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धडा 1
गौरव�ा�� इ�तहास

Pt नोकरी�या बाजूने भारताती� पाच प�व� न�ांचा सवा�त समृ� �ांत आहे. �ांत �जथे
भारताची ब�तां� सुपीक जमीन �व�वध �कारचे अ� तयार करते.
र�हवा�ांना �टकवते. �हर�ा �हर�ा �हरी �पकांनी झाक�े�े �ेत; उ�ा
वाहणा�या �दयाचे गोड पाणी; पगडी पगडीसह रंगीबेरंगी धोती-कुता�
पारंपा�रक पो�ाख प�रधान के�े�ा उंच-�ब� अस�े�ा त�ण; चुनरी�या ओटपासून �र जा
� ेम, समाधान, संयम, संयम, �याग, अ�भमान आ�ण समृ��चा संदे� देणा�या मु��
पंजाबी सं�कृती आ�ण सं�कृती - हे ��द पंजाबचे खरे �व�प �कट करतात
पण पंजाबची ओळख फ� या काही व�तूंपुरती मया��दत नाही.
�या�या ओळखीत �या वीरांचे महान �ौय� देखी� समा�व� आहे, जे भारतीय स�यतेचे �ोक होते आ�ण
हजारो वषा �पासून सं�कृती जप�याचा �य�न के�ा जात आहे. �या�या मातीपासून
�या दे�भ�ां�या र�ाचा सुगंध सा�या सुगंधातही �मसळ�ा गे�ा आहे, �यांनी दे�ावर ह��ा के�ा आहे.
�याने आप�या �ाणाची आ�ती �द��.

या �ांता�या हवामानाने तेथी� र�हवा�ांना �ौय� आ�ण �यागाचे गुण �द�े आहेत.
�द�े आहे. मग ते मुघ� काळात असो, �वातं�य�ढा असो �क �वा फाळणी - ��येक
या �ांताचे बार अ��त�वा�या �ढाईत मह�वाचे योगदान आहे. असे �हणा
�वातं�य��ाती� ब�तेक �ां�तकारकांचा ज�म या पृ�वी�या गभा�तून झा�ा. ��ती
हे असे होते क� ��येक घराती� कोणीतरी माणूस �ांती�या �वा�ा पेट�यासाठ� उ�सुक होता. येथे
क� ना�यका, �यांचे सुख आ�ण आनंद दडपून, �यांना मु�गे, पती आ�ण भाऊ होते.
दे�ावर कुबान �हणून ब�ह�कृत के�े गे�े. या �ां�तकारकांपैक� कोणीही नाही
�यासाठ� कोणताही उ�साह न�हता आ�ण आनंदाची इ�ाही न�हती. �या�या मनात एकच इ�ा होती,
जीवनाचे एकच �येय होते - 'भारतमाते�ा गु�ाम�गरी�या बंधनातून मु� करणे'.
�या�या त�डातून एकच गो� �नघा�� होती-

"डो�यावर आ�ादन बांध�े�े आहे, हातात मृ�यूची परवानगी आहे.

�जवंत राहण ेहे �येय नाही, ते आई�ा मु� करणे आहे.

कौटंु�बक पा� �भूमी

इ�तहासाचा सखो� अ�यास के�ा तर हे �� होते
�वातं�यपूव� पंजाबचा ब�तां� भाग �ग�म �स �ध �ांतापय�त �व�तार�े�ा होता. �वभाजन
�यानंतर हा भाग पा�क�तान�या सीमेवर गे�ा. �याच पंजाब�या �ाय�पूर �ज��ात
'बंगा' नावाचे एक छोटेसे गाव होते. हे गाव खा�सा सरदार�ी संबं�धत होते. �यांचे
इ�तहास अ�त�य � ूर आ�ण गौरव�ा�� होता. �यांचे पूव�ज महाराजा रणजीत �स �ह
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दरबारात 'खा�सा सरदार' नावाचा एक राजकुमार होता. महाराज �या�या मदतीने
रण�जत�स �ग यांनी �ीख सा�ा�याचा �व�तार के�ा. या काळात �यांनी अनेक रा�यांसाठ� काम के�े.
�याचबरोबर �ी ता�ाळ� पठाण�ाही धूळ चार��. एवढेच न�ह ेतर इं�जां�या �वरोधातही
�यांनी �ौय� आ�ण �ौया�चे अ��त उदाहरण मांड�े होते. इं�जी भाषा
सु�वातीपासूनच पंजाब संप�ी आ�ण संप�ीने प�रपूण� होता. �यांना �या�ा पकडायचे होते. पण फ�
�या वाढ�या �भावाची �यांना चांग�� जाणीवही होती
पठाणां�ी �ढाईनंतर, �ीख कमकुवत मानून �याने �ेवट� पंजाबवर ह��ा के�ा.
ते के�ं पण �ीखां�या ���चा चुक�चा अंदाज �ावून �याने गंभीर चूक के�� होती.
इं�जांना �ीखां�या अ�धप�याखा�� पंजाब �ज �कणे अ��य होते. महाराजा रणजीत �स �ग
खा�सा सरदारां�या नेतृ�वाखा�� ���ट�ांनी हरभ�या�ा चव�ण कर�यास भाग पाड�े
होते.

सरदार अजुन �स �ह हे महान खा�सा सरदारांचे वं�ज होते. �यां�या कुटंुबासह बांगा गाव
मी रा�ह�ो सरदार अजुनी �स �ग - जसे �यां�या र�ात झाक�े�े होते - �ां�तकारी �वचारातून
ते उ�कट होते आ�ण �वतं� �वचारां�या बाजूने होते. �या�याकडे दे�भ�� आ�ण �ौया�चा गुण आहे
वार�ात सापड�ा होता. याच कारणामुळे ते �नभ�यपणे समाजाती� कुज�े�या र��यावर �फरत होते.
जु�या समजुती आ�ण वाईट गो��ना �वरोध कर�यासाठ� वापर�े जाते. ते �हणा�े क� "जगात
माणूस �या�या धा�म �क, सामा�जक �क �वा आ�थ�क ��तीमुळे ओळख�ा जात नाही, तर �या�या �ारे ओळख�ा जातो
ते गुण आ�ण स��णांमधून असावे. मानवता �हणजे पर�र � ेम, आपु�क� आ�ण सौहाद�
वत�न �नमा�ण करते. �हणून मनु�याने फ� याचे पा�न के�े पा�हजे
या पुरोगामी क�पनेमुळेच �याचे �ान इतरांम�ये आहे
खळबळ माज�� होती.

सरदार अजुनी �स �ह हे मु�य�वे � ेती क�न कुटंुबाचा उदर�नवा�ह करायचे. वेळ
जग�यावर, �करकोळ रोगांवर उपचार करणे देखी� �या�या �दनचय�त समा�व� होते. �यांचे
हा �ववाह जयकौर यां�यासोबत झा�ा, जो अ�भमानी, सहन�ी�, पुरोगामी आ�ण
ती दे�भ��ने प�रपूण� ��ी होती. पती�माणे, �या�याकडेही रा�ासाठ� सव� काही आहे.
काहीतरी कर�याची भावना उ�साहान ेभर�े�� होती. अ�ा �कारे दो�ही �पट-पा नी एक-
इतरांना पूरक रा�ीय सेवेत गुंत�े होते.

��नानंतर जयकौर�ा तीन मु�गे होते - सरदार �क�न �स �ग, सरदार अ�जत �स �ग आ�ण सरदार.
वान �स �ग�ा ज�म �द�ा. तीन मु�ांना �मळा�े�े हे दैवी वरदान होते
स��ण यो�य�र�या समा�व� के�े गे�े. धैय�, उदारता, मानवता आ�ण दे�भ��
�त�ा वारसा �मळा�ा. � ेवट�, �स �गचा मु�गा फ� �स �ग होऊ �क�ा असता.

जाट �ीख ते आयसामाजी

जरी �ाचीन समाजातून अनेक वाईट गो�ी �नघून गे�या हो�या, परंत ुतरीही अ�ा
अनेक सामा�जक ��ा आ�ण चा��रीती �च��त हो�या, �यामुळे समाजाती� ��येक घटक
वग� �तथे होता. अ�ा वेळ� �वामी दयानंद सरवतीन ेसामा�जक उ�तीच ेउ��� ठेवून सु�वात के�� होती.
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'आयसमाज' ची �ापना के��. �ाचीन काळापासून �च��त अस�े�या सामा�जक वाईट गो�ी �र करा
कर समाज �यां�यापासून मु� करणे हे �याचे �येय होते. समाज सुधारक
सरदार अजुनी�स �ग सु�वातीपासूनच 'आयसमाज' �या धोरणांवर आ�ण कृत�नी खूप �भा�वत झा�े.
होते. �यांनी �याब��ची सव� मा�हती गोळा कराय�ा सु�वात के��. दर�यान �याची भट वामी
दयानंद सरांचा ज�म वट��ा झा�ा. �या�या पुरोगामी �वचाराने अजुनी �स �गवर खो� प�रणाम के�ा.
आ�ण �याने आइस सोसायट� बन�याचा �नण�य घेत�ा.

एका जुट �ीखने समाजवाद� बन�याचा �नण�य घेत�ा - सनातनी समाजाचे पा�नपोषण करणारे.
हे कसे �वीकार�े जाऊ �कते? �या�ा कडाडून �वरोध के�ा.
अजुन �स �गवर �यां�या समाजान ेदबाव आण�ा होता. अगद� �यांचे सामा�जक
�बह कार�ा धमक� दे�यात आ��. पण खरा �ीख जो �नण�य घेतो तो दगड असतो
���क बनते. मग अजुनी �स �ह कुठे माघार घेणार होता! समाजाचा �वरोध
�याने केवळ �या�या �नण�या�ा कमी कर�यासाठ� �चकाट� �दान के��. तो �हणा�ा प�र��ती
समोरासमोर स�. �यां�या या खंबीरपणामुळे वामी दयानंद सरही वट� झा�े
खूप �भा�वत झा�े. याच कारणाने �यांनी �वतः या बंडखोरांचा प�व� धागा सोहळा पार पाड�ा.
�दान के�े.

अ�ा �कारे सरदार अजु�न�स �ग क�र आयसामाजी बन�े. �याने सव� आयसमाज घेत�े आहेत
उप�� सा�ह�य वाचा. एवढेच न�ह ेतर आता �यांनी या संदभा�त �� देणेही सु� के�े.
होते. �यांची भाषणे इतक� सं���त आ�ण मातृभाषा होती क� �ोते �यांचे सहज वाचू �कती�
आ�ण ते आक�ष �त �हायचे.

भाऊ �नषेध करतात

�या �दवसांत सामा�जक आ�ण सामा�जक
आ�थ �क �ाभ �मळव�याची परंपरा चा�ू होती. सायकोफंट्सची ही फौज सरकार चा�वू �कत नाही.
केवळ सरकार�ा मदत कर�यासाठ� वापर�े, परंतु �ां�तकारी आ�ण स��यता�वरोधी नाही
मा�हतीही उप�� क�न दे�यात आ��. ��ट�� अ�धकारी देखी� अ�ा सायकोफंट्सना ��य ते सव� करतात.
�यांना �वतःसाठ� वापर�यास मदत करणे. �� ��दात सां�गत�े तर
���ट� सरकार�या फूट पाड�या�या धोरणामुळे खरे भाऊही ���हीन झा�े.
होते. ���ट� सरकारचा जवळचा �म� बनून नफा �मळवणे हे �याचे एकमेव �येय आहे.
करावे �ाग�े. यासाठ� �यांना कोणाचेही नुकसान करायचे आहे �क�वा �यां�या नातेवाईकांना �वरोध करायचा आहे.
कराय�ाही �ाज वाट�� नाही. अजुन �स �गचे दोन भाऊ - सरदार बहा�र �स�ग आ�ण �द�बाग
�स �ह हे �याचे उ�म उदाहरण होते. �जथे एक�कडे अजुनी �स�ह सरकार�या धोरणांचे क�र होते.
�सरीकडे, �याचे भाऊ ���ट� सरकार�ा पा�ठ �बा देत होते. �यां�या डो�यात
सरकार�ा �वरोध करणे हा सवा�त मोठा मूख�पणा होता. चाप�ूसी आ�ण आवे�ा�या आधारावर काहीतरी
�याच �दवसात �याने खूप पैस ेकमाव�े. �यांची गणना �ीमंत �ोकांम�य ेहोऊ �ाग��.

समाजसेवक झा�यानंतर अजुन �स �ह ���ट� सरकार�या अ�यायकारक धोरणां�वषयी मोकळेपणाने बो��े.
�वरोध सु� के�ा. बहा�र �स �ग आ�ण �द�बाग �स�ग यांची ही सरकार�वरोधी �वचारसरणी
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�या�ा फाट�े�े डोळे आवडत न�हते. �हणून एक �दवस �याने अजुनी �स �ग�ा समजावून सां�गत�े आ�ण �हणा�ा,
"अजुन, सरकार�ा �वरोध करणे तुम�यासार�या कुटंुबा�ा �ोभत नाही.
प�नी, तीन मु�े. तु�ही �यांची �च �ता सोडून इकडे �तकडे का भटकत आहात? तर
एखा�ा �दव�ी जर सरकारने कठोर कारवाई के�� तर जमीन आ�ण घर वा�न जावे �ागे�.
��ट�� अ�धका�यांचे आ�ीवा�द आ�ण तुम�या मु�ांचे भ�व�य �मळणे चांग�े आहे.
ते उंच करा. "

अजु�न �स �ह आप�या भावा�ा �ांतपणे ऐकत होता. अनेकदा तो गंभीर �वरात �हणा�ा, "भाऊ
साहेब, ख�या खा�सा सरदाराचे र� मा�या ��राम�ये वाहत आहे. वाहेगु समोर हे डोके
नतम�तक होऊ �कतो, पण ���ट� सरकारपुढे कधीही नतम�तक होऊ �कत नाही. जर ती वाक�� असे�
जर प�र��ती आ�� तर मी ��र�ेद करणे पसंत करेन. तु�ही �ोक माझे आ�ण माझे आहात
कुटंुबाची काळजी क� नका. �यां�या न��बात जे काही ���ह�े आह,े ते होई�. मी मा�क आह े�क�वा
�या�या कुटंुबा�या फाय�ासाठ� कधीही अ�यायकारकपणे सहकाय� क� �कत नाही. "

"अजुन, पु�हा �वचार कर. ही वेळ मना�ी वाग�याची आहे, बाब नाही.
तुमची मेहनत तु�हा�ा कुठेही सोडणार नाही. तरीही सहमत आ�ण आम�यात सामी� �हा
�मळून, जीवनाती� सव� सुखांचा आनंद �या. गे�े�� वेळ परत येत नाही. तर आता
आप�े भ�व�य �यासह सजवा. "बहा�र �स �गने � ेवट�या वेळ� �� कर�याचा �य�न के�ा.

"सरदार आप�ा �नण�य पु�हा पु�हा बद�त नाही आ�ण मी माझा �नण�य ऐक�ा आहे. गु�ामी
मी गोड भाकरी खा�याऐवजी भारत मातेची सेवा करताना उपा�ी राहणे मा�य करतो.
यासाठ� मी माझा सवा�त मोठा �याग कर�यापासून मागे हटणार नाही
कुटंुब �तथे नसावे. "असे �हणत अजु�न �स �ह घाईघाईने बाहेर पड�े.

"मी यापे�ा मूख� आ�ण आजारी काहीही पा�ह�े नाही. �याचे ��ीकरण करण े�न�पयोगी आहे.
न� के�यावरच सहमत होई�. "�द�बाग हळुवारपणे �हणा�ा.

"जर आपण आमचे ऐक�े नाही तर एक �दवस �याचा प�ाताप होई�. बघूया �कती काळ �टके� ते."
हा उ�साह �टकतो. "बहा�र �स �ह कडवटपणे �हणा�ा.

मूख� आ�ण �जजी-कदा�चत मातृभूमीसाठ� सव��म
�ां�तकारकांसाठ� हा सव�� आदर होता.

सरदार अजु�न �स �ह यांनी आयु�यभर जे सां�गत�े होते �यावर ते ठाम रा�ह�े. �याने �याचे संपूण� �द�े
मातृभूमी�या मंचा�ा सम�प �त जीवन. त�का��न समाजात �याची तु�ना
�स �ग, जो उपा�ी रा� �कतो, पण गु�ाम�गरी�या बे�ा �या�ा परवानगी देत   नाहीत
न�हते. ते �वतःची वाहने आ�ण �ां�तकारी उप�म क�न सरकारचे चुक�चे आ�ण चुक�चे काम क� �कतात.
दमनकारी धोरणांना कडाडून �वरोध के�ा. या कामात �याची प�नी जयकोर
�याने भरघोस पा�ठ �बाही �द�ा. �यांनी अजु�न �स �ग�या मागा�त कधीही अडथळा आण�ा नाही, पण
खंबीर �हा आ�ण नेहमी खां�ा�ा खांदा �ावून चा�ा. घराचे संपूण� वातावरण दे�भ��पर आह ेआ�ण
ते �ां�तकारी �वचारांनी प�रपूण� होते. अजु�न�स �गचे �तघे हेच कारण होते
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मु�गाही �या�या भ� झा�ा.

सरदार �क�न �स �ग

सरदार अजु�न �स �ह यांचा मोठा मु�गा �क�न �स �ह होता. व�ड�ां�माणे तोही राजक�य आहे
जीवनापे�ा साव�ज�नक जीवनात अ�धक स��य होते. महा मा हंसराज बरोबर
�यांनी अनेक साव�ज�नक कामात स��य सहभाग घेत�ा. रा�ीय सेवा आ�ण साव�ज�नक-
सेवा - ही �यां�या जीवनाची मु�य उ��� े होती. नेता हो�याऐवजी �यांनी सेवक �हणून काम के�े पा�हजे.
हे कराय�ा जा�त मजा आ��. 1898 सा�� �वदभा�त भीषण ��काळ पड�ा; �ोक उपा�ी मरतात
सु�वात के��. तेथी� �ोकांनी मदतीची याचना के��. पण सरकारने �यांचे ऐक�े-
���� के�े. अ�ा ��तीत सरदार �क�न �स �ह आप�या सहका�यांसह ��य �ततके चांग�े आहेत.
मदत घेत��. एवढेच नाही, परत�यावर �याने प�ास अनाथांना सोबत आण�े.
मु�ांना �फरोजपूर�ा आण�े आ�ण �यां�या राह�यासाठ� तेथे अनाथा�म �ापन के�े.
�या.

�क�न�स �गकडे आ�य�कारक �र��ी आ�ण �याय कर�याची अ��त �मता होती. कोणाचे
सहजपणे भावना समजून घेणे आ�ण समजून घेणे �या�ा चांग�े मा�हत होते. या संदभा�त
एक घटना उ��ेख कर�यासारखी आह.े स�च��नाथ साया� आ�ण �क�न �स �ग मधी� �ां�तकारक
खूप छान मै�ी होती. तो वारंवार �क�न �स �गकडे स��ा घे�यासाठ� येत असे. एक
बार ��च ��नाथ एका त�णा�ा सोबत घेऊन आ�े. �याचे नाव �वभूती होते. परंतु
संभाषणादर�यान �क�न�स �गची उ�सुक ��ी �वभूती�या भावनांब�� जाणून घेत��.

�याने �च��नाथांना बाजू�ा घेत�े आ�ण �यांना सतक�  के�े आ�ण �हणा�े, "स�च��जी, माझे
परी�े��वाय या क�पनेवर �व�ास ठेवणे यो�य नाही. नाहीतर आ�ही
तुझे त�ड खावे �ागे�. "

स�च ��नाथ जरा ग�धळून �हणा�े, "सरदारजी, तु�ही काय �हणताय?
काही �दवसांपासून सतत मा�याबरोबर आहे. पण आतापय �त मी �या�या वाग�यात काही पा�ह�े नाही.
काहीही पा�ह�े नाही. "

"कदा�चत, तु�ही बरोबर आहात. पण म�ा �यावर �व�ास ठेवायचा नाही."
सहमत आहे. यात म�ा एका दे�भ�ाचा जो उ�साह आ�ण उ�साह असाय�ा हवा ते �दसत नाही.
पा�हजे. म�ा वारंवार अस ेवाटते क� एक �दवस हा �व�ासघात झा�ा पा�हजे. "
असे �हणत �क�न �स �गने आप�े भाषण संपव�े.

�च��नाथ �यांचे बो�णे ऐकून हस�े आ�ण तेथून �नघून गे�े.

�क�न �स �गचे ��द खरे ठर�े ते�हा काही �दवसच गे�े होते. बनारस कटात सरकार
�ां�तकारकांना कैद� बनवून �यां�यावर खट�ा चा�व�यात आ�ा. याम�ये सरकारी सा�ीदार
�या�या �म�ांनी �व�ासघात के�ा. ��च ��नाथ वाईट रीतीन ेमोड�े गे�े.
�या�ा �क�न �स �गचा ��येक आवाज आठवाय�ा �ाग�ा. पण तोपय�त खूप उ�ीर झा�ा आहे
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होते. अनेक �ां�तकारकांना फा�ीची ���ा झा�� आ�ण अनेकांना कठोर कारावासाची ���ा झा��.
गे�ा. �वभूती�या या �व�ासघाताचा प�रणाम गु�तपणे चा�व�या जाणा�या चळवळ�वरही होतो.
पड�े. �याने अ�ी अनेक रह�य ेउघड के��, �यामुळे सरकारने आप�या �वरोधकांच ेडोके वर काढ�े.
ठेचून

सरदार �क�न �स �ह हे ���ट�ांचे क�र �वरोधक होते, हे या व�तु��तीव�न कळ�े असते.
असे �हट�े जाते क� �या�यावर 42 वेळा राजक�य खट�े चा�व�यात आ�े. एवढेच नाही तर �या�याकडे आहे
जवळपास अडीच वष � आयु�य तु�ंगात घा�व�े, तर दोन वष � नजरकैदेत
रा�ह�े आ�ण सां�गत�े

��न

वष� 1898 म�ये, �क�न �स �ह यांचे ��न अ�त�य स�य, सं�कृत आ�ण
एका स��णी मु���ा झा�े. मु��चे नाव �ववेती होते. जरी वधू आ�ण वर �ीख कुटंुब
तथा�प, �यांचे ��न �व� ु आयसामाजी �वधीनुसार झा�े. दोन वष�
�यानंतर, ती गायी�या �व�पात पूण� झा�� आ�ण अनेक �व�े जप��.
आगमन झा�े.

अंगणात प�ह�े पाऊ� टाक�यावर, �व�ा�या�चा सामना घराती� �ां�तकारक आ�ण दे�भ� यां�या�ी झा�ा.
वातावरण गे�े होते. ���ट� सरकारची धोरण ेआ�ण गैर�वहार
मी �हानपणापासून पाहत आ�ण ऐकत होतो. हेच कारण होते क� ते ���ट��वरोधीही होते.
ती भावनांनी भर�े�� होती. इतर मु���माणे �या कधीही �ीमंत �क�वा सुंदर न�ह�या.
राजपु�ाची पवा� के�� नाही. �या�या �व�ांचा राजकुमार खरा, सरळ, �ामा�णक आ�ण होता
तो दे�भ� होता. �क�न �स �ग�या �पान े�यांची ��ी साकार झा��. देव आ�ीवा�द दे
समज�े आ�ण मनापासून �त�या सासर�यांची सेवा कराय�ा सु�वात के��. असे �हट�े जाते क� �ववती
�या�ा चार वेळा साप चाव�ा, पण �या�ा कधीच �खापत झा�� नाही. �यां�याब�� असे
�वष �या�ा हानी पोहोचवू �कत नाही याचा �या�ा आनंद झा�ा.

�वघटनाची �ोकां�तका

1857 �या स��� �ांतीनंतर इं�जां�या �वरोधाची �ाट चा�ू होती.
खोटे बो�त होता हा �नषेध काही �ठकाणांपुरता मया��दत न�हता तर संपूण� भारतात �ततकाच पसर�ा.
होते. आतापय �त भारतीय जनतेम�ये ���ट� सरकारची जाचक धोरणे आ�ण अ�याचार
�याचा �ास झा�यानंतर तो असहाय झा�ा. पण �वातं�यसै�नक आ�ण �ां�तकारी
नेतृ�वाखा�� ते एकजुट�ने ���ट�ां�या �वरोधात उभे रा�ह�े. या महान हंगामात
सव� धमा�चे �ोक भेट�े. �ोकांनी जाती-वग�, अ� ृ�य-अ� ृ�य, �ीमंत-गरीब, जात- अ�ी �वभागणी के�� आहे
गरीब इ�याद�चा भेदभाव बाजू�ा ठेवून �वातं�यासाठ� स�.
होते.

प�र��ती �दवस ��दवस गंभीर होत चा��� होती. जन चळवळ
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���ट� सा�ा�याचा अंत जवळ आ�ा आहे. अ�ा प�र��तीत ���ट� अ�धका�यांनी मु�स��पणाने
आ�ण ��तेचा आ�य घेत�ा. चळवळ�म�ये मु�यतः �ह �� आ�ण मु���म-दोन आहेत
�मुख समाजाती� �ोक �म��त होते, �यामुळे �यांनी �ह ��-मु���म यां�यात �रावा �नमा�ण के�ा
�यांची एकता तोड�याची योजना के��. �या काळ� बंगा� भारतासारखा होता.
�बळ रा�य होते, जे �ह �� आ�ण मु���म समाजाचा गड होते. तुम�या योजने�ा
�यांनी अंम�बजावणीसाठ� बंगा�ची फाळणी कर�याचा �नण�य घेत�ा. �याने �व�ास ठेव�ा
क� यामुळे �ह ��-मु���म �रावती� आ�ण नंतर �यां�या कमकुवतपणाचा फायदा घेती�.
उच�ून ���ट�ांनी �यां�या ��ती�ा बळकट� दे�यास सु�वात के��.

अखेरीस �ॉड� क�जनने बंगा�ची फाळणी के��. या�ा 'बंग-भांग' असेही �हणतात
जातो.

बंगा�ची फाळणी हा इतका भयंकर ध�का होता क� �याचा प�रणाम दे�ाती� ��येक नाग�रकावर झा�ा.
अँटमॅन जखमी झा�ा. यामुळे जनतेम�ये संतापाची �ाट उसळ��. �ोक
��ट��ांचे �व�च�पणा समजून �या. संपूण� भारता�या �वघटना�या �वरोधात
हा�चा�� सु� झा�या. अनेक �मरवणुका काढ�या गे�या, सव�साधारण सभा झा�या, ���ट�
सा�ा�या�या �वरोधात घोषणा दे�यात आ�या. पंजाबम�येही अ�ीच चळवळ सु� झा��.
घड�े. �याचे नेतृ�व �ा�ा �जपत राय यांनी के�े. ते �यांचे सहकारी आ�ण सामा�य आहेत
'पंजाब केसरी' या नावाने �ोक �ोक��य होते. सरदार अजु�न�स �ग तीन
मु�गा-अ�जत�स �ग, �क�न�स �ग आ�ण वरण �स �ग यांनीही खां�ा�ा खांदा �ावून �ांती के��
म�ा� पेटत होती. �या�या �य�नाचे फळ �हणज ेकाही �दवसात हे
�फरोजपूर, रावळ�प �डी, �सया�कोट, �ाय�पूरसह संपूण� पंजाबम�ये ही चळवळ पसर��.
गया. �यांचे बो�के भाषण ऐकून वृ� �ोकही उ�साहाने भ�न जाती�, त�णांची चळवळ
मी उडी मारत असे �यांनी केवळ �ह ��ंनाच न�ह ेतर मु���म समाजा�ाही आवाहन के�े.

�या उ�े�ाने ���ट� सरकारने बंगा�ची फाळणी के��, �ह ��-मु���म ऐ�य
तो पूण�पणे न� झा�ा. अगद� �यां�या एकता, � ेम आ�ण बंधुता म�ये �वघटन
टाकता आ�े नाही उ�ट ते जवळ आ�े आ�ण ���ट�ां�या पूण� जोमान.े
�वरोध सु� के�ा. � ेवट� सरकारने सव� धोरणे बाजू�ा ठेवून दडप�ाही के��.
घेत�े. अनेक कायदे अंम�ात आणून, चळवळ��ी संबं�धत ��याक�ापांवर बंद� घा��यात आ��.
गया. प�र��ती इतक� �बकट झा�� क�, संघाने �ांततापूण� �नद��नाची हाकही �द��.
दडप�े होते.

दर�यान, सन १18०7 म�ये १18१ of चा रे�यु�े�न -३ �ागू कर�यात आ�ा. सरकारचे पा�न करा
'�ा�ा' �मळा�े. �वकरच दे�भरातून अनेक �मुख �ां�तकारी नेते
�या�ा तु�ंगात टाक�यात आ�े आ�ण खट�या��वाय तु�ंगात टाक�यात आ�े. इनाम अ�जत �स �ग सु�ा
सी भेट�े. �ामा �जपत राय यां�यासह तो बामा�या मंड�े तु�ंगात होता.

'नाम करेगा रो�न'
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अ�जत�स �गानंतर �क�न �स �ग आ�ण वरण �स �ग यांनी चळवळ�ची कमान हाती घेत��. ते
संमे�नांना संबो�धत करताना �यांनी दे�भ�� आ�ण उ�साहाने भर�े�� भाषण ेदे�यास सु�वात के��. अरे
कायदे�ीर कारवाई आ�ण सरकार�या धोरणां�ी संबं�धत असे अनेक मह�वाचे �� उप��त क� नका,



�याचे उ�र सरकारसाठ� गुंतागुंतीचे ठर�े. अ�जत�स �ग�ा पकड�े
सरकार पंजाब-चळवळ संपव�याचा �वचार करत होते; पण �क�न �स �ग आ�ण वाना
�स �ग यांनी �यांना या �वषयावर पु�हा �वचार कराय�ा �ाव�ा. �ेवट� दो�ही भाऊ
कैद� �हणून घेत�े होते. �या�ा कारागृहाती� �याच कोठडीत ठेव�यात आ�े होते.

�या �दव�ी �त�ा कैद� बनव�यात आ�े, �या �दव�ी मु�गी गभ�वती होती. जे��या �दवसात
�यांना थोडा मोकळा वेळ �मळताच, दो�ही भाऊ सहसा मु�ां�या ये�याब�� बो�ायचे.
होते. �याच�माणे एके �दव�ी वरण�स �ह मोठा भाऊ �क�न�स �ग�ा �चडवत �हणा�ा, "भाऊ
सर, तु�हा�ा वाटतं क� माझा एक पुत�या �क�वा भाची असे�? "

"वाना, म�ा तु�या व�हनीसारखी सुंदर आ�ण स��णी मु�गी हवी आहे. अ�ी मु�गी,
जो आप�े घर तसेच आप�े परदे�ी घर आनंदाने भरतो; कोणाची काळजी आ�ण
दानधम� के�याने मी जीवनाती� सव� fromणांपासून मु� होई�. पण दे�ा�ा अ�ा त�णाची गरज आहे
एक गरज देखी� आहे, जो वेळ आ�यावर डोके काप�यापासून मागे हटत नाही; कोणाचे धैय�,
���ट� सरकार�ा �ौय� आ�ण �नभ�यतेने झोपू �ा; जे �ांतीची �योत आहेत
जळू �कते मा�या इ�ेपे�ा दे�ाची गरज जा�त मह�वाची आहे. �हणून मा�यावर �व�ास ठेवा
क� तु�ही तुमचा पुत�या �हा�. तो आम�या कुटंुबाचे आ�ण आम�या कुटंुबाचे नाव जगभरात उ��व� करतो.
करे�."

पृ� 15

अ�याय 2
भागवा�ा भगत



27 स�ट�बर 1907; ��नवार �दवस; पंजाब�या �ाय�पूर �ज��ाती� बंगा गाव;
सकाळ� round �या सुमारास. बंद खो��त �व�ा�या�चे रडणे वेदनेने गूंजत होते.
जवळ बस�े�� सासू जयकौर धीराने कपाळावर हात मारत होती. दाई ज�द
ती �त�या कामात ��त होती. सरदार अजु�न �स �ह मो�ा अ�व�तेने खो��भोवती भटकत होते.
चा�त असताना, काही चांग�या बातमीची वाट पाहत आहे. 'वाहेगु' �या �ज��ने बुडबुडा
कधीकधी तो जप करताना बंद दाराकडे बघत असे.

मग नवजात बाळा�या ओरड�यान ेअंगण गजबज�े. जुन�स �ग �ांततेचा �ास घेतो
�याने हात वर क�न वाहेगूचे आभार मान�े.

थो�ा वेळाने दरवाजा उघड�ा आ�ण दाईने खु�खबर �द��, "अ�भनंदन, सरदार साहेब! नातू
झा�े आहे."

सूया��या �करणांनी चेहरा उजळ�ा; �हातारपणात त�णां�या �य�त�ची �ाट
गे�ा. �क�न�स �गचा ज�म �या�या घरी झा�ा �या वेळ� सरदार अजु�न�स �ग पु�हा परत�े.
घड�े. तो हस�ा आ�ण दाई�ा �हणा�ा, "हा माझा नातू नाही तर माझा पूव�ज आहे. मी.
माझा �व�ास आहे क� माझे हे जीवन दे�सेवेसाठ� पूण�पणे सम�प�त असे�.

काही वेळातच संपूण� अंगण अ�भनंदकांनी भ�न गे�े.

नामकरण

असे �हट�े जाते क�, ��ी�या आगमनामुळे अ�ुभताही हळूहळू �ुभतेत �व�न जाते.
�पांतर कर�यास सु�वात होते. सरदार अजुनी �स �ग यां�या बाबतीतही असेच झा�े. �यावेळ�
नवजात ज�मा�या �दवसापासून �यांचे अंगण ��त�वनीत होते, �यावेळ� �यांचा मु�गा दे��भत
जे�हा तो कठोर कारावासाची ���ा भोगत होता. �क�न �स �ग, अ�जत �स �ग, व�न�स �ग-
हे �तघे भाऊ सतत ��व सरकार�या ��� ूळा�माणे ���ट� सरकारवर ह��ा करत होते. ते
ते सरकारचे डोळे बन�े होते. �हणून �यां�यापासून मु� न होता
�या�यावर खट�ा होताच �या�ा तु�ंगात डांब�यात आ�े. जरी वक�� सरकार�या �वरोधात होते
�याचा फॉम� कोटा�त ठेव�ा होता, तथा�प तु�ंगातून सुटणे अ��य आहे.
होते.

अ�ा प�र��तीत बाळाचे आगमन कुटंुबासाठ� �ुभ होते. व�क�ाची मेहनत फळा�ा आ��;
सरकार�ा नमते �यावे �ाग�े. �क�न �स �ग आ�ण वान�स �ह यांना बाळा�या ज�मा�या �तस�या �दव�ी जामीन
पण सोडून �द�े गे�े. तो नुकताच घरात ��र�ा होता क� अ�जत�स �ग मागून येत होता.
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�या�या सुटकेची बातमीही आ��.

घरात उ�सवाचे वातावरण होते. ��� ु एक सून होती, �याने कुटंुबा�ा ज�म �द�ा.
सव� �ःख �र क�न, �यां�याम�ये आनंद ओत�ा गे�ा.

बाळा�ा �त�या मांडीवर घेत जयकौर भावनेने �हणा�ा, "माझा मु�गा �कती मोठा आहे.
ते येताच, �वभ� कुटंुब पु�हा एक� आ�े. माझे मन �हणते क� �ेवटचे



ज�मात ही गरज एक महान भ� असावा. या ज�मात ते आप�या कुळाचे उ�र आहेकराय�ा आ�ो आहे. "

"ठ�क आहे बाळा, आजपासून आ�ही �या�ा 'भगत' �हणू. भागवा�ा भगत, भगत�स �ग."
आई�या �दयातून बाहेर पडणा�या ��दांवर �क�न �स �गने आप�या समथ�नाचा ���का �ाव�ा.

अ�ा �कारे नकळत बाळाचे नाव ठेव�यात आ�े. 'भगत�स �ह' - एक नाव जे
पुढ�� वषा �म�ये कायमचे अ�मट राहणार होते; �याचा इ�तहास सोनेरी आहे
म�ा जपायचे होते; जे दे�भ�� आ�ण �यागाचे �तीक बनणार होते.

भारत माता सोसायट�

तु�ंगातून सुट�यानंतर �क�न �स �ह आ�ण अ�जत �स �ह पु�हा �ां�तकारी काया�त गुंत�े.
गुंत�े नाही. काँ� ेस�या मवाळ आ�ण मू�यांकना�या धोरणांना �यांनी नेहमीच �वरोध के�ा.
के�े �यांचा असा �व�ास होता क� '�ढ�े वत�न �क �वा धोरणांमुळे ���ट�ांना भारतातून काढून टाक�े पा�हजे'.
�यांना काढणे अ��य आहे, कठोर पाव�े उच�ूनच �यां�यावर कारवाई के�� जाऊ �कते. '

�ां�तकारकांब�� �यांना �व� ेष आदर होता कारण ते हॉट पाट�चे समथ�क होते.
होते. 'दे�ासाठ� सव��व अप�ण कर�याचा �नधा�र' - हे �यांचे �ीदवा�य होते. गरम
प�ाने आयो�जत के�े�या कोण�याही सभे�ा उप��त राहणे ही �यां�यासाठ� अ�भमानाची बाब होती.
संधी �मळा�यावर �यांना ��य तेवढ� मदत कर�यास तो मागे हट�ा नाही.

सन 1908 म�ये सव�साधारण सभेत सरकार आ�ण �या�या धोरणांना �वरोध कर�याची कारणे
�ोकमय �टळकांना कैद� बनव�यात आ�े. �यां�यावरी� असामा�जक काया�त सहभाग
आ�ण �ोकांवर सरकार�वरोधात भडकव�याचा आरोप होता. �टळकांना बं�दवासात ध�न
�ां�तकारकांना भडकव�याचे काम सरकारने के�े होते. आता ते उघडपणे �या�या �वरोधात आहेत
उभा रा�ह�ा. �त�या नेतृ�वाखा�� �क�न �स �ह यांनी 'भारत माता सोसायट�' ची �ापना के��.
�या. या अंतग�त 'पे�वे' नावाचे एक प� �का��त झा�े, �यात सरकार
ती� �नषेध कर�यात आ�ा. �वनी �स �ह देखी� भावा�ा या कामात मदत करतात.
होते �दवस ��दवस �या�या वाचकांची सं�या वाढत होती. काही �दवसात बरेच
�ोक 'भारत माता सोसायट�' म�ये सामी� झा�े.

अ�जत�स �हही �टळकां�या पड�याने अ�व� झा�े होते. ते सूफ� अंबा �साद
या �ोकांनी �मळून �वातं�याचा मं� फंुक�यास सु�वात के��. �यांनी दे�भर �र -�र �वास के�ा आह.े
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भेट देऊन �ां�तकारी सा�ह�याचा �चार के�ा, �वचार कराय�ा �ावणारी भाषण े�द��, व�तुमान-
�ोकांना �वातं�य ��ात सामी� हो�यासाठ� � े�रत के�े.

अ�जत �स �ग पळून गे�ा

एक�कडे �क�न �स �ह आ�ण �वनी �स �ह भारत माता सोसायट��या मा�यमातून �ोकांना जागृत करत आहेत.
�सरीकडे, अ�जत�स �ग �यांना एक� कर�या�या मो�हमेचे अ��त होते. तीन
�स �हा�या गज�नेने �ां�तकारकांनी �ोकां�या झोप�े�या �ववेकबु���ा पेटवाय�ा सु�वात के��,



��येक ��राम�ये दे�भ�� वा� �ाग��. प�र��ती �बघडताना पा�न ���ट� सरकार झोप�े आहेउडून गे�े. �याने अ�जत�स �ग�ा पकड�याची मोहीम ती� के��.

�क�न�स �ग�ा आधीच कळ�े अस�यान े�याने अ�जत�स �ग�ा �वचार�े.
गु�ता सोबत गे�े आ�ण �या�ा समजावून सां�गत�े, "अ�जत, ���ट� सै�नक भुके�या �ांड�यांसारखे आहेत.
आपण सव�� �ोधत आहात. ते येथे कधीही पोहोचू �कतात. म�ा कुठेतरी भीती वाटते
यावेळ� सरकार तु�हा�ा हरवते पण कोणतेही कठोर पाऊ� उच�त नाही. हे बरोबर आह ेक� तु�ही
�दवसासाठ� दे�ाबाहेर जा. "

"तु�ही काय �हणताय? हा माझा दे� नाही, हे माझे कुटंुब आहे; हे �ोक माझे नातेवाईक आहेत.
मी संकटात कसे सोडू �कतो? ही माझी गरज आह ेआ�ण मी माझा जीवही देतो
मी �यां�यासाठ� �ढेन. छातीत गोळ� मारणे मी �वीकारतो, पण माझा चेहरा �पवून पळून जा
मृ�यूपे�ा जा�त वेदनादायक. दे�ाची सेवा करताना म�ा इथे मा�या �ाणाची आ�ती देणे आवडते.
काय? "अ�जत �स �गने उ�र �द�े.

"अ�जत, मी तु�हा�ा दे�सेवेकडे पाठ �फरवाय�ा सांगत नाही. म�ा माहीत आहे क� परत
दाखवणे ही आम�या कुळाची परंपरा नाही. इ�तहास सा�ी आह ेक� जे�हा वेळ येई� ते�हा आप�े पूव�ज
�याची पाठ दाखव�याऐवजी �याचे डोके कापून घेणे अ�धक यो�य वाट�े. दे�ासाठ�
मोग� काळापासून आप�या कुटंुबाचा �याग करणे हे आप�े कत�� आहे. पण हा दे�
वेळ �हणजे तु�ही गमाव�े�ा �याग नसून तुमची गरज आहे. दे�ा�या आत इं�जीतून
अनेक �ां�तकारक �ढत आहेत, पण दे�ाबाहेर भारतीयांचा आवाज मोठा आहे.
असे करणारे काही मोजकेच �ोक आहेत. तु�ही ह ेकाम करावे अ�ी माझी इ�ा आहे, जेणेक�न इतर दे�
नाग�रक आम�या ��ात मान�सक��ा सामी� होऊ �कतात. "�क�न �स �ह यांनी पु�हा �� के�े.

यावेळ� अ�जत �स �ग यांना �वचार कराय�ा भाग पाड�े. उ�कटतेने मरणे
�ांत रा�न दे�ासाठ� काम करत राहण ेअ�धक यो�य होते.

� ेवट� काही �दवसांनी तो गु�तपणे परदे�ात गे�ा. नंतर तो युरोप�ा गे�ा
भारतीय �वातं�य�ढा आ�ण जगभराती� मनः��तीचा �वास आ�ण जाग�कता.
पूण� झा�े �स�या जगा�या दर�यान �यान ेरोम रे�डओव�न आई प�ी घेत�ा आ�ण
�ानदार भाषण �द�े, �याचे �व�वध दे�ांनी कौतुक के�े.

काही म�ह�यांनी भारतात परत�याचा �वचार क�न अ�जत �स �ह यांनी 1909 सा�� दे� सोड�ा.
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पळून गे�ा होता. परंतु 1946 म�ये �याचा वनवास संप�ा
म�य �दे� सरकार�या �ापनेनंतर ते पु�हा पं-जवाहर�ा� नेह यां�या �य�नातून भारतात आ�े.
या दर�यान, �या�ा दे� आ�ण कुटंुबापासून �वभ� होऊन सुमारे 37 वष� उ�ट��.

अ�जत�स �ग ब�� एक गो� �व� ेष उ��ेख कर�यासारखी आहे. �या�ा वाचन आ�ण �ेखनाची खूप आवड आहे
होते. ��दे�ाती� तु�ंगवास दर�यान �याने आप�ा ब�तेक वेळ वाचन आ�ण �ेखनात घा�व�ा.
असणे वापर�े. �यांनी केवळ �व�वध पु�तकांचाच सखो� अ�यास के�ा नाही तर अनेक �ेखांचाही.
पण ��हा. तु�ंगातून सुटका झा�यानंतरची स���ती मांडणारे �यांचे उ��रा आ�े�े �ेख
पु�तक �व�पात �का��त. 'मुहे बने-वतन' नावाचे हे पु�तक सरकारने �वकत घेत�े आहे.
के�े गे�े. नंतर सुफ� अंबा �सादने �याचे इराणी भाषेत भाषांतरही के�े.



व�न�ाचा मृ�यू

अ�जत�स �ग�ा पकड�यासाठ� ���ट� सरकारने सापळा रच�ा होता. यावेळ� �याने
काय�ा�या वेषात �यांनी ही ��� संपव�याचा पूण� आराखडा तयार के�ा होता. परंतु
प�ी उडून गे�ा आ�ण ते हात चोळत रा�ह�े. या अपय�ाने �या�ा राग आ�ा.
�याचा राग �क�न�स �गवर भडक�ा. �वरीत कारवाई कर�यात आ��. असामा�जक
आ�ण �व�ोही कारवायांचा गड �हणून भारत माता सोसायट�वर बंद� घा�ा.
�द�े; �या�या अनेक कामगारांना तु�ंगात टाक�यात आ�े. �क�न �स �ग आ�ण
व�न�स �ग�ा कैद� बनवून �याची चाचणी घे�यात आ��.

भारत माता सोसायट��ा सरकार �कती घाबरत होते, याचा अंदाज या व�तु��तीव�न आ�ा.
असे �हणता येई� क� �या�यावर सुमारे 22 खट�े दाख� झा�े. कोट� ���ट� पासून
�यायाधी� आ�ण वक�� यांनी आयो�जत के�े होते, �यामुळे खट�यात सरकारचा �वजय सु�न��त झा�ा.
होते. �याया�या�या �नण�यानुसार �क�न �स �ग�ा एक वष� आ�ण पाच म�ह�यांची ���ा झा��.
तर व�न�स �ग�ाही स�मजुरीची ���ा झा��. दो�ही भावांना �ाहोर
म�यवत� कारागृहात ठेव�े होते. �तथे �यांना अ�धक काम कराय�ा �ाव�यात आ�े. कोरडे पुन���त करा
जेवणात �यांना भाकरी आ�ण थोडे पाणी दे�यात आ�े. �क�न �स �गचा मृतदेह आघाताने
कसा तरी �या�ा �ास सहन करावा �ाग�ा, पण व�न���गसाठ� हे आघात अस� होते. पोषण
वं�चत आ�ण खूप मेहनतीचा प�रणाम �हणून �दवस ��दवस �याचे �रीर अ�� होत गे�े.
गया. अखेरीस, वया�या 23 �ा वष� �यरोगान े��त झा�यानंतर �यांचे �नधन झा�े.

अ�ा �कारे काळाचा गडगडाट पु�हा कुटंुबावर आदळ�ा.
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अ�याय 3
d-a-v-m कायाक�प

भगत�स �ह ��त�र� , सरदार �क�न �स �ह यांना आणखी आठ मु�े होती. इनाम जगत �स �ह,
कु�वीर �स �ग, कु�तार �स �ग, राजदरा �स �ह, रणवीर �स�ग आ�ण बीबी अमर नावाची पाच मु�े
कौर, बीबी �का� कौर (सु�म�ा) आ�ण बीबी �कंुत�ा नावा�या तीन मु�� हो�या. इनाम
फ� जगत�स �ग भगत�स �गापे�ा वय�कर होते.

भगत�स �ह मो�ा संगतीने वाढ�े. पा�क तसेच आजोबा,
आजी, काका आ�ण काकंूनाही �यां�याब�� �व� ेष आस�� होती. �याचा तेज�वी चेहरा आ�ण खो�
डोळा कोणा�ाही �वतःकडे आक�ष �त करायचा. हेच कारण होते गावाती� ��येकजण



वृ� वडी�, ���या, �हान मु�ं भगत हातात घेऊन �फरत असत. �याचा
हसणे पा�न �या�या ओठांवरच े��मत �या�या ओठांवर पड�े आ�ण सहसा त�डाने बो��े.
तो बाहेर आ�ा, "देव तुमचा आ�ीवा�द या मु�ावर ठेवो. एक �दवस दे�ाची सेवा क�न
ते आप�या कुळाचे नाव उ��व� करे�. "

�ाथ�मक ���ण

युगापासून असे �हट�े जात आहे क� मु�ासाठ� �याचे घर �याचे प�ह�े असते
�ाळा आ�ण �याचे पा�क हे प�ह�े ���क आहेत. �हणून जीवनाची सु�वात
�या�ा घरातूनच ���ण �मळते. सौज�य, सौज�य, �ामा�णकपणा, नै�तकता,
परोपकार, स�ह�णुता, �चकाट� - वया�या सु�वाती�या काळात मु�ांम�य ेही मू�ये �जवणे
हे फ� पा�कांनी के�े आह.े भगत�स �ग ब�� हे �वधान अं�तः स�य आहे.
असे घडत असते, असे घडू �कते. �याचे सु�वातीचे ���ण ज�मापासूनच सु� झा�े होते. अर ेएक
अ�ा कुटंुबात डोळे उघड�े गे�े, �यांचे ��येक सद�य �वतःम�ये एक महान ���म�व होते.
मग तो सरदार अजुन �स �ग असो �क �वा �क�न �स �ग, अ�जत �स �ग असो �क�वा
व�न�स �ग.

धमा�चे खरे �व�प जाणून घेणे, मानवतेनुसार काय� करणे आव�यक आहे आ�ण
�या�ा दादां�या कंपनीकडून मह�व दे�याचा गुण �मळा�ा. �या�या ���म�वात
�याचा प�रणाम सहज �दसू �कतो. �यांनी कधीही कोण�याही �व��� धमा��ा मह�व �द�े नाही
�द�े. �यां�यासाठ�, मानवतेसाठ� आ�ण दे�ासाठ� सव��व अप�ण करणारा एकमेव स�य आहे.
माणूस होता �नभ�यता, �ौय�, दे�भ��, �यागाची भावना, जी अनाद� काळापासून चा�ू आहे
�याचे व�ड�ांनी �वागत के�े. नंतर �याने हे गुण �या�या कामां�ारे �कट के�े.
के�े

�हान ��दात सांगायचे झा�यास, �हानपणापासून दादांचे भगत�स �गवर पुरोगामी
आ�ण वडी� आ�ण काकां�या �ां�तकारी क�पनेचा खो� प�रणाम झा�ा. घरचे वातावरण
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�या�या मान�सक आ�ण वैचा�रक �वकासासाठ� सवा�त यो�य होते.

�ाळेत �वे�

जे�हा भगत�स �ग मोठे झा�े, ते�हा �यांचे वडी� �क�न �स �ह यांनी �यांना गावाती� �ाथ�मक �हणून घेत�े.
�ाळेत झा�े. �यांचा मु�गा जगत�स �गनेही या �ाळेत ���ण घेत�े.
के�� होती. दो�ही भाऊ �ाळेत जाऊ �ाग�े मॅट� आ�ण हातात पु�तक घे�यासाठ�. �कती �वकर
सव� �व�ाथ� भगत�स �गांचे �म� झा�े. तो भगत�स �ग�या �पात �याचा �म�, भाऊ आहे.
सहयोगी सापड�ा. �यांनी ��य �तत�या �या�या जवळ राह�याचा �य�न के�ा.

जरी जगत�स �ग �या�यापे�ा थोडे मोठे होते, पण दो�ही भावां�या वाग�यात बरेच काही होते.
फरक होता. जगती�स �ह सखो� अ�यासाकडे �� क� ��त करत असत
भगत�स �ग अ�यास आ�ण खेळांपासून �र आप�या �वचारांम�ये म�न असायचे. का
बंधन, अ�यासाचे ओझे, खेळांचा आनंद - �यांचे �वतं� मन आ�ण मन आवडत नाही



होते. असे नाही क� �याने �याचे आयु�य अ�यासातून चोर�े, परंतु वगा�त �या�या समान समप�णाने.�सरा कोणताही �व�ाथ� ��कत न�हता. �या�या ती�ण बु�� आ�ण स�यतेब��
इतरांनीही कौतुक के�े. पण तरीही �याचे मन कोण�याही बंधना��वाय आहे
वा�यासारखे उडवायचे होते. हे कारण होते क� �यांनी वग� संपताच
सीमा �भ �त ओ�ांडून पळत पळत �हर�ा � ेतात आ�ण मु�पणे उडत
पाई बघत रहा. भगत�स �ग असे �हट�े तर ते अ�धक यो�य होई�
�यांची क�पना��� �यां�या ���म�वाइतक�च खो� आ�ण ठोस होती.

जगत�स �ग�ा वग� संप�यावर भगत�स �ग�या अनुप��तीब�� कळ�े ते�हा,
ते �यांना �ोधत �तथे पोहोच�े आ�ण थोडा राग दाखवत ते �हणा�े, "भगत, तु�ही इथे आहात.
एकटा �क �वा करत आहे? �तथे ��येकजण तुमची वाट पाहत आहे. "

"म�ा या मोक�या मैदानात बसाय�ा आवडते. मग मी एकटा कुठे आहे? मा�याबरोबर
तेथे उडणारे प�ी आहेत, वारा वाहतो आहे, तेथे फु��े�� फु�े आहेत, वाहणारे पाणी आहे. "
बुड�े�या बा� भगत�स �ग�या त�डातून ता��वक ��द बाहेर पड�े.

जगत�स �ग, �या�ा �याचा मु�ा नीट समज�ा नाही, तो �हणे�, "भगत,
तु�ही म�ा भेटाय�ा इथे आ�ात का? �तथे दोन बाजूंनी खेळा. "

भगती�स �ह भावाकडे बघून तो �ांत आवाजात �हणायचा, "इथे ये�याने म�ा अमया�द �ांती �मळते.
च�ा, मा�या आ��याची तळमळ �ांत झा��. जणू मी मोकळा आहे
मोक�या आका�ात उडत आह.े "

"म�ा तुम�याब�� काहीच समजत नाही. तुमचे �� तुम�या अ�यासात घा�ा,
एक यथा गु जी तु�ा मारे�. "जगती�स �ह रागाने �हणे�.

"तु�ही काळजी क� नका, गु�जी म�ा कधीही मारणार नाहीत. म�ा आधीच संपूण� धडा आठव�ा आहे.
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मी करेन. "भगत�स �गने हसून उ�र �द�े.

जरी �ोकां�या ��ीने भावांमधी� हे संभाषण अगद� सोपे असू �कते.
पण जर �यामागची आई समज�� तर ती पूण�पणे त�व�ाना�मक आहे.
या�ारे भगत�स �हांनी �कती सहजतेन े�वातं�याचे मह�व �� के�े आहे.

जगती�स �ह यांचा मृ�यू

जगती�स �ह आ�ण भगत�स �ह यांना महान नेहा होता. वयाने मोठा अस�याने जगती�स �ग �हान आहे.
�याने आप�या भावाची पूण� काळजी घेत��. तो �जथे जायचा �तथे भगत�स �ग �या�यासोबत असायचा. दोघांचे
ही जोडी बघून �ोक ब�याचदा हस�े आ�ण �हणा�े, "�क�न �स �गचे दोन मु�गे, सत राम-
चांग�े �दसते. �यांचे जीवन एकमेकांम�ये राहते. आ�ही एकमेकांना कधीच ओळखत न�हतो
काही वेगळे �दसत न�हते. "

�ोकांकडून हे ऐकून, �व�ाथ� काही भीतीमुळे आ�ण �याच वेळ� घाब�न जाई�
दोघांचे डोळे काढतो. �या�ा हे करताना पा�न �क�न�स �ग मनात�या मनात हसत रा�ह�ा.
जा.



पण मनु�य अनेक गो��चा �य�न क� �कत नाही, �नमा�णक�या�चे ��खाण पुस�े जाऊ �कत नाही.
�नयतीने दोन भावांना वेगळे कर�याचा �नण�य घेत�ा होता.

एके �दव�ी जे�हा जगती�स �ह �ाळेतून परत�ा ते�हा �या�ा खूप ताप आ�ा. सं�याकाळ पय�त तसे
हे �बघड�े क� �याने बेड पकड�ा. पटकन वाई�ा फोन के�ा आ�ण उपचार सु� झा�े.
पण औषध पूण�पणे कुचकामी होते. जसजसे �दवस सरत गे�े तसतसा रोग वाढत गे�ा. �ेवट�
अकरा वषा ��या जगत�स �गने डोळे कायमचे बंद के�े.

�क�ोरवयीन मु�ाचा मृ�यू कुटंुबासाठ� मेघगज�नासारखा होता. पण ते सवा�त खो� आहे
भगत�स �गावर कोणताही प�रणाम झा�ा नाही. �यांचे जगती�स �हवर खूप � ेम होते. ते सु�ा
�याचे खूप �ाड करायचे. �या भावाचे बोट भगत�स �गने गमाव�े
सु�वात के�� होती, �याने म�यभागी बोट सोडून जगाचा �नरोप घेत�ा. दो�ही
भावाची तु�ना �रीर आ�ण साव���ी के�� गे��. पण �नमा��याचा जीवघेणा ध�का
साव�� �रीरापासून कायमची �वभ� झा��.

जरी कुटंुबा�या जखमा का�ांतराने भरत गे�या, परंतु भगत�स �ग आयु�यभर भाऊ रा�ह�े.
मृ�यू �वस� �क�ो नाही. जगती�स �ह यांनी आप�या मनावर टाक�े�ा अ�मट ठसा होता
या-क�-या �या�या मृ�यूपय �त रा�ह�े.

नवाकोट म�ये �नवास

आप�या भावा�या मृ�यूनंतर भगत�स �ग एकटा पड�ा आ�ण हरव�े�ा आ�ण हरव�े�ा जगू �ाग�ा. तेही नाही
तो खा�यात आजारी पडायचा आ�ण �म�ांबरोबर कुठेही �वास कराय�ा �या�ा आवडत नसे. �यांचे
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ब�तेक वेळ � ेता�या म�यभागी अस�े�या एका �व�ा� टेकडीखा�� घा�व�ा गे�ा.
�तथे तो तासन् तास बसून �नसगा�कडे पाहत असे.

�हान मु�ाचा हा मूड पा�न �व�ाथ� �च �तेत पडू �ाग�ा. या संदभा�त
तो �प�ी �क�न�स �ग �ी बो��ा, "भगत मा�हत नाही �क�वा झा�े आहे. तो सवा�त जा�त आहे
तो काप�ा गे�ा आहे. एकटे बसून मा�हत नाही �क�वा �वचार करत नाही? पु�हा पु�हा कॉ� करा
पण ��येकासोबत बसत नाही. मी खूप काळजीत आहे. "

"तो जगत�स �ग�ा खूप आवडत होता. �या�या ��नाचा ध�का �या�याभोवती आहे.
तु�ही काळजी क� नका, मी काहीतरी उपाय �ोध�ा पा�हजे. "�क�न �स �गने आप�या प�नी�ा समजाव�े.
घड�े असे सां�गत�े.

"आप�या�ा जे काही करायचे आहे ते करा. म�ा भीती वाटते क� आपण आप�ा हा मु�गाही गमावू नये."
�वववती अ� ूंनी �हणा��.

�क�न �स �ह खो� �वचारात पड�ा.

जगती�स �ह यांची �मृती घरा�या ��येक कोप�यात ��राव�� अस�याने भगत�स �ग कोणापासून काढायचे
ते आव�यक होते. खूप �वचार�व�नमयानंतर �क�न �स�गने गाव सोड�याचा �नण�य घेत�ा.
कुटंुबासह इतर� जाई�. �याने आप�या व�ड�ांनाही या �नण�याची मा�हती �द��.



पूण� झा�े

"तु�हा�ा जे चांग�े वाट�े. भगत�ा या वातावरणातून �र नेणे आव�यक आहे आ�ण नंतर,
आता तु�ही तुम�या कुटंुबाकडेही थोडे �� �ा. "सरदार अजुन �स �ह
�या�या �नण�यावर सहमतीने ���कामोत�ब झा�े.

�यामुळे �क�न�स �ग कुटंुबासह नवाकोट�ा गे�ा. �याची काही मा�म�ा �तथेही
होते. �यामुळे काही �दवसातच ते �तथे चांग�े �ा�यक झा�े.

हाय�कू� �वे�

भगत�स �ग यांचे सु�वातीचे ���ण गावातच पूण� झा�े. �क�न �स �ग पुढ�� अ�यासासाठ�
�या�ा हाय�कू�म�ये �वे� �यायचा होता. �या �दव�ी नवाकोटमधी� �ीखांसाठ�
खा�साची �ापना झा��. ते आप�या मु�ांना ���णासाठ� या �ाळेत दाख� करतात.
होते. जरी �या �ाळेची �व�ापन स�मती भारतीय चा�वत होती,
�या�या च�ाकारपणामुळे, तो ���ट� सरकारचा एक क�र होता. �ाळे�ारे �व�वध सणांम�ये
���ट� अ�धका�यांचा आदर हा �याचा मु�य पुरावा होता. �याबद�यात सरकार
�ारे आ�थ �क मदत दे�यात आ��. अनेक �म� आ�ण नातेवाईकांनी �क�न �स �ह यांना फोन के�ा
�यांनी �यांना भगत�स �गांना या �ाळेत �वे� दे�याचा स��ा �द�ा.

पण जी �ाळा पायापासून वरपय �त इं�जी रंगात बुड�े�� आहे, �यावर इं�जी रा�य करते
�याचा प�रणाम ��पणे �दसतो, आप�या मु�ा�ा �यात �वे� देणे हे खरे आहे

पृ� 23

दे�भ���ा का�ळमा फासणारी गो� होती. भारत दे� गु�ाम�गरी�या बंधनातून मु� झा�ा
ते पूण� कर�यासाठ� �क�न�स �गचे पूव�ज आ�ण ते �वतः ���ट� सरकार�ा �वरोध करायचे.
होते. अ�ा प�र��तीत, भगत�स �गांना खा�सा �ाळेत दाख� क�न, ते �यां�या पूव�जांचा बळ� देतात.
�या�ा असहाय क� �क�ो नाही. अखेरीस �यान े�ाहोरच ेदयानंद-ए�-वैदक (डी-ए-
V-) भगत�स �ग�ा �ाळेत �वे� �मळा�ा. �या�या कामामुळे बरेच �ोक �वच��त झा�े.
उठ�े आ�ण �यांनी �क�न�स �ग�ा जोरदार �वरोध के�ा. पण ते �वतःच आहेत
खंबीरपणे उभे रहा.

D-A-V-Kool चे रा�वाद� वातावरण भगत�स �गांना खूप आवड�े.
तेथे �यांनी इं�जी, उ�� तसेच सं�कृतचा सखो� अ�यास के�ा. दे�भ�,
स��ण, �नभ�यता वगैरे गुण भगत�स �हम�य ेआधीपासून होते. पण ते
�या गुणांना वातावरणात पूण�पण ेफु��याची संधी �मळा��. जर सं���त ��दात
जर �हट�े तर, ही तीच जागा होती �जथे '�हीद-आझम भगत�स �ग' चा खरा ज�म झा�ा.
घड�े.
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अ�याय 4
गोळ� मारणार नाही, मारे�

�थम जाग�तक �या�या ��खरावर होते. जगभराती� दे� दोन गटांम�य े�वभाग�े गे�े

ते एकमेकांना मार�या�या तयारीत होते. या यु�ात भारतानेही मह�वाची भू�मका बजाव��.
के�� होती. पण यामुळे अडचण�म�ये भर पड��. भारता�ा यु�ात ग�धळ�े�े पा�न
�वातं�यसै�नक आ�ण �ां�तकारकांनी �यांचा �वरोध ती� के�ा. बाजू�ा
आंतररा�ीय �तरावर यजमान दे�ा�ी �ढणे आ�ण �सरीकडे भारतावर �नयं�ण ठेवणे-
���ट� सरकार�ा दोन आघा�ांवर एकाच वेळ� �ढावे �ाग�े. ��ती सतत �बघडते
�याचा �वरोध ती� होत होता.

भारतात केवळ उ�ोगांनी उ�पा�दत के�े�या व�तूंचा वापर आ�ण संप�ी नाही.
खंडणीचा एक �मुख ��ोत होता, परंतु आ��याई खंडात �ा�पत �यां�या ���चा देखी�.
तो क� ��ब �� होता. सरकारने कोण�याही प�र��तीत ही उपयु� गुंतवणूक �या�या हातात जाऊ देऊ नये.
इ�ा होती अखेरीस ���ट� संसदेत एक कायदा मंजूर झा�ा. या att पासून
�यावर त�का��न ���ट� �यायाधी� �सडनी रौ�ेट यांनी �वा�री के�� होती, �हणून ते
�या�ा 'रो�ेट एट' असे �हणतात.

या काय�ाचे काय� कोण�याही �कारचे �ां�तकारी उप�म आ�ण चळवळ थांबवणे आहे.
थांबावे �ाग�े याअंतग�त कोण�याही चौक�ी��वाय भारतात नेम�े�या ���ट� अ�धका�यांना



����ा कैद कर�याचा आ�ण दडप�ाहीचा अव�ंब कर�याचा अ�धकार देखी� �द�ागे�े होते.

रॉ�ेट कायदा माच� १ 19 १ India म�ये भारतात �ागू कर�यात आ�ा.

ACT �ागू होताच ���ट� अ�धका�यांना 'Bratra' �मळा�े. अरे
अनेक राजकार�यांना �वनाकारण तु�ंगवास भोगावा �ाग�ा; �ांततेने आ�ण अ�ह �सकपणे
�नद� �नांनाही बंद� होती. यामुळे भारतीय नेते आ�ण जनतेम�ये संताप �नमा�ण झा�ा.
�व�ता�रत गांधीज�नी सरकार�ा राजक�य कै�ांना या काय�ापासून मु� ठेव�यास सां�गत�े.
अपी� के�े. �यांचे �वधान असे होते क� "सामा�जक गु�हे आ�ण राजक�य गु�हे असावेत
वेगवेग�या � ेण�म�ये आ�ण �यां�यासाठ� वेग�या कायदे�ीर तरतुद�म�ये ठेव�या पा�हजेत
पा�हजे."

पण सरकारने �या�याकडे ���� के�े.

गांधीजी म�ास (चे�ई) येथे गे�े आ�ण तुरीरंगन आ�ण च�वती राजगोपा�ाचारी यांना भेट�े.
�या. �याचवेळ� �या�ा रौ�ेट एट�या �वरोधात संपावर जा�याची क�पना सुच��. ��येकजण �वचार करतो
यो�य वाट�े गांधीज�नी � ेवट� 30 माच� 1919 रोजी दे��ापी 'अ�ह �सक संप' सु� के�ा.
आ�ा के��. नंतर काही कारणा�तव ही तारीख वाढव�यात आ�� आ�ण संपामुळे
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6 ए��� यासाठ� �न��त कर�यात आ�ा होता. सव�� मा�हती पाठव�� गे��.

परंतु �द���म�ये तारीख बद��याची मा�हती उ��रा आ��, प�रणामी मा�क
30 माच� रोजी �ावणंद यां�या नेतृ�वाखा�� संप होता. या �संगी �ह ��-मु���म
एकतेचे अ��तम उदाहरण सादर करत �ोकांनी मोठ� �मरवणूक काढ��. परंतु
हे सरकार�ा सहन झा�े नाही. जमावा�ा पांगव�यासाठ� सै�नक
ते न�हते, �ोकांवर गोळ�बार कर�याचे आदे� दे�यात आ�े. या ह�याकांडात अनेक �ोक
�हीद झा�े, तर अनेकजण गंभीर जखमी झा�े. �ाहोर, अंबा�ा, अमृतसर,
जा�ंधरसह संपूण� उ�र भारतात आ�ण �तथ�या पो��सांम�येही या �दव�ी संप होता.
�द���सार�या दमनकारी धोरणाचा पुरेपूर वापर के�ा.

दर�यान, गांधीज�नी घो�षत के�या�माण,े उव��रत भारत 6 ए��� रोजी संपावर गे�ा.
�वकरच दे�भराती� सव� �ासक�य आ�ण अ�ासक�य काम बंद कर�यात आ�े.
�ाळा-कॉ�ेज सोडून �व�ाथ�ही संपात सामी� झा�े. �या�ा 'रो�ेट' �हणा
'सया�ह' �हणून ओळख�े जाते. दे�ाती� �व�वध �ठकाणी �ांततापूण� �नद��ने
आ�ण अटक कर�यात आ��. गांधीज�नाही कैद� बनव�यात आ�े. �याती� काही
�या �ठकाणी तणाव �नमा�ण झा�ा आ�ण आंदो�कांकडून �ह �साचारा�या बात�या आ�या.
सु�वात के��. पुढे गांधीज�नी रौ�ट�या स�या�हासाठ� �वतः�ा जबाबदार धर�े.
पुढे ढक��े.

पंजाबम�ये, डॉ. स�यपा� आ�ण डॉ. सै�फन �कच�ू यां�या नेतृ�वाखा��, रौ�ेट एटचा �वरोध मोठा आहे.
वेगाने वाढत होती. प�रणामी, 10 ए��� रोजी दो�ही ने�यांना कैद� बनव�यात आ�े.
गे�ा. सरकार�या या कृतीमुळे �ोकांम�ये संतापाची �ाट उसळ��. साठ� उ�र दे�यासाठ�
�मरवणूक �हणून ते �क�र�या बंग�या�या �द� ेने चा�त गे�े. पण अ�धकारी



आदे�ानुसार सै�नकांनी तेथे नस�े�या �ोकांवर गोळ�बार के�ा. र��या�या मृतदेहापासून थो�ाच वेळातजम�े

या भीषण ह�याकांडाने �ोकांना ग�धळात टाक�े आ�ण �यांनी 13 ए��� रोजी एक बैठक आयो�जत के��.
आयो�जत कर�याचा �नण�य घेत�ा

�ज��यनवा�ा ह�याकांड

पंजाबी सं�कृतीत 13 ए��� हा �दवस अ�यंत अ�भमाना�द आ�ण मह�वाचा मान�ा जातो.
आहे. हा �दवस केवळ पंजाबम�येच न�ह ेतर संपूण� भारतात आ�ण परदे�ात साजरा के�ा जातो.
भारतीयही 'बैसाखी' �हणून साजरा करतात. ब��दान, ब��दान, �ौय�, �नभ�यता आ�ण
धैया�चे �तीक.

असे �हट�े जाते क� एकदा गु� गो�व �द �स �ह यांनी एका सभेचे आयोजन के�े होते. �या�या मागे
�या�या अनुयायांची चाचणी घेणे आ�ण �ब�दानीचा नायक �ोधण ेहा उ�े� होता. बैठक
या दर�यान �याने चमकणारी �धारी त�वार घेत�� आ�ण गज�त �हणा�ा, "म�ा एक हवी आहे
मह�वा�या कामासाठ� पाच हेड-कम� आव�यक आहेत. तर अर े�ुभे�ा
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पु �ो! उठ आ�ण मातृभूमीसाठ� तु�या कमळां�या म�तकांचा �याग कर. "

घोषणा ऐकून उप��त �ोक आ�य�च�कत झा�े. �यांना वाट�े क� ते अ
सव�साधारण सभा होई�, पण इथे �यांचे �� �वचार�े जात होते. मा�या मनात खळबळ उडा�� होती;
मृ�यूची भीती घामाने फुटू �ाग��.

गु� गो�व �द �स �ह पु�हा गज��े, "�क �वा मातृभूमीसाठ� आप�े �ाण देणारा असा कोणी वीर नाही.
मी क� �कतो का? म�ा पाच कमळांची डोक� हवी आहेत. पण इथे एक आहे
डो�या�ा भेटणेही अ��य झा�े आहे. "

अचानक एक एक क�न पाच धाडसी त�ण उठ�े आ�ण �वतः�ा मातृभूमी�ा �रण गे�े.
�द�े. गु� गो�व �द �स �ग यां�यासाठ� कोण आप�े �ाण देऊ �के�, या चाचणीत ते त�ण खरे ठर�े
आ�ण 'पान यारे' बन�े.

आज पु�हा 13 ए��� होता; �ॅचचा रंग सगळ�कडे रंग�ा होता. सूया�चा
करण �त�या �का�ाने अमृतसर चमकत होता. �मठाई, नवीन कपडे आ�ण खेळणी
मु�ं इकडे �तकडे धावत होती �याचा �वचार करत. पण �यां�यापासून �र अमृतसरची प�व� झाडे
मं�दरा� ेजारी अस�े�या �ज��यनवा�ा बागम�ये आज �व� ेष खळबळ उडा��. ��येक अमृतसरचे
�वातं�य� ेमी पाव�े �या �द� ेन ेवाटचा� करत होती. हळूहळू संपूण� बाग भर��.
एका अंदाजानुसार, �या �दव�ी सुमार े6 हजार पु�ष, ���या आ�ण मु�े
ते �ज��यनवा�ा बागम�य ेउप��त होत.े

ठर�े�या वेळ� बैठक सु� झा��. �थम, रॉ�ेट काय�ा�या �वरोधात भाषणे �द�� गे��,
मग तीन �दवसांपूव� घड�े�या ह�याकांडावर सरकार�या दमनकारी धोरणांवर ट�का के��.
गे�ा. मेळावा जोरात चा�ू होता; म�येच, संपूण� बाग 'वंदे मातरम्'चा जप करत होती.
उठ.



आंदो�क �ज��यनवा�ा बागम�ये बैठक घेत आहेत - पंजाबचे त�का��न रा�यपा� मायक�O'Dwyer यांना याची मा�हती दे�यात आ��. �याने आप�े आडनाव घेत�े, जनर� रेझनो डी.
डायर यांना सभा थांबव�याचे आदे� दे�यात आ�े. जनर� डायर �� ू�ी �ढाई 90
��पाया�ा सोबत घेऊन सभे�या �ठकाणाकडे कूच के�े.

�ज��यनवा�ा बाग�ा चारही बाजूंनी एका मो�ा �भ �तीने वेढ�े होते. ते ��व� कर�यासाठ�
एकच �वनंती होती. पण ते मु�य �वे��ारही इतके अ�ंद होते क� फ� एकच
फ� असे के�याने तो आत येऊ �कतो �क �वा बाहेर येऊ �कतो. डायर�या आदे�ानुसार सै�नक बागेत ��र�े.
तो �या�या डो�यावर उभा रा�ह�ा. �यांनी �ोकांकडे �यां�या बं�का दाखव�या. हे
कृतीब�� नकळत, �ोक �ांतपण ेबस�े आ�ण भाषण ऐकून आनं�दत झा�े.

अचानक जनर� डायरचे वरदान ��त�वनीत आ�े, "फायर! �ेडी डॉ एस �ा गो�या घा�ा!"

आदे� �ा�त होताच ��पायाने बं�क�चे त�ड उघड�े आ�ण गो�यांची प�ह�� बॅरेज
�याने अनेकांना र�ाने आंघोळ घात��.
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या अनपे��त ह��याची क�पनाही कोणी के�� न�हती आ�ण जनर� डायरनेही के�� न�हती.
बैठक संपव�यासाठ� कोणतीही पूव�सूचना दे�यात आ�� न�हती. सगळ�कडे च�गराच�गरी झा��. काही
अगद� अ��कडे पय �त जी जागा दे�भ���या घोषणांनी ��त�वनीत होती, आता �तथे एक ओरड आहे.
होते. �ोक आप�ा जीव वाचवून �वे��ाराकडे धाव�े. पण जो �या�याकडे वळ�ा,
तेथे तैनात सै�नकांनी �यांना वेठ�स धर�े. कोणताही पया�य नसताना, �ोक बागेत उंच चढ�े-
उंच सीमा �भ �त ओ�ांड�याचा �य�न सु� के�ा. पण तेही अपय�ी
सु�वात के��. बागेत एक �वहीर होती. जीव वाचव�यासाठ� म�ह�ेने बाळासह उडी मार��
�ावा पण ती �वहीर देखी� का�चे त�ड बन��.

काही काळानंतर जनर� डायर सै�नकांसह परत�ा आ�ण मागे गे�ा
�नसगा�चे सवा�त गडद आ�ण घृणा�द �ेस.

�ज��यनवा�ा बाग-एक मृतदेहान ेझाक�े��, र�ाने माख�े�� माती, जीवनासाठ�
पी�डत �ोकां�या क��न ओरडण.े ���ट� सै�नका�या गो�यांनी �या म�ह�ेचा जीव घेत�ा नाही.
�नघून गे�े होते आ�ण मु�ही न�हत.े र�ाने माख�े�ा मृतदेह, मांसा�या ढेकणासारखा �वखुर�े�ा
ते भयानक ��य पा�न, अगद� कठोर मना�ाही ध�का बस�ा.

या भयंकर ह�याकांडात असं�य �ोकांनी आप�े �ाण गमाव�े. हो
अ�धकृतपणे मृतांची सं�या 379 होती, परंतु पं-मदनोहन
मा�वीयां�या मते ही सं�या 1,400 पे�ा जा�त होती. याउ�ट, अमृतसरचे
त�का��न �स��ह� सज�न डॉ.��मथ यां�या मते, मृतांची सं�या 1,800 पे�ा जा�त आहे.
होते.

जनर� डायर�या या �न �दनीय खचा�चा जगभरात �नषेध कर�यात आ�ा. उ�म �कव
या ह�याकांडा�या �नषेधाथ� रव��नाथ टागोरांनी 'सर' ही पदवी परत के��. नंतर मी
वीर �ां�तकारक उधम �स �ह यांनी जनर� डायर�ा �ंडनम�ये गो�या घा�ून भाज�े
बागेत मरण पाव�े�यां�या र�ाचा बद�ा घेत�ा गे�ा.



र�ाची �पथ
वेगाने चा�णारा भगत�स �ग आज इतका हळू चा�त होता, जणू �याचे
कोणीतरी पाया�ा दगड बांध�े आहेत. �याचा चेहरा �ःखात बुडा�ा होता. खो�
�ास सोडत तो घरात ��र�ा. घरात सव�� �ांतता होती; �याचे आयु�य
मी. मग �या�ा �याची धाकट� बहीण अमरकौर �दस��; पण ती बो��या�या ��तीत नाही
होते. �हणून तो �ांतपणे �या�या खो���या �द� ेने जाऊ �ाग�ा.

अमरकौरने �या�ा अडव�े, "वीरजी, आज याय�ा उ�ीर झा�ा? तु�ही कुठे होता? मी ते�हापासून �तथे आहे.
तुझी वाट पाहत होतो. "

भगत�स �ग काहीच बो��े नाहीत. अमरकौरसाठ� �याचे वत�न अनपे��त होते.
ती अ�व� झा��; मग �ांतपणे �हणा�ा, "वीरजी, गोदामात ठेव�े�े आंबे �पक�े आहेत.
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आ�ही एक� जेव�याब�� बो��ो, �हणून मी तुझी वाट पाहत होतो. च�ा नाही
आता ��य, मा�या त�डात पाणी येत आहे. "

"जर तु�हा�ा खायचे असे� तर जा आ�ण खा. म�ा आता तसे वाटत नाही." भगत�स �ग थोडा वर चढ�ा
उ�र �द�े.

अमरकौर �त�या भावा�या परत ये�याची खूप उ�ीराने वाट पाहत होता. भगत�स �गम�ये बरेच सा�य आहे
�या�ा ते आवड�े, �हणून �या�ा �व�ास होता क� तो घरी येताच, तो �थम �टोअरम�य ेआंबे ठेवे�.
खाईन पण आज तो तो बन�ा आह े�याची �याने कधी क�पनाही के�� न�हती. आंबा खा�यासाठ�
�याऐवजी भगत�स �ग �या�या खो��त गे�े होते. तो दारात उभा रा�ह�ा आ�ण खो��त ��र�ा
पा�ह�े. भगत�स �ग डोळे �मटून खुच�वर बस�े होते. �या�या चेह�यावर �ःखी रेषा
�च�हां�कत के�े होते.

पुढे जाऊन अमरकौरने अंत: करणाने �या�या �दयावर हात ठेव�ा आ�ण हळूवारपणे �हणा�ा, "हो
आहे का वीरजी? कोणी फटकार�े आह ेका? "

भगत�स �गने �या�ा मऊ �� � होताच डोळे उघड�े आ�ण �ांत आवाजात �हणा�ा, "नाही, असा कोणी नाही.
काही फरक पडत नाही. "

"मग तू इतका �: खी का आहेस? खर ंसांग, काय हरकत आहे?"

"मी तु�ा काही सांगू �कत नाही. तू ह ेसव� समज�यासाठ� खूप �हान आहेस."

"वीरजी, आज पय �त आ�ही संपूण� गो� आपापसात सांगत आ�ो आहोत. मग ही काय गो� आहे क� मी
समजणार नाही? म�ा सांग, तू इतका उदास का आहेस? "अमरकौर �ाड करत �हणा�ा.

भगत�स �ग �वतळ�े, "ठ�क आह,े मी तु�ा सांगतो. पण ��ात ठेवा, हे कोणा�ाही मा�हत नाही.
च� जाऊया. बाबेज�ना �याब�� सांगू नका. "

"मा�यावर �व�ास ठेवा, मी कोणा�ाही सांगणार नाही." अमरकौर यांनी मु�ाचा पुन��ार के�ा.

"तु�ा मा�हती आहे, मी आज �ाळेत गे�ो नाही." भगत�स �ग दयाळू प�तीन े�हणा�े.



अमरकौरने ग�धळात �वचार�े, "मग तू �दवसभर कुठे होतास?
परत येतो? "

"मी मा�या एका �म�ासोबत अमृतसर�ा गे�ो होतो." भगत�स �गने व�न रह�यावर पडदा टाक�ा
उंचाव�े.

"अमृतसर! तू �तथे दरबार सा�हब�ा भेटाय�ा गे�ा होतास का?"

"नाही, मी �तथे मृ�यूची भीती बघाय�ा गे�ो होतो."

एवढ� मोठ� गो� �हान अमरकौर�या आक�ना�या प��कडे होती.
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पण भगत�स �ह �वतः�याच नादात जप करत होते, "मृ�यू सगळ�कडे नाचत होता. घर नाही
अ�ी कोणतीही गो� न�हती �यावर काळाची साव�� पड�� न�हती. "

�यानंतर �याने �ख�ातून एक कुपी काढून अमरकौर�ा दाखव��.
�हणा�ा, "तु�ा मा�हत आह ेका ते काय आहे?"

"हे याहीचे औषध आहे." अमरकौरने �नरागसपण ेउ�र �द�े.

"आमरो, ते �तथे नाही. ते उघडून बघ."

अमरकौरने औषध घेत�े आ�ण ते उघडून पा�ह�े. मग तो �हणा�ा, "अहो, इथे आह.े"
बद��े �क �वा भर�े? �क �वा आहे का? "

"ती �चकणमाती आहे, माती र�ाने �ा� आहे."

"कोणा�या र�ाने ही माती �ा� झा�� आहे? कुठून आण��?" अमरकौर थरथर�े
मी आवाजात �वचार�े.

भगत�स �गने �या�ा थाप �द�� आ�ण �हणा�ा, "अमृतसर�या �ज��यनवा�ा बागेत ���ट�
गो�या झाडून अनेक �ोक मार�े गे�े. �या ��हदां�या र�ाने संपूण� पृ�वी
�ा� झा�े. �तथ�� माती आह.े "

"तू हे सव� पा�ह�े आहेस का?" घाबरत अमरकौरने �वचार�े.

नाही
भगत�स �ग आप�या छो�ा मु�ा मारत �हणा�े. �याचे ओठ गु पासून थरथरत होते.

अमरकौरने �त�या खां�ावर हात ठेव�ा आ�ण �त�ा आवरताना �हणा�ा, "आज आमचे काका
जर अ�जत�स �ग जी तेथे असते तर �यांनी इं�जांचा पाठ�ाग के�ा असता.

"तू बरोबर आहेस, अमारो. म�ाही �या�ा पु�हा पु�हा भेट�यासारखे वाटते. अमारो! पहा
हे �या, मी काकांसारखा होईन आ�ण मी इं�जांना झोपवू देईन. "ओ भगत�स �ग
उ�साहाने सां�गत�े.

यानंतर दोन भावा -ब�हण�म�ये संभाषण झा�े. भगत�स �ग �वतः�या �दयात



��दां�या �व�पात उ�व�े�या भावना �� करताना अमरकौर आनंदात होते.�ो�या�माणे ती �याचे ��त�वनी ��द ऐकत रा�ह��.

मग भगत�स �गची नजर औषधावर पड�� आ�ण �याने मातीने भर�े�े औषध उच��े.
ते समोर ठेवून तो �हणा�ा, "अमारो, थोडी फु�े आण."

"आता �मळवा, वीरजी." अस े�हणत अमरकौर घाईघाईने बाहेर गे�ा.

बे�ाची �ता �खडक��या �खडक�वर फु��� होती. अमरकौर जे द� कडून
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तो तोडून आण�ा.

भगत�स �ग यांनी दावतची �चकणमाती एका पांढ�या सा�ह�यावर ठेव�� आ�ण अमरकौरमधून काही घेत�े.
उगव�े�या क�या घेऊन, �यांना मातीवर ठेवा. अमरकौरने आप�या भावाचे द��नही घेत�े.
उव��रत सव� क�या मातीवर ठेव�या हो�या. �यानंतर हात जोडून
�हीदां�या आ��या�या �ांतीसाठ� �ाथ�ना के��.

एक गुंड �हणा�ा, "नाही-नाही, आता आ�ही � ूट करणार नाही, आ�ही �ूट क�!
�या इं�जांनी आम�या �न�पाप �ोकांचे र� सांड�े �यांना गो�या घा�ू. आप�या दे�ा�ा
गु�ाम बनवणा�याचा अंत करे�. या मातीची �पथ! �हीद �या
र�ाची �पथ! मी न�क�च �या�या मृ�यूचा सूड घेईन! ”

�पथ घेताना बारा वषा ��या नाहेई भगत�स �ग यां�या डो�यातून अंगारे बाहेर येत होते.
�ज��यनवा�ा बाग म�ये �दसणारे ��येक ��य �या�या समोर �फरत होते. �या�या ��रा म�ये
र���ाव करणा�या दे�भ�ाचे र� उकळत होते.
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अ�याय 5
हॉट पाट��ा

सन 1920 म�ये महा�मा गांध�नी असहकार चळवळ�ची हाक �द��. चळवळ�चे
खा��� उप�मांतग�त �व�हत कर�यात आ�े होते-

Government ���ट� सरकारने �द�े�े स�मान आ�ण स�मान परत करण.े

Election �नवडणूक आ�ण �नवडणुक�चा �कार.

Government सरकारी काया�चे �बह कार.

Join यु�नयनम�ये सामी� हो�यास नकार.

�याया�याची गाडी.

Education ���ण सं� ेचा �कार.

Foreign परदे�ी कापडाची �व�हेवाट.

The दा��या �काना�ा धरणे.

चळवळ दे�ा�या कानाकोप�यात ने�यासाठ� गांधीज�नी �व�वध �ठकाणे बनव��.
�वास के�ा आ�ण सव�साधारण सभा घेऊन �ोकांना जाग�क के�े. एक समान
�ाहोरम�येही या बैठक�चे आयोजन कर�यात आ�े होते. भगवती �स �ह ह ेजयदेव, झंदा �स �ह इ�याद�चे �म�ही होते.
या बैठक�त ते एक� भेट�े.

मंचावर बसून गांधीजी चळवळ�कडे �� देत होते - "असहकार चळवळ
�हणजेच, आ�ही सरकार�ा कोण�याही �कारचे सहकाय� नाकारतो. हे
चळवळ कोण�याही �व��� ���साठ� नाही. याम�ये संपूण� भारत आ�ण भारतीय
�ाज खोटे आहे. �याची पा� �भूमी पूण�पण ेअ�ह �सक आहे. आ�ही पूण�पण ेअ�ह �सक आहोत
�न�ावान असताना �नयु� के�े�या काया �चे पा�न करणे. माझी इ�ा आहे
क� तु�ही �ोक �याया�य, सरकारी काया��य, �ाळा, महा�व�ा�य इ�याद�वर ब�ह�कार टाका.
चळवळ�त सामी� �हा. "

या ��दांचा भगत�स �गांवर खो� प�रणाम झा�ा. �यावेळ� तो नववीत ��कत होता.
पण गांधीज��या सांग�याव�न ते आ�ण �यांचे काही �म� �ाळा सोडून चळवळ�त सामी� झा�े.



गे�ा. जरी काही �ोकांनी �या�ा मॅ��कपय �त �ाळा सोडू नका असे समजाव�े होते, पण
ते �यां�या �नण�यावर ठाम रा�ह�े. ते �हणा�े क� "जर भेदभाव हा �वातं�याचा माग� आहे
�यांनी �ाळा सोडताना कधीही मागे हटू नये. पु�हा ��कत आहे
ते सा�य करता येते, पण हरव�े�े �वातं�य परत �मळवणे खूप कठ�ण असते.
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यासाठ� ��येक �य�न करणे यो�य आहे. ”

थो�ाच वेळात चळवळ अ�धक �ापक झा��. त�ण म�त कॉ�ेज-�बह कार
कराय�ा सु�वात के��. व�क�ाने �याया�यात जाण ेबंद के�े. इतर सरकारी कम�चारी
चळवळ�त उडी घेत��. परदे�ी कपडे आ�ण व�तूंची होळ� जाळ�यात आ��.
दा�चे �कान बंद �हावे, यासाठ� म�ह�ांनी �यां�यासमोर धरणे आंदो�न सु� के�े. �व�ता�वषयक
कम�चारी, वॉ�रमेन, नोकर इ�याद�नी इं�जां�या घरात काम कर�यास नकार �द�ा.

�वकरच या चळवळ�चा सरकारी यं�णेवर प�रणाम होऊ �ाग�ा; सरकारी कामकाज ठ�प झा�े
गे�ा. अ�ा ��तीत हात जोडून बसणे सरकार�ा अडचणीत आणू �कते. �हणून
पु�हा दडप�ाही धोरणांचा अव�ंब क�न, अनेक �मुख ने�यांना तु�ंगवास भोगावा �ाग�ा.
गया. पण यावेळ� �याचे धोरण अपय�ी ठर�े. �ोक तु�ंगात जाऊ �ाग�े.
प�र��ती इतक� वाईट झा�� क� कारागृहात कै�ांना ठेव�याची जागा कमी होऊ �ाग��. एक
अंदाजानुसार, आंदो�नादर�यान 20 हजारां�न अ�धक �ोक तु�ंगात गे�े.

हा�चा��ना पूण��वराम

असहकार चळवळ�ने सरकारची झोप उडव��. �ह ��-मु���मसह सव� धमा�चे �ोक
�या�या�ी संबं�धत होते. �यांची एकजूट पा�न सरकार�ा �ो�साहन �द�े जात होते.
परंतु अ�ा�कारे घड�े�या एका घटनेन ेचळवळ पूण�तः अपय�ी ठर��.

4 जानेवारी 1922 रोजी उ�र �दे�ाती� गोरखपूर �ज��ाती� चौरीचौरा नावाच ेएक छोटे �हर.
गावात असहकार आंदो�नाची �मरवणूक �नघत होती. ही �मरवणूक पूण�पण ेआहे
अ�ह �सक आ�ण �ांतता��य होते. पण �तत�या �वकर तो �ा�नक पो�ट पास, तेथे
काही �नयु� ���ट� सै�नकांनी आंदो�कांवर ��त घा��यास सु�वात के��. सु�वाती�ा
आंदो�क �या�याकडे ���� करत रा�ह�े. पण पु�हा पु�हा अपमाना�द ��दाकडे
हे ऐकून काही त�ण आंदो�क � ेवट� संताप�े आ�ण �यांनी सै�नकांना ��यु�र �द�े.
तो काही बो��ा.

���ट� सै�नक अपमान कसा सहन क� �क�े? एसएचओचा आदे� �मळताच ते �मरवणूक काढतात.
पण गोळ�बार सु� के�ा. गोळ�बार क�न एका आंदो�काचा मृ�यू झा�ा. स�ह�णुता
मया�दा मोड�� गे��; आंदो�क संत�त झा�े आ�ण �यांनी पो��सांवर �ाठ�मार के�ा. हवा�दार सं�या
मी खूप कमी होतो, �हणून माझा जीव वाचव�यानंतर मी पो�टवर गे�ो आ�ण �प�ो. पण �या वेळा
आमं��त के�े होते. आता आंदो�कांना �ांत करणे अ��य होते. अगद� डो�यांसमोर
�यांनी चौक��ा आग �ाव��, �यात अनेक सै�नक �जवंत जाळ�े गे�े.

या घटनेमुळे गांधीजी खूप �खाव�े गे�े. असहकार चळवळ�त �यांनी आ��यासाठ� अ�ह �सा वापर��.
समान मान�े जाते. या आ�ासना�या बळावर तो इं�जांपुढे नतम�तक होऊ �कतो याची �या�ा खा�ी होती.



तु�हा�ा भाग पाडे�. परंत ुजे�हा आ�मा न� होत नाही, ते�हा सव� ��� न� होऊ नये.जातो. अ�ह �सक चळवळ�साठ� दे� अजून प�रप�व झा�ा नाही असे �यांना वाटू �ाग�े
�यामुळे �यांनी असहकार चळवळ संपव�याची घोषणा के��.
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चौरी चौरा येथी� �ःखद घटनेची जबाबदारी �यांनी घेत��. � ेवट� 10
माच� 1922 रोजी �या�ा तु�ंगात डांब�यात आ�े आ�ण सहा वष � दे��ोहाचा �य�न के�ा गे�ा.
���ा झा��.

मऊ ते गरम

होळ� चांग��च फुट�� होती. बारीक-मऊ आ�ण मौ�यवान परदे�ी कापड आ�ण
आ�ण तु�ही �यात ��रत होता. गु�ामी�या आगी�या �वाळा वाढत हो�या
ती बे�ा जाळ�यासाठ� अ�व� झा�� आहे.

"भगत, हा परदे�ी कापडाचा �सरा ग�ा आहे." जयदेव �या�या पाठ�वर रंगीबेरंगी रंग घेऊन गे�ा
कप�ांचा एक मोठा ग�ा आगीत पेट�ा.

भगत�स �ग खू� न�हते. �यांनी तीन �दवसांपूव� ही होळ� सु� के��.
होते. ते�हापासून ते सतत जळत होते. जयदेव आ�ण इतर साथीदार घरोघरी गे�े
कपडे आ�ण व�तू गोळा के�या आ�ण �या अ�नी�ा अप�ण के�या. या ब��दाना�ा
हे पा�न आग आणखी वेगाने भडक��.

जयदेव आ�ण इतर �म� पैसे आण�यासाठ� परत गे�े, तर भगत�स �गांनी होळ�चे र�ण के�े.
तो �तथे बस�ा होता. आगी�या �ा�-�पव�या �का�ात �तचा सुंदर चेहरा दे�भ��ने चमकतो.
उच�णे. �या भडक�े�या �वाळांकडे बघून भगत�स �ग �वचार करत होते क� या �वाळा त�ा आहेत
अ�धक भडक�े पा�हजे, �याम�ये संपूण� ���ट� सा�ा�य आ�ण गु�ाम�गरीचे बंधन
जळा.

अ�यायकारक, जाचक आ�ण दडप�ाही करणा�या ���ट� सरकारचा ना� कर�यासाठ� गांधीज�नी
असहकार चळवळ�त सामी� हो�यासाठ� �याने नव�ा इय� ेत ���ण घेत�े.
सोड�े होते. �याने केवळ अ�यासच सोड�ा नाही तर चळवळ�साठ� �वतः�ा पूण�पणे सम�प�त के�े.
ते के�ं पण वष�भरानंतरही �जाचा आवाजही ऐकू आ�ा नाही.
परदे�ी ���चे �त �वीकारणे चांग�े होते, परंतु हे �क�वा हे सरकार या�ारे उद�्व�त होऊ �कते-
हा �� भगत�स �गां�या मनात वारंवार येत होता. पण �याचा �व�ास होता क� जे�हा सव�
जर �ोक एक� आ�े तर ���ट�ांना हा दे� सोडावा �ागे�.

मग जयदेव आ�ण इतर �म� परत आ�े. �यांना �रकामे येताना पा�न भगत�स �गांनी थोडे �द�े
ग�धळात �वचार�े, "का, �याने होळ�साठ� पैसे आण�े नाहीत?"

कोणतेही उ�र न देता तो पाय पस�न भगत�स �गजवळ ज�मनीवर बस�ा. सव�
�या�या चेह�यावर �च �ते�या रेषा �� �दसत हो�या. भगत�स �ग �यांना �ो�साहन देत होते
�हणा�ा, "काळजी क� नकोस, दे! तु�ा कपडे �मळा�े नाहीत तर काही फरक पडत नाही.
आ�ही गावात जाऊन �तथे होळ� पेटव.ू "

"ठ�क आहे, आता आ�हा�ा इतर कोठेही जा�याची गरज नाही." झंदा �स �ह �क��चत वाढ�सह �हणा�ा.
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"�म�ा, तू इत�या �वकर आप�े मन गमाव�े का? यु� नुकतेच सु� झा�े आहे. आ�ही या आंदो�ना�ा पा�ठ�बा देऊ.
��येक कोप�यात पसर�यासाठ�; मातृभूमीची सेवा कर�यासाठ�. यासाठ� आप�या�ा कठोर प�र�म करावे �ागती�
असे�. "भगत�स �गने �या�ा समजाव�े.

"नाही भगत�स �ग, मातृभूमीची सेवा करणे आम�या न��बात नाही. यु� सु� हो�यापूव�
ते थांब�े आहे. "झंदा �स �ह कमकुवत आवाजात �हणा�ा.

"म�ा काहीच समजत नाही! तु�ा जे काही सांगायचे आहे ते ��पणे सांग."

"गांधीज�नी आंदो�न ��गत के�े आह.े" झंदा �स �ह ��पणे �हणा�ा.

"आंदो�न ��गत आहे! तु�ही काय �हणत आहात? �यांनी असे का के�े?"
भगत�स �ग आ�या�ने �हणा�े.

"गांधीज�नी अ�ह �सेचा माग� अव�ंबून �वजय �मळव�ा
इ��त पण चौरीचौरा येथी� आंदो�कांनी पो��स चौक� जाळ�याने ते अ�धकच खराब झा�े.
�खापत �कार ते �हणा�े क� चळवळ�त �ह �सा होताच �याची उपयु�ता
हे संप�ं �हणूनच �यांनी आंदो�न मागे घेत�े. "जयदेव �नरा� झा�े.
�हणा�ा.

"इत�या मो�ा दे�ात काहीही होऊ �कते. इतके अ�याय आ�ण भयंकर अ�याचार
तसे झा�यास कोणाचाही संयम मोड�ा जाऊ �कतो. पण ते घेऊन दे�-यापी चळवळ थांबव�� गे��.
देणे यो�य नाही काही �ोकां�या अ�वहाय�तेसाठ� संपूण� दे�ा�ा ���ा होई� का? आता
जे�हा �नका� येणार होता, अ�ा ��तीत, आंदो�न ��गत करण ेकोण�याही �कारे होई�
यो�य नाही."

मग �सरा �म� थोडा रागाने �हणा�ा, "आ�ही �ाळा, कुटंुब आ�ण सव� काही आहोत.
सोडून चळवळ�त उडी घेत��. दे�ा�या सेवेसाठ� आ�ही हा माग� �नवड�ा आहे, दे� मु� आहे
ते पूण� कर�यासाठ� �नवडा. पण त�वांवर बो�ून आप�े हात बांध�े�े आहेत. "

'आता काय करावे? �टट-टू-टॅट धोरण �वीका�न दगडात ��तसाद �ा
�ायचे क� अ�याय बद�ताना अट� बद��याची �ती�ा करायची? '-
हा �� �तथे उप��त अस�े�या ��येक त�णा�या मनात घोळत होता.

भगत�स �ग खो� �वचारात म�न होते. एक -दोन दंग���या घटनांमुळे आंदो�न
�या�या ��ीने पुढे ढक�णे यो�य न�हते. असे करणे �ह �सा आ�ण अ�ह �से�या �व�पात आहे.
राहा�ा अडकवणे हे ��हाट न मान�यासारखे होते. �याऐवजी, चळवळ��या हेतूवर
एका� होणे आ�ण ते सा�य कर�याचा �य�न करणे आव�यक होते. �यांचे �म�
मी एकोणीस वषा �चा � ूर त�ण सरदार करतार�स �ग सराबा�या चेह�यावर �फरत होतो, कोण
��ट��ां�व�� स��� बंड के�या�या आरोपाखा�� पकड�े गे�े. नंतर खट�ा
गाडी चा�वून �या�ा फा�ीची ���ा सुनाव�यात आ��. पण तरीही �या�या चेह�यावर सुरकु�या नाहीत
मी; पण �याने ती ���ा हसतमुखाने �वीकार��.
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मग तो उ�कटतेने �हणा�ा, "अ�ौ�कक अ�ह �से�या मागा�चे अनुसरण करण ेआप�या �नयं�णात आहे.
�तथे नाही. मी अमृतसरचे ह�याकांड, ���ट� सै�नकांनी �ोकांवर के�े�े ह��े पा�ह�े आहेत.
�ूर आ�ण �ूर अ�याचार पा�ह�े आहेत. �याने �ोकांना वाईट �ास �द�ा नाही-
यातना �द�या मी �यांना न�क�च धडा ��कवीन. �हीदां�या र�ाचा बद�ा र�ाने
घेत�े जाई�. जर ही होळ� �वझ�� असे� तर ती �वझू �ा. पण �� �हीदाने �द�ा.
मी �कया� कंुड �वझू देणार नाही. जोपय �त माझा जीव आह ेतोपय�त हा य कंुड
�व�ंब होई�. यासाठ� मी मा�या �ाणाची आ�ती दे�यापासूनही मागे हटणार नाही! ”

अ�ा�कारे, भगत�स �ग हॉट पाट�, �याने आप�या �ां�तकारी जीवनाची सु�वात सॉ�ट पाट�पासून के��
�द� ेने �नघा�े.
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अ�याय 6
�ांतीची बीजे

एक सहकाय� चळवळ गुंडाळ�यात आ�े होते. पण यामुळे �या हजार �व�ा�या�ना मदत होई�
भ�व�याचा �� होता, अ�यास सोडून कोण चळवळ�त सामी� झा�े. �याच �दव�ी
अ�ा �व�ा�या ��या �हतासाठ� अनेक �व�ापीठे �ापन कर�यात आ��. इनाम गुजरात
�व�ापीठ, �बहार �व�ापीठ, का�ी �व�ापीठ, बंगा� रा�ीय �व�ापीठ, �टळक
महार� �व�पीठ, अ��गढ मु���म �व�ापीठ इ�याद� �मुख हो�या. �या सारखे
�ाहोरम�ये एक �ाळाही उघड�यात आ��. �याचे नाव पंजाब नॅ�न� कॉ�ेज होते. �याचा
�ा�ा �जपत राय यांनी पंजाब केसरीची �ापना के��. यामागचे �याचे �येय
राजकारण ��कवायचे होते.

गांधीज��या �वनंतीनुसार अस�े�या या महा�व�ा�यात ब�तेक �याच �व�ा�या�नी �वे� घेत�ा होता.
पण �ाळा-कॉ�ेज सोडून,   कोण�या ना कोण�या मागा�ने चळवळ�त सामी� होते. �यांचे मन
ते राजक�य उ�साह आ�ण रा�ीय जाणीवेने प�रपूण� होते.

महा�व�ा�यात सव��म �व�ान असणे हे �यांचे �सरे वेगळेपण होते. ते �व�ाथ� देतात
�यांनी नोक�या �क �वा सरकारची चाप�ूसी कराय�ा ��कव�े नाही, परंतु �यांचे �येय �व�ा�या�ना घडवणे होते
रा�वाद आ�ण दे�भ��ची भावना जागृत क�न �यांना रा�ीय नेतृ�वासाठ� तयार करा
करावे �ाग�े.

महा�व�ा�याचे �तसरे वै��� �हणजे �यां�या अ�यास�माचा आ�य. तेथे
��कव�े�ा धडा अनु�म हा इं�जी वच��व अस�े�या महा�व�ा�या�माणे जुना आहे �क�वा
���ट�ांचा गौरव कर�याची अपे�ा साधी, सजीव, ना�व�यपूण� आ�ण �वक�सत होती.
�यात केवळ भारतीय इ�तहासाचेच न�ह ेतर जाग�तक इ�तहासाचे तप�ी�वार वण�न होते.
याबाबत स�व�तर मा�हतीही दे�यात आ��. एवढेच नाही तर भारताचे गु�ाम बनून
�व�ा�या �ना �वातं�य �मळव�या�या संघषा �ब�� देखी�
मा�हती �द�� होती.

अ�ा �कारे पंजाब नॅ�न� कॉ�ेज त�णांसाठ� रा�ीय�वाचे सवा�त मोठे ��ोत बनते.
गे�े होते.

रा�ीय महा�व�ा�यात �वे�

असहकार चळवळ�मुळे भगत�स �ग�ा इय�ा नववी मधूनच बाहेर पडावे �ाग�े.
आंदो�न ��गत के�यानंतर �याने आप�े अपूण� ���ण पूण� कर�याचा �नण�य घेत�ा.
जरी �याचा अ�या��मक अ�यास अखंडपणे चा�ू रा�ह�ा. सरदार अ�जत �स �ह, सूफ� अंबा �यां�या घरी
�साद, �ा�ा हरदया� यांसार�या �ां�तकारी �वचारवंतांचे सा�ह�य उप�� होते, �यांचे
�याने सखो� अ�यास के�ा होता. पण �यां�यासाठ� ते पुरेसे न�हत.े थंड
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यापुढे जाणे ��य न�हते आ�ण मॅ��क पास झा�या��वाय महा�व�ा�यात �वे� �मळा�ा नाही
क� �क�ो. या प�र��तीने भगत�स �गांना ग�धळात टाक�े. ते हतब�, अ�व� होते
होते.

जगात फ� पा�कच असे असतात, जे आप�या मु�ां�या �ःखाची आ�ण आनंदाची सहज काळजी घेऊ �कतात.
फ� तु�हा�ा मा�हती आहे सरदार �क�न �स �ह यांनाही मु�ाचा मूड जाणता आ�ा. अखेरीस हे
नॅ�न� कॉ�ेजम�ये ��कवणार ेभाई परमानंद, सम�या सोडव�यासाठ�
�या�ा भेट�ो आ�ण �या�ा संपूण� गो� सां�गत��.

राजक�य बंडखोरी आ�ण का�ापानीची ���ा भोग�यानंतर भाई परमानंद आ�े होते.
साधी राहणी, सुंदर आकृती, गोड वर, सौ�य �वभाव, आद� �वाद - हे गुण होते
�यामुळे भाई परमानंद �ोकांम�ये 'देव-आ�ण पा भाई परमानंद' �हणून ओळख�े जातात.
��य होते. रा�ीय चळवळ�ती� �: ख आ�ण यातना सहन करणारे ते एक महान नेते होते.
�तीक बन�े होते.

भगत�स �ग सार�या ��तभावान आ�ण दे�भ� त�णाचे आयु�य असे आहे.
हे ऐकून भाई परमानंद उ�ार�े, "�क�न�स �गजी, तु�ही हे के�े आहे.
आधी गो� सां�गत�� नाही का? �ा�ा �जपत रायज�नी हे महा�व�ा�य अ�ा त�णा�ा �द�े
रा�ीय ���ण दे�यासाठ� खु�े. तु�ही उ�ा भगत�स �ग�ा घेऊन या. मी �वतः
मी अ�यास बघेन आ�ण मग कबू� करायचे ते ठरवे�. "

भगत�स �ग यांनी भाई परमानंद यां�याब�� बरेच काही ऐक�े होते आ�ण �यां�याब�� खूप इ�ा होती.
अपार आदर होता. �यांनी गदर चळवळ�त भाग घेत�ा कता�र �स�ह, �व�णू गणे� �प �गळे,
�ा�ा हरदया� सार�या �ां�तकारकांसोबत खां�ा�ा खांदा �ावून काम के�े. �याचे
यासाठ� �याने का�ापानीची कठोर ���ाही भोग�� होती. अ�ा महान �ां�तकारकाचे मह�व
भगत�स �ग भेट�या�या �वचाराने आनं�दत होत होते. भाऊ आनंद मनु यांचे अनेक आभार
खो�वर जाऊन �याचे परी�ण करा. �क �वा ते �यां�या कसोट�वर जगू �कती� - ही भीती भगत�स �ग देखी� आहे
खा��े जात होते. �याच ग�धळा�या ��तीत �स�या �दव�ी भग�त�स �ग
�या�या कामात �वे� के�ा.

"च�ा, भगत�स �ग, बसा." भाऊ परमानंद हसत �हणा�े.

दारात उ�या अस�े�या भगत�स �गां�या कानात एक मधुर आवाज घुम�ा. खूप गोड आ�ण गोड
यानंतर, तो थोडा संयमी झा�ा. मनाची भीती ��ू�न गे��. �याने पुढे जाऊन नम�कार के�ा
आ�ण सू�चत खुच�वर बस�ो.

भाई परमानंद उंच, सडपातळ आ�ण ती�ण �ही भगत�स �गकडे पाहत रा�ह�े. �यांचे डोळे
एका �णात, �याचा �ववेक आ�ण ���म�व वाचा. �याने मनात�या मनात �नण�य घेत�ा
घेत�ा, 'हा �हरा आम�या महा�व�ा�यातच असावा.'

भगत�स �ग �यां�याकडून �� �वचार�याची आतुरतेने वाट पाहत होते,
ते नेहमी �या�याकडे पहात असताना. भगत�स �ग थोडे अ�व� झा�े. मग भाऊ

पृ� 38



परमानंद हस�े आ�ण �हणा�े, "तु�ा पा�न म�ा तुझे काका अ�जत�स �गची आठवण झा��. �याने
तू सु�ा हरी सारखा खूप वेगवान होतास. बरं, तू य-या वाच�ं आहेस का? "

भगत�स �ग यांनी आतापय �त वाच�े�या सव� �ंथांब�� सां�गत�े. ��येक �वषयावर
सहज बो�ता बो�ता तो भगत�स �गां�या अ�यासाची खो�� मोजत होता.

काही वेळाने, भाई परमानंद उठ�े आ�ण �यांनी भगत�स �ग�या पाठ�वर �ेमान ेथाप �द��.
�हणा�ा, "उ�ापासून तुम�या वगा�त बसणे सु� करा. मी तु�हा�ा काही पु�तकांची नावे सांगेन
�यांचा अ�यास करा. दोन म�ह�यांनी मी पु�हा तुमची परी�ा घेईन. पण तू इं�जी
पण अ�धक �� �ा. "

"हो." असे �हणत भगत�स �ग उठ�ा आ�ण K �या बाहेर गे�ा.

बरोबर दोन म�ह�यांनी, भाई परमानंद यांनी भगत�स �गांची आ�ण �यां�या भाषणातून परी�ा घेत��
समाधानी झा�यानंतर �यांना नॅ�न� कॉ�ेजम�ये �वे� �मळा�ा.

सव��कृ� �ा�यापकांची फे�ो��प

भाई परमानंद ��त�र� रा�ीय महा�व�ा�यात अनेक उ�कृ� �ा�यापक होते. इनाम कॉ�ेज
आचायचे मु�या�यापक �ी जुग���ोर ह ेसवा�त �मुख होते. जरी ते �यां�याकडून ��क�े
ते �मळा�यानंतर आ�े होते, परंतु �वतं� दे�ा�या मान�सक �वातं�यान ेभर�े�े होते.
दे�भ�� आ�ण रा�वाद �यां�यात भर�े�ा होता. कॉ�ेजम�ये वेगवेगळे धम� अस�यान ेआ�ण
जातीचे त�ण ���ण घेत होते, �यामुळे �तथ�े वातावरण आरामदायक �हावे �हणून.
आ�ण �या�ा क�रतावादापासून �र ठेव�यात मह�वपूण� योगदान �द�े. ही �यांची अथक मेहनत आहे
आ�ण बु��म� ेचा हा प�रणाम होता क� रा�ीय महा�व�ा�य आप�� छाप पाड�यात य��वी झा�े.
घड�े.

�ी जयचं� �व�ंकर हे महा�व�ा�याच े�सरे मह�वाचे आधार�तंभ होते. ती भारताची प�ह�� आहे
नॅ�न� इ���ट� ूट ऑफ ए�युके�न, गु�कु� कांगरीचे �ँड्स आ�ण मू�भूत आ�ण सखो� इ�तहास
�ववान होते. अ�यापना�या वेळ� ते �व�ा�या�म�ये �व�वध �वषयां�वषयी उ�साह जागृत करत असत.
व�तु��ती, �न�कष� आ�ण स�य ह ेआदे� �हणून �वीकार�याऐवजी ते
चाचणीवर चाचणी घे�या�या �वृ�ीवर जोर �ा. हेही �यां�या ��कव�याचे वै��� होते.
हे �वषय सु�भ करे� आ�ण �याची आवड अबा�धत ठेवे�. �ा�यापक जयचं� यांचे
संबंध �ां�तकारकां�ीही होते. भगत�स �ग यां�याब�� �यांना �व�ेष आपु�क� होती.
जगभरात घडणा�या घटना आ�ण �व�वध �ांत��वषयी सांगून, ते
कधी तो �यांना माग�द� �न करायचा. अस े�हट�े तर अ�त�यो�� नाही
कदा�चत ते भगत�स �गांचे राजक�य नेते असती�. भगत�स �ग यां�या सहवासात अनेक
मह�वा�या पु�तकांचा अ�यास के�ा.

सुखदेवां�ी मै�ी
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तेज�वी चेहरा, चमकणारे डोळे, � ंभर हसू - कमकुवत �रीर असूनही, सुखदेवचे
���म�व हे एक अ��त आकष�ण होते. 15 मे 1907 रोजी पंजाब�या �ु�धयाना �हरात.
नौगरा मोह�े मधी� सुखदेवचे पूण� नाव 'सुखदेव थापर' होते. �या�या व�ड�ांचे नाव
राम�ा� होता. �हानपणापासून सुखदेव यांनी ���ट�ांनी भारतीयांवर अ�याचार के�े.
मी अ�याचार पा�ह�े होते. �या�या दमनकारी धोरणांनी �या�या मनात �व�ोहाची बीजे पेर��.
�द�े होते जे�हा तो �हान होता ते�हा �याने रा�ीय महा�व�ा�यात �वे� घेत�ा आ�ण �व�वध �वषयांचा अ�यास के�ा.
अ�यास सु� के�ा.

जे�हा भगत�स �ग �थमच वगा�त �वे� के�ा, ते�हा �ा�यापकाने �या�ा सुखदेवासोबत बस�यास सां�गत�े.
�ा सां�गत�े भगत�स �ग �ांतपणे �यां�यासोबत बस�े.

वगा�त भारताची त�काळ प�र��ती आ�ण �याची कारणे यावर चचा� होत होती. म�य-
दर�यान �ा�यापक �व�ा�या�चा ���कोन देखी� जाणून घेत असत. या संदभा�त भगत�स �ग आ�ण
सवा�त जा�त �वचारताना सुखदेवन े�व�वध पुरोगामी क�पना मांड�या.
के�े मना�ा चटका �ावून ते दोघेही एकमेकांचे �हाणपण आ�ण बु��म�ा पा�न �भा�वत झा�े
होते.

वग� संप�यानंतर भगत�स �ग आ�ण सुखदेव यां�यात खु�� चचा� झा��.
रा�ीय�व, दे�भ��, �याग, �ांती इ.
सारखे होते. त�ण अस�यान ेदोघांनाही दे�ासाठ� काहीतरी कर�याची भावना आहे.
घेत होते भगत�स �गा�माणे सुखदेवनेही मातृभूमीसाठ� आप�या �ाणाची आ�ती �द��.
�नधा�र के�ा होता.

अ�ा �कारे, दोन त�णांची प�ह�� भेट मै�ीम�ये बद���. हे
मै�ी इतक� घ� होती क� ते आयु�या�या � ेवटपय �त एक� रा�ह�े.

रा�ीय नाटक �योग�ाळा

नॅ�न� कॉ�ेजचे वातावरण साध ेहोते, चमक�यापासून �र. भगत�स �ग इथे पूण�
�कार �त�. हळूहळू, तो एक साधा आ�ण �ास�े�ा त�ण �हणून ओळख�ा गे�ा.
�याचे कपडे वेगळे असत. ते फाट�े�े कपडे घा��यापासूनही परावृ� करत नाहीत.
पण तरीही �यांचे हात पु�तकांनी भर�े�े असायचे. ते �यांची सव� कामे �वतः करत नाहीत
होते.

रा�ीय आ�ण सामा�जक कामांबरोबरच भगत�स �ग यांची ना� क�ेतही खा�सयत आहे
झान होता. �व�ाथ� जीवनात �यांनी महा�व�ा�यात रा�ीय ना� ��बची �ापना के��.
�या. याअंतग�त �यांनी महाराणा �ताप, भारत-�द�ा, चं�गुत इ�याद� नाटके सादर के��.
य��वी�र�या �टेज के�े. याम�ये �यांनी मह�वाची भू�मका बजाव�� आ�ण �ोकांना �यां�या अ�भनयाने खू� के�े.
�भावीत. चं�गुतम�ये �यांनी चं�गुत मौया�ची अ�ी �जवंत भू�मका साकार��.
क� भाई परमानंद भावूक झा�े आ�ण �टेजवर चढून भगत�स �गांना �मठ� मार��
�या�ा 'वत�मान काळाती� चं�गुट' असे संबोध�यात आ�े.
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भगत�स �गांचा मु�य उ�े� नाटकातून �ोकांना �यां�या सं�कृती आ�ण इ�तहासाची जाणीव क�न देणे आहे.



�यां�या�ी प�र�चत हो�यासाठ� आ�ण �यां�याम�ये दे�भ�� आ�ण रा�वादाची बीजे पेरणेते एक होणे होते. पण झोप�े�े भारतीय हे सरकारने मा�य के�े नाही
जागे होणे आ�ण ���ट� सा�ा�यासाठ� धोका बनणे. �हणून तो रा�ीय नाटक �योग�ाळेत खेळ�ा.
बंद� घात��.

�वचारवंतांचा �भाव

नॅ�न� कॉ�ेज ��त�र�, �ा�ा �जपत राय यांनी 'रोकडास �ाय�री' ची �ापना के��.
होता. सव� �कारचे दे�ी -�वदे�ी सा�ह�य येथ ेउप�� होते. भगत�स �ग �हानपणापासून
�यांना पु�तकाब�� �व� ेष � ेम होते. �यांनी घरात ठेव�े�े सव� सा�ह�य आधीच �या�े.
गे�े होते; पण �याची �ानाची तहान �दवस ��दवस वाढत होती, �हणून तो वाचना�यात गे�ा.
चे �नय�मत सद�य झा�े �याचे �सरे राजाराम �ा��ी होते, जे नंतर उ�र �दे�ात गे�े.
कामगार नेते आ�ण CIL चे सद�य झा�े.

काही �दवसातच राजाराम आ�ण भगत�स �ग यां�यात मै�ीपूण� संबंध �नमा�ण झा�े. भगत�स �ग
�यां�या स��यानुसार �यांनी �व�वध �वचारवंतां�या पु�तकांचा अ�यास सु� के�ा. या पासून
ब�तेक पु�तके परदे�ी त�ववे�ा आ�ण �वचारवंतांनी ���ह�� होती. �यांचा अ�यास
भगत�स �गांना एक नवीन �वचार आ�ण नवीन �वचारधारा �द��; �या�या बु��म�ा आ�ण �हाणपणाब��
अ�व�सनीय �वकास झा�ा. एक�कडे का�खंडाती� समाजवाद� त�व �या�या मनावर आदळ�े आहे.
�सरीकडे, अराजकवाद� बुक�नानवरही �याचा जोरदार �भाव होता.
�� ंसा कर�यासाठ� वापर�े C. �ां�तकारी ब��दान देऊन आप�या त�वांचा आ�ण आद�ा�चा �चार
करायची सवय होती अ�ा �ां�तकारकांवर भगत�स �गांचा सवा��धक �भाव होता. ते कारण होते
क� तो दह�तवाद आ�ण समाजवाद-�वचारसरणी या दो�ह�चा समथ�क होता.

एक �दवस, काही पु�तके वाचत असताना, राजारामने भगत�स �ग�ा जवळ बो�ाव�े आ�ण �हणा�े, "एक
खूप चांग�े पु�तक आ�े आहे. म�ा खा�ी आह ेक� तु�ही ठ�क असा�. "

�याने 'पु तक' �हणताच भगत�स �गने पटकन �या�या जवळ�या पु तक वर ह��ा के�ा. पु चे नाव
ते होते - 'अना�रक मी आ�ण इतर �नबंध'.

"नाव खूप आकष�क आह.े" अस े�हणत भगत�स �ग �तथे एका कोप�यात बस�े आ�ण
पु�तक वाचाय�ा सु�वात के��.

�ा�सने �या पु�तकात वण�न के�े�या '�ह �सा �व�ान' नावा�या एका अ�यायात
अराजकवाद� त�ण वे�नचे �वधान दे�यात आ�े. �याने के�े�े �वधान
अटकेनंतर �या�ा �यायाधी�ांसमोर दे�यात आ�े. तो कसा होता हे सां�गत�े गे�े
संघ�टत कामगार संघटना, साव�ज�नक सभांकडे �� �द�े, �ांततापूण�
के�े. पण �मजीवी जीवनाचे �ोषण करणा�या भांडव�दारांवर �याचा कोणताही प�रणाम होत नाही.
पड�े नाही मग �यांचा मु�ा �यां�यापय �त पोहोचव�यासाठ� �याने �ा�स�या अस ����वर बॉ�बफेक के��.
फाका.
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वे�न यांचे �वधान अ�त�य भाव�नक आ�ण उ�कट होते. भगत�स �गांनी ते वाच�े
�भा�वत झा�े.

पु�तक वाच�यानंतर ते ���ज�ना �हणा�े, "हे खूप दयाळू आहे, ते एक दयाळू �ाणी आहे."



"पण काय?" �ा ��ज�नी मु�ाम �वचार�े.

"वे�नचे �वधान. तु�ही ते वाच�े नाही!" �ा�सचे '�ह �सा �व�ान' या �नबंधात �द�े आहे
�यांनी वे�नचे �वधान वाच�े आ�ण �वचार के�ा क� आपणही ब�धरांना ऐक�यासाठ� असेच काहीतरी के�े पा�हजे.
करावे

"अहो भगत भाई, हे � ंथा�य आहे."

भग�तसंहत काळ � ु��वर आ�ा. या � ंथा�यात �याने ते ��ातही घेत�े नाही
पो��सवा�वर बारीक नजर आह.े येथे जम�े�या त�णांनी �ांती�ा � ेरणा �द��
पु�तक वाचताना - याची क�पना �या�ा फार पूव�च �मळा�� होती. आता ते हाती पुरावा देतात
वर ये�याची वाट पाहत होतो. इथ ेआ�े�या सव� त�णांना हे मा�हत होते, �हणून
�व� ेष काळजी घे�यात आ��. पण आज नकळत भगत�स �गांचा संयम तुट�ा आहे.
ते जाणव�े

मग �याने �या�या नावावर ���ह�े�े पु�तक �मळव�े आ�ण ते घरी आण�े आ�ण �याती� आव�यक भाग काढून टाक�ा.
डायरीत नमूद के�े आहे.

� ंथा�यातून बाहेर काढ�यानंतर �याने हे पु�तक सुमारे साठ वेळा वाच�े. तो खंबीर आहे
ठरव�े क� जे�हा वेळ येई� ते�हा ते सु�ा वे�नचा माग� अव�ंबती�.
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अ�याय 7
घरकाम



�ा�नटकेरी बंगा��या जयचं�ा�या मा�यमातून �ो फेसर Bgtisnh ची ओळख क�न देतोएक� झा�े �यां�याम�ये स�च ��नाथ साया� यांचा सवा��धक �भाव होता. ते सु�ा
ते भगत�स �गांवर खूप � ेम करायचे आ�ण �यांना माग�द� �न करायचे. अ�ा �कारे
�ां�तकारकां�ी �यांचा संपक�  वाढू �ाग�ा.

1923 म�ये, भगत�स �ग F-A- उ�ीण� झा�े आ�ण B-A- म�ये पुढ�� ���णासाठ� �वे� घेत�ा.
घेत�े. पण �यां�या ��नाब�� कुटंुबात खळबळ उडा��. भगत�स �ग
ते आजी, जयकौर यांना खूप ��य होते. जगती�स �ह�या मृ�यूनंतर �याने आप�े सव��व �द�े
�याने तो भगत�स �गावर ओत�ा होता. �याची मनापासून इ�ा होती क� मृ�यूपूव� तो
नातूचे ��न पहा. जरी �क�न�स �ग�ा आप�या मु�ाचा हेतू मा�हत होता. नंतर
भगत�स �ग यांनी ��न क�न � ेतीत गुंत�े पा�हजे अ�ी �यांची इ�ा होती. �यामुळे
�याने �यांचा �ववाह सरगोधा �ज��ाती� मनवा�ा गावात राहणा�या सरदार तेज�स �ग यां�या�ी के�ा.
एका �ीमंत �ीख नावा�या ब�हणीसोबत �ा�यक झा�े. तेज�स �ग एकदा भगत�स �ग�ा
बघायचे होते �क�न �स �गने �यांची ऑफर सहज �वीकार��; पण आता
जोपय �त �याने भगत�स �ग�ा सगाईब�� काहीही सां�गत�े न�हते.

ठर�े�या �दव�ी तेज�स �ग �या�या काही नातेवाईकांसह भगत�स �ग�ा भेटाय�ा आ�ा.

मु�ाचा �वभाव जाणून घेत�याने �व�ा�थ�नी मनातून घाबरत होती. �या�ा भीती वाट��
कुठेतरी भगत�स �ग म�ये असे �कार क�न नातेवाईकांना �ास देऊ नका. परंतु
घरात पा��यां�या आगमनापासून ते परत येईपय�त, भगत�स �ह अ�त�य सुरेखपणे सादर के�े आहेत.
परत येतो. ते सग�यां�ी बो�त आ�ण हसत होते. व�ड�ां�या सांग�याव�न �यांनी तेज�स �ग�ा पाठव�े
�याने आप�� � ेतीही दाखव��. भगत�स �गने आप�या वाग�याने सवा�ना मो�हत के�े
होते. �पारचे जेवण झा�यावर �याने थोडी �व�ांती घेत�� आ�ण नंतर परत ये�याची तयारी के��.
सु�वात के��. भगत�स �गने ट�गा बाहेर काढ�ा आ�ण पा��या�ा सोड�े.

�नघ�यापूव� तेज�स �गने �क�न�स �गचा हात धर�ा आ�ण �हणा�ा, "भगती �स �ह
अ�त�य स��णी, आनंद� आ�ण मेहनती. माझा �व�ास आहे क� माझी बहीण या घरात आहे
नेहमी आनंद� राही� आता ��य �तत�या �वकर ��तब�तेची तारीख ठरवा. "

सगाईब�� ऐकून भगत�स �ग यांना ध�काच बस�ा; पण �या वेळ� काहीतरी �वचारणे यो�य आहे.
वाट�े नाही, �हणून �यान े�ांतपण ेघो�ाचा सरपट के�ा.

��ना�ा नकार

पा��या�ा सोडून भगत�स �ग �वकरच परत�े. �याचे मन �जवंत न�हते. ते h di-se-
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घरी पोहोच�यानंतर �वकरच, �या�ा �या�या व�ड�ां�ी �या�या ��नाब�� बो�ायचे होते.

घरी पोहोच�यावर तो थेट �या�या व�ड�ां�या खो��त गे�ा आ�ण थेट �वचार�े, "बाबा, तु�ही
तु�ही तेज�स �गज��ी कोणा�या ��नाब�� बो�त होता? "

"मी तुझं ��न �या�या ब�हणी�ी ठरव�ं आहे. ते �याचब�� बो�त आहेत
ते होते. "�क�न �स �गने हसत उ�र �द�े.



"पण म�ा आ�ा ��न करायचे नाही." भगत�स �ग सपाट ��दात �हणा�े.
"मु�गी सुंदर आ�ण गुणी आहे. मग तु�ा ��न करायचे नाही का?"

"मी �वतः�या पायावर उभे होईपय �त ��न करणार नाही." भगत�स �ग
�करण �वकर संपव�यास सां�गत�े.

"तु�ा हे कोण नाकारत आहे? ��न कर आ�ण मग तु�या पायावर उभे राहा."
�य�न करा. "�क�न �स �ह इत�या �वकर पाठ�ाग सोडणार न�हता.

"पण मी ऐक�े आहे क� मु�गी ��क�े�� नाही. �कमान मु��चे मॅ��क पास
तो असावा �ागतो. मी एका अ����त मु���ी ��न करणार नाही. "भगत�स �गने �सरे प� ���ह�े.
द�क.

"सु����त मु�गी �क �वा सवा�त वेगळ�? �क�वा �तची मु�े फ� ����त आहेत
तु�ही �तथे आहात का? तुझी आजी आ�ण आई सु�ा फार सु����त नाहीत. �क�वा ते
हाताळ�े नाही का? "

"पण म�ा ��न करायचे नाही. दे� म�ा बो�ावत आहे.
सेवा कर�याचा मान आह.े आमच ेकुटंुब दे�भ��न ेप�रपूण� आह ेआ�ण मी
म�ा मागा�चा अव�ंब करायचा आह.े "भगत�स �गां�या त�डून स�य बाहेर आ�े.

"भगत, तुझी आजी आ�ण आई तु�ा ��न करायचे आहे. �हणून तू आहेस
��नासाठ� आनंदाने तयार अस�े पा�हज.े �यांना �याब�� आदर आह.े "
�क�न �स �ह हळूच �हणा�ा.

"बाबा, दे�भ� असूनही, तु�ही कौटंु�बक भावनांना मह�व देत आहात;
संपूण� दे� �या�या दे�भ���या उ�राची वाट पाहत असताना. आ�ही �यां�याब��
तु�ही पण �वचार के�ा पा�हज.े "

"भगत, म�ा या �वषयावर काहीही ऐकायचे नाही. मी तेज�स �ग�ा वचन �द�े आहे,
आता हे ��न होत राही�. "�क�न �स �गने आप�ा �नण�य �द�ा.

भगत�स �गने ��न न कर�याचा �नण�य आधीच घेत�ा होता. �यांचे संपूण� आयु�य
�या�ा कौटंु�बक बंधनात न अडकता �वतः�ा दे�ासाठ� सम�प�त करायचे होते आ�ण �याने
तो आप�या �नण�यावर ठाम होता. पण यावेळ� �या�ा पळून जा�याचा कोणताही माग� सापड�ा नाही.
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अ�ा ��तीत स�च ��नाथ यांचे �नधन झा�े. �याने �याच वेळ� पेपर-पेन घेत�ा
उच��े आ�ण �या�ा �या�या पदाची मा�हती देणारे प� ���ह�े. तसेच माग�द��न
�ाथ�ना देखी� के��.

�युरम�ये, ��च ��नाथ भगत�स �गांना माग�द� �न करताना �हणा�े, "��न
ते करायचे क� नाही हे तुम�या इ�ेवर अव�ंबून आहे. पण म�ा ते सांगाय�ाच हवे
��नानंतर दे�ासाठ� मोठ� कामे करणे तु�हा�ा ��य होणार नाही. कुटंुब
बंधन हळूहळू तु�हा�ा इतके बांधी� क� तु�ही रा�वाद आ�ण दे�भ��पासून �र आहात.
तू हो�ी� जर तु�ही �वतः�ा दे�ासाठ� सम�प �त के�े असे� तर ��नाचे बंधन



�वीकार करा दे�ा�ा तुमची गरज आहे; तुम�यावर �ाखो �ोकां�या आ�ा आहेतहे चा�ू आहे �या�यापासून �र गे�े�े ��न करणे दे��ोहासारखे आहे. भगत, हा ��ताव
तु�ही नकार �द�यानंतरही कुटंुब तुम�यावर सतत ��न कर�यासाठ� दबाव आणते
राहती� आपण घर आ�ण कुटंुब सोडून जाणे यो�य आहे. दे�भ�ासाठ� मातृभूमीसाठ� मोठे-
कोणीही मोठा याग कर�यापासून मागे हटू नये. जर तु�ही हे �वीकार�े तर मी
मी तु�हा�ा माग�द� �न क� �कतो. "

��च ��नाथां�या प�ाने भगत�स �गां�या भ�व�याचा माग� मोकळा के�ा. मा�या अंत: करणात
काहीतरी �वचार करत तो �या�या खो��त गे�ा आ�ण झोपी गे�ा.

प�ी सुटका

सूया�चे �करण पृ�वी�ा �� � करताच �नसगा�ने सगळ�कडे ढवळून काढाय�ा सु�वात के��.
झाडे आ�ण झाडे ताठ उभी होती, �यांचे हातपाय घेऊन; �यां�या पायांना मंद वाहणारे वारे
��ा�ने गजबजणारा आवाज येऊ �ाग�ा; प�यां�या �क��ब�ाटाने आका� गूंजू �ाग�े;
न�ा का�चा मधुर �वर वाजवू �ाग�या. सरदार �क�न �स�ग यां�या घरातही अ�ीच खळबळ उडा��
होते. भगत�स �गां�या सगाईचा �दवस �न��त झा�ा होता. �कती वषा�नी पु�हा घरी
�हनाईचा ��त�वनी होई� असा �वचार क�न जयकौर आनंद� न�हता. पूण� घर गुंत�े�े
मी तयारीत ��त होतो.

"�या�या डो�यावर सूय� उगव�ा आहे, पण भगत अजून उठ�ा नाही." जयकौर �हणतात
पण आ��तक भगत�स �ग�ा उच��यासाठ� �या�या खो��त गे�ा, पण प�ंग �रकामा होता.

'भगत सकाळ� �वकर �फराय�ा गे�ा असावा' असा �वचार क�न ���यही दैनं�दन कामात म�न झा�े.
जी. पण जे�हा खूप उ�ीर झा�ा आ�ण भगत�स �ग परत आ�े नाहीत, ते�हा आ��तक काळजीत पड�ा.
सु�वात के��. �याने भगत�स �ग ब�� कुटंुबाती� इतर सद�यांना �वचार�े, पण कोणीच नाही
सकाळपासून �या�ा पा�ह�े न�हते.

�पारी, �क�न�स �ग जेवाय�ा बस�े, ते�हा �व�ानाने हळुवारपणे �वचार�े, "तू आहेस क� भगत?
कुठेतरी पाठव�े? "

"नाही. होय, �क �वा ते घड�े?" �क�न �स �गने � ंगा�मकपण े�वचार�े.
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"सकाळपासून �याचा कोणताही मागमूस नाही. सु�वाती�ा तो म�ा मा�हती �द�या��वाय कुठेही गे�ा नाही.
�यामुळे ते �च �ताजनक आहे. "जयकौरने सव� काही सां�गत�े.

"आई, तू काळजी क� नकोस. तू अ�ाच एका �म�ाकडे गे�ास. आता थो�ा वेळाने ये.
जाई�. "�क�न �स �ह हसून �हणा�ा.

"येई�, पण असे न बो�ता जाण ेबरोबर नाही. उ�ा �याची एगंेजम �ट आहे."
आहे. जर मु���ा कळ�े तर ते काय �वचार करती�? �या�ा �ोधा आ�ण �या�ा मा�याकडे घेऊन या. "
जयकौर �हणा�े.

"तो फ� सुखदेव �क �वा भगवतीसोबत �ाहोरम�ये असे�." �ववाट�ने जागा �ोधाय�ा सां�गत��
�द��.



जेवणानंतर �क�न �स �ह �ाहोर�ा जा�यास तयार झा�े. काही पैस ेठेव�यासाठ�
�यांनी कपाट उघड�े ते�हा ते ग�धळून गे�े. पेये न�हती. ते ��क�े आहेत
�वचार�े, पण �नरा� झा�े. �क�न�स �ग�या मनात � ंका दाटू �ाग��. भगत�स �ग
आ�ण �याराचे गायब होणे �या�ा इ�ारा करत होते. �यांना �ांत कर�यासाठ� अजून
संपूण� कपाट झाक�े, टेब� वरचे पु�तक उ�टे के�े. पण पैसे सापड�े नाहीत.
मग �याची नजर एका �मड�े�या कागदावर पड��.

�क�न �स �गने पेपर उच��ा. हे एक प� होते जे भगत�स �गने आप�या व�ड�ांना पाठव�े होते.
���ह�े होते प�ात �� ��दात ���ह�े होते-

��य वडी�,

अहो!

मी माझे आयु�य �वातं�य ��ा�या नावाखा�� के�े आहे, �हणून मा�या आयु�यात �व�ांती �या.
आ�ण जगा�या इतर आकष�णा�ा मह�व नाही.

तु�हा�ा आठवत असे� क� मी �हान असताना बापूज�नी मा�या चांगु�पणाची झटपट घोषणा के��.
क� म�ा �खकदमटे�या ज�मनीसाठ� भेट दे�यात आ�� आहे. �हणून, �या ���ची पावती
मी पूण� करत आहे म�ा आ�ा आह ेक� तु�ही म�ा माफ करा�.

भगत�स �ग

�क�न�स �गचा चेहरा पांढरा झा�ा; तो मज�याव�न खा�� बस�ा. �या�या हातातून प�
तो गे�यानंतर आधीच खा�� पड�ा होता. नव�याची अ�ी अव�ा पा�न मु�गी घाबर��.
जी. �याने पटकन प� उच��े आ�ण धडधड�या �दयाने ते वाच�े. प�ा�या �ेवट�
�या�या डो�यातून अ� ू वा� �ाग�े. या अनपे��त ध��यातून तो �णभर काहीही बो�ू �क�ा.
क� �कत नाही मग �वतः�ा आवरत नवरा भगत�स �ग�ा �ोध�यासाठ� �ाहोर�ा गे�ा.
साठ� सां�गत�े
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�क�न �स �ह तुट�े�या आवाजात �हणा�ा, "�या�ा �ोधून काही उपयोग नाही. तो सापडणार नाही. आता
तोपय �त तो �ाहोरपासून खूप �र गे�ा असावा. "

�ववाथी�ा जे सां�गत�े ते आवड�े; प�यान ेआका�ात आ�ण मागे उ�ाण के�े होते
�याने आप�� छाप सोड�� होती.

�यो�तषाचे भ�व�य सांगणे

�ाहोरम�ये भगत�स �गांचे अ��त�व अ��य होते. पण तरीही आईचे �दय
हे �� करणे �क�न�स �ग�या हातात न�हते. �या�ा आ�ा होती क� �याचा मु�गा सापडे�.
आ�ण �यांना आईची आ�ा भंग करायची न�हती. तर वडी� आ�ण मु�गा दोघेही
�ोधात �ाहोर गाठ�े



नॅ�न� कॉ�ेजम�ये �� के�ा; सुखदेव, भगवती आ�ण य�पा� यांना �वचार�यात आ�े. कोणा�ातरी�या�ा �ान न�हते. �क�न �स �ग यांचे �वधान खरे होते. खूप आधी
�ाहोर सोड�े होते. पण �व�ानांचा असा �व�ास होता क� ते फ� �ाहोरम�ये होते. दर�यान
तो वा�मंडी�या एका ��स� �यो�तषीकडेही गे�ा. �यो�तषीने भगत�स �ग नाही असे सां�गत�े
कपडे आणाय�ा सां�गत�े.

�स�या �दव�ी भगत�स �गची पगडी घेऊन तो �व�ाथ� पु�हा यो�त�ाचाय गाठ�ा.

यो�गत�ायने पगडीकडे पा�ह�े आ�ण थोडा वेळ �वचार के�यानंतर गंभीर �वरात �हणा�ा,
"तुमचा मु�गा काही �दवसात परत येई�; पण ---"

मु�गा परत आ�याची बातमी ऐक�यावर �व�ा�या��या चेह�यावर आनंदाचे भाव उमट�े. परंतु
पं�डतज�चा 'पण' ��द ऐकून ती थोडी घाब�न �हणा��, "पण हो,
पं�डतजी? "

"पण तो घरी परत�यावरही तो जा�त काळ तु�याबरोबर राहणार नाही. तो पु�हा चा�तो.
जाऊया."

भगत�स �ग यां�या परत ये�या�या चच �मुळे �यांना आनंद झा�ा नाही.

"पं�डतजी, क� �त�ा बांध�याचा काही माग� नाही?" �ववतीचे डोळे आ�ेन ेभर�े
पासून पा�ह�े

पं�डतजी �हणा�े, "तुम�या मु�ाचे आयु�य खूप अ��त आहे. �याचे भा�य खूप �व�च� आहे.
प�र��ती �नमा�ण होणार नाही. �या�ा बांधून ठेवणे कोणा�याही अ�धकारात नाही.

"प�र��ती क�ी आहे सर?" �ववतीने कुतूह�ाने �वचार�े.

"तो एकतर टेब�वर बसे� नाहीतर ---" पं�डतजी �णभर ग�प बस�े.
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आई�या �दयाचा ठोका �याने भीतीन े�वचार�े, "�क�वा काय, पं�डतजी?"

"�क �वा ते ज�मनीवर डो�े�." पं�डतज�नी आप�े भाषण पूण� के�े.

आ��तकां�या डो�यासमोर अंधार पड�ा, हात पाय थरथर�े, चेहरा घामाने आंघोळ�ा
उच�णे. जणू काही हजार सापांनी �याचे �रीर �या�या �रीरात घात�े होते.
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अ�याय 8
��ृ�ती

डी Bgtisnh सोडून आ�ण पूण�पण े�ांती �ढाई म�ये डुबक�. ��च��नाथ
�या�या स��याने तो �ाहोर�न कानपूर�ा पळून गे�ा आ�ण 'ब�वंत �स �ह' या नावाने राहत होता.
सु�वात के��. इथे तो योगे�चं� चॅटज� बरोबर काम करत होता, जो कानपूर म�य े�ां�तकारक होता.
उप�माचे संचा�क होते. इथेच �यांची सुरे�चं� भ�ाचाय�, बटुके वर द,
अजोय घोष आ�ण �वजयकुमार �स �ग यांसार�या �ां�तकारकांसोबत घड�े. नंतर
डी ने भगत�स �ग यांना बंगा�� भाषेत �वीण के�े. पै�ांची कमतरता होती, �हणून
भगत�स �ग वत�मानप� �वकून उदर�नवा�ह करत होते. या��त�र�, �हान अ�रांम�ये
�यांचे �ेख 'ब�वंत �स �ह' या नावानेही �का��त होत होते.

भगत�स �ग रामनारायण बाजारात राहत होते. हा बाजार बंगा�� �ोकांचा गड होता. खुप जा�त
बंगा�� �ोकांम�ये राहणारा �ीख कोणा�याही �ंका घेऊ �कतो.
काही पो��स कॉ��टेब� देखी� �या�या घराभोवती टोचताना �दस�े. अ�ा �कारे



भगत�स �गांना जागा बद��याची गरज होती.

दर�यान, '�ताप' � ेसचे संपादक गणे� � ंकर �व�ाथ� यांनी ब�वंत �स �ह यांना ���ह�े�या प�ात
मी ���ह�े�ा �ेख वाचा. �यां�या �ेखनावर �यांचा खूप �भाव पड�ा. चौक�ीवर
बळवंत�स �ग हे �यां�या � ेसम�ये काम करणा�या सुरे�चं� भ�ाचाय� यां�या ओळखीचे अस�याची मा�हती �मळा��.
�याने �या�ा बळवंत�स �ग ब�� �वचार�े.

�� ऐक�ा नाही, सुरे�चं� भडक�े. मग तो �ांतपणे �हणा�ा, "होय, बळवंत �स �ग�ा.
म�ा चांग�े माहीत आहे. "

"��खाणा��त�र�, बळवंत �स �ह देखी� कुठेही काम करतात का?"

"आ�ा नाही, तो नोकरी�या �ोधात आह.े पण तो �जथे राहतो �तथे नोकरी करे�."
सेवा कर�यासाठ�."

"ठ�क आहे, उ�ा �यांना इथ ेघेऊन ये. मी �यां�या राह�याची �व�ा इथे करेन."

"पण पो��स �या�यावर बारीक नजर ठेवून आहेत." सुरे�चं�ांनी �ंका �� के��.

"काळजी क� नकोस. मी �या�ा �या�या प�का�रते�या कामासाठ� �द����ा पाठवतो." गणे� �ंकर
�व�ा�या�ने �या�या � ंकांचे �नरसन के�े.

'�ताप' म�ये नोकरी

�याच �दव�ी सं�याकाळ� सुरे�चं�ांनी भगत�स �ग�ा सां�गत�े क� का� �पारी गणे� �ंकर होते

पान ४

�या�ा '�ताप' �या काया��यात बो�ाव�े जाते. �या �दवसांत '�ताप' वत�मानप� े खूप होती
�ोक��य होते. �ोकांम�ये �याचा खो�वर �वे� होता. �याचे सं�ापक गणे��ंकर
�व�ा�या �नी �ोकांचा मनापासून आदर के�ा. अ�ा महान ���न े�या�ा भेटाय�ा सां�गत�े
भगत�स �ग यांना �वचार�े गे�े क� �यांना बो�ाव�े गे�े.

ठर�े�या वेळ� भगत�स �ग �यां�या समोर पोहोच�े. �व�ा�या��या �स�न�वर ते
तो खुच�वर बस�ा. दोघांम�ये संभाषण सु� झा�े.

�� �व�ा�या�ने सु� के�ा, "बळवंत, तु�ही �कती �रपय�त ���ण घेत�े आहे?"

"मी B-A- फ� प�ह�या वषा�पय �त अ�यास के�ा आहे."

"मी ऐक�े आहे क� तू खूप ��ार आहेस. मग कॉ�ेज म�येच सोड�े?"
�व�ा�या�ने पुढ�� �� �वचार�ा.

"काही कौटंु�बक सम�येमुळे."

"तु�ा ��खाणात काही रस आहे का?"

"हो. मी �ह �द�, इं�जी, उ�� म�ये ��� �कतो."



�व�ा�या�ने �वचार�े�े �� वैय��क होते. 'हे माझे मत आहे का ते म�ा मा�हत नाही
गे�ा? इथे �वकर �नघून जाण ेमा�यासाठ� चांग�े आहे. ' असा �वचार क�न तो उभा रा�ह�ा आ�ण
तो हात जोडून �हणा�ा, "अरे, आता मी जात आहे."

"तु�ही आता कसे जाऊ �कता?" �व�ाथ� हसत �हणा�ा.

भगत�स �ग�या �दयाचा ठोका. आता ते �या�ा पकडून घरी पाठवती�. चेह�यावर �च�ता��त देखावा
सु�वात के��. हे पा�न �व�ाथ� उठ�ा आ�ण खां�ावर थाप मा�न �हणा�ा, "आमचे
सं�याकाळ� काया��य बंद असत.े तोपय �त तु�ही इथे काम करा. आज तुमची नोकरी
ते गे�ं. पण तु�ा इथे काम कराय�ा आवडे� का? "

"तुम�यासोबत काम करणे म�ा आनंद होई�. मी आनंदाने तयार आहे." भगत�स �ग यांनी मंजूर के�े
�द�े अ�ा �कारे भगत�स �ग '�ताप' म�ये काम क� �ाग�े.

दर�यान, �द���त दंग�� झा�या. गणे�� ंकर �व�ा�या�ने भगत�स �गांना '�ताप' �हणून संबोध�े
�रपोट�र बनवून पाठव�े. भगत�स �ग यांनी हे काम पूण� �ामा�णकपणे आ�ण सचोट�ने हाती घेत�े.
झा�े. �यांचा दंग��वरी� �ेख '�ताप' �या दोन अंकात �का��त झा�ा होता. हे
हा �ेख इतका �भाव�ा�� होता क� प� �का��त झा�यावर 'बळवंत �स �ह' हे नाव
�ोकां�या ओठांवर आ�ा.

कानपूर पासून पळून जा
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'�ताप' हे �ां�तकारकां�ी �नग�डत वृ�प� अस�याने �यात �व�वध गो��चा समावे� होता
एक �कारचे �ां�तकारी सा�ह�य �का��त झा�े. भगत�स �ग इथे काम करत असताना
तो अनेक �ां�तकारकां�या संपका�त आ�ा. �वतः गणे� � ंकर हा �व�ाथ�ही �ां�तकारक आहे.
ते �वचारसरणीचे ���पकार होते, �यामुळे ते अनेकदा भगत�स �गांवर द�घ� �ेख ��हायचे.
�ा. मदत �मळा�यावर भगत�स �गांनी �यां�या ��खाणाचे त�ड उघड�े आ�ण
उ�कट �ेख ���न �यांनी �ोकांना जाग�क कराय�ा सु�वात के��.

दसरा जवळ आ�ा होता. हा काय��म साजरा कर�यासाठ� �तापगढम�य ेएक मोठा मेळा भरत असे.
जे पाह�यासाठ� �ोक �ांबून येत असत. �संग संधीसाधू होता; �ताप � ेस येथे जा�हरात
�ां�तकारी सा�ह�य �व�पात छाप�यात आ�े आ�ण ज� ेत �वत�रत कर�याची जबाबदारी भगत�स �ग यांची होती.

ते �या. भगत�स �ग पाच साथीदारांसह वे� प�रधान क�न ज� ेत पोहोच�े
�यांनी आजूबाजू�ा �फ�न जा�हरात�च े�वतरण सु� के�े.

�ां�तकारक या ज� ेत कोणतेही सं�या�द काम करे�, असा पो��सांचा �व�ास होता.
क� �कता तर सा�या वे�ाती� काही सै�नक ज� ेत �फरत होते. �यांनी जा�हरात वाच��
सावध झा�े आ�ण भगत�स �ग�ा �या�या साथीदारांनी घेर�े. पण दहा �सयार
�स �हा�ी �धा�ही क� �कत नाही. भगत�स �ग, �यांचे साथीदार यांचे �च�ह सापडताच
��पायावर तुटून पड�े. काही वेळातच सै�नक ज�मनीवर पड�े�� धूळ चाटत होते आ�ण
भगत�स �ग साथी सोबत पळून गे�ा होता.

या घटनेनंतर भगत�स �ग ��ट�� अ�धका�यांची नजर बन�े.



आता �याचा कानपूरमधी� मु�काम धो�यापासून मु� न�हता. ही गो� गणे��ंकर �व�ा�या�नेही सां�गत�� आहे.
�या�ा खूप चांग�े माहीत होते. �हणून �यांनी �यांना अ��गढ �ज��ाती� �ाद�पूर गावाचे रा�ीय अ�य� �हट�े.
�ाळेत मु�या�यापक के�े आ�ण पाठव�े. ते राहत होते �या �ठकाणचे �ा�नक नेते
ठाकूर तो�� �स �ग यांचे घर. गणे� � ंकर �व�ाथ� परम सवाना आ�ण महान
�ां�तकारकासह �ताप � ेस आ�ण कानपूर�या काया��या�ा �नरोप देत
भगत�स �ग अ��गढ�या �द� ेन े�नघा�े.

संदे�

भगत�स �ग गे�यानंतर �यां�या घरात �ोककळा पसर�� होती. ते पूण�पण ेआहेत
��नासाठ� दबाव टाक�यावर भगत�स �ग एवढे कठोर पाऊ� उच�ती� अ�ी अपे�ा न�हती.
सु�वात के��. पण ते कोण टाळू �के�? आका�ात मु� हा�चा�� अस�े�े हे
देवाने प�या�या जीवनात कौटंु�बक सुख ���ह�े नाही. ��येकजण काही ना काही मागा�ने
मी �वतः�ा समजावून सां�गत�े होते. पण दाद� जयकौरचे मन ओ�यामुळे दाब�े जात होते.
�या�या �ज��मुळे भगत�स �ग�ा घर सोडावे �ाग�े, यामुळे �या�ा खूप ध�का बस�ा.
ते जाणव�े प�रणामी, �यांनी बेड पकड�ा. �यांचे आरो�य दररोज
वाईट होत होते. नातवा�ा पाह�याची इ�ा �या�ा आतून अ�व� करत होती.

�क�न�स �ग�ा �या�या आई�या मनाची चांग�� मा�हती होती, �हणून �याने 'वंदे मातरम' ���ह�े.
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वत�मानप�ात एक जा�हरात छाप�� गे�� होती - 'तो �जथे आहे �तथे, �वकरच परत या.
या. �याची आजी गंभीर आजारी आहे.

ही जा�हरात गणे� � ंकर �व�ाथ� यांनीही वाच�� होती. पण बळवंत�स �ग खरा
तो प�रचय दे�यास टाळाटाळ करत होता. तोपय�त भगत�स �ग �ाद�पूर�ा रवाना झा�े होते.
�हणूनच �यांनाही याची मा�हती न�हती.

गैर-�वसाय

गावा�या सीमेवर '�ाद�पूर' नेम��ेट पा�न भगती �स �ह �वतः�ीच हस�े. परंतु
�स�यात �याचा आनंद� चेहरा उदासीने मंदाव�ा. �यांचे घर, �तथ�� आई
�ोक �याची ती� आठवण क� �ाग�े. �या�या अ�ा �कारे ये�यामुळे, आई, वडी�,
आजी, आजोबा, आंट�, अमरो - ��येकजण �कती �ःखी झा�ा असे�. �याचे डोळे भ�न आ�े
पण नंतर �याने काळजीपूव�क �वतः�ा �मृतीपासून वेगळे के�े आ�ण पुढे सरक�े.

नवीन गाव, नवीन घर, नवीन वातावरण, नवीन काम. ठाकूर तो�� �स �ह यांनी भगत�स �गांचे बरेच काही के�े
��णा�यात दाख� क�न �यां�या राह�यासाठ� �व� खो��ची �व�ा के��. हळू-
हळूहळू �याचे मन �ाळे�या कामात पडू �ाग�े. आनंद� वृ�ी
आ�ण सुसं�कृतपणामुळे �वकरच तो �व�ा�या �म�ये �ोक��य झा�ा. ते �यां�यापैक� एक आहेत
आप�या आवाजावर सव�काही कर�यासाठ� संपका�त रहा. �या�या माग�द��नाखा�� �व�ाथ�
राजक�य, सामा�जक आ�ण आ�थ �क �वषयांचा अ�यास सु� के�ा.

��कव�याबरोबरच भगत�स �ग �ा�ेय बैठका, �नबंध �धा�, ��डा इ�याद�म�येही सहभागी झा�े.



पण सकारा�मक ���कोन देखी� ��ा�पत के�ा. ते मु�ांसाठ� उप�� आहेत
दे�भ�� आ�ण रा�वादाची भावना भ� �ाग��.

भगत�स �गांना इथे कोणतीही अडचण आ�� नस��, तरी मन अ�व� होते.
पु�हा पु�हा घराची आठवण �या�या मना�ा आ�ण आ��या�ा हादरवून टाकत असे. कुटंुबाब�� जाणून �या
कारण �यांना राग यायचा. धैय� गोळा करत �यान ेएक प� ���ह�े. �ेखन
�यावेळ� �यांनी फ� कु��-मंग� ��हायचे ठरव�े होते. पण कागदावर �ेखणी
ते गे�यावर ते �नघून गे�े. ते हेही �वसर�े क� ह ेप� अमरो�या नाव ेआहे. घर सोडून
कानपूरम�ये �नमा�ण झा�े�या सम�येचे उ���, घरातून � ेमाचा अभाव आ�ण परदे�ी गावात राहणे
बो�ताना - �याने सव� काही कागदावर उतरव�े.

प� ���ह�यानंतर माझे �दय ह�के झा�े. प� पु�हा वाचा. पण यावेळ� मनाची भाव�नकता मोठ� आहे.
�व�च� वाटू �ाग�े. मग तो आजी�या �ज��ने मरण पाव�ा. घर प�
घरा�या बंधनात अडक�याची भीती ���ह�याचा अथ� होता. �याने �याच वेळ� ���ह�े
फाट�े�े.

बरेच �दवस �वत: �ा आवर�यानंतर � ेवट� �याने �याचा �म� रामचं��ा प� ���ह�े.
���ह�े - "मी इथे सुर��त आहे. मी येथी� रा�ीय �ाळेत मु�या�यापकाचे काम करत आहे.
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पण म�ा घराची काळजी वाटते. �हणूनच मा�या घरी जाऊन सव�काही जाणून घेऊन मी
प� ���ह�यासाठ� आजी�या त�येतीब�� मा�हती देणे. पण �तथे कोणा�ाही जाऊ देऊ नका
सांग क� तु�ा माझे प� �मळा�े आहे आ�ण माझा प�ा कोणा�ा सांगू नकोस. तू माझा आहेस
कसम, आमचे दोन ती क� कसम. "

�स�याच �दव�ी �याने ते प� मे�म�ये टाक�े.
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धडा 9
घरवापसी

चौ�या �दव�ी हे प� रामचं�ांना �मळा�े. �व�रत उ�रासाठ� ���ह�े�े प�
होते. �यामुळे ते �याच वेळ� तयार झा�े आ�ण भगत�स �गां�या घरी पोहोच�े.

"�कती �दवसांनी आ�ास बेटा?" �व�ती ने�तवर बो���. अचानक
भगत�स �गांची आठवण होताच �यांचे डोळे पाणाव�े. बेबेजी�या डो�यात पाणी आ�े
रामचं�ांचेही �दय भ�न आ�े. पण �यांना काहीच करता आ�े नाही. भगत�स �ग जो �नधा�र आहे
घे�याची सवय होती, ती बद�णे कोणा�याही अ�धकारात न�हते. मग आजीन े�त�ा आत �ाथ मार��
याय�ा सां�गत�े.

"आजी, तु�ा बरे वाटत नाही का?" अस े�हणत रामचं�ांनी �यां�या पाया�ा ��� के�ा.

जयकौर�ा नातूची आठवण झा��. तो �त�या पायांना �याच �कारे ��� करत असे. ते
अंथ�णातून थोडं वर उच�ून ती �हणा��, "राम, तु�ा तुझा �म� सापडत नाही. �या�ा सांग
क� आ�ही �या�या मना�व�� काहीही करणार नाही. पण �या�ा आम�यासोबत राहाय�ा इथे यावे �ागे�
सांग. "हे बो�ताना जयकौर�या डो�यातून अ�ू वा� �ाग�े.

भगत�स �ग जा�हरात वाचूनही घरी परत�े न�हते. क� तो इतका �चड�ा आह?े '
या �वचाराने जयकौर अ�व� झा�े. यासाठ� �त�ा अपराधी वाटू �ाग�े.

�याची ही अव�ा पा�न सव� काही सांग�याची क�पना एकदा रामचं��या मनात आ��.
पण �स�याच �णी �या�ा भगत�स �गांनी �द�े�� �पथ आठव��. वर आ�ा
�याने मो�ा क�ाने ��द �गळ�े. भगत�स �गांचे कु�� � ेम सांग�याची �यांची �मता
ते न�हते. �हणून तो जड पाव�ांनी बाहेर आ�ा.



मग जयदेव �या�ा �दस�ा. ते पटकन �या�यापय �त पोहोच�े.

�यांना पा�न जयदेव खू� झा�ा नाही आ�ण �हणा�ा, "अरे रामचं�, त ूइत�या �दवसांनी भेटत आहेस!
आ�ा आहे क� सव� ठ�क आ�ण चांग�े आहे? "

"मी ठ�क आहे, पण ��येकजण भगत�स �ग�या घरी �ःखी आहे. मी �यांचे �ःख पा�ह�े नाही.
जा. "

"�यांनी काय के�े? भगत�स �ग इतके गायब झा�े क� ते परत आ�े नाहीत. �क�वा तेही आ�े नाहीत
मा�याब�� एक प� ���ह�े. "जयदेव �म�व आवाजात �हणा�ा.

"म�ा �या�याब�� मा�हती आहे. �याने म�ा एक प� ���ह�े आहे."

"भगत�स �गांनी तु�ा प� ���ह�े आहे! तू जाऊन �या�या कुटंुबा�ा का सांगत नाहीस?
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तू? "जयदेव सहानुभूतीने �या�ा �हणा�ा.

"पण मी �या�या कुटंुबा�ा काहीही सांगू �कत नाही जरी मी इ��तो.
ते �याची चौक�ी करती� आ�ण भगत�स �गने म�ा �याचा प�ा उघड न कर�याच ेवचन �द�े आहे.
रामचं�ांनी आप�� मजबुरी सां�गत��.

दोघांम�ये �ांतता होती.

अचानक रामचं�ांचे डोळे चमक�े. �याने जयदेवा�या खां�ावर हात ठेव�ा आ�ण �हणा�ा,
कारण मी भगत�स �गांचा प�ा सांगू �कत नाही, परंतु तु�हा�ा �या प�यावर ने�े पा�हजे.
मी क� �कतो."

कानपूरचा प�ा प�ात अस�याने �स�या �दव�ी दोघेही गणे��ंकर �व�ा�या��या प�या�ा भेट देत होते.
कानपूरजवळ पोहोच�ो.

�व�ा�या��ा प�ा�या ह�त���खताची चांग�� ओळख होती. �यांनी रामचं�ांना संबो�धत के�े
तो �हणा�ा, "आजका� तुमचा �म� �ाद�पूर गावा�या रा�ीय �ाळेत मु�या�यापकाचे काम करतो.
करत आहे; पण भगत�स �गां�या �पात नाही तर बळवंत�या नावाने. मी �त�ा �मळव�े तर
�क�न �स �गची 'वंदे मातरम्' म�ये छाप�े�� जा�हरात पा�न म�ा ��य� प�रचय मा�हत होता का?
मी �वतः �यांना �यां�या घरी घेऊन गे�ो असतो. "

भगत�स �गचा प�ा �मळा�यानंतर जयदेव आ�ण रामचं� एकाच वेळ� �ाद�पूर�ा रवाना झा�े.
गे�ा. गावात पोहोचताच ते सरळ कू��या �द�ेने जाऊ �ाग�े. �याचे �दय भगत�स �ग�ा �मठ� मारते
मी सेट कर�यासाठ� अधीर होतो.

इथे भगत�स �ग �यांना येताना �दस�े. �यांची अधीरता पा�न �यांना सव� काही समज�े.
गे�ा. �याने एका �हा�या मु�ा�ा बो�ाव�े आ�ण �या�ा सव� काही समजावून सां�गत�े आ�ण �तथून �नघून गे�ा.
गे�ा.

मु�ाने जयदेव आ�ण रामचं�ांना यो�य आदरा�त�य �द�े. �याचा याकु� नजर भगत�स �ग



इकडे �तकडे �ोधत होतो. जर तो रामचं�ांसोबत राहत न�हता, तर �याने �या मु�ा�ा भगत�स �गसाठ� �वचार�े.ब�� �वचार�े मु�गा पूण� आ�म�व�ासान े�हणा�ा, "आई�या घरात एक मोठे कु�ूप आहे.
�ा बसव�े. जे�हा ते गावाबाहेर गे�े असती�. वेळोवेळ� ते असेच दोन -तीन �दवस जातात.
च�ा कुठेतरी बाहेर जाऊया. "

ते दोघेही �वचारात पड�े. �या आ� ेने तो इथे आ�ा होता तो संप�ा.
अखेरीस दोघे एकाच वेळ� कानपूर�ा परत�े. एका �म�ा�ा �नघताना पाहताना झाडा�या आ�ादनाखा�� उभे रा�न
भगत�स �गांचे डोळे ओ�े झा�े. �नमा��याने कोणता �दवस दाखव�ा? भेट�े�े �म�
�यां�या��वाय तो एक �दवससु�ा �व�ांती घेऊ �कत न�हता, आज �या�ा न सापडता परत�याची स�� आहे.
करावे �ाग�े

परत
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कानपूर�ा परत�यावर रामचं� आ�ण जयदेव यांनी गणे�� ंकर �व�ा�या�कडून मदतीसाठ� �ाथ�ना के��.
�व�ा�या�ने �या�ा आ�ासन �द�े क� तो जे काही ��य असे� ते करे�. �यानंतर
ते गावात परत�े आ�ण �क�न �स �ग यांना सव� काही सां�गत�े.

यानंतर सरदार �क�न �स �ह, कानपूरच े��स काँ� ेस नेते मौ�ाना हसरत
मोहनी�ा एक प� ���ह�े आ�ण �या�ा �व�ा�या��ा भेटून भगत�स �ग�ा घरी पाठव�यास सां�गत�े.
�य�न क� नका �यांनी भगत�स �ग यांना एक प�ही ���ह�े. या प�ासह �व�ाथ�
यासह जयदेव भगत�स �गांना साजर ेकर�यासाठ� गे�े.

�या�ा अचानक फ� �ाद�पूर�ा आ�याचे पा�न भगत�स �ग�ा सव� काही समज�े.

�व�ाथ� �यांना समजावून सांगत �हणा�ा, "भगत�स �ग, नाव बद�ून र�ाचे नाते बद�त नाही.
जा. �दयात �वतःसाठ� जे � ेम असत,े ते नेहमी सारखेच राहते.
तुझी आजी खूप आजारी आह.े �हणून सव�काही �वस�न �याच वेळ� घरासाठ� �नघून जा.
जा. तुमचे कुटंुबाती� सद�य तुमची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. "

"पण ---" भगत�स �ह तेवढेच �हणा�े, अडक�े.

"आता पण - पण काहीच नाही. तुम�या इ�े�माणे होई�. हे तुम�या व�ड�ांचे आहे
प� वाचा. "

भगत�स �गांनी ते प� घेत�े आ�ण वाचाय�ा सु�वात के��. �यात ���ह�े होते - "बेटा भगत! मी �वकरच घरी परतणार आहे.
ये तुझी आजी खूप आजारी आह.े ते औषध घेत नाहीत, फ� तु�ही तुम�या नावाचा जप करता
मी राहतो तुम�यापैक� कोणीही तुम�या ��नाब�� बो�णार नाही. जे पा�हजे ते करा.
आपण गमाव�े�या आनंदातच आ�ही आनंद� आहोत. "

�या�या डो�यातून अ� ूं�या धारा वा� �ाग�या. पण �यां�या �चकाट�वर समाधानी
एक ��मतहा�य होते.

भगत�स �ग सहा म�ह�यां�या वनवासानंतर घरी परत�े होते. �यांचे घर पु�हा हस ू�ाग�े
होते, बो�ू �ाग�े, आनंदाने डो�ू �ाग�े. भगत�स �गांनी आजीची इतक� सेवा के�� क� �तने
काही �दवसातच तो बरा झा�ा.



�त�ा मा�हत होते क� देवाची ही ��� बांधून ठेवणे आता कोणा�याही हातात नाही.
दे�भ���या नादात आप�े पंख पस�न तो मोक�या आका�ात उघड�ा.
उडे�

अका�� चळवळ

असहकार चळवळ संप�यानंतर �वकरच अका�� चळवळ उभी रा�ह��.
�याची �गाम ��खां�या हातात होती, �यांचा आधार सामा�जक होता, राजक�य न�हता.
�या �दवसांत, गुज�रम�ये चढ�े�� संप�ी आ�ण गुर�ी जोड�े�� जागीर
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�मळणा�या उ�प�ावर �याचा महंत �क �वा �या�या कुटंुबाचा अ�धकार होता. या महंतांचे
पूव� या �े�या ��झरीचे क� � बन�या हो�या. महंतांचे पूव�ज आ�ण
वैय��क अ�धकार र� क�न, गु��ी संबं�धत मा�म�ा �ीख समाजा�ा ह�तांत�रत कर�यात आ��.
साव�ज�नक �नयं�णात आण�यासाठ� आ�ण �यांचे उ�प�-खच� �व�ा�पत कर�यासाठ� �नवड�े�� पंचायत
या चळवळ�चे मु�य उ��� असे होते.

जरी अका�� चळवळ धा�म �क सुधारणां�ी संबं�धत होती, जी अनाचार आ�ण संबं�धत होती
डावीकडे संपवायचे होते; पण �याचा आ�मा मू�गामी, सुधारणावाद� आ�ण होता
ते खूप �ां�तकारी होते. भगत�स �ग यांचा या आ�ण या चळवळ�वर खूप प�रणाम झा�ा
उडी मार��.

अका�� चळवळ��ी संबं�धत आंदो�कांनी ओळख �हणून डो�यावर का�या पग�ा घात�या हो�या.
होते. भगत�स �ग यांचे कौटंु�बक वातावरण समाज आ�ण �या�या �वचारधारे�ी संबं�धत आहे.
�भा�वत होते, �हणून �यांनी ना केस ठेव�े ना पगडी बांध��, पण अका��
चळवळ�त सामी� झा�यानंतर �यांनी पगडी बांध�यासही सु�वात के��.

अका�� चळवळ सुधारणावाद� �ीखांनी स�या�हा�या �पात चा�व�� होती.
�ीख हजारां�या सं�येत �नः��� होते आ�ण �यांनी �तो� पठण के�े
�यांचा उपयोग गुरवर सामा�जक अ�धकार ��ा�पत कर�यासाठ� के�ा गे�ा. सरकार�या �हतापासून
महंत यां�या�ी �नगडीत होते, �यां�याकडून दरवष� �चंड पैसा �मळत असे,
�याच वेळ�, ते सरकारचे मूख� होते. �यामुळे ती महंत �हणून उभी रा�ह��. ��ख
सव��थम नानकाना साहेबांनी गुवारेवर सामा�जक ह�क कर�याचा ��ताव मांड�ा;
पण ���ट� सै�नक �यांचा माग� अडवत न�हते आ�ण ��खांवर �ा�ांचा वषा�व करत होते,
गो�या झाड�या, जमीन मृतदेहांनी भर��. याम�ये सुमारे दोन�े ��खांनी आप�े �ाण �द�े.
सोडून �द�ा पण �या ��खांना सुधारणा हवी आह ेते कोण�याही �क�मती�ा माग ेहट�यास तयार आहेत.
न�हते.

या घटने�या �नषेधाथ� दे�ा�या कानाकोप�यातून �ीख ननकाना सा�हब�या �द�ेने होते.
याय�ा सु�वात के�� हे अस े�ोक होते जे तेथून गे�े, �यांचे मनापासून �वागत के�े गे�े असते. हे
बंगा गावातून मो�ा �माणावर जायचे होत.े h मु�य व�ा
सरदार करतार�स �ह आ�ण वा�ा �स �ग यांनी �क�न �स �ग यांना मु�ांचे �वागत कर�याची �वनंती के��
के�े पण काही कारणा�तव �क�न�स �ग�ा बॉ�बे (मुंबई) �ा जावे �ाग�े. पण जा



�यांनी वगतची जबाबदारी भगत�स �ग यां�या खां�ावर टाक��.
�क�न�स �गचा भाऊ �द�बाग �स �ग हा �या �े�ाचा मानद दंडा�धकारी होता. इं�जी समथ�क
यामुळे �यांनी गावात �ीख �ोकांचे �वागत के�े पा�हजे हे मा�य के�े नाही. �हणून
�यांनी घोषणा के�� क� गावाती� �ोकांना कोणतीही मदत �द�� जाणार नाही. जर काही
जर �याने तसे के�े तर तो ���ट� सरकारचा सवा�त मोठा ��ू मान�ा जाई�.

�द�बाग �स �गचा ��द घरोघरी पोहोच�ा होता, गावकरी मागे हटू �ाग�े. परंतु
भगत�स �ग यांनीही पदभार �वीकार�ा. �यांनी �थम मदत कर�याचे ठरव�े
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के�े होते. �यांनी एक बैठक आयो�जत के�� आ�ण गावक�यांना समजावून सांगताना,
"या रा�ाम�ये सामी� होणे ह ेभारतीय �हणून आप�े कत�� आहे. पण जर
जर आपण हे क� �कत नाही, तर �कमान डो�यावर आ�ादन घा�ून बाहेर पड�े�या �ोकांचा उ�साह
मग आपण ते वाढवू �कता. ते �ढत अस�े�या �ढाईत एकटे नाहीत, एक ना एक मागा�ने.
आ�ही देखी� �यां�यासोबत आहोत - आपण ज�माने ज�म�ो आहोत हे दाखव�याचा उ�म माग�
�वागत करा ही चळवळ कोण�याही �व��� ���साठ� नाही. ही चळवळ आप�या सवा�साठ� आहे
�या साठ�; अ�याय आ�ण अ�याचारा�या �वरोधात. खरा �ीख ��र�ेद क� �कतो,
पण �या�ा नम�कार कसा करावा हे मा�हत नाही. आ�ही 'गु� गो�व�द �स �ह यांचा मृ�यू' या अ�यायात आहोत.
आपण संघ�टत अस�े पा�हजे. "

भगत�स �ग�या आवाजाचा जा�चा �भाव होता. �ोक आपाप�या �ठकाणा�न उभे रा�ह�े आ�ण घोषणाबाजी के��
�यांनी भगत�स �गां�या �करणाचे समथ�न कर�यास सु�वात के��.

ठर�े�या �दव�ी तो गावी पोहोच�ा. भगत�स �ग �यां�या मु�कामासाठ� आ�ण �यां�या
सोबत�नी इतक� छान �व�ा के�� होती क� �यांचे सवा�नी कौतुक के�े.
के�या��वाय रा� �क�ो नाही. �या �ाम�ांनी �यांना पा�ह�े होते �यांनाही गु�तपणे याची जाणीव होती क� ��येक ��य मागा�ने
मदत करत होते. मु�ांसाठ� ते रोज रा�ी फ� अ� आ�ण फळे वगैरे खात असत.
भगत�स �ग यांचे घर गाठ�े. �या�ाही इत�या �वागताची अपे�ा न�हती. दोन
�दवसानंतर तो भगत�स �गांचे गुणगान क�न �नघून गे�ा. अ�ा �कारे भगत�स �ग
यामुळे गावाची ��त�ा वाढ��.

पळून जाणे

एक�कडे �द�बाग �स �गचे गावात �वे� कर�यापासून रोख�याचे सव� �य�न अय��वी झा�े.
�सरीकडे, �याचे � ेम देखी� खो�वर जाणव�े. �याचे
याचे एकमेव कारण भगत�स �ग होते. �याने भगत�स �ग�ा अटक क�न �या�ा धडा �द�ा.
��कवायचे ठरव�े. घाईघाईने वॉरंट आ�ण पो��स कॉ��टेब� जारी के�े
भगत�स �ग�ा पकड�यासाठ� घरी पोहोच�ो. पण भगत�स �गांना याची जाणीव होती
�यामुळे वॉरंट जारी हो�यापूव� ते �द����ा रवाना झा�े.
गे�े होते.

'दै�नक अजु�न' हे �द���चे एक ��त��त वृ�प� होते. �याची �ापना पं�डत इं�
��न पतीने के�े होते. भगत�स �ग यां�याकडे जयचं�ज�ची ��फारस होती, �हणून
�द����ा पोहोचताच �या�ा 'अजुन'म�ये नोकरी �मळा��. �यांनी तेथे पगारा��वाय काम कर�यास सुरवात के��



आ�ण ते सु�ा पूण� �ामा�णकपण ेआ�ण समप�णाने. पीएफ वाचनापासून ते संपादनापय�तभगत�स �ह �वतः पहायचे, पण इथेही �यांनी आप�े नाव 'ब�वंत �स �ह' असे सां�गत�े.
होते. �यांची �न�ा, �ामा�णकपणा आ�ण कौ��य �वकरच �यांना पं�डत इं�ा�या ��नासाठ� �मळवून �द�े.
�व�ास ठेव�ा.
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अ�याय 10
आ मा�ताचे �त

कोण�या वन म�हना होता; ढग �फरत आहेत आ�ण �चंड गडगडाट करत आहेत
संगीताचे ठोके देत होते; �नसग� पावसा�या �रम�झम पावसान े�भज�ा
मी तयारीत होतो. सव�� � ेम आ�ण आनंदाचे वातावरण होते. पण यावेळ� कानपूर�न
यासाठ� सावन आ�ीवा�द �हणून आ�ा होता. गंगेची �ाट �या�या सीमा मोडत आहे
मी �वे� के�ा होता. सरकारने हा प�रसर पूर�वण �े� �हणून घो�षत के�ा आहे.

प�ह�यांदा घर सोड�यानंतर कानपूरन ेभगत�स �ग�ा �या�या वतु�ळात �ान �द�े होते.
इथेच �यांचा ज�म 'बळवंत' या नावाने झा�ा. कानपूर �यांना �यांचे घर आ�ण �तथे आवडते
र�हवासी भावांसारखे �दसत होते, �हणून जे�हा �द���त काय�रत भगत�स �ग यांना कानपूर �हट�े जात असे
जे�हा म�ा पुराची मा�हती �मळा��, ते�हा ते �तथे जा�यास उ�सुक झा�े. तो �हणा�ा
नोकरीतून राजीना�याचे प� �द�े आ�ण गाडी पकड�यानंतर कानपूर गाठ�े. तेथे �या�ा पूर आ�ा-
पी�डतेची मोठ� सेवा के��; �म�ांसह एक� जतन करणे आ�ण सेट� करणे मह�वाचे आहे
भू�मका बजाव��.

यावेळ� गणे� � ंकर यांचे घर भगत�स �गांचे आ�य�ान बन�े.

दोन �वाहांचा संगम

जे�हा भगत�स �हांनी हे ऐक�े ते�हा �याचा �या�या कानावर �व�ास बसत न�हता. पण ते खरेही होते
क� �व�ाथ� �वनोद करत न�हत.े 'तर तो स�या कानपूरम�य ेआहे का? �क�वा मी
मी खूप भा�यवान आहे क� मी �यांना पा� �कतो? �क�वा �या�ा भेट�याची माझी इ�ा पूण� झा�� नाही
क� �कतो? ' भगत�स �गां�या मनात हे �वचार वारंवार येत होते. अर ेपु�हा
�व�ा�या��ा �वचार�े, "तू म�ा भेटाय�ा घे�ी� का? क� तो मा�यासारखा सामा�य माणूस आहे?
तु�ा कुणा�ा भेटाय�ा आवडे� का? "

"भगत�स �ग, तु�ही सामा�य अस�ात तरी तु�ही असाधारण आहात. �यांनी �वतः तु�हा�ा भेट�याची इ�ा �� के��.
बस एवढेच. तु�ही तयार राहा, आ�ही उ�ा सकाळ� �तथे जाऊ. "�व�ाथ� �हणा�ा.

भगत�स �ग पहाटेची आतुरतेन ेवाट पाहत होता.

�स�या �दव�ी सकाळ�-



दोन माणसे वेगाने चा�त एका छो�ा ग���त ��र��. थोडे �र जा�यासाठ��यानंतर तो एका तुट�े�या घरासमोर बस�ा आ�ण आजूबाजू�ा पा� �ाग�ा. �यांचे
�याचा पाठ�ाग के�ा जात नस�याचा चांग�ा अथ� काढ�यानंतर ते एकमेकां�ी बो�ू �ाग�े.
आ�ण पटकन घरात ��र�ा. आत जाताच
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�दस�े. �या�ारे ते वर�या मज�यावर पोहोच�े.

खो���या म�यभागी ठेव�े�या टेब�वर एक मेणब�ी पेटत होती, �यांची �व�ंत �योत
ती अंधार �र कर�यासाठ� सव�तोपरी �य�न करत होती. खुच��ेजारी बस�े�ा
तो त�ण कागदावर काहीतरी ���हत होता. पा�ण ेपटकन खो��त ��र�े आ�ण
दरवाजा आतून बंद के�ा.

आवाज ऐकून �या त�णाने दरवाजाकडे पा�ह�े. पा��या�ा ओळखून तो उठ�ा आ�ण पुढे �नघा�ा
मोठा झा�यावर तो �हणा�ा, "च�ा �व�ाथ�, तुमचे येथे �वागत आहे."

पण मग �या�याबरोबर उंच, सडपातळ, गोरा रंगाचा एक तेज�वी पण अ�ात त�ण होता.
ते पा�न म�ा ध�काच बस�ा. त�णा�या डो�यावर सै� पगडी बांध�� होती आ�ण �याने कोट घात�ा होता आ�ण
�याने �ंुगी घात�� होती. �यांचे मोहक ���म�व �व��ण होते.

�या त�णाची ओळख क�न देताना �व�ाथ� �हणा�ा, "पं�डतजी, ही गो� आहे सरदार �क�न �स �ह यांची.
मु�गा भगत�स �ग आहे. "

"भूत!" �या त�णा�या चेह�यावर हा�य फुट�े.

आता �या युवकाची ओळख क�न दे�याची पाळ� भगत�स �गची होती. �व�ाथ� हसून �हणा�ा,
"भगत�स �ग, �या महान आ��याची तु�ही इत�या काळापासून वाट पाहत होता, ते
बस एवढेच महान �ां�तकारी पं- चं�� ेखर आझाद! "

"पं- चं�� ेखर आझाद" भगत�स �ग �या�याकडे एकटक पाहत होता.

अनेकदा दोघेही पुढे गे�े आ�ण एकमेकांना �मठ� मार�े. अस ंवाटत होत �क
जणू काही वषा �नंतर राम आ�ण भरत यांचा समेट झा�ा. वेगवेग�या �द�ेने वाहते
�ांतीचे दोन �वाह कानपूरम�ये आ�े आ�ण एकमेकांम�ये �व��न झा�े.

"�व�ाथ�जी, जरी तु�ही म�ा सां�गत�े नसते तरी मी भगत�स �गांना ओळख�े असते. एवढेच.
तेज वी फ� भगत�स �ग अस ू�कतो. "चं�� ेखर आझाद यांनी स�कार के�ा
घड�े असे सां�गत�े.

भगत�स �ग सु�ा कुठे मागे राहणार होते? तो आनंदाने �हणा�ा, "आझाद भाऊ, मी पण आहे
तु�हा�ा प�रचय न देता ओळख�े गे�े. अ�ा मजबूत, भडक आ�ण भीतीदायक ���म�वाचे
फ� तु�हीच बॉस होऊ �कता. "

आ�ण मग बराच वेळ दोघेही वेगवेग�या �वषयांवर ग�पा मारत रा�ह�े.

नौजवान भारत सभा



काही �दवस कानपूरम�ये रा�ह�यानंतर भगत�स �ग �ाहोर�ा परत�े. चं��ेखर आझाद कडून
भेट�यानंतर �यांचा उ�साह जा�त होता; हेतू �ढ झा�ा होता. अर े�ाहोरे
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�ां�तकारी �वचारसरणी अस�े�या त�णांना गोळा कराय�ा सु�वात के��. �वकरच
सुखदेव, ध�वंतरी, एहसान इ�ाही, य�पा�, �प �डीदास इ�याद� त�ण �या�यासोबत सामी� झा�े.

या दर�यान भगवती�स �हचे भगवती चरण वोहरा�ी अफेअर होते. �यांनी नॅ�न� कॉ�ेजम�येही ���ण घेत�े
���ण पूण� झा�े होते, �यामुळे दोघेही एकमेकांना ओळखत होते. भगवती चरण �ाहोरचा ज�म
माझा ज�म झा�ा, पण मुळात ते गुजराती �ा�ण होते. �यांचे पूव�ज गुजरातमधून ��ांत�रत झा�े
�ाहोर�ा आ�े. भगवती चरण यांचे वडी� ��वचरण वोहरा रे�वे �वभागात होते. �यांचे
�या�या �ामा�णकपणा आ�ण काय��मतेने �भा�वत होऊन ���ट� सरकारने �यांना 'राय सा�हब' �हट�े.
पदवीने स�मा�नत कर�यात आ�े. पण याउ�ट भगवती चरण ही �क�मत आहे
�ां�तकारक �हा. �याने '�गा' नावा�या अप�व� आ�ण सामा�य ��ी�ी ��न के�े होते.
घड�े. पण �त�या पतीबरोबर ती प�रप�व झा��. �याने कठोर प�र�म के�े
�भाकर यांनी परी�ा उ�ीण� के�� आ�ण एका �ाळेत ���क झा�े. येणारी वष�
मी �त�यावर �ां�तकारी �गा� भाभी �हणून � ेम करतो.

सन 1926 म�ये �ां�तकारकांना माग�द� �न करणे आ�ण �यांना एकाच धा�यात घा�णे.
भगवती �स �ह आ�ण भगवती चरण यांनी �मळून 'नौजवान भारत सभा'   ची �ापना के��. या�ारे
�ां�तकारी चळवळ��ा एक �व�तृत �ासपीठ �मळा�े, �याचा उ�े� होता
�ोकां�ी संपक�  साधा आ�ण �यांना �ां�तकारी चळवळ��या �येय आ�ण क�पनांची जाणीव क�न �ा
मा�हती �ावी �ाग��.

भगत�स �ग यांनी महान त�ववे�ा आ�ण �वचारवंत �े�नन यांचा सखो� अ�यास के�ा होता.
�यां�या नेतृ�वाखा�� घड�े�या �ांतीब�� जाणून घेत�यावर, ते �ांती�या �न�कषा�वर आ�े
मु�य ��य कामगार समुदायाचे क�याण असावे. इनाम ते �ोकही भेटतात
जे आप�े कुटंुब सांभाळ�यास असमथ� आहेत. समान संक�पना
यासह नौजवान भारत सभा �ापन झा��. हे कारण होते क� �वधानसभा जे
उ��� े �न��त के�� गे��, ती जनतेम�ये खूप �ोक��य झा��. हा उ�े�
खा��� हो�या

Farmers � ेतकरी आ�ण कामगारांना संघ�टत करणे आ�ण संपूण� �जास�ाक �ापन करणे.

Youth त�णांम�ये दे�भ��ची भावना धम� �क �वा जातीपे�ा रा�ीयतेवर आधा�रत आहे
संवाद साध�यासाठ�

-जातीयवाद�वरोधी आ�ण � ेतकरी-मजुराचे आद� � �जास�ाक रा�य
आ�थ �क, सामा�जक, औ�ो�गक �े�ां�या चळवळ�सह जे सा�य कर�यात मदत करतात
सहानुभूती दाखवून �यांना मदत करणे.

रमी�न यांची �वधानसभेचे इतर सद�य �हणून एकमताने नामांकन कर�यात आ�े. भगत�स �ग �याचा
सर�चटणीस आ�ण भगवती चरण हे ��स�� मं�ी होते. �ाहोरम�ये अ�त�र� स��य
अनेक �ां�तकारकही �याचे सद�य झा�े.
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प�ह�� भेट

नौजवान भारत सभेची प�ह�� बैठक �ाहोर�या '�ॅड�ा हॉ�' म�ये झा��.
होते. सकाळपासून �ोक सतत येत होते. सभा सु� होईपय �त पूण� सभागृह
ते भर�े होते. �यांना आत जागा �मळा�� नाही, �यांनी �या�या दाराजवळ गद� के��.
उभा रा�ह�ा होता.

मंचा�या म�यभागी एक भ� पुतळा ठेव�यात आ�ा होता, जो पांढ�या कापडाने झाक�े�ा होता. खा��
ते �ा�-�ा� अ�रात ���ह�े होते-

"भारतीयांनो, ��ात ठेवा,

मी ते �द�े तर म�ा �वसर�े जाणार नाही. "

कोणाचा पुतळा असू �कतो, �ोक आपाप�या प�तीने एकमेकांची �ख��� उडवत आहेत.
�वचार सां�गत�े जात होते.

जे�हा �भ �त घ�ाळाने सात वाज�े, ते�हा भगत�स �ग जवळ उ�या अस�े�या बा�ना �हणा�े,
"भाभी, आता आपण काय��म सु� के�ा पा�हजे."

बा�नी मान ह�व�� आ�ण पुढे गे��. अगर�बस आ�ण धूप एका ��ेटवर ठेव�े�े
मूत�समोर ठेवून �ाथ�ना के��.

�या यम� वणा��या मो�ा डो�यां�या तेज�वी डो�या�ा पा�न कोणीतरी �हणा�े, "अहो, हे
तर आम�या भगवती चरणाची प�नी �गा भाभीजी आहे. "

पुत�याव�न कापड काढताच �ां�तकारक करतार�स �ग सराबाचा चेहरा �दसत होता.
सुवा�सक फु�ांचा हार �यां�यावर सजव�यात आ�ा होता. �गा भाभीन े�वतः�या र�ाने एक �च� काढ�े
अ�भषेक झा�ा. संपूण� सभागृह 'इ�क�ाब �ज �दाबाद' �या घोषणांनी गूंज�े. भगत�स �ग
�याने पुढे जाऊन मूत��या ग�यात गु�ाब आ�ण फु�ांचा हार घात�ा आ�ण हात जोडून नम�कार के�ा.
के�े भ�� आ�ण � ेमा�या �वपु�तेन े�याचे डोळे अ�ूंनी भर�े.

�यानंतर �याने अ�त�य मा�म �क आ�ण �दय��� भाषण �द�े-

"बंधू आ�ण भ�ग�न �नो!

हस�याने मृ�यू�ा �मठ� मारणारे ह े� ूर पु�ष आहेत; दे�ा�या मु��साठ�
�याचा जीव पणा�ा �ावा; �याने आप�ा �याग के�ा. आज �यांची जयंती आहे. �यामुळे
या प�व� घडी�ा या �ता��या�ा सा�ीदार मानून आपण �याची अपूण� रा� अ�ी अपे�ा करतो
काय� पूण� कर�यासाठ�, या�माणे आपण आप�े, आप�या जीवनाचे ब��दान क�.
तू घरी आहेस का? "
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भाषणानंतर, भगत�स �ह यांनी करारी �स �ह सराबा�या गा�या�या दोन ओळ� गुंफ�या-

"च�ा रा��न�म�तीकडे जाऊया

तु�ही सां�गत�े�ा � ेवटचा ��द ठेवा --- "
संपूण� सभा संतापाने खा�� गे�� आ�ण नतम�तक झा��.
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धडा 11
काकोरी घोटाळा

कर�यासाठ� अ�याय, अ�याचार आ�ण सरकार अ�याय धोरण े��तसाद
�ाहोरम�ये �ां�तकारकांचा एक गु�त प�ही स��य होता. या संघात चं��ेखर
आझाद, राम�साद �बम�, रो�न �स �ग, राज�नाथ �ा�हरी, अ�फाक उ��ा खान,
जोगे� चं�, बटुके वर डी सारखे महान �ां�तकारक होते. �यांचे �येय बं�क आहे,
बॉ�ब वगैरे ��� े वाप�न ���ट� सरकार उ�थून टाक�े जाणार होते. यासाठ�
�या�ा �या�या समथ�कांची मदतही �मळत असे.

एकदा या �ां�तकारकांनी ���ट� सरकारवर मो�ा �माणावर ह��ा कर�याची योजना आख��.
के�े. परंतु ही योजना �भावी कर�यासाठ�, अ��य �नधीची आव�यकता होती.
कोणीतरी दरोडा टाक�याब�� बो��ा. सवा �ना आवड�े; पण सामा�य जनतेसाठ�
�ूट क�न �ां�तकारकांची सहानुभूती �यांना �ुट�याची भीती होती. नंतर
राम�साद �ब�बम� �हणा�े, "म�ा कळ�े आहे क� 8 नंबर सहारनपूर�न �खनौ�ा जात आहे.
सरकारी �तजोरी क� डाऊन �ेनम�ये जाणार आहे. आपण �या�ा �ुट�े पा�हज.े या�ारे
आम�या योजने�या मागा�ती� सव� अडथळे �र के�े जाती�. "

सूचना कौतुका�द होती. संघाने 9 ऑग�टचा �दवस आ�ण �खनौपासून आठ मै�ां�या अंतरावर घेत�ा.
'काकोरी' नावाचे �ानक �न��त कर�यात आ�े आहे. �नयु� �दवस अ�फाक उ��ा खान,
�च��नाथ बा�ी आ�ण राज�नाथ �ाहरी रे�वे�या ��तीय � ेणी�या ड�यात चढ�े.
चं�� ेखर आझाद, राम�साद �बब�, के�व च�वती, मुरारी�ा�, मुकंु�द�ा�,
मी मथनाथ गु�ता, बनवारी�ा� - हे �ोक थड� ��ास ड�यात बस�े होते. �यांचे �वतःचे आहे
कापडा�या आत वजन �प�े�े होते.

रा�ीची वेळ होती. गाडी हळूहळू �या�या गंत��ानाकडे जात होती. बाहेर अंधार
ते सखो� होत होते. सहसा �ेन सुटत.े �ां�तकारी �तस�या वगा�त बस�े�े
�स�या रांगेत बस�े�या �या�या सहका�याने साखळ� खेचून गाडी थांबव�� असे समज�े. सव�
ते आपाप�या कामात गुंत�े.

�ाय�हर, गाड� आ�ण �तजोरी सोबत अस�े�या ��पाया�ा ग�त दे�यात आ�� आ�ण �यांनी
�नषेध न करता तो �ांतपणे झोप�ा. �वचार�यावर �याने हातवारे क�न �तजोरी दाखव��.
�द��. ती खूप मोठ� आ�ण जड होती. पं�डतज�चा �स�न� �मळताच �छ�ी आ�ण हातोडीने
�तजोरी फोड�यात आ��. या दरो�ातून �ां�तकारकांना 8,600 �पये �मळा�े. �नधी
हे �या�या अपे�ेपे�ा जा�त होते, परंत ु�यासाठ� �या�ा आणखी मोठ� �क�मत मोजावी �ाग��.

�स�या �दव�ी सरकारी �तजोरी �ुट�याची बातमी सव�� पसर��. 'काकोरी घटना'
सरकार हादर�े. आदे� पा�रत झा�े आ�ण �ां�तकारकांवर कारवाई सु� झा��.
घड�े. या दर�यान, एक 'क�ा �ां�तकारक' पो��सां�या हातात पकड�ा गे�ा, �यामुळे सरकार बन�े
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सा�ीदार बनून, संपूण� गो� उ�गड��. पो��सां�या ��ीन ेया ह��यान े�ां�तकारकांना घडव�े
चेहरे �� �दसत होते. दोन �दवसात नमूद के�े�या �ठकाणी छापे टाक�यात आ�े आ�ण
अनेक �ां�तकारकांना पकड�यात आ�े. �यापैक� राम�साद बीबी म� होते.

�खनौ�या �याया�यात सुमार ेद�ड वष � खट�ा चा��ा. आरोप�चे
�या�ा �नका� मा�हत होता, तरीही �या�या चेह�यावर सुरकु�या न�ह�या. ते हसतात
�याया�यात येऊन दे�भ��चे गाणे �हणत एक �क �वा �सरा तु�ंगात परतत असे.

खट�ा पूण� झा�यानंतर काकोरी षडयं� अंतग�त राम�साद �बम�, रो�न �स �ग
राज�नाथ �ा�हरी आ�ण अ�फाक उ��ा खान यांना फा�ीची ���ा दे�यात आ��. �याया�याचे
या कठोर �नण�यामुळे जनता अ�व� झा��. दे�ासाठ� �ढणार ेहे त�ण
�हान वयात मृ�यू�ा �मठ� मार�याब�� �या�ा तु�ंगात पाठव�यात आ�े.

���ा �हाय�ा अजून काही �दवस बाक� होते. �हणूनच चं�� ेखर आझादांनी भगत�स �ग �हट�े,
बटुके वरद, सुखदेव, राजगु आ�ण ��वावमा यां�यासह बंद�वान �ां�तकारकांना ठार मार�े.
तु�ंगातून सुटका कर�याचे अनेक �य�न झा�े; पण अपय� आ�े. �ेवट� चार
वीर हस�ा आ�ण फासावर चढ�ा.

भगत�स �ग अपय�ांना घाब�न हार मान�यास ��क�े नाहीत, तर अपय�ांपासून.
तो सहन क�न �याचा हेतू आणखी मजबूत झा�ा. हेच कारण होते �यान ेवारंवार
सं� ेची �ापना के��, �व�वध योजना के�या आ�ण �या अंम�ात आण�या. �यांचे हे
�चकाट�ही �या�या साथीदारांनी �वीकार��.

दसरा कांड

दसरा आ�ा होता. रंगीबेरंगी कपडे आ�ण �मठाईन ेबाजारपेठा सज�या हो�या. �ह ��ंचे
संपूण� �ाहोर हा सण एक� साजरा करायचा. �ाहोरम�ये दरवष� या �दव�ी
एक ज�ा भर�� होती, �यात �व�वध धमा�चे �ोक एक� येऊन सणाचा आनंद �ुटत असत.

1927 म�ये देखी� दस�या�या �दव�ी हा मेळा आयो�जत कर�यात आ�ा होता. �यां�या कुटंुबाती� �ोक
ते एक� ज� े�ा भेट दे�यासाठ� आ�े होते. सव�� धा�म�क वातावरण होते. सहसा एक
एक भयंकर �ोट झा�ा; मांसाचा भार आ�ण र�ाचे झरे हवेत उडून गे�े. कोणी गोरा
मी बॉ�ब टाक�ा होता. अचानक च �गराच �गरी झा��. �ोक जीव वाचव�यासाठ� धावत आहेत
सु�वात के��. या अपघातात अनेक �ोकांचा मृ�यू झा�ा, तर अनेक �ोक गंभीर जखमी झा�े.
या प�र��तीचा फायदा घेत सरकारने ह ेकाम �ां�तकारी अस�याची अफवा पसरव��.
चे आहे काकोरी�या घटनेनंतर �याने फ� ज�ा �ुट�यासाठ� बॉ�ब फेक�ा.

पण �यामागे एक खो� कट रच�ा गे�ा. ते �याच �दव�ी सु� झा�े
काकोरी घटनेती� आरोप�ची सुटका कर�याचा �य�न भगत�स �गांनी के�ा.
भगत�स �ग सु�वातीपासूनच सरकारचा डोळा होता. सरकारने �व�ास ठेव�ा
�या भगत�स �ग�ा काकोरी घटनेब�� बरेच काही माहीत आहे आ�ण अनेक मो�ा गो�ी �यांनी के�या आहेत.

पृ� 65



�ां�तकारकांपय �त पोहोचता येते. पण �यांना पकड�यासाठ� दहा �ाखांची इ�ा असूनही
संधी �मळत न�हती. �यामुळे ��ट�� अ�धका�यांनी एक हा�चा� के��. ओह हाय
दसरा मे�यात एका पो��स कम�चा�यान ेबॉ�ब फेक�ा होता. असे क�न सरकारने ए
पंथ दोन �बजागरां�या �हणीपय �त जग�ा. एक�कडे �ोकांम�ये �ांती
�यां�याब�� �ेष आ�ण �तर�कार पसरवून �तने �यांचा आधार आधार कमी कर�यास सु�वात के��; �सरीकडे
सं��यत �ां�तकारकांना पकड�याची �या�ा सुवण�संधी �मळा��.

�याच �दव�ी, ज�मनीवर बस�े�या सरकारने भगत�स �गां�या नावाने वॉरंट जारी के�े.

गर तारी

कानपूरमधी� �ां�तकारकांना मु� कर�यात अपय�ी ठर�यानंतर भगत�स �ग
साठयेसह �ाहोर�ा परत जात होते. गाडीत बस�यावरही �या�या डो�यासमोर
�ांतीचे उ��व� भ�व�य �दसत होते. मग �या�ा आठव�े क� तो अमृतसर�ा आहे.
एखा�ा�ा भेटावे �ागे�. �हणून �याने �तथे उतर�याचा �नण�य घेत�ा.

�टे�नवर �ेन. भगत�स �ह खा�� उतर�े आ�ण �यांनी �यां�या �वभावा�माण ेइकडे �तकडे पा�ह�े. परंतु
एकही पो��स हवा�दार �रवर �दसत न�हता. ते हसत हसत
ते �हणा�े, "आज पो��साने मोठ� कृपा के�� आहे. मा�यावर नजर ठेव�यासारखे वाटते."
सोड�े आहे. "

�टे�न�या बाहेर येताच �या�ा एक पो��स माणूस �या�या �द� ेने येताना �दस�ा.
मनात एक � ंका होती, मग वेगवान पाव�ांनी तो �व�� �द� ेने गे�ा. सै�नक देखी�
�याने आप�ा वेग वाढव�ा. भगत�स �गचा हात �ख�ात ठेव�े�या �र�हॉ��हरवर गे�ा. परंतु
मग �यांनी �या�ा चकमा दे�यासाठ� जाइ�सम�ये �वे� के�ा. पो��स आधीच सतक�  होता,
तो �यांचा पाठपुरावा करत रा�ह�ा.

जे�हा ते कसेही काम करत न�हते, ते�हा भगत�स �ग पो��सां�या डो�याचे र�ण क�न एका घरात थांब�े.
�वे� के�ा. ते घर अ�धव�ा सरदार �ा��� �स �ह यांचे होते. जरी तो सरकारी वक�� होता,
तथा�प, तो �ां�तकारकांचा आ�ण �यां�या कामांचा मनापासून चाहता होता. �याने भगत�स �ग�ा हाक मार��
�याने एका खो��त �पून �करणाचा ग�धळ घात�ा आ�ण पो��स कम�चा�या�ा �स�या �ठकाणी पाठव�े.
�यानंतर �यांनी भगत�स �गांचे खूप �वागत के�े. भगत�स �ग धोका संप�यानंतर
उठ�ो आ�ण कृत�तेने �तथून �नघून गे�ो.

पण धोका संप�ा नाही, तो �यां�या डो�यावर �घर�ा घा�त रा�ह�ा. ते �जत�या �वकर
बसून गंत� �द� ेने चा�त असताना सै�नकांनी �या�ा घेर�े. �यांचे वजन झा�े
�ाडू�� �स �ग�या खो��तच ते �या�ा �वसर�े होते. आता पकड�े जा�यासाठ�
��वाय �सरा पया�य न�हता.

जामीन
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भगत�स �ग �ाहोर तु�ंगात 15 �दवस खट�या��वाय ठेव�यात आ�े. या दर�यान
काकोरी घटनेची आ�ण अनेक मह�वा�या �ां�तकारकांची मा�हती �मळव�यासाठ�
साठ� कडक उपाययोजना �द�या हो�या काठ�मुळे भगत�स �गचे सुंदर �रीर �नळे झा�े,
संपूण� �रीरावर खो� जखमा हो�या. पण �याने जी मौन धारण के�� होती, तो तो तोडू �क�ा नाही.
पो��सांचा ��येक डाव फस�ा. खचून �या�ा �ाहोर�या बॉट� जे�म�ये पाठव�यात आ�े.
�द�े.

काकोरी घटनेती� भगत�स �ग�ा पो��सांनी आरोपी बनव�े होते. पण �ाख नाही
असे के�यावरही ती �या�ा काही बो�ू �क�� नाही. केस कमकुवत झा��,
�यामुळे �यायाधी�ांनी �यांची 60 हजार �पयां�या जा�मनावर सुटका कर�याचे आदे� �द�े.

�या काळात ही र�कम खूप मोठ� मान�� जात असे. �क�न �स �गसाठ� इतके पैस ेगोळा करा
ते करणे अ��य होते. सरकार�वरोधी �ां�तकारकासाठ� एवढ� र�कम कोण देणार?
�वीकारतो! �यामुळे कोणाकडून मदतीची अपे�ा करणेही वाजवी होते. �ेवट�
�क�न�स �गचे �म� बाट�र �नीचंद आ�ण दौ�तराम यांनी 30-30 हजार �पयांचा जामीन �द�ा.
ते सब�मट करा. �स �ग पु�हा तु�ंगातून बाहेर आ�े.

��ध�ाळेत काम करा

भगत�स �ह जा�मनावर बाहेर होता, �यामुळे कोणतेही काम क� �क�े नाही
�याचा जामीन देणारा आगी�या भ�य�ानी आ�ा. �हणून �याने काही �दवस �ांत बसायचे ठरव�े.
�नण�य घेत�ा. दर�यान, सरदार �क�न�स �ह यांनी �यांना खा�सयात एक डेअरी उघड��.
भगत�स �ह यांनी संपूण� �न�ेन ेडेअरी हाताळ�यास सु�वात के��. तो �वतः व�ड�ांसोबत गे�ा.
�हैस �वकत घेत�� आ�ण ��ध�वसाया�ी संबं�धत इतर �व�ापनात रस घेत�ा.

जे�हा �यांनी ��ध�ाळेत काम कराय�ा सु�वात के�� ते�हा भगत�स �गां�या �दवसात बद� झा�ा. ते
पहाटे चार वाजता उठणे, गाईचे �ध काढणे, नंतर ट�गाम�ये �धाचे मोठे भांडे ठेवणे
तु�हा�ा �ाहोर�ा घेऊन जा. तेथे �ाहकाने �ध �वकणे आ�ण पैसे घेणे आ�ण ते परत करण ेआव�यक होते.
आ�ण तु�हा�ा घरी परत घेऊन जात आहे. ते पा� �ापारी �हणून हे काम पूण� करत नाहीत.
होते. हळूहळू डेअरीवर �ां�तकारकांचा मेळावा झा�ा. अनेकदा रा�ी�या अंधारात
�या �नज�न �ठकाणी �ां�तकारकांची गद� होती. �यां�या आदरा�त�यासाठ�
भगत�स �गने एक टो आ�ण एक मोठे पा�ही आण�े होते. गरम �धाची चटणी
भ�व�याती� योजनांवर चचा� के�� जाई�.

जरी भगत�स �ग डेअरीचे काम प�र�मपूव�क करत असत, परंतु आयु�यभर ते बांधी� होते.
�या�ा राह�याची परवानगी न�हती. �या�ा पु�हा मोक�या आका�ात उडायचे होते; दे�ासाठ�
मु�पणे काम कर�याची इ�ा होती. पण जोपय �त जामीनाची बेडी �या�यावर होती, तोपय�त
तोपय �त �या�ा मना�माणे चा�णे अ��य होते. �हणून काही ना काही मागा�ने
सु� अस�े�� चाचणी संपु�ात यावी �ाग��. या संदभा�त ते डॉ.गोपीचंद भागवां�ी बो��े
भट यांनी के�े. गोपीचंद यांनी पंजाब �वधानसभेत �� उप��त के�ा क�, 'भगत�स �ग�वरोधात पुरावे अस�यास'
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तसे अस�यास, सरकार �यां�यावर खट�ा चा�वत नाही आ�ण जर पुरावे नसती� तर कोण�याही��वाय
�यांना गु��ासाठ� जा�मनावर ठेव�याचे काय औ�च�य आहे? '



�या�या ��ामुळे सरकार ग�धळ�े. � ेवट� �यांनी �या प�या�ा मार�े
संप�यानंतर पकड�े गे�े, �या�ा ते �वतः�या हाताने सोडावे �ाग�े. भगत�स �ग यांचे
जामीन परत कर�यात आ�ा. आता ते मोकळे होते; मोकळे होते आ�ण पु�हा मोक�या आका�ात
पासून उडणे.

�ह ���ान समाजवाद� �ोक�ाही संघ

भूतकाळात घड�े�या घटनांमुळे �ां�तकारक एकमेकांपासून अ���त होते,
प�रणामी '�ह ���ान �जातं� संघ' कोसळ�या�या मागा�वर पोहोच�ा. परंतु
भगत�स �गांना ते कोण�याही �क �मतीत गमवायचे न�हते. खरं तर हा क� ��ब�� होता, जो
ते दे�भराती� �ां�तकारकांना जोड�याचे काम करत होते. �याची पुनर�चना करा
हे 8 स�ट�बर 1928 रोजी �द����या �फरोज�ाह कोट�ा�या अव�ेषांम�य ेबांध�े गे�े.
अ�ख� भारतीय बैठक�चे आयोजन कर�यात आ�े होते. दे�भरातून अनेक �ां�तकारकांनी या बैठक�त भाग घेत�ा.
भेटाय�ा आ�े. इनाम भगती �स �ह, सुखदेव, कंुदन�ा�, ��वावमा,
भाऊ �म�ा, जयदेव गु�ता, �वजयकुमार �स �ग, सुर�ा पांडे, फण��नाथ घोष,
मनमोहन बंजी सारखे �ां�तकारी �मुख होते.

बंगा��या ��त�नध�नाही बैठक�साठ� आमं��त कर�यात आ�े अस�े तरी ते
तेथे ये�यासाठ� दोन अट� हो�या. प�ह�या �तकानुसार ते फ� प� वाढवू �क�े आ�ण
��� े गोळा कर�या�या �व�पात होती. सरकार�ा कोण�याही �कारचा इ�ारा
�याने कारवाई नाकार��. �स�या अट�नुसार �यांना सव� �ांत हवे होते
�ां�तकारक बंगा��या �ां�तकारकां�या नेतृ�वाखा�� �यां�या योजना पूण� करती�.

भगत�स �ग यांनी या अट� नाकार�या.

सभा सु� झा��. भगत�स �ग पुढे गे�े आ�ण उप��त �ोकांना उ�े�ून �हणा�े,
"बंधूंनो, मा�या दे�भ�ांनो! तुम�या उप��तीत येथे उप��त रा�न म�ा अ�यंत आनंद होत आहे. आ�ही
जर ��येकाने आप�या पूण� ���न,े पूण� �मतेने काम के�े तर आप�यासाठ� काहीही अ��य नाही.
�तथे नाही. आप�या �दयात दे�भ�� आहे, आप�या हातांम�ये असीम साम�य� आहे आ�ण आप�े संपूण� आयु�य देते
आम�या मजबूत �दयाम�ये �ांती�या �व�ंत �वा�ांना एक झ�क दे�याचे धैय� आहे.
आहे. हे सव� असूनही, आ�हा�ा अपे��त य� �मळा�े नाही, कारण आ�ही एकटेच होतो.
�ढत रहा मा�या ��ीने सव� �ांतीय संघटनांनी एक� काम के�े पा�हजे
पा�हजे. ��येकाची समान सं�ा, समान �येय, समान काय�प�ती आ�ण समान �येय आहे.
पा�हजे आ�ही फ� अ�ी संघटना �नमा�ण कर�यासाठ� येथे जम�ो आहोत. मी या सं�ेचा आहे
मी '�ह �� टॅन सो����ट डेमो�ॅ�टक यु�नयन' हे नाव जाहीर करतो. "

भगत�स �गां�या या ��तावावर सवा �नी टा�या वाजव�या.
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अ�ा �कारे '�ह �� तन �जातं� संघ' चे नाव बद�ून '�ह �� तन समाजवाद� संघ' असे कर�यात आ�े.
डेमो�ॅ�टक यु�नयनची �ापना झा��. या बद�ाव�न हे �� होते क� �या �दवसात
�ां�तकारी समाजवादामुळे �कती जण �भा�वत झा�े? ते �वतः आ�ण �ेतकरी आहेत,



कामगार आ�ण गरीब जनतेसाठ� �याग कराय�ा तयार होते.
बैठक�त एक मह�वाचा �नण�य घे�यात आ�ा, �या अंतग�त महासंघ �नवड�याची प�त
चा�व�े. जरी चं�� ेखर आझाद �खापतीमुळे बैठक��ा उप��त रा�ह�े नाहीत.
तथा�प, �यां�या �मतेने �भा�वत झा�े, उप��त � े�कांनी �यांना एकमताने �वीकार�े.
आप�े संघ �नवडा. पंजाब ते सुखदेव, राज�ान ते कंुदन�ा�, ��व�मा
उ�र �दे�ाती� संघटनेचे ��त�नधी आ�ण �बहारम�ये फण��नाथ घोष यांची �नयु�� के��
गया. �यांचे काय� �हणजे �यां�या संबं�धत �ांतात �ांतीची म�ा� साव�ज�नकपणे �का��त करणे.
जाग�कता आणणे, त�णांना प�ात सामी� हो�यासाठ� � े�रत करणे आ�ण
�ां�तकारी उप�म राबव�े जाणार होते. भगत�स �ग आ�ण �वजयकुमार
यां�याती� संबंध जप�याचे काम सं� ेसह �व� ��ोत
कमतरता होती, �हणून �ां�तकारी सरकारी �तजोरी आ�ण बँक हे �न��त झा�े
आपण �ूट क�न आव�यक पैस ेगोळा करा�.

अ�ा�कारे, भगत�स �ग यां�या नेतृ�वाखा�� � ेवटचा �ास घेणारी संघटना, नवीन जीवन आ�ण उ�साह.
तो पु�हा उभा रा�ह�ा.
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अ�याय 12
सायमन क�म�न



बी ध�े यांनी 1919 म�ये इ��ट्स सरकार�या अ�धकृत �वरोधा�ारे मँटे यूके �ाउड के�े
�ॉड� चेसफोड� यां�या नेतृ�वाखा�� एक स�मती �ापन कर�यात आ��, जी �ह �� �ोकां�या �हतासाठ� काम करते.
��ासनात काही सुधारणा सुचव�या गे�या, पण �या केवळ फस�ा अस�याचे �स� झा�े. �यानंतर जे�हा दे�
ग�धळ वाढ�ा; ते�हा �ां�तकारकांचा �भाव आ�ण संघटना वाढू �ाग��
सरकारने 8 नो�ह �बर 1927 रोजी भारताती� प�र��तीचा अ�यास कर�याची घोषणा के��.
�ॉड� सायमन यां�या अ�य�तेखा�� सात सद�यीय आयोग भारतात येत आहे. हे
दे�ा�या �व�वध भागांना भेट� देऊन �ोकां�या अडचणी जाणून घेण ेहे आयोगाचे काम आहे आ�ण
�याबाबत सरकार�ा ��फारस के�� जाणार होती. पण नाही हे आ�य�कारक होते
�यात भारतीयांचाही समावे� न�हता. ही भारतीय जनतेची उघड उपहास आहे
होते. या आयोगावर वृ�प�ाने ट�काही के��. �संगी मऊ आ�ण उबदार
संघाने �मळून आयोगा�या अपा�तेचा �नण�य घेत�ा.

'सायमन क�म�न कडे परत जा'

3 फे� ुवारी 1928 रोजी आयोग मुंबई�ा पोहोच�ा. हे �ॉड� सायमन यांनी संपा�दत के�े होते,
�हणूनच �या�ा 'सायमन क�म�न' �हट�े गे�े. आयोगाने भारता�या मातीवर पाऊ� ठेवताच
जणू संपूण� दे� एकते�या धा�यान ेबांध�ा गे�ा आहे. �या �दव�ी दे�भरात संपाची घोषणा कर�यात आ��.
का�या झ ��ांनी आ�ण 'सायमन क�म�न कडे परत जा' या घोषणेने आयोगाचे �वागत कर�यात आ�े.
के�े गे�े. या अनपे��त काम�गरीने घोरी सरकार �त� झा�े. भारतीय जनतेकडून
�या�ा या एकताची अपे�ा न�हती.

मुंबईत आप�े काम संपवून आयोग �द����ा रवाना झा�ा. पण इथेही बॉ�बे सारखे
प�र��ती होती क�म�न सद�य �ेनमधून बाहेर पडताच संपूण� �टे�न 'सायमन
'गो बॅक क�म�न' हे घोषवा�य गूंज�े. काळे झ �डे आ�ण सगळ�कडे उ� गद�
बाक� काही �दसत न�हते. �टे�न�या बाहेर क�म�न कर�याचा माग�
बाहेर खेच�ा; पण बाहेरची प�र��ती आणखी भयानक होती. काळे झ�डे �जथे �दसतात �तथे
एक मोठा जमाव �या�ा ध�न ठेव�े�ा �दस�ा. �टे�न पासून क�म�न �या गंत� पय�त पूण�
का�या झ ��ांनी आ�ण 'सायमन क�म�न कडे परत जा' या घोषणेने ही मागणी फ�त झा��.

आता म�ास (चे नाय) ची पाळ� होती. इथेही आंदो�कांनी भरमसाठ क�म�न �द�े.
�वागत के�े. पण यावेळ� ���ट� अ�धका�यां�या संयमाचा बांध फुट�ा आ�ण
�यांनी गोळ�बार के�ा आ�ण तीन �नद� �कांना ठार के�े. सरकार आता आंदो�न करत आहे
काही �व�ांती �ायची न�हती. क�क�याती� म�ासची घटना
पुनरावृ�ी झा��. पण यावेळ� चकमक उ� होती, �याम�ये अनेक �नद��कांनी
जखमी झा�े.
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आयोगाचा पाचवा थांबा �ाहोरम�य ेहोता, जो �या वेळ� �ां�तकारकांचा मु�य गड होता.
मान�े होते. म�ास आ�ण क�क�ा येथ ेघड�े�या घटनांव�न, येथी� �ां�तकारकांनी
आपण होते �यांना सरकार�ा चोख उ�र �ायचे होते. �ह ��ंनी यासाठ� टोमणे मार�े

समाजवाद� �ोक�ाही संघा�या अनेक योजना हो�या. �द���ची क� ��य स�मती
बैठक�त भगत�स �ग यांनी बॉ�ब फेकून असमाधान दाखव�याचा ��ताव मांड�ा. पण संघ
आ�थ �क संकटातून जात होते, �यामुळे एकमत असूनही, हा ��ताव नाकार�यात आ�ा.
करावे �ाग�े �या �कारे आयोगा�ा �वरोध के�ा जात आहे, ते �ेवट� ठरव�यात आ�े



�याच �कार�या काम�गरीम�ये सामी� होई�.

�ा�ा �जपत राय यांचा �ता�मा

�ाहोरमधी� आयोगा�या ब�ह�काराची जबाबदारी 'नौजवान भारत सभा'   वर होती आ�ण ते
यासाठ� स� झा�े होते. �या �दव�ी क�म�न �ाहोर�ा पोचणार होते, �या �दव�ी �वतः भगत�स �ग
�ा�ा �ाजपत राय बरोबर ते�न�ा पोहोच�े. नौजवान भारत सभेन े�ा�ाज�चे आयोजन के�े
नेतृ�वाखा�� काम�गरी कर�याचा �नण�य घे�यात आ�ा. �ा�ाज��या सुर�े�या ��ीने
�ां�तकारकां�या एका गटान े�या�ा घेर�े. भगत�स �ग �या�या पाठ��ी उभ ेरा�ह�े
ते 'इ�क�ाब �ज �दाबाद'�या घोषणा देत होते. जसे �ा�ा �जपत राय �स �ह
उभे होते. आज तो एका खडकासारखा उभा आहे आ�ण करोडो भारतीयां�या भावना आ�ण
ते रा�ीय�वाचे ��त�न�ध�व करत होते आ�ण करत होते.

येथे ब�ह�काराची पा� �भूमी �टे�नवर तयार होती, तर �हरात संपाची घोषणा कर�यात आ�� होती.
के�े गे�े आहे. र��या�या �तफा� का�या झ ��ांनी भर�े होते.

ठर�े�या वेळे�ा रे�वे �टे�नवर पोहोचा. आयोगाचे सद�य बाहेर पड�े.
�यांना पा�न भगत�स �गांनी घोषणा �द�या, "सायमन क�म�न गो बॅक! इं����
सरकार, परत जा! "आ�ण मग �वकरच उप��त �ोकांची गद� �यां�यात सामी� हो�यासाठ�.
ठेवा. काळे झ �डे फडकावून �नषेध सु� झा�ा.

�टे�न�या बाहेर जाणार ेसव� माग� बंद कर�यात आ�े. आंदो�कांची गद�
�यात सात�याने वाढ होत होती. अ�ा ��तीत पो��सांनी मोचा� तोड�यासाठ� �ाठ�चाज� सु� के�ा.
�ा�ाज�चा मोचा� थोडा कमकुवत होता, �यामुळे सै�नकांनी �यांना परत हाक��याचा �य�न के�ा.
कराय�ा सु�वात के��. पण �याचे मू�यांकन चुक�चे होते. तर पंजाब केसरी �ा�ा �जपत राय,
भगत�स �ग, सुखदेव सारखे �ां�तकारक उभ ेआहेत, तो मोचा� कमकुवत नाही तर सवा�त जा�त आहे
मजबूत होते. जे�हा थोडासा �ाठ�चाज� झा�ा नाही, ते�हा पो��स अ�धकारी कॉट
समोर�यावर भयंकर ह��ा कर�याचे आदे� �द�े.

आदे� �ा�त होताच पो��स अधी�क एसपी-सँड्स यांनी इतर कॉ��टेब�सह का�ा घेत�या.
जमावावर तुटून पड�ा आ�ण �नद�यीपण ेह��ा कर�यास सु�वात के��. आघाडीचे नेते �ा�ा �जपत राय होते.
�यामुळे तो �या�या ह��याचा मु�य मु�ा होता. �ा�ाज��या छ�ीवर �याचा प�ह�ा फटका
पड�े. हा ध�का इतका जोरदार होता क� छ�ी तुट��. मग �यान े�या�ा खां�ावर मार�े.
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�ा�ाजी दचक�े आ�ण खा�� पडू �ाग�े. पण नंतर �वतःची काळजी घेत�यानंतर �याने पु�हा �य�न के�ा.
ते मो�ाने आ�ण मो�ा आवाजात घोषणा देऊ �ाग�े. बै�ांचा राग भडक�ा. तो
�याने �या�या कपाळावर जोरदार वार के�ा. �या�ा �खापत होताच �या�या कपाळाव�न र�ाचा झरा फुट�ा,
�या�या डो�यासमोर अंधार पडू �ाग�ा. मग �याचे वरदान पु�हा उमट�े, "पो��सांच ेहे ब�ीस
या �नण�याचा �नषेध पुढे ढक��यात यावा. "

पो��सां�या �ूरते�वरोधाती� �द� �न पुढे ढक��यासाठ�, त�ण आंदो�क
�वीकाय� न�हते. पण �ा�ाज�ची चचा� टाळता आ�� नाही. �हणून
�च�हां�कत मोचा� तुट�ा आ�ण आयोगा�या सद�यांसह पो��स अ�धकारी



�तथून सोड�े. या सव� काय��मांम�ये भगत�स �ग �ा�ाज�सोबत होते. परंतु�नद� �नादर�यान कोणतेही �ह �सक कृ�य �क �वा �नषेध के�े जाणार नाही
�नण�य अगोदरच घेत�ा गे�ा होता, �यामुळे �ाखांची इ�ा असूनही भगत�स �ग�ा पो��सांकडे बो�ाव�यात आ�े.
बाबाटा��ा �ांतपणे सहन कराव े�ाग�े.

�ाहोरमधी� �बघडत चा��े�या प�र��तीचा अंदाज घेऊन क�म 144 �ागू कर�यात आ�े, पण हा क�म होता
�याच �दव�ी सं�याकाळ� मोरी दरवाजाजवळ�� मैदानात एक �चंड जाहीर सभा झा��.
�याम�ये एक हजार �ोकांनी भाग घेत�ा. �ा�ा गंभीर जखमी झा�यानंतरही
�ाजपत राय या सभेत हजर झा�े आ�ण �स�हासारखे गज�ना करताना �हणा�े, "मी
मी जाहीर करतो क� मा�यावर पडणारी ��येक काठ� ���ट� सरकार�या आ�ादनाती� �ेवटची असे�.
नखे �हणून काम करे�. "

�ा�ा �जपत राय यां�या �रीरावर �ा�ांनी मार�े अस�े तरी या अपमानाने
�याचा अ�भमान आ�ण �ववेक दोघेही गंभीर जखमी झा�े. �ारी�रक वेदना सह
अ�धक �या�ा मान�सक �ास सहन करावा �ाग�ा. �ेवट� पंजाब 17 नो�ह �बर 1928 रोजी.
केसरी �ा�ा �जपत राय यांनी डोळे कायमचे बंद के�े.

या महान आ��या�ा र�व�या तीरावर अं�तम �नरोप दे�यात आ�ा. यावेळ� एक �ाख
अ�धक �ोक �दस�े आ�ण �ा�ा �जपत राय यांना ��ांज�� वा�ह��.

10 �डस �बर 1928 �ा �ाहोर�या 'मजंग' मोह��े म�ये �ह ���तान सो����ट डेमो�ॅ�टक पाट�.
यु�नयनची बैठक होती. इसम चं�� ेखर आझाद, भगत�स �ग, महावीर �स �ग, सुखदेव,
राजगु, जयगोपा�, �क�ोरी �ा� आ�ण �गा देवी वगैरे एक� आ�े.
�नद� �नादर�यान �ाठ�चाज� कर�याचे आदे� पो��स अ�धकारी कॉट यांनी �द�े होते.
�हणूनच �ां�तकारकांनी �या�ा �ा�ाज��या मृ�यूचे कारण मान�े. �हणून मी�ट �ग बो�वा
�या�ा ठार मार�याचा �नण�य घे�यात आ�ा. हे काम पूण� कर�याची जबाबदारी चं��ेखर आझाद यां�यावर होती.
ते �या. �या�या स��यानुसार, �स�या �दवसापासून खाटांचे �नरी�ण करणे
यो�य संधीची �ती�ा होऊ �ाग��.

बै�ांचे काय?

�ां�तकारकांचा हा गट �यां�या ��कार�या �ोधात होता, परंतु कॉट एका �व��� �ठकाणी होता.
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ते कधीच �मळू �क�े नाही. तो मॉ� रोड�या कोतवा�� बाजून ेबाहेर आ�ा नाही.

� ेवट�, �याची वाट बघून कंटाळून राजगु आझाद�ा �हणा�ा, "आता मा�याबरोबर राहा.
जात नाही. म�ा सांगा, आत ��र�यावर मी �याचे सव� काम क�न परत येतो?

पो��स गाड�म�ये �वे� क�न कॉट�ा मारणे ही केवळ क�पना होती, धाडसीपणा होता. �ारे पकड�े
कोणा�ाही �खापत झा�� नाही, राजगुयथ पकड�ा गे�ा असता. �वतः�ा मु� करा
साथीदारांना कोण�याही कारणा��वाय असे �याग क� �ा. �यांनी �यांचा �ववेक गमाव�ा आहे
रागाने योजनेकडे ���� क�न �याने ती नाकार��.

त�ाच �कारे वाट काढत चार �दवस �नघून गे�े. पण � ेवट� पाच�ा �दव�ी �याचा
�ती�ा संप��.



ती पूण� �पार होती; कडक उ�हाचा तडाखा होता. �रचे आका� सूया�सह जळत होते;
जळत होता. संपूण� वातावरण उद�्व�त आ�ण �नज�व होते. तो ग�प होता. माझे मु�यांकन करा
ढगाळ वातावरण होते. पण असा काळ �या�यासाठ� � ुभ होता.

मॉ� रोडवरी� पो��स कोतवा���या समोरच एक त�ण र��यावर उभा होता. �याचा
सायक� तुट�� होती आ�ण तो बराच काळ मरत होता. नंतर
कोतवा��तून एक पो��स अ�धकारी बाहेर आ�ा. �याने एक मोटारसायक� फेक�� आ�ण
�यावर �वार होऊन तो गेटजवळ आ�ा. तो बाहेर पडणार होता
असे सू�चत.

सामा�यत: गेट�या आ�ादनाखा�� उ�या अस�े�या त�णा�ा �र�हॉ��हरमधून गोळ� �ागून �न�ाणा �ाग�ा.
बाहेर गे�ा गोळ� ज�मनीवर �ाग�� आ�ण पो��स अ�धकारी मोटर सायक�सह खा�� आ�ा.
खा�� पड�े

तेव�ात �सरा त�ण पुढे गे�ा. तो �जवंत नसावा असा �वचार क�न �याने एकामागून एक �य�न के�े.
गो�या झाड�या. डो�यापासून खां�ापय �त �रीर खराब झा�े होते. �ा�ाजी
पण काठ�चा सवा�त वाईट वार करणारा बदमा� गो�यांचे ��य बन�ा.
ग�व ��ाचा अहंकार कायमचा मातीत गाड�ा गे�ा.

�या�ा असहा�य आ�ण अडाणी समज�े जायचे �याने आप�� खरी �ौय�ता �पारी दाखव��.
कोतवा�� समोर, ���ट� सरकारचा एक भ�कम आधार�तंभ, भयभीत समज�ा जातो
सोड�े होते.

प�ह�� गोळ� झाडून �यान ेपो��स अ�धका�याची ह�या के�� तो राजगु होता, तर तो
तेथे भगत�स �ग होते �यांनी गो�या झाड�या. चं�� ेखर जवळ�या एका झुडूपमागे
आझाद हातात �र�हॉ��हर घेऊन बस�ा होता.

आधी�या योजनेनुसार ते दोघेही घाईघाईने D-A-V- कॉ�ेज�या �द�ेने �नघा�े. परंतु
�वतः�या डो�यांनी या घटनेचे सा�ीदार अस�े�या वाहतूक �नरी�काने �यांचा पाठ�ाग सु� के�ा.

पृ� 73

�या�यासोबत अस�े�े दोन सै�नकही �याच �द� ेने धाव�े. मजा राजगु �या अगद� जवळ आ�� होती.
राजगूने जीव वाचव�यासाठ� गोळ�बार के�ा, पण ��य चुक�े. �णभर राजगु
तो हतब� झा�ा आ�ण नंतर ज�मनीवर तुट�ा. आप�या स�� �रीराने �याने कु�तीचा भाग घेत�ा.
पंखा उच��ा, खा�� फेक�ा आ�ण तो उठ�यापूव� पळून गे�ा.

मजा करणे कोण�याही �कारे सोडून देण ेन�हते. तो उठ�ा आ�ण �या�या मागे �ाग�ा.
मग भगत�स �गने मागे वळून �या�यावर गोळ�बार के�ा. बु�ेट जवळून गे��; परंतु
भीतीमुळे, मजा �तथे �ोळव��. भगत�स �ग आझादची �सरी गोळ� चा�वणार होते
एक आवाज ऐकू आ�ा, "जु द� इथून पळा!"

�तघे कॉ�ेज�या आवारात पळा�े; पण आता चांदनी �स �ह नावाचा ��पाई
तो �या�या मागे �ाग�ा होता.

भगत�स �ग समो�न धावत होता आ�ण राजगु �या�या मागे होता. �या�या मागे चांदनी �स �ग



धावत होता. या भागम-भाग म�ये चांदनी �स �ह ने राजगु�ा मागे टाकून मात के��.
तो संप�ा होता �यांचे संपूण� वाहन भगत�स �गावर क� ��त होते.

चांदनी �स �ह खूप उंच आ�ण मजबूत माणूस होता. तो �या�या आयु�याचा पाठ�ाग करत आहे
होते. अखेरीस तो य��वी होणार होता. �या�माणे तो भगत�स �ग�ा पकडणार होता,
एक गोळ� वेगाने आ�� आ�ण �या�या पाया�ा �ाग��. तो अडखळ�ा आ�ण मग मागोमाग जाऊ �ाग�ा.
�सरी गोळ� �ाग�� आ�ण यावेळ� गोळ� �या�या पोटा�ा �ाग��. ज�मनीवर ओरडणे
पड�े. भगत�स �ग�ा समज�े होते क� पळून जाणा�या �� ू�ा ��य क�न तो �या�ा ठार मारे�.
हा परा�म फ� चं�� ेखर आझादच क� �कतात.

धावताना तो कॉ�ेज�या वस�तगृहातून बाहेर आ�ा. �तथे दोन सायक� पाक�  के�या हो�या.
भगत�स �ग एका सायक�वर बस�े आ�ण �स�यावर आझाद राजगु�ा�या मागे.
धावू �ाग�ा थो�ाच वेळात दो�ही सायक� मा�झ�ग हाऊस�या आवारात ��र�या.
योजना य��वी झा��. ��येकाचे चेहरे आनंदान ेचमकत होते.

पण या सव� �वकासात एक मोठ� चूक झा�� होती. खाट �ॅ�क �ग
जयगोपा� यांना �मळा�े होते. चुकून �याने बै�ा�ा खाट समज�� आ�ण �यावर
बघत होता. ��य�ात �ाहोर�या बाहेर जनर� कौटरमुळे काही �दवस.
गे�ा होता. �ां�तकारकां�या गो�यांना ��य होते, खाट नाही.
ती वाळू होती. बै�ांनी �ा�ा �जपत राय यां�यावर का�ांनी ह��ा के�ा; तो सु�ा
तो �ां�तकारकां�या ��ीने होता, �हणून तो �या�या बु��म� ेवर समाधानी होता.

या अनपे��त घटनेने संपूण� �हरात भीतीचे वातावरण �नमा�ण झा�े. जनतेने आनंदाने उ�ा मार�या
होते �याची इ�ा पूण� झा�� होती. पण सरकार आ�ण �याचा �व�ेष �वभाग
ह�वून सोड�े होते. �याने �रमेने डोके टेकव�े. �दवसा�या उजेडात �या�या नाकाखा��
���ट� पो��स अ�धकारी मार�ा गे�ा, ही �या�यासाठ� बुडणारी गो� होती
होते.
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�स�या �दव�ी सूय�दयाबरोबरच �भ �तीवर �व�वध �ठकाणी पो�टर �ाव�यात आ�े होते. गु�ाब
कागदावर �ा� �ाईने ���ह�े�े पो�टर हे मू�तः �ां�तकारकांचे ��ीकरण होते. �या
पो�टरम�ये असे काहीतरी ���ह�े होते-

नोकर�ाही सावधान!
जे-पी-सँड्स�या मृ�यूने �ा�ा �जपत राय यां�या ह�येचा सूड घेत�ा आहे. हे
जे-पी-सँड्स सार�या �वन� पो��स अ�धका�याचे कमीपणा �कती खेदजनक आहे
हाताने 30 कोट� �ोकां�या ने�यावर ह��ा क�न �या�ा ठार के�े.
रा�ाचा हा अपमान �ह �� आ�ण त�णांना आ�हान होता.

आज जगाने �वतः�या डो�यांनी पा�ह�े आहे क� भारताती� �ोकांनी म� नये.
गे�ा. �याचे र� गोठ�े�े नाही. �याने आप�या रा�ासाठ� आप�े �ाण �द�े
क� �कता. हा पुरावा दे�ाती� त�णांनी �द�ा आहे, �यां�या ने�यांनी �नषेध के�ा आ�ण
तु�ता करतोस का



�� सरकारपासून सावध रहा!
या दे�ाती� �ःखी �ोकां�या भावना �खावू नका. �वतःचे
वाईट कृ�य थांबवा. �ह �� ता�यांना ��� बाळग�याची परवानगी देऊ नय,े तु�हा�ा अ�ा �कारे पराभूत करा
सव� कायदे आ�ण सव� द�ता असूनही, या दे�ाती� �ोकांचे वजन आहे आ�ण
न�ा येत राहती�. स��� �ांतीसाठ� ही ���े पुरे�ी नस�� तरीही
रा�ीय अपमानाचा बद�ा घेणे पुरेसे असे�. आमच े�वतःचे �ोक
फ� आमचा �नषेध करा आ�ण आमचा अपमान करा. परक�य सरकार आ�हा�ा �कतीही दडपून टाक�े तरी,
पण आ�हा�ा रा�ा�या स�मानाचे र�ण करायचे आहे आ�ण �वदे�ी दह�तवा�ांना धडा ��कवायचा आहे.
साठ� नेहमी तयार राही� सव� �वरोध आ�ण दडप�ाही असूनही, आप�या�ा �ांतीची हाक �वीकारावी �ागे�.
उदा� राही� आ�ण अंम�बजावणी�या ���कोनातूनही �याच गो�ी�ा कॉ� करत राही�-

इ�क�ाब �ज�दाबाद!
आम�या हातून एखा�ा ���चे नुकसान झा�याब�� आ�ही �द�गीर आहोत. पण ही ��� �या �दव�ी,
तो नीच आ�ण अ�यायकारक �व� ेचा एक भाग होता, �या�ा र� करणे आव�यक होते. हे
भारताती� ��ट�� राजवट�चा अ�धकारी �हणून �या ����ा ठार मार�यात आ�े
गे�ा आहे. हे सरकार जगाती� सवा�त अ�याचारी सरकार आहे.

माणसाचे र� सांड�याब�� आ�हा�ा खेद आहे, पण �ांतीने र� सांड�े पा�हजे.
जातो. आमचे �येय अ�ी �ांती आह,े जी माणसाकडून माणसाचे �ोषण संपवते.
करे�

इ�क�ाब �ज�दाबाद!
��येकजण आनंदाने रोमां�चत झा�ा. माझे �दय आ� ेने भर�े होते. साव�ज�नक मन
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�ां�तकारकां�या य�ाची इ�ा होती. उ�ट सरकार भडक�े.
नौजवान भारत सभा आ�ण � ूडट्स यु�नयन�या अनेक सद�यांना अटक कर�यात आ��; �यांचे घर
�ोध �ाग�ा. परंतु बै�ां�या मृ�यू�ी संबं�धत कोणतेही पुरावे सापड�े नाहीत. सरकार�ा
या ह�याकांडामागे भगत�स �ग आ�ण �यांचे सहकारी होते असे मान�े जात होते; पण ते
आधीच भू�मगत झा�े होते.

�ाहोरापासून सुटका

सरकारने बै�ांना पकड�यासाठ� कारवाई ज�द के�� होती. �ठकाणी
छापे टाकून सं��यत �ां�तकारकांना पकड�याचे �य�न सु� होते. भगत�स �ग अस�े तरी
केस आ�ण दाढ� कापून �याचे �व�प पूण�पणे बद��े होते, परंतु सरकार
वाढ�या पकडी टाळ�यासाठ� �यांनी �ाहोर�न क�क�या�ा जा�याचा �नण�य घेत�ा.
�वचार करणे �जतके सोप ेहोते �ततकेच �वहारात आणणे अ�धक कठ�ण होते. तो सुखदेव सोबत
�यांनी �मळून हे �नयोजनही के�े. पण �हेरी मे�णी�या मदती��वाय �याची
ते पूण� करणे कठ�ण होते. �या �दव�ी भगवती चरण काँ� ेस अ�धवे�ना�ा उप��त होते.
क�क�या�ा गे�े होते. �यामुळे �हेरी व�हनी�ी बो��याची आ�ण �त�ा सहमती दे�याची वेळ आ�� आहे.
सुखदेवने ती जबाबदारी आप�या खां�ावर घेत��.



रा�ीचे आठ वाज�े होते. यावेळ� �गा व�हनी आप�या �ेजा�याकडे सं�कृत ��कत असत.
होते. यासाठ� �याने एक सेनापती नेम�ा होता. मग दारातून सुखदेव
�याने आवाज के�ा. पु�तक बाजू�ा ठेवून �हेरी व�हनी बाहेर आ�या आ�ण सुखदेव�ा �वचार�े.
आत ये�यास सां�गत�े.

सुखदेव हळू आवाजात �हणा�े, "भाभी, एक �व�ेष काम आहे. पण वेळ सांगता येत नाही."
क� �कतो. "

"मग जरा जा." असे �हणत �गा भाभी आत गे��. अरे कारण नाही
अ�यास थांबव�ा. ���क आ�ण � ेजारी गे�यानंतर �याने सुखदेव�ा �वचार�े.
म�ये फोन क�न काम मा�गत�े.

"घरात पैसे आहेत का?" सुखदेवन ेअ�जबात �वचार�े नाही.

"हो, ते खोटे बो�त आहेत. म�ा सांगा, तु�हा�ा �कती गरज आहे?"

"जे काही आहेत ते सव� आव�यक आहेत." सुखदेव अजूनही हातात पैसे घेऊन �च��तत �दसत आहे.
होते. अचानक �तने �वचार�े, "भाभीजी, तु�ही बाहेर जाऊ �कता का? या �हराबाहेर?" "कुठे
जायचे आहे का? "�गा व�हनीन े�वचार�े." एका माणसा�ा �ाहोर�या बाहेर ने�े पा�हजे.
तु�हा�ा �या�यासोबत मेमसाहब �हणून जावे �ागे�. नोकरी धोकादायक आहे. �वचार करा आ�ण सांगा. कदा�चत
सुखदेवने �याचा चेहरा बघत �वचार�े.�गा व�हनीने �वचार�े.
कंबरे�ा �टक�े�या चा�ाचे ग�े बाहेर काढून कपाट उघड�े आ�ण साडी�या तळा�ी गे�े.
पाच� े �पये काढून घेत�यावर �यांनी सुखदेव�ा पकड�े.
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हातात पैसे घेऊन सुखदेव अजूनही �च ��तत �दसत होता. सहसा �याने �वचार�े
"भाभी, तु�ही बाहेर जाऊ �कता का? या �हराबाहेर?"

"कुठे जायचे आहे?" �गा�या व�हन�नी �वचार�े.

"एका माणसा�ा �ाहोर�या बाहेर घेऊन जावे �ागते. एखा�ा�ा �या�यासोबत मेमसाहब �हणून जावे �ागते.
नोकरी धोकादायक आहे. �वचार करा आ�ण सांगा. कदा�चत ते आयु�यावरही करता येई�. "सुखदेव �हणा�ा
�याने �याचा चेहरा बघत �वचार�े.

�याने �ांतपणे �वचार�े, "माणूस कोण आहे?"

"जो कोणी." सुखदेवने बो�ण ेटाळ�े.

"मी जाईन." �गा मे�हणा ठाम आवाजात �हणा�ा.

"ठ�क आहे. तो माणूस आज रा�ी इथे येई�."

संमती �मळा�यावर सुखदेव �तथून �नघून गे�ा. पण �गा भाभीचे मन अ�व� होते. ते
ती मो�ा अधीरतेने सुखदेवची वाट पा� �ाग��.

काही वेळाने सुखदेव परत आ�े. �या�याबरोबर एक माणूस आ�ा. तो उंच त�ण माणूस



ओ�हरकोट घात�ा होता. �या�या डो�यावर टोपी होती.
�हेरी मे�णीने अनोळखी ���कडे पा�ह�े आ�ण �या�ा आत आण�े.

"�याचा नोकरही आ�ा आह.े"

"�या�ा या बाजू�ा अस�े�या छो�ा खो��त ठेवा." �गा भाभी �हणा��. तो गडद आ�ण फु��े�ा
सुखदेवने आप�ा प�ंग घेत�ा आ�ण सेवका�ा �न�द �� खो��त पाठव�े. पण �हेरी
व�हनी डोके टेकवून बस�या हो�या. तो अनोळखी ���कडे पाह�यास संकोचत होता.
पण पा�णा �यां�याकडे खोडकरपणे हसत होता.

"भाभी, तु�ही �या�ा ओळखता का? �दस�यास." सुखदेव हसत �हणा�ा.

आता �गा व�हनी उठ�या आ�ण अनोळखी ����ा पा�ह�े. तो माणूस �या�या डो�यांना भेटताच
हसू आ�े. �त�ा हसताना पा�न �गा भाभीने �त�ा ओळख�े आ�ण �वतः हस�े.
तो �हणा�ा, "अहो, हा भगत आहे. मी ते ओळखूही �कत नाही."

�तघे �मळून हस�े.

"आ�ण तो सेवक कोण आह?े"

"रघुनाथ अरे राजगु." सुखदेव �हणा�े.

�गा भाभी�या मनाचा ओढा �र झा�ा. �यांना मा�हत नस�े�या ���सोबत जाणे
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�तने होकार �द�ा होता, पण तरीही �त�ा हे काम कठ�ण वाट�े. आता भगत�स �ग
आ�ण राजगु सोबत अस�याने �या�ा क�ाचीही भीती वाटत न�हती.

ते�हा सुखदेव �हणा�े, "व�हनी, �च���ाही सोबत �यावे �ागे�."

सुखदेवांकडून हे ऐकून �गा व�हनी�या आई�ा जाग आ��. आप�ा जीव धो�यात
ती म�ा माराय�ा तयार होती, पण �त�या एकु��या एका मु�ा�ा �जवे मार�े.
�या�ा जाणे कठ�ण वाटत होते. पण मग �याने आईचा आवेग थांबव�ा.
ते घेत�े आ�ण होकाराथ� होकार �द�ा.

पाच वाज�े होते. सकाळचा �का� पस� �ाग�ा होता. या �वनोदात, एक दबंग सर
मेमसाहब आ�ण बाचे यां�यासह �ेटफोमपय �त पोहोच�े. �याने आप�े एकमेव आ�ण सुंदर मू� �द�े
�या�ा मांडीवर घेत�े. दोघेही कुजबुजत होते. �या�या मु�ाकडे मान वाकवून
एक� बो��यामुळे साहेबांचा चेहरा �� �दसत न�हता.

क�क�ा मे� �टे�नवर उभा आहे. सर �थम �ेणीत आर��त जागा �ोधून आ�ण
नोकर �स�या ड�यात चढत असताना �याच ेकुटंुब बस�े.

या दर�यान अनेक वेळा सै�नक �या�या समोर आ�े, पण कोणीही साहेब बन�े नाही.
ओळखता आ�े नाही �गा� भाभीनेही �वतः�ा अ�ा �कारे तयार के�े होते क� ती
खरोखर एका अ�धका�या�या प�नीसारखी �दसत होती.



क�क�ा मे� ठर�े�या वेळेत सु� झा��. सुमारे चाळ�स तासांचा �ांब �वास; �टे�नआ�यावर �गा भाभीचे �दय जोरात धडधडू �ाग�े. एक सै�नक �यां�याकडे पहात आहे
�याने जीव घेत�ा असता तर �या�या घ�ात अडक�े असते. याउ�ट भगत�स �ग यांना पूण� खा�ी होती
होते. �या�ा �या�या य�ावर पूण� �व�ास होता. अखेरीस �ेन आप�या गंत��ानावर पोहोच��.
सवा �नी सुटकेचा �न: �ास सोड�ा.

अ�ा �कारे भगत�स �ग �ाहोरमधून ���ट� सरकार�या डो�यात धूळ फेकून सुख�प पळून गे�ा.
बाहेर.
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अ�याय 13
खरा म�ा बॉ�ब

म�ये Aidhaveshn समृ� �ा�त चा�क क��ेस ��व�ग. बंगा�� �वधी-

�रवाजा�माणे धोती आ�ण म�म�चा सै� कुता� घा�णे आ�ण ��ा�ा गुंडाळणे
भगत�स �ग संमे�ना�या मंडपात उप��त होते. पं- मोती�ा� नेह काँ�ेस
होते. वातावरण उ�साहवध�क होते. पण अ�धवे�नात मंजूर झा�े�ा ठराव �नरा�ाजनक होता.
�यात असे �हट�े होते क� "जर सरकारन ेएका रा�ी�या आत नेह स�मतीचा अहवा� सादर के�ा असे�
जर ते �वीका�न दे�ा�ा मया��दत रा�य �द�े नाही तर काँ�ेस�ा कधीही पूण� रा�य �मळणार नाही.
कोणताही करार �ा�त के�या��वाय �वीकारणार नाही. "

भगत�स �ग �या�या मनात फारसे न�हत.े �यांनी अस ेकाही करायचे ठरव�े
घेत�यामुळे, एक�कडे सरकारची झोप उडा�� आहे, तर �सरीकडे दे�ाती� नाग�रक
�न���य मनाम�ये चैत�याची �ठणगी पेट��. ���ट� सा�ा�यावर �वजय �मळव�यासाठ� ते एक� आ�े
दे�ा�ा उखड�यासाठ� स� �हा.

जे�हा दे�ाती� स�माननीय नेते सरकार�ी बो�णी कर�याचा �य�न करत असतात
�याचवेळ� हा वीस वषा �चा त�ण �ोटक झ �डे घेऊन �ाहोर�ा आ�ा होता.
मग मी कोणतीही अनु�चत घटना ��ात घे�या�या �वचारात न�हतो.

क�क�या�या 'अनु�ी�न स�मती' नावा�या �ां�तकारी संघटने�ी संबंध जोडणे.



आ�ण यासंदभा�त �या�या�ी स��ामस�त कर�यासाठ� भगत�स �ग यांनी स�मती�या �मुखांची नेमणूक के��.नेते �तु�चं� गांगु�� यां�या�ी संपक�  साध�ा. भगत�स �ग यांनी मांड�े�� योजना होती
खुप आवड�े �यांनी दोन �र�हॉ��हर देऊन भगत�स �गांना आ�ीवा�द �द�ा.

पण गु�तपणे �मळव�े�े हे �र�हॉ��हर काम क� �क�े नाहीत. �याचे
मो�ा �माणावर बॉ�ब बनव�याची गरज होती. बॉ�बची गरज अनेक काळ �टकते
थोडावेळ ते जाणव�े. पण यासाठ� ना पैसा होता ना सा�ह�य आ�ण
तसेच यो�य माग�द� �न नाही.

दर�यान, अ�ी मा�हती �मळा�� क� क�क�याची आयात �ांती यत��नाथ दास
अटकेतून सुटका. भगत�स �गने �या�या�ी गु�तपण ेसंपक�  साध�ा. फ� एक
दोन वैचा�रक��ा �भा�वत त�ण भेट�े पण �यांनी एक� काम कर�याचे ठरव�े.
�नवड�े. यत��नाथ बॉ�ब बनव�या�या क�ेत पारंगत होते. ते सव� �कारचे समथ�न देतात
साठ� तयार होते

क�क�याती� एका �ां�तकारका�या घरी तोफा कापूस बनवून हे काम सु� झा�े.
गया. �यानंतर भगती �स �ह, �वजयकुमार यांनी तोफा कापूस आ�ण इतर रासाय�नक सा�ह�य घेत�े.
�स �हा, फण�� घोष वगैरे �ां�तकारकांनी दोन यु�नटम�ये आ�ा गाठ�े.
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आ�ामधी� �ह �ग मंडी आ�ण नमक मंडी येथे दोन घर भा�ाने बॉ�ब बनव�याचे कारखाने
बांध�े गे�े. येथे प�ा�या बैठकाही झा�या. �सरीकडे सुखदेव �ाहोरम�य ेआ�ण सहारनपूरम�ये
��ववामाने बॉ�ब बनव�याचे कारखाने बनव�े होते. अ�ा �ां�तकारी आवे�ाने
बॉ�ब बनवाय�ा सु�वात के��.

सरकारी मु�स��

दे�ात �व�वध �ठकाणी आंदो�ने झा��, �यात �ाखो �ोक सामी� झा�े होते.
सरकार�वरोधी �वचारसरणी �दवस ��दवस पसरत होती. हे
�या आंदो�नामुळे सरकार�ा सामा�य जनते�या �वरोधाचा सामना करावा �ागत होता,
�सरीकडे, सरकारी काया��य ेआ�ण ���ट�ां�या घरात काम करणारे कामगार
दे�भ��ने � े�रत होऊन �यांनी के�हाही संपावर जाऊन सरकारी यं�णे�ा �कवा मार�ा असता.
�यामुळे सरकारची ��ती खा�ावत चा��� होती. �हणून, सरकारन े'जन-
'सुर�ा �वधेयक' आ�ण 'औ�ो�गक �ववाद �वधेयक' पास कर�याचा �नण�य घेत�ा. साव�ज�नक सुर�ा
�वधेयकाअंतग�त सरकारचे उ��� युवा चळवळ दडपून टाकणे होते, तर औ�ो�गक
वाद �वधेयक हा कामगारांना संपा�या अ�धकारापासून वं�चत कर�याचा उपाय होता. �ब� म�ये
सरकार�ा दे�ाती� जनते�ा पूण�पण ेअ���त करायचे होते. परंतु
भगत�स �ग सार�या जागृत त�णांना सरकारची ही रणनीती समज��. क� ��य �ब�
�वधानसभेत सादर के�े जाणार होते. �वधानसभेती� काँ� ेस नेते करती� याची �यांना खा�ी होती
�ब� पास होऊ देणार नाही. पण �या�ा �हाईसरॉय�या '�हेटो पॉवर'चीही जाणीव होती,
�याअंतग�त तो आप�या �व� ेषा�धकारानुसार �ब� पा�रत क� �कतो
होते.

या �वषयावर चचा� कर�यासाठ� बैठक बो�ाव�� होती. भगत�स �ग बैठक�दर�यान



�हाईसरायने सुचव�े क�, �वधेयक मंजूर झा�यावर �या�या �व�ेषा�धकारानुसार�याच वेळ�, �वधानसभेत बॉ�ब फेकून �ां�तकारक �याचा �नषेध करायचा.
�द���त होई� यामुळे सामा�य माणसा�या मनात जागृती �नमा�ण होई�.

"�क �वा तु�ही सगळे या�या�ी सहमत आहात का?" चं�� ेखर आझाद इतर ��ोतांकडून
�वचार�े.

सवा �नी एकाच वेळ� या सूचनेचे कौतुक के�े.

"बॉ�ब�ोटा�या �करणाचा �नण�य झा�ा आहे. आता कोणी �वचार करावा क� बॉ�ब कोण फेके�?"

या काया�साठ� भगत�स �गने �वतः�ा सादर के�े.

पण अचानक �वजयकुमार उभे रा�ह�े आ�ण �हणा�े, "म�ा समज�े क� भगत�स �हांना ते करावे �ागे�
कामासाठ� पाठवू नका, कारण भगत�स �ग आ�ण आझादजी हे आम�या प�ाचे आधार�तंभ आहेत.
NS या दोघांना �ह ���ान सो����ट डेमो�ॅ�टक यु�नयन�या सं� े�या काया�चा आ�ण ��स��चा पा�ठ �बा होता.
संघा�या �हता�या ���कोनातून कामासाठ� सुर��त ठेवणे आव�यक आहे. "
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"माझेही तेच मत आहे." ��वमा �हणा��, "भगत�स �ग�ा पकड�यामुळे आमचे मोठे नुकसान झा�े आहे.
होई�. संघाचा �चार खूप मह�वाचा अस�ा तरी आ�ही भगत�स �गांचा �याग करत नाही.
करायचे आहे. "

� ेवट�, आझाद आप�ा �नण�य सांगताना �हणा�े, "ठ�क आहे, हे काम पाक�टात जाऊ �ा आ�ण
�वजयकुमार करणार आहेत. �वधानसभेवर बॉ�ब�ोट क�न आ�ण �टेटम �ट पेपर �वतरीत क�न, ते
च �गराच �गरीचा फायदा घेऊन बाहेर पडे�. तेथून मी �यांना सुख�प बाहेर काढ�े
मी घेऊन येतो. "

“नाही, ही योजना म�ा मा�य नाही. फ� �टेटम �ट �ीटचे �वतरण आमचे मत देत.े
कोणतीही ��स�� होऊ �कत नाही. तसेच ते आम�या �येय आ�ण धोरणांचे �� �च� देत नाही.
जनते�या मनावर छाप�े जाई�; पण आम�याब�� खोटा �चार के�ा जाई�,
�ह ���तान सो����ट डेमो�ॅ�टक यु�नयन�ा दह�तवा�ांचा प� �हट�े जाई�.
दे�वा�सयां�या ��ीने �यां�यासाठ� आपण मर�याचे �त घेत�े आहे
चीड येई�. �हणूनच मी �हणतो क� आपण �नभ�यपण े�वतः�ा पो��स मान�े पा�हजे.
सोपव�े पा�हजे. �ोकांसाठ� आप�े मन ��पणे �� कर�यासाठ�
�ब�देवी�ा पोहोच�यासाठ� हे एकमेव �ासपीठ आहे. �या �ासपीठावर उभे रा�न आ�ही �ांती के��
ओरड�े पा�हजे. मृ�यू आ�ण फ� मृ�यू हाच आम�या �चाराचा एकमेव �ोत आहे
�भावी मा�यम. "उ�साहाने बो�णे, भगत�स �गां�या डो�यांसमोर �ा�स
वे�ानने बॉ�ब फेक�याचे �च� प�रसरात �फरत होते.

या क�पनेचे कौतुक झा�े आ�ण � ेवट� �यानुसार काय� कर�याची घोषणा कर�यात आ��.
बटुकेवड� आ�ण �वजयकुमार दे�ासाठ� मर�यासाठ� �नवड�े गे�े,
असा �वचार क�न दोघांची छाती अ�भमानाने फुग��. या �नण�यानंतर प�ाचे क� �
फ� �द���त ठेव�े. तेथी� प�र��तीची पाहणी कर�यासाठ�
ही जबाबदारी जयदेव कपूर यां�यावर आ��.



�वधानसभेत �वे� कर�यासाठ� �वे�प� घेणे आव�यक होते. जयदेव यां�याकडे आहेयासाठ� एक क�पना सुच��. �यांनी �वधानसभेत चौक�ी के�� आ�ण पास देणा�या काया��यात गे�े.
�द���ती� �ह �� �व�ान महा�व�ा�याचा �व�ाथ� �हणून �वतःची न�दणी के��
होते. अ�ा �कारे, �वधानसभे�या � ंथा�यात जा�यासाठ� �वे�प� �मळवणे सोपे आहे.
घेत�े होते काया��याती� �ोकांनी �या मेहनती �व�ा�या�वर �व�ास ठेव�ा. अर ेते
�व�ा�या �ना द�का�या गॅ�रीत बसून �वधानसभेचे कामकाज पाह�याची परवानगी होती.
कोण�याही वेळ� �या�याकडून एक �क �वा दोन पास �मळत होते. जे�हा पासची गरज होती
�या वेळ�, जयदेव कपूर यांनी क�� ेस सद�याचे प� दाखवून ��तावने�या आधारावर.
पण दोन-तीन अ◌ॅड�मट काड� आणाय�ा सु�वात के��. एक -दोनदा आझाद आ�ण भगत�स �गही �यांचेच होते
मी तु�याबरोबर आ�ो होतो.

या कामासाठ� बटुके वरद आ�ण �वजयकुमार �स �ग यांची �नवड झा�� अस�� तरी;
पण नंतर �वतः भगत�स �गन े�वजयकुमार �स �ग�या जागी असब���ा जा�याचा �नण�य घेत�ा.
के�े
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ए��� 8, 1930; आज �वधानसभेत 'साव�ज�नक सुर�ा �वधेयक' आ�ण 'औ�ो�गक �ववाद �वधेयक' - दोन
मह�वाची �वधेयके मंजूर होणार होती. ही �ब�े पास करणे �हणज ेगु�ामी
साखळ�ने बांध�े�या भारतीय समाजा�ा आणखी एका बे�ाम�ये बांध�े जावे �ाग�े.

�ोक प�रसरात जमू �ाग�े होते. द�कासाठ� आर��त गॅ�रीम�य ेद�क येत आहे
बसू �ाग�ा �वधानसभे�या सद�यांनी खा�� अस�े�या मो�ा सभागृहात आप�� जागा घेत�� होती.
��ट�� सरकार�या ��त�नधीचे नेतृ�व करणारे सर जॉन �टर देखी� �यां�या जागेवर होते.
बस�े होते. �वरोधी प�ा�या ने�यासह इतर - मोती�ा� नेह �या�या समोर.
नेते बस�े होते. काय�ा�ा �वरोध कसा करायचा याचा �वचार करत ते
�वचार करत होते.

�याच वेळ�, �ोटाचे भयानक �तो� पाठ क�न जनतेचा आवाज ब�हरा सरकारपय�त पोहोच�ा.
�दघा�ा पोहोच�यासाठ� �ह ���ान समाजवाद� �जातं� संघाचे दोन महान द�के
मी �वे� करत होतो.

जयदेव कपूर यांनी भगत�स �ग आ�ण बटुके वरद यांना खु�या� �स�न��ारे दाखव�या.
आ�ण मग तोही �तथेच जवळ�या खुच�वर बस�ा. �तथून �या
ते ��यमान होते, �हणून ती जागा खूप मह�वाची होती. भगत�स �गने �या�ा पाक�ट �द�े
�याने हात दाबून पुढ�� घडामोड�साठ� तयार राह�याचे संकेत �द�े.

खा�� पावसाची झुंबड उडा�� होती, पण वरी� दो�ही नायक यो�य वेळेची वाट पाहत होते.
करत होतो.

अचानक सर जॉन �टर उभ ेरा�ह�े. वधूने जयदेवकडे पा�ह�े. ते �च�ह समजून �या
गया आ�ण �ांतपणे �तचे अ◌ॅड�मट काड� घेऊन �तथून �नघून गे�ा.

सर जॉन �टर यांनी घोषणा के��, "आज आम�या �हाइसरॉयने �यांचा �व�ेषा�धकार घो�षत के�ा आहे.
वाप�न 'साव�ज�नक सुर�ा �वधेयक' आ�ण 'औ�ो�गक �ववाद �वधेयक' मंजूर कर�यात आ�े आहेत हे



�ब� ताबडतोब अंम�ात येई� आ�ण --- "
हे �करण अजून संप�े न�हत,े जे�हा एका मो�ा �ोटाने संपूण� आ��या�ा �ूत� �द��. बॉ�ब
तो समोर�या �भ �ती�ा �ाग�ा.

�या अनपे��त �ोटामुळे संपूण� �वधानसभा सभागृह �णभर �ांत रा�ह�े. नंतर
�या �नध आ�ण आवाफा प�र��ती दर�यान �सरा बॉ�ब फेक�ा गे�ा. �या�या दण�याने
सगळ�कडे च �गराच �गरी झा��. राजकारणी आ�ण ���ट� अ�धकारी तसेच पो��स
सै�नकही बाहेर पळा�े. वा�त�वक �व�ापक
अ�धकारी घाब�न बे� ु� झा�ा, तर सर जॉन �टर पळून खा�� �प�े.
आप�े �वतःचे चांग�े जाणून �या. ��येकजण आप�या जीवासाठ� बाहेर पळत होता. या ग�धळात ते
�यात सुर�ा कम�चा�यांचाही समावे� होता, �यांना �वधानसभे�या सुर�ेसाठ� तैनात कर�यात आ�े होते.
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�याच वेळ�, का�या आ�ण �न�या धूराने भर�े�या सभागृहात �ा� अ�रे छाप�े�या प�कांचा पाऊस पड�ा.
घडत होता. आजूबाजू�ा धावणा�या �ोकांना "इ�क�ाब �झ�दाबाद" असा गडगडाट ऐकू आ�ा.

पॅरा� ूटवर ���ह�े होते-

�� च अराजकवाद� �हीद वे�न यांचे 'बहार ऐक�यासाठ� मोठा आवाज हवा'
हे अमर ��द आप�या कृत�चे औ�च�य �स� करतात.

गे�या दहा वषा �त ��ासक�य सुधारणां�या वे�ात जे के�े गे�े आहे ते अ�यंत संतापजनक आहे
आ�हा�ा �न �दनीय कथा पु�हा करायची नाही. आ�ही भारता�या रा�ा�या ने�यांसोबत के�े
सभागृहात झा�े�या अपमानाचा उ��ेखही क� इ��त नाही
�या�ा 'भारतीय पा�यमत' �हणतात.

आ�ही हे �� क� इ��तो क� यावेळ�ही काही �ोकांना सायमन क�म�नने �नयु� के�े आहे.
सुधारणे�या नावाखा�� सापड�याची ��यता अस�े�ा ग�धळ अपे��त आहे आ�ण
�यांनी �चड�चडे मनु�या�या �वभाजनासाठ� भांडणेही सु� के�� आहेत. �याच वेळ� सरकार
भारतीय जनतेवर दमनकारी कायदे �ाद�े जात आहेत, जसे क� - 'साव�ज�नक सुर�ा �वधेयक'
आ�ण 'औ�ो�गक �ववाद �वधेयक'. यासह, आगामी स�ात 'वृ�प�ा�ारे'
दे��ोह रोख�यासाठ� कायदा (� ेस दे��ोह कायदा) �ोकांवर कडक हो�याची धमक�ही �द��
�द�े जात आहे. कामगार नेते, जे उघ�ावर आप�े काम करत होते, ते �बन�द�कतपणे
अटकेव�न हे �� होते क� सरकारचा हेतू काय आहे. परदे�ी सरकार
आ�ण �याचे �ोषण करणार ेनोकर�हा �यां�या मनात येई� ते करतात; पण आमचे
परदे�ी सरकार�या का�या कारना�यांचे खरे �च� पाहणे हे जनतेचे कत�� आहे.
करत रहा

�या ��त�नध�चे हे प�ह�े कत�� आहे
येणा�या �ांतीसाठ� जनते�ा तयार करा. भारतीय �ोक �यां�या स�ेत आहेत
हे आंदो�न अ�यायांवर आधा�रत आहे जे ���ट� सरकार�ा कळवा
सुर�ा �वधेयक, �ापार �ववाद �वधेयक आ�ण �ा�ा �जपत राय यांचे भयंकर �क�वा आ�ही आम�या मागा�ने जाऊ �कतो
पासून, �वातं�याचा प�व� संक�प ह�वता येत नाही.

जगाचा इ�तहास अनेक वेळा बद��ा आह ेया आम�या �व�ासाची आ�हा�ा पुनरावृ�ी करायची आहे



हे झटपट स�य घो�षत के�े आहे क� काय करावे हे ठरवणे सोपे आहे, परंतु
�वचार के�ा जाऊ �कतो �क �वा नाही.

महान सा�ा�ये न� झा��, परंत ुक�पना आज �टकून आहेत. �ा�स आ�ण
जार-सव� �नघून गे�े, तर �ां�तकारक �वजय आ�ण य�ासह पुढे गे�े.

गे�ा.

आ�हा�ा हे कबू� करताना खेद वाटतो क� आ�ही मानव - �यांना जीवनाची पूण� काळजी आहे
प�व� मान�े जाते; महान उ��व� भ�व�याची ��ी आपण पाहतो, �याम�ये मानव पूण�पणे आहे
�याने �ांतता आ�ण �वातं�याचा आनंद घेत�ा असावा - �या�ाही मानवी र� सांडावे �ाग�े.
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�ांती�या देवीचा अ�भषेक कर�यासाठ� काहीतरी, जे सवा �ना �वातं�य देई�
या �नराकरणाचा �याग आव�यक आह.े तरच माणसाकडून माणसाच े�ोषण अ��य आहे.
स�म होई�

गर तारी

काही वेळातच हॉ� �रकामा झा�ा. पं- मोती�ा� नेह, पं- मदनमोहन मा�वीय,
�व��भाई पटे� आ�ण मुह�मद अ�� �जना - एव�ा मो�ा सभागृहात फ� चार �ोक
तो खुच�त �ांत बस�ा होता.

भगत�स �ग आ�ण बटुकेवरा आपाप�या �ठकाणी आनंद� आसनात उभे होते. �यांचे
न�तेचा अनोखा आनंद चेह�यावर �दसत होता. �या�या डो�यात चमक होती,
आवाज ठाम होता. ते पु�हा पु�हा गज�ना करत होते-

"इ�क�ाब �ज �दाबाद! सा�ा�यवाद कोसळत नाही! जगाती� कामगारांनो, संघ�टत �हा!"

बराच वेळानंतर कॉ��टेब�चा एक गट घाब�न मी�ट �ग हॉ�म�ये आ�ा. खाक� रंगीत
�ट�-बँड आ�ण डो�यावर जाड टोपी घात�े�या या धाडसी त�णा�ा पा�न सै�नकांची ट�म
टेरी आवाफचे मु�य काय�कारी अ�धकारी रा�ह�े. �याने ��न �वचार�े, "बॉ�ब�ोटाचे भयंकर
तू काय के�ेस? "

�या�या �र�हॉ��हरसह खेळत, भगत�स �ग हस�े आ�ण �हणा�े, "होय, आ�ही ते के�े.
आहे. "

एवढे बो�ूनही ��पाई �या�ा अटक कराय�ा पुढे जात न�हता. �यामुळे
�याची भीती पा�न भगत�स �ग आ�ण बटुकेवार यांनी आप�� �र�हॉ��हर समोर�या टेब�ावर ठेव��.
�यावर घा�ा �ख�ात ठेव�े�या सव� गो�याही जवळच ठेव�या हो�या. भगत�स �गने हात वर के�े
मोठे झा�े आ�ण हस�े, जे बंद� अस�याच ेसू�चत करते.

टेरीने धैय� गोळा के�े आ�ण मोज�े�या पाव�ांनी पुढे �नघा�ो. भगत�स �गने �याची टोपी घेत��
�याने ते काढ�े आ�ण हातात घेत�े आ�ण दो�ही पो��सां�या संर�णाखा�� �ांतीच �वधानसभेबाहेर आ�ा.
गे�ा.

थो�ा वेळाने दो�ही कै�ांसह पो��सांची गाडी पो��स चौक��या �द�ेने सरक��.



वडी�-मु�गा संघ

पो��स ठा�यात पो��स अ�धका�यान ेभगत�स �ग यांना �यांचे बयान न�दवाय�ा सां�गत�े.
�हणा�ा. परंतु �याने आप�े �हणण े�याया�यासमोर सादर करणार अस�याचे सांगत नकार �द�ा.
समोर उभे रहा �वरीत कारवाई करत दो�ही कै�ांना कारागृहात पाठव�यात आ�े. दर�यान
सरदार �क�न �स �ह यांनी मु�ा�ा भेट�याची �वनंती के��. पण �यांना भेट�याची परवानगी न�हती.
जे�हा भगत�स �ग यांना हे कळ�े ते�हा �यांनी 26 ए��� 1929 रोजी �द��� कारागृहातून आप�ा जीव घेत�ा.
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व�ड�ांना प� ���ह�े. या प�ानुसार-

�� जे�

26-04-1929
��य बाबा महाराज,

वंदे मातरम्!

आज आ�हा�ा 22 ए��� रोजी पो��स �ॉकअपमधून �द��� कारागृहात �ानांत�रत कर�यात आ�े आहे.
आ�ण स�या ते �द��� कारागृहात आहेत. 7 मे रोजी कारागृहात खट�ा
असे� गॅ�बन एका म�ह�यात सव� नाटक संपे�. अ�धक काळजी करणे
हे मह�वाचे नाही. म�ा कळ�े आहे क� तु�ही �च� येथे आण�े आहे, काही वक�� इ.
�या�या�ी बो��ो आ�ण म�ा भेट�याचा �य�न के�ा. पण सव� काही नाही
�क�े. म�ा आजूबाजू�ा कपडे �मळा�े. �या �दव�ी तु�ही �च� आणा� �या �दव�ी बैठक होई�. वक��
�व� ेष गरज वगैरे नाही. एखा�ा गो�ीब�� थोडे बो�ा
म�ा आवडते. पण �या गो��ना फारसे मह�व नाही. तू खाम वाह यदा
�खापत होणार नाही जर तु�ही भेटाय�ा आ�ात तर तु�ही एकटेच या�. वचन
सा�हबा�ा सोबत आणणार नाही. खाम वाह ती रडे� आ�ण म�ाही काही �ास हवा आहे
असे� तु�हा�ा भेट�यावरच घरची सगळ� प�र��ती कळे�.

होय, ��य अस�यास, गीता रहाया, नेपो��यनच ेजाड पु�तक 'सुआने उमरी' (जीवन-
�च�), जे तु�हा�ा मा�या �ाय�रीम�ये आ�ण काही �ीष� इं�जी कादंब�या सापडती�
(उपयस) घेई�. अका�दास �ाय�रीवा� कडून

कदा�चत काही कादंबरी सापडे�. बरं, बघूया. पो��स �ॉकअप आ�ण स�या जे�
मा�याबरोबर मा�या�ी खूप चांग�े वाग�े जात आहे. तु�हा�ा कोण�याही �कारची काळजी नाही
करे�

म�ा तुमचा प�ा मा�हत नाही, �हणून मी या प�यावर (काँ�ेस काया��य) ���हत आहे.
- नरसंहार

ब�याच �य�नांनंतर � ेवट� सरदार �क�न �स �ह यांना भेट�याची परवानगी �मळा��. 3
मे १ 9 २ On रोजी भगत�स �ग यांची तु�ंगात भेट झा��. �या वेळ� बाट�र असफ
अ��ही �या�यासोबत होता. बैठक�त �क�न �स �ग यांनी आप�े �वचार �� के�े.
�हणा�ा, "भगत काळजी क� नका! आ�ही आम�या सव� ���ने आ�ण कायदे�ीर यु��यांनुसार खट�ा दाख� क�.



�ढे� सरकारकडे तुम�या �वरोधात ठोस पुरावे नाहीत. म�ा �याया�यात आ�ा आहे
आमचा यु��वाद कोणीही पार क� �कणार नाही आ�ण �यायाधी�ाने तु�हा�ा सोडून जा�यास भाग पाड�े
जाऊया."

"पण बाबा, मी केस �ढव�या�या बाजूने नाही. माझी �ढाई
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स�याची आ�ण �यायाची �ढाई आहे; हे �स�ांताचा �सार कर�याचे एक साधन आहे. �हणून मी हे
हे �करण संर�णासाठ� नाही तर �ां�तकारकांना दे�ा�या कानाकोप�यात भडकव�यासाठ� आहे.
आ�ण इ���ाबचा नारा दे�यासाठ� मी �ढा देईन. "

जरी भगत�स �गांनी आप�ा �नण�य �द�ा होता, पण तरीही बॅ�र�टर असफ अ��
या �करणाबाबत �याची कायदे�ीर चौक�ी कर�यात आ��, �यानंतर दोघेही परत आ�े.
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अ�याय 14
इ�क�ाब �ज�दाबाद

"मी नक�ब �झ �दाबाद!" कोटा�त पाऊ� टाकताच भगत�स �ग आ�ण बटुके वरद.
�यायाधी� �ी. �मड�टन यां�या कपाळा�ा ध�का �ाग�े�या �ांतीचे �वागत के�े; भा
�हान करा c. �या�या समोर�या टेब�ावर हातोडा मारत तो मो�ा आवाजात �हणा�ा, "ऑड�र!
ऑड�र �ा! "

भगत�स �ग हस�े.

'इ���ाब �ज �दाबाद' हे ��द राजघरा�याती� ��येक सेवकावर ह��ा करायचे.
�ी.पु�े �कती खा��या कोटा�त होते. �याने ते आण�े
�हणा�े, "या �ां�तकारकां�या हाता -पायावरी� बे�ा घ� करा."

भगत�स �ग आ�ण बटुके वरद यां�या �याया�यात उभे रा�ह�यानंतर सरकारी वक��
आप�ा यु��वाद सादर के�ा, "�म�ोद! या दोघांवर क�म 307 अंतग�त मानवा�धकार
क�म 3 नुसार बॉ�ब�ोट कर�याचा �य�न न के�याचा आरोप.
साज �ट टेरी�या सा�ेसोबत, हे एकोणीस �ोकां�या सा� आहेत
गु�हेगारांना ��ारीने आ�ण ��ारीने अटक कर�यात आ�� आहे. "

�यायाधी�ाने व�क�ांनी �द�े�या फाई�कडे थोड�यात पा�ह�े. ��य�ात ते दाख� करतात
आधीच वाच�े होते. पण ते पेपर वाच�याची कृती करताना, �याने
कै�ाकडे पा�न �वचार�े, "तुम�यावरी� या आरोपांब�� तु�ही काय �हणू �कता?
तु�ा पा�हजे?"

"हो! या सव� सा� आ�ण पुरावे बनावट आहेत." भगत�स �ग �ांत आवाजात �हणा�े.

"याचा अथ� तु�ही �वधानसभेत बॉ�ब फेक�ा नाही?" सरकारी वक�� �चड�े
मी पूण� �वचार�े.

"नाही! आ�हीच बॉ�ब फेक�े. पण सा�ीदार �हणतात तसे ते खरे नाही.
�यांनी आम�या हातातून �र�हॉ�वर �हसकाव�े नाही, आ�ही �यांना बाजू�ा ठेव�े होते. "

"पण तु�ही भयंकर गु��ामुळे बॉ�ब फेकून �ोकांना ठार मार�े आहे
आपण ते नाका� �कत नाही? "

"हा आरोप देखी� चुक�चा आहे. आप�याकडे मानवतेब�� इतके � ेम नाही �जतके आपण करतो.
मानवी जीवनाब�� आप�याकडे �चंड क�पना��� आहे. �हणूनच आ�ही



दे�वा�सयांनो, आप�या � ेतकरी-मजुरांना, गरीब बांधवांना आ�ण ब�हण�ना अ�याचारा�या साखळ�पासून वाचव�यासाठ�साठ� अस ����म�ये बॉ�ब फुट�ा आहे. कोण�याही�या उप��तीत
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आम�याब�� कोणतेही वैर न�हत.े जर तो असे� तर आ�ही �या ����ा थेट ��य क�.
�या�यावर बॉ�ब बनवून आ�ण फेकून. आ�ही � ूटर�ा मा� �क�ो असतो, पण आ�ही ते सव� के�े.
नाही आ�ही �रका�या �ठकाणी बॉ�ब फेक�े होत.े आ�हा�ा कोणा�ाही मारायचे न�हते. "

"ठ�क आहे, �हणजे तु�हा�ा फ� फटाके उडवायचे होते?" सरकारी वक�� �वतः
�वचार�े.

भगत�स �गने �त�याकडे ती�णपण ेपा�ह�े आ�ण नंतर हस�े आ�ण �हणा�े, "होय, तुमचे आयु�य
आ�हा�ा या कोट��मम�य ेफटाके पेटवून इथे यायचे होते. यावर पैज �ावून
मंचातून आ�हा�ा आम�या दे�वा�सयांना सांगायचे होते क� ही �वधानसभा एक सापळा आहे. हे
तुमचे काही भ�े होणार नाही, पण सापळा �ावून तुमची मान पळव��
गु�ाम�गरी�या जा�यात अ�धक अडकून पडे�. वेळ�च सावध �हा, सतक�  रहा
जा. "

भगत�स �गांचे खो� बो��े�े उ�ार �याया�यात उप��त �ोकां�या मना�ा ��� करतात.
ते के�ं ��येका�या नजरा �या ती�ण �ही आसनावर ��र हो�या. �याती� ��येक ��द
�ोक मा�या ऐवजी ऐकत होते. बॉ�ब�ोटानंतर �यां�यापैक� कोणा�ाही वाट�े नाही
मागचा हेतू असा असे�.

भगत�स �ग पुढे �हणा�े, "जे�हा आ�ही इ�क�ाब �ज �दाबादचा नारा �ावतो, ते�हा �ोकांनी
आमची �ांती फ� बॉ�ब-बं�का आ�ण �ह �साचारावर आधा�रत अस�याचे �दसते.
�या�या पायावर उभा आहे. पण तस ेनाही. आमची �ांतीची संक�पना इतक� चांग�� नाही
आहे. आ�हा�ा जु�मी राजवट आणून �ांती करायची आहे. पण फ� �वना�
करणे �हणजे �ांती नाही. क�याणकारी �व� ेने �या�या जागी के�े पा�हजे
नावी�य ही खरी �ांती आह.े आ�ही ते मनापासून जाहीर करतो. �याच �ांतीची
आ�ही घोषणा देतो. "

हळूहळू भगत�स �गांनी दरबारात ��येकाचे चेहरे पा�ह�े. कपाळावर घाम
�ॉप�ा �वचार�े आ�ण �या�या उ�कट आवाजा�ा � ंभर ��द बनवत �हणा�ा, "�यायाधी�
सर, आ�हा�ा खा�ी आहे क� तु�ही आ�हा�ा सवा�त कठोर ���ा �ा�. पण आ�ही फ� आहोत
असे �हणायचे आहे क� सा�ा�यवाद� राजवट� दोन �ोकांना �ास देऊ �कते,
क� �कतो; परंतु यामुळे �या�या क�पना, त�वे आ�ण संक�पना न� झा�या नाहीत.
जाऊ �कतो सर, कण�ब�धरांना ऐकाय�ा, �यांना वेळ�च सावध आ�ण सावध कर�यासाठ�
आ�ही �वधानसभेत बॉ�बचा �ोटक आवाज उठव�ा आहे, हे आ�ही आहे
तु�ही �वीकारता का यासाठ� आ�ही सव� �कार�या ���ेस सामोरे जा�यास तयार आहोत, कारण
आमचे संपूण� आयु�य �ांती�या �ब�वेद�साठ� सम�प�त आहे. "

भगत�स �ग आ�ण बटुकेवराद यांनी 6 जून आ�ण सोमवारी �नवेदन सादर के�े
�याची चाचणी 10 जून रोजी संप��. 12 जून�ा �याया�यात हजर
पृ� 140 वर �नका� जाहीर कर�यात आ�ा. �यात �हट�े आहे क� "उ���ा�या कौतुकात
�कतीही पू� बांध�े गे�े अस�े तरी यामुळे गु�हे ��यम होत नाहीत. �यामुळे बेकायदे�ीर
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आ�ही या दोन गु�हेगारांना तोडफोडी�या आरोपाखा�� ज�मठेपेची ���ा देऊ.
�हणजेच का�ापानीची ���ा देण.े "

�नका� ऐक�यावर सगळे �णभर �त� झा�े. ���ा होई� अस ेमान�े जाते,
पण कोणीही ज�मठेपेची क�पना के�� न�हती. �ोक कुजबुजू �ाग�े;
भाव�नक �ोकां�या डो�यातून अ� ू वा� �ाग�े.

पण ���ा ऐक�यानंतरही भगत�स �ग आ�ण बॅगेट 'इ���ाब' वर हस�े
'�ज �दाबाद'�या घोषणा �द�या जात हो�या.

मृ�यू संप

�याया�याने आप�ा �नका� �द�ा होता. पण भगत�स �ग यांचे नाव असणे
यामुळे, �या�या�ी संबं�धत �करणात कारवाई होणे बाक� होते. �यामुळे �यायाधी�
आ�ण बटुकेवाड� �ाहोर तु�ंगात ह�तांत�रत कर�याचा आदे� पा�रत के�ा.
�याच �दव�ी �यांना �द����न �ाहोर�ा रे�वेने वेगवेग�या कंपाट�म �टम�य ेठेवून ने�यात आ�े.
गया. �टे�नवर ये�यापूव�, भगत�स �ग यां�या �वनंतीव�न, अथ�संक�पाचा सद�य थोडावेळ
�याने �यांना बटुकेवर�या ड�यात आण�े. यादर�यान दोघांनी भ�व�याती� योजनांवर चचा� के��.
चचा� के��. �या �दवसात कारागृहाती� कै�ांची अव�ा अ�यंत दयनीय होती. अर ेनाही
�यामुळे पोषक आहार न�हता आ�ण मू�भूत आरो�य सु�वधा न�ह�या.
उप�� होते. एवढेच न�हे तर �यां�या�ी अमानुष आ�ण �ूरपणे वाग�े गे�े.
होते. प�रणामी, अनेक कैद� कुपोषण आ�ण इतर जीवघे�या आजारांनी ��त आहेत.
ते तु�ंगात मरत असत आ�ण इतर अनेक जण तु�ंगातून बाहेर येऊन भयानक जीवन जगत असत.
रोग वा�न ने�ा.

भगत�स �ग आ�ण बटुकेवाड� यांना युरो�पयन �ासां�या � ेणीत ठेव�े अस�े तरी,
�जथे �यांना सव� �कार�या सु�वधा उप�� हो�या. पण भगत�स �ग हे �यां�या �वतःसारखेच आहेत
ते सव� आ�ण दे�ा�ा �ुट�यासाठ� उ�सुक होते. �यांनी ठरव�े क� कैद� �र आहेत
सुधार�यासाठ� आ�ण सरकारचे अमानुष कृ�य थांबव�यासाठ� तु�ंगात पोहोचताच �यांचा मृ�यू झा�ा.
उपोषण सु� के�े. ��येक वेळ� �माणे, या वेळ� देखी� वॉ�ेटमधी� �वजे�यांपैक� एक
तो �व�सनीय सहा�यकासारखा �यां�यासोबत होता.

�ाहोर�ा पोहोच�यानंतर बटुकेवार�ा �ाहोर स��� जे� आ�ण भगत�स �ग यांना �मयांव�� कारागृहात पाठव�यात आ�े.
पाठव�े.

भगत�स �ग �या राजक�य �ां�तकारकांना भेट�े जे सरकार�वरोधी होते
चळवळ आ�ण उप�मांमधी� सहभागामुळे �या�ा अनेक वष � ���ा भोगावी �ाग��.
�यां�या सहकाया�ने 14 जून 1929 रोजी भगत�स �ग यांनी कारागृह सुधारणेची मागणी के��.
बेमुदत उपोषणाची घोषणा कर�यात आ��.

सुखदेव, य�त ��नाथ,
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�ां�तकारकांना राजगु, जयदेव कुमार, गया �साद, अजय घोष, ��वावमा इ.
पकड�े गे�े. या सवा �ना �ाहोर�या बॉट� जे�म�ये ठेव�यात आ�े होते. अर ेकधी
15 जून 1929 रोजी भगत�स �ग�या आमरण उपोषणाची मा�हती �मळताच, �या�ाही या उपासमारीची मा�हती �मळा��-
संपात सामी� झा�े.

१ June जून १ 9 २ On रोजी भगत�स �गने पंजाब रा�याचे महा�नरी�क �मयांव�� कारागृहातून पाठव�े.
�म�टर जे��ा प� ���ह�े. या प�ानुसार-

"��य सर,

वाळू गोळ�बार �करणात अटक के�े�या आणखी एका युवकासह
मा�यावरही खट�ा चा�व�ा जाई�, माझी �द����न �मयांव�� कारागृहात बद�� झा��
गे�ा आहे. �या खट�याची सुनावणी 26 जून 1929 रोजी सु� होणार आहे. म�ा हे समजते
कोणता आ�मा म�ा येथे ह�व�यास �वृ� करत आहे हे जाणून घे�यात अ�म?

काहीही असो, �यायाची मागणी आह ेक� ��येक आरोपी�ा �या सु�वधा �ा�ात,
जेणेक�न तो �या�या केसची तयारी क� �के� आ�ण केस �ढू �के�. पण इथे राहतो
माझे �वतःचे वक�� कस ेअसती�, कारण माझे वडी� आ�ण माझे वडी� मा�यासाठ� येथे आहेत?
इतर नातेवाईकां�ी संपका�त राहणे कठ�ण आहे. हे �ठकाण अगद� वेगळं आहे, पण
हे �कतन आहे आ�ण �ाहोरपासून खूप �र आहे. "

प�ात जे ���ह�े होते ते कायदे�ीर ���कोनातून पूण�पणे बरोबर होते. �यामुळे �वरीत कारवाई करा
एका आठव�ातच भगत�स �ग �ाहोर स ��� जे�म�ये ह�व�यात आ�े.
भगत�स �ग आप�या सोबती�ा पोहोच�यावर आनंदाने भ�न गे�ा. �यापैक� ��पट यु
संवाद झा�ा.

�वकरच, या उपोषणावरी� स�व�तर �ेख वत�मानप�ांम�ये ��स� होऊ �ाग�े;
कै�ांबाबत सरकार�या वाग�यावर ट�का होऊ �ाग��. या संदभा�त, 30 जून
१ 9 In म�ये अमृतसर�या �ज��यनवा�ा बाग येथे नगरपा��का काँ�ेस आ�ण नौजवान भारत सभा झा��.
संयु� बैठक झा��, �यात एकमताने एक ठराव मंजूर कर�यात आ�ा-

"अमृतसर�या नाग�रकांची ही बैठक भगत�स �ग आ�ण बटुकेवार यांनी चौदा �दवस आयो�जत के�� होती.
राजक�य कै�ां�ी गैरवत�न के�या�या �नषेधाथ� सु� झा�े�या उपोषणाची ��ंसा
आ�ण �यां�याब�� सहानुभूती दाखवत नोकर�ाही�ा इ�ारा �द�ा क� जर
जर �या�या जीवा�ा काही धोका असे� तर ती �याची जबाबदारी असे�.

10 जु�ै 1929 �ा �ाहोरम�ये �ी कृ�णा, �ी कृ�णा�या दरबारात वाळू ह�याकांड.
सुनावणी सु� झा��. भगत�स �गांचे आमरण उपोषण अखंडपण ेचा�ू होते, �यामुळे
�यामुळे �याची आ�ण �या�या साथीदारांची �कृती �दवस ��दवस खा�ावत चा��� होती.
याच कारणामुळे �या�ा आ�ण बटुकेवड��ा एका खंदकावर बसव�यानंतर �याया�यात आण�े गे�े.
�याची ही अव�ा पा�न उप��त �ोकां�या डो�यात पाणी आ�े.
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१४ जु�ै १ 9 २ On रोजी भगत�स �ग यांनी गृह सद�या�ा प� ���ह�े, �यात या माग�या
उ��ेख-

Political राजक�य कैद� अस�यान ेआ�हा�ा चांग�े अ� �द�े पा�हजे. आम�या अ�ाचे
पातळ� युरो�पयन कै�ासारखीच असावी. आ�ही समान डोस �वचारत नाही, परंतु
तो तसाच असावा.

• आ�हा�ा �मा�या नावाखा�� तु�ंगात मानहानीकारक काम कर�यास भाग पाड�े जात नाही
जाय�ाच हवे

Pre कोण�याही अडचणी��वाय पूव�-मा�यता�ा�त पु�तके आ�ण �टे�नरी �मळव�याची सु�वधा �मळवणे
पा�हजे.

• ��येक कै�ा�ा �कमान एक दै�नक वृ�प� �मळा�े पा�हजे.

Prison ��येक कारागृहात राजक�य कै�ांचा एक �व� ेष वॉड� असावा, �याम�ये ते सव�
आव�यकता पूण� कर�यासाठ� एक सु�वधा असावी, जी युरो�पयन आ�ण अ
कारागृहात राहणा�या सव� राजक�य कै�ांनी एका वॉडा�त एक� राहाय�ा हवे.

• नान सु�वधा उप�� असावी.

• �व� आ�ण �व� कपडे उप�� असावेत.

Jag �ी जगत नारायण आ�ण खान बहा�र हाफ�ज �हदायत यूपी- जे�-सुधार स�मती
�सेनने ��फारस के�� क� राजक�य कै�ांसोबत चांग�या वगा�ती� कैद� असावेत.
जसे आपण वाग�े पा�हजे, ते आप�यावरही �ागू झा�े पा�हजे.

भगत�स �ग यांनी मांड�े�या तु�ंग सुधारणां�ी संबं�धत त�य हा�या�द आ�ण तक� संगत होते. पण ते आहेत
अंम�बजावणी हा सरकारसाठ� स�मानाचा �� बन�ा होता. �याने वरी� मु�ा मांड�ा
नकार �द�ा.

बै�ां�या सुनावणीदर�यान, उपोषण झा�यासही आरोप�ना करावे �ाग�े
�या�ा हातकडी घा�ून कोटा�त हजर कर�यात आ�े. 17 जु�ै रोजी �याया�यात
भगत�स �गांनी हातकडी�ा �वरोध के�ा, अस े�हणत क� "एका सामा�य सै�नकासह
आ�हा�ा हातकडी बांधून आ�ही दे�भ�ां�या स�माना�या �वरोधात आहोत. �हणूनच आ�ही खट�यात अडक�ो
आव�यक कायदे�ीर त�ये ��ात घे�यास स�म नाही. जर तु�हा�ा तेच करायचे असे� तर हे आहे
तमा�ा थांबवा आ�ण पो��सांना �यांचे काम क� �ा. "
नाराज होऊन �यायाधी� �ी कृ�णान ेकै�ांवर ���तभंगाची कारवाई कर�याच ेआदे� �द�े.
कारागृह अधी�कां�या नावाने आदे� जारी.

एक�कडे कै�ांचे घसरते आरो�य ही सरकारसाठ� सम�या होती, �सरीकडे
आ�ण ती �या�यापुढे नतम�तक हो�यास अ�जबात तयार न�हती. �ेवट� मु�स�� समथ�न
घेत�े गे�े, �या अंतग�त भगत�स �ग आ�ण बटुकेवड�साठ� �वतं� जेवण दे�यात आ�े.
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ते झा�े. पण हे आमरण उपोषण वैय��क �वाथा�वर आधा�रत नाही.
प�रहत आ�ण इतरां�या क�याणा�ी संबं�धत होता, �हणून �याने खा�यास नकार �द�ा
�द�े. �याच वेळ�, अ�ी अट घा��यात आ�� क� सरकारी अथ�संक�पात कै�ांना पुरव�या जाणा�या अ�ाची र�कम आहे
आ�ण �तराचा तप�ी�वार तप�ी� �का��त के�ा पा�हजे आ�ण सव� राजक�य कै�ांना �द�ा पा�हजे.
समान �माणात �ागू के�े पा�हज.े

दर�यान, 21 जु�ै 1929 रोजी नौजवान भारत सभे�या सद�यांनी 'भगती �स �ह �दवस' साजरा के�ा.
साजरा के�ा. या �संगी सुमारे दहा हजार �ोकांनी एक� येऊन आमरण उपोषण के�े.
�यावर बस�े�या कै�ां�या आरो�यासाठ� देवाकडे �ाथ�ना के��.

यत��नाथांची �ता�मा

उपोषणा�ा बस�े�या कै�ांचे आरो�य �दवस ��दवस खा�ावत चा��े होते; भूक
डोळे अ�धका�धक �दसाय�ा �ाग�े होते. मृतदेह इतके कमकुवत झा�े होते क� �यां�याम�य ेबसणे
ताकद ����क न�हती. हे सव� असूनही, �याचा हेतू प�का होता; ते रॉक करतात
दयाळू �या�या �नण�यावर ठाम होता; तो माघार �याय�ा ��क�ा न�हता. या�ारे सरकार
�ास वाढत होता. कैद� �यांची मागणी पूण� कर�यावर ठाम होते.
होते. �यांची �बघड�े�� ��ती पा�न दे�ा�या �व�वध भागात आंदो�ने सु� झा��.
अनेक प�कार नेतेही �यां�या समथ�नाथ� आ�े. सरकारवर वाढता दबाव
जात होता. �या�ा कै�ाचे उपोषण मोडण ेआव�यक झा�े. पण �यांची मागणी
�या�ा �व�ास ठेवणे देखी� मा�हत न�हत.े � ेवट� �या�ा खा�यास भाग पाड�याचा �य�न के�ा
गे�ा. �यां�या पे��म�ये सुगंधी अ� ठेव�यात आ�े होते; पा�या�या जागी �धाची भांडी
ठेव�े होते. पण हे सु�ा अपय�ी ठर�े. �वातं�या�या या मताचे
उपोषण तोडणे सरकार�या क�पनेइतके सोपे न�हते.

जे�हा बाट�� तु�ंगात ���यांची ��ती �बघड��, ते�हा भगत�स �गने �यांना उपवास के�ा.
पूण� कर�यासाठ� संदे� पाठव�ा. या संदे�ात ते �हणा�े क� "तुमचा पा�ठ �बा
�यातून आ�हा�ा खूप काही �मळा�े आह.े पण आता तु�ही उपोषण संपवा आ�ण स�या�ह सु� करा.
�ढाई � ेवटपय �त �ढ�याची जबाबदारी मा�यावर आ�ण पा�कटावर सोडा.

'सरकारचा असंतोष आ�ण बॅ�युएट वॉर एकटा �ढा', असे यत��नाथ �हणतात
खरी दे�भ�� �वीकार�� गे�� नाही. �याची �कृती झपा�ान ेखा�ावत अस�� तरी
तथा�प, आप�या �तावर ठाम रा�न �यांनी उपोषण संपव�यास ��पणे नकार �द�ा.
ते के�ं

य�त ��नाथांची �कृती खा�ावत चा��� होती. तपासणीनंतर डॉ�टरांनी �या�या �रीराचा अहवा� �द�ा
मृ�यूची भेट फ� �दयाभोवतीच रा�ह�� आहे. �यांचे उव��रत अवयव अपंग आहेत
हे संप�ं �यामुळे �यां�या जग�याची आ�ा जवळजवळ संप�� आहे. या अहवा�ातून
सरकार उडव�े गे�े. तु�ंगात एका आंदो�काचा मृ�यू झा�याने दे�ाती� �ोकांची सं�या �कती मोठ� आहे?
अंतवा�ह येई�, असा �वचार क�न � ेवट� 2 स�ट�बर�ा सरकारने तु�ंग उप-�ापन के�े.
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स�मती �ापन के��. दर�यान, रा�यपा�ां�या स��याने भगत�स�ग यांना तु�ंगातही टाक�यात आ�े.
ह�तांत�रत के�े होते. स�मती सद�यांनी कै�ांची भेट घेऊन घोषणा के��
ते �हणा�े क� जर �यांनी उपोषण सोड�े तर यत��नाथ यांना सोड�यात येई�.

एका स�य-दयाळू भगत�स �ग �म�ा�ा असे मरताना बघू �कत नाही. �यांचा स��ा
पण इतर कै�ांनी उपोषण संपव�े. पण �नधा�रीत यत��नाथांनी पाठपुरावा के�ा
जा�यास नकार देत उपोषण सु� ठेव�े. कै�ाचे उपोषण समा�त
सरकारही आप�या ��दावर माग ेहट�े. या धोरणामुळे वेगाने जाणारे �ोक �त� रा�ह�े.
�या�ा यो�य उ�र दे�यासाठ�, तो 4 स�ट�बरपासून पु�हा उपोषणा�ा बस�ा.

13 स�ट�बर हा भारतीय �वातं�य��ा�या इ�तहासाती� काळा �दवस आहे
आ�े. दे�भट य�त ��नाथ यांचे आज�या �दव�ी �पारी 1: 5 वाजता कायमचे �नधन झा�े.
मी डोळे �मट�े. ���ट�ां�या � ेवट�या �ासापय�त �ढणा�या या महान �ता��याने जीवनदान �द�े
�याऐवजी �याने आनंदाने मृ�यूचे वण�न के�े.

यत��नाथां�या हौता��याने संपूण� दे� हादर�ा. सरकार�वरोधी वधू
ती� के�े. �ठक�ठकाणी आंदो�न ेक�न सरकार�ा �वरोध कर�यात आ�ा. बात�या-
ही घटना प�ाती� बातमीम�ये �दसून आ��. यत��नाथां�या मृ�यूने सरकार�ा गु�हेगार ठरव�े
�या�ा जनते�या गो�यात उभ ेकर�यात आ�े.

आता सरकार�ा हे उपोषण �वकरच संपवायचे होते. �ां�तकारी �चकाट�
�यापुढे नतम�तक होणे �याने �वीकार�े होते. तर �या काळाती� ने�यांना भेटून
भगत�स �ग यांना उपोषण संपव�यासाठ� समजावून सांग�यात आ�े आ�ण स�मतीन ेते सादर के�े.
के�े�� ��फारसही �वीकार�� गे��.

� ेवट� 5 ऑ�टोबर 1929 रोजी भगत�स �गांनी आप�े ऐ�तहा�सक उपोषण संपव�े.
घो�षत के�े. �यांचे उपोषण 114 �दवस चा��े. या �न�म�ान ेसव�
आंदो�कांनी एक� येऊन 'दा�-रोट�' जेवण क�न उपोषण संपव�े.
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अ�याय 15
सरफरो�ी क� तम ना

नाही . याकंदम�ये चार �ोक आय�युचे बन�े�े आहेत. यापैक� तेरा
�ां�तकारी - भगत�स �ग, बटुके वर डी, सुखदेव, राजगु, कम�नाथ �तवारी,
�क�ोरी�ा�, ��वावमा, गाय�साद, सुर�ा पांडे, अजय घोष, कंुदन�ा�, दे�राज आ�ण
� ेमद-यांना पो��सांनी पकड�े. सहा �ां�तकारक - चं�� ेखर आझाद, देव
दास, कै�ा��पत, भगवती चरण वोहरा, य�पा� आ�ण सतगु दया� यांना फरार घो�षत के�े.
�द�े होते. ���े�या भीतीमुळे आ�ण वैय��क �हतसंबंध आ�ण कमकुवतपणामुळे उव��रत पाच �ोक.
सरकारी सा�ीदार झा�े. इनाम फण��नाथ घोष, जयगोपा�, मनमोहन बंजी, हंसराज
वोहरा आ�ण ���त कुमार मुखजी भेट�े. �ांती�या मागा�वर एक� कूच करत आहे
ते एकमेकांची ��� बनती� याची कोणी क�पनाही के�� न�हती. परंतु
तीच गो� वा�तवा�या पृ�भागावर होती. समोर आप�े �वतःच े�म� बनणे
ते कोट��मम�ये उभे होते आ�ण एकामागून एक सव� रह�ये उ�गडत होती.

तेरा पकड�े�या �ां�तकारकांचा एक गट भगत�स �गां�या ��येक हावभावावर मरणार होता.
तयार होता. दे�ावर मरत अस�े�े हे तापट दे�भ� आप�या र�ाचा ��येक तुकडा दे�ा�ा देतात.
� ेड करायचे होते. �या�या �दय, मन, �रीरा�या ��येक ��राम�ये दे�भ��
र� चा�ू होते. जे�हा हे �स �ह दरबारात येत असत ते�हा हातकडीत पकड�े जायचे, 'इ���ाब'
'�झ �दाबाद' आ�ण 'वंदे मातरम' �या घोषांनी गूंज होई�. �यां�या ओठांवर एक
ते गाणे होते

"सरफरो�ीची इ�ा आता आम�या �दयात आहे.

बाजू-ए-का�त�म�ये �कती जोर आहे ते पाहावे �ागे�.

वेळ येऊ दे, मी तु�ा सांगेन, आका�,

आ�ही सांगतो �क �वा आतापासून आम�या अंतःकरणात आहोत.

ओ �ाहीद मुक क� �म�ती, मी तु�यावर जगतो,

आता तुम�या �हताची चचा� नॉन�या �च�पटात आहे.

सफ� रो�ीची इ�ा आता आम�या �दयात आहे. "

हे गाणे इतके �ोक��य झा�े क� दे�ा�या कानाकोप�यात�या त�णांनी ते साव�ज�नक रंगमंचावर वापर�े.
गाय�ा सु�वात के��.
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सरकार�ा हे �करण गु�तपण ेसंपवायचे होते; पण हे एकहे सोपे �करण न�हते, जे सहजपण ेदडप�े जाऊ �कते. या �करणाचे
�ोक��यता इतक� वाढ�� होती क� ती दे�ा�या सीमा ओ�ांडून परदे�ात पोहोच��.
होते. �या �दव�ी आरोपी �याया�यात हजर होते, आत�े भाग भर�े असते.
दारापासून र��यापय �त �ोक �याची एक झ�क पाह�यासाठ� तास�तास थांबायचे.
सरकार�ा भीती होती क� उ�ट �नण�य �ोकांना चाचणी दर�यान भडकवू �कतो. �याचे
ठोस उपाययोजना करणे आव�यक होते.

12 स�ट�बर 1929 रोजी ���ट� सरकारने क� ��य �वधानसभेत एक �वधेयक मांड�े.
याअंतग�त आरोपी�या अनुप��तीतही �यायाधी�ांना खट�ा चा�ू ठेव�याचा अ�धकार दे�यात आ�ा.
अ�धकार �द�े गे�े. आरोप�ना �याया�यात आणण ेहा यामागी� सरकारचा हेतू आहे.
खट�ा �वकरात �वकर संपवायचा होता. �त�ा हे नको होते
चाचणीची �योत भयंकर आगीचे �प धारण करो.

असबा��ती� �वरोधी प�ाचे नेते प.ं मोती�ा� नेह होते. �यांनी या �वधेयकावर सरकार�ा �वचार�े.
�या�या�ी जोरदार वाद झा�ा. �यांचे न सांगता येणारे वाद कमी करणे सरकार�या हातात नाही.
होते. �वरोधकांची ती�ण वृ�ी पाहता केवळ चार �दवसांनी सरकारने हे �वधेयक मंजूर के�े.
जनमत साठ� �सा�रत. पण �याचवेळ� �याची जा�हरातही के�� गे��
आव�यक अस�यास, सरकार �याचा �व� ेषा�धकार वाप� �कते. संपूण� दे�
हे समज�े होते क� सरकार कोण�याही �क �मतीत हे �वधेयक मंजूर क�नच मरे�.

जसे क� सव��ात आहे, �व� ेषा�धकार वापरताना 1 मे 1930 रोजी
त�का��न रा�यपा� �ॉड� इ�रवन यांनी '�ाहोर ष� ं� �करण � े�क' नावाचा आदे� �द�ा.
उ�ीण�. या अंतग�त तीन �यायाधी�ांचा समावे� अस�े�ा �व� ेष �याया�धकरण नेम�यात आ�ा.
पंजाब उ� �याया�याने या �व� ेष �याया�धकरणाची �ापना के�� होती. �याचे इतर मु�े जे-
कोड��म, तर �यायमूत� आगा हैदर आ�ण जी-सी-�हटन हे �याचे सद�य होते.

�याया�या�ा आरोपांचे अनुप��तीत बचाव कर�याचे अ�धकार दे�यात आ�े
व�क�ा�या अनुप��तीत, बचाव सा�ीदार �क �वा सरकारी सा�ीदारा�या अनुप��तीत
या �करणात वाद न घा�ता एकतफ� �नण�य �द�ा जाऊ �कतो.

भगत�स �गां�या ��ीने या �याया�धकरणाची �ापना बेकायदे�ीर होती, �हणून �यांनी ती नाकार��.
��नाची घोषणा के��. पण काही �म� �या�या �नण�या�ी सहमत न�हते.
�या�या ���कोनातून, �याया�यात जाऊन �याची क�पना साव�ज�नकपणे ��स� करणे अ�धक आहे
ते यो�य होते. जरी �रद�� भगत�स �ग नवीन प�र��तीनुसार नवीन �वचारधारा �वीकारत होते.
�यांचे पा�न के�े गे�े, तथा�प, व�तु��तीचे पा�न क�न �यांनी �याया�यात जाणे �वीकार�े.
घेत�े.

गैरवत�नाची पुनरावृ�ी
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�ाहोर ष� ं� चाचणी 5 मे 1930 रोजी पु�हा सु� झा��. �करण अ�ाप ��ं�बत आहे
कारागृहा�गत�या �याया�यात चा�ू होते. पण आता पुंछ येथे �याया�य �ापन कर�यात आ�े आ�ण
तेथे अ�युत ने�े जाऊ �ाग�े. मागी� �याया�यीन कामकाजात
जनतेम�ये �ोक��य हो�यासाठ� कै�ांसाठ� �का�न आ�ण समथ�न



एक�ीकरणासाठ� उपयु� होते - याचा �वचार क�न सरकारने �याया�यीन कामकाजाचे �का�न बंद के�े
�ावा

M-c-h- कडनोड सरकार�या वतीने या खट�याची व�क�� करत होते. अरे
आरोप�वर तीन आरोप कर�यात आ�े-

• ष� ं� आ�ण �स�ांत.

• दरोडा आ�ण बॉ�ब बनवणे.

Emp ���ट� स�ाटा�व�� बॉ�ब आ�ण इतर मा�यमांचा वापर.

आरोपी�या वतीने वक�� न�हता, �यामुळे �याया�धकरणाने ��येक आरोपी�ा �वचार�े
�हणा�े, "तुमची इ�ा अस�यास सरकार �वतः�या खचा�वर बचाव स��ा देऊ �कते."

अ�ा प�र��तीत, कायदे�ीर काय�वाहीवर �� ठेव�यासाठ� आ�ण चच�दर�यान स��ा घे�याक�रता भगवतसंघ.
�ा�ा �नीचंद यांची कायदे�ीर स��ागार �हणून �नयु�� �वीकार��.

12 मे 1930 रोजी सव� आरोप�नी दे�भ��ची गाणी गाय�� आ�ण 'इ�क�ाब �ज�दाबाद'
�या घोषणा देत �याया�यात हजर जे�हा इं�ज �यायाधी�
जे�हा �यांनी भाषांतर ऐक�े ते�हा ते रागाने भडक�े. �याने आरोप�ना ग�प राह�यास सां�गत�े
�हणा�ा. पण कोणीही या �वातं�य सै�नकांची पवा� के�� नाही. �यां�या सुरात
म�न झा�यानंतर, राजकुमार �ांती-�कव ओम�का� यां�या खा��� ओळ� गाय�या जाऊ �ाग�या-

"दे�ा�या व�ड�ांची काळजी कोण घेत,े

मी ऐक�े आहे क� आज आपण येथे म�े�म�ये असू!

इ�ाही तोही �दवस असे� जे�हा ��येका�ा �याचे रह�य �दसे�,

जे�हा तुमची �वतःची जमीन आ�ण तुमचे �वतःचे आका� असे�! "

अनेकदा सर�यायाधी� धूळ �वाहावर रागाव�े. �याने पो��सांना आदे� �द�े
आरोप�ना �ांत के�े पा�हजे. आ�ण पु�हा एकदा भूतकाळाची �ूरता
पुनरावृ�ी झा��. ��पायांनी �ा�ांनी भर�े�या �याया�यात आरोपी�ा �ाथ मारणे आ�ण ठोसा मारणे
सु�वात के��. हा अ�याय आ�ण अ�याचार पा�न �यायमूत� आगा हैदर संकटात सापड�े.
�नघ�यासाठ� खुच�व�न उठ�ो. �याया�या�या त�डावर �यांचे काजळ �नघून जाते
देते. �हणून, को डी���मने के�े�या वैय��क �ाथ�नेवर, ते पु�हा �यां�या जागी आहेत.
बस�ा. पण असे �हणत �याने आप�ा चेहरा वत�मानप�ा�या मागे �पव�ा
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"�कमान मी देवा�ा सांगू �कतो क� होय, अ�याय झा�ा, पण मी
मी मा�या डो�यांनी पा�ह�े नाही. "

�या �दवसाची काय�वाही पुढे ढक��यात आ��. कोड���मने आप�या �ट�पणीम�ये अस े���ह�े आहे
"आरोप��या गैरवत�नामुळे �नका� उ�ापय�त ��गत कर�यात आ�ा आहे,
�याया�य �रकामे कर�यात आ�े आ�ण आरोप वगळ�यात आ�े. "



पण फ� आगा हैदरने यावर असहमती द� �वत आप�� �ट�पणी ���ह��-
"आरोप�ना तु�ंगात पाठव�या�या �याया�या�या आदे�ात आ�ण मी काहीही सहभागी न�हतो
आज इथे जे काही घड�े �याम�येही मी �वत: �ा असमान करतो. ”

�यायमूत� आगा हैदर यांची ही �ट�पणी �यांना भारतीय इ�तहासात स�माननीय �ान देते.
�द�े. याचा सवा�त जा�त फायदा भगत�स �गांना झा�ा. सहकारी जो अजूनही कोटा�त आहे
ब�ह�कारा�ा सहमत न�हते, �यानेही आता �यांना सहमती द� �व�� होती. �याची फळे आ�ण
13 मे 1930 नंतर आरोपी �याया�यात गे�ा नाही.

सरकार�ा हे �करण �वकर संपवायचे होते. �हणून तो
र� क�न नवीन �याया�धकरण �ापन के�े इसम �जतस को डे��म आ�ण अगा
हैदर यां�या जागी दोन नवीन सद�य �यायमूत� जे-के-कॅप आ�ण �यायमूत� ए-�� कादर आ�े.
एक��त. ज�टस जी-सी-�हटन �या�या पूव��या ��तीत रा�ह�े.

आरोप�नी नकार �द�यामुळे �याया�धकरणाने एकतफ� काय�वाही के��. 26
ऑग�ट, 1930 रोजी तीन म�हने चा��े�� ही कारवाई बंद कर�यात आ��. ��कोणी एकक
काम संप�े होते; �नण�य सुर��त होता. तरीही पेपरची औपचा�रकता पूण� करत आहे
�याया�धकरणाने आरोपी�ा �याचे ��ीकरण दे�यासाठ� �याया�यात ये�यास सां�गत�े
�हणा�ा; पण भगत�स �ग आ�ण �या�या साथीदारांनी �यांचे ��ीकरण दे�यास नकार �द�ा.

भावा�ा प�

�याया�यीन कामकाजा�या समा�तीसह, भगत�स �ग�ा समज�े क� �याया�धकरण �वकरच होई�
तो �याचा �नण�य घेणार आह.े �यां�यासाठ� या �नण�यात

�या�ा ���ा सुचव�यात आ�� आह ेक� नाही याचीही जाणीव होती. �हणून �याने �याचा घेत�ा
धाकटा भाऊ करतार �स �ग�ा एक प� ���ह�े, �यात �याने भ�व�याब�� आप�� भीती �� के��
होते. या प�ानुसार-

"भाऊ कु�बीर �स �ह,

सत �ी अक�!

तु�हा�ा मा�हती असणे आव�यक आहे क� एका उ� अ�धका�या�या आदे�ाव�न माझी बैठक र� कर�यात आ�� आहे.
अंतग�त प�र��ती या �णी भेटू �कणार नाही आ�ण म�ा वाटते क� �वकरच
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�नका� सुनाव�ा जाई�. काही �दवसांनी �स�या कारागृहाचे चा�ान झा�े पा�हजे.
जाऊया �हणून एखा�ा �दव�ी तु�ंगात येऊन माझी पु�तके आ�ण इतर गो�ी घेऊन जा. NS
मी तु�ंगाती� उपअधी�कां�या काया��यात भांडी, कपडे, पु�तके, इतर कागदप� े पाठवीन,
या आ�ण �या म�ा पु�हा पु�हा मा�हत नाही क� या आठव�ाचे
या म�ह�यात जा�तीत जा�त, �नण�य आ�ण पावती के�� जाई�. या प�र��ती
जर मी आता इतर काही तु�ंगात भेट�ो तर इथे आ�ा नाही.

तु�ही वक�� पाठवू �कत असा� तर पाठवा. �सस� ऑफ ���ही�या बाबतीत



करायचे आहे वा�दा सा�हब �ांत �हा, घाब� नका.

- नरसंहार

स ��� जे�, �ाहोर

25 स�ट�बर, 1930 "

दर�यान, भगत�स �हची आई �वववती यांनी �यांना भेट�याची इ�ा �� के��. कु�बीर
�स �ग यांनी �वतः �यांना तु�ंगात आण�े. पण सरकारचा आदे� होता क� आरोप�कडून
कोणीही पूण� कर�यासाठ� परवानगी पा�हज.े तु�ंगात अधी�क �या�ा भगत �स �ग पूण� क� �द�ा नाही आहे.
�द�े. जे�हा भगत�स �ग यांना हे कळ�े ते�हा ते खूप �ःखी झा�े आ�ण �यां�या भावा�ा ए
प� ���ह�े-

"म�ा खूप माफ करा. तू आ�ास आ�ण भेटू �क�ा नाहीस. �ेवट�, तु�ा मा�हत आहे
हे आधीच होते क� जे�र बैठक��ा परवानगी देत   नाहीत. मग व�दा सह
आण�े? म�ा मा�हत आहे क� ती सतत घाबरत असते, पण या अ�व�तेत आ�ण �ासात
�या �क �वा फायदा? जे�हापासून म�ा कळ�े क� ती खूप रडत आहे, म�ा �वतः�ा अ�व� वाटू �ाग�े.
आहे. घाबर�यासारखे काही नाही आ�ण �यातून काही �मळवायचे नाही. सव� प�र��तीचे
�धा� करा. � ेवट�, जगाती� इतर �ोकही हजार संकटांम�य ेअडक�े आहेत आ�ण
मग जर तु�ही स�ग एक वष� भेटून समाधानी नसा� तर आणखी दोन �क�वा चार बैठकां�ारे.
जरी ते घेत�े जाऊ �कत नाही. म�ा वाटते क� �नण�य आ�ण चा�ानानंतर बैठक उघडे�.
जाऊया; पण तरीही परवानगी नंतर बैठक दे�यात आ�े आहे क� तो बनावट आहे तर नाही
�च �ता �क �वा फायदा?

- भगत�स �ग "

व�ड�ांना प�

सरकार�या सूचनेनुसार �याया�यीन कामकाज सरदार �क�न �स �ग यांना समज�े होते
�याया�धकरण भगत�स �ग�ा फा�ीची ���ा न�क�च देई�. त�ण मु�ाचे �हातारपण
मृ�यू�या क�पनेने �या�ा च�कत के�े. जरी तो �वतः खरा दे�भ� होता, पण
पु�� ेमाने �याचे मन ह�व�े. भगत�स �ग यांना वाचव�यासाठ� �यांनी

पृ� 98

�वतःचे �य�न सु� के�े. �याने �हाईसरॉय�ा प� ���ह�े. �यात
�यांनी दावा के�ा होता क� �या �दव�ी बै�ांचा मृ�यू झा�ा �या �दव�ी भगत�स �ग �ाहोरम�ये होते.
नाही, पण तो क�क�या�ा. ये� ू तेथून Yamlal, Kharar Bhandar Parimahal �व�ापक �वचार�े.
यांना प�ही ���ह�े होते

इथे, जे�हा भगत�स �ग यांना हे कळ�े ते�हा �यांना ध�काच बस�ा. �याच वेळ�
व�ड�ांना प� ���ह�े. �या प�ाचे काही मह�वाचे आ�ण मह�वाचे भाग खा�� देत   आहे
NS-



"��य बाबा महाराज!
वंदे मातरम्!

तु�ही मा�या बचावासाठ� �व� ेष �याया�धकरण पाठव�े आहे हे जाणून म�ा आ�य� वाट�े.
अज� प� पाठव�े आहे. ही बातमी इतक� �ःखदायक होती क� मी ती �ांतपणे सहन क� �क�ो.
क� �कत नाही.

तुमचा मु�गा �हणून, तुम�या �पतृभावना आ�ण इ�ांचा म�ा पूण� आदर आहे.
करे�; पण �याच वेळ� म�ा समज�े क� तु�हा�ा मा�या स��या��वाय करावे �ागे�.
�याबाबत अज� कर�याचा अ�धकार न�हता.

म�ा खा�ी आहे क� तु�हा�ा ह ेआठवत असे� क� तु�ही म�ा सु�वातीपासूनच हे सां�गत�े होते.
मी माझे केस �हाणपणान ेआ�ण माझे �ढावे हे �� कर�याचा �य�न करत आहे
बचाव यो�य�र�या सादर करा. सव� राजक�य असा माझा �व�ास आहे
काय�क�या�नी अ�ा प�र��तीत �याया�याची अवहे�ना क�न �या�वरोधात कारवाई करावी.
अ�ान दाखव�े पा�हजे आ�ण �या बद�यात �मळणारी कठोर ���ा हसून सहन के�� पा�हजे.
करावे

तु�हा�ा मा�हती आहे क� आ�ही या �करणात एक �व� ेष धोरण पाळत आहोत. माझे ��येक पाऊ�
ते धोरण मा�या �नयमांनुसार आ�ण वेळाप�कानुसार असावे. या �करणाचे
या काळात माझा एकच �वचार होता आ�ण तो �हणजे मा�या�व���या गु��ाचे गंभीर �व�प.
साठ� �तर�कार दाखव�यासाठ�. माझा नेहमीच राजक�य ���कोन आहे
काय�क�या�नी टाळावे आ�ण कायदे�ीर �ढा�बाबत कधीही �याया�यात जाऊ नये.
एखा�ाने काळजी क� नये. ते �वतःचा बचाव क� �कतात; पण नेहमी
राजक�य ��ा, वैय��क ���कोनातून नाही. या खट�यात आमचे धोरण
नेहमी या त�वा�ी सुसंगत आहे. आपण यात य��वी झा�ो क� नाही, हा �नण�य
मी देऊ �कत नाही आपण आप�ा धम� पूण� �न�वाथ� भावनेने करत आ�ो आहोत.

�ाहोर ष� ं� �करण काय�ा�या सहा�यक �नवेदनात �हाईसरायने असे �हट�े होते
या �करणात गु�हेगार कायदा आ�ण �यायाचा अपमान करत आहेत. ही प�र��ती
आ�ही काय�ाचा अनादर करत आहोत हे जनते�ा दाखव�याची ही संधी �द�� आहे.
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आपण आहात �ोक या पै�ूवर आम�या�ी असहमत असू �कतात. आपण �यापैक� एक होऊ �कता
NS पण याचा अथ� असा नाही क� तु�ही मा�या इ�े��वाय �क�वा मा�या मा�हती��वाय क� �कता.
मा�याकडून असे पाऊ� उच�ा. माझे आयु�य इतके मौ�यवान नाही
तु�ा समजते कारण म�ा मा�या जीवनाचे मह�व समजत नाही क� ते अमू�य असावे.
त�व एक �ब� देवून जतन के�े जावे. मी इतर सोबती �या �करणांम�य ेमाझे खट�े आहेत.
�ततकेच गंभीर. आ�ही वैय��क धोरणात अस�ो तरी आ�ही संयु� धोरणा�ारे उभे रा�
पण �याची �क �मत देऊ नका.

वडी�, म�ा खूप काळजी वाटते. म�ा भीती वाटते क� तु�हा�ा दोष देणे �क�वा
या कृ�याचा यापे�ा अ�धक �नषेध क�न मी स�यते�या सीमांवर अ�त�मण करत आहे.
हे क� नका आ�ण माझे ��द खूप अस� �मळवा नाही. तरीही, �� ��दात खूप
म�ा असे �हणाय�ा हवे क� जर इतर कोणी मा�या�ी असे वाग�े तर मी �या�ा सांगेन



दे��ोही पे�ा कमी काहीही समजत नाही; पण मी तुम�या प�र��तीत अस े�हण ू�कत नाही.

मी एवढेच �हणेन क� ती एक अ��पणा होती, जी मान�सक �ब��तेची कमी �ड�ी होती.
तो काळ होता जे�हा आप�या सवा �ची परी�ा घेत�� जात होती. बाबा, मी हे सांगतो
माझी इ�ा आहे क� तु�ही �या परी�ेत नापास �हा. मी तु�हा सवा�ना ओळखतो
जीवन भारत माते�या �वातं�यासाठ� ब��दान �द�े आहे परंतु या मह�वपूण� �णी
तू म�ा अ�ी कमकुवतता दाखव��स, मी हे समजू �क�ो नाही.

� ेवट� मी तु�हा�ा, मा�या �म�ांना आ�ण मा�या �करणात सामी� अस�े�या सवा�ना कळवतो.
म�ा असे �हणायचे आहे क� मी तु�ही उच��े�े पाऊ� �वीका� �कत नाही. मी आता आहे
मी माझे ��ीकरण सादर कर�यास तयार नाही, जरी �याया�य मा�या सहकारी अ�भयो�ा�ारे आहे.
के�े�ा कोणताही अज� �वीकारतो, तरीही मी माझा बचाव करत नाही
का?

म�ा असे वाटते क� �ोक या �वषया�ी पूण� तप�ी�ाने प�र�चत असती�, �हणून मी या प�ा�ारे जात आहे.
�का�नासाठ� �वनंती.

भगत�स �ग "

या प�ाने सरदार �क�न �स �ह यांना �यांची चूक कळ��. �यानंतर
भगत�स �गां�या इ�ेनुसार �यांनी ह ेप� अनेक �ह �द�, उ�� आ�ण इं�जी भाषांम�ये ���ह�े.
वत�मानप�ात �का�नासाठ� पाठव�े.

पृ� 100

अ�याय 16
फा�ीची ���ा

5 ऑ�टोबर 1930 �या रा�ी; कारागृहा�या वातावरणात खूप गडबड होती. तु�ंगातून
जाड, भ�कम �भ �त आ�ण चाणा� ���ण कधीच पा�ह�े नाही
एक सुंदर ��य आज �दसत होते. �हणून कै�ा�या �नज�न डो�यात चैत�य
ते घड�े न�हते. गंभीर चेह�यावर हा�य होते. ह�� �दवस,
जणू �नद�यी कु�पे उघड�� गे�� आ�ण देवाचे आ�ीवा�द �कट झा�े. कैद� आ�ण
अ�धका�यां�या सं�म� ग�पांम�ये �या अवचेतन जड व�तूही �यां�याम�ये जाग�क होतात.
सी भेट�े होते.

आज �ाहोर षडयं�ाचे आरोपी एक� � ेवटचे जेवण करत होते. हे



यावेळ� काही तु�ंग अ�धकारीही उप��त होते. ते सव� तु�ंगाती� अ�
होय, रसाळ पदाथ� काही अस ू�कतात! पण ताटात पड�े�या जाड भाकरी आ�ण
आंबट-मसा�ेदार मसूरचा मु�ा अतु�नीय बन�ा होता. ग�पांचा रंग जम�ा होता. जु�या
आठवण�ची पुनरावृ�ी होत होती. दर�यान, अ�धका�यांसोबत �वनोदही कर�यात आ�े.

पण अ�धकारी गंभीर �दसत होते. �यांना हा अ�हास सहन होत नाही
होते. आतापय �त �या�ा चोर आ�ण डाकंूसोबत राह�याची सवय झा�� होती. पण हे कैद�
इतर �कार होते. �या�यावर र�ाचा आरोप होता, दरो�ाचा आरोप होता. तरीही �यांचे
वत�न खरा आ�ण कुटंुब त�ण असे होते. �नसग� क�न �नरोगी असूनही, �यां�या
ते �ज��ने भर�े�े न�हते. ते �वतःसाठ� नाही तर संपूण� दे�ासाठ� �ढतात.
करत होतो. हा संघष� �यांना मारहाण, �यां�यावर अ�याचार आ�ण �यां�यावर कहर उडवणार आहे.
हे तु�ंग अ�धका�यांनाही सापड�े होते. काही अ�धका�यां�या ��ीने हा �वचार
अ� ू बाहेर आ�े होते. �स�या �दव�ी तु�ंगाभोवती पहारा कडक कर�यात आ�ा.

�याया�धकरणाचा �नण�य

7 ए टुबर, 1930; पहाटे �याया�धकरणातून एक �त कारागृहात आ�ा होता.
�नका� ऐक�यासाठ� आरोपी �याया�यात गे�ा नाही, �हणून माणूस
ऐकाय�ा आ�े. �याने 68 पानांचा �नण�य मनापासून उ�ार�यास सु�वात के��.
�हणा�े, "�ाहोर षडयं�ाचे मु�य आरोपी सरदार भगत�स �ग, सुखदेव आ�ण राजगु आहेत
फा�ीची ���ा. "

�णभर उप��त �ोक �त� झा�े. पण भगत�स �ग, सुखदेव आ�ण राजगु
�या�या चेह�यावर हसू खेळत होते. हे �या�ा आधीच कळ�े होते.
�यांनी 'इ�क�ाब �ज �दाबाद'चा नारा देत एकमेकांना �मठ� मार�यास सु�वात के��. �यांचे
आनंदा�ा सीमा न�हती. �याचा मृ�यू य��वी झा�ा.
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"कम�नाथ �तवारी, �वजयकुमार �स �ग, जयदेव कपूर, ��वावमा, गाय�साद,
�क�ोरी�ा� आ�ण महावीर �स �ह यांना का�ापानीम�ये ज�मठेपेची ���ा झा��.
कंुदन�ा��ा सात वष � आ�ण � ेमद�ा तीन वष� तु�ंगवास झा�ा. आई आ�ाराम, अजय
घोष, सुर�नाथ पांडे, दे�राज आ�ण �जत ��नाथ साया� दोषी �स� न झा�याने �यांना दोषी ठरव�यात आ�े.
कारण जाहीर के�े जात आहे. "संदे�वाहकान ेआप�ा ��द संपव�ा.

मु��ची बातमी ऐक�यावर तो �ःखी झा�ा आ�ण �या�या �व�ासाम�य ेभ�न तो 'जीवमु�' होणार होता.
तो �या त�णाकडे पा� �ाग�ा. �याच �दव�ी, तीन वीर नंबर 14 से�म�य ेह�तांत�रत कर�यात आ�े.
के�े गे�े. या पे��म�ये �या कै�ांना ठेव�यात आ�े होते, �यांना फा�ीची ���ा सुनाव�यात आ�� होती.
जायची सवय होती

सरकारने हा अहवा� गु�त ठेव�याचा �य�न के�ा अस�ा, तरी काही वेळातच
ही बातमी दे�भर पसर��. प�र��तीचे गांभीय� पाहता �ाहोरम�ये क�म 144 �ागू कर�यात आ�े आहे.
�ाव�ा होता सव�साधारण सभा, �मरवणुका इ�याद�वर बंद� होती. �ठकाणी
��करी द� तैनात कर�यात आ�े.



अ�ी �व�ा असूनही, संपूण� भारत 8 ऑ�टोबर रोजी गडगडाट झा�ा. हजारत�ण आ�ण म�ह�ांनी �यांना �व�ा�या�न ेअटक के��. सरकार आ�ण जनतेम�ये खु�े यु�
गया. पुणे, क�क�ा, बॉ�बे, म�ास, नागपूर, �द���, पाटणा, �खनौ - �व�वध �ठकाणे,
खे�ात आ�ण �हराती� �खी �ोकांनी सव�साधारण सभा घेऊन सरकारचे खूप कौतुक के�े.

पा�कटा�ा प�

बै� ह�ये�करणी बटुक वराड यांची भू�मका नग�य होती, �यामुळे खट�ा सु� हो�यापूव�च
ते वेगळे के�े गे�े; पण �वधानसभा बॉ�ब�ोट आ�ण �ां�तकारी काया�त
�याची गुंतागुंत ��ात घेता �या�ा ज�मठेपेची ���ा झा��. भगत�स �ग,
सुखदेव आ�ण राजगु यांना फा�ी दे�यात आ��; �या�या बाजून ेफ� ज�मठेप-दे�भ��
ही व�तू खरेद� करणा�यांसाठ� अ�यंत अपमाना�द वाट��. मना�ा चटका �ावून ते
�ःखी होते

�या �दवसांत, बटुकेवर मुतान तु�ंगात होता. भगत�स �ग�ा �या�या मूडब�� मा�हती आहे
नो�ह �बर म�ये �या�ा एक प� ���ह�े-

"म�ा ���ा झा�� आहे आ�ण फा�ी दे�याचे आदे� दे�यात आ�े आहेत. या पे��म�ये माझे
अनेक गु�हेगार अ�त�र� फा�ी�या �ती�ेत आहेत. हे �ोक �ाथ�ना करतात
कसा तरी फा�ीतून सुट�यासाठ�; पण मी �यां�यात �व�चतच एकटा आह,े
कोण मा�या �दवसासाठ� आतुरतेन ेवाट पाहत आहे जे�हा म�ा मा�या आद�� साठ� फा�ी �द�� जाई�
तु�हा�ा पानावर डो��याचा ब�मान �मळे�. या आनंदाने मी फा�ीवर आहे
वर चढून जगा�ा दाखवती� क� �ां�तकारकांनी �यां�या आद�ा�साठ� �कती �ौया�ने �ढा �द�ा.
दान क� �कतो.
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म�ा फा�ीची ���ा झा�� आहे, पण तु�हा�ा ज�मठेपेची ���ा झा�� आहे. तू �जवंत आहेस
आपण राहतात आ�ण �ां�तकारकांना आप�े आद� � पय �त वा�त� क� जग द��वे�.
�यासाठ� तु�ही केवळ म� �कत नाही, तर �जवंत रा�न ��येक सम�ये�ा त�ड देऊ �कता.
मृ�यू हे ऐ�हक अडचण�पासून मु� हो�याचे साधन नसावे, परंतु
जे �ां�तकारकांनी योगायोगाने फा�ीची सुटका के�� आहे, ते जगा�ा �जवंत आहेत.
हे दाखवून �द�े पा�हजे क� ते केवळ �यां�या �वत: �या फाय�ासाठ� फा�ीवर जाऊ �कत नाहीत, परंतु
तु�ंगा�या गडद छो�ा पे��म�ये �वरघळवा आ�ण सवा�त वाईट वगा�चे कुकम� करा.
सहन क� �कतो. "

���ही कौ��स�कडे अपी�

�ासनाने �ापन के�े�या �याया�धकरणाने आप�ा �नण�य �द�ा होता; पण बचावावर
�नण�या�या �व�� �माने अपी� कर�याचा �नण�य घेत�ा होता. हो
भगत�स �ग �या�या �पात न�हत.े पण नंतर बॅ�र�टर �ाणनाथ मेहता यांनी �यांना याब�� सां�गत�े.
�वषयावर बरेच ��ीकरण �द�े. मग भगत�स �गां�या �वचारधारेत बद� झा�ा. खाजगी
�सस� हे ���ट� सा�ा�याती� सवा�त मोठे दरबार होते. �यात आवाहन क�न जगभर
भारतीय �ांतीचे कारण जाहीर कर�याची चांग�� संधी असू �क�� असती.



कै�ांवर अमानुष अ�याचार, �ता�मा आ�ण ���ट� राजवट
जगभराती� �वचारवंत �या�वरोधाती� जनतेचा रोष समजू �कती�. पण भगत�स �गांना
�वी�या बचावाची या�चका ��ात घेऊन �या�ा फा�ी दे�यात येई� अ�ी भीतीही होती.
���े�ा ज�मठेपेम�ये बद�ू नका. अखेरीस �यान े���ही�या �याया�यात अपी� के�े.
यासोबत �यांनी या�चकेचे प�ही ���ह�े. प�ानुसार-

"सर,

�हायसराय, ��ट�� भारत सरकारच ेसव�� अ�धकारी, ही न� �वनंती आहे
�ाहोर-ष� ं� महा�भयोगा�या खट�यासाठ� �व� ेष अ�यादे� जारी क�न �व�ेष आदे�
�याया�धकरण �ापन के�े, �याने आ�हा�ा 7 ऑ�टोबर 1930 रोजी फा�ीची ���ा सुनाव��
सां�गत�े.

आप�या�व�� सवा�त मोठे महा�भयोग �हणजे आपण स�ाट जॉज� पंचमचा गु�हा के�ा आहे.
के�े आहे. �याया�याचा हा �नण�य दोन गो�ी �� करतो; �थम ते
क� ���ट� वं� आ�ण भारतीय �ोकांम�ये यु� चा�ू आहे. �सरे �हणज ेआ�ही
�या यु�ात न�क�च भाग घेत�ा आह.े �हणून आ�ही यु�कैद� आहोत. जरी �याचे
�ायामा�ा मो�ा �माणावर अ�त�यो�� के�� गे�� आहे, तथा�प, न सांगता
आ�ही �यांना असे क�न स�मा�नत कर�यात आ�े आहे क� जगू �कत नाही.

आम�या मते, अ�ी कोणतीही �ढाई कधी झा�� नाही आ�ण आ�हा�ा मा�हत नाही.
यु� सोडुन �याया�याचा अथ� काय! आ�हा�ा ते सांगायचे आहे
घड�े आहे आ�ण या यु�ात मनु�य भारतीय ����ा�� पय�त सु� राही�
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साव�ज�नक आ�ण कामगारां�या उ�प�ा�या साधनांवर म�ेदारी कायम ठेवा
��� ���ट� भांडव�दार, ���ट� रा�यकत � �क�वा फ� भारतीय नाहीत.

�यांनी �मळून एक �ूट तयार के�� आहे. जर फ� भारतीय भांडव�दारांनी
जरी गरीबांचे र� चोख�े जात अस�े तरी या प�र��तीत काहीही फरक पडत नाही. तर
आप�े सरकार काही ने�यांवर �क �वा भारतीय समाजा�या �मुखांवर �भाव पाड�याचा �य�न करत आहे.
य��वी �हा, काही सु�वधा �मळवा �क �वा तडजोड करा, अगद� ती प�र��ती
बद�ू   �कत नाही या गो��चा जनतेवर फारसा प�रणाम होत नाही.

या सग�याची आ�हा�ा काळजी नाही क� पु�हा एकदा �या त�णाची फसवणूक झा�� आहे.
आ�ण असे नाही क� आप�े नेते, राजक�य �ोक भरकट�े आहेत आ�ण ते
समझो�या�या वाटाघाट� करताना, या �न�पाप, बेघर आ�ण �नराधार �ोकांना �वसर�े गे�े आहे,
�या�ा '�ां�तकारी प�ाचा' सद�य �हणून चुक�चा अथ� �ाव�ा जातो. आमचे राजकारणी आहेत
आप�� ��� समजून �या; कारण �यां�या ��ीने �यांचा �ह �सेवर �व�ास आहे. आमचे
वीरांनी आप�े सव��व अप�ण के�े आहे. �याने आप�या पत�ना �ब�वेद� �ाव��
पासून �वच��त �यांनी �वतःचा �यागही के�ा; पण तुमच ेसरकार
बं�ा�ा समजते. तुमचे एजंट चुक��या कथा बनवून �यांची बदनामी क� �कतात
आ�ण प�ाची ��त�ा खराब कर�याचा �य�न करा, पण हे यु� चा�ूच राही�.

हे संयोजन वेगवेग�या प�र��तीत वेगवेगळे �प घेऊ �कते. कधी कधी



यु �कट �प धारण करतात, कधीकधी गु�त �द�ांना चा�त राहतात; कधीही भयानक देखावा घा�ा,
कधीकधी � ेतक�या�या पातळ�वर चा�ू ठेवा आ�ण कधीकधी हे यु� इतके भयंकर बनते क� आयु�य-
मृ�यू�ा पैज �ावू �ा.

प�र��ती काहीही असो, �याचा तुम�यावरही प�रणाम होई�. ती तुमची इ�ा आहे
तु�हा�ा हवी अस�े�� प�र��ती �नवडा; पण हे यु� चा�ूच राही�. छोटे आह-े
छो�ा गो��कडे ���� के�े जाई�. हे यु� भयंकर अस�याची ��यता आह.े
हे घे समाजाची स�याची रचना जोपय �त संपणार नाही
न� होत नाही, ��येक �व�ा बद�त नाही �क �वा �ांती करत नाही आ�ण �न�म�ती
मी नवीन युगाची घोषणा करत नाही.

नजीक�या भ�व�यात हे यु� � ेवट� �ढ�े जाई� आ�ण मग ते पा�ह�े जाई�
सा�ा�यवाद आ�ण भांडव��ाही काही काळासाठ� अ�तथी आहेत.

हे यु� आहे �याम�ये आपण भाग घेत�ा आहे. यासाठ� आपण �वतः
पण तु�ा अ�भमान आहे

भगवती चरण �हणून ओळख�या जाणा�या इ�तहासा�या �या अ�यायासाठ� आम�या सेवांचा �वचार के�ा जाई�
यत��नाथ दास यां�या �यागामुळे �व� ेष �का� पड�ा आहे. �यांचे ब��दान
महान आहेत

जोपय �त आम�या न��बाचा �� आह,े आ�ही तु�हा�ा ठामपणे सांगू इ��तो क� तु�ही
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आ�ही फा�ी दे�याचा �नण�य घेत�ा आहे, तु�ही तसे करा�.

तुम�या हातात स�ा आहे आ�ण तु�हा�ा अ�धकार देखी� आहेत, पण अ�ा �कारे तु�ही
तो '�याची काठ� �याची �हैस आहे' या त�वाचे पा�न करत आहे आ�ण �यावर ठाम आहे. आमचे
आ�ही कधीच नाही हे स�य �ा�पत कर�यासाठ� महा�भयोग चाचणी पुरे�ी आहे
�ाथ�ना के�� नाही आ�ण आताही आ�ही तुम�याकडून कोण�याही �कारची दया मागत नाही
करा.

आ�ही फ� तु�हा�ा �वनंती करतो क� तुम�या सरकार�या कोटा�ने
आप�या�ी यु� कै�ां�माणे वाग�े पा�हजे. आ�ही फा�ी दे�याऐवजी
उडव�े जा.

आता तुम�या �नण�यावर तुमचा �व�ास आहे याची खा�ी करणे तुमचे काम आहे.
सरकार�याच एका कोटा�ने �द�े आहे. आपण आप�या कृती�ारे याचा पुरावा आहात
ते दे आ�ही तु�हा�ा �वनंती करतो क� तु�ही तुम�या सै�य �वभागा�ा आदे� �ा
आ�हा�ा �ुट�यासाठ� ��करी द� पाठव�े जावे.

- भगत�स �ग, सुखदेव, राजगु "

अपे�े�माणे, या प�ानंतर, �याचे अपी� ���ही कौ��स�ने फेटाळ�े.

गांधी-इ�रवन करार



4 माच� 1931 �या रा�ी महा�मा गांधी आ�ण भारताचे त�का��न ग�हन�र जनर� �ॉड�
इ�व �नम�ये एक करार झा�ा. या�ा गांधी-इ�रवन करार असेही �हणतात.
याम�ये, अनेक ��तावांसह, तु�ंगाती� कै�ांना सोड�याचा ��ताव.
देखी� उप�� होते. हे ��पणे सांग�यात आ�े होते क� 'फ� तेच कैद� जे
स�वनय कायदेभंगा�या चळवळ�संदभा�त अ�ा गु��ांसाठ� तु�ंगवास भोगावा �ागे�, �यात
नाममा� �ह �सा वगळता इतर कोण�याही �कार�या �ह �साचारा�ा �ह �सा �क�वा भडकावणे
समा�व� नाही. '

5 माच� 1931 रोजी सं�याकाळ� प�कार प�रषदेत गांधीज�नी ते �� के�े
"�ह �साचारासाठ� दोषी असणा�यांना वैय��क�र�या तु�ंगात पाठव�याची �व�ा
पण माझा �व�ास नाही. माझा �व�ास आहे क� �यांना अस ेवाटे� क� �यांचे
सुटकेसाठ� �वचारता आ�े नाही. पण याचा अथ� असा नाही क� मी �क�वा
काय�कारी सद�यांना �यांची पवा� नाही. "

ब�याच काळापासून जनता या कराराची वाट पाहत होती. �यांचा �यावर �व�ास होता
याअंतग�त भगती �स �ह, सुखदेव आ�ण राजगु यांना तु�ंगातून मु� कर�याची चचा� झा�� पा�हजे.
असे� पण �द�वाने या ��तावात �याचा उ��ेख न�हता. या�ारे जनता
ती� �नरा�ा होती.
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अ�याय 17
mu te-khak

RT Gtisnh अपी� सुखदेव आ�ण राजागु A यांनी फेटाळ�े होते आ�ण �यांना फा�ी दे�यात आ��

भेट�याची खा�ी होती. फा�ी�या काही �दवस आधी कै�ांना भेटणे कायदे�ीररी�या बंद के�े
जायची सवय होती �हणून, 3 माच� 1931 रोजी सरदार �क�न �स �ह यांना �यां�या कुटंुबासह �ेवटचे �वचार�े गे�े.
भेटाय�ा आ�े पूव��या बैठक��या तु�नेत या वेळ� बैठक पूण�पणे वेगळ� होती.
�जथे पूव� आ�ा, आ�म�व�ास आ�ण उ�साहाची भावना जा�त होती, यावेळ� यापे�ा अ�धक होती
बैठक �नरा�ा, �ःख आ�ण �नरा� ेने भर�� होती. आज नंतर�या आयु�यात
भगत�स �ग यांना पु�हा कधीही भेटणार नाही, �यां�या कुटंुबा�ा हे चांग�े समजते.
तो संप�ा होता � ेवट�या भेट�ची वेळ होती, एकमेकांना �नरोप दे�याची वेळ होती.
तर यावेळ� �क�न�स �ग, सरदार अजु�न�स �ग, आजी जयकौर, आई �ववावती,
अमरकौर, कु�बीर, आंट� - सगळे आ�े होते. छाती चाटणारा भाग
होता, �या�या एका आवाजावर ��येकजण धावत असे, �याचा खोडकरपणा हसत होता
�या�या ��ना�ा अनेक आ�ीवा�द होते, तोच भगत�स �ग �यांची जीवनप�ती होती.
एक� सोडून तो कायमचा मु���या मागा�कडे वाटचा� करणार होता.

सरदार अजुन �स �ह आज खूप �ःखी आ�ण �: खी होते. भगत�स �गां�या ज�माबरोबर
खां�ावर चढून अं�यसं�कारा�ा जायचे, असे �या�ा वाट�े होते; �याचा आवडता नातू
तो आप�ा चेहरा देणार नाही. पण �नमा��याने आप�या आयु�याती� असा एक भयंकर �दवस ���ह�ा होता,
�याने �याची देवाम�ये क�पनाही के�� न�हती. नुकताच सुखाचा रंग गाठ�े�ा त�ण



पा�ह�े न�हते, �याचे डोळे कायमचे बंद होणार होते - असा �वचार �या�या डो�यात
अ� ू ओघळू �ाग�े.

भगत�स �ग � ेमळ आवाजात �हणा�े, "आजोबा, तु�ही असे अ� ू ढाळून माझे �दय मोड�े आहे.
कमकुवत होऊ नका. मा�या बा�पणात तु�ही फ� म�ा स�य आ�ण �याया�या मागा�वर चा��यास मदत के��.
��कव�े होते. एकदा तु�ही �हणा�ात क� जो अ�याय सहन करतो तो अ�याय करणा�यापे�ा चांग�ा आहे.
�चंड दोषी. मी आयु�यभर नेहमी �याच गो�ीचे पा�न के�े आहे.
�वरोध के�ा. आज म�ा अ�भमान वाटतो क� मी तुमचा नातू आहे, �याने वेळोवेळ� माझे
�यांनी म�ा माग�द� �न क�न माझे जीवन एक सोबती बनव�े. दादा, म�ा आ�ीवा�द �ा क� मी
अ�ा �कारे, मी मा�या आयु�या�या � ेवटपय �त यो�य मागा��ा �चकट�े पा�हजे. "

सरदार अजुन �स �गने थरथर�या हातान ेभगत�स �ग�या डो�यावर हात ठेव�ा. डो�यात अ� ू
ते झाकण ठेवून काहीतरी सांगणार होते. पण घसा सुज�ा आ�ण ते एका बाजू�ा होते
�नघून गे�ा.

�याची ही अव�ा पा�न भगवती�स �ह आई �वववती�ा �हणा�े, "बेबेजी, आजोबा �हातारे झा�े आहेत.
NS आता तु�ही �ोक जा आ�ण �यां�याबरोबर बंग�यावर राहा. �या�ा कधीही एकटे सोडू नका. "
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"भगत, तु�यासार�या अवयवा�ा ज�म देताना म�ा अ�भमान वाट�ा. तु�या कमा�नी तू
म�ा जगात स�मानास पा� बनव�े. मी वाहेगु�ा �ाथ�ना करतो क� मी
��येक ज�मात फ� भगत�स �ग पु�ा�या �पात सापड�ा.

�याचे अ� ू पा�न भगत�स �गांचे मन � ेवट�या �णी उदास होऊ नये, असा �वचार करत
ना�यका कडक आवाजात �हणा��, "भगत, आयु�या�या � ेवटपय�त तु�या �नण�यावर
खंबीरपणे उभे रहा जो या जगात ज�मा�ा आ�ा आहे �या�ा एक �दवस मरावेच �ागे�, पण मरणार आहे
तो सव��म आहे �या�ा संपूण� जग पा� �कते. �या�या मृ�यूने ��येकजण रडतो, �याचा मृ�यू होणारच आहे.
य��वी आहे. मी अ�भमान आपण दे� आप�या जीवन अप�ण आहेत आहे. हे माझे आहे
माझी अ�ी इ�ा आहे क� फा�ीवर उभे रा�न तु�ही इत�या मो�ा आवाजात 'इ���ाब' ओरडा.
'�झ �दाबाद'चा नारा �ावा, �यामुळे झोपे�या दे�वा�सयांची झोप मोडे�. ते एक� होतात
तेथे रा�न, तु�ही अपूण� रा�ह�े�े काम पूण� करता.

भगती�स �ह आई�या हाता�ा �� � करताना �हणा�ा, "बेबेजी, तुमचा तुम�या मु�ावर �व�ास आहे का?
ठेवा युगापासून झोप�े�या दे�ा�या मृ�यूचे ते इत�या �ौया�ने वण�न करती�.
अ�भमान पु�हा जागृत होई�. मी हे जग सोडून जाईन, पण माझा मृ�यू
दे�ात नवीन �ांती�ा ज�म देई�. मी पु�हा पु�हा ज�म घेईन आ�ण तोपय�त
माझा दे�, माझे दे�वासी गु�ाम�गरी�या बंधनातून मु� होईपय�त मी त ेघेईन.
मोकळा हवा �ास घेऊ नका. माझा �याग �तथे जाणार नाही. मा�या मृ�यूपासून �ाखो
भगत�स �ग उठती� आ�ण मग तो �दवस �र नाही जे�हा ���ट� सरकार�ा येथून काढावे �ागे�.
जावे �ागे�."

ते�हा तो व�ड�ांना �हणा�ा, "बाबा, मी तु�हा�ा खूप �ःख �द�े आहे. अनेक वेळा तुमचे
या �करणाकडे ���� क�न मी मा�या मना�माणे गे�ो आहे, कारण मा�यासाठ� कुटंुबापे�ा अ�धक
माझा दे� आहे. दे�भ��चे तेच र� मा�या ��राम�ये चा�ू आहे क� दादा, तु�ही आ�ण मी



मा�याकडे काकांचे र� आह.े आम�या कुटंुबाची परंपरा होती ती मी के��. तरीही, मीतु�या अ�ानासाठ� मी तु�ा �वनवणी करतो. "

"भगत, म�ा कोणतीही त�ार नाही. मी फ� मु�ा�या आस��ने अंध अस�े�या चुक��या मागा�वर चा�तो.
बाहेर होता पण तु�ही म�ा स�याचा आरसा दाखवून �वना�ाकडे जा�यापासून रोख�े.
घेत�े. म�ा अ�भमान आहे क� तू माझा मु�गा आहेस.
डो�यावर हात �फरवून आ�ीवा�द �द�ा.

यानंतर, भगत�स �ग काका आ�ण भाऊ आ�ण ब�हण��ी बो��े.

इत�यात सभेची वेळ संप��. सवा �नी पु�हा एकदा पा�ह�े
�याने भगत�स �ग�ा पा�ह�े आ�ण �: खाचे ओझे घेऊन �तथून �नघून गे�ा.

� ेवटचे प�

कुटंुब एक� आ�े होते, पण भगत�स �ग अजूनही अ�व� होते. �हान भाऊ कु�तार यांना
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�त�ा रडताना पा�न �तचे मन अ�व� झा�े. �याने �याच रा�ी �त�ा �त�या आयु�याचा जीव �द�ा.
� ेवटचे प� ���ह�े-

"��य कु�तार,

आज तुम�या डो�यात अ� ू पा�न खूप वाईट वाट�े. आज तु�ही मो�ा �ःखात आहात
होते. तू गमाव�े�े अ� ू मी सहन क� �कत नाही. धैया�ने ���ण �ा�त करणे, आ�ण
आरो�याची काळजी �या चैत�य ठेवा �क �वा मी आणखी �हणाव-े

'�या�ा याची �च �ता आहे, नवीन ��ती काय आहे?

हा छंद पा�न आम�याकडून काय अपे�ा आहेत?

भीतीचा राग बाळगा, चवीची ��ी �वझवा.

जेथे आडू बरोबर आह,े च�ा �ढूया.

मी एक �कारचा पा�णा आहे

मी कुरण आहे आ�ण ते �वझवायचे आहे.

� ेमाची ��� मा�या वा�यात राही�

मी मु�-ए-खाक आहे, राहा, रा� नका. ',

बरं, हो. 'आ�ही �वास करत अस�े�या प�ह�या दे�ात आनंद� �हा.' धैय� ठेवा.
- भगत�स �ग "

�वातं�याचा नकार



"सरदारजी!" �याने �ांतपणे हाक मार��.
पण भगत�स �ह वाचनात इत�या खो�वर हरव�े होते क� �या ���ने �या�ा फोन के�ा
कोणताही आवाज ऐकू आ�ा नाही.

"सरदारजी!" �याने जरा उंच हाक मार��.

"�तथे कोण आहे?" डोळे खा�� ठेवून भगत�स �गांनी �वचार�े.

"मी 14 �मांकाचा संदे� आण�ा आहे."

पु�तक बाजू�ा ठेवून भगत�स �गांनी आचाया�ा �वचार�े, "कोणता संदे�?"

�या माणसाने, काहीही न बो�ता, एक प� पाठव�े.

भगत�स �गांनी एका �णात ते प� वाच�े आ�ण ��ाथ�क मु�ा घेऊन �तकडे वळ�े.
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पा�ह�े.

"उ�र ���ह�े जाई�. सव� �व�ा �गेच के�� जाई�." �त पुर�ा आहे
बो��ा.

प�ात ���ह�े होते - "सरदारजी, तु�ही ख�या �ां�तकारका�या �मतेने सांगा क� नाही
तु�हा�ा वाचवायचे आहे का? कदा�चत या � ेवट�या �णीही काही करता येई�
क� �क�ो. "

सुटके�या �वचाराने भगत�स �गांचे मन �णभर भडक�े. फ� खूप
काहीतरी करायचे होते, समाजवादाच े�व� साकार करायचे होते. जर मृ�यूने जीवन �द�े
तसे अस�यास, ते मातृभूमीची सेवा क� �कती�. पण �सरीकडे �यांची मु�ा गंभीर आहे
गे�ा. �या�ा मृ�यूचे मो� कळ�े आ�ण उ�रे ��हाय�ा सु�वात के��-

"मी नाकारत नाही क� एक माणूस �हणून म�ा जग�याचा मोह होतो. पण
�हणूनच मा�या मृ�यू�ा मा�या आयु�यापे�ा जा�त �क �मत आहे. माझे नाव �ह �� तानी आहे
�ांती हे प�ाचे �च�ह बन�े आहे आ�ण प�ा�या आद� � आ�ण ब��दानामुळे म�ा खूप � ेरणा �मळा�� आहे.
उंचाव�े. इतका उंच क� �जवंत असताना, मी यापे�ा कधीच उंच होणार नाही
क� �कता.

मा�यापे�ा अ�धक य��वी कोण असे�? मी खूप अ�भमान �वत: �या आज आहे. माझे आता
कोणतीही इ�ा ����क नाही. आता � ेवट�या परी�ेची आतुरतेने वाट पाहत आहे.
�याने जवळ जावे अ�ी आरझूची इ�ा आहे.

आप�ा जोडीदार

- भगत�स �ग "
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अ�याय 18
�याग

24 माच� 1931 रोजी भगत�स �ग आ�ण �या�या साथीदारांना पहाटे फा�ी दे�यात येणार होती.
पण सरकार नवीन योजनेचे कापड �वणत होते. आतापय�त संपूण� दे�
आद� � बन�ा होता. �ठक�ठकाणी आंदो�न ेआ�ण �मरवणुका क�न �यांना सोड�यात आ�े.
मागणी के�� जात होती. अनेक प�ांनी तु�ंगा�ा घेराव घा��याची घोषणाही के�� होती. सरकार�ा
यामुळे बंडखोरी होऊ �कते अ�ी भीती होती. जर �ोकांचा जमाव तु�ंगात गे�ा
भगत�स �ग आ�ण �या�या साथीदारांनी घेराव घा�ून �ह �सक ��तकार के�यास �यांना फा�ी दे�यात आ��
आतापय �त �याचे आयु�यही संकटात सापडे�. �यामुळे �नयम आ�ण कायदे बाजू�ा ठेवून
�याने एक �दवस आधी �या�ा फा�ी दे�याचा �नण�य घेत�ा. तु�ंगात याब��
अ�धका�यांनाही घाईघाईने कळव�यात आ�े.

23 माच�, 1931; सोमवार. म�ा सकाळपासून भगत�स �ह �े�नन�ी संबं�धत पु�तके वाचता येत नाहीत.
होते. आज �या�या आयु�याचा � ेवटचा �दवस होता, �हणून �याने हे पु�तक �वकरात �वकर वाच�े.
संपवायचे होते. अनेकदा जे�चे अंगण 'इ�क�ाब �ज �दाबाद'�या घोषणांनी गूंजत असे.
उच�णे.

"अहो, या वेळ� फे�ो कसे परत�े?" भगत�स �ग हसून �हणा�े. आता
�पार पूण� झा�� न�हती. यावेळ� सव� कैद� �वतः�न कारागृहाबाहेर असतात.
कामावर राहायची सवय होती.

"सा�ा�य यावडी मुदाबाद." घोषणा पु�हा ऐकू आ��.

'हो, काहीतरी चूक आहे. सं�याकाळ� कारागृह बंद होणे आता बंद होत आहे
आहे? ' भगत�स �ग अजूनही �याच �वचारात म�न होते जे �याच वेळ� मु�य वॉड�र सरदार च���स �ग यांना होते
से�म�ये �वे� के�ा.

�याचा उदास चेहरा पा�न भगत�स �ग हस�े आ�ण �वचार�े, "काय आहे भाऊ?"



"� ेवटचा तास जवळ आ�ा आहे बेटा." च���स �ग भर�या ग�याने �हणा�ा.
"मग ही खूप आनंदाची बाब आहे. ��नाची वेळ कधी आहे?"

"आज सं�याकाळ झा�� आहे."

भगत�स �ग हस�े आ�ण हळूवारपण े�हणा�े, "�हणून संघाची वेळ जवळ आ�� आहे."

"मु�ा, तू म�ा �हातारा माणूस या माग�या वा�यात �कमान ऐके�?, Wahegu �या
�या�ा मृत नाव �ा. गुवाणीचा पाठ करा. हा गुटखा तुम�यासाठ� घेऊन जा
मी आण�े आहे. "च���स �गने गुटखा पुढे के�ा.
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पण ते घे�याऐवजी भगत�स �ग हात जोडून �हणा�े, "तुम�या मनाची भावना समजून �या.
मी क� �कतो. खरं तर तुम�या इ�ेनुसार पठण कर�यात हज नाही. पण तू
�याब�� आधी सांगाय�ा हवे होते. "

"तु�ही आधी कसे सां�गत�े? म�ा फ� तीन वाजता कळ�े क� आज सं�याकाळ�च ---"
च���स �गने वा�य अपूण� सोड�े.

"प�ह�ा �हणजे � ेवट�या तासा�या आधी. आता जर मी मरणा�या यो�य वेळ� देवा�ा �ाथ�ना के�� तर
मी ते कराय�ा �ाग�ो तर देव �हणे� क� हा माणूस मूख� आहे, �याड आहे. आयु�यासाठ�
म�ा कधीही मार�े नाही आ�ण आता मृ�यू मा�या समोर आ�ा आहे, मग तो माझा आहे
नाव रो���ग आहे. याची अपे�ा क�न, मी �या प�तीन ेजग�ो होतो, �याच मागा�ने म�ा इथून बाहेर पडावे �ाग�े.
जाऊ दे �ोक म�ा ना��तक �हणती�, पण मी मरणार असे कोणी �हणणार नाही
वेळ भगत�स �ग अ�ानी आ�ण अ�ामा�णक झा�ा; �याचा � ेवटचा मृ�यू पा�न �याचे पाय
गडबडाय�ा �ाग�े होते. "

च���स �ग �त� झा�े. �याने वाहेगू�ा मनापासून आ�ण बाक��यांना �ाथ�ना के��
�व�ा कराय�ा गे�े.

�ता�मा

भगत�स �ग, सुखदेव आ�ण राजगु � ेवटचा नाना घेत�यानंतर पो��स अ�धका�यासमोर येतात.
उभा रा�ह�ा. या त�णांना मृ�यू�या त�डावर जाताना पा�न पो��स अ�धका�यांचेही डोळे पाणाव�े होते
पूण� आ�ा. �याचे दगडी �दयही थरथर�े, हात पाय थरथर कापू �ाग�े. �यांना बांध�यासाठ�
हातकडी पुढे ठेव�यावर भगत�स �ग हस�े आ�ण �हणा�े, "�क �वा तु�ही आमचे आहात
तू � ेवटची इ�ा �वचारणार नाहीस का? "

"मी �वचारणार होतो. म�ा सांगा, तुमची � ेवटची इ�ा काय आहे?" पो��स अ�धकारी
भर�े मी �वचार�े.

"फा�ी देताना आपण हातकडी बांधू नये �क �वा चेहरे झाकून घेऊ नय.े ब�स.
ही आमची � ेवटची इ�ा आहे. "�तघेही एक� �हणा�े.

काही �वचार के�यानंतर �या अ�धका�याने हातकडी बाजू�ा ठेव�या. �यानंतर �तघांना फा�ी दे�यात आ��.
�द� ेने ह�व�े होते. भगत�स �ग म�यभागी होते; डावीकडे सुखदेव आ�ण उजवीकडे राजगु.



�तघे एकमेकांचा हात ध�न दे�भ��त म�न अस�े�े गाणे गात होते-

"मेरा रंग दे बसंती चो�ा.

माझा रंग �ा

संपूण� जे� 'इ�क�ाब �ज �दाबाद' �या घोषणांनी गजबज�े. ��येकजण तीन वीरांना ��ांज�� वाहतो
�नरोप देत होते पण या �त�ही मातांपैक� सवा�त गाफ�� एकाच गा�यात गाय�ा �ाग�े-
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"दे�ाचे वैभव मरणानंतरही �दयातून बाहेर पडे�,

खु�बू-ए-वतन मा�या मातीतूनही येई�.

वडान पुढे सरक�ा आ�ण फा�ी�या घराचा दरवाजा उघड�ा. �तघे हस�े आ�ण �या�ा गुंगारा �द�ा
�वे� के�ा. वडेर यां�यासह इतर अ�धकारीही �यां�या मागे आ�े. आत
�ाहोरचे �ज�हा आयु� �याची वाट पाहत होते. या तेज�वी त�णाकडे बघून
तो उठ�ा. �यांना हातकडी��वाय उघ�ावर कस ेआणायचे हे समजत न�हते
गे�ा आहे? �याने जे�र�या चेह�याकडे पा�ह�े, अकबर रागाने.

�या�या मनाची भीती जाणून जे�र मो�ा कौतुकाने �हणा�ा, "सर, �व�ास ठेवा, या
कोणा�ाही धोका नाही. "

हे ऐकून भगत�स �ग हसाय�ा �ाग�े आ�ण �यांना आ�ासन �द�े, "�म�टर �ेझरी साहेब,
आज तु�ही पहा� क� भारतीय �ां�तकारक �यां�या �येयासाठ� कसे हसत आहेत.
मृ�यू�ा �मठ�त �या. तू खूप भा�य�ा�� आहेस."

�मजने तीन �ीयु�जॉयकडे अ� ूंनी डोळे भ�न पा�ह�े.

�यां�या समोर तीन र�सी �टक�े�या हो�या, �यां�या डो�यावर डोळे तयार होते �यांची वाट पाहत.
�तघे एकमेकांकडे पा�न हस�े आ�ण पटकन पाय�या चढून वर गे�े. �यांचा राग पहा
ते बनव�े होते. जणू ��ना�या वेद�वर उभे रा�न �यांनी आपाप�या नववधूंची पूजा के��.
ते धीराने वाट पाहत आहेत. म�यभागी भगत�स �ग, उजवीकडे राजगु आ�ण डावीकडे राजगु
सुखदेव. �तघे एका आवाजात उ�ार�े, "इ�क�ाब �ज �दाबाद! सा�ा�याच ेरा�य �जवंत आहे!"

�यानंतर �याने �या�या समोर �टक�े�या फांद�चे चुंबन घेत�े आ�ण �वतः�या हाताने ते �या�या ग�यात गुंडाळ�े.
ते प�रधान करा तो �या�या � ेजारी उभा होता. �याने आतापय�त असं�य �ोकांना फा�ी �द��
पण तो �टक�ा होता. पण इतका धाडसी आ�ण धाडसी त�ण �याने यापूव� कधीच पा�ह�ा न�हता.
भगत�स �गने �या�ा � ेमळ आवाजात फास ठ�क कर�यास सां�गत�े. थरथरणारे हात
सु�वात के��, पाय डगमगू �ाग�े. फस�ा नजरेने �यान ेप�ह�या तीन वीरांना नमन के�े.
�याने �या�या पायाचे �टळक �या�या डो�यावर ठेव�े, नंतर �या�या ग�याती� फास �न��त के�ा.
के�े मग हळू हळू ह�वा आ�ण दोरी खेचत चाकाजवळ उभे रहा.
गया.

7.33 वाजता �मजेटने संकेत �द�े आ�ण पूण� अंतःकरणाने, ज��ादाने चाक �फरव�े.
�द�े. एका झट�यात, तीन ती�ण �ही �ां�तकारकांनी दे�ासाठ� �हीद के�े.
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धडा 19
�हीदां�या �च�तेवर

23 माच��या रा�ीच सरदार �क�न �स �ह कुटंुबासह मोरी दरवाजाजवळ पोहोच�े.
गे�े होते. �यां�यासोबत सुखदेव आ�ण राजगु यांची कुटंुबे होती. या��त�र�, �ोक
तेथे एक �चंड गद� होती, जो दरवाजासमोर �मरवणूक �हणून उभा होता. ते सकाळचे आहेत
वाट पाहत होते. �या�ा आ�ा होती क� फा�ी दे�यापूव� �या�ा तीन �द�े जाती�
भेट�याची परवानगी �द�� जाई�.

तेव�ात तु�ंगातून एक ��पाई आ�ा आ�ण �याने सरदार �क�न �स �ग�ा कळव�े, "�या�ा आज सं�याकाळ� यायचे आहे.
�या�ा सात वाजता फा�ी दे�यात आ�� आहे. "

हे ऐकून भगत�स �गची आई �व�वती अचानक रड��. राजगु�या आईन ेआंच� बनव�े
चोरा त�डात मार�ा आ�ण सुखदेवची आई मनापासून खा�� बस��.

पण �या �ता��याचे वडी� सावध होते. �याने मो�ा आवाजात घोषणा के��,
"भगत�स �ग, सुखदेव आ�ण राजगु यांना फा�ी �द�याची बातमी �मळा�� आहे. म�ा बातमी �मळा�� आहे.
मी मृतदेह गोळा कर�यासाठ� तु�ंगात जात आहे. "�यां�यानंतर �ोकांची �मरवणूक कारागृहा�या �द�ेने सु� झा��.
पण तु�ंगात पोहोच�यानंतरही �यांना भगत�स �गचा मृतदेह सापड�ा नाही. अनेक वेळा फोन के�ा
तु�ंग अ�धका�याने मा�हती �द��, "�याचा मृतदेह अं�तम सं�कारांसाठ� ने�यात आ�ा आहे."

�क�न �स �ह ग�धळून गे�े. 'तू �या�ा कुठे ने�ेस? �याचा �ेवटचा कोण आहे
होई� का? ' असे असं�य �� उ�व�े नाहीत, पण �यां�याकडे एकच उ�र न�हते.

��येकजण ग�धळून गे�ा क� मग एक माणूस हळुवारपणे �हणा�ा, "सरदारजी, ते बॅगम�ये आहेत.
�या�ा तु�ंगा�या माग�या अंगणातून बाहेर ओढ�यात आ�े आहे. "

"मु�गा मी?" �क�न �स �गने � ंगा�मकपण े�वचार�े.

"होय, �यांना �कम�ये ठेव�े आ�ण �यांना येथून ने�े."

"कुठे ने�े?"

"�फरोजपूर�या �द� ेने."

�क�न �स �ग यांनी त�काळ �फरोजपूर�या ने�यांना एक टे���ाम पाठवून आ�ण �वतः कळव�े
कुटंुबासह �फरोजपूर�या �द� ेन ेगे�े.



�ाहोरपासून �फरोजपूर सुमारे 70 मै�ांवर आहे. ही बातमी �मळताच पो��स
कारने �हीदचा मृतदेह �या�या �हरात आण�ा आहे, तेथी� �ोकांनी �याचा मृतदेह �ोध�यास सु�वात के��.
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म�यरा�ी�या सुमारास कैसर-ए- येथे �ोकांची गद� जम��
�ह �द पु�ाजवळ �व�ंत आग पा�ह��. ते टॉच� घेऊन �या �द�ेने धाव�े.

�यांना येताना पा�न पो��स अ�धका�यांनी आग �वझव�� आ�ण गाडीत बसून �तथून पळ काढ�ा.
गे�ा. �ोकांनी पारद� �कता दाखवत जागे�ा वेढा घात�ा.

�स�या �दव�ी सूय�दयासह, �ोकांनी पु�ाजवळ�� जागेचा �ोध सु� के�ा, �जथे �हीद दफन कर�यात आ�े.
मंजुरी �मळा��. थो�ाच वेळात �त�ा प�व� भूमी �मळा��. मातीचा
ते�ाचा वास येत होता. अधा� जळ�े�ा
तुकडे �वखुर�े�े होते. �या�या ��य �ां�तकारकांची अ�ा �कारे अवहे�ना के�� गे�� आहे,
हे पा�न �ोक �: खी झा�े.

�याच �दव�ी सरकारने जाहीर के�े क� '23 माच� रोजी भगत�स �ग, राजगु आ�ण सुखदेव असती�
फा�ी दे�यात आ��. नंतर सत�ज�या काठावर, �ीख आ�ण �ह �� �थेनुसार, �यांचे
अं�तम सं�कार के�यानंतर राख नद�त टाक�यात आ��.

सरकारने �हीदचे नाव �मटव�याचा पूण� �य�न के�ा नाही, पण तो मरण पाव�ा.
तसेच �ोकां�या �दयात कायमचे अमर झा�े. �ोक ��त होते. �वा
उ�हातही ते 'इ�क�ाब �ज �दाबाद'�या घोषणा देत असताना ही या�ा करत होते. अ�
मी राम�साद �बब� यांचे ��द ��त�वनीत करत होतो-

"कधी कधी असा �दवस येई� जे�हा आपण मु� होऊ,

ती �वतःची जमीन असे�, �तचे �वतःचे आका� असे�.

दरवष� �ता��या�या �च �तांवर मेळावे भरव�े जाती�.

ज�मनीवर मरणा�यांचे ह ेउव��रत ��य असे�. "

��तसाद

भगत�स �ग, सुखदेव आ�ण राजगु यां�या ब��दानाब�� ऐकून संपूण� रा� �: खी होऊ नये.
गया. 24 माच� 1931 हा �ोक �दवस �हणून घो�षत कर�यात आ�ा. पण सरकारकडून मृतदेह
��जतब�� ऐकून �ोकांम�ये संतापाची �ाट उसळ��. दे�ा�या कानाकोप�यात तणाव
प�र��ती बन�� �ठक�ठकाणी �मरवणुका काढ�यात आ�या, बैठकांचे आयोजन कर�यात आ�े. सुमारे
बंडखोरीची भावना बळकट झा��. �ाहोरमधी� प�र��ती �बघड�याची ��यता ��ात घेता
सरकारने हजारो सै�नक र��यावर ठेव�े. क�म 144 �ागू कर�यात आ�े.
�यानंतर ���ट� अ�धका�यांना सुर��तते��वाय घराबाहेर पड�यास बंद� घा��यात आ��.
गे�ा.

�हीदां�या �च �तेचे काही अव� ेष �ाहोर�ा आण�े गे�े, �जथे हजारो �ोकांनी �या�ा पा�ह�े.
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होते-

"भगत�स �ह, राजगु आ�ण सुखदेव यांना फा�ी दे�यात आ�� आहे. फ� तीन जीव गे�े आहेत, पण
�या�ा 23 कोट� �ह ��ंनी � ेम के�े होते. �यांना मा�न ���ट� सरकारने सव� न� के�े
�ह �� धमा�ती� पु�ष�वा�ा आ�हान दे�यात आ�े आहे. जर भारतान ेहे आ�हान �वीकार�े
�यामुळे भारताचे भ�व�य अंधाराने भर�े जाई� आ�ण जर ते ते �वीकारत नसे� तर ते होई�
तु�हा�ा तुम�या भ�व�याचे हात धुवावे �ागती�. �हीदाने आ�हा�ा �हीद हो�याचा अनोखा माग� दाखव�ा आहे
आ�ण आपण �याने दाखव�े�या मागा�चा अव�ंब के�ा पा�हजे. भारताने सव� �ह ��ंची पूजा के��
नाकार�यात आ�े आहे. �ससी आ�ण इतरां�या मदतीने याचे उ�र देता येणार नाही; कारण �क
अ��पणाची ��� े. ���ट� सरकारम�ये दया, आ�दमता आ�ण उदारता नाही.
हा सैतानाचा �नयम आहे, जो फ� स�� कर�यासाठ� वाकतो. तू ��� आहेस, ते बरोबर आहे
वापर करा ���ट� रा�य, ���ट� सा�ा�य, ���ट� ��तकार���
ते करा आ�ण इं�ज तुम�या पाया पडून बदनामी करती� आ�ण �या�ा �ता��याचे र� देती�.
�क �मत मोजावी �ागे�. भगत�स �गां�या र�ाची �क �मत �ह ���ानपे�ा कमी नाही.
मु� �हा, कारण �या�या भावांनी भारता�या �वातं�यासाठ� आप�े �ाण �द�े आहेत.
जे�हा संपूण� मु� �प�याचे र� सामा�य इं�जां�या र�ाची �क �मत देऊ �कत नाही,
मग गु�ाम भारता�या फजमंद मु�ाचे र�, �यां�यावर पो��स अ�धका�या�या र�ाची ���ा झा��,
म�ा कसे माफ के�े जाऊ �कते? पण जर एका सामा�य इं�जाचे आयु�य इतके मौ�यवान असे�
तसे अस�यास, �क �वा �ह �� टॅन भगत�स �ग, राजगु आ�ण सुखदेव यांचे मू�य कमी मानतात, �यांचे
��येक अवयव दे�भ�� आ�ण पाक हौता��याने प�रपूण� होता. यावर ��टा�नयाचे उ�र
काम करा, घाईत नाही. या �त�ही �ता��यांपे�ा �ह ���ान
समजते. जरी आपण हजार-�ाख इं�जांना ठार मार�े तरी आ�ही �याचा पूण� बद�ा घेऊ.
पैसे देऊ �कत नाही हा बद�ा ते�हाच पूण� होई� जे�हा �ोक भारत मु� करती�.
तरच ��टा�नयाचे वैभव मातीत सापडे�. अरे भगत�स �ग, राजगु आ�ण सुखदेव!
इं�जांना आनंद आहे क� �यांनी तु�हा�ा ठार मार�े, पण �यांची चूक आहे. अरे
तु�ही तुमचे र� सांड�े नाही, �यांनी �वतः�या भ�व�यावर वार के�े आहेत. आपण �जवंत आहात आ�ण
तू कायमचे जग�ी�. "

�ाहोरमधून �का��त झा�े�या '��� ून' ने अ�ीच �ट�पणी के�� होती-

"���ट� सरकारने भारतात के�े�या काही चुका खूप मह�वा�या आ�ण गंभीर आहेत.
भगत�स �ह, राजगु आ�ण सुखदेव यां�या फा�ी�या ���ेस �याने के�े�या चुकां�माणे.
म�ा बद�ावे �ागे�. "

भारतीय वृ�प�ांनी तसेच परदे�ी वृ�प�ांनी या घटनेवर ट�का के��.
ते करताना कठ�ण �ेख ���ह�े. UYC �या 'डे�� वक� ' या वृ�प�ाने �ट�पणी के��-

"�ाहोरचे तीन कैद�, भगत�स �ग, राजगु आ�ण सुखदेव, जे भारता�या �वातं�यासाठ� �ढ�े.
�ढत होते, ���ट� सा�ा�यवादा�या �हतासाठ� ���ट� सरकारने न� के�े
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गे�ा. मॅकडोना��या नेतृ�वाखा�� इं�जी सरकारन ेके�े�� ही प�ह�� ह�या होती.
कारवाई आहे. तीन भारतीय �ां�तकारकां�या पूव��नयो�जत राजक�य योजनेसाठ�
सरकार�या आदे�ानुसार, हे �� आह ेक� ���ट� सा�ा�यवाद वाचव�यासाठ�,
मॅकडोना� सरकार �कती �र जाऊ �कते? "
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अ�याय 20
काही मृ�यू

बं�ाचे अंकुर

भगत�स �ग अजून �हान होते. �याचा एक काका आजारपणामुळे त�ण होता.
तर �सरे काका अ�जत �स �ह यांची �वदे�ात ��कार झा��.
वडी�ही इं�जांसोबत ने�गो�कांचा खेळ खेळत होते. अ�ा प�र��तीत काकू
�या�ा �हानपणापासूनच आपु�क� आ�ण आपु�क� �मळा�� होती. ते ब�याचदा बा�क भगत�ा पाळणा करतात.
तो दे�भ��ने भर�े�या कथा सांगायचा. जे�हा ते मधून मधून रडतात
जर तो पड�ा तर �या�ा मा�हतही नाही. एकेकाळ� अ�जत�स �ग कथा सांगत होते.
बायको�या डो�यातून अ� ू बाहेर आ�े. भगत�स �ग जग�े नाहीत. �यांनी काकंूचे अ� ूझाक�े
तो �हणा�ा, "ग�प बसा आंट�! मोठा झा�यावर, मी या दे�ातून इं�जांना मार�यानंतर पळून गे�ो.
मी देईन मग आपण सगळे एक� असू. "

हा तो काळ होता, जे�हा बा�क भगत�या मनात ��ट�� राजवट��वरोधाती� बंडखोरी होती.
रोपे फुटू �ाग�� होती.

तोफा � ेती

एकदा सरदार �क�न �स �ह आप�� मै��ण मेहता नं�दक�ोर सोबत �ेतात होते.
मग एक मु�गा मेहताजी�ा �दस�ा, �या�ा माती�या �ढगावर �हान प �ढा वाट�ा.
के�� होती. हे पा�न मेहताज�ना ध�का बस�ा. �याने पुढे जाऊन �या मु�ा�ा �वचार�े
के�े, "तुझे नाव काय आहे?"

"भगतीसंघ." मु�ाने �नभ�यपणे उ�र �द�े.

"तू हे करत आहेस क� ते?" मेहताज�नी पुढचा �� �वचार�ा.

"मी बं�क पेरत आहे."

"बं�क! पण तू या बं�कांचे काय करणार?" मेहताज�नी अ�व�ासान े�वचार�े.

"या�ारे मी माझा दे� ���ट�ांपासून मु� क�." भगत�स �ग उ�साहाने
उ�र �द�े.

तीन वषा ��या मु�ा�या त�डून अ�ी गो� ऐकून मेहताज�ना खा�ी पट��
ये�या काही वषा�त हे मू� दे�ा�या न��ात एक तारा �हणून �का��त होई�.
होई�.

��त
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रावी नद��या �व�तीण� काठावर बोट वेगाने जात होती. भगत�स �ग आ�ण �याचे �म�
य�पा� नौकायन सराव करत होता. �याने �नवड�े�या मागा�वर चा�णे
�या�ा सव� काही मा�हत असण ेआव�यक होते. सूया�ने आता आका� सादर के�े होते.
प��म �द�ा �ा�-के�र रंगव�े�� होती. रावीचे पाणीही �या रंगान ेभर�े पा�हजे.
गे�े होते. नौकायन करताना दो�ही �म�ांना खूप उ�ीर झा�ा होता. पण ते बो�तात
मी इतका त���न झा�ो होतो क� �या�ा जाणीव न�हती. �यां�यात नेहमी�माणे संभाषण
काय��माची थीम 'दे�भ�� आ�ण �वातं�य' होती. दोघेही दे�ा�या स���तीचा आढावा घेत आहेत.
होते.

अचानक य�पा�ने आप�े डोके थांबव�े आ�ण �वचारात म�न झा�े�या भगत�स �ग�या खां�ावर हात ठेव�ा.
�हणा�े, "च�ा, आपण दे�ासाठ� आप�े जीवन सम�प �त क� अ�ी आ�ा क�या."

भगत�स �ग हस�े. �याने वया�या बारा�ा वष� हा �नण�य घेत�ा होता. य�पा�
�तचा हात हातात घेऊन �या�या डो�यात बघत गंभीरपणे �हणा�ा, "मी आज आहे
म�ा पु�हा आ�ा आहे क� हा भगत�स �ग फ� दे�ासाठ� आ�ण दे�ासाठ� जगे�.
तो मरे�. "

हातात हात घा�ून दोन �म� घाब�न उभे रा�ह�े. के�े होते; बोट उभी होती.
रवी�या �ाटा वर वर खा�� उडी मार�यासारखे आ�ीवा�द देत आहेत. सूया��या �करणांची काळजी घेणे
ती �हणत होती, 'आ�ण तू! हे होई�. हे दे�ाचे खरे मु�गे! आपण ते ना�वंत गमाव�े
हे काम दे�ासाठ� सम�प �त असे�. '

साधूचे भूत

�करण �या �दवसांची आहे, जे�हा भगत�स �ग तु�ंगात होते आ�ण �यां�यावर खट�ा चा��ा होता. बंगा
एका saष�नी गावाबाहेर येऊन धुमाकूळ सु� के�ा होता. एक दोन �दवसात �याची ��� �न��त झा��.
तो चाचा संपूण� गावात होऊ �ाग�ा. कोणीतरी �व�ानांना �हणा�े, "साधू जे गावाबाहेर रा�ह�े
होय, ते खूप ����ा�� आहेत. �यां�याकडे जा; कदा�चत �यां�या कृपेने भगत�स �ग वाच�ा
जा. "

आ��तकांचा अ�ा गो�ीवर जा�त �व�ास न�हता; पण आई�या � ेमाचा जोरदार फटका बस�ा
आ�ण ती कु�बीर�ा सोबत घेऊन साध ूमहाराजां�या आ�या�ा गे��. साधूने काही मं� के�े
वाचा. �यानंतर �याने भाभूता�ा कढईत गुंडाळून भगत�स �गां�या डो�यावर ठेव�े.
साठ� सां�गत�े

जे�हा भेट�चा �दवस आ�ा ते�हा तो भूत घेऊन गे�ा आ�ण भगत�स �गाजवळ बस�ा.
�तने �त�या डो�यावर हात ठेव�याचा �य�न के�ा, जेणेक�न भूत �त�या डो�यावर फेक�े जाऊ �कते.
तु क� �कतोस का आ�ा �याचा हात फ� भगत�स �ग�या खां�ावर होता क� तो �हणा�ा, "बेबे, तू कोण आहेस
जर तु�हा�ा ते मा�या डो�यावर घा�ायचे असे� तर ते कु�बीर�या डो�यावर ठेवा, जेणेक�न तो आयु�यभर �जवंत राही�.
तु�याबरोबर रहा. "
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�ववावतीजी ग�धळून रा�ह�े. � ेवट�, भगत�स �ग�ा �या�या मनाब�� कसे कळ�े?
ती कधीच समजू �क�� नाही.

�व�ासघाताची कबु��

�या �दव�ी हंसराजांनी सरकार घेत�े �या �दव�ी भगत�स �ग पूण� �याया�यात रड�े
सा�ीदार बनून �ां�तकारकांची सव� रह�ये उघड झा��. �ांतीचे रह�य
ही कथा एका �च�पटा�माणे �याया�यात सादर कर�यात आ��. साह�जकच ते �वधान
�ां�तकारकांसाठ� मृ�यू ठरव�यात आ�ा. भगत�स �ग हंसराजकडे टक �ावून पाहत होता.
�थम �या�या चेह�या�या �नायूंवर ताण आ�ा, चेहरा रागाने आ�ण उ�कटतेने चमक�ा.
उठ�ो, मग अचानक तो भावने�ा �भड�ा आ�ण रडू �ाग�ा.

मग भगत�स �ग �वतः�या मृ�यू�ा घाबरत होते का? �याने �वतःचा मृ�यू �नवड�ा
होय, तो �नयो�जत मागा�ने गाद�वर पोहोच�ा आहे, तो खूप �याड आ�ण कमकुवत आहे
कधीही होऊ �कत नाही. �या�या डो�यातून अ� ूं�या ��ाचे उ�र
मानवते�या इ�तहासात �दसणार नाही. उ�र होते 'सरकारी सा�ीदार हंसराज'
माझे डोळे. तोही रड�ा; �याचा संकोचही बांध�ा गे�ा.

मा�या साथीदारावर �कती �ूर अ�याचार झा�े याचा �वचार करत भगत�स �ग रडत होता
होई�. �या�ा �कती यातना �द�या असती�, �यामुळे तो आज सरकारी सा�ीदार बन�ा.
गया. हंसराज रडत होते, पण ते प�ातापाचे अ�ू होते. 'मी �व�ासघात के�ा.
मा�या आदरणीय साथीदारा�या नजरेत पड�यानंतरही मी �या�या सहानुभूतीस पा� आहे.
आहे!' हा �वचार क�न �याचे डोळे चमक�े.

'मोठा खु�ासा कराय�ा आ�ा'

भगत�स �ग आ�ण बटुकेवरद यांनी कै�ांना होणा�या गैरसोयीचा �नषेध के�ा.
उपोषण सु� झा�े होते. �यां�या उपोषणान े� े�रत होऊन, �कती जुने
�ां�तकारक आ�ण सेनानीही उपोषणा�ा बस�े. बाबा �यापैक� एक होते
सोहनी �स �ग. 1915-16 पासून ते तु�ंगात होते. �याने अ�ही �द�े. जोपय�त
भगत�स �ग यांना हे कळ�े तोपय �त आठ ते दहा �दवस �नघून गे�े होते. भगत�स �ग
तो समजावून सांगाय�ा गे�ा. दोन वीरांचे �म�न �कती अ��त होते. नवीन �पढ� जुनी �पढ�
समजावत होते क� 'आता आ�ही मोचा� हाताळ�ा आहे. तु�ही थक�े आहात, तु�ही �व�ांती �या
करा.' पण बाबाजी डगमग�े नाहीत. भगत�स �गांनी अनेकांना �द�े, भीक मा�गत��, समजावून सां�गत�े
क� 'तुम�या �र��ज�ा फ� काही �दवस ����क आहेत. उपोषण क�न आप�� ���ा वाढव�� पा�हजे
क� �कता.

बाबाज�नी भगत�स �ग�या पाठ�वर धूळ गोळा के��, "च�ा, मी मोठा आ�ो आहे.
�� करणे."
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भगती �स �ह�या डो�यातून अ� ू ओघळू �ाग�े आ�ण बाबाजी �यांना समजावत होते.

उ�कट नाते

भगत�स �ग 15 जून 1929 पासून उपोषणावर होते. यत��नाथ दास यांनीही �यां�यासोबत उपवास के�ा.
मी भेट�े. उपोषण अनेक �दवस चा�ू रा�ह�े, यामुळे यत��नाथ
�याची त�येत �दवस ��दवस खराब होऊ �ाग��. थो�ाच �दवसात ते फ� �वतःची रचना होती.
रा�ह�े. �यांना व�न जबरद�तीन ेअ� �द�े जात होते, परंतु देवा�ा आणखी काही �द�े गे�े.
ते मा�य होते. �दवस ��दवस �नघून गे�ा आ�ण तो मृ�यू�या उंबर�ावर उभा रा�ह�ा. कधी
जे�हा भगत�स �ग �यांना भेटाय�ा पोहोच�े ते�हा �यांचे भाषण हरव�े होते. पण डो�यांची भाषा
तु�ही ग�प कसे राहता? सौ�य-दयाळू भगत�स �ह �या�ा �चकटून रड�ा. के�हा आधी
बटुक वराड�ा �या�या तु�ंगातून काढून मुतान तु�ंगात पाठव�यात आ�े, नंतर तो
आप�या भावना �� क�न, वॉ�ेट-वॉड��या ब�हणी�ा एक प� ���ह�े-
“��म�ा, पाक�ट वेगळे करणे मा�यासाठ� अस� आहे. आज प�ह�ा �दवस आहे जे�हा मी
म�ा �वतः�ा सापडत नाही. आज माझे अ� ू सु�ा माझी �च �ता कमी क� �कत नाहीत.
मा�यासाठ� ख�या भावापे�ा जा�त अस�े�या �म�ापासून वेगळे होताना खरोखर �ःख झा�े
आहे. "

वरी� घटना वीर भगत�स �गां�या मानवी संवेदनांचा प�रचय क�न देतात.

बाळा�या हाताची भाकरी

जे�र मुह�मद अकबर खान यांनी आयु�यात अनेक कैद� पा�ह�े होते, पण भगत�स �गांसारखे
वीर दे��म कधी पा�ह�ा नाही. हेच कारण होते क� ��ट�� समथ�क असूनही �यांनी
तो भगत�स �गचा चाहता होता. सरकारने 24 माच� 1931 रोजी फा�ीचा �दवस �न��त के�ा.
तर, एक �दवस अगोदर, 23 माच� 1931 रोजी ते भगत�स �ग जवळ सकाळ� होते.
पोहोच�े आ�ण � ेमाने �हणा�े, "भगत�स �ग, तु�हा�ा सरकार�या आदे�ाची मा�हती झा�� आहे.
गे�े असते. तुमची काही इ�ा अस�यास मोक�या मनाने सांगा. "

भगत�स �ग �वचारात पड�ा. अचानक से��या माग�या दाराने आवाज ऐकू आ�ा.
�याने घाईघाईने टा�या वाजव�या आ�ण हसून �हणा�ा, "खान सर, मी बेबेजीचे बनव�े आहे
म�ा भाकरी खायची आहे. "

"पण तुझी आई खूप �र आहे. �त�ा �नरोप पाठवणे आ�ण भाकरी मागण े��य नाही."
आहे. "

भगत�स �ग हस�े आ�ण मग �वतः�ा आवरत �हणा�े, "हरकत नाही
नाही खान सर, म�ाही तु�ंगात बाळ आहे. "

असे �हणत �याने सफाई कामगारांना बो�ाव�े.
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जे�र�ा कोठडीत उभे पा�न सफाई कामगार घाबर�ा. पण भगत�स �ग �या�याकडे �नद�� करताततो जे�र�ा �हणा�ा, "जे�र सर, म�ा �या�या हाताने बनव�े�� भाकरी खायची आहे."

हे ऐकून मेहतर �त� झा�े. मग तो भीतीने �हणा�ा, "हे पाप मा�याकडून नाही.
स�म होई� सरदारजी, माझे हात असे नाहीत क� तु�ही �यां�यापासून बनव�े�� भाकरी खावी.

"असे �हणू नको भाऊ. तुझ ेहात म�ा तु�या आईची आठवण क�न देतात. �हणूनच मी
मी तु�ा सांगते बाळा. "भगत�स �ग � ेमाने खां�ावर थाप देत �हणा�ा.

मग तो जे�र�ा �हणा�ा, "सा�हब खान, आयु�यात फ� दोन �ोकांना माझी घाण उच��याचा अ�धकार आहे.
नोकरी �मळा��. एक माझी बा�पणीची आई आ�ण एक ही त�ण आई. "

"बेबेजी, तु�ही काळजी क� नका. ही माझी � ेवटची इ�ा आहे. खूप गरम भाकरी
कोणा�ाही आणू आ�ण आणू �कतो. म�ा सव�काही आवडते. साथ म�ा चटणी
आण�े तरी हज नाही. मी सव� काही खाईन. "भगत�स �ह कक� � आवाजात �हणा�ा.

सफाई कामगारां�या डो�यातून अ� ू वा� �ाग�े. आतापय �त कोणीही �या�ा इतके � ेम आ�ण आदर �द�ा नाही
�द�े न�हते; �या�या हातान ेबनव�े�� भाकरी खा�याचा कोणी आ�ह के�ा नाही. आज �याचे
आयु�य संप�े होते.
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भगत�स�ग �हणा�े
"जगाती� सव� गरीबांना - वं�, जात, धम� �क�वा रा� याची पवा� न करता - ह�क आहे
एकसारखे आहेत. "

(1927)

"आजूबाजू�ा अनेक बु��मान �ोक आहेत, परंतु ��येका�ा �याचे आयु�य जगावे �ागते.
आनंदाने वाटून घे�याची गो� आह.े मग आपण आप�� ��ती, दे�ाची ��ती �क�वा सुधा� इ��तो
अपे�ा करत आहेत. "

(1927)

"जे �ोक राजवाडे बांधतात आ�ण झोप�ांम�ये राहतात.
आरामदायक गो�ी बनवा, जु�या आ�ण घाणेर�ा चटईवर �वतः झोपा. अ�ा प�र��तीत
�क �वा मी करावे? जर अ�ा प�र��ती भूतकाळात घड�या असती� तर भ�व�य नाही
बद� आ�ाच पा�हजे? जर आप�या�ा आजपासून दे�ाची ��ती चांग�� असावी असे वाटत असे� तर हे
प�र��ती बद�ाय�ा हवी. आ�हा�ा प�रवत�न�ी� �हाव े�ागे�. "

(ऑग�ट 1928)

"आप�ा दे� अ�त�य आ�या��मक आह;े परंतु आपण मानवांना मानवी दजा� देतो.
संकोच करा. "

(1928)

"उठा, खरे �ोकसेवक आ�ण अ� ृ�य �हणवणारे बंधू, उठा! तु�ही दे�ाचे �मुख आहात.
आधार �हा, खरी ताकद �हा. झोप�े�ा �स �ह! उठा आ�ण बंड सु� करा. "

(अ� ृ�य सम�येवर, 1928)

"धम� ही खाजगी बाब आह,े �यात इतरांचा ह�त�ेप नाही, �क�वा तो राजकारणाचा �वषय नाही.
��व� करणे आव�यक आहे. "

(1927)

"जे�हा ग�तरोधक प�र��ती �ोकांना �यां�या तावडीत ठेवते, ते�हा कोण�याही �कारे
�ोक बद�ाब�� संकोच करतात. ही जड�व आ�ण � ू� �न���यता तोड�यासाठ�
एक �ां�तकारी आ�मा �नमा�ण कर�याची गरज आहे, �हणजेच अधोगती आ�ण ना�.
वातावरण कोमेजते. "

(माच� 1931)

"मी ठामपणे सांगतो क� मी फ� एवढेच क� �कतो क� आ�ा आ�ण आकां�ांनी भर�े�े आयु�य जगा.
मी रंगांनी प�रपूण� आहे. कवी आ�यावर मी सव��व अप�ण करेन. यो�य
एका अथा�ने हा �याग आहे. "
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(सुखदेव यांना प�, 13 ए��� 1929)

"जोपय �त पु�षा�या नै�तक पातळ�चा �� आहे, मी असे �हणू �कतो क� त�ण पु�ष आ�ण ���या
एकमेकांवर � ेम क� �कतात आ�ण ते �यां�या � ेमा�या मदतीने �यां�या आवेगांपे�ा वर येऊ �कतात



एनएस. "
(सुखदेव यांना प�, 1928)

"इं�जांची मुळे ह��� आहेत आ�ण पंधरा वषा�त ती �नघून जाती�.
ग�धळ होई�, मग �ोक माझी आठवण करती�. ”

(12 माच�, 1931)
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