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एका अपूव	 सुगंधाची माती 
 

मा�या मनात फार वष� घर क�न रा�हलेली एक उ�कट इछा काह� �दवसांपूव! अनपे#$तपणे पुर� झाली! ती अंशतःच! पण तर�ह� 

मला �याचा खूप आनंद वाटला. ती इ/छा ‘अंदमान’ बेटाशी संबंिधत होती. ःवातं5यवीर सावरकरांचे ‘माझी ज7मठेप’ हे पुःतक मी 

प�ह9यांदा वाचले �याला प7नासहनू  अिधक वष� होऊन गलेी. पण ते वाच9यापासून <या कारागहृात �यांनी आ#ण अनेक थोर, 

बांितकारक देशभAांनी अपरंपार हाल अपेBा सोसत आप9या आयुंयाची बहमोलु  वष� घालवली ते कारागहृ आ#ण �या/या 

अवतीभवतीचा पDरसर एकदा तर� आपण पहावा असे मला वाटे. ितथे जाऊन ितथे रा�हले9या ‘�या स/चा’ देशभAां/या ःमतृी 

जागवाEयात, �यां/या ःमिृतःथळाला वंदन करावे अस ेमा�या वरचेवर मनात येई! तो योग कधी येतो कोण जाणे! पण सुमारे 

म�ह7यापूव! एका वेगHयाच र�तीने ती माझी इ/छा पुर� झाली.  

 

झाले काय, तर आम/या सांगलीतले एक ूिसJ Eयापार�, कळकळ�चे लेखक आ#ण माझे ःनेह� ौी अशोक तेलंग अंदमानहनू  नुकतेच 

परत आ9याचे मला कळले. माहक पंचायतीची शाखा ितथे सु� करMयासाठN ते ितकडे गेले होते. ‘दादरा-नगर-हवेली मुPAसंमाम 

सिमतीतफ� ’ �या कायQबमाचे संयोजन केले होते. �यां/या दकानातु  मी गेलेली असताना �यांची भेट झाली तेEहा अंदमान/या 

रोमहषQक सफर�चा आ#ण ितथ9या कामाचा सगळा वRृांत �यांनी मला सांिगतला. नंतर आप9या टेबलाचा खण उघडून �यांनी एक 

अितशय सुंदर असा रंगीबेरंगी शोिभवंत खडे िशंपले बसवलेला-लहानसा करंडा मा�या हातात �दला. आ#ण ते मला Sहणाले, 

"मालतीबाई, उघडून बघा ना आत काय आहे ते!" मी तो उ�सुकतेने उघडला. बघते तर �यात होती दोन िचमट� माती! $णभरात 

मा�या ल$ात आले कU ती माती अंदमानात9या ‘से9यूलर जेल’मधली आहे! ितचा ःपशQ होताच माझे मन भावनावेगाने उचंबळनू  

आले आ#ण प#Vदशी मी �या करंWयाला हात जोडून नमःकार केला. �यातली माती कपाळाला लावली. �यावेळ� लोकमा7य 

�टळकां/या जीवनात9या एका ूसंगाचे मला ःमरण झाले. एकदा ते समिुःनान आटोपून परत येत होते. �यां/या अंगावर/या 

ओ9या कपWयांनी ःवाभाPवकच रः�यावरची माती िभजली. लोकमा7यां/या पाठNमागून येणाZ या लोकांनी मो[या भPAभावाने ती 

माती गंधाूमाणे आप9या कपाळ� लावली!  

 

मा�या हातात9या करंWयातली माती पाहताच मा�या मनात आले. आपण आजवर अनेक �ठकाणची, अनेक रंगाची गंधाची माती 

पा�हली. बागेतली, नद�काठची, पठारावरची, खेळा/या मैदानावरची, लाल, काळ�, पांढरकUु , खिनजिमिौत Sहणून उम गंधाची, वळवा/या 

प�ह9या पावसाने Pवल$ण सगुंिधत झालेली आ#ण अशीच �कतीतर� ूकारची! पण आRा #जचा ःपशQ मी अनुभवला ‘ती’ माती 

आ#ण ‘ ितचा’ गंध केवळ अ-पूवQच Sहणायला हवा! 
 

मोगरा, जाई-जुई, ूाजA, िनिशगंध अशा मला खूप खूप आवडणाZ या साZ या फुलांचा सुगधं या माती/या सुगंधापुढे काह�च नEहे. 

चंदन-केशर-कःतुर�, वाळा, �हना �कंवा अनेक उंची अRरे �यांचाह� सुगंध �या मातीपुढे �फ^का-मंद ठरतो. या मातीचा गंध अवणQनीय 

आहे. तो गंध आहे देशासाठN हसत हसत ूाणापQण करणाZ या जा<व9य देशभAां/या �यागाचा! �यां/या उदाR, िनंकलंक चाDर5याचा! 

�यां/या अतुलनीय िनभQयतेचा! �यां/या अजरामर ौJेचा, �यां/या वं_ `येयवादाचा! <यांनी चार मीटर लांब आ#ण दोन मीटर aंद 

अशा िभकारWया कोठड�त आयुंयाची मौ9यवान वष� मरणयातना भोगत काढली, <यांना �या करंVया कोठड�त राहनू  कधी छाती 

भ�न cास घेता आला नाह� कU कधी चंिाची कोर �दसली नाह�. कद7नाहनू  कद7न खात अपार, अनंत यातना <यांनी भोग9या, 

आपले #जवलग कुटंबीयु , आdःवकUय यां/यापासून दरू वषाQनुवष� जे एकाकUपणे जगत रा�हल,े इंमजांची नोकर� लाळघोटेपणाने 

करणाZ या ‘बार�’ या आयDरश जेलरने पदोपद� केले9या छळानेह� जे डगमगले नाह�त, <यां/या अंतःकरणात तेवणार� लखलखीत 

देशूेमाची <योत कधी Pवझली तर नाह�च उलट ‘जे �दEय दाहक Sहणोिन असावयाचे, बुe`याची वाण कर� हे धDरले सतीचे’ अशी 

<यांची अभंग, ओजःवी ूितfा होती, ‘तुजसाठN मरण ते जनन। तुजवीण जनन ते मरण’ ह� <यांची जगMयाची बैठक होती अशा 
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िचरंजीव, कतQEयकठोर `येयवा_ां/या, धीरोदाR, ूेरक वतQनाचा मन भ�न आ#ण भा�न टाकणारा एक अhतु  सुगंध �या मातीला येत 

होता. फुलांचा गंध कालांतराने उणावतो, ती सुकून जातात. अRराचा रंग-गंध उडून जातो, पण अलौ�कक धैयाQने बांतीचा जयजयकार 

कर�त, राऽी/या गभाQत उ_ाचा उषःकाल आहे अशा ठाम Pवcासाने पावले टाकणाZ या, पराबमी योe`यां/या आ�Sयांचा सुगंध हा कधी 

कधीच सुकणारा नसतो. �या सुगंधाला जरा नाह� िन मरणह� नसते.  

 

�या मातीकडे पाहताना मला $णभर वाटल,े ह� माती नाह� तर हे देशभAां/या मुशीत ओतलेले शंभर नंबर� सुवणQ आहे! या मातीला 

वाचा असती तर ती मला Sहणाली असती, "बाई ग,ं वाघिसंहा/या छातीचे असे सावरकर बंध,ू उ9हासकर दR, व�हंिकुमार घोष, 

उपjिनाथ बॅनज! ह� आ#ण असेच �कतीतर� त�ण मी इथे पा�हले. ‘ःवातं5ययfात’ �यांनी टाकले9या �कतीतर� सिमधा पा�ह9या, 

अजॐ िभंतीत कmडून राहायला �यांचा आ�मा गुलाम थोडाच होता? �यां/या शौयाQने माझे मन जसे भ�न येई तसेच �यां/या हाल 

अपेBा पाहताना दःखाितरेकानेु  ते आत9याआत आबोशह� कर�! भारतभूमी�प अथांग सागरातून िनघले9या nा अमोल रoांची 

चरणधुली होMयाचे भाpय मला लाभले! मी �कती �कती निशबवान बघ! पण बाळा, आजची भारताची ददqवीु , ॅB, बहमोलु  नैितक 

मू9यांचा पूणQ Pवसर पडलेली #ःथती पाहनू  माऽ मा�या मनात पु7हा पु7हा येते देशभAUचा अंगार sयायले9या अंदमानात9या ‘�या’ 

देशभAां/या आ�Sयांना हे सारे पाहनू , ःवातं5याची Pवटंबना पाहनू  �कती Pवल$ण यातना होत असतील."                         

 

अंदमान/या मातीचे हे बोलणे ऎकत मी खाली मान घालून उभी राहते. कारण ितला _ायला मजजवळ उRर आहेच कुठे?                   

 
  


