रेस सर्वांची आहे, ती कुिव एकवस आांदि शदलेली नवही. िी 

आधी दिे तयवर करिवर, कॉ ांग्रेसिध्ये येिवर आशि कॉ ांग्रेस कवबीज 

करिवर. तेव्हव असव तिुचव बेत जवहीर कव केलवत असां 

लोकिवन्सयवांच्यव सहकवऱ यवांनी शर्चवरल्यवर्र ते म्हिवले की पिूा 

शर्चवरवांती िवझी िते ठवि झवलेली असतवत, ती प्रशतपिवलव उघडव 

करून आधी बजवर्त असतो, आपले धोरि प्रशतपिवलव उघड 

करून त्यवच्यविी दोन हवत करण्यवतच परुुषवथा आह.े पि लर्करच 

गोपवल कृष्ट्ि गोखले यवांचां शनधन झवलां. लोकिवन्सय तेव्हव 

शसांहगडवर्र होते. त्यवांनव गवडी पवठर्नू पणु्यवत बोलवर्नू घेतलां. 

पवठोपवठ शफरोजिवहव िेथवही र्वरले. कॉ ांग्रेसचां िोठां नकुसवन झवलां.  

 सन १९१४ हे सवल ह ेजवगशतक र्िर्व पेटर्िवरां ठरलां. 

यरुोपवत िहवयदु्धवलव सरुुर्वत झवली. त्यवत इांग्लांड परुतां अडकलां. 



आशि दसुरीकडे अॅनी बेझांट यवांच्यव होिरूल चळर्ळीने हवतपवय 

पसरवयलव सरुुर्वत केली. इांग्लांड हव ित् ू सांकटवत सवपडल्यवर्र 

त्यवच्यवसवरखी ससुांधी रवष्ट्रीय पिवलव परत शिळिवर नव्हती. 

होिरूल िोहीि ्र्रवज्य सां्थव यव नवर्वने सरुू झवली.  

  



स्तसरा राजिोहाचा खटला - 

   

 त्यवतच १९१६ सवल उजवडलां. हे र्षा लोकिवन्सयवांच्यव ६० 

र्षे पिूा होण्यवचां. अथवात सर्वांनी त्यवांचव षष्ठयब्दी सिवरांभ थवटवत 

करवयचां ठरर्लां. त्यवांचव सत्कवर करून त्यवांनव थैली अपाि करण्यवचव 

योग सर्वांनी आखलव. र्वढशदर्स शतथीप्रिविे आषवढ र्द्य षष्ठी २० 

जलैुलव आशि इांग्रजी तवरखपे्रिविे २३ जलैु होतव. िग २३ जलैु 

शदर्स शनशश्चत केलव. होि, हर्न, कीतान, रे्दपठि झवलां. 

सध्यवकवळी जवहीर सभव भरली हजवरो लोक जिले. अण्िवसवहबे 

पटर्धान िखु्य पवहुिे होते. एक लवखवांचव आहरे जिलव. 

लोकिवन्सयवांनव आहरे आशि िवनपत् दणे्यवत आलां आशि आहरेही 

शदलव. िग सिवरोपवचां भवषि लोकिवन्सयवांनी केलां. एक लवखवत 

्र्त:ची कवही रक्कि घवलनू ती रवष्ट्रीय कवयवासवठी दणे्यवचां त्यवांनी 

जवहीर केलव. ही रक्कि इतक्यव गपु्तपिे जिव झवली की कुठेही 

र्वच्यतव झवली नवही आशि ३० जनूपवसनू २३ जलैु पयान्सत अर्घ्यव 

२३ शदर्सवांिध्ये ती जिली.  

 त्यव हृद्य सोहळ्यवत शर्ष कवलर्ण्यवचव हीन उद्योग 

सरकवरने केलव. . सिवरांभवच्यव शदर्िी सकवळी बेळगवर् आशि नगर 

िधील भवषिवर्र रवजद्रोहवचव खटलव भरून जविीन िवशगतल्यवची 



नोशटस बजवर्ण्यवत आली. आपल्यव भवषिवांची भवषवांतरे होत 

आहते ही कुिकुि लोकिवन्सयवांच्यव कवनवर्र गेलीच होती. पि 

त्यवर्र खटलव भरलव जवईल यवची कल्पनव त्यवांनव नव्हती. आनांदवत 

चवललेल्यव सिवरांभवत पोशलस सपुरीटेंडांट पोशलसवांनव शदसले आशि 

लोक धव्तवर्ले. खरांतर िवशज्रेटने २८ जलैुलव कोटवात हजर 

होण्यवस सवांशगतलां होतां. त्यविळेु २३ तवरीख सोडून कोित्यवही 

शदर्िी पोशलस केसरीर्वड्यवर्र आले असते तरी चवलण्यवसवरखां 

होतव. पि खनुिी सरकवरने आपली िवनशसकतव दवखर्नू 

अर्लिि करून घेतलां. िरे्टी ऑग्ट ८ तवरखेस खटलव सरुू 

झवलव, िहांिद अली शजनव ह े लोकिवन्सयवांचे र्कील होते. १२ 

ऑग्टलव शनकवल लवगलव. यवरे्ळी जविीनवर्र त्यवांची सटुकव 

केली. िग यव शनिायवशर्रुद्ध हवयकोटवात अपील झवल्यवर्र न्सयव. िहव 

आशि न्सयव. बॅचलर यवांनी त्यवांनव दोषिकु्त करून सोडून टवकलां. 

यविळेु लोकिवन्सयच परत िहवनवयक झवले.   



स्चरोल खटला.  

  

 शसांहवच्यव गहुते शिरून त्यवच्यव आयवळीलव हवत 

घवलण्यवचां धवडस म्हिजे शचरोल खटलव. 

 शचरोल खटलव हव लोकिवन्सयवांच्यव आयषु्ट्यवतलव एक िोठव 

अध्यवय होतव. यवत त्यवांच्यव धवडसीपिवचां, इांग्रजवांिी दोन हवत 

करण्यवच्यव रवजकीय खेळीचां आशि ्र्वशभिवनवसवठी र्वटेल ते 

शदव्य करवयलव तयवर असण्यवची पवर्ती फवडिवरां प्रकरि होतां. 

त्यवसवठी त्यवांनी घर गहवि ठेर्ण्यवलवही िवगेपढेु पवशहलां नवही. 

तवईिहवरवज प्रकरिवएर्ढांच लोकिवन्सयवांचां रक्त आटर्िवरां खटलव 

प्रकरि म्हिजे शचरोल खटलव.  

 यव खटल्यवचव खलनवयक सर व्हलॅेंटवईन शचरोल हव 

लांडनच्यव प्रशतशष्ठत, उच्चभ्र ूसिवजवत र्वर्रिवरव, लांडन टवईम्सच्यव 

पररवष्ट्र शर्भवगवचव िखु्य होतव. ह े र्तृ्तपत् सवम्रवज्यर्वदी होतां. 

इांग्लांडची सत्तव सवऱयव जगभर असवर्ी ह ेयव र्तृ्तपत्वचां धोरि होतां. 

शचरोलचां िखु्य कवि पररवष्ट्रीय रवजकवरिवबद्दल लेख शलशहिां ह े

होतां. परदिेवतल्यव बवतम्यव गोळव करण्यवसवठी तो जगभर शहांडत 

असे. लोकवांच्यवत शफरून, िवशहती कवढून िग बवतम्यव तयवर 

करण्यवपेिव सरकवरी ररपोटा र्वचनू त्यवत िसवले घवलनू तो आपलव 



लेख शलहीत असे. शचरोलने जलैु २० ते १७ ऑग्ट,१९१० िधे '' 

इांशडयन अनरे्ट नवर्वची टवईम्सिधे एक लेखिवशलकव शलशहली. 

त्यवत लोकिवन्सयवांचव फवदर ऑफ अनरे्ट असव उल्लखे करून 

त्यवर्र लोकिवन्सयवांची बदनविी करिवरे अनेक आरोप त्यवत होते. 

लोकिवन्सय तवे्हव िांडवलेलव शििव भोगत असल्यविळेु, ते लेख 

लोकिवन्सयवांनव र्वचवयलव शिळवले नवहीत.  

 शचरोललव बांगवलच्यव फवळिीर्र लेख शलहवयलव 

शचरोललव भवरतवत पवठर्ण्यवत आलां. ते सिवलोचन शलशहण्यवसवठी 

तो भवरतवत शफरलव. यव प्रर्वसवत सहवरनपरूलव त्यवची आगगवडी 

अडर्ण्यवत आली. कवरि सहवरनपरू ह े प्लेगचां ठविां होतां आशि 

आगगवडीत कुिी प्लेगचव पेिांट नवही नव यवची तपवसिी सरुू 

झवली. तो डॉक्टर शचरोलच्यव डब्यवत आलव आशि त्यवची नवडी 

तपवसवयलव लवगलव तेव्हव कवळ्यव िविसवने हवत लवर्लव म्हिनू 

सांतवपलेल्यव शचरोलने त्यवलव जोरवचे ठोसे लगवर्ले. 

डॉक्टरवबरोबरचव पोलीस िधे पडलव आशि त्यवने डॉक्टरलव 

र्वचर्लां. त्यव डॉक्टरने िग शफयवाद नोंदर्ली. शचरोलने लगेच लॉडा 

कझानची िदत िवशगतली, पि कवही उपयोग झवलव नवही. तेव्हव 

शचरोललव सपिेल लखेी िवफी िवगवर्ी लवगली. असव हव शचरोल 

भवरतीयवांनव तचु्छ लेखिवरव होतव. भवरतवत आल्यवर्र तो पवटी-



खवनव-नवच सिवरांभ, बड्यव इांग्रजवांच्यव ओळखी यवत रिलव. 

  

 िुांबईलव आल्यवर्र शचरोललव िोठांच घबवड शिळवलां. 

िुांबई सरकवर आशि कोल्हवपरू सरकवर यवांचां लोकिवन्सयवांिी 

अशतिय र्वकडां होतां. कोल्हवपरूकरवांचे सहवयक डोंगरे, सबनीस 

आशि भव्कर जवधर् यवांची शचरोललव खपू िदत झवली. 

त्यवांच्यवकडून िसवलव घेऊन केसरी-िरवठवच्यव फवयलीतनू शनर्डक 

िब्द आशि उतवरे यवांचां भवषवांतर करून, र्वक्यवांची िोडतोड आशि 

फेरजळुिी करून लांडन टवईम्सचव लेख तयवर झवलव.  

 यवचरे्ळी यरुोशपयन जगतवर्र यधु्दवचे ढग जिवयलव 

लवगले होते. १ ऑग्टलव जिानीने रशियवर्र आक्रिि केलां. यवत 

इांग्लांडही आपोआप ओढलां गेलां. इांग्लांडिळेु भवरत सरकवरर्रही 

त्यवचव पररिवि झवलव. जिेतेि िशहन्सयवपरू्ी सटूुन आलेल्यव 

लोकिवन्सयवांनी त्यवचरे्ळी शचरोलशर्रुध्द खटलव भरण्यवचे बेतही 

सरुू केले. यवत त्यवांचे दहुरेी हते ूहोते. १. शचरोलच्यव खटल्यवच्यव 

शनशित्तवन े लांडनलव जवयचां. २. तेथील लोकवांिधे भवरतवच्यव 

्र्रवज्यवच्यव कल्पनेचव प्रसवर करवयचव. लोकिवन्सयवांची आिखी 

एक खेळी अिी होती की भवरतवत भरपरू असलेलां इांग्रजवांनव 

लवगिवरां िनषु्ट्यबळ द्यवयचां आशि त्यवबदल्यवत ्र्रवज्य िवगवयचां. 



पि त्यवसवठी शिटीि पवलािेंटिधील सभवसदवांिी प्रत्यि भेटून 

सांर्वद सवधवयचव. 

 पि यवसवठी लवगिवरव पवसपोटा शिळिां कठीि होतां. 

कवरि लोकिवन्सय इांग्लांडिधे येिवर म्हिजे त्यवांच्यव दृष्टीने र्वदळ 

येऊन थडकिवर. ्र्रवज्य सां्थेच्यव डेप्यटेुिनचव लोकिवन्सयवांचव 

आधीचव प्रर्वस कोलांबोपयांत होऊन थवांबलव होतव. पि शचरोल 

केससवठी िवत् ते लांडनलव पोचले. एकीकडे ह े सगळां चवल ू

असतवांनव लोकिवन्सयवांनी ्र्रवज्यवची सांकल्पनव शिटीि पवलािेंटिधे 

रुजर्ण्यवसवठी त्यवांचे शित् बवप्टी्टव यवांनव र्षाभर आधी इांग्लांडलव 

पढेु पवठर्लां. होिरूलच्यव ्थवपनेनांतर एक िांडळ इांग्लांडलव 

पवठर्वयचव शनिाय घेण्यवत आलव. 

 दवजी खरे यव लोकिवन्सयवांच्यव शित्वन े शर्लवयतेलव न 

जवण्यवबद्दल सचुर्लां. पि लोकिवन्सयवांचव अांत:्थ हते ू सर्वांनव 

नांतरच कळलव. यव केससवठी लोकिवन्सय लांडनलव गेले. शचरोलच्यव 

पु् तकवतनू लोकिवन्सयवांनी ३० र्वक्यां शनर्डून कवढली. त्यवतील 

कवही त्यवांच्यव खवजगी आयषु्ट्यवर्र शिांतोडे उडर्िवरी होती, तर 

कवही अत्यवचवरविी जोडललेी होती. लोकिवन्सयवांचे सॉशलशसटर 

जॉन्ससन यवांनी शचरोलशर्रुद्ध ऑक्टोबर १९१५ िधे नोटीस 

बजवर्ली. पि त्यव नोटीसीलव उत्तर न आल्यविळेु बेअिचूी शफयवाद 



दवखल झवली. डोंगरे, सबनीसवांच्यव सविीसवठी कशििन िुांबईत 

आलां. डोंगरे यवांनी सविीत सवांशगतलां की त्यवांनीच शचरोलच्यव 

पु् तकवचां भवषवांतर केलां. त्यवत ्र्त:चव उल्लखे बहुर्चनवत आशि 

लोकिवन्सयवांचव उल्लखे एकर्चनवत केलव होतव. त्यवत शचरोललव 

िहवत्िव म्हटलां होतां. त्यव पु् तकवच्यव २०००प्रती कवढण्यवत 

आल्यव. त्यवतल्यव कोल्हवपरूकरवांनी ४०० घेतल्यव. उरलेल्यव पडून 

होत्यव.  

 शचरोलच्यव सहव िदु्यवांर्र लोकिवन्सयवांनी बेअिचूी शफयवाद 

केली.  

१. शहांद-ूिु् लीि दांग्यवांचव फवयदव घेऊन शटळकवांनी गोरिसभव 

कवढली आशि यव चळर्ळीसवठी िोठ्यव दांगली घडर्नू आिल्यव. 

.......लोकिवन्सयवांनी हव आरोप नवकवरलव.  

२. इांग्रजी सरकवर उलथून टवकवयलव शटळकवांनी आखवडे 

कवढले...लोकिवन्सयवांनी सवांशगतलां की िरवठी िविसवलव तवलिीची 

आर्ड असतेच. तवलिीलव आखवडव लवगतो....हव आरोप म्हिजे 

त्यवांची बेअि.ू  

३. .गिपती आशि शिर्वजी उत्सर् ह्यव दोन शनशित्तवने धिकीने, 

धवकदपटिवने शटळकवांनी र्गािी गोळव केली. ...लोकिवन्सयवांनी ते 



सपिेल नवकवरलां. उत्सर् करिां म्हिजे दांगे आशि रवजद्रोह होत 

नवही. 

४. शटळकवांनी दरोडेखोरवांकडून पैसव गोळव केलव....ही बेअि ूझवली.  

५ तवईिहवरवज प्रकरि....यवत शप्रव्ही कौशन्ससलने आपल्यव बवजनेू 

शनकवल शदलव आह ेअसां ते म्हिवले. 

6. राँडच्यव खनुवसवठी चवफेकरवांनव फविी तर शटळकवांनव कव 

नवही....पि शटळकवांचव त्यवांच्यविी सांबांध नवही असां सरकवरी 

र्शकलवनेच सवांशगतलां आह ेह ेलोकिवन्सयवांनी कोटवालव दवखर्नू शदलां.  

 शचरोल केसची सनुवर्िी भवरतवत झवली आशि शर्लवयतेत 

२९ जवनेर्वरी १९१९ लव सुनवर्िी सरुू झवली. ती न्सयवयवशधकवरी 

डवशलांग यवांच्यवसिोर लोकिवन्सयवांच्यव बवजनेू सवयिन, ्पेन्सस हे 

बॅरर्टर आशि शचरोलच्यव बवजनेू कवसान केस लढर्त होते. यव 

प्रश्नोत्तरवच्यव रे्ळी र्शकलवने शर्चवरलां की तमु्ही ही शफयवाद 

शहांदु् थवनवत कव केली नवहीत? लोकिवन्सय म्हिवले, '' शचरोलचां हे 

पु् तक तिुच्यव सगळ्यव सवम्रवज्यवत र्वचलां जवईल. म्हिनू 

इांग्लांडच्यव कोटवात लवगलेलव शनकवलही सवम्रवज्यभर होईल. म्हिून 

िी इथे आलो. '' त्यवच्यव बदनविीचव सडू घणे्यवसवठी आशि 

शचरोलचे दवत त्यवच्यवच घिवत घवलण्यवसवठी लोकिवन्सयवांनी 

आपलां घरही गहवि टवकलां होतां. भवरतवत हव खटलव चवललव 



असतव तर शचरोलच्यव उचवपती जगवलव कळल्यव नसत्यव. 

कोित्यवही भवरतीयवशर्रूद्ध शलशहण्यवपरू्ी आतव इांग्रजवांनव शर्चवर 

करवर्व लवगिवर होतव. 

 परू्ातयवरीसवठी जोसेफ बवप्टी्टव एक र्षाभर लांडनलव पढेु 

गेलेले होते. त्यवांनी लेबरपवटीच्यव सर्ा सभवसदवांची भटे घेऊन 

त्यवांच्यविी सांर्वद सवधलेलव होतव. हव पि आलव तर भवरतवतल्यव 

होिरूललव त्यवांचव पवशठांबव रवहील असां लेबर पिवने कबलू केलां 

होतां. यव लेबर पिवच्यव शनर्डिकुीसवठी लोकिवन्सयवांनी २००० 

पौंडवची दिेगीही त्यव पिवलव शदली. खपू भवषिां शदली. 

ग्लवसगोच्यव अशधर्िेनवसवठी ते लेबर पिवबरोबर गेले आशि 

शतथेही आपली बवज ूिवांडली.  

 यव शनर्डिकुीच्यव धविधिुीचव फवयदव लोकिवन्सयवांनीही 

घेतलव अनेक पशत्कव छवपनू त्यवांनी भवरतवतील पररश्थतीबद्दल 

जनित तयवर करण्यवसवठी त्यव सर्ात् र्वटल्यव. आपल्यव शर्रुद्ध 

शनकवल लवगिवर ह ेलोकिवन्सयवांनव िवहीतच होतां. कवरि कवसानने 

उघडपिे म्हटलां की शटळकवांनी हव खटलव शजांकलव तर आपल्यवलव 

भवरतवत रवज्य करिां कठीि होईल. अनथा होईल. खटल्यवचव 

शनकवल २१ फेिरु्वरीलव सांध्यवकवळी ६ र्वजनू १७ शिशनटवांनी 



लोकिवन्सयवांच्यव शर्रुद्ध लवगलव. शचरोल केसचां लोकिवन्सयवांच्यव 

िनवतलां गशित असां होतां, 

 '' शचरोलर्र िी खटलव केलव ते िहवयदु्ध सरुू झवलां म्हिनू 

! शतथे न्सयवय शिळेल म्हिनू नव्ह.े शहांदु् थवनवतले जज्ज सरकवरच्यव 

िठुीतले. त्यवपेिव शर्लवयततेील जज्ज अशधक ्र्तांत्. हव खटलव 

उघडपिे शचरोलशर्रूद्ध असलव तरी खरव तो सरकवरशर्रुध्दच होतव. 

कवरि शचरोलने पु् तक शलशहलां ते सरकवरी गोऱयव कविदवरवांनी 

शदलेल्यव िवशहतीर्रूनच शलशहलां. तेव्हव शचरोल हरलव तर 

सरकवरची फटफशजती होिवर. िहवयधु्द चवल ू आह े तोपयांत 

सरकवरलव शहांदु् थवनच्यव िदतीची गरज आह.े त्यव िदतीिळेु 

शहांदु् थवनर्र धडधडीत अन्सयवय करून असांतोषवत आिखी भर 

घवलिां सरकवरलव परर्डिवर नवही. यव अांदवजवने िी खटलव 

भरवयचव शर्चवर केलव. िहवयधु्द चवल ू असेपयांत खटल्यवचव 

शनकवल लवगेल असव अांदवज होतव. पि आम्ही शर्लवयतलेव पोचनू 

पांधरव शदर्स होतवत न होतवत तोच यदु्ध सांपलां. िी दवदवसवहबेवांनव 

तेव्हवच म्हटलां की आतव खवत्ी सिजव की खटलव आिच्यवर्र 

उलटिवर. यधु्द सांपल्यवर्र कोि शहांदु् थवनच्यव असांतोषवची पर्वा 

करतो? '' 



 स्वलार्तेला जाण्र्ापूवी लोकमान्र्ांनी आपल्र्ा 

जवळच्र्ा लोकांना सांगून ठेवलं होतं की स्नकाल माझ्र्ा 

बाजूने लागला आस्ण भरपाई स्मळाली तर मी कार् करीन ते 

सांगार्ला नकोच पण जर केस हरलो तर एक वषायची 

केसरीची हक्काची रजा घेऊन माझे रास्हलेले गं्रथ पूणय करून 

त्र्ावर हजारो रुपरे् स्मळवीन. माझ्र्ा गं्रथांचा र्ोगच असा 

असतो की ते अडचणीच्र्ा वेळी स्लहून पूणय होतात.  

  वकील असून आरोपी म्हणून स्पंजऱ् र्ात उभा 

राहण्र्ाचा, गुन्हेगार नसतांना लोखंडी सळर्ांच्र्ा मागे 

राहण्र्ाचा, िहाण्र्ा माणसाने कोटायची पार्री चढू नरे् असा 

जग म्हणत असतांना, कोटायसाठीच ऋस्षतुल्र् प्रज्ञा 

वेचण्र्ाचा आस्ण त्र्ात आर्ुष्ट्र् खची घालण्र्ाचा आस्ण 

तुरंुगातच अमर वैस्दक सास्हत्र् लेखनाला जन्माला 

घालण्र्ाचा कार् र्ोग लोकमान्र्ांच्र्ा ललाट लेखात 

सटवाईने का स्लस्हला होता हे अगम्र् आहे.  

 १९१९ सवलच्यव ६ नोव्हेंबरलव लोकिवन्सयवांनी लांडन 

सोडलां. २२ नोव्हेंबरलव ईशजप्त बोटीने ते भवरतवत परतले. 

सरदवरगहृवत उतरले. सांध्यवकवळी िवांतवरविवच्यव चवळीत त्यवांचव 

िोठव सत्कवर झवलव. १ शडसेंबरलव ते पणु्यवत पोचले. त्यवांची भव्य 



शिरर्िकू शनघवली. ७ शडसेंबरलव त्यवांनव िवनपत् दणे्यवचव कवयाक्रि 

झवलव. नेि्त आशि िवह्यितेर त्यवस शर्रोध करिवर असां पत् राँग्लर 

परवांजपे आशि गपेु्त र्कील यवांच्यव सहीने सशितीकडे पवठर्ण्यवत 

आलां. कवयाक्रिवचे सांयोजक शचांतेत पडले. त्यवांची शचांतव 

लोकिवन्सयवांनीच दरू केली. ह ेलोक सभेत दांगव करिवर अिी बवतिी 

होती, म्हिनू लोकिवन्सयवांनी सांयोजकवांनव सल्लव शदलव की यवांची 

व्यर््थव र्ेगळी करव. म्हिजे कोि लोक आहते ते लगचे कळेल. 

पि नेि्त कवही आलेच नवहीत. 

 िद्रवस, शदल्ली, अितृसर, सवांगलीचां पांचवांग सांिेलन, 

जनु्सनर, अजिर, शसांध प्रवांतवचव दौरव, यवत ते व्य्त रवशहले. शसांध 

प्रवांतवत त्यवांचव भव्य सत्कवर झवलव. सवांगलीच्यव पांचवांग 

अशधर्ेिनवच्यव कवळवत जवहीर सभेत एक घटनव घडली. 

लोकिवन्सयवांचे भवषि ऐकवयलव खपू गदी जिली. भवषि चवल ू

असतवांनव अचवनक िवगच्यव रवांगेतील लोक धवर्त सटुले. कवहीतरी 

गडबड झवली. पि लोकिवन्सय बोलतच रवशहले. गडबड झवली 

त्यवच कवरि सभेतलव एक िविसू िटवात सवप घसुलव म्हिनू जोरवत 

ओरडलव आशि लोक घवबरून पळवयलव लवगले. तेव्हव लोकवांनव 

किायोग यव शर्षयवर्रच्यव र्वक्यवांिधे ते म्हिवले, पररिविवांकडे लि 

न दतेव ्र्त:चां कताव्य करव ह ेिवझ्यव शर्षयवचां सवर आह,े आशि 

तमु्ही तर य:कशश्चत सवपवची हूल उठल्यवबरोबर पळत सटुलवत. 



तिुच्यवसवरखे लोक िोहविळेुच रज्जलूव सवप िवनतवत. तो िोह 

घवलर्ण्यवसवठीच रे्दवांतवचव अर्तवर आह.े रे्दवांतवचे तत्त्र् िनवर्र 

शबांबर्लां की ते इतकव आत्िशर्श्ववस शनिवाि करतां की सपवालव 

रज्जपु्रिविे शपरगवळून टवकतां. एर्ढव आत्िशर्श्ववस तिुच्यवत हर्व.  

 लोकिवन्सयवांचे दौरे चवलचू होते.  

 यवनांतर िवत् सयूवा्तवची रे्ळ जर्ळ यवयलव लवगली. 

लोकिवन्सयवांचां र्य आतव ६४ र्षे झवलां होतां. िधिेुहविळेु शकत्यके 

र्षे ते सवतचू्यव शपठवर्र रवशहले होते. बधु्दीचव तल्लखपिव तसवच 

होतव, पि पवय लटपटवयलव लवगले होते. दरूचां शदसिांही किी झवलां 

होतां. पवयवत िोजे घवलव म्हटलां तर त्यवांनव ते कबलू नसवयचां. 

हवतवलवही कुिवचव तरी आधवर लवगवयलव लवगलव होतव.  

 यवतच १९२० सवल उजवडलां. जलैुिधे 

जगन्सनवथिहवरवजवांचव खटलव परत उभव रवशहलव होतव. जगन्सनवथ 

िहवरवजवांची इ्टेट ही कोल्हवपरू िहवरवजवांच्यव दिेगीची आह ेअसव 

िुांबई सरकवरलव सविील करून घेऊन बवळव िहवरवज आशि 

कोल्हवपरू छत्पतींनी १८७६ सवलच्यव कवयद्यवचव आधवर घेत अजा 

भरलव होतव. त्यवची कैशफयत शलशहण्यवचां कवि चवल ूहोतां, त्यवतच 

बवरीक तवप यवयलव लवगलव. अजवाची सनुवर्िी १४ जलैुलव 

िुांबईत होती. म्हिनू िुांबईलव जविां जरूरीचां होतां. तेव्हवच 



िलेररयवचव तवप सरुू झवलव होतव. िुांबईत तोही हटेल यव शर्चवरवने 

१२ जलैुलव ते िुांबईत आले. सरदवरगहृवत नेहिीप्रिविे उतरले. 

पढुचे दोन शदर्स र्शकलवांनव कैशफयत सिजवर्नू सवांगण्यवत गेले. 

ठरल्यवप्रिविे १४ तवरखेलव सनुवर्िी होऊन २० तवरखेलव जगन्सनवथ 

िहवरवजवांच्यव बवजनेू शनकवल लवगलव. छत्पती आशि िुांबई 

सरकवरचव अजा फेटवळलव गलेव.  

  बधुर्वर २० जलैुलव शदर्वि चिनलवल सहजच 

लोकिवन्सयवांच्यव भेटीलव आले होते. लोकिवन्सयवांनव शकां शचत तवप 

होतव, म्हिनू ते आपल्यव गवडीतनू त्यवांनव शफरवयलव घऊेन गेले. त्यव 

रवत्ी लोकिवन्सयवांचव तवप र्वढलव. तेव्हवपवसनू दखुिां र्वढतच गेलां. 

बधुर्वर २० जलैुपवसनू पढुच्यव सोिर्वरपयांत तवप येतच रवशहलव. 

त्यवतच न्सयिुोशनयवची लििां शदसवयलव लवगली. उजर्ीकडच्यव 

फुफ्फुसवचव खवलचव भवग सजुलव. िग कोठवही सजुलव. र्रचेर्र 

उचकी लवगवयलव लवगली. िुांबईभरचे डॉक्टसा आपवपले उद्योग 

सोडून यव थोर परुुषवच्यव सेरे्त गुांतले. आठ शदर्सवत सवरी आिव 

सांपली. त्यवांनव पवहवयलव लोकवांची रीघ लवगली. भवशर्कवांनी 

आपवपल्यव परीने श्रदे्धने धिाकृत्य चवल ूकेली. िशनर्वरी त्यवांनव श्ववस 

लवगलव. 



  िेर्टच्यव चवर शदर्सवांिधे त्यवांनव भ्रिही झवलव. बेिदु्धीत 

ते लवांब लवांब व्यवख्यवनां म्हि ू लवगले. व्यवख्यवनवत ते म्हित 

असत...२८ जलैुलव भ्रिवत - '' १८१८ सवली ह े असां झवलां.... 

आशि ह े१९१८ सवल...१०० र्षवांची शह्टरी...आम्ही हे असे हीन 

झवलो...'' ...२९ जलैुच्यव रवत्ी १ र्वजतव भ्रिवत - .'' िवझी अिी 

खवत्ी आह ेकी शहांदु् थवनवलव ्र्वतांत्र्य शिळण्यवखेरीज तरिोपवय 

नवही. ....रवत्ी २ र्वजतव.. आपि आशि जनतव यवांनी जे श्रि केले 

त्यवबद्दल िी आपले आभवर िवनतो...यव अ्पष्ट बोलण्यवत घरगतुी 

खवसगी आठर्िींचव लर्लिे नसवयचव.  

 ३१ जुलैची रात्र सुरू झाली. डॉ. देिमुख, डॉ 

भडकमकरांनी बाहेर जमलेल्र्ा लोकांना सांस्गतलं... स्टळक 

आता ईश्वराधीन आहेत. मध्र्रात्री १२ वाजून ४० स्मस्नटांनी 

र्ा स्दव्र् तेजमवी दीपस्िखेच्र्ा िरीरातली स्मनवधता संपली. 

मोठा उल्कापात घडला. महाराष्ट्रभर िोकसंदेि पोचार्ला 

लागला. अवघा महाराष्ट्र िोकसागरात बुडाला. 

 ही बातमी स्वनार्क दामोदर सावरकरांना 

अंदमानातल्र्ा तुरंुगातही स्मळाली. आधी रात्री उडत उडत 

स्मळाली आस्ण सकाळपरं्त स्नस्ितपणे स्मळाली. 

कारावासातील सवय राजबंद्यांना अतीव दु:ख झालं. ते व्र्ि 



करण्र्ासाठी एक स्दवसाचा उपास पाळण्र्ाचा त्र्ांनी स्निर् 

केला. आस्ण जेवणाच्र्ा वेळेपरं्त सबंध अंदमानातल्र्ा 

कैद्यांमधे वाऱ्र्ासारखी गुप्तपणे ही बातमी पोचली. 

त्र्ास्दविी अंदमानच कार् पण दूर रास बेटावरच्र्ा आस्ण 

इतर भागातल्र्ा साऱ्र्ाच कैद्यांनीही जेवण नाकारल्र्ाचं 

पाहून जेलर थक्क झाला पण त्र्ाला कारण कळलं नाही. 

हजारो बंस्दवानांनी राष्ट्रीर् दु:ख असं पाळलं. कैद्यवांच्यव 

खोल्यवांच्यव िवगच्यव शभांतीच्यव तळविी र्वऱ यवसवठी एक जवळी 

होती, त्यवतनू शनरोप पोचर्लव गेलव.  

 यव िहवन भवरतवतील भशक्त – ज्ञवन – रै्रवग्ययकु्त 

िहविवनर्, जो तन, िन, धन, सर्ा जनशहतवकडे लवर्तो, बदु्धीने ग्रांथ 

अपाि करतो, उपदिे करतो, जरूर पडल्यवस िवरीररक श्रि 

जगवसवठी घेतो, जर्ळ धन असल्यवस ते लोककवयवाकडे लवर्तो, 

नसल्यवस बदु्धीच्यव बळवर्र ते शनिवाि करून दिेकवयवासवठी 

लवर्तो, जनवत अशलप्तपिे शिसळून जनवांसवठी खपतो, तो अनांतवत 

शर्लीन झवलव. तळपिवरव सयूा िध्यरवत्ी शिशतजवपशलकडे 

अनवशिक शर्श्ववत गेलव.  

 ज्यव सरदवर गहृवत लोकिवन्सयवांचव कैलवसर्वस झवलव, 

त्यवचे िवलक शर्सभुवऊ सवळरे्कर िवत् एक जनु्सयव आठर्िीत गेले 



होते आशि उदवस झवले होते. सवल १८९८ िध्ये सरदवरगहृवची 

सां्थव ग्राँट रोड र्रच्यव टोपीर्वलव बांगल्यवत सरुू झवली होती. शतथे 

लोकिवन्सयवांचे घशनष्ठ शित् िहवडकर जोिी रवहवयलव आले आशि 

आजवरी पडले. त्यवांची ती गांभीर पररश्थशत पवहून शर्सभुवऊां नी 

घरच्यवांनव बोलर्वयचां कव असव शर्चवरल्यवर्र त्यवांनी लोकिवन्सयवांनव 

बोलवर्नू घ्यवयलव सवांशगतलां. लोकिवन्सयही लगेच दसुरे शदर्िी 

आले.. त्यवनांतर १५ शदर्सवत जोिीबरु्वांचां शनधन झवलां..त्यवनांतर 

शित्िांडळीत बसलेले असतवांनव लोकिवन्सय म्हिवले की शर्सभुवऊां नी 

जोिीबरु्वांची सेर्व इतकी छवन केली की िरवर्वयचे असेल तर 

सरदवरगहृवत येऊन िरवरे्.. 

  सर्वाथवाने आज त्यवांचे िब्द खरे झवले होते..  

  



अलौस्कक अंत्र्र्ात्रा.  

  

 लोकमान्र्ांच्र्ा कैलासवासाची वाताय कळल्र्ावर 

लोकांच्र्ा झंुडीच्र्ा झंुडी सरदारगृहाकडे र्ार्ला लागल्र्ा. 

सरकारने पुण्र्ाहून एक मपेिल मेल सोडली. त्र्ास्दविी 

स्तकीट कुणी काढलचं नाही. लोकमान्र्ांचं िव 

व्र्वस्मथतपणे एका चौरंगावर बसतं करून त्र्ांच्र्ावर 

िालजोडी घालून कपाळाला भमम लावून पुष्ट्पहार घालून 

सरदारगृहाच्र्ा गॅलरीत आणून ठेवण्र्ात आलं. लोकांना 

स्तथूनच दियन होत होतं. पुढचा प्रश्न होता तो 

अंत्र्संमकारांचा. कारण ममिानाची जागा पुरणारच नव्हती. 

दुसरी जागा बघार्ची तर सरकारची परवानगी लागणार 

होती. मग काहीजण पोलीस कस्मिनरांना जाऊन भेटले 

आस्ण चौपाटीवर अंत्र्संमकार करण्र्ाची परवानगी 

स्मळाली तीसुिा एका अटीवर. ती म्हणजे त्र्ाउप्पर 

कुणासाठीही अिी परवानगी स्मळणार नाही. 

 ्ििवन यवते्सवठी लवांबचव िवगा शनर्डलव गेलव. अफवट 

गदीत यवत्व सरुू झवली. र्ते, गॅलऱयव, गच्च्यव, खचवखच भरल्यव 

होत्यव. सांन्सयवसी र्तृ्तीच्यव िविसवच्यव िर्वलव अन्सत्ययवत्चे्यव र्ेळी 



बसर्लेलां असतां. लोकिवन्सयवांनव आसनवर्र बसर्लां होतां. त्यवर्र 

लोक पषु्ट्पर्षृ्टी करत होते. शदांड्यवांिधनू लोक भजनां गवत चवलले 

होते. यवत्व चौपवटीर्र पोचली आशि प्रविहीन दहे अग्नीच्यव 

्र्वधीन करण्यवत आलव. अांत्यसां्कवर सांपले. 

 २ तवरखेलव रवत्ी ३ र्वजतव ्पेिल रेनने अ्थी कलि 

घेऊन लोक सकवळी ७ र्वजतव पणु्यवत पोचले. आगगवडीही 

फुलवांनी सजर्ली होती. एकव रथवत पवलखीत अ्थी असलेली 

चांदनी पेटी ठेर्ण्यवत आली. पणु्यवतले लोक रथ ्र्त: ओढत होते. 

पवलखीिवगे लोकिवन्सयवांचे शचरांजीर् चर्ऱयव ढवळत उभे होते. 

पवलखीर्र डेरेदवर रेििी छत्ी उभवरली होती. रविकृष्ट्िहरीच्यव 

गजरवने र्वतवर्रि भरून गेलां होतां. र्ते खचवखच भरले होते. 

पवलखीर्र फुलवांचे हवर शढगवने पडत होते. लोक अनर्विी चवलले 

होते. बोडक्यव डोक्यवने चवलले होते. रडत होते. दवरूर्वलव 

पलुवजर्ळ रथयवत्व आली. आशि सगळी र्वद्ये थवांबली. शहांद-ू

िु् लीि की जय असव िोठव जयघोष झवलव. पिुे ्टेिनच्यव पशश्चि 

टोकवने शनघवलेली रथयवत्व ससनू हॉ्पीटल, रव्तेर्वडव, 

रशर्र्वरपेठ, असां करत ५ तवसवांनी केसरी र्वड्यवत आली. 

लोकिवन्सयवांच्यव र्वड्यवतल्यव िवडीर्र करांडक नेलव. लोकिवन्सय 

ज्यव खचुीर्र बसत असत, शतथे करांडक नेऊन उांच केलव गेलव. 

त्यवचां दिान घेऊन लोक िवघवरी परतले. तोपयांत दपुवरचे दोन र्वजले 



होते. ८ ऑग्टलव अ्थी प्रयवगच्यव शत्रे्िी सांगिवत शर्सशजात 

पवर्ल्यव.  

 ग्लवशनभार्ती भवरतवलव एक िहविवनर् जवगतृ करून गेलव.  

 दृढस्निर्ी भीष्ट्मांनी परत एकदा भरतभूमी पास्हली... 

स्िवाजीमहाराजांच्र्ानंतर परत एकदा रर्तेचा राजा रे्ऊन 

गेला. भामकराचार्ांच्र्ानंतर एक गस्णती, अवतार घ्र्ार्ला 

आला.. ..ऋववेदातला एक ऋस्ष परत एकदा भरतभूमीचं 

दियन घेऊन गेला. कस्लर्ुगातल्र्ा राजकारणातला मुत्सद्दी 

कृष्ट्ण कस्लर्ुगातल्र्ा अनेक स्ििुपालांिी लढून गेला. ... 

लोकमान्र्ांना स्संहगडावर राहार्ला फार आवडार्चं. 

आपण आकािाच्र्ा जामत जवळ जातो असं वाटतं, असं 

म्हणार्चे. स्संहाची छाती - स्संहाची आदब असलेले, त्र्ांची 

गजयना भारतभर घुमली. गडासारखेच कणखर- भक्कम, 

संकटांच्र्ा वादळ-वारे-पावसात अस्वचल राहणारे. 

जनििीला स्िवाजी आस्ण गणेिोत्सवाच्र्ा रूपाने संघस्टत 

करून मनाने कणखर बनवणारे. चैतन्र्ाचे अंगारे फुलवणारे. 

होमरूलची मथापना करून मवराज्र् िब्दाला '' स्मळेल '' 

च्र्ा कल्पनेचा फुगा फुगवून ''स्मळवणारच'' परं्त 



फुगवणारे. केसरीच्र्ा अग्रलेखांमधून जनता आस्ण इगं्रज र्ा 
दोघांना सतत सावध ठेवणारे. 

 लोकिवन्सयवांनव िेर्टच्यव कवही र्षवात आपल्यव िवगे 

आपली ही ििवल कुिी तरी हवती घेईल असां र्वटत होतां. पि ते 

घडलां नवही. '' कुिीतरी िलुगव पढेु होईल आशि म्हिेल, की तमु्ही 

आतव म्हवतवरे आहवत. बवजलूव सरव. आतव िीच तिुची िनीषव परुी 

करतो. िवझे डोकीर्र पवय दऊेन र्र चढिवरव िलुगव िी िवझे 
हयवतीत पवहीन असां िलव आतव र्वटत नवही '' असां म्हिवले. पि 

त्यवांची धरुव िहवत्िव गवांधीनी आपल्यव खवांद्यवर्र घेतली. पढेु 

चवलर्ली. तसवच तरुूां गर्वस सोसलव, तसवच, लोकसिदुवय गोळव 

केलव. लोकवांच्यवत चेतनव शनिवाि केली. थांड भवरतवत अग्नी 

फुलर्वयची कविशगरी लोकिवन्सयवांनी केली आशि ते ्फुशल्लांग 

शर्झ ून दणे्यवचां अशसधवरव व्रत गवांधीजींनी अांगीकवरलां.  

 सी. गोपवलवचवरी यवांनी शलशहलां,  

He himself was like a lamb. There was no 

politician so blunt and uncrompomising, in point 

of fact as Lokamanya himself. No one 

....practised Truth and Ahimsa better than 

Lokmanya. 



 ते पढेु शलशहतवत, अशहांसव आशि सत्य यवांच्यवर्र गवांधीजींची दृढ 

श्रद्धव असली तरी, घनघोर सरुू असलेल्यव यदु्धवत किखरपिे, 

अशर्चल िनवने उभ्यव असलेल्यव नेपोशलयनसवरखेच ते कठोर 

असत, त्यव उलट अत्यांत आवक्रिक, आग्रहक असलेल्यव 

लोकिवन्सयवांचव ्र्भवर् िवत् कुसिुवदशप कोिल होतव. िविीलव 

िवरलेलांही त्यवांनव सहन होत नसे. सत्यवचव आग्रह धरिवरे गवांधीजी 

पररश्थती पवहून आपल्यव िनवलव िरुड घवलनू रिनीती आखत 

आशि त्यवउलट लोकिवन्सय िवत् प्रवि गेलव तरी आपलव सत्यवचव 

आग्रह सोडत नसत, म्हिूनच त्यवांनी िांडवलेच्यव तरुूां गर्वसवची 

शििव झेलली.  

 अांतबवाह्य कर्ीिनवच्यव असलेल्यव सरोशजनी नवयडू 

लोकिवन्सयवांची आठर्ि सवांगतवांनव आपल्यव लवशलत्यपिूा 

िब्दवांिधे म्हितवत,  

" Tilak was the human counterpart of his own 

rich and rugged landscape that veils the 

stubborn strength of its formidable mountains 

with the laughter of streams and the loveliness 

of woods. I still hear his living voice chanting the 

prophetic strain ‘ Swaraj is my birth right and I 



will have it. The refrain of his imperishable 

mantra, is mixed forever in my years . " 

 त्र्ा उलट अरस्बंदोबाबू घोष र्ांची लेखणी मराठा 

मवभावाचं गुणवणयन करतांना थांबतच नाही. लोकमान्र्ांचा 

मवभाव हा स्कती मराठा मवभावाचा आदिय होता हे सांगतांना 

ते म्हणतात, 

" Tilak was the very type and incarnation of 

Maratha character, the Maratha qualities, the 

Maratha spirit, but with the unified solidity in the 

character, the touch of genuis in the qualities, the 

vital force in the spirit, which make a great 

personality readily the representative man of the 

people. The Maratha race, as their soil and 

history have made them, are a rugged, strong, 

sturdy people, democratic in their every fibre, 

keenly intelligent, and practical to the very 

marrow, following in ideas, even in poetry, 

philosophy, and religion, the drive towards life 

and action, capable of great ferver, feeling and 

enthusiasm, like all Indian people, but not 

emotional idealist: having in their thought and 



speech always a turn for strength, sense, 

accuracy, lucidity, and vigour, in learning and 

scholarship, patient, industrious, careful, 

thorough and penetrating, in life simple, hardy 

and frugal, in their temparament courageous, 

pugnacious, full of spirit, yet with a tact in dealing 

with hard facts and circumventing obstacles, 

shrewed, yet agressive diplomatist, born 

politician, and born fighters.  

 गांधीजींनी म्हटल्र्ाप्रमाणे लोकमान्र् सवायथायने 

डेमोक्राट होते. डेमॉक्रसी म्हणजे बार् द पीपल, ऑफ द 

पीपल, फॉर द पीपल. ते लोकांचे, लोकांसाठी आस्ण 

म्हणूनच लोकमान्र् होते.  

 मनुष्ट्र् सुखासाठी जन्मतच नाही. जो मनुष्ट्र् सुखाची 

आिा करतो, तो स्नराि होतो, हे त्र्ांचंच वचन होतं. र्ा एका 

सूत्रावर त्र्ांनी राष्ट्रमुिीसाठी आपला मवराज्र्ाचा र्ज्ञ 

मांडला आस्ण आपल्र्ाच सस्मधा त्र्ा कंुडात हवन करून हा 

आत्मा मुि झाला. तेजातच जनन मरण असा हा महानार्क 

अमताला गेला.  

--------------------------------------------------------------------- 



  



 

 

 

 

 

 

  

ई सावहत्य 

प्रवतष्ठानने 

प्रकावशत केलेली 

िॉ. वस्मता दामले 

याांची इतर पसु्तके. 

कव्हरवर वकलक 

करताच ते ते 

पसु्तक उघिेल 
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इहििासाचे अवजड ओझे 

डोक्यावि घेऊन ना नाचा 

किा पदस्थल त्याचे; आहिक 

चढुनी त्यावि भहवष्य वाचा 

-हवांदा किांदीकि 

ई सावहत्यचा इवतहास ववभाग समदृ्ध आह ेआवण तो अवधकावधक 

समदृ्ध व्हावा असा प्रयत्न आह.े 

कृपया भेट दते रहा, वाचत रहा. कोित्यवही प्रवण्यवलव, सजीर्वलव, 

अनभुर्वने िहविपि येतां. इतर प्रवण्यवांनव कवही प्रिविवत त्यवांच े

जन्सिदवते थोडांफ़वर शििि दतेवत. पि िवनर् हव असव प्रविी आह े

ज्यवलव स्वतःचे अनभुव व आईविील याांसोबत परु्ी जगलेल्यव 

आशि आतव शजर्ांत नसलेल्यव िविसवांचे अनभुर्ही शिकतव येतवत. 

ते पु् तकवांद्ववरे. िविसवलव आपल्यव सभोर्तवली नसलेल्यव, दरू 

दिेवतल्यव िविसवांचे अनभुर् सिजनू घेऊन शिकतव येतां. तेही 

पु् तकवांद्ववरे. प्रत्यि अनभुर्वांहून चवांगलव शििक नवहीच. पि 

इतरवांनव आलेले अनभुर्, त्यवांनी खवल्लेल्यव ठेचव यवही िविसवलव 

शिकर्तवत आशि िहविे करून सोडतवत.  

म्हिनू र्वचव. र्वचत रहव.  www.esahity.com 


