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प्रक शक चे ननवेदन 

पुस्तकांच्या प्रचारास 'पुण्याच्या व्यापारा'चा दिाा देणारे श्री मिेंद्रभाई मेघाणी दररोि 

आपल्या नवनवीन ललखाणांद्वारे चांगल्या पुस्तकांच्या प्रसाराचे, ‘पुण्याच्या व्यापारा'चे काम 

आयुष्यभर सातत्याने करीत आले आिते. 

ते एक चांगले अनुवादक आक्षण तटस्थ संपादक तर आिेतच; परंतू त्याचबरोबर त्यांचे 

वाचन व्यापक आक्षण हनवड बेममसाल आिे. त्याचाच पररपाक म्िणून आम्िाला 'गांधी-गंगा'चे 

दोन भाग त्यांच्याकडून ममळाले. गांधीिींचे समकालीन, साथीदार, गांधीिींच्या घराण्यातील 

लेखक तसेच गिुराती भाषेतील िाणकार साहित्त्यकांनी गांधीिींबद्दल आठवणींच्या रूपात, 

प्रसंगांच्या रूपात, कहवतेच्या रूपात आक्षण कथा-किाण्यांच्या रूपात हकत्यके गोष्टी ललहिलेल्या 

आिेत. मिेंद्रभाईनी एकूण बाित्तर पुस्तकांमधून िवळिवळ तीनशेपेिा अमधक स्मरणीय प्रसंग, 

संस्मरण,े कहवता, कथा-गोष्टींचे संपादन 'गांधी-गगंा'च्या दोन भागांतून केले आिे. 

घटना आक्षण संस्मरणांमधनू सांहगतलेल्या गोष्टी हवद्यार्थयाांच्या अमधक लिात राितात, ह्या 

दृष्टीकोनातूनच 'गांधी-गंगा'च्या दोन भागांमधील हनवडक तसेच प्रभावी ८८ घटना व संस्मरणांची 

िी संक्षिप्त आवृत्ती तयार करण्यात आली आिे. आपण गंगेचे पूिन करताना गंगािल िातात 

घेऊन तेच अर्धया म्िणून अपाण करतो. 'गांधी-गंगा'ची िी संक्षिप्त आवृत्ती सामान्य वाचकांसाठी 

गंगािलाप्रमाणे ठरेल आक्षण वाचक त्याचे स ळ िाताने स्वागत करतील, याची आम्िाला खात्री 

आिे. 

ह्या संक्षिप्त आवतृ्तीच्या संपादन आक्षण प्रकाशनास परवानगी ददल्याबद्दल आम्िी श्री 

मिेंद्रभाई मेघाणींचे आभारी आिोत. तसेच पुस्तकाचा प्रभावी अनुवाद करणारे श्री मु. ब. शिा 

यांचेिी आभार मानतो. 
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अनुव दक चे मनोगत 

श्री. सोमैय्या टी. आर. के. मुंबई सवोदय मंडळ यांनी एकदा श्री. मिेंद्र मेघाणी यांनी 

संपाददत केलेल्या 'गांधी-गंगा' या गुिराथी पुस्तकाचे दोन भाग माझ्याकडे पाठवले. दोन्िी पुस्तके 

अत्त्युतम िोती. त्यांच्या कािी हनवडक आठवणींचा िा अनुवाददत संग्रि 'दै. लोकमत’ चे संपादक 

श्री. हविय बाहवस्कर यांनी सलग प्रलसद्ध केला.  

या पुस्तकात तसा लेखक व आठवणींचा नेमका कालक्रम नािी. थोड्या फार फरकाने 

वयाच्या व कतृात्वाच्या ज्यषे्ठतेचा क्रम आि,े पण तो िी पररपूणा म्िणता येणार नािी. 

‘गांधी-गगंे’तील प्रसंग मोिनदास करमचंद गांधी या सार्धया माणसाचा ‘मिात्मा' कसा 

झाला या संबंधीचे हनदशाक आिेत. या 'गांधी-गगं'ेत िो कुणी  अवगािन  करेल तो पुनीत िोईल. 

श्री. सोमैय्या  काका, श्री मिेंद्र मेघाणी, श्री. हविय बाहवस्कर यांचे मनापासून आभार.  

िे पुस्तक ‘नविीवन प्रकाशन मंददर' माफा त प्रकालशत िोत आि,े िी हनश् चतच आनंदाची 

बाब आिे. 

- मु. ब. शिा 
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मो. क. ग ांधी 

१. नतरस्क र ? 

या िगात कुणाचािी हतरस्कार करणे मला िवळ-िवळ अश्य िोते. ईश्वर परायणतेमुळे 

मी खूप संयमी िीवन िगू शकलो व गेली चाळीस वषा कुणाचािी दे्वष करणे मला श् य झाले 

नािी. िा एक खूप मोठा दावा आिे िे मी िाणतो, तरी अत्यंत नम्रतापूवाक मी तो प्रस्तुत करतो. 

िेथे िेथे दष्कमा िोत असेल, तेथे तेथे त्याचा मध्कार करायला मी समथा आिे, तसे करतोिी. 

पण इंग्रि प्रशासनाने भारतात िी लशरिोरी चालवली आिे त्याचा केवळ मध् कारच करीत नािी, 

तर दे्वषिी करतो. कििंदस्तानाचे अत्यंत हनदायपणे शोषण करणाऱ्या या नीतीचा मी हृदयापासून 

मध्कार करतो. त्याप्रमाणे ज्या धृक्षणत प्रथेचे कोट्यवधी कििंदू समथान करतात त्या अस्पृयतेचािी 

मी मध्कार करतो, मात्र लशरिोरी करणाऱ्या इंग्रिानंा ककिंवा कििंदूना मी मध्कारात नािी, कारण 

पे्रमाने ककिंवा अन्य उपायांनी त्यांचे हृदय पररवतान करता येईल असे मला अिूनिी वाटते. 
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नवनोब  

२. ज्य  ग ांधीन  मी ज णतो 

गांधीिींना सगळा देश बापू म्िणत िोता. पण मला असे वाटते की, ते ‘हपत्या’ पेिा 'माता' 

अमधक िोते. आपण िेव्िा िेव्िा त्यांची आठवण करतो तेव्िा तेव्िा दसऱ्या कुठल्यािी गुणांपेिा 

त्यांचे वात्सल्य अमधक आठवते. िनु्या परंपरेचे फळ व नव्या परंपरचे बीि म्िणून एका वत्सल 

मातेसमान मिापुरषाचे दशान आपल्याला बापूिींमर्धये िोते. 'गीत'े च्या कमायोगाचे प्रत्यि 

आचरण मी बापूमर्धये पाहिले. श्स्थतप्रज्ञाची लिणे ज्याला लागू पडतात असा शरीरधारी 

्वमचतच आ ळेल. पण या लिणांच्या खूप िवळ पोिचलेल्या  मिापुरषाला मी प्रत्यि माझ्या 

डोळयांनी पाहिले. त्यांच्या आश्रयाला मला रािता आले िे माझे भाग्यच. त्यांचा आश्रय घेणाऱ्या 

प्रत्येकाला याचा अनुभव येतो की, आधी आपण वाईट िोतो पण नंतर चांगले झालो, लिान िोतो 

पण नंतर मोठे झालो. ििारो लोकांचे मित्त्व त्यांनी वा वले. 

गांधीिींच ेकािी हवचार लोकांना आवडत नािीत. तर कुणीतरी त्यांना म्िणायच.े ‘तुम्िी 

आता हिमालयात िाणेच योग्य.’ बापू त्याला िसून उत्तर देत. िर तुम्िी हिमालयात गेलात तर 

मी तुमच्या पाठोपाठ येईनच, आक्षण िर तुम्िी येथचे राहिलात तर तुमचा िा सेवक तुमची सेवा 

करायला इथेच रािील. 'िेथे स्वामी तेथे सेवक’ पु े ते असेिी म्िणत की, 'माझ्या तपस्येचा 

हिमालय तर तेथेच आि,े िेथे दाररद्रय् आिे िेथले शोषण अिून दूर करावयाचे आिे व द:ख 

हनवारण बाकी आि'े. 

एक नैहतक र्धवहन आला आक्षण सगळया देशाने त्याचे अनुकरण केले अशी कुठलीिी संस्था 

ककिंवा व्यक्ती सर्धया देशात ददसत नािी. वेगवेगळया पिाचे नेते िनतेपु े िाऊन एक दसऱ्यावंर 

मचखल उडहवतात. यामळेु िनतते कुठलीिी कायाशीलाता हनमााण िोत नािी. देशात एक प्रकारची 

हनत्ष्क्रयता, शनू्यता आक्षण ररकामेपण आले आि.े िनता भ्रममत आिे व काय करावे िे हतला 

सुचत नािी? 
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३. आत  कुठे उज डतांय 

स्वराज्य ममळाले आक्षण ईश्वरान ेगांधीिींना उचलून नेले. ईश्वराचा िेतू िाणण ेमनुष्याच्या 

लेखी कठीणच, तरी चचिंतनाने आपण त्याचे अनमुान करू  शकतो, आपल्या देशाला संपूणा 

स्वातंत्र्य ममळाले यापेिा ईश्वराची इच्छा वेगळी असती तर त्याने गांधीिींना आपल्यात राहू ददले 

असते. पण देश सवा प्रकारच्या पराधीनतेमधून बािेर पडावा असे त्याला वाटत िोते. इंग्रिांच्या  

िाण्यामुळे बािरेचा असलेला दबाव तर गेला. गांधीिींना घेऊन ईश्वराने आपली बुद्धी डळमळीत 

करून टाकली िणू ते आपल्याला सांगत आिते की ‘तुम्िी लोक सवाथा स्वतंत्र आिात. स्वतंत्र 

बुद्धीने हवचार करा व खऱ्या अथााने स्वतंत्र बना, मनुष्य हकतीिी मिान असला तरी तो काय सवा 

देशाला स्वराज्य देऊ शकेल? माझी झोप मलाच पार पाडावी लागते.' 

त्याप्रमाणे माझे स्वराज्य पण मलाच ममळवावे लागेल. परमेश्वर नेिमी आपल्यासाठी 

वरून मिापुरष पाठवणार असेल तर त्याने आपली उन्नती िोईलच असे नािी. ई वर वारंवार 

अवतार घेत नािी, िी सुद्धा त्याची कृपाच समिायला िवी. लोक असं म्िणतात की गांधीिीनंतर 

सवात्र अंधार पसरला आि.े माझे म्िणणे असे की उिाडायला सुरूवात झाली आिे. डोळे उघडले 

तर लिात येईल. गांधीिी वारंवार िे सांगत िोते की, मी िे कािी सांगतो त्यावर तुम्िी स्वततं्र 

बुद्धीने हवचार करा; आक्षण ते पटले तरच त्याप्रमाणे वागा. पण आपण हवचार करण्याचे श्रमसुद्धा 

न घेता केवळ त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून चालत राहिलो, म्िणून ई वरानेच असे ठरवले की 

आता या लोकांना हवचार करण्याचा त्रास द्यावाच लागेल. 
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४. मलयनगरीचे गौरव ग न 

वडाच्या झाडाच्या सावलीत इतर लिान झुडपे वा त नािीत. या करता की लिान झाडांना 

ममळणारे पोषण मोठे झाड खेचून घेते. ह्या उदािरणावरून असे म्िणता येते की, मोठ्या 

पुरूषांच्या आश्रयाने छोटी माणसे वा त नािीत. 

पण मोठी माणसे वेगळी व मिापुरूष वेगळे. मिापुरूष मित्त्वाकांिी म्िणिे स्वाथी 

नसतात. ते मिानच असतात. ते इतरांचे पोषण घेत नािीत. उलट इतरांना पोसत असतात. त्यांना 

वत्सल गायीची उपमा देता येऊ शकेल. गाय स्वत:चे दूध पािून वासराचे पोषण करते. त्यामळेु 

वासरू रोि वा ते. आपल्यामुळे सवाांची उन्नती व्िावी िी मिापुरूषांची आकांिा असते. 

दसऱ्यांना उन्नत करण्यासाठी ते नम्र िोतात, खाली वाकतात. बापूिींच्या िीवनात आपण िा 

'गोवत्स न्याय' प्रत्यि बघू शकतो. त्यांचा आश्रय ज्यांनी घेतला ते लिानाच ेमोठे झाले. िे खोटे 

िोते ते खरे झाले. कठोर िोते ते कोमल बनले. बापूिींच्या सोबत असलेला प्रत्येक िण स्वतिःच्या 

अनुभवातून िेच सांगेल. एका कवीने ललहिले आि े'ज्याच्या आश्रयाला असलेले वृि िसेच्या 

तसे राितात तो सुवणाहगरी ककिंवा रितहगरी का असेना. पण आम्िी त्याचा गौरव करीत नािी. 

आम्िी गौरव करतो मलय पवाताचा कारण त्याच्या आश्रयाने सामान्य विृसुद्धा चंदनाचे बननू 

िातात.’ 
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लल्लूभ ई पटेल 

५. ते दोन शब्द खोडले 

कलकत्त्यात कििंदू-मसुलमानांच्या दंगली सुरूच िोत्या. एका टोळ्याने गांधीिी रािात 

िोते त्या घरावरच िल्ला च वला. दरवािे-खखड्या तोडून त्यांनी फर्निंचरचेिी नुकसान केले. 

गांधीिींवरिी हवटा फेकल्या पण सुदैवाने कुणालाच इिा झाली नािी. या घटनेमुळे ते गिन 

हवचारात बुडाले. त्यांनी  उपवासाचा हनणाय िािीर केला. त्यांनी सांहगतले की, भान िरपलेल्या  

कलकत्त्याला दठकाणावर आणण्यासाठी मी उपवास करतोय. माझा धमा म्िणतो की, घरोधर 

हफरून तू लोकांना स्वतिःचे मतभेद हवसरून पुनश्च एक व्िायला सांगायला िवे. पण आता या 

वयात ते श् य नािी. म्िणून मी उपवासाचा आश्रय घेतलाय. उपवासात पाणी, सोडा व ललिंबूचा 

रस घेण्याहवषयी हनवेदनातच त्यांनी म्िटले िोते. रािािी त्यावेळी बंगालचे गव्िनार िोते. त्यांना 

वाटले की, ललिंबुचा रस घेणे गांधीिींनी ज्या अथी ठरवले आिे, त्याअथी उपवास सोडण्यासबंंधी 

त्यांच्याशी बोलण्याची सधंी आिे, रािािींनी गांधीिींची भेट घेऊन त्यांना उपवास न करण्याची 

कारणे सांहगतली. ते म्िणाले 'उपवासच करायचा असेल तर मग िा ललिंबूचा रस तरी कशाला 

िवा?' गांधीिींनी हनमालबाबूंकडे पाहिले आक्षण म्िणाले 'माझे हनवेदन तुम्िी तपासले तेव्िा िी 

गोष्ट तुमच्या लिात कशी आली नािी ? रािािी मला गेली हकत्येक वषे ओळखत आिेत आक्षण 

त्यामुळे त्यांनी माझी दबळी नस अगदी बरोबर पकडली. माझ्या मनात खोलवर कुठेतरी िी आशा 

िोती की, आपण िा उपवास पार पाडू शकू. ललिंबूचा उल्लेख मी त्यामुळेच केला.’ असे म्िणून 

त्यांनी पेन्न्सल उचलली व हनवेदनातले 'ललिंबूचा रस' िे शब्द खोडून टाकले !  
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६. तुप च  ददव  

त्या ददवशी सेवाग्राममर्धय े हनत्य सायंप्राथानेनतंर बापू प्रवचन करणार िोते. त्या ददवशी 

गांधी ियंती िोती. त्यामुळे िवळपासच्या गावांमधीलिी बरेच लोक प्राथानेत ििर िोते. 

गांधीिींसाठी एक उंच आसन तयार करण्यात आले िोते. कुठल्यािी पद्धतीची सिावट नव्िती. 

फक्त सफेद खादीने ती बठैक सुशोक्षभत करण्यात आली िोती. दूर एका ताम्िनात तुपाचा एक 

ददवा िळत िोता.  गांधीिी आले. त्यांचे लि त्या ददव्याकडे गेले. त्यांनी डोळे बंद केले व प्राथाना  

सुर झाली. प्राथानेनंतर कािी बोलायला सुरवात करण्याआधी बापंूनी प्रशन केला. “िे ताम्िन 

कुणी आणले?” बा म्िणाल्या...” “ते मी आणले आिे” बापू - “कुठून मागवले?” बा - 

“गावातून.” िणभर गांधीिी बा कडे पिात राहिले. स्वत:च्या पतीला दीघाायुष्य व आरोग्य 

लाभावे यासाठी ईश्वराकडे प्राथाना करणे िा प्रत्येक कििंदू स्त्रीचा धमा आिे असे मानून कस्तुरबानी 

ते ताम्िन मागवले व ददवा लावला. 

मग बापंूनी िा प्र न का हवचारला ते बा ना कळले नािी. गांधीिी म्िणाले, “आि सवाांत 

वाईट काम कुठले झाले असेल ते िे की बा ने ताम्िन मागावून त्यात तुपाचा ददवा लावला. आि 

माझा िन्मददवस आिे. त्यासाठी िा ददवा लावण्यात आला ? माझ्या िवळपासच्या गावातील 

लोकांचे िगणे मी रोि पािात असतो. भाकरीवर लावायला त्यानंा साधे तलेाचे दोन थेंबसदु्धा 

ममळत नािी आक्षण आि माझ्या आश्रमात तुपाचा ददवा िळतोय ! आि माझा िन्मददवस 

असला म्िणनू काय झाले ? आि तर सत्कमा करायला िवे. पाप नव्िे. गरीब खेडूतानंा िी वस्त ू

ममळत नािी, त्याचा दरूपयोग करण्याची परवानगी आपल्याला कुणी ददली ?” 
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७. भ षण पूवीचे क म 

एकदा गांधीिी दक्षिण आहरकेतून लंडनला गलेे. आहरकेतले एक मिान नेते म्िणून 

त्यांची कीती लंडनमर्धये पोिचली िोती. त्यावेळेला लंडनमर्धये बरीच कििंदी माणसे रािायची. त्यात 

अनेक क्रांहतकारी युवक िोते व हकतीतरी हवद्याथी. त्या सवाांना भारताचे स्वातंत्र्य िवे िोते. 

गांधीिींच्या उपश्स्थतीचा  फायदा घेऊन त्यांनी एक समारंभ ठरवला. कायाक्रम एव ाच की आधी 

िेवण व नंतर भाषणे. 

युवकांनी गांधीिींना अर्धयिपद स्वीकारण्याची हवनंती केली. ती स्वीकारताना त्यांनी 

एकच अट घातली की, िवेण पूणात: शाकािारी असेल व त्यात दारूचा समावेश नसेल. यवुकांनी 

िी अट मान्य केली. आहरकेच्या  संघषाातील हवितेे गांधीिी अर्धयि म्िणून लाभले, यातच मलेु 

खुश िोती. मुलांनी ताटे साफ करण,े भािी हनवडणे वगैरे कामे स्वत: िौसेने केली. गांधीिी पण 

समारंभापूवी सिा तास आधी तेथे पोिचले व शांतपणे मुलांसोबत कामाला लागले. कुणाचा याची 

कल्पनािी नव्िती की समारंभाचे अर्धयि गांधीिी त्यांच्यात बसनू भांडी साफ करीत आिेत. 

समारंभाची वेळ व्िायला आली. नेते मंडळी दरवाज्यािवळ गांधीिींच्या स्वागतासाठी 

उभे राहिले. पण गांधीिी आले नव्िते. कुणीतरी सांहगतले की आि गांधीिींना बहुदा उशीर 

िोतोय. तेव्िा आधी भोिनाची व्यवस्था नीट पाहून घेऊ या. एक नेता आत गेला. एक सडसडीत 

शरीरयष्टीचा युवक इतर युवकांसोबत स्वयंपाक घरातली काम करीत िोता. त्यांच्यावर दृष्टी 

िाताच तो अत्यतं आश्चयााने त्यांना बघत राहिला. िणू कािी सी.आय.डी चा मनुष्य तेथे घसुला 

असावा. एकाने हवचारले 'कोण आिे तो?’ त्या नेत्याने लािेने खाली पिात म्िटले- 'आपल्या 

आिच्या समारंभाचे अर्धयि मम. गांधी !’ कणोपकणी िी गोष्ट सवाांना कळली. िे िॉलमर्धये येऊन 

बसले िोते त्यांना कळले की अर्धयि तर स्वयंपाक घरात काम करीत िोते ! 

कािी म्िणाले 'पाहुण्याकंडून अशी कामे करून घ्यायची ? िे लाजिरवाणे आिे.’ 

क्रांहतकारी युवकांना गांधीिींची िी रीत पाहून आश्चया वाटले. त्यांनी धावत िाऊन त्यांना काम 

बदं करण्याची हवनंती केली. गांधीिींनी सांहगतले,  “थांबा, आता िे काम िातावेगळे करूनच उठू 

या” ताटे मांडली गेली. गांधीिींनी वा ण्यातसुद्धा भाग घेतला व नंतर अर्धयिपदावरून एक 

ममास्पशी भाषणिी केले.  
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८. अस  ही एक धोबी ! 

दक्षिण आहरकेत गांधीिींच्या नेतृत्वाखाली कििंदी लोकांनी सत्याग्रिाचा संघषा सुरू केला 

िोता. मोठ्या संख्येने लोक तुरंगात िात िोते. त्यातले अनेक असे िोते ज्यांच्या मागे त्यांच्या 

कुटंुबाकडे पिायला कुणीिी नव्िते. अशा कुटंुबाची गांधीिींच्या टॉलस्टॉय फामामर्धये व्यवस्था 

करण्यात आली िोती. तुरंगातून सुटून आल्यानतंर गांधीिी फारच कामात असत, तरीिी वेळ 

का ून ते या कुटंुबातील भहगनींना भेटत व आश्वासन देत. अनेकदा ते त्यानंा घरकामात मदतिी 

करत. एके ददवशी गांधीिी त्यांच्या िवळ गेले. त्यांनी त्या आयांना सांहगतले 'आि तुम्िा सवाांच े

कपडे मी धुवून देतो. नदी लांब आिे व तुम्िाला लिान मुलांना सांभाळावे लागते. त्यांची शी-श ू

झालेले कपडेिी मला देऊन टाका. “अरे गांधीभाईंना असे कपडे धुवायला कसे सांगता येईल ? 

आम्िीच ते धुवून टाकू.” पे्रम आक्षण संकोचाने त्या त्स्त्रयांनी उत्तर ददले. पण गांधीिी असे ऐकणार 

थोडेच िोते. कपडे घेवून िाण्याहवषयीचा त्यांचा आग्रि चालूच राहिला. भहगनींना फार संकोच 

वाटायचा.  

पण शेवटी गांधीिींच्या पे्रमाचा व आग्रिाचा हविय झाला. सवा  कापडांचा एक भलामोठ्ठा 

गठ्ठा बाधंून गांधीिींनी तो पाठीवर लादला व नदीकडे हनघाले. तेथे गेल्यावर सवा कपडे त्यांनी 

काळिीपूवाक धुतले. नदीच्या काठावर ते वाळवले. त्यांच्या घड्या करून 'फॉमा' वर आल्यावर 

ते घरोघर पोिचवूनसुद्धा ददले. त्या मिान धोब्याने धतुलेले ते कपडे नेसताना त्या भहगनींना हकती 

धन्यता वाटली असेल ! 
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९. गररबीमुळे क परे सुटते 

ददल्लीला कडा्याची थडंी िोती. गांधीिी त्या वेळेला हबलाा भवनात राित िोते. सकाळी 

प्राथानेच्यावेळी ते िात गोठून िातील इत्या थडं पाण्याने तोंड धुवायच.े ते दृष्य बघणाऱ्या 

कुणालािी वाटेल की त्यानंी गरम पाण्याने तोंड धुतले तर बरे. तशी कुणी सूचना केली तर त े

नकार देत. म्िणत 'पाणी गरम करण्याचा बोझा इतरांवर कशासाठी लादायचा ?' 

अशाच थंडीत सकाळची प्राथाना आटोपल्यावर त्यांनी टपालात आलेल्या पण हनकामी 

असलेल्या पाहकटांचा एक मोठा द ग पाहिला. िातात कैची घेऊन ते ती पाहकटे कापायला बसले. 

एका बािूला कोऱ्या कागदाची चळत ठेवून ते ललहिण्याचे पॅड तयार कररत िोते. या गरीब देशात 

कागदांची अशी नासाडी व्िावी िे त्यांना सिन िोत नव्िते. पण पाहकटे कापता कापता त्यांचा 

िात थंडीने कापायला लागायचा. अशा िीवघेण्या थंडीत त्यांनी िे काम करू नये म्िणून कुणीतरी 

म्िणाले. ‘बापूिी, तुम्िी तर थंडीमुळे कापता आिात.’ बापूिी म्िणाले 'नािी'. थंडीमुळे मी 

कापत नािी. िी नैसर्गिंक थंड िवा तर शरीरासाठी उपयु् त असते. पण या देशाच्या आम िनतेच े

दाररद्रय् आक्षण गरीबी यांचा हवचार केला की कापरे सुटते.' व पाहकटे कापण्याचे काम त्यांनी सुरू 

ठेवले.  
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ममली ग्रेहम पोलॅक 

१०. जोह न्द्सबगाची सभ  व सुर ध री तरूण 

एके ददवशी िोिान्सबगामर्धये कििंदी लोक व त्यांच्या समथाकांची सभा भरली िोती. िॉल 

गदीमुळे तुडंुब भरलेला िोता. एक तसूभर िागािी ररकामी नव्िती. लोक बािेर व्िरांड्यात, 

दरवाज्यात व अंगणात उभे िोते. गांधीिी मुख्य वक्ता िोते. ते िेथे िेथे िात, तेथे त्यांना 

ऐकण्यासाठी प्रचंड गदी व्िायची. 

सभा संपली. गांधीिी व्यासपीठावरून उतरले. त्यांनी कािी लोकांबरोबर थोडी चचाा 

केली व मी आक्षण ते बािेर पडलो. आम्िी दरवािाच्या बािेर पडलो तेव्िा अंधारात उभ्या 

असलेल्या एका माणसाला मी पाहिले. गांधीिींनीिी त्याला िेरले असावे, कारण ते सरळ त्या 

माणसाकडेच गलेे. त्याला कािी सांगत िोते. तो िणभर हवचललत झाला; पण नंतर गांधीिींसोबत 

चालू लागला. मी त्यांच्या िवळूनच चालत िोते. आम्िी एक गल्ली पार केली. ते दोघे काय बोलत 

आिेत िे मला कळत नव्िते. कारण ते दोघे फारच िळू आवािात बोलत िोते. 

गल्लीच्या शेवटी त्या माणसाने गांधीिींच्या िातात एक वस्तू ददली व तो हनघून गेला. त्या 

सगळया प्रसगंाने मी थोडी अस्वस्थ झाले. तो मनुष्य गेल्यानतंर मी हवचारले, ‘त्याला काय िवे 

िोते ? तो एखादी खास मागणी करण्यासाठी आला िोता का ?’ 

गांधीिी शांतपणे म्िणाले 'िो, त्याला माझा िीव घ्यायचा िोता. !’ 

‘तुमचा िीव ?' मला ध्काच बसला. ‘हकती भयानक ? तो वेडा हबडा िोता का ?' नािी, 

तो असे मानतो की मी त्यांच्या लोकांना धोका देत आिे. सरकारशी संगनमत करून मी कििंदी 

लोकांचे अहित करू इश्च्छतो आक्षण तरीिी त्यांचा नेता म्िणून ममरवतो. 'पण असे मानणे िीच 

भयंकर दष्टता आिे.' मी थोड्या िोरात बोलले. “त्याला पोललसात द्यायला िवे िोते. तुम्िी त्याला 

िाऊ कसे ददले ? तो कुणीतरी वेडा असावा.” गांधीिी म्िणाले- 'नािी. तो वेडा नािी, पण त्याचा 

गैरसमि झालाय, आक्षण तुम्िी िे पाहिलत की मी त्याच्याशी बोलल्यानतंर तो िा सुरा माझ्या 

िातात ठेवून हनघून गेला. माझ्यावर वार करण्यासाठीच त्याने तो िा आणला िोता.’ 'त्यान े
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तुमच्यावर अंधारात वार केला असता तर... ?’ मधेच गांधीिी म्िणाले ‘तुम्िी इत्या घाबरू नका. 

त्याच्या मनात िे िोते की माझा खून करावा पण तसे करण्याची कििंमत त्याच्यात नव्िती. तो 

समितो हततका िर वाईट मी असेन तर मी मरणेच योग्य आिे. पण आता त्या हवषयी फार चचिंता 

करण्याचे कारण नािी. िे प्रकरण येथे संपले. तो मला घायाळ करण्याचा पुन्िा प्रयत्न करेल असे 

मला वाटत नािी. मी िर त्याला पोललसात ददले असते तर तो माझा शत्रू झाला असता. आता तो 

माझा ममत्र आिे. 

  



ग ांधी-गांग  (सांक्षिप्त) | www.mkgandhi.org 

 

 

उम शांकर जोशी 

११. स्री च  दज ा 

आमच्यात अनेकदा वादहववाद िोत. अशीच एकदा त्स्त्रयांच्या श्स्थतीहवषयी चचाा चालू 

िोती. गांधीिी म्िणाले, पश् चमेने स्त्रीला िे स्थान ददले त्यापेिा हतला पूवेने अमधक उच्च व 

सन्मानाचे स्थान ददले आिे. मी त्यांना म्िटले. ‘मला तुमचे िे मत पटत नािी. पूवेने स्त्रीला पुरषांची 

ताबेदार बनहवली. हतला स्वत:ला कािी व्यलक्तगत िीवन आिे असे वाटत नािी. गांधीिी, ‘तुमच ं

चुकतंय. पूवेच्या लेखी स्त्री िो पूििीय आिे. मी- 'पण मला तसे ददसत नािी. तर असे ददसत े

की ती पुरूषाची भोगवृत्ती संतुष्ट करण्यासाठी झटत असते.' 

गांधीिी-'िीवनाच्या मोठमोठ्या िेत्रात ती पुरूषांच्या बरोबरीने व कधी कधी तर पु े 

असते. लिान-लिान बाबतीत कदामचत ती पुरूषांची सेवा करीत असले’ मी हवचारले, ‘पण 

पुरूषाने खुचीवर बसनू रािावे व स्त्रीने त्यांच्या मागे उभे रािावे अशी िेथे पद्धत आिे तेथे पुरूष 

स्त्रीला स्वत:च्या बरोबरीची मानतो असे कसे म्िणता येईल ?' 

सिि न्स्मत करता करता गांधीिी म्िणाले, ‘पुरष अिूनिी त्या आदशाापयांत पोिचले 

नािीत िे खरे. पण िवळपास सवाच पुरषांच्या मनात या गोष्टीचे भान असतेच असते.’ 
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१२. बचतीवर नजर 

येरवडा तुरंगात गांधीिींचे कपडे त्यांचे साथी शंकरलालभाई धूत असत. एके ददवशी 

गांधीिींनी त्यांना सांहगतले, “तुम्िी कपडे धुणे राहू द्या. मी ते धुवीन” धुण्यात कािी कसर राहिली 

असावी असे मानून शंकरलालभाईंनी हवचारले पण गांधीिी म्िणाले, “तमु्िी कपडे अगदी 

व्यवश्स्थत धुता. पण मला वाटतं की साबण थोडा िास्त वापरला िातोय. मी इतकाच साबण 

दप्पट ददवस वापरेन.” 

शंकरलालभाईंनी सांहगतले “मी आता काटकसर करीन” त्यांच्या मनात िोते की, थोडा 

साबण िास्त गलेा तरी चालेल पण कपडे तर स्वच्छ िोतात. मात्र त्यांना आता काटकसर 

समिली. एकदा सकाळी गांधीिी म्िणाले, “शंकरलाल, आि शेगडी पेटवू नकोस, पाणी गरम 

करावयाचे नािी” “का?” गांधीिी म्िणाले, “रात्री वऱ्िाडं्यात गॅसबत्ती पेटत असते. माझ्या 

मनात हवचार आला की त्या गॅसबत्तीवरच तांब्यावर पाणी ठेवले तर ते सकाळपयांत आपोआप 

गरम िोईल. िा प्रयोग यशस्वी झाला. मला प्यायला गरम पाणी ममळाले.” शंकरलालभाईंना थोडे 

वाईट वाटले. त्यांना वाटले की पिाटे उठून शेगडी पेटहवण्याचे श्रम मला पडायला नकोत म्िणून 

बापूिी असे करतािते. ते म्िणाले, “मला असे वाटते की माझ्या कामामुळे आपण संतुष्ट नािी 

आिात” गांधीिी म्िणाले, “अरे बाबा, तुम्िी तुमचे काम उत्तम तऱ्िेने करीतच िोतात, पण िा 

एक प्रयोग आिे. पेटलेल्या गॅसबत्तीवर पाणी गरम करून पाहिले. तो प्रयोग यशस्वी झाला. 

आपले तेव ेच कोळसे वाचले ना. त्यात वाईट वाटून घेण्यासारखे कािीच नािी !” 
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१३. र ज कडच  प हुणच र 

१९३१ च्या गोलमेि पररषदेत उपश्स्थत रािण्यासाठी बापूिी लंडनला आले िोते. रािा 

पंचम िॉिाने शंभर नागररकांसाठी एक भोिन समारंभ आयोजित केला. कििंदी विीर सर 

सॅम्युअल िोरला गांधीिींना बोलवावे याची चचिंता िोती. एकतर, रािा अशा बडंखोरांना भेटेल का 

? दसर,े तो त्यांना भेटला तरी गांधीिींचा वशे समारभंाला शोभेल असा असणार नव्िता. सॅम्युअल 

यांनी रािाशी बोलणी करणे इष्ट मानले. रािाने प्रथमतिः आपल्या मनातले हवष बािेर का ले, 

'काय ? त्या बंडखोर फकीराने माझ्या अमधकाऱ्यांवर केलेल्या िल्ल्यानतंरिी मी त्याला माझ्या 

मिालात बोलावू ?' थोड्या वेळाने पुन्िा त्यांनी ‘त्या उघड्या अंगाच्या व योग्य त्या पोषाखात 

नसलेल्या छोट्याशा माणसाहवषयी’ नारािी व्यक्त केली. पण शेवटी िे न्की झाले की 

पोषाखाहवषयी कुठलीिी अट न घालता गांधीिींना िेवण्याचे आमंत्रण द्यावे. 

समारंभात योग्य वेळी गांधीिींना रािासमोर ििर करण्याची िबाबदारी कििंदी वजिरान े

स्वत:कडे घेतली. त्यांनी गांधीिींची व रािाची भेट घडवून आणली. गांधीिींची बंडखोरी हवसरण े

रािाला श् यच नव्िते. गलेे पूणा वषा गांधीिी कििंदस्तानात सत्याग्रिाचे प्रचंड आंदोलन चालहवत 

िोते. पण दोघांमर्धये चचाा सुरू झाली. गाडी रूळावर आली. रािा सहृदयी िोता आक्षण गांधीिींना 

रीतीभातीचे चांगले झान िोते. पण मर्धयेच एकदा रािाची निर गांधीिींच्या पंचावर पडली. 

विीराच्या छातीचे ठोके वा ले ! 

चचाा पूणा व्िायला आली. पंचम िॉिा स्वतिःची िबाबदारी िाणणारे िोते. मात्र िाता 

िाता त्यांनी गांधीिींना इशारा ददला. “लिात ठेवा, मम. गांधी, माझ्या साम्राज्यावर िोणार े

कुठलेिी आक्रमण मी खपवून घेणार नािी.” कििंदली वजिराचा श्वास तेथल्या तेथे थांबला. त्याला 

वाटले आता तलवारी एकमेकांना क्षभडणार पण गांधीिींच्या सुिनतेने सवा कािी सांभाळून घेतले. 

ते म्िणाले. “आपल्यासारख्या नामदारांचा पाहुणचार घेतल्यावर आपल्याशी रािकीय चचेत 

पडावे असे मला वाटत नािी.” ममत्रत्वाच्या वातावरणात दोघांनी एकमेकांचा हनरोप घेतला. कििंदी 

वजिराला िायसे वाटले.  
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१४. कुठल्य  तोंड ने ख ऊ शकेन? 

१९४७ च्या उन्िाळयात हबिार िातीवादाच्या वडवानलात िोरपळत िोता. बापू िा वणवा 

हवझवण्याचा प्रयत्न करीत असताना एकदा ददल्लीला आले. त्या ददवसात त्यांचे खाणेहपणे खूपच 

कमी झाले िोते. एकदा सकाळी आंब्याच्या रसाचा एक प्याला भरून मनुने तो गांधीिींपु े ठेवला. 

बापूिींनी हवचारले, 'िरा तपास करून मला आधी िे सांग की या आंब्याची ककिंमत काय आिे ? 

मनूला आधी वाटलं की बापू हवनोदात बोलत आिते. ती कागदाच्या नकला करण्यात मग्न 

झाली. थोड्या वेळाने हतने पाहिले तर बापूिींनी रस घेतला नव्िता. हतने त्यांना रस घणे्याचा 

आग्रि केला. बापू म्िणाले, ‘मला वाटले की तू आंब्यांची ककिंमत हवचारून लगेच परत यशेील. 

आंबे भेट म्िणून आले असले तरी ककिंमत हवचारल्यावरच तू ते मला खायला द्यायला िवे िोते. तू 

ते केले नािीस. मी तुला हवचारल्यावरिी तुझे कािी उत्तर नव्िते. एक आबंा साधारणत: दिा 

आण्याला ममळतो असे मी ऐकले आिे. िे फळ खाल्यालशवायिी मी िगू शकतो. ते खाल्यान े

माझ्या शरीरात र् त वा त नािी, उलट कमी िोते. या अशा भयंकर मिागाईत आक्षण द:खातिी 

तू चार आंब्याचा रस भरलेला ग्लास मला ददलास. म्िणिे एक ग्लास रस अडीच रूपयांना पडला. 

मी कुठल्या तोंडाने िा रस खाऊ शकेन ?' तेवढ्यात बापूिींच्या पाया पडायला एक-दोन हनराक्षश्रत 

भहगनी आपल्या मुलांसिीत येऊन पोिचल्या, बापूिींनी लगेच दोन वेगवेगळया वाट्यांमर्धये तो 

रस हवभागला व मुलांना देऊन टाकला. त्यांना िायसे वाटले. ते मनलूा म्िणाले, ‘ई वर माझी 

मदत करतो याचा िा दाखला. ईश्वरानेच या मलुांना पाठवले. मी पण िशा मुलांची अपेिा करीत 

िोतो तशीच ती िोती. िी ई वराची केव ी मोठी दया आिे.’ 
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१५. गररब ांची आई 

एकदा बापू सवेाग्रामला िोते. कस्तूरबा बािेरगावाहून येणार िोत्या. सगळे सारखे चौकशी 

करायचे. बा केव्िा यणेार ? कुठल्या गाडीने येणार ? बा सुरतकडे गेल्या िोत्या. मुंबईला पोिचून 

त्या वर्धयााला यणेार िोत्या. पण तो थोडा लांबचा रस्ता िोता आक्षण मिागडािी. सुरतेला िाऊन 

'ताप्ती व्िॅली’ गाडीने भुसावळला यणे्यास भाडेिी कमी लागले असते. 

एक भहगनी कस्तुरबाना भेटायला मुद्दाम थांबल्या िोत्या. मुंबईहून गाडी येणार िोती. 

त्यांनी हवचारले, ‘आता या गाडीने बा येणार ना ?' बापू उतरले. 'िर बा पैसेवाल्यांची बा असेल 

तर ती आत्ताच येईल आक्षण िर ती गररबाचंी बा असेल तर ती सुरतेहून 'ताप्ती व्िॅली’ ने 

सकाळपयांत पोिचेल.’ आक्षण गररबाचंी आई असलेल्या कस्तुरबा दसऱ्या ददवशी सकाळी 

पोिचल्या. या अनोख्या दंपतीहवषयी िोरेस अले्झांडरने ललहिले. “बा आक्षण बापू एका घरात 

असो की िवळ-िवळच्या खोल्यांमर्धये. ते एकमेकाशंी फारसे बोलत नसत. पण आपल्याला सवा 

काळ िेच वाटे की, ती दोघं एकमेकांना आतनू पूणापणे िाणून आिेत.” 
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१६. ल ख मोल ची अधेली 

खादी कामासाठी पैसे गोळा करत बापूिी ओररसामर्धये हफरत िोते. एका सभेत ते बसलेले 

असताना एक अत्यंत म्िातारी स्त्री आली. केस सवा पां रे झालेले. कंबर पूणापणे वाकलेली. 

स्वयंसेवकांबरोबर भांडून तंटून ती गांधीिींपयांत पोिचली. 'मला आपले दशान करायचे िोत'े हतन े

सांहगतले व नंतर कनवटीतून एक अधलेी का ून गांधीिींच्या पायाशी ठेवली आक्षण शांतपण े

हनघून गेली. त्या बाईने ठेवलेली ती अधेली गांधीिींनी पटकन उचलली व स्वत:च्या कनवटीला 

लावली. सवा हिशोब चोखपणे ठेवणारे िमनालाल बिाि िवळच बसले िोते. 

ते म्िणाले ‘ती अधेली माझ्याकडे द्या बापू’ गांधीिी म्िणाले, ‘नािी, तुम्िाला ती देता 

येणार नािी.' िमनालालिी म्िणाले 'चरखा संघाच ेििारोंचे चेक माझ्याकडे येतात आक्षण सार्धया 

एका अधेलीचा हव वास बाळगू शकत नािी ?' गांधीिी म्िणाले, ‘िी अधेली लाखमोलाची आिे. 

माणसािवळ लाखो रूपये असले आक्षण त्याने त्यातले ििार रूपये ददले तर त्यात नवे कािी 

नािी. पण या वृद्ध, गरीब म्िातारीने िी अधेली ददली, ती कोट्यवधी रूपयांपेिा अमधक आिे. 

हतचे मन केव े उदार असले याची कल्पना करा.’ 
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१७. प्रर्थमत: म र्े मस्तक फोड  

नागपुरात मिासभेचे अमधवेशन चालले िोते. गांधीिी आपल्या झोपडीत वल्लभभाई 

आदींबरोबर चचाा करीत िोते. झोपडीच्या बािेर एक मारवाडी दंपत्ती गांधीिींच्या दशानासाठी 

आत यायला स्वयंसेवकाबरोबर वाद घालीत िोते. शवेटी वल्लभभाई म्िणाले, 'िे कुणी असतील 

त्यांना आत पाठवा’. तेवढ्यात एक दसरा स्वयंसवेक धावत आला व त्याने बंगाल-छावणीत 

गडबड झाल्याहवषयी सांहगतले. गांधीिी ताठ उभे राहिले. त्यांची ििामत नुकतीच आटोपली 

िोती. सूयााची हकरणे पडून डोके िणू तळपत िोत.े िवळ पडलेली चादर खांद्यावर घेऊन बापू 

हनघाले.  

मोठ्या मेिनतीने मिात्मािींचे दशान घणेारे ते दंपत्ती अवाक् िोऊन त्यांना पिातच राहिले. 

‘तुम्िी थोडा वेळ थांबा. मला तुमच्याशी बोलायचं आिे,’ अस ेसांगून त्या बाईने गांधीिींच्या 

चादरीचे एक टोक पकडले. िाण्याच्या घाईत असलेल्या गांधीिींनी ती चादर तशीच सोडली व 

ते पु े हनघून गेले. वल्लभभाई हवनोदानं म्िणाले, 'अशा प्रसंगी ते आपली पैशाची हपशवी पण 

फेकून देतील व त्या दठकाणी धावून िातील.' त्या कडा् याच्या थंडीत गांधीिी बंगाल-छावणीत 

दाखल झाले. तेथे तर अद्भतु दृय िोते. गांधीिींच्या असिकाराच्या ठरावाला हवरोध करण्यासाठी 

दासबाब ूकलकत्त्याहून २५० प्रहतहनधी स्वखचााने घेऊन आले िोते. बॅनिी ठरावाच्या बािूने िोत े

व त्या  दोघांच्या माणसांमर्धये बेबनाव झाला िोता. गांधीिी तेथे पोिचून एका स्टूलावर उभे राहिले. 

बंगालीलशवायच्या सवाांना त्यांनी आधी तेथून िायला सांहगतले. नंतर बंगालींना म्िणाले, “या 

तक्रारीचे मूळ कारण मी आिे. तवे्िा आता डोकीच फोडायची असतील तर आधी माझे डोके 

फोडा”, थोड्या वेळात सवा वातावरण थंडावले. दासबाबूबंरोबर तेथेच गांधीिींनी सल्लामसलत 

केली. पररणामी िे दासबाबू ठरावाच्या हवरोधी िोते. त्यांनीच तो ठराव स्वत: मांडला ! 
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१८. दोघेही गप्प बसून होतो 

बापूिी येरवडा तुरंगात िोते तेव्िा कस्तरुबा त्यांच्या भेटीला आल्या. एका हनश् चतवेळी 

तुरंगामधकाऱ्याच्या उपश्स्थतीत त्यांची भेट ठरली. बा आक्षण बापू एकमेकांचे कुशल िेम हवचारत 

िोते तेव्िा तुरंगामधकाऱ्याला वाटले की या दोन पहवत्र आत्म्यांच्या भेटीच्या वेळी मी तेथे उभा 

राहिलो तर त्यांना मोकळेपणी बोलता यणेार नािी. थोडे पु े पाठीमागे असलेले बरे असा हवचार 

करून तो थोडा लांब िाऊन फेऱ्या मारायला लागला. तुरंगामधकारी िसत िसत परत आला. 

त्याने बापूिींना हवचारले. ‘तमुचं बोलणं पूणा झालं ना?' गांधीिी: ‘बोलणं ?' तुमच्या 

उपश्स्थतीत आम्िी एकमकेांची खबरबात हवचारली. पण तुम्िी गेल्यानतंर एक चकार शब्दिी 

उच्चारला नािी.’ तुरंगामधकारी - 'पण का, बापूिी ?' गांधीिी- 'तुम्िी तुरंगाचा हनयम िाणताच 

आिात.  अमधकाऱ्यांच्या अनुपश्स्थतीत तुरंगात कैदी भेटीला येणाऱ्याशी गोष्ट करू शकत नािी. 

तुम्िी िोतात तोपयांत आम्िी एकमेंकाची खबरबात घेतली. पण तुम्िी गेल्यावर आम्िी दोघेिी 

शांतपणे बसून िोतो !’ 
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१९. 'मह त्म ' म्हणू नक ...! 

मुंबईच्या एकसललसयर लथएटरमर्धये एक सभा िक करण्यात आली िोती. ती 

मलबारातल्या संकट हनवारणासाठी िोती व गांधीिी त्याला उपश्स्थत िोते. बॅररस्टर ियकरांच े

भाषण झाल्यानंतर गांधीिींच्या िेिी लिात आले की, सभा िशी मलबार संकट हनवारणासाठी 

आि,े तशीच ती त्यांच्या सन्मानासाठीिी आिे. वेगवेगळया राष्ट्रीय पिाचे आक्षण िातीचे लोक 

एकामागून एक येत व गाधंीिींचा गौरव करणारी भाषणे करीत. िमनादास द्वारकादासची पाळी 

आली. 

गांधीहवषयी आदर दशाहवण्यात ते कुणापेिािी कमी नािीत असे त्यांच्या भाषणात र्धवहनत 

िोते असतानाच सभेतून कुणीतरी ओरडले. “गांधीिी नव्ि,े  मिात्मािी म्िणा !” िमनादासांनी 

फार सरळपणे सवाांना समिावून सांहगतले की, “स्वत: गांधीिींना ‘मिात्मा' िे संबोधन आवडत 

नािी. त्यांनी स्वत:च मला तसे सांहगतले आिे. मी त्यांचे मन दखवू इश्च्छत नािी.” त्यांनी आपले 

भाषण पु े सुर केले. पण मर्धयेच पुन्िा कुणीतरी घोषणा ददली. िमनादासिींनी पुन्िा तेवढ्याच 

नम्रपणे खुलासा केला. अन्य भाषणे झाली. शवेटी गांधीिींच्या भाषणाची वेळ यऊेन ठेपली. 

अत्यंत व्यलथत स्वरात ते म्िणाले, “दोन-तीन ममत्रानंी भाई िमनादासचा व सवा सभेचा अपमान 

केला आिे. मीच िमनादासला िे सांहगतले िोते. ‘मिात्मा' या नावाने अनेक आलतू-फालतू काम ं

झाली आिे. मला तर त्या शब्दाचा दगांध यतेो. िेव्िा कुणी फार फार आग्रिाने मला ‘मिात्मा’ 

म्िणून सबंोधतो तवे्िा माझा आत्मा तळमळतो. मी िेव ा िेव ा या शब्दाला हवरोध करतो तेव ा 

तेव ा तो शब्द मला अमधक मचकटतो. म्िणून केवळ जिभेने नािी म्िणून चालत नािी. आश्रमात 

तर िा शब्द उच्चारायलासुद्धा मनाई आिे. भाई िमनादास माझ्याहवषयी खूपच गौरवपूणा बोलले, 

पण 'माझ्यासारखा ददेवी मनुष्य दसरा आ ळणार नािी'. असे तरी ते बोलले असते तरी त्यांना 

थांबवण्याचा अमधकार आपल्यापैकी कुणालािी नािी.” गांधीिी िे बोलत असतानाच समोरच्या 

गॅलरीतील एकिण उभा राहिला. त्याने नम्रपणे दोन्िी िात िोडून सवाांना प्रणाम केला. गांधीिी 

म्िणाले, “बस्स, एव े पुर ेआिे. पण अिून दोघेिण आिते, त्यांनी माफी मागायला नको का?” 

अन्य दोघे उभे राहिले. त्यांनीिी माफी माहगतली. गांधीिींना बर े वाटले. ते म्िणाले, “तुम्िी 

िमनादासिींचा अपमान केलात तवे्िा मला फार दिःख झाले. पण तुम्िी हवनयपूवाक माफी 
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माहगतली म्िणून िे दिःख सुखात पररवतीत झाले. माफी मागणाऱ्यांचे तर भले िोईलच पण ज्यांनी 

िे दृय पाहिले त्या त्या सवाांचे पण भले िोईल.”  
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क क  क लेलकर 

२०. कां ठस्र्थ 'गीत ' 

सगळी भगवद्गीता तोंडपाठ करण्याचे बापूिींनी ते दक्षिण आहरकेत िोते तेव्िाच ठरवले. 

तेथे ते रोि सकाळी भभिंतीवर गीतेचे दोन-तीन श्लोक ललहून ठेवीत व दात घासता घासता ते 

तोंडपाठ करीत . येरवड्यात बराच ररकामा वेळ आिे िे पाहिल्यावर गांधीिींनी गीतेचे शदु्ध 

उच्चारण व श्लोक तोंडपाठ करण्याचे ठरहवले. मला म्िणाले, “काका, मला गीतेचे उच्चारण शदु्ध 

स्वरूपात करावयाचे आिे. मी तुम्िाला आश्रमातल्या मुलांना लशकवतांना पाहिलंय. जिथे कुठे मी 

अशुद्ध उच्चारण करने तथेे मला थांबवा. मी पुन्िा पुन्िा बोलून तो उच्चार सुधारेन. मी 'मोठा' 

आि,े 'मिात्मा’ आिे, मला कशाला त्रास द्या, असा कुठलािी हवचार करून माझ्यात वाचादोष 

राहू ददला तर लिात ठेवा, त्याचे पाप तुम्िाला लागेल. मला एक हवद्याथी समिा व िोपयांत मी 

हनदोष उच्चारण करीत नािी तोपयांत मला वारंवार सुधारत रािा.” िेथे मी एखादी चूक असल्याच े

सांगत असे तेथे गांधीिी पेन्न्सलीने एक लिानशी खूण करीत. तो भाग वारवंार वाचीत. एकच 

ओळ ककिंवा शब्द अनेकदा लशकवण्याचा नैसर्गिंक हनयम िाच आिे. मुले या पद्धतीनेच उच्चारण 

आक्षण लििेा लशकत असतात. 
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२१. च ळीस हज र परत ददले 

आश्रमातील सुरवातीचे ददवस. गांधीिींकडे हगरिा शंकर िोशी नावाचे एक ज्योहतषी 

नेिमी येत. एकदा बापूिींनी त्यांना सांहगतले की, ‘एरव्िी तर तुम्िी हनयममत यथेे येता, मग 

आश्रमातल्या मुलांना संस्कृत का लशकहवत नािी ?’ त्यांनी मलुांना संस्कृत लशकवण्याचे मान्य 

केले.  

ते फल ज्योहतषी िोते. अिमदाबादच्या अनेक धहनकांचा त्यांच्या हवद्येवर हव वास िोता. 

सोमालाल नावाच्या एका व्य् तीला गांधीिींना कािी दान देण्याची इच्छा झाली. त्यांनी 

िोशींसोबत चाळीस ििार रपय ेशाळा बांधण्यासाठी ददले िोते. 

घर बांधण्याचा हवचार करीत िोते. त्या आधीच अिमदाबादेत इन््युएझंाचा प्रकोप 

उसळला. रोि िवळपास सोळाशे माणसे मृत्यमूुखी पडायची. सवात्र िािाकार मािला. बापूिींनी 

िोशीला सांहगतलं... या वषी तरी आपल्याला घर बांधता येणार नािी. शाळेची इमारतिी िोऊ 

शकणार नािी. त्यामुळे सोमालाल भाईंनी पाठवलेले पैसे त्यांना परत पाठवू. िोशी म्िणाले, ‘पण 

त्यांनी पैसे परत माहगतलेले नािीयेत.' बापू म्िणाले, 'त्याने काय िोतंय ? ज्या कामासाठी पैसे 

पाठवले ते काम िल्ली िोणार नािी. मग ते पैसे  आपल्यािवळ का ठेवायचे?' िोशींचे उत्तर 

िोते. 'आता नािी तर भहवष्यात केव्िा तरी तर छात्रालय बांधले िाईलच ना? त्यावेळी िे पैस े

कामाला येतील. गांधीिींचे उत्तर िोते, 'िो, पण ज्या वेळेला इमारत बांधली िाईल त्यावेळेला 

कुणीतरी दाता भेटेलच. पैसे परत करू.' सोमालालभाईंना िी सवा िकीगत िोशींनी सहवस्तर 

सांहगतली. सोमालाल भाई म्िणाले, ‘एकदा िे पैस ेददले ते ददले. मी परत घेणार नािी !’ 
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२२. अस्पृश्यत  ठेवण्य च्य  अटीप यी 

१९२१ सालची गोष्ट. अिमदाबादेत त्यावेळी गुिराथ हवद्यापीठाची स्थापना झाली िोती. 

त्या ददवशी हवद्यापीठाच्या हनयामक मंडळाची बैठक िोती. त्यात मम. अॅन्ड्यूि पण िोते. बैठकीत 

त्यांनीच प्र न हवचारला, 'हवद्यापीठात िररिनांना दाखल करणार की नािी ?' मी त्यांना लगेच 

म्िणालो. 'अवय दाखल करून घेणार’. पण आमच्या हनयामक मंडळात कािी वेगळया हवचारांचे 

लोक िोते. अस्पृयता िटवायला त्यांची परवानगी नव्िती. 

दसरेिी वेगवेगळया अडचणी सांगू लागले. त्या ददवशी िा प्र न सुटला नािी. प्रकरण शेवटी 

बापूिींकडे गेले. त्यांनीिी तेच उत्तर ददले िे मी ददले िोते. सगळया गुिराथेत याची चचाा सुरू 

झाली. मुंबईतले हकत्येक धनवान वैष्णव गांधीिींना भेटायला आले. ते म्िणाले, 'राष्ट्रीय लशिणाचे 

काम ि ेधमाकाया आिे. त्यात तुम्िी सांगता तेव े पैसे देऊ पण आपण िा िररिनांचा प्र न सोडून 

द्या. आम्िाला तो पचत नािी.’ ते हवद्यापीठासाठी पाच-सात लाख रूपये देणार िोते. 

बापूिींनी त्यांना सांहगतले, 'हवद्यापीठ फंडाची गोष्ट तूताास बािूला ठेवू. अस्पृयता कायम 

राहू द्यावी या अटी पायी िर उद्या मला कुणी कििंदस्थानाचे स्वातंत्र्य देऊ केले तरी मी त े

स्वीकारणार नािी. हवद्यापीठ फंडाची ती काय कथा?’ 
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२३. धमायुद्ध चे ननयम 

लिान मोठ्या ल ाया ल ण्यातच बापूिींच े सार ेआयुष्य गेले. बहुधा ल ण्यासाठीच 

त्यांचा िन्म असावा, असे म्िटले तरी चालेल. तरी एकािी माणसाशी त्याचंे वैर नव्िते. दक्षिण 

आहरकेत त्यांच्या हवरोधी असणारे एक  कििंदी लोकांचे लशष्टमंडळ िनरल स्मट्स यांना भेटायला 

गेले. आपले म्िणण ेिनरल स्मट्सच्या मनावर ठसवण्याएव े ज्ञान आक्षण भाषाप्रभुत्व त्या 

लोकांपैकी कुणाकडेच नव्िते. शेवटी त्यांनी गांधीिींनाच िे काम करण्याहवषयी हवनंती केली ! 

गांधीिींनी ते काम स्वीकारले व त्या लोकांचे पूणापणे समाधान िोईल अशा पद्धतीने पारिी 

पाडले ! या प्रसंगामुळे गांधीिींचे अिातशत्रूपण तर लसद्ध झालेच पण आपल्या हवरोधकाच्या 

गुणांची कदर करन त्याच्यावर पूणा हव वास टाकणाऱ्या त्या कििंदी लोकांहवषयी श्रद्धािी वा ली. 

आपल्या मोकळेपणामुळे गांधीिींनी अनेक शत्रूंना ममत्र बनवले िोते. अनेकांना सज्िनतेचे धडे 

ददले आक्षण ज्या दठकाणी दे्वषाचे व कपटनीतीचे कारस्थान िोते तेथील लोकांना धमायुद्धाच्या 

हनयमाची आवयकता लशकवली. 
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२४. अवघड ज्ञशस्त 

एकदा मी अडचणीत सापडलो. बापूिींचे खाणे काय ककिंवा अन्य गोष्टी  काय, सगळं 

कािी तोलून मापून असे. बािारातून एक शेर हकसमीस आली. बापूिी म्िणाले, 'िी आता आठ 

ददवसात पुरायलाच िवी, हकसमीस हकती आिे ती मोिा व हतचे आठ सारखे भाग करा म्िणिे 

रोि हकती लागते ते आपण पाहू’ मला आठवतं त्याप्रमाणे रोि २० हकसमीस लागायची. पण तो 

खुराक कमी पडेल असे मला वाटले. या बाबतीत बापूिींशी चचाा करण्यात कािी अथा नािी िे 

मला मािीत िोते. म्िणून मी रोि त्यातली मोठमोठी हनवडून २० हकसमीस देणे सुर केले. थोड्या 

ददवसात मोठी हकसमीस संपली. आता अमधक द्यायची तर त्यांची परवानगी घ्यायला िवी. मी 

सांहगतले, “मोठी हकसमीस संपली. लिान हकसमीसीमुळे पोषण िोणार नािी. म्िणून अमधक 

देऊ या’ थोडे रागावतील, नाराि िोतील, याची कल्पना िोती आक्षण तशी मनाची तयारीिी िोती. 

पण प्रकरण अपेिेपेिा फारच गंभीर बनले. असे का केले? असा दोष देऊन गांधीिी म्िणाले, 

‘आता मला िे काम तमुच्याकडून का ून अन्य कुणालातरी द्यावे लागेल'. एकाच्या िागी दसऱ्यान े

काम करायला तुरंग म्िणिे कािी आश्रम नव्िता. आक्षण मी ते काम करणार नािी म्िणिे बापूिी 

स्वत: करतील. मी तसा िळव्या मनाचा नािी पण त्या ददवशी खूप रडलो. बापूिी थोडे वरमले. 

माझे काम माझ्याकडेच राहिले. बाकीच्या ददवसात लिान लिानशी का िोईना पण २०च 

हकसमीस त्यांच्यासाठी मला तयार करावी लागली. 

  



ग ांधी-गांग  (सांक्षिप्त) | www.mkgandhi.org 

 

 

२५. प प च ही प्रनतननधी 

गांधीिींच्या सत्याग्रिाचे एक व्याकरण िोते. या व्याकरणाचे हनयम न पाळता िर 

सत्याग्रि करण्यात आला तर तो दराग्रि ठरतो. िबरदस्तीचा एक प्रकार ठरतो. गेल्या वीस वषाात 

(१९५० नंतर) कुणीिी शुद्ध सत्याग्रिाचा दाखला लोकांसमोर ठेवला नािी. पररणामी, 

सत्याग्रिाची िागा ित्याग्रिाने घेतली. ित्याग्रि एक तर कायदेशीरररत्या सरकारला खाऊन 

टाकेल ककिंवा सवात्र केवळ गुंडांचे राज्य हनमााण िोईल. 

िेव्िा चौरीचौरा ित्याकांड झाले त्यावेळी गांधीिींनी ते एक राष्ट्रीय पाप मानले िोते आक्षण 

प्रायक्षश्चत्त म्िणून स्वत: उपवासाला सुरूवात केली िोती. त्यावेळी अनेकांनी गांधीिींना भेटून 

साहंगतले की, तुम्िी स्वत:ला अकििंसेचे पुिारी म्िणवता, िे सवाच िाणतात. ज्यांनी प्रत्यि कििंसा 

केली त्यांच्याशी तुमचा सबंंध िोडण्याची कुणीिी कििंमत करणार नािी. मग तुम्िी स्वत:ला त्या 

पापासाठी िबाबदार का धरता? गांधीिीचे उत्तर िोते, 'मी स्वत:ला मनाने भारताचा प्रहतहनधी 

मानतो. सवा भारताचा मी सेवक प्रहतहनधी आिे. भारतात िसे पुण्यवान आिेत तसेच पापीिी 

आिेत. मी त्या सवाांचा प्रहतहनधी आिे. या देशातल्या कुठल्यािी व्य् तीने अशी कििंसा केली तर 

त्याची िबाबदारी माझ्या मस्तकी येऊन पडते. समग्र भारताच्या वतीन ेमी प चात्ताप व्य् त केला 

नािी तर माझ्या प्रहतहनधीत्वाला लाि वाटेल.’ म्िणूनच सारे राष्ट्र त्यांना 'राष्ट्रहपता' म्िणत िोते. 
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२६. आईस रखे व त्सल्य 

बापू हवलायतेतनू (दक्षिण आहरकेतून हवलायतमागे) कििंदस्तानात आले तवे्िा मी 

शांहतहनकेतनमर्धय ेिोती. बापंूच्या हफहन्स आश्रमातून आलेली  मंडळीिी तेथे पाहुणे म्िणून 

राित िोती. वतामानपत्र वाचायचो. त्यामुळे दक्षिण आहरकेतल्या आपल्या लोकांचा तािा 

इहतिास िाणायचो.  

तेथे असलेल्या गांधीिींच्या हफहन्स आश्रमाहवषयीिी मला माहिती िोती आक्षण 

आश्रमावासीयांनीसुद्धा बहुधा माझं नाव ऐकलं असावं. मी त्या हफहन्स मंडळीमर्धये ममळून 

ममसळून गेलो. सकाळ-सरं्धयाकाळची प्राथाना त्यांच्या सोबतच करायचो व संर्धयाकाळचे भोिनिी. 

िे आश्रमवासी रोि सकाळी उठून तासभर मिुरी करायचे. शांहतहनकेतनवाल्यांनी त्यांच्यावर एक 

काम सोपवून ददले िोते. 

िवळ एक छोटा तलाव िोता व त्याच्यािवळ एक टेकडी िोती. ती टेकडी खोदायची व 

त्यातली माती तलावात टाकून तो पुरून टाकायचे िे काम िोते. आम्िी दिा-वीस िण रोि खूप 

उत्सािान े ते काम करायचो. बापूिी शांहतहनकेतनमर्धये आले तवे्िा रात्री बऱ्याच उलशरापयांत 

त्यांच्याशी आमच्या गप्पा चालल्या िोत्या. सकाळी प्राथाना झाल्याबरोबर आम्िी कामाला 

हनघालो. परत आलो तर आमच्यासाठी फळे वगैरे नात्याचे सामान अगदी व्यवश्स्थतपणे 

वेगवेगळया ताटात लावून ठेवलेले आ ळले. आम्िी सवा कामावर गेलो िोतो. मग मागे िी सवा 

मेिनत कुणी केली ? मी बापंूना हवचारले “िे सवा कुणी केले?” ते म्िणाले “मी केलं, का बरं ?” 

मी संकोचाने म्िणालो “तुम्िी का केलंत ? तुम्िी सवा तयारी करावी व आम्िी आयतोबासारख े

खाव,े िे मला पटत नािी.” ते म्िणाले, “का ? त्यात गैर काय आिे ?” 

मी म्िणालो, “आपल्यासारख्यांकडून अशी सेवा घेण्याची आमची लायकी िवी की 

नको?” 

याचे िे उत्तर बापूिींनी ददले त्याच्यासाठी मी मुळीच तयार नव्ितो, ते हनतातं अनपेक्षित 

िोते. (मी त्यावेळी बापूिींशी इंग्रिीतच बोलायचो.) मी म्िटलं, “वुई मस्ट मडिवा इट” (आमच्यात 

तशी योग्यता असायला िवी) िे ऐकताच ते अत्यंत स्वाभाहवकपणे उद्गारले “वुईच इि ए फॅ्ट” 
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(तुमचं म्िणणं खरं आिे) मी त्यांच्याकडे पिातच राहिलो. िसता िसता ते म्िणाले “तुम्िी हतकडे 

कामावर गेला िोतात आक्षण नाता करन पुन्िा कामावर गेला असता. माझ्याकडे थोडा वेळ िोता 

म्िणून मी िे काम करून तुमचा वेळ वाचवला. एक तास काम केल्यानंतर असा नाता 

ममळहवण्याची धमक तुम्िी ममळवली की नािी ?” 
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२७. र जनैनतक कैदी 

स्वराज्यासाठी ममठाचा सत्याग्रि सुर करून गांधीिी १९३० मर्धय ेतुरंगात गेले. सरकारन े

त्यांना येरवडा तुरंगात एक रािनैहतक कैदी म्िणून ठेवले िोते. त्यावळेेला त्यांच्यासोबत 

रािण्यासाठी सरकारने माझी हनवड केली आक्षण साबरमती िेलमधून मला येरवड्यात 

पाठवण्यात आले. गांधीिींसोबत मी पाच-सव्वापाच महिने राहिलो. त्या काळात गांधीिी 

येरवड्यात िवळ-िवळ साडे-आठ महिने राहिले िोते. सरकारबरोबर पटले नािी म्िणून त्यांनी 

खासगी मलुाखती घेणे बदं केले व प्रत्येक आठवड्याला अनेक लोकांना पत्रे पाठवणे सुरू ठेवले. 

त्या काळात त्यांनी शकेडो पत्रे पाठवली. पण गांधीिींची मचत्तवृत्ती अगदी शंभर ट् के टकळी 

आक्षण सूत कताई यात व त्यामर्धये काय सुधारणा करता येईल यात रमलेली असायची. िेव्िा त े

अगदी एकाग्रपण ेचरखा चालवत, त्यावळेी चरख्याचा तालबद्ध आवाि िणू अनुषु्टभ छंदात 

ललहिलेल्या मिाभारताचे  लोक ऐकत आिोत, इतका मधुर आक्षण भव्य भासत असे. या  ददवसात 

तुरंगात बसल्या बसल्या त्यांनी कौले, मातीच्या घड्याचे तुकडे, बांबू यापासून हकतीतरी टकळया 

स्वत: तयार केल्या. 'िीवचक्र', ‘बारडोली चक्र', खेडूतांचा चरखा’ असे अनके अनेक प्रकारचे 

चरखे त्यांच्याकडे आले. 

त्यांनी त्या प्रत्येक चरख्याचे वैलशष्ट्य व दोष िाणून घेतले व शवेटी स्वत: एक सुंदर चरखा 

शोधून का ला, त्याचे नाव 'येरवडा-चक्र' आिे. तुरंूगात पोिचण्यापूवीच त्यांनी बािेरून एक 

कपिंिण मागवून आपल्या तुरंूगातल्या खोलीच्या व्िरांड्यात टांगून ठेवली िोती. कापूस कपिंिण्याच े

व पेळू तयार करण्याचे काम त्यांनी अगदी व्यवश्स्थतपणे सुर केले. अशा ररतीने टकळी ककिंवा 

चरखा बनहवणे, कापूस कपिंिणे, पेळू बनहवणे, सूत कातणे, त्याचे लडी बनहवणे व टोप्या लशवणे 

िी सगळी कामे ते फार एकाग्रतेने करीत. पण तुरंगात बसल्या बसल्या ते कििंदस्थानातल्या असखं्य 

लोकांची आक्षण त्यांची कुटंुबांची चचिंतािी करीत. त्यांना िेव ी पत्रे येतील. त्या सवाांच्या व्यश्् तगत 

व कौटुकबिंक िीवनात त्यांना गहिरा रस असे. त्यांच्या शारीररक, मानलसक व आर्धयान्त्मक 

आरोग्याचा समन्न्वत हवचार करून ते योग्य तो सल्ला देत.  
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२८. खर  खेळ डू 

बापूिींना कुठकुठले लोक सियोगी म्िणून ममळाले ! पण त्यांनी त्याहवषयी कधी चुकूनिी 

तक्रार केली नािी. पत्त्यांमधला खरा खळेाडू तो असतो िो िातात आलेल्या पानांच्या आधारे 

पु चा खेळ खेळतो. िातातली पाने वाईट आिेत, अशी तक्रार तो कधीिी करीत नािी. तो सांगतो. 

“पाने कशीिी असोत. मी ती घेऊन खेळत रािणार, खेळ सोडणार नािी” आपल्या सगळया 

िीवनात बापूिींनी कधीिी 'देवाने मला असे साथीदार का म्िणून ददले ? असा देश माझ्याच 

वाट्याला का आला ?' या ककिंवा अशा तक्रारी केलेल्या नािीत. 

िे कािी आपल्या भाग्यात असेल त्याचा त्यांनी सवाांत िास्त चांगला उपयोग करून 

घेतला. त्यांच्यात तशी अद्भतु शक्ती िोती. इतके हवहवध प्रकारचे लोक त्यांच्या चारी बािूला िोते. 

त्यांनी त्या सवाांना सांभाळले त्यांच्यावर वेगवेगळी कामे सोपवली व ती त्यांच्याकडून करवूनिी 

घेतली. ि ेकरीत असताना सत्याशी द्रोि िोऊ नये म्िणून ते सतत सावध राित. िी कािी लिान-

सिान लसद्धी नव्िती. 
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२९. तीन तप ची स्वर ज्य सेव  

ज्या युगात आपण राितो आिोत ते यगु ििार एक वषाांपयांत तरी 'गांधी युग’ म्िणून 

ओळखले िाईल. माणसाला माणसुकीचे लशिण देणारे ॠषीमनुी आक्षण पैगंबरांची परंपरा 

गांधीिींनी त्यांच्या िीवनात अखंमडत ठेवली. मानविातीला त्यांनी अशी एक नवी प्रेरणा, श्रद्धा 

आक्षण दीिा ददली िी िीवनात उतरवताना, हतचा हवस्तार करताना व ती आत्मसात करताना 

माणसाला एक ििार वषाांचा पुरूषाथा वापरावा लागेल. 

१९१५च्या प्रारंभी दक्षिण आहरकेतून गांधीिी कायमचे भारतात रािायला आले. १९२० 

मर्धये त्यांनी सवा देशाची स्वराज्यसंबंधीच्या िालचालीची सूत्रे आपल्या िातात घेतली आक्षण एक 

िबरदस्त आंदोलन देशात िागवले. बरोबर दिा वषाांनी त्यांनी लािोर कााँग्रेसमर्धये पूणा स्वातंत्र्याचे 

र्धयेय स्वीकारून, शेवटच्या हनणायासाठी ममठाचा सत्याग्रि सुरू केला आक्षण त्यानंतर बरोबर १२ 

वषाांनी इंग्रि सरकारला भारत सोडून िाण्याची नोटीस बिावली. पाच वषााच्या त्या संघषाानंतर 

भारत स्वतंत्र झाला. ‘बारा वषााचे एक तप' या हिशोबाने गांधीिींची िी अदभुत व रोमिषाक 

स्वराज्य सेवा बरोबर तीन तपांपयांत चालली व फलद्रपू झाली. या बत तपांचा इहतिास 

गांधीिींसारख्या अनेक राष्ट्रपुरूषांच्या िीवनात, त्यांच्या वाणीत व त्यांच्या प्रवृत्तीमर्धये प्रहतकबिंहबत 

झालाच आिे. पण या तीन तपादरम्यान ज्या लिान-मोठ्या व्य् तींनी त्यात भाग घेतला आक्षण 

त्या संघषााची प्रवृत्ती व पे्ररणेच ेहनरीिण, मनन केले; त्यांचे ि ेकाम आिे की, त्यांनी या संबंधीची 

संस्मरणे ललहून ठेवावीत. 

पण गांधीिींचा हवस्तृत पररचय िोण्याच्या दृष्टीने हवहवध साहित्याची आवयकता आिे. 

मिादेवाभाईंच्या डायऱ्या आक्षण त्यांनी ललहिलेली साप्ताहिक पत्रे िे संपूणा गांधी िीवन 

रेखाटण्यासाठी फार मित्त्वपूणा साधन ठरेल. लिानमोठ्या प्रसंगाहवषयी बारीक सारीक माहितीिी 

लोकांपु े यायला िवी. 
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३०. सत्यननषे्ठची पूज  

आश्रमाच्या स्थापनेचे ददवस िोते. आम्िी कोचरबच्या बंगल्यात राित िोतो. त्यावेळी 

अर्धयापक धोंडो केशव कवे त्यांच्या संस्थेसाठी मदत गोळा करायला अिमदाबाद येथे आले िोते. 

ते बापंूना भेटायला मदु्दाम आश्रमात आले. बापंूनी सगळया आश्रमवालसयांना एकत्र केले, आक्षण 

त्यांना कवे यांना   साष्टांग प्रक्षणपात करायला सांहगतले. नतंर त ेम्िणाले, 'गोखलेिी ज्या वळेेला 

दक्षिण आहरकेत आले तवे्िा मी त्यांना हवचारले की, तुमच्या प्रांतात सत्यहनष्ठ माणसे कोण-कोण 

आिेत ?' ते म्िणाले, 'मी या यादीत माझे नाव घालू शकत नािी. मी सत्याच्या मागााने चालण्याचा 

आटोकाट प्रयत्न करतो, पण कधी-कधी रािकारणात खोटे बोलावे लागते. मात्र मी ज्यांना 

िाणतो अशी तीन माणस ेआिेत, िी खरीखुरी सत्यवादी आिेत. एक अर्धयापक कवे, दसर े

शंकरराव  लवाटे (ते आयषु्यभर दारूबंदीचे काम करीत िोते) आक्षण हतसरे...' म्िणून ते थोबले. 

मग म्िणाले, 'सत्यहनष्ठ लोक आपल्यासाठी तीथारूप आिेत. सत्याग्रि आश्रमाची स्थापनाच 

मूळात सत्याच्या उपासनेसाठी आिे. अशा आश्रमात िर कुणी सत्यहनष्ठ व्य् ती यणेार असेल 

तर तो आपल्यासाठी सवाांत अमधक शुभ ददवस मानावा.’ कव ेखूपच सद्गददत झाले. कािी बोलू 

शकले नािीत. गांधीिींना इतकेच म्िणाले, ‘बापू, तुम्िी मला खूप लािवले. तुमच्यापु े 

माझ्यासारख्याचा काय पाड ?' 
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३१. सन तनी असूनही सुध रक 

बापूिी ज्यावेळी दक्षिण आहरकेतून भारतात आले त्या वेळेला त्यांच्या डो्यावर शेंडी 

नव्िती व गळयात िानविेी नव्िते. िरीद्वारच्या कंुभमेळयात एका साधूने बापूिींकडे या दोन्िी 

गोष्टीहवषयी आग्रि धरला. बापूिी शेंडीसाठी ‘िो' म्िणाले पण िानव्यासाठी साफ 'नािी' 

म्िणाले, या सबंंधीची िकीगत मला सांगताना त े म्िणाले, “मला कििंदू समािात फार मोठ्या 

सुधारणा करावयाच्या आिेत. पण त्या सुद्धा एक हनष्ठावान कििंदू म्िणून वळे आली तर मी या 

समािाहवरूद्ध उपवास पण करीन, तसे झाले तरच मी या समािात कािी पररवतान घडवून आण ू

शकेल. िोपयांत श् य आिे तोपयांत त्यांच्या पद्धती पाळणे व त्यांना प्रसन्न ठेवणे िेच योग्य आिे. 

डो्यावर शेंडी ठेवण ेयासारख्या अत्यतं िुल्लक गोष्टीत सुधारणा करून, समािापासून स्वत:ला 

तोडण्यात लाभ कुठला ?” पण िानव्याहवषयी बोलताना ते म्िणाले, ‘कििंदू समािात आपण 

हनष्कारण अनेक हवभाग पाडले. त्याचे अनेक तुकडे झाले. यातल्या कािी लोकांना िानवे 

घालण्याचा अमधकार आिे, कािींना नािी. िा भेद हनष्कारण आिे. गांधीिी फार मोठे सुधारक 

िोते, पण मुळात ते 'बहनया' (व्यापारी) िोते. त्यामुळेच त्यांनी स्वत:चा समावेश सनातन्यांमर्धय े

केला पण कायाक्रम मात्र सुधारकांचा स्वीकारला. 
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३२. स बरमतीहून येरवड्य त 

गांधीिींच्या मनात असे कधीिी नव्िते की मला साबरमती तुरंगातून का ून येरवड्याला 

आणण्यात यावे आक्षण िर हवचारण्यात आले असत ेतर मीिी एका वेगळया कारणासाठी 'नािीच' 

म्िणालो असतो ! आश्रमाच्या प्रारंभापासून असूनिी गांधीिींची अगदी अंतरंग सवेा 

करणाऱ्यांमर्धये मी कधीिी नव्ितो. त्यांना काय िव,े काय नको याची बारीक-सारीक माहिती मला 

नव्िती. दसर,े मी माझ्या आयुष्यात कुठलेिी काम व्यवश्स्थतपणे केलेले नािी. त्यामुळे 

‘गांधीिींची सेवा सतंोषकारक पद्धतीने आपण करू शकू' असे मला वाटायचे नािी. 

त्यांच्यासोबत तरंुगात एकटे रािणे िा अलभ्य लाभ असूनिी, आपल्या कामामुळे बापंूना समाधान 

वाटणार नािी. या एका भीतीपोटी मी ‘नािी’ म्िणालो असतो. बापूिींचा हवचार िोता की, 

'काका' साबरमती तुरंगात अगदी व्यवश्स्थत आिेत. अनेक रािकैद्यांना लशकवतात. इतकेच नव्ि े

तर अनेक हवद्वानांच्या मदतीने िणू एक मिाहवद्यालयच तुरंगात चालवत आिेत. त्या सेवतेून 

त्यांना बािेर का णे उमचत नव्िे.  

इन्स्पे्टर िनरल ऑफ हप्रझन्स कनाल डॉडाल मला ओळखत िोते. १९२३ साली िवे्िा 

मी प्रथमत: साबरमती तरंुगात गेलो तेव्िा ते लष्करातून अगदी नवे नवेच िेलखात्याचे सुपररिंटेंडेंट 

म्िणून दाखल झाले िोते. तेव्िाचा त्यांचा माझा पाच-सात महिन्यांचा पररचय िोता आक्षण आम्िा 

दोघांमर्धये थोडा सद्भाविी हनमााण झाला िोता. म्िणून त्यांनी माझी हनवड केली. गांधीिींची इच्छा 

नसतानािी मी येरवडा तुरंगात दाखल झालो. मला युरोहपयन वाडाात-िेथे बापूिी राित िोते-

नेण्यात आले. बापूिींना पाहिल्यानंतर मी िषाभररत झालो. खरे तर मला रडूच कोसळायचे. पण 

स्वत:ला सावरत मी त्यांच्या पाया पाडलो. 
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३३. तुरां ग तले व चन 

१९२१-२२ मर्धये बापूिी प्रथमत: भारतातल्या तरंुगात येरवडा येथे दाखल झाले िोते. 

त्यावेळीिी तुरंगातल्या लायब्ररीतनू त्यांनी अनेक पुस्तके मागवून ती वाचली. त्यातली दोन पुस्तके 

त्यांना हवशषे आवडली. 'Seekers After God’ आक्षण सर रूपयाडा हकपललिंगची ‘Jungal Book’. 

या वेळेला त्यांनी माल ती वाचण्याची सूचना केली. भाग्याने तुनाागातल्या ग्रथंालयात ती दोन्िी 

पुस्तके िोती. ‘Seekers After God' मर्धये सनेकेा, एहपकदटस व माका स ्ऑरेलसयस या हतघा 

रोमनांच्या िीवनाहवषयी तीन दीघा हनबंध आिेत. त्या प्रारंक्षभक तुरंगात त्यांना वाचण्यासाठी मी 

माझ्या िवळचे पुस्तक 'Decline and fall of the Roman Empire’ पाठहवले िोते याची 

बापूिींना आठवण िोती, ते मला म्िणाले, ‘Seekers After God' मर्धये हगबनचा सवा सारांश 

सामावलेला आिे. ते पुस्तक तुझ्यासारख्याने अवय वाचायला िवे. या पाच-सिा महिन्यात 

गांधीिींकडे अनेक पुस्तके आली. त्यातली दोन त्यांनी वाचल्याचे मला आििी स्पष्ट आठवते. 

एक िोते अॅप्टन लसिंकलेरचे ‘Goose steps’ त्यात त्याने आिच्या  अमेररकेचे लशिण ततं्र 

हकती सडलेले आिे याचे पुराव्यासहित वणान केले िोते. एक पे्ररणादायक पुस्तक िोते. नेत्रहवना 

असलेल्या िलेन केलरची िीवन गाथा ’Midstreem’ बापूिींनी हतच्या आरंक्षभक िीवनाची कथा 

‘The Story of my life’ वाचली िोती आक्षण हतची खूप प्रशसंािी केली िोती म्िणून तरंुगात मी 

‘Midstreem’ सवाांत पहिल्यांदा वाचली. नतंर बािरे पडल्यावर ‘The story of my life’ वाचले. 

श्री. भगवानभाई देसाई यांनी 'अपंगनी प्रहतभा’ या शीषाकाने त्या पुस्तकाचा गुिराती अनुवाद 

केलाय. तुरंगात माझा सवाांत आवडता उद्योग म्िणिे बापूिींची लिानमोठी सेवा करण्याचा व 

ते ररकामे असले की, त्यांच्याशी हवहवध हवषयावर गप्पा मारण्याचा िोता. त्यांच्या लिान-सिान 

कामातिी पुष्कळ वेळ पसार व्िायचा. माझा सवाांत मोठा आनंद खरकटी भांडे घासण,े हवसळण,े 

लावण,े त्यांचा हबछाना अंथरण,े त्याचं्या वस्तू िथेल्या तेथे ठेवण,े िवी असेल ती वस्तू चटकन 

का ून देण,े त्यांच्यासाठी स्वयंपाक करणे, त्यांच्या सूत कातण्याची व कपिंिण्याची तयारी करणे, 

पत्रे वाचून दाखहवणे या सवा कामात ददवस केव्िा पसार िोई याचा पत्ताच लागत नसे. उरलेला 

वेळ वाचनात िाई. 
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३४. लांगडण र  दत्तोब  

येरवड्यात मी प्रवेश केला. पाहिले की बापंूच्या सेवेसाठी सामान्य कैद्यातील दत्तोबा 

नावाच्या एका व्यक्तीला स्वयंपाकाचे काम सोपहवण्यात आले आिे. त्या हबचाऱ्याला संधीवात 

िोता. लंगडत लंगडत चालायचा. फार कमी बोले पण ददलेले काम व्यवश्स्थतपणे पार पाडी.  

बापूिींसाठी पाणी गरम करणे, त्यांचे कपडे व्यवश्स्थत ठेवण,े दूध गरम करणे आक्षण अशीच अन्य 

कामे त्यांच्यावर सोपहवण्यात आली. 

त्याला लंगडतांना पाहून बापंूनी माझ्यामाफा त त्याची सवा चौकशी केली. दसऱ्या ददवशी 

सकाळी िेल सुपररटेंडेंट मेिर मार्टिंनला त्यांनी सांहगतले, “त्याच्यावर मी कािी हनसगोपचार 

करू इश्च्छतो. तुमची परवानगी ममळेल ?” तुरंगाच्या डॉ्टरांनी सिा-एक महिने त्याला औषध 

ददली. त्याने कािी लाभ झाला नािी. मेिर मार्टिंनने सांहगतले, “माझी कािी िरकत नािी. तुम्िी 

तुमचा इलाि करू शकता.” बापूिींनी सांहगतले, “मी आधी कािी ददवस त्याला उपवास 

घडहवतो. मग थोडा खुराक. माझा िो खुराक असेल त्याच वस्तू त्याला देईन.” आपल्या िीवनात 

इतका रस घेणारी व्य् ती दत्तोबाला आधी भेटली नव्िती. तो उपचार घ्यायला रािी झाला. पण 

त्यापेिा त्याला याचे आ चया अमधक वाटत िोते. बापूिी त्याला रोि बोलवत. त्याच्या प्रकृतीत 

घडणाऱ्या बदलाप्रमाणे त्याच्या भोिनात आवयक ते बदल करीत. थोड्याच ददवसात तो बरा 

झाला. लंगडत चालणारा दत्तोबा आता पळू शकत िोता. यानंतर तो हवशेष हनष्ठेने बापूिींची सेवा 

करू लागला यात आ चया काय ? तुरंगातून आधी मी सुटलो, नंतर बापूिी व स्वत:ची सिा पूणा 

करून शेवटी दत्तािीिी सटुला. बऱ्याच ददवसानंतर बापूिी मुंबईत मणीभवनात आले. मी त्यांना 

भेटायला गेलो आक्षण अचानक एके ददवशी दत्तोबा बापंूना भेटायला आला. मी त्याला बापंूकडे 

घेऊन गलेो. बापूिींनी त्याला पे्रमाने हवचारले, ‘िल्ली काय करतोस ?’ त्याने सांहगतले की, 

'फोटािवळ त्याने एक छोटसं इराण्याच ंिॉटेल का लं आिे.’ बापू खूपच कामात िोते. त्यांनी 

सांहगतले ‘दत्तोबा, आि आता वेळ नािी. तू उद्या आठवणीने ये. उद्या भेटू'. 'िो' सांगून तो गेला 

पण परत आला नािी. बापूिींना खूपच प चात्ताप झाला. ते म्िणाले “त्याचे दकान नीट चालावे 

म्िणून मला त्याला कािी पैसे द्यायचे िोते. गरीब माणूस... मिूरी करून पोट भरतो. तो दोन-

दोनदा भेटायला कसा यऊे शकेल ? मला तेव्िाच त्याला पैसे द्यायला िवे िोते.” मी खूप हवचार 

केला पण मुंबईसारख्या हवशाल मानव सागरातून दत्तोबाला कसा शोधणार ?  
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३५. ककिंग अल्रेड 

प्रत्येकान े िवळच्या प्रांताची भाषा लशकावीच असा गांधीिींचा आग्रि िोता. मी 

आश्रमाच्या शाळेत हनयु्  त झालो तेव्िा अभ्यासक्रमात गांधीिींनी गुिराथी, कििंदी आक्षण संस्कृत 

या भाषांसोबत मराठी िा हवषयसदु्धा ठेवला िोता. एकदा ते म्िणाले की, “दक्षिण आहरकेत 

हगरममट यांची सेवा करण्यासाठी मी तामीळ लशकलो. मग मुंबई इलाख्यात राहून मराठी न यणेे 

कसे चालेल ?” येरवडा तुरंगात त्यांना मराठी लशकण्याची संधी ममळाली. माझ्या मदतीने मराठी 

लशकायचे त्यांनी ठरवले. सामान्य कैद्यांसाठी असलेल्या लायब्ररीतनू आम्िी चार-पाच 

पाठ्यपुस्तके ममळवली, ती घेऊन आमचे काम सुरू झाले. बापू ती वाचत िात आक्षण मी त्यांना 

शब्दांचा अथा समिावून सांगे. िेथे कळत नसे तेथे ते लगेच हवचारीत, रोि कािी ममहनटे मराठीला 

ददली िात. एके ददवशी कहवतेच्या धड्यात िस्तािरहवषयी 'दासबोधा'त आलेल्या रामदासांच्या 

कािी ओळी िोत्या. बापूिींना त्या खूपच आवडल्या. त्यांनी त्या ललहून का ल्या. त्या अनेकदा 

वाचल्या व िेथे िेथे कळले नािी ते वारंवार हवचारून घेतले. त्याच्यानेिी त्यांचे समाधान झाले 

नािी. शेवटी त्यांनी तो सवा धडाच ललहून का ला व आश्रमातल्या आपल्या साप्ताहिकाला पाठवून 

ददला. िी सूचनािी ददली की, सवा आश्रमवासीयांनी लिपूवाक िे वाचावे. बापूिींचे स्वत:चे अिर 

िेमतेम िोते. म्िणनू चांगल्या अिराची मिती त्यांना हवशेष िोती.  

मराठी वाचता वाचता 'अल्रेड दी ग्रेट' चा धडा आला. इंग्लंडचा िा रािा आपल्या 

शत्रूकडून पराजित िोऊन तो एका म्िातारीकडे अज्ञातवासात रािात असतो. म्िातारीने त्याला 

पोळया भािण्याचे काम ददलेले असते. पण स्वत:च्या चचिंतेत तो एव ा मग्न असतो की, शेवटी 

पोळया िळून िातात. म्िातारी त्याला याबद्दल खपू ठपका देते. आम्िी तो धडा एकत्र वाचला. 

िेव्िा िेव्िा माझ्याकडून चूक व्िायची ककिंवा एखादी गोष्ट हवसरायचो तेव्िा तेव्िा बापूिी मला 

'ककिंग अल्रेड' म्िणत असत.  
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३६. प ठवणी 

  हकतीिी उत्सािाने मनुष्य तुरंगात गेला असो. ज्या ददवशी त्याची लशिा पूणा िोते व 

सुटकेचा ददवस िवळ येतो तसतसा त्याचा आनंद वा तो. पण यावेळी माझी श्स्थती नेमकी उलट 

िोती. कैदी असल्यामुळे मिीनुरूप तुरंगाच्या भभिंतीबािेर पडता येत नव्ित.े पण बापूिींसोबत 

रािायला ममळत असल्यामुळे बािेर िाण्याची इच्छाच िोत नव्िती. तुरंगाचे हनयम व बंधने खूप 

कडक असली तरी बापूिी सोबत असल्यामळेु त्यांचे फारसे कािी वाटत नव्िते. असे वाटायच े

की साडेपाच महिने आपण आपल्या घरीच रािात िोतो व आता कुणीतरी घरातून बािेर का त 

आिे म्िणून मी हवषादानचे राहिलेले ददवस मोित िोतो. शेवटी िाण्याचा ददवस आला. माझे 

सगळे सामान दठकठाक करून िेलरच्या ऑहफसात पाठवले. प्रातर्विंधी आटोपून तयार झालो. 

बापूिींनी पे्रमाने बऱ्याच सूचना केल्या. 'इत्या ददवसाच्या एकांतानतंर बािेरच्या 

धामधुमीत िायचं आि,े म्िणून मन उत्तेजित िोईल. बािेर गेल्यावर पहिल्या ददवशी भोिन थोडे 

कमी घ्या. सगळयांना भेटता येईल पण रात्रीचे िागरण नको.’ मी खाली वाकून नमस्कार केला. 

माझ्या डोळयात पाणी िोते पण बापूिींचे डोळेिी भरून आले. त्यांनी माझ्या पाठीवर एक थाप 

ठेवली. त्यात पे्रम आक्षण आलशवााद दोन्िी िोते. हवरि म्िणिे काय ? याचा अनुभव त्या ददवशी 

आला. इतके ददवस बापूिींसोबत रिायला ममळाले िे भाग्यच. या आधी व नंतरिी असे भाग्य 

वाट्याला आले नािी म्िणनू त्या सिवासाची धन्यता अलैहककच म्िणायला िवी.  
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जुगतर म दवे 

३७. आश्रमीय जीवन 

आश्रमात एक छात्रालय िोते. त्यात देश-हवदेशातले हवद्याथी लशकत. कुणी कातण,े कुणी 

हवणण,े कुणी कपिंिणे तर कुणी कारखान्यात चरखे बनवणे लशकत व अभ्यासिी करीत. आश्रमात 

लिान बालकांचे एक बालमंददरिी चालत असे पण त्यासाठी वेगळे लशिक नव्िते. आश्रमवासी 

भहगनीच ते बालमंददर चालहवत. आश्रमात एक सुदंर गोशाळा िोती. त्यात अनेक प्रकारच्या गायी 

िोत्या. एक लिानस ेचमाालयसदु्धा िोते. मेलेल्या गरुाची चामडी का णे, ती कमावण,े त्यापासून 

चपला, िोडे तयार करण ेिी कामे तेथे चालत. कत्तल करण्याआधी िनावरांचे कातडे का ण,े 

वापरणे तेथे हनहषद्ध मानले िाई. आश्रमवासी या अकििंसक चामड्याची पादत्राणे वापरत. 

आश्रमात शतेीवाडीिी िोती. सवा प्रकारची फळझाडे असत. भाज्या िोत, शेतीत 

अन्नधान्य व कापूस हपके. या सवा कामात बािेरचा कुणीिी मिूर नव्िता. सवा कामे आश्रमातील 

बंधू-भहगनी व मुले वाटून घेत. क्रमाक्रमाने ती स्वयपंाकघरात, शेतीत, पाणी भरण,े भांडी घासणे-

हवसळण,े गोशाळेतले शणे का णे, ती स्वच्छ ठेवणे, संडास साफ करणे इत्यादी कामे करीत. सूया 

उगवल्यापासून संर्धयाकाळपयांत एखादे मधमाशांचे पोळे िसे प्रत्येक िणी उद्योगात गुंतलेल 

असते, तसे आश्रमीय िीवनाचे िोते. गांधीिींनी म्िणूनच  त्याचे नाव 'उद्योग मंददर' ठेवले. त े

अत्यंत योग्य िोते. 
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३८. नवजीवन 

आश्रमात आता गांधीिींच्या कामाचे बस्तान दठकदठक बसले. त्यांच्या डो्यात एक 

साप्ताहिक ‘नविीवन' का ावयाचे िोते. त्याचा पहिला अंक ७-९-१९१९ ला हनघाला. त्यासाठी 

अिमदाबादेत त्यांनी एक छोटासा पे्रस खरेदी केला. त्याचे काम ददवसेंददवस वा तच गलेे. 

पे्रसमर्धये असलेली माणसे त्या कामाला अपुरी पडत. गांधीिींना स्वामी आनंद यांची आठवण 

झाली. त्यांना सवा प्रकारच्या छपाई कामात रस िोता. ते िे काम करू शकतील याचा गांधीिींना 

हवश्वास िोता. गांधीिींनी त्यांना बोलहवणे पाठहवले व ‘नविीवन’ च्या कामाला िोडून ददले. 

१९१९ च्या शेवटी शेवटी स्वामी आनंद ‘नविीवन' मर्धये दाखल झाले व नंतर एक-दोन 

महिन्यातच मलािी तेथे बोलावून घेतले. 

ते १९१९-१९२० चे ददवस िोते. गांधीिींनी सहवनय कायदेभंग, िरताळ आक्षण उपवासाची 

सूचना सरकारला आधीच ददली िोती. आता ‘नविीवन' पे्रसमर्धये त्यांच्या  िस्तललखखतांचा ओघ 

सुरू झाला. ८ पानांचे साप्ताहिक १२ ते १६ पृष्ठांपयांत आले. चुडी ओळच्या लिानशा गल्लीत, 

त्यािीपेिा लिान िागेत चालत असलेल्या ‘नविीवन' पे्रसमर्धये धमाल चालत असे. छापलेल्या 

पानांचा टाईप मोकळा िोऊन तो धणु्याआधीच पु ची नवी पाने छापून घेण्याचा हुकुम डो्यावर 

असायचा. त्यािी गांधीिी अनेकदा पेन्न्सलीने ललिीत. ती पाने नीट वाचणे िा एक मोठा उद्योग 

ठरायचा. मशीन चालहवणार,े कंपोजिटसा, पू्रफे तपासणारे, सगळयांना ददवसाचे तास कमी 

पडायच.े रात्रभर िागरण करण्याची तर त्यांच्यात िणू स्पधाा लागे. पण या सवाांत स्वामी आनंद 

यांची िणू कडी असे. तीन रात्री सतत िागरण करूनिी चौर्थया ददवशी सकाळी पू्रफे वाचण्याची 

त्यांची तयारी असे ! ‘नविीवन' व 'यंग इंमडया'त गांधीिींच्या तेिस्वी ललखाणांचा अहवरत ओघ 

सुरू िोता. चुडी आळीतला छापखाना त्यासाठी खूपच लिान पडायचा. स्वामीिींनी 

सारंगपूरिवळचे एक मोठे घर शोधून का ले. मौलाना मिंमद अलीने आपल्या बंद छापखान्याची 

सवा मलशनरी गांधीिींना ददली. नव्या घरात आधी ती लावण्यात आली.  
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शह नव ज ख न 

३९. जजिंदगीभर गूँजते रहेंगे 

देशाच्या स्वातंत्र्याचे यदु्ध देशाबािेर नेतािी सुभाषचंद्र बोस यांच्या अमधपत्याखाली ल ले 

गेले. मी त्यांचा एक मामलुी लशपाई िोतो. आम्िी लोकांनी ित्यारांनी इंग्रि फौिांचा मुकाबला 

केला; पण ल ाईच्या मैदानात आम्िी यशस्वी िोऊ शकलो नािी.  

लाल हकल्ल्यातून सुटल्यावर मला िवळपास दीड वषे मिात्मा गांधींसोबत रािण्याची 

संधी ममळाली... मी त्यांना खूपच िवळून पाहिले. मी पाहिले की, ते आयुष्यातले प्रत्येक पाऊल 

सत्य आक्षण अकििंसेची तत्त्वे आचरून टाकीत असत. ते हनश्चयपूवाक िे मानीत की, कुठलीिी 

प्रामाक्षणक व चांगली वस्तू प्राप्त करून घ्यायची असेल तर त्यासाठीचे उपायिी प्रामाक्षणक उत्तमच 

असायला िवेत. आपल्या तत्त्वासाठी ते िगातला मोठ्यातला मोठा धोका स्वीकारायला घाबरत 

नसत. िथेे कुठे कििंसा आक्षण अत्याचार ददसेल तेथे ते त्याहवरूद्ध अगदी हनडरपणे ल त. 

नौखालीत िेथे िेथे अत्याचार झाले. तेथे तेथे अनवाणी पायी चालत गेले.  

गाव न् गाव पालथे घातले. िेथे िेथे ते िात तेथे िगलीपणाची दृये ददसत. िळालेली 

गाव,े सवास्व गमावलेले व भेदरलेले लोक ज्यांच े सगळे कािी नष्ट झाले िोते असे. त्यांच्या 

चेिऱ्याकडे पाहिले तर िाणवायचे की त्यांना स्वत:च्या भहवष्याची अजिबात खात्री नािी पण 

ज्यावेळी ते गांधीिींचा चिेरा पाित त्यावेळी त्यांच्या द:खी व उदास चेिऱ्यावर िास्य उमलायचे. 

ते हन:संकोच म्िणत की, आता बापूिी आले आिेत. आता आमचे कुणीिी कािीिी हबघडवू शकत 

नािी. त्यांच्यात एक आत्महनभायता िागत िोती. मी िेच हबिारमर्धये सुद्धा अनुभवले िोते. मला 

असे वाटते की, मोठ्यातल्या मोठ्या फौिा िरी त्यांच्या रिणासाठी आल्या असत्या तरी त्यांना 

एव े सरुक्षित ...वाटले नसते. िेव े गाधंीिी तेथे आल्यामळेु वाटले.  

मला सारखे वाटायचे की, शेवटी या माणसात अशी कुठली ताकद िोती? िो दसऱ्यांचा 

आधार घेऊन चालायचा. त्याच्यामुळे या भेदरलेल्या आक्षण अन्याय सिन करणाऱ्या लोकांमर्धय े

एकाएकी इतकी बिादूरी कुठून आली ? या माणसाकडे अशी कोणती श् ती िोती त्यामुळे िा 
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अन्यायी लष्करासमोर एकटा उभा राितो व त्यांना पराभूतिी करतो ? हनश् चतच ती सत्य आक्षण 

अकििंसेचे शैली िोती. जिच्या पु े अन्याय, अत्याचार आक्षण कििंसा उभेिी राहू शकत नव्िते. ते िेथे 

िात तेथे लोकांना बिादूरीचा धडा देत.  

बिादूरी िी लोकांच्या मनातून मृत्यूचे भय कायमचे का ून टाकत िोती. मी ल ाईच्या 

मैदानात लशपायांच्या बिादूरीचे खूप प्रसंग पाहिले आिेत. पण िी बिादूरी मिात्मािी लोकांना 

लशकवीत िोते ती वेगळयाच प्रकारची बिादूरी िोती. ते लोकांना सांगत िोते की, अत्याचार आक्षण 

अन्याय याचा मुकाबला करताना स्वत:चे प्राण द्या पण इतर कुणाचे प्राण घेण्याचा प्रयत्न करू 

नका. िी सवाांत श्रेष्ठ प्रकारची बिादूरी िोती.   

१९४८ च्या िानेवारीचा ददवस मला चांगला आठवतो. ददल्लीत अत्याचार आक्षण कििंसलेा 

थांबवण्यासाठी त्यांनी शेवटचे मरणव्रत (उपवास) आरंभले िोते. त्या ददवशी मी आक्षण माझे कािी 

ममत्र त्यांना भेटायला गेलो. ते त्या ददवशी खूपच आनंदात िोते. िसता िसता म्िणाले, “मी आि 

फारच खूश आिे. कारण आििी मी अन्याय आक्षण अत्याचार यांच्याहवरूद्ध ल तोय, गप्प 

बसलेलो नािी” उपवासाच्या चौर्थया ददवशी त्यांची श्स्थती फारच हबघडली. डॉ्टरांनी सांहगतले 

की, िर बारा तासाच्या आत त्यांनी उपवास सोडला नािी तर त्यांच्या प्राणाला धोका आिे. सवा 

लोक घाबरले व सवाांनी प्रयत्न केला की गांधीिींनी उपवास सोडावा. संर्धयाकाळी गांधीिींनी 

मला बोलावले व सांहगतले “शािनवाि, तुम्िी नतेािींचे लशपाई आिात. माझ्या सोबत तुम्िी 

वषाापेिािी अमधक काळ काम केले आिे. मला फसवू नका. सत्य सांगा की, ददल्लीत अन्याय 

आक्षण अत्याचार संपले का ?” मी उत्तर ददले की... 'नािी' आता िी बािेर उभी असलेली माणसे 

घोषणा देत आिेत. 'गांधीला मरू द्या' मी िो गोष्ट सांहगल्याबरोबर गाधंीिीच्या चेिऱ्यांवर 

प्रसन्नता पसरली. त्यावळेी त्यांचे शब्द हकती सुंदर िोते. ते म्िणाले “िर गांधीची तत्त्वे मेली तर 

समिा गांधी जिवतं असतानाच मेला; पण िर गाधंीची तत्त्वे जिवंत राहिली तर समिा की गांधी 

अमर आिे.” 
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रनवशांकर मह र ज 

४०. जेवढे आहे तेवढे तर व पर  

एकदा चार-पाच तरूण माझ्याकडे आले. बोलता बोलता ते म्िणाले “मिाराि, आम्िाला 

अंडी खायचीय. तुमचं काय मत आिे ?” आता या प्र नाचे उत्तर त ेकाय देणार ? मी तात्काळ 

म्िणालो, 'ममत्रा, अंडी खावी की नािी िे मला हवचारून काय उपयोग ? ते अंडी देणारीलाच 

हवचारलेले बर'े “पण दादा, आम्िी हनिीव अंडी खाल्ली तर?” ‘आधी मला त ेसांगा की तुम्िाला 

अंडी खायची गरि का वाटली?’ 'का? अंड्यात भरपूर त्व्िटॅममन आक्षण प्रोटीन असत'े 

तरूणांपैकी एक उद्गारला. ‘आधी तुमच्याकडे आि ेते त्व्िटॅममन तर वापरा. कमी पडले तर मग 

मला हवचारा.'आक्षण या संदभाात गांधीिींची एक आठवण मला आली. मी ती मुलांना सांहगतली. 

गांधीिी प्रयोगवीर िोते. अनेक प्रकारचे प्रयोग करायचे. त्यांच ेिीवनच एक प्रकारचा प्रयोग िोता. 

एके ददवशी त्यांच्या मनात आले की, िर मानवाने कच्चे अन्न खाण्याची सवय लावली तर त्याचा 

वेळिी खूप वाचेल व तो कमीत कमी वस्तुंमधून अमधकामधक श् ती ममळवू शकेल. झाले ! 

प्रयोगाला त्यांनी स्वत:पासून सुरूवात केली. ते त्यांचे वैलशष्ट्य िोते. मला ती योिना आवडली 

म्िणून मीिी त्यात सामील झालो. तीन-चार ददवस तर बापूिींचे फार छान गेले पण नंतर 

िगवणीचा त्रास सुरू झाला. 

एकदा कािी आणण्यासाठी मी त्यांच्या खोलीत गेलो. त्यांनी मला बोलहवले. 'तुमचा 

प्रयोग चालू आि?े 'विन कमी झाले?' “िो, पाऊण शेर कमी झाले पण श् ती?' 'थोडी कमी 

झाली असे वाटते तर खर'े 'सर्धया तुम्िी काय काम करता आिात?’ मी त्यांना माझ्यावर 

सोपहवलेल्या कामांची यादी सांहगतली. ‘िी सगळी कामे करता?’ ‘िो, त्यात कािी अडचण येत 

नािी’ पण मग श् ती कमी झाली असे कशावरून म्िणता ?' आता त्या बहनयाला मी काय उत्तर 

देऊ. पण नंतर बापूिींनी िे भाष्य केले ते आयुष्यभर माझ्या लिात राहिले. 

'तुम्िाला िे माहित आिे का, की आपल्या श् तीपेिा िास्त श् ती शरीरात हनमााण झाली 

तर ती हवकारांना िन्म देते. िे फार समिून घणे्यासारख ेआिे. म्िणून िेव े काम करावयाचे आिे 

तेव ीच श् ती उत्पन्न करायला िवी. िास्तीच्या श् तीने कुठलाच लाभ नािी. उलट िास्तीची 

श् ती मनात आक्षण इंदद्रयांमर्धये हवकार हनमााण करत'े. 
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र मन र यण प ठक 

४१. नवरोधी शसतिंच  समन्द्वय 

गांधीिींच्या व्यलक्तमत्त्वात अनेक परस्पर हवरोधी शश्् तंचा अद ्भुत  समन्वय आ ळतो. 

क्रांहतकारक असूनिी ते प्राचीनतेचा आदर करतात. मृदू आिते पण िट्टीिी आिेत. आग्रिी आिते 

पण खूप सूट देणारेिी आिेत. पे्रमी आिते तेव ेच भीषणिी आिेत. त्यामुळे अनेकदा त्यांनी 

उच्चारलेली वा्ये कमालीची भेदक ठरतात. एकदा ते म्िणाले की, 'सवा देश अशा पामर अवस्थेत 

पडून रािण्यापेिा तो या पृर्थवीतलावरून नष्ट झाला तरी मला चालेल !’ 

दसऱ्या एका प्रसंगी ते म्िणाले, 'स्त्री पुरूषाची भोगदासीच रािणार असले तर मानव 

िाती संततीहविीन राहिलेली मला अमधक आवडेल.' वेळ आली व भारतात फार मोठा सत्याग्रि 

सुरू झाला तर ििारो युवकांना असह्य कष्ट भोगताना व मृत्यूमखुी पडताना पाहून त्यांच्या 

डोळयात एक दटपूससदु्धा येणार नािी, याची मी कल्पना करू शकतो. मला ते मानवापेिा 

नैसर्गिंक ग ू शक्तींनी यु् त असलेले अमधक वाटतात. हनसगा सू्मातल्या सू्म, केवळ 

दर्बिंणीमळेुच पाहू शकता येतील अशा िीवांनासदु्धा पोसतो. तोच हनसगा आपल्या कुठल्यातरी 

अगम्य िेतूसाठी समुद्रात वादळे आणतो, पवातांना भेगा पाडतो. देशच्या देश उद्धवस्त करतो. 

गांधीिी अशाच तऱ्िेने एखाद्या अत्यंत सामान्यातला सामान्य माणसाची सेवा करू इश्च्छतात 

आक्षण ििारोंचा नाशिी अपेक्षित करतात. हनसगा एक उदािरण म्िणून असखं्य व्यलक्तिंना कू्ररपणे 

ठार मारतो. गांधीिी पण एक सत्य लसद्ध करण्यासाठी मोठ्यातला मोठा त्याग करायला लसद्ध 

आिेत. अगदी मनमोकळे व स्पष्टवादी असूनिी मला ते त्यांच्या आत्मगिनतेतनू स्फुरणाऱ्या 

शक्तींमुळे हनसगाासारखेच गू , अगम्य, अमेय व अप्रहतरद्ध वाटतात. 
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शांकरल ल बँकर 

४२. हरहुन्द्नरी मुत्सद्दी 

मिंमद अली िीना िेव्िा िोमरूल लीगचे मुंबई शाखेचे प्रमुख िोते तेव्िा मी त्या शाखेचा 

मंत्री िोतो म्िणनू ते माझ्याशी खूप मोकळया गप्पा करीत. िवळपास एक वषाभर मी 

गांधीिींबरोबर तुरंगात िोतो. त्यामुळे स्वाभाहवकपणे ते गांधीहवषयी चौकशी करीत, गांधींच्या 

साधू िीवनाचा माझ्यावर खूप मोठा पररणाम झाला िोता, त्यामुळे मी त्यांच्याहवषयी खूप 

बोलायचो. पण िीनांच्या मनात गांधीिीहवषयी वेगळे हवचार िोते. ते मला म्िणाले, 'तुम्िी 

गांधीिींना ओळखत नािी. ते मोठे क्रांहतकारी आिेत पण मिामुत्सद्दीिी आिेत. बघा या 

सरकारशी असलेला संघषा त्यांनी हकती चातुयााने चालवला आिे. आधी ते लोकांशी संपका  

साधतात. ज्याहवषयी त्यांना दिःख वाटते ती गोष्ट ते स्वत: िातात घेतात. 

आंदोलन सरुू करन ताकद गोळा करतात व मग संघषा सरुू करतात. तो संघषा िोरात 

चालत असतानाच कािीतरी गडबड िोते. कििंसा झाली की सरकारचे िात बळकट िोतील अशी 

पावले उचलायला ते सुरूवात करतात आक्षण सघंषा आटोपता घेतात. तसेच झाले की शांतता 

प्रस्थाहपत िोते. मग थोड्या ददवसांनी असतंोषाचे आणखी एखादे कारण आ ळले की, पुन्िा 

ल ाई सुरू करतात. असा संघषा सुरू करणे, मग तो आवरता घेण,े मग पुन्िा ल ाई सुरू करण े

अशा पद्धतीने ते लोकांना ल त चालू ठेवण्याचे लशिण देत असतात. सरकारची ताकद फार मोठी 

आिे व लोकांमर्धये दौबाल्य आिे. त्यामुळे सतत सघंषा प्रारंभ करणे, मर्धयेच थांबवण,े मग पुन्िा 

सुरू करणे व लोकांना त्यासाठी तयार करीत रािण ेिे गांधी करतात. तुम्िी समिता तसे ते साधू 

पुरूष नािीत. ते मोठे िरहुन्नरी, मुत्सद्दी पुरूष आिेत. 
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४३. मग तुम्ह ल  क य ज्ञसनेम  क ढ यल  स ांगू ? 

१९२२ साली गांधीिींना सिा वषााची कैद ठोठावण्यात आली. त्यांच्यासोबत मलािी एक 

वषााची कैद झाली. वषाभर मी त्यांच्यासोबत तरंुगात िोतो. त्यावेळी सतू कातणे व कपिंिणे यांना 

त्यांच्या आयुष्यात मखु्य स्थान िोते. शरीर दमेपयांत रोि दोन तास कपिंिायला आक्षण चार तास 

कातायला त्यांनी ठेवले िोते. अशात ज्यांची कैद पूणा व्िायला आली िोती असा एक नेता त्यांना 

भेटायला आला व म्िणाला, “बापू तुरंगातून बािरे गेल्यावर मी काय करावे ? तुमचा सल्ला 

घ्यायला आलोय.” गांधीिींनी सांहगतले, “बािेर गेल्यावर अगदी िोरात खादीचा प्रचार करा.” ते 

नेते खादीपे्रमी िोते व हनयममतपणे सतूिी कातीत. पण लोकांच्या वृत्तीहवषयी त्यांचे मन हद्वधा 

िोते. ते म्िणाले, “बापू आपले म्िणणे बरोबर आिे, पण िी खादी खपणार कशी ? लोकांना ती 

आवडली नािी तर ?” त्या भल्या माणसाच्या या प्र नाने गांधीिींना उहद्वग्न केले. थोड्या व्यग्रतेन े

ते म्िणाले, “ठीक आिे. तर मग आता तुम्िीच सागंा की मी दसरे कुठले काम तुम्िाला सांगू ? 

असं सांग ूकी तुम्िी एक लसनेमा का ा ? लसनेमा लोकांना खूप आवडतो. शेकडोंच्या संख्येने लोक 

तो बघायला येतील आक्षण त्यासाठी पैसेिी देतील.  

पण त्याने काय िोणार ? आपले काम लोकांना आवडेल तेच करावयाचे नािी. ज्यात 

त्यांचे हित आिे तो मागा त्यांना दाखवणे योग्य आक्षण चरखा िाच तो मागा आिे.” गरीब प्रिेला 

लज्िारिणापुरतेसदु्धा वस्त्र ममळत नािी िे माहित झाल्याबरोबर त्यांनी बाकी सवा वस्त्रांचा त्याग 

केला व अधावस्त्र रािणे पसंत केले. देशाच्या गररबीचे द:ख तर आिेच पण त्यािीपेिा अमधक 

लोकांमर्धय ेत्यासंबंधी असलेला आळस त्यानंा खटकत िोता. आपल्या देशांची इतकी दयनीय 

श्स्थती का झाली ? त्याच्या मुळात िा आळसच आिे. प्रिेला िर गररबी बोचत असेल तर खूप 

प्रयत्न करून हतने ती दूर करायला िवी. पण आि तर आळसाचे प्रमाण इतके वा ले आिे की, 

िेव ी गररबी व द:ख मोठे हततकाच आळसिी मोठा ! िा आळस दूर झाला तर गररबी दूर िोईल 

आक्षण िा आळस दूर करण्याचा एकमेव मागा आि ेिे काम खेड्यातील िनता सिितेने करू 

शकेल ते हतला करायला लावणे. त्यात त्यांच्या शरीराचे व मनाचेिी भले आिे. 
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४४. नवश्व ममर असे क  व गले ? 

तुरंगात वेळ ममळाला की त्याचा पुरेपूर उपयोग करावयाचा असे  गांधीिींनी ठरवले िोते. 

बािेर असले की, सावािहनक कामांचा इतका रेटा असायचा की, दसरे कािी करायला फुरसतच 

ममळायची नािी. तुरंूगात मात्र अशा कामासंाठी भरपूर वेळ ममळायचा. मात्र त्यासाठी 

कायाक्रमाची अगदी व्यवश्स्थत मांडणी करावी लागे. गांधीिींच्या दृष्टीने चरखा सवाांत िास्त 

मित्त्वाचा असला तरी ललहिण्या-वाचण्याचे कामिी मित्त्वाचे िोते. साधारणत: रोि चार तास 

त्यात िायचे. कुठली पुस्तके आधी वाचायची याचा हवचार त्यांनी आधीच करून ठेवला िोता. 

त्याप्रमाणे हनयममत वाचन सुरू झाले. गुिराथी पुस्तकांत ‘रामायण, मिाभारत, भागवत, 

दटळकांची गीता, ज्ञानेश्वरी इत्यादी पुस्तके िोती. वाचण्यासोबत ललहिणेिी चालले िोते. 'दक्षिण 

आहरकेतील सत्याग्रिाचा इहतिास’, 'बालपोथी' वगैरेचे लेखन तुरंगात झाले.  

गांधीिींनी 'ज्ञाने वरी'चा गुिराती अनवुाद वाचला. त्यांना तो ग्रथं फारच भावला, ते 

म्िणाले-“मी तुम्िाला िे पुस्तक वाचण्याहवषयी सागंू शकतो...” माझे मन त्यावेळी आर्धयान्त्मक 

बाबींकडे फारसे वळले नव्िते. मी म्िटले, “तुम्िी सांगतािात तर वाचावेच लागेल. पण माझी ती 

वृत्ती नािी,” त्यांना माझे मन कळत िोते. त्यांनी पुन्िा त्याहवषयी आग्रि केला नािी. पण नंतर 

खूप ददवसांनी तो ग्रथं वाचण्याचा योग आला आक्षण त्यावेळी तुरंगात वाचलं नािी याचा खूप 

प चात्ताप झाला. ईश्वराची कृपा असली तरच असा ग्रंथ वाचण्याची बुद्धी िोते. 

गांधीिी लोकमान्य दटळकांची 'गीता' वाचत िोते तेव्िा एके ददवशी मला म्िणाले, “तीन 

ददवसापासून माझे मन फार दिःखी आि.” 

“का बरं?” मी हवचारलं. 

ते म्िणाले, “मी लोकमान्य दटळकांची 'गीता' वाचतोय. त्यात आपद्धमााहवषयी सांहगतलय ं

व त्यासाठी हव वममत्राचा दृष्टांत ददला आिे. दष्काळ पडला िोता. कुठेिी अन्नाचा एक दाणासदु्धा 

ममळत नव्िता. हव वममत्रांना खूप भूक लागली. शेवटी ते चांडाळाकडे गेले व तेथे मेलेल्या कुत्र्याचे 

मांस खायला बसले. चांडाळ म्िणाला, “तुम्िी ब्राम्िण, मी चांडाळ. िे मांस सुद्धा मेलेल्या कुत्र्याचे 

आिे हन तुम्िी ते खाता आिात. िे कसे ?” हव वममत्रांनी उत्तर ददले- “यावेळी िी गोष्ट का ू 
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नकोस. िा आपद्धमा आिे.  िीव राखायचा असेल तर यालशवाय पयााय नािी. म्िणून तू बोलू 

नकोस.” िी गोष्ट सांगून ककिंमचत अडखळत गांधीिी म्िणाले. “कििंदू धमा असा कसा असेल? 

हव वममत्राने प्राण द्यायला िवे िोते पण ते असे का करतील ? माझ्या मनातून िी गोष्ट िात नािी 

आक्षण त्यामुळेच खूप द:ख िोते.” दोन-तीन ददवस त ेसतत त्यावर हवचार करीत िोते. मी त्यांच े

हवचार िाणू शकलो नािी. पण मला वाटते की, त्या काळात िे घडले ते घडले. आि त्याहवषयी 

द:ख का कारायचे ?  
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नरहरी प रेख 

४५. मह देवभ ईंची ड यरी 

१९१७ मर्धये मिादेवभाई गांधीिींच्या सोबतीला आले. थेट १९४२ मर्धये आपल्या 

िीवनांपयांत त्यांनी आपली डायरी ललहिली. गांधीिींचा पत्रव्यविार, त्यांची भाषणे, वेगवगेळया 

व्यलक्तिंशी झालेली त्यांची बातमचत, हवहवध हवषयांवरचे त्यांचे हवचार या सवाांची नोंद ते घेत. 

गांधीिींचे सवा िीवन सवाथा खुले िोते. त्यांच्याबाबतीत िेवढ्या खासगी आक्षण व्यलक्तगत गोष्टी 

िगाला ज्ञात िोत्या, तेवढ्या अन्य कोणा नेत्याहवषयी. ते ्वमचतच िाणत असतील. तरी, 

गाधंीिीहवषयी िाणून घणे्यासारख्या पुष्कळ गोष्टी लोकांना अिून कळलेल्या नािीत. 

बािेर प्रलसद्धी न पावलेली गांधीिींची अनेक वैलशष्ट्य े आक्षण िीवनप्रसंग, तसेच 

आयुष्याहवषयीचे त्यांचे हवचार या डायऱ्यांमर्धये वाचायला ममळतात. त्यांनी वाचलेल्या अनेक 

पुस्तकांचे हववेचन आक्षण कािी पुस्तकातली आकषाक उदािरणिेी या डायरीत आ ळतात. 

मिादेवभाईंच्या डायऱ्या गांधी िीवन चररत्राचा कच्चा पण अत्यंत मित्त्वाचा मसाला आिे. मानव 

िातीला पे्ररणा  देणारे बहुउपयोगी साहित्य म्िणून त्यांचे मित्त्व अबामधत रािील. कथावस्तूच्या 

उदात्तपणाहवषयी व ते सादर करण्याच्या मचत्ताकषाक शैलीमुळे 'मिादेवभाईंच्या डायरी' चे स्थान 

िगातल्या अशा प्रकारच्या साहित्यात सवोच्च आि.े  
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घनश्य मद स नबरल  

४६. रोग्य च्य  मृत्यूशय्येवर 

खूप वषाांपूवीची गोष्ट आिे. ददल्लीत एक बाई अगदी मरणासन्न िोती. रोगाशी ल ता 

ल ता हबचारीचे शरीर पार खंगून गेले िोते. केवळ श्वास चालत िोता. हतने िगण्याची आशा 

सोडून ददली िोती. केवळ शेवटच्या यात्रेला िायच ेआि,े असे समिनू ती रामनामाचा िप करीत 

असे. पण हतला असे वाटायचे की, 'िर गांधीिींचे दशान झाले तर फार बरे. िाता िाता शवेटी 

हनदान त्यांना भेटता तरी याव े?' गांधीिी तर ददल्लीच्या िवळपास नव्िते. त्यामुळे त्यांचे दशान 

िोणे अश्यच. पण मृत्यपंुथाला पोिचलेल्या व्यक्तीच्या आशेवर पाणी पडण ेमला योग्य वाटेना. 

मी हतला म्िटले, 'पाहू या. ईश्वर कदामचत तुझी इच्छा पूणा करेल.’  

दोन ददवसानतंर मला कळले की, गाधंीिी कानपूरहून ददल्ली मागे अिमदाबादला िात 

आिेत. त्यांची गाडी सकाळी चार वािता ददल्लीला पोिचत िोती. आक्षण अिमदाबादची गाडी 

पाच वािता हनघत िोती. दरम्यान  केवळ तासाभराचे अंतर िोते. आिारी बाई ददल्लीपासून दिा 

मैलावर िोती. तासाभरात हतला भेटून परत येणे कठीण काम िोते.   

थंडीचे ददवस िोते. वारा िोरात वािात िोता. सकाळच्या वेळी त्यांना मोटारने (त्यावेळी 

मोटारी टप असलेल्या नसत) २० मैलांचा प्रवास करवणे भयानक िोते. दसर,े गांधीिी येत आिते 

िे त्या दिःखी बाईला माहितिी नव्िते. गांधीिी गाडीतून उतरले. मी त्यांना दब्या आवािात 

हवचारले, 'आि आपल्याला थांबता येईल का?' गांधीिी म्िणाले, ‘फार मुन्कल आिे.' मी 

िताश झालो. त्या रोगी स्त्रीची हकती हनराशा िोईल याची मला कल्पना िोती. 

गांधीिींनी हवचारले, “थांबण्याहवषयी का सांगता आिात ?” मी त्यांना कारण सांहगतले. 

गांधीिी म्िणाले, 'चला, आत्ताच चला.' ‘पण या थडंीत आक्षण वाऱ्यात तुम्िाला सकाळी सकाळी 

मोटारीत बसवून कसा घऊेन िाऊ?' 

‘त्याची चचिंता करू नका. आधी मला मोटारीत बसवा. वेळ घालहवण्यात  काय अथा आि?े 

चला चला..' मी गांधीिींना मोटारीत बसवले. थंडी भयंकर  िोती. सुसाट वारे वाित िोते. सूयोदय 
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अिून झाला नव्िता. सवात्र  ब्राह्ममुहूतााची शांतता िोती. ती रोगी महिला मृत्युशय्येवर पडून 'राम 

राम’  म्िणत िोती. गांधीिी हतच्या खाटेिवळ पोिचले. मी हतला म्िटले ‘बघ, गांधीिी आले.' 

हतला हव वासच वाटत नव्िता. ती घाबरली. हतने उठून बसण्याचा प्रयत्न केला पण शरीरात 

तेव ीिी श् ती नव्िती. हतच्या डोळयातून अश्रुधारा वाहू लागल्या. त्या रोगी स्त्रीच्या आत्म्याला 

हकती शांती लाभली िे हतच ेडोळेच सांगत िोते. गाधंीिींची गाडी स्टेशनवरून सुटली िोती पण 

पु च्या स्टेशनवर आम्िी हतला पकडू शकलो.  
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बलवांतससिंह 

४७. मचमडय  चुग गयी खेत 

एकदा बापूिींनी एक योिना मांडली. सवाांची उष्टी भांडी क्रमाक्रमाने दोन-तीन िणानंी 

धुवायची. त्यामुळे लोकांमर्धये पे्रमभाविी वा ेल, एकमेकांची भांडी धुण्यात िो घृणाभाव असतो 

तोिी कमी िोईल. इतरांचा वेळ वाचेल तो वेगळाच. मला िी गोष्ट पटली नािी. मी त्यांना म्िणालो, 

‘सगळयाची उष्टी भांडी धुण्यामुळे खूप अव्यवस्था मािेल.' बापू म्िणाले, 'अव्यवस्थेत व्यवस्था 

स्थाहपत व्िावी िे तर आपले काम आिे. चला, पहिली पाळी माझी आक्षण बा ची. बस्स. बा ना 

घेऊन ते भांडी घासण्याच्या िागी िाऊनसदु्धा बसले. सगळयांना त्यांनी सांहगतले. ‘आपापली 

उष्टी ताटे इथ ेठेवा, िात धुवा आक्षण आपल्या कामाला लागा.' प्रथमत: तर लोक घाबरलेच. पण 

बापंूचा चेिरा बमघतल्यावर त्यांनी आपापली भांडी ठेवली व हनघून गेले. बा आक्षण बापंूनी भांडी 

घासायला सुरूवात केली. माझ्याकडे रसोड्याचा चािा िोता. मला ते नािी म्िणू शकत नव्िते. 

मी िी त्यांना मदत करू लागलो. 

िेव्िा बा आक्षण बापू सवाांची उष्टी भांडी साफ करीत िोते, तेव्िा माझ्या मनात आनंद 

आक्षण लािेचे दं्वद सुरू िोते. त्याबरोबर मनात िािी हवचार प्का िोत िात िोता की िर बा 

आक्षण बापू िे काम करू शकतात तर आपल्याला िे काम लिान, ते काम मोठे असा भेद 

करायलाच नको. 

इकडे बा आक्षण बापंूचा भांडी धुताधूता िास्यहवनोद चालला िोता. कोण भांडी अमधक 

स्वच्छ करतो, या हवषयी त्यांच्यांत िणू स्पधााच लागली िोती.  बापूिी मला म्िणाले, ‘काय 

बलवंतलसिंि, भांडी कशी साफ झाली आिेत ? तुम्िी कििंमत का सोडता ? माणसाने एकदा हन चय 

केला तर त्याला िगातले कुठलेिी काम अश्य नािी. आपल्या घरांमर्धये काय िोतं बघं. त्स्त्रयाच 

सवाांची खरकटी का त असतात. आपलं एक मोठं कुटंुब आिे. आपण तरी स्त्री-पुरूष असा भेद 

करता कामा नये. म्िणून तर मी रसोड्याचा चािा कुणा महिलेकडे न देता तुझ्याकडे ददला. 

साबरमतीत रसोडा हवनोबा सांभाळायचे. मी असं मानतो की स्त्री-पुरषांच्या कामाचा भेद हकमान 

आपण आश्रमात तरी पाळायला नको आक्षण रसोडा िा तर पुरूषांनीच चालवायला िवा. माझ्या 



ग ांधी-गांग  (सांक्षिप्त) | www.mkgandhi.org 

 

 

आयुष्यात मी असे अनेक प्रयोग केले आिेत, मी या हनणायापयांत आलोय की सामुदाहयक रसोडा 

चालहवण्यात िी कुटंुब भावना वा ते ती अन्य कशामुळेिी वा त नािी. लशवाय सवा वस्त ू

व्यवश्स्थत व स्वच्छ ठेवले िातात आक्षण िेव े िेवणारे आिते त्यांना ईश्वरस्वरूप मानून पे्रमान े

िेवू घालणे िी आर्धयान्त्मक प्रगतीची मोठी साधना आिे. तू त्यात पास झालास तर मी असं 

समिने की तू सेवा करू शकतोस.’ माझ्या मनात एकीकडे चाललं िोते की बापू सवा भांडी तशीच 

ठेवून येथून िेवढ्या लवकर िातील तेव े बरे. दसरीकडे असेिी वाटायचे ते िेव ा िास्तीत 

िास्त वेळ यथेे राितील तेव े बरे. मी मचत्रकार असतो तर त्यावेळचे मचत्र का ून लोकांपु े ठेवले 

असते. अनेकदा असे वाटते की, बापंूनी परत यावे आक्षण त्यांच्यापासून िगण्याच ेअसे अनेक धडे 

घ्यावेत. पण...अब पछताये ् या िोत ि,ै िब मचमडया चुग गयी खेत. 
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ब पूांचे आशीव ाद 

४८. नन:स्व र्था सेवेमुळेच हृदय ल  स्पशा करत  येईल 

एका हवलशष्ट ददवशी सावली गावात देवीला बोकडाचा बळी देण्याचे  काम सामूहिकररत्या 

घडले िोते. अनेक लोक एक एक बोकडा घेऊन तेथे िात, देवीसमोर बोकडाचा बळी देत व नंतर 

त्याचे मांस लशिवनू खात. मी त्याचे सहवस्तर वणान बापूिींना ललहून पाठवले. ते फार भयानक 

दृय िोते. मोठमोठे िाड बोकड येथे टांगण्यात आले िोते. माझ्या पत्राच्या उत्तरात बापूिींनी 

ललहिले. 

वधाा, १७/९/१९३५ 

मच. बलवंतलसिंि,  

देवीसमोर बोकड बळी देण्याचे वणान फार द:खद आिे. युगानुयगु े

चालणारा िा अंधहवश्वास आपण एका िणात दूर करू शकणार नािी. 

लोक समि ूशकतील अशी त्यांची सेवा िोपयांत आपण करू शकणार 

नािी तोपयांत आपली मत ेऐकण्यासाठी त्यांचे मन तयार िोणार नािी. 

बुद्धीचा हवकास तर त्यापेिािी कठीण आिे. हन:स्वाथा सेवेमुळे 

हृदयाला सिि स्पशा करता येतो. म्िणून आि तर आपल्याला देवीला 

बोकड बळी देण्याऱ्यांमर्धयेच सेवेचे काम करावे  लागेल. सधंी ममळताच 

त्यांचा भ्रम दूर करता येईल. मात्र िे लिात ठेव की, िे दृय त ूहनरिर 

लोकांमर्धय े पाहिले तेच दृय कलकत्त्याच्या लशकल्या सवरलेल्या 

लोकांमर्धयेिी पिायला ममळेल आक्षण तेिी खूप मोठ्या प्रमाणात. 
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क्लेर शेरीडन 

४९. नवलिण स धेपण  

त्या लिानया पण मिान असलेल्या मिात्म्याचे फार िवळून हनरीिण करण्याचे भाग्य 

मला लाभले. माझ्या भहगनीसारख्या असलेल्या सरोजिनी नायडूमुळे त्यांचा पुतळा बनहवण्याची 

संधी मला ममळाली. िे काम सोपे नव्िते. पुतळा करवून घेण्यासाठी ते हनवांत बसतील िे अश्यच 

. त्याचे कारण एक तर त्यांची नम्रता ककिंवा कामाचा हवलिण ताण ककिंवा मग कलेहवषयीची 

अनास्था यापैकी कािीिी असू शकेल. त्यावरून लोकनायक लेहननची आठवण झाली. १९२० 

मर्धये मास्कोत के्रमललनच्या त्यांच्या कायाालयात मला प्रवेश देण्यात आला. त्यावेळी त्यांनी अशाच 

अटी घातल्या िोत्या. या लोकनेत्यांमर्धये आ चया वाटेल असे साम्य आिे. कििंसा आक्षण 

अकििंसेहवषयी दोघांमर्धये मतभेद असतीलिी पण दोघेिी प्रचंड आदशावादी िोते. 

मी प्रथमत: मिात्मािींना भेटले तेव्िा त्यांनी सांहगतले, (िसे लेहननने सांहगतले तसेच) 

खास पुतळा तयार करण्यासाठी मी तुझ्यासमोर बस ूशकणार नािी. मी माझं काम करीत रािीन. 

त्या श्स्थतीत तलुा िे काय करता येईन ते कर. गांधीिी िममनीवर बसले व त्यांनी चरखा 

चालवायला सुरूवात केली. लेहननने त्याच्या ऑहफसमधल्या खुचीवर बसून वाचन सुर केले िोते.  

या दोन्िी प्रसंगात शेवटी आम्िा दोघांमर्धये मैत्री झाली िोती. एके ददवशी गांधीिींनी लेहनन 

बोलायचा तसेच थोड्या व्यंगात्मक शैलीत सांहगतले, “तर तुम्िी हवन्स्टन च्चिंलच्या भहगनी 

आिात ? िुनी गंमत. हवन्स्टनची एक सख्खी बहिण त्याच्या अत्यतं कट्टर शत्रशूी मतै्री करू पाित 

िोती ! गांधीिी पु े   म्िणाले, “तुम्िाला िे माहित आिे ना की तुमच्या भावाने तुम्िाला मला 

भेटायला नािी म्िटले िोत े? पण तुम्िाला भेटून मला हकती आनंद झाला ि ेतुम्िी त्याला सांगणार 

का ?'' 

लेहननिी िवळपास असचे बोलला िोता. तुम्िी तुमच्या भावाला सांगा-वगैरे. या दोन्िी 

मिान पुरूषांनी या िगाला िो अमर संदेश ददला तो दीन, दिःखी व दललतामंर्धये आशा व उत्साि 

िागवणारा आिे. त्या सदेंशामुळे रंक माणसाचा माथा उंचावतो, त्याला या िगात आपलेिी एक 
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स्थान आिे िे िाणवते. ज्यांनी लेहननसाठी प्राण गमावले ते वीर िोते पण ज्यांनी गांधीिींसाठी 

प्राण पाखडले, ते वीर आक्षण शिीद दोन्िी िोते. 

अमेररकेचा लशल्पकार िो डेहवडने पण गांधीिींच्या डो्याची प्रहतकृती बनवली िोती. 

त्याच्याशी बोलण्याची सधंी मला ममळाली. िो डेहवडने आपल्या काळातल्या बहुतेक श्रेष्ठ स्त्री-

पुरषांचे पुतळे बनहवले आिेत. एका बाबतीत आम्िी दोघेिी एकमत िोतो. या लोकांना भेटून 

आम्िाला हनराशाच अमधक आली. त्या सगळयासोबत पिारेकऱ्यांचे ताफे असत आक्षण ते 

स्वत:च्या मिालात िणू बद्धावस्थेत असत. त्यापैकी एकाचीिी छाप आमच्या मनावर पडली 

नािी. पण गांधीिी त्या सवाांपेिा वेगळे िोते. हकरकोळ शरीरयष्टी असणाऱ्या, अनवाणी 

चालणाऱ्या आक्षण खादी पांघरलेल्या या माणसाचा हवलिण साधेपणा मनावर गहिरा पररणाम 

करणारा िोता.   
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धीरूभ ई ठ कर 

५०. भव्योज्ज्वल जीवन ची मचरप्रनतष्ठ  

मिादेवभाई देसाई यांचे सुपुत्र नारायण देसाई यानंी लिानपणापासून गाधंी हवचार व 

आचाराचे संस्कार घतेले आिेत. मातृभाषा गिुराती बरोबरच बंगाली, कििंदी, इंग्रिीवर त्यांच े

प्रभुत्व आिे. एका डझनापेिा अमधक पुस्तके त्यांनी ललहिली पण त्याच्या सृिनशीलतेचा खरा 

उन्मेष मिादेव देसाई आक्षण  गांधीिींहवषयी त्यानंी ललिेलेल्या चररत्र-ग्रंथांमर्धय ेआिे. ‘अन्ग्नकंुडात 

उगवलेले गुलाब' (१९९२) िे मिादेवभाईंचे समग्र चररत्र आिे. एखाद्या कांदबरीसारखी रसवत्ता 

असलेले ते प्रमाणभूत चररत्र आिे. आक्षण ते िेव े मिादेवभाईंचे चररत्र आिे तेव ेच त े

गाधंीिींचेिी आिे. 

नारायणभाईंची श्रेष्ठ देणणी म्िणि ेगेली हकत्येक वषे पररश्रम करून त्यांनी ४ भागांमर्धये 

तयार केलेले गांधीिींचे बृित चररत्र िोय. त्याचे शीषाक आिे. 'मारू िीवन ओि मारी वाणी' 

िवळपास २२०० पानांमर्धये हवस्ताररत या िीवन चररत्राचे प्रकाशन गिुरातच्या संस्कारी-

िीवनातील आक्षण गुिराती साहित्यातील मित्त्वपूणा घटना आिे. गांधीिी आक्षण त्यांच्या 

िीवनकायाावर असखं्य पुस्तके ललहिली गेली. पण गुिरातीत संपूणा आक्षण सगु्रलथत असे अमधकृत 

बृिद गांधी चररत्र उपलब्ध नव्िते. गांधी िीवनाच्या प्रत्येक िणाचा हिशोब देणार,े हवश्व साहित्यात 

स्थान प्राप्त करेल असे प्रभावशाली गांधी चररत्र ललहिण्याची मिादेवभाईंची इच्छा िोती. त्यासाठी 

त्यांनी स्वत:च्या डायऱ्यांमर्धये साम्रगीिी एकत्र केली पण त्यांचे ददैवाने अकाली हनधन झाले. 

नारायणभाईंनी ि े चररत्र ललहून हपत्याची मनोकामना पूणा केली. लेखकान े अनेक दष्प्राप्य 

साधनांचा उपयोग करून मिाकाव्यसदृश या भव्य सुंदर चररत्र कथेला एक श्रदे्धयता ममळवून 

ददली. या मिाकथेत अनेक रसपररपूणा उपकथा सििपणे ममसळल्या आिते.  

नारायणभाईच देऊ शकतील असे अनेक सू्म संदभा रत्नकणांप्रमाणे या आत्मकथते 

झगमगताना आ ळतात. नारायण देसाई गांधी तत्त्वज्ञानाला िागहतक पातळीवर प्रस्थाहपत 

करणारे समथा चचिंतक आिेत. परंतू ते सवाात अमधक हवश्वहवभूती गांधीिींच्या भव्योज्ज्वल 

िीवनाला अिरबद्ध करून गुिराती साहित्यात त्याची मचरप्रहतष्ठा करणारे समथा चररत्रकारिी 

आिेत. त्यांची िौ अिरसवेा गांधीिींइतकीच मचरस्मरणीय रािील. 
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इांदूल ल य ज्ञिक 

५१. ऐनतह ज्ञसक सभ  

अस्पृयता दूर करण्याची चळवळ, मुंबई-पुण्यात गांधीिी येण्यापूवी सरुू झाली िोती. 

गुिराथेत मिारािा सयािीराव गायकवाड यांचे अस्पृयांच्या उद्घारासाठी १९ व्या शतकापासून 

प्रयत्न सुरू िोते. पण गाधंीिींनी देशात पाऊल ठेवतािणीच अस्पृयता हनवारण्याचे पुण्यकाया 

िे स्वत:चे िीहवतकाया ठरवले व एका नव्या इहतिासाचा प्रारंभ झाला. गांधीिींच्या 

अर्धयितेखाली नोव्िेंबर १८९७ मर्धये गोधरा येथे गुिरात रािकीय पररषद भरली. शेवटच्या 

ददवशी गांधीिींच्या पे्ररणनेे व ठ्कर बाप्पा आक्षण मामा फडके यांच्या प्रयत्नामुळे गिुरातच े

कायाकत,े शिरातले सवणा व अंत्यि बंधू भहगनींची एक सभा भंगीवाड्यात बोलावण्यात आली. 

स्मशानाच्या रस्त्यावर असलेल्या त्या वस्तीत गांधीिींचे व इतर सवणा पाहुण्यांचे स्वागत 

करण्यासाठी भंगी बांधवांनी गुढ्या-तोरणे उभारली व रस्तािी खूप सुशोक्षभत केला. पािता पािता 

तेथे ििारो लोक िमा झाले असे दृय गुिरातमर्धये पहिल्यांदाच ददसत िोते की, श्रीमंत शेठ-

सावकर, वकील, व्यापारी, अन्य गृिस्थिन व भगंी एकमेकांत ममसळून बसले आिेत. पाहुण्यांच्या 

येण्याची वेळ झाली तसतशी भंगी बांधवांची घालमेल सुरू झाली. ब्राह्मण, वाणी, व्यापारी आि 

आपले पाहुणे म्िणून भले येवोत पण आपण त्यांना स्पशा कसा करायचा ? त्या बांधवांनी िे ठरवलं 

की, पाहुणे आले की सवाांनी आपआपल्या घराच्या छपरावर च ून बसायचे व तेथून गांधीिींच े

भाषणिी ऐकायचे. ठ्करबाप्पा आधी आले. वस्तीतली एव ी मोठी सभा व सवणा बंधूंची ििेरी 

पाहून ते प्रसन्न झाले. पण त्या आधी ज्या प्रमुख भंगी बांधवांना ते भेटून गेले िोते त्यांची गैरििेरी 

त्यांना िाणवली. सिि निर वर करून त्यांनी पाहिले तर मुलंबाळं व त्स्त्रयासंि सार ेभंगी बाधंव 

छपरावर बसलेले. ते चहकत झाले. पण िार मानणाऱ्यापैकी ते नव्िते. दिःखी मनान ेत्यांनी त्या 

बांधवांना वारंवार हवनंती केली. िात िोडले शेवटी बहुतेकांना खाली उतरवण्यात यशस्वी झाले.  
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तनसुख भट्ट 

५२. वेगळ्य  पद्धतीची अकहिंस  

आपल्या शेतात नासधूस करणाऱ्या माकडांना गावातले लोक गोफणीने िाकलत असत. 

गोफणीच्या दगडांचा मार िाडं तोडणाराच असे. त्यापेिा गांधीिींच्या अकििंसक आश्रमाची शेती 

काय वाईट ? हतथे हनदान अशा पद्धतीची िाणामारी तरी िोत नािी. कदामचत असा हवचार करून 

माकडांची टोळकी आश्रमात शेतीकडे वळली. आश्रमात मुळा, टमाटे, पपई, नारंगी वगैरे असत. 

या कंदमुळांचा आक्षण फळांचा आिार माकडांना आवडला. पररणामी आश्रमातील शतेी 

नुकसानीत यायला लागली. गांधीिींकडे तक्रार गेली. ते फार व्यविारी िोते. शेती पररश्रमाने 

करावी, भािीपाला घ्यावा आक्षण शेवटी तो माकडांच्या िवाली करावा िे काम मूखापणाचे ठरले 

असते. म्िणनू या अकििंसक मिात्म्याने पंचमिालमधून धनुष्यबाणधारी क्षभल्ल बोलावले व त्यांना 

शेतीवर पिारेकरी म्िणनू नेमले. या माकडांना बाणांनी वेळ प्रसगंी घायाळ करण्याची 

परवानगीसदु्धा त्यांनी ददली. िीवदयेपेिा गांधीिींची िी अकििंसा अगदी वेगळया प्रकारची िोती. 
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मुकुलभ ई कल र्थी 

५३. मोची ब पू ! 

 एकदा वल्लभभाई बापंूना म्िणाले, ‘गेल्यावषी येथे एक चांगला मोची िोता. आताशी 

चांगले मोची ममळत नािीत. माझे िोडे म्िणून मी परत पाठवून  ददले’ बापूिी म्िणाले, ‘मी चामडं 

मागवून लशवून देतो, आपण लशकलेली कला आपल्याला अिूनिी आठवते का ते तर पाहू? मी 

फारच चांगले िोडे लशवायचो, िे तर तुम्िालािी माहित आिे. माझ्या कामहगरीचा नमुना 

सोदपुरच्या खादी प्रहतष्ठानमर्धये आिे. येथे सोराबिी अडािणी आले िोते. 

त्यांच्यावर सत्यानदंचे फार पे्रम. त्यांनी मला ललहिले की ‘या माणसाला तुमच्या िातांनी 

बनवलेले िोडे पाठवले तर फारच छान, मी त्याला पाठवलेिी पण तो तर अहतनम्र बंगाली बाबू. 

तो म्िणाला, 'िे िोडे माझ्या पायासाठी नािीत. माझ्या मस्तकासाठी आिेत’ त्याने एकिी ददवस 

ते वापरले नािीत. सांभाळून ठेवले आक्षण शेवटी खादी प्रहतष्ठानच्या संग्रिालयाला भेट ददले. त्या 

ददवशी ऑ्सफडा युहनव्िर्सिंटीसाठी ‘आत्मकथे’ची नवी प्रकरणे मिादेवभाईंनी पूणा केली िोती. 

बापंूनी ती सवा तपासली.  

या प्रसंगाची आठवण झाली. तेव्िा बापू म्िणाले, ‘मिादेव, या संक्षिप्त आवतृ्तीत माझा 

िोडे बनहवण्याचा हकस्सा कुठेच कसा नािी ? तो तर यायलाच िबा. टॉलस्टॉय फॉमामर्धये िा 

उद्योग छान चालायचा. मी हकत्येक मुलांचे िोडे तयार करून ददले. कॅलनबेक एका टॅ्रहपस्ट 

मानेस्टरीत लशकून आले िोते व त्यांनी मला ते लशकवले. 
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५४. चूक-भूल म फ कर  ! 

बापूिी रहववारी दपारी तीन वािेनतंर मौन पाळीत. कुणाला भेटायच े ककिंवा बोलायचे 

असेल तर रवी आक्षण सोम यातला कािी वेळ राखीव असे. एकदा तीन वािायला दोन-चार 

ममहनटेच बाकी िोते. तेवढ्यात वल्लभभाई म्िणाले...'चला, आता चार-पाच ममहनटेच आिेत. 

तुम्िाला िे कािी हवचारायचं-सांगायचं आिे ते उरकून टाका.’ ते ऐकून मिादेवभाई म्िणाले, 

‘तुम्िी तर असे बोलता आिात िणू कािी शेवटचे 'हवल'च तयार करावयाच ेआिे.' बापू म्िणाले-

‘िा तसं असले तर माझं म्िणणंिी नोंदवून घ्या. कािी चूक-भूल झाली असले तर माफी करावी' 

असे म्िणून ते मलंु िसतात तसे िसले. त्यांना एक गोड आठवण येत िोती. ते म्िणाले -'हबचारी 

बा नेिमी म्िणायची, कािी चूक-भूल झाली असेल तर मला माफ करा. वल्लभभाईंनी हवचारले, 

'िो पण केव्िा म्िणायच्या ?' बापू-“अरे, मला पकडायला पोलीस आले तवे्िा. डोळयातून अश्र ू

पाझरायचे व तोंडाने म्िणायची 'कािी चूक-भूल झाली असेल तर माफ करा.' हतला हबचारीला 

वाटायचं की या िन्मात िी भेट झाली ती झाली आक्षण काय सांगाव ंमाफी माहगतल्यालशवाय 

मेलो हबलो तर ?”  
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५५. उत्तम ग त  आले तरच ग  

एके ददवशी सकाळच्या प्राथानेत मिादेवभाईंनी 'उठ िाग मसुाहफर' िे भिन म्िटले. पण 

मिादेवभाई त्या भिनाचा रागिी हवसरले व चालिी. पररणामी, तीन-चार सुरांची सरममसळ 

झाली. प्राथाना संपल्यानंतर थोड्या वेळाने बापंूनी मिादेवभाईंना सांहगतले...’िर उत्तम ररतीन े

गाता आले नािी तर माझ्या लेखी हकतीिी चांगलं भिन ककिंवा भाष्य असले तरी ते हनरथाक ठरते.'  

आि सकाळी तर मला ते कधी संपेल असे झाले िोते. नंतर झवेरचंद मेघाणी यांची 

आठवण करून ते म्िणाले 'मेघाणी असे म्िणत की त्यांची गीते िेव्िा ते स्वत: म्िणतात त्याचवेळी 

त्याचा 'रस घेता येतो व अथािी कळतो. त्यांचे म्िणणे खरे आिे, असे मला वाटते.' 
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५६. इतके घ बरत  क  ? 

एकदा बा आक्षण बापू रोिच्या हनयमाप्रमाणे हफरायला बािेर पडले. कशी कोण िाणे पण 

बापंूना दगडाची ठेच लागली व अंगठ्यातून भळभळा र् त वािायला लागले. ते पाहून बापूिी 

बा ला म्िणाले, “अगं लौकर एखादी पट्टी आण व ती िखम बांध.” त्या म्िणाल्या, “एरव्िी तर 

सांगता की मी मरणालासदु्धा भीत नािी म्िणून. मग एव ी साधी ठेच लागली तर इतके घाबरता 

का ?” 

ते ऐकून बापू म्िणाले, ''अगं, या देिावर आपली नािी पण लोकांची मालकी आिे. माझ्या 

बेदकारीमुळे अंगठ्यात पाणी गेले व तो हपकून पु े आठ-दिा ददवस काम करणे अश्य झाले, 

तर लोकांचे केव े नुकसान िोईल ? िा तर लोकांनी आपल्यावर दाखहवलेल्या हवश्वासाचा घातच 

म्िणावा लागेल.'' बा ना बापंूचे म्िणणे पटले. 
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५७. आि -प लन 

अखखल भारत ग्रामोद्योग संघाची स्थापना केल्यावर संस्थेला एक व्यवश्स्थत रूप देण्याच्या 

दृष्टीने बापूिींनी स्वत: मगनवाडीत मु्काम ठोकला. त्यावेळी हतथली सवा कामे मगनवाडीत 

रािणाऱ्या लोकांनीच करण्याची पद्धत िोती. 

एकदा बापूिी आक्षण सी. कुमारप्पा यांच्या नलशबी स्वयंपाक घरातील भाडी साफ 

करण्याच ेकाम आले. बापू आक्षण कुमारप्पा त्या कामात मोठ्या िौसेने सिभागी झाले. 

पण कुठूनतरी ‘बा’ च्या कानावर िी बातमी गलेी. त्या स्वयंपाक घरात दाखल झाल्या 

आक्षण त्यांनी गांधीिींवर ठपका ठेवला. “ह्या कामालशवाय तुम्िाला दसरी कामं नािीत वाटतं ? 

इतर हकतीतरी अत्यावयक कामे आिेत, ती करा की ! िी कामं करणारी तर कुणीिी ममळतील.” 

बापू एकीकडे भांडी  घासता घासता 'बा' चा िा मधुर ठपका ऐकत िोते. 'बा' त्यामुळे अमधकच 

मचडल्या आक्षण त्यांच्या िातातले भांडे खेचून घेऊन घासायला लागल्या.  

बापूिींच्या मातीने बरबटलेल्या िातात राहिली ती भांडी घासण्याची नारळाची धासणी ! 

िसत िसत ते कुमारप्पांना म्िणाले, ‘तुम्िी खरोखर सुखी आिात बुवा. कारण तुमच्यावर राज्य 

करायला तुमची पत्नी नािी. पण मला तर माझ्या घरातिी शांतता दटकहवण्यासाठी 'बा' च्या 

आज्ञेचे पालन करावंच लागेल! त्यामुळे तुमच्या कामात मदतनीस म्िणून मी बा ची हनयु् ती केली 

तर कृपया मला िमा कराल.' असे सांगून िातपाय धुवून बापू आपल्या कुटीकडे गेले व बा आक्षण 

कुमारप्पांनी आपले भांडी घासण्याचे काम पु े चालू ठेवले.  
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५८. आपण असलो तर फरक पडतो न  ! 

१९३२ साली िररिन प्र नासंबंधी बापूिींनी येरवडा िेलमर्धये प्राणांहतक उपवास सरुू 

केला. बा त्यावेळी साबरमतीच्या तुरंगात िोत्या. आपण यावेळी बापूिींच्या सोबत नािी याची 

‘बा' च्या मनात खूपच खंत िोती. आपल्या पतीचे सगळे िीवनच पणाला लागलेले बघून त्यांच्या 

हृदयात कशी कालवाकालव िोत असेल ? त्यासंबंधी कळकळ व्य् त करताना त्या एकदा 

तुरंगातील भहगनींना म्िणाल्या, ‘आपण भागवत वाचतो, रामायण वाचतो पण अशा पद्धतीच्या 

उपवासाबद्दल कधी वाचलं नािी. पण बापूिींची गोष्टच वेगळी. ते असंच कािीतरी िगावेगळं 

करीत असतात.' 

'आता काय िोईल देव िाणे ?’ त्या भहगनी त्यांना सांगत 'बा, सरकार बापूिींना सवा 

सोयी-सवलती देईल. तुम्िी का बरं चचिंता करता ?' त्यावर कस्तूरबांचं उत्तर असे-“सरकार लाख 

देईल ग,ं पण बापंूनी त्या स्वीकारल्या पाहििेत ना ! त्यांचा तर प्रत्येक बाबतीत असिकार असतो. 

खरं सागंत,े मी असा मनषु्य पाहिला नािी !” पुराणातल्या अनेक कथा ऐकल्या पण असे तप 

आचरणारा कुणी पाहिला नािी !” पण थोडा वेळ थांबून त्या उच्चारत-“तस ंकािी अडत नािी 

म्िणा, तेथे मिादेव आि,े वल्लभभाई आिेत, सरोिीनी देवी आिेत. पण आपण असलो तर थोडा 

फरक पडतो ना ? 
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५९. तुम्ही? आक्षण मल  भीत ? 

साबरमती आश्रमात स्वयपंाक घराची िबाबदारी कस्तूरबांकडे िोती. बापूिींना भेटायला 

रोि हकतीतरी पाहुणे येत. कस्तूरबा त्या सवाांचे आगत स्वागत उत्सािाने करीत. 

त्यांच्या िाताखाली त्रावणकोरहून आलेला एक मलुगा िोता. दपारी सवा आवरून बा नी 

रसोडा बंद केला व त्या थोडावेळ हवश्राम करायला गेल्या. बापूिी त्याचीच वाट पाित िोते. 

कस्तूरबा आराम करायला गेल्याबरोबर बापूिींनी िलकेच त्या पोराला बोलावले व सांहगतले, 

'नीट ऐक, आता पुष्कळ पाहुणे येणार आिते आक्षण त्या सवाांच्या िवेणाची तयारी करायचीय. 

बा सकाळपासून काम करतेय, थकली असेल. हतला थोडा आराम करू दे. िागवू नकोस. िव ं

तर कुसमूला मदतीसाठी बोलाव. तू आक्षण कुसुम ममळून सारं कािी करा. आधी चूल पेटवा. 

कक्षणक मळून तयार ठेवा व मग आवयकता पडली तर बा ना उठवा. नंतर तुम्िी दोघं सगळं 

सांभाळाल. बा ला राग येईल असं कािी करू नका. सवा वस्तू नंतर िेथल्या तेथे ठेवल्या की 

झालं. बा माझ्यावर रागावली नािी तर मी तुम्िाला शाबासकी देईन.” 

त्या मुलाने िळूच कुसुमबेनला बोलावून स्वयंपाकाची सवा तयारी सुरू केली. कस्तुरबा 

िागू नयेत म्िणून ती दोघ ंसवातोपरी काळिी घते िोती. भािी हनवडून झाली. चूल पेटली. 

कक्षणक मळून झाली. पण एवढ्यात चकूुन एक ताट अचानक कुसमूच्या िातून हनसटलं. ताट 

पडल्याचा आवाि आला आक्षण बा ना वाटलं की स्वयंपाकघरात मांिर घुसलं. त्या उठून 

स्वयंपाकघरात आल्या तर तेथे स्वयंपाकाचा गदारोळ चाललेला ! चढ्या आवािात बा नी 

हवचारलं, ''िी कसली धमाल चाललीय इथं ? आ ं? शेवटी त्या दोघांनी सवा कािी खरंखरं बा ला 

सांगून टाकलं “अर,े पण तुम्िी लोकांनी मला का नािी उठवलं ? माझ्याकडून काय एव ंिी काम 

झालं नसतं ? बा म्िणाल्या.  

संर्धयाकाळी सगळे पाहुणे गेले व बा बापूिींच्या समोर कमरेवर िात ठेवून उभ्या राहिल्या. 

'मला न िागवता तुम्िी त्या दोन्िी बालकांवर िे स्वयंपाकाचं काम सोपलंच का ? मी आळशीबबं 

आिे असं तुम्िाला वाटलं ?' 
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बापूिींच्या लिात आलं की, आता पळायला कुठेिी िागा नािी. ते िसता िासता 

म्िणाले, “अगं, अशावेळी मला तुझी क्षभती वाटते. तुला माहित नसेल पण...” बा ना एकदम िस ू

फुटलं. त्या उद्गारल्या...“ तुम्िी ? आक्षण मला क्षभणार? चला, चला ! !” 
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६०. जर ब  ने ख ल्ले न ही तर मी ख ईन 

कस्तुरबा फारच उत्तम स्वयंपाक करायच्या. बापूिींनी िेव्िा आपल्या  िीवन व्यविारात 

आस्वादव्रत दाखल केले तेव्िा कस्तूरबांची िी कला हनकामी  झाली. तरीिी त्या कधी-कधी त्यांना 

आवडणारी वस्तू बनवायच्याच. चांगल्या वस्तू करून त्या इतरांना खायला घालायच्या आक्षण 

स्वत:िी खायचा त्यांना शौक िोता. त्यांच्या शेवटच्या आिारात त्या आगाखान पॅलेसमर्धये िोत्या. 

तेथल्या डॉ. हगल्डर यांना सकाळच्या नात्यामर्धये कािी ना कािी नवी वस्तू द्यायला त्या मनूला 

सुचवायच्या. एके ददवशी त्यांनी मनूला पुरणपोळी बनहवण्याचे सुचहवले. म्िणाल्या, “आि तर 

मी सुद्धा पुरणपोळी खाईन, बापंूना हवचार, ते खातील का म्िणून ?” 

कस्तूरबांची प्रकृती बरी नव्िती आक्षण पुरणपोळीसारखी िड वस्तू त्यांनी खाल्ली तर 

हृदयरोगाचा िल्ला िोण्याची श् यता अमधक िोती. मनू ज्या वेळेला गांधीिींना िे हवचारायला 

गेली. तेव्िा ते गांधीिींच्या लिात िोते. ते म्िणाले,''िोय, िर बा खाणार नसेल तर मी अवय 

खाईन.” कस्तुरबांनी हनणाय करायला एक िणसदु्धा लावला नािी. त्या म्िणाल्या, ‘दठक आि,े 

मी नािी खाणार.' नंतर आपल्यािवळ बसवून कस्तूबांनी त्यांना व इतरांनािी पुरणपोळी वा ली. 

पण स्वत: त्यातला एक कणसदु्धा घेतला नािी ! 
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र वजीभ ई पटेल 

६१. 'गीते' च  गूढ र्था 

बापूिींच्या सूचनेप्रमाणे मी आश्रमात गेलो. तेथे त्यावेळी राष्ट्रीय शाळेच्या लशिकांसाठी 

घरे बांधली िात िोती. 'हृदय-कंुि' या घराचे कामिी बाकी िोते. थोड्या ददवसांनी बापूिीिी 

तेथे पोिचले. मी ददवसा घरांवर देखरेख करीत अस,े त्यांची मापे घेई आक्षण रात्री सवा वस्तूंचा 

हिशोब ठेवी. आमच्या आश्रमािवळ पारर्धयांची वस्ती िोती. म्िणून आम्िाला सतत भीती वाटे. 

आश्रमात वारंवार चोऱ्यािी िोत. म्िणून रात्री गस्त घालण्याचे ठरले. रोि १२ ते ३ वािेपयांत मी 

आक्षण मिादेवभाई यांच्याकडे ते काम असे. 

अशात एकदा भरूचहून एक गृिस्थ आले. ते साहित्य रलसक िोते. कहवता करीत. त्यांना 

आश्रमात रािायचे िोते. बापूिींसोबत त्यांची चचाा झाली. “सांगा, काय काम करू शकाल?” 

बापंूनी हवचारले. “कोणतेिी” ते म्िणाले. बापूिींनी मला बोलावले व सांहगतले की, “या 

गृिस्थाची बांधकामासाठी मदत घ्या.” ते माझ्यासोबत आले. मी त्यांना आलेल्या हवटा मोिून 

रचून ठेवण्याचे व संर्धयाकाळी त्याचा हिशोब ठेवण्याचे काम सांहगतले. दोन-चार ददवस त्यानी त े

केले पण त्यांचे मन रमेना. त्यांना वाटे “मला िी अशी कामे देतात ? त्याचा काय उपयोग ? मी 

पुस्तके ललहू शकतो. कहवता करू शकतो. गेले चार ददवस झाले. फुरसदच नािी. आणखी कािी 

ददवस असेच गलेे तर मी िड िोऊन िाईल.” त्यांनी मला िे सांहगतले. मी म्िटले “तुम्िी बापूिींना 

िे सांगा. ते याचे समाधानकारक उत्तर देतील.” ते बापूिींना भेटले म्िणाले, “मी आलो 

तेव्िापासून त्या हवटा व चुन्यामर्धयेच अडकलोय. दसरे कािी करायला वळेच ममळत नािी.” 

बापूिी म्िणाले, “अरे व्वा, िे तर फारच छान मला आवडले.” पण बापूिी, “वाचायला ककिंवा 

हवचार करायला मुळीच वेळ वाटेल तेव्िा वेळ ममळेलच. सर्धया तुमच्यावर सोपवलेल्या कामात 

मग्न रािा आक्षण वाचण्याचा वगैरे मोि सोडा. इतके िरी येथे लशकलात तरी पुरेस ेआिे.” 

आश्रमात रािण्यासाठी आलेले एक साहित्त्यक रलसक गृिस्थ बापूिींना म्िणाले, 

“बापूिी मी येथे आलो तोच मुळी तुमच्याकडून गीतेचा गू ाथा समिनू घेण्यासाठी. त्यानंतर मी 

'गीत'े वर कािी हवशेष ललहू शकेन.'' आश्रमात सुरू असलेल्या घरबाधंणी कामावर लि 
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ठेवण्याचे काम त्यांना देण्यात आले िोते. त्यांचे म्िणणे ऐकून बापूिी मनापासून िसले म्िणाले, 

“तुम्िाला गीतेचा गू ाथा समिनू िवा. तुम्िी िे काम करता आिात त्यात एकाग्र झालात तर िा 

अथा  सिि लिात येईल. 'गीत'े चा गू ाथा हनष्काम कमायोगात आिे. फळाची कुठलीिी अपेिा 

न करता आपल्या अंगीकृत कायाात एकाग्र िोण,े कमा करण ेम्िणिेच 'गीत'े चा गू ाथा. तुम्िी तसे 

वतान करतािी आिात. 

या कामात कुठलािी लाभ नािी, तृष्णा नािी, स्वाथा नािी. िे काम तुम्िी योगस्थ िोऊन 

करा म्िणिे सगळया गीतेचा अथा कळला. यापेिा वेगळे आणखी काय िवे ? िर आपल्या 

रोिच्या ददनचयतेच गीतचेा उपदेश आचरला िात असेल तर इतर भाष्य वाचणे व त्यावरून अन्य 

वेगळे भाष्य ललहिण ेयाचा मोि कशापायी ?” 

ते गृिस्थ िे प्रवचन ऐकून स्तब्धच झाले. थोड्या वेळाने ते म्िणाले, “मला येथे िडत्व येत 

आिे वाटते. मी येथे वाचण्यासाठी, हवचार करण्यासाठी, पे्ररणा घ्यायला आलो िोतो. पण मला 

असे वाटते की मी महिनो न ्महिने येथे असाच राहिलो तर मला कािीच ममळणार नािी.” 

त्यांना समिनू सांगत गाधंीिी, म्िणाले, “ममत्रा, येथले कामच असे आिे. 

तुम्िी िे काम िाती घ्याल त्यातून पे्ररणा ममळवता यायला िवी. मी सुद्धा “गीते चा गू ाथा 

याच मागााने लशकलो आक्षण दसऱ्यांनासुद्धा िाच मागा अनुसरायला सांगतो.” 

ते गृिस्थ कािी ददवस तेथ ेराहिले व हनराश िोऊन परत गेले. 
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६२. सगळ्य ांचे ब पूजी 

एके ददवशीची आठवण दाट काळोख िोता. प्राथानेनंतर ‘रामायण’ पाठा नंतर गप्पा 

करताना साडेआठ वािनू गेले. कायाक्रम पूणा झाल्यावर देवदास बािेर पडले. दरवाज्यातनू बािेर 

पडताच एका सापाचा मोठा फुत्कार ऐकू आला. ते लगेच मागे वळले व मला म्िणाले 'बािेर 

कािी तरी आिे. िरा बत्ती घेऊन या' मी आक्षण मगनलाल गांधी एक लॅम्प घेऊन हनघालो. 

अंधारात बारकाईने पाहिल्यावर सापाची फरपट आ ळली. तपास केल्यानंतर घरािवळ एक 

पाण्याची टाकी िोती. त्याच्यामागे एक मोठा साप दडलेला ददसला. साप पकडण्यासाठी आम्िी 

रेशमाच्या दोरीचा फास असलेली काठी वापरत िोतो. तो फास टाकून साप पकडला व त्याला 

बािेर खेचून का ले. तो सारखा फणा उगारून झडप घालायचा. आम्िी दोघांनी काठीने त्याला 

दडपून ठेवले िोते. तरी आमच्या िातात हिसके बसत िोते. तेवढ्यात बापूिी तेथे आले. त्यांनी 

साप पाहिला. म्िणाले, 'अरे िे तर फार सुदंर िनावर आिे. तो रेशमाचा फास फार कसू नका. 

त्याला त्रास िोईल.’ नंतर आम्िाला म्िणाले, ‘त्याला खाली ठेवा’ आमच्या मनात आले. त्याला 

लवकर सोडून देण्याऐविी बापू खाली  ठेवायला का सांगत आिते ? पण आम्िी त्याला खाली 

ठेवला. बापूिी म्िणाले, 'ती दोरी थोडी सैल करा. आक्षण त्या गळयाला फास लागणार नािी असे 

पिा.’ 

आम्िी दोरी खूपच सैल केली. इतकी की, सापाला पळून िायचे असेल तर तो सिि 

पळून िाईल. पण नंतर बापूिींनी काय केले असेल ? ते खाली वाकले आक्षण त्या आठ फूट लाबं 

सापाच्या मस्तकावरून िळूवार िात हफरवता हफरवता म्िणाले, 'हकती सुंदर प्राणी आिे !’ 

त्यांच्या मनात त्या हवषारी प्राण्याहवषयी नेमके कुठले भाव असतील ? एखाद्या लिान बाळाच्या 

मस्तकावर पे्रमाने िात हफरवावा तसा त्या सापाच्या मस्तकावर त्यांचा पे्रमळ िात हफरत िोता. 

एकदा नव्िे तीनदा ! आधी न आवरलं िाणारं ते िनावर त्या पे्रमळं स्पशााने िणू लटू झालं. दंश 

करण्याचा आपला स्वभाव ते हवसरले. त्याचा क्रोधिी उतरला. त्या स्पशाान ेिादूने िणू न िलता-

डुलता तो िममनीवर पडून राहिला. थोड्या वेळानंतर बापू उठले. म्िणाले, ‘तुम्िी दोघेिी त्याला 

अगदी अलगदपणे उचला व दूर सोडून या’ त ेतुफानी िनावर त्या अद ्भुत स्पशापाशातून िण ू

मोकळे िोऊ इश्च्छत नव्िते. आम्िी त्याला उचलून झऱ्यािवळ सोडले. तो शांतपणे हनघून गेला. 
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हररप्रस द देस ई 

६३. नवी पेढी वसव यची आहे.  

कोचरबच्या श्री िीवनभाईंच्या बंगल्यात सत्याग्रि आश्रमाची छोट्या प्रमाणात स्थापना 

झाली. मी रोि संर्धयाकाळी हफरायला िायचो. आता सत्याग्रि आश्रम हनत्य भेट देण्याचे माझे 

हप्रय स्थान झाले. गांधीिींसोबत त्यावेळी अनेक हवषयांवर दीघा चचाा चाले. आरोग्य, भोिन, धमा, 

राज्य, साहित्य, वैद्यक, समाि सुधारणा, शेती, सेवा इत्यादी हवषयांवर सहवस्तर बोलायला त्यांना 

उसंत िोती. िे अिून 'मिात्मा' झाले नव्िते आक्षण आपण या देशात नेम्या कुठल्या स्थानी 

आिोत िे िाणून घ्यायला उत्सुक िोते. एक वषाांपयांत या देशाचे अवलोकन करण्याचा सल्ला 

गोखलेंनी त्यानंा ददला िोता आक्षण तोपयांत एकिी िािीर भाषण न करण्याची शपथ िोती. ज्या 

ददवशी गोखलेंची अट पूणा झाली त्या ददवशी मी त्यांच्यािवळ िोतो. मी हवचारले, “आपण देशात 

काय पाहिलं ते कृपया सांगाल ?'' 

ते हकचचिंत हनराशेने म्िणाले, “सगळीकडे नाटक चाललंय. देशासाठी मरायला कुणीिी 

तयार नािी.'' मला मोठा ध्का बसला. पण मी हवचारलं “आपण काय म्िणता ? लोकमान्य, 

मालवीयिी बंगाली नेते मंडळी या सवाांना आपण भेटला आिात. तरी असं म्िणता ?” 

गांधीिी - “मी फार ददलगीर आिे. मोठ्या लोकांहवषयी बोलताना मला दिःख िोते. पण 

मी फार हवचार करून बोलतोय. 

मी म्िणालो - “पण ते बॉम्ब फेकणारे क्रांहतकारक ? तेिी मरायला तयार नािीत ? 

“गांधीिी- 'ते अपवाद आिेत. िी गोष्ट खरी की त्यांना मृत्यशुी भीती वाटत नािी. पण 

मला त्यांचा मागा मान्य नािी.'' आक्षण नंतर शांतीच्या मागााने, कुणालािी मारल्यालशवाय, रक्त 

वािवल्यालशवाय असलेल्या आपल्या अकििंसा-वादाची चचाा त्यांनी केली आक्षण सांहगतले, “देशान े

माझा मागा स्वीकारला तर त्या मागााने स्वराज्य ममळेल असे मला हनश् चत वाटते. दक्षिण आहरकेत 

िे झाले ते इथेिी िोईल. पण मी तेथल्या संमचतावर िगू इश्च्छत नािी. मला नवे संमचत, नवे धन 

गोळा करावे लागेल व नवी पे ी वसवावी लागेल.” 
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गुणवांत शह  

६४. जट यू जजवांत र् ल  ! 

रामायणातला िटाय ू िा मला सवाांत िास्त हप्रय आिे. अगदी रामापेिािी आि 

आपल्याला ज्या समस्या भेडसावत आिते त्यांची उकल फक्त िटायकूडे आिे. िा िटायू कोण 

िोता ?  

िटायूसाठी मी शब्द वापरला आिे. सीतेच्या अपिारणाच्यावेळी िटायू िवे्िा स्वतिःच े

बललदान द्यायला तयार झाला तेव्िा हगद्ध समािात िी व्यविारी व अनुभवी माणसं िोती त्यांनी 

सांहगतले असेल- “िटाय,ू िी राम आक्षण रावणाची ल ाई आिे. तू का मर्धये पडतोस? ते दोघेिी 

फार बलशाली आिेत. त्यात तुझा ठाव-दठकाणा लागणार नािी. कुठे रावण, कुठे तू ? िरा हवचार 

कर.” 

िटायूने त्या वृद्धांना उत्तर ददले- “मी जिवतं असताना रावण सीतेचं अपिरण करू 

शकणार नािी. माझ्या िीवात िीव असेपयांत तर नािीच.” गांधीिी गेल्यानंतर या समािाची 

िटायूवृत्ती समाप्त झाली. आता आपल्याला सतत िे ऐकायला ममळते की 'आपण त्यात काय 

करू शकणार आिोत ?' 

गांधीिी चंपारणला गेले. चंपारणमर्धये िे सांगू शकत िोते की, “आपण काय करू 

शकणार आिोत ? “बारडोलीला गेले तवे्िािी असे सांगू शकत िोते. शेतकऱ्याचं्या मिसलूाचा 

प्रश्न िोता, “आपण काय करू शकतो ?''असे सांगू शकत िोते. आक्षण तसे बोलता बोलताच 

एखाद्या ददवशी त्यांची िीवनयात्रा संपली असती. इंग्रिांच्या राज्यातिी अस ेसांगणारे खूप िोत े

की “आपण त्यांची बरोबरी करू शकणार नािी'' पण याच देशात धुळीतून धुरंधर उभे करण्याच े

काम गांधीिींनी केले. िा समाि सवाथा हनवीया िोता. पण गांधीिींनी त्यात िटायूचा आत्मा 

ओतला. त्याला पुन्िा जिवंत केले. 
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महेंर मेघ णी 

६५. नवस्कटलेल्य  मैफलीचे पतांग 

मिावीर त्यागींच्या दोन छोट्या-छोट्या पुन्स्तकांचे गुिराती अनुवाद (पुनमुाद्रण) नुकतेच 

बािेर पडले. “स्वराज्य संघषााचे ते ददवस (चौथी आवृत्ती) व नगारखान्यात हपपाणी/ तुतारीचा 

स्वर' (हतसरी आवतृ्ती). १९९३ साली त्या मूळ कििंदीत छापल्या गेल्या िोत्या. दोन्िी पुन्स्तकांमर्धये 

लेखकाची संस्मरणे आिते. एकीची १३२ पाने आिेत व दसरीची १५२. त्यातले कमी पानाच े

पुस्तक (स्वराज्य संघषााचे ते ददवस) मी प्रथमत: उघडले. त्यातली १४ प्रकरणे शेवटून वाचायला 

सुरूवात केली. वाचता वाचता अनेकदा डोळे ओले झाले व िास्याच्या उकळयासुद्धा फुटल्या. 

ज्या वाचकांना मिावीर त्यागी माहित नसतील त्याचं्यासाठी ‘स्वराज्य संघषााचे ते ददवस' मधला 

कािी भाग सादर करीत आिे. “कुणा अलौहकक राहगणीच्या मधुर सुरांबरोबर मंत्रमगु्ध िोऊन 

नाचणारे आम्िी मतवाले, तीस वषे हनरंतर त्या मिानृत्याचा ताल आपल्या हृदयाच्या ठो्याशी 

िुळवून नातच िोतो. िगातल्या सवा शक्तींचा अमधिेप करीत त्या सगंीतात मस्त िोऊन आम्िी 

िगलो. पण आता पहिल्यासारखी मस्ती उरली नािी. तशी धूनिी नािी. दीपलशखा हवझल्यावर 

पतंगाची मैफल हवस्कटून िात,े तशीच आमचीिी मैफील हवस्कटली. रागाहवना स्वरासारखी 

बापूहवना कााँग्रेस झाली. गेल्या चाळीस वषाात आम्िी काय काय केले ते सदु्धा धड आठवत नािी. 

िे कािी केले असेल ते एका नशेच्या मस्तीत केले असेल. त्यात अडचणी पुष्कळ िोत्या पण 

आम्िी िसत-खेळत काम ेकरीत राहिलो. 

आता स्वराज्यामुळे आमचे बरेच कााँग्रेसी रोिगार लशवाय व कुठलािी ठावदठकाणा 

नसलेले झाले आिेत. ज्या मालकाने आम्िाला पाळले िोते तो तर ददवंगत झाला. त्याने टाळी 

वािवली की आम्िी कान उंच करायचो. लशटी वािवली की उड्या मारायचो, पळायचो. त्यांच्या 

मुखावरचे िास्य बघून लट्टू व्िायचो. आता आमच्या गळयातला पट्टा हनघाला आिे आक्षण आम्िी 

अनाथासारखे शेपटी िलवत इकडे हतकडे हफरत असतो. आता कुणी टाळी वािवत नािी की 

लशटी वािवत नािी. िेव्िा इंग्रि िोते तेव्िा मला रोि कुठलं ना कुठलं काम ममळायचं. कािीच 

िमलं नािी तर आम्िी प्रभातफेरी का ायचो. जिथ ेकुठे आठ-दिा माणस ंएकत्र ददसली, तथे े
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वतामानपत्रातल्या  बातम्या सांगायचो. लोक आम्िाला दरून पाहून िाका मारायचे. िवळ गेलो 

की एक प्र न िटकून हवचारायचे. “आिकाल मिात्मा गांधी काय करतािेत ? तुम्िाला तर त े

चांगले ओळखत असतील ना ?” मोठ्या उत्सािाने मी त्यांना गांधीिींच्या गोष्टी सांगायचो. पण 

आता सगळया गोष्टी एखाद्या स्वप्नासारख्या झाल्यात, इंग्रि गेल्यानंतर त्यांच्या बाबची वगैरेंच्या 

नोकऱ्या गेल्या. तशा अनेक कााँग्रेस कायाकत्याांना पण कािी काम उरले नािी ! 

अगदी आठवणीने व स्मरणपूवाक मी प्रत्येक नेत्याचा दरवािा ठोठावला. कुणी मदत केली 

तर मलािी काम ममळेल. पण नेत्यांकडे पद, पैसा, परममट, लायसन्स, लशष्यवृत्त्या वगैरे खूप 

िोत्या, पण काम नव्िते ! 
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६६. ग ांधी हृदय तल्य  तीन मूती 

गांधीिींसारख्या कठोर व्रतधारीने ललहिले-“नसुती व्रते पाळून पार उतरता येत नािी. 

सतत कीतान चालत राहिले तर व्रतांची साथाकता आिे. चांगली िीवन-चररत्रे वाचली तर कािी 

एक बळ ममळते.'' या पुरूषाच्या स्वत:च्या हृदयात कशा स्त्री-पुरषांच्या प्रहतमा िोत्या याचा शोध 

‘अिरदेि’ शबंर खंडातून कुणी घेतला तर फार मोठ्या वाचक वगााला त्याचा लाभ िोईल. पण 

सर्धया तर 'आत्मकथ'ेतल्या कािी प्रहतमांवर निर टाकू. 

बाळाला िगाचा पहिला पररचय आईमुळे िोतो. त्यांच्या आई पुतळीबाईचे मचत्र 

गांधीिींनीच दोन वा्यात रेखाटले आिे. 'आई सार्धवी स्त्री िोती. ती फार भाहवक िोती. अगदी 

कदठणातले कठीण व्रत ती आचरत असे व आिारी पडली तरी ते सोडत नसे' करमचंद 

गांधीहवषयी ते ललहितात-‘हपता कुटंुबपे्रमी, सत्यहप्रय, शूर, उदार पण क्रोधी िोते. कािी हवषयांची 

त्यांना आसक्तीिी िोती. िे कािी त्यांनी ममळहवले ते केवळ अनुभवाच्या बळावर. तरी त्यांच े

व्यविारज्ञान परकोटीचे िोते. अगदी सू्म प्र नाचंी उकलसदु्धा ते सिि करीत व ििारो 

लोकांकडून काम करून घेण्याची िातोटी त्यांना ज्ञात िोती.' 

बाळ मोिनवर प्रभाव टाकणारी हतसरी व्यक्ती िोती रंभाबाई. त्यांची दाई. मोिन 

भूतपे्रतांना फार भ्यायचा. त्याच्यावर एकमात्र उपया ‘रामनाम’ आिे असे रभंाने त्याला सुचवले. 

मोिनला रामनामापेिािी रंभेवर िास्त श्रद्धा िोती. लिानपणी मनात पडलेले रामनामाचे ते बीि 

िळून गेले नािी. िीवनभर एक अमोघ श् ती म्िणून गांधीिींनी त्याचा उपयोग केला. कारण त े

रंभाबाईन ेलावलेले रोपटे िोते. 
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केशुभ ई भ वस र 

६७. समन्द्वयी ग ांधीजी 

१९४१ मर्धये कााँग्रेस कायाकाररणीची एक बठैक झाली. मी त्यावेळी िवळच्या 

सेवाग्राममर्धये खादी हवद्यालयात लशकत िोतो. त्यामुळे मला बैठकीचे कामकाि िवळून पािता 

आले. कााँग्रेसचे प्रमखु अब्दल कलाम आझाद मंचावर आडवे पडून लसगारटेचे झुरके घेत िोते. 

िवळ बसलेले गांधीिी एकमचत्तपणे चरखा चालवत िोते. ते दृय पाहून मला मोठा ध्का 

बसला. अशा सभेत आडवे पडून लसगारेटचे झुरके घेणे म्िणिे िनतेचा अपमान करणे िोय असे 

मला वाटते. गांधीिी त्यावेळी लोकांना साधे, संयमी पण पररश्रमी िीवन, सत्य आक्षण 

अकििंसेबाबत िगण्याची दीिा देत िोते. माझ्यासारख्या अनेकांना आपण गांधीिींचे सैहनक 

आिोत याचा अक्षभमान िोता. ते दृय बघून माझे मन हवदीणा झाले, पण त्यावळेी मी गप्प बसलो. 

१९४२ च्या चळवळीत मी तुरंगात गेलो. तेथे मोलाना आझादांचे ‘कुराण' वरचे पुस्तक 

वाचण्याचा योग आला. त्या व्यलक्तची हवद्वत्ता व उदारतेपु े मी अिरश: नतमस्तक झालो. मात्र 

माझ्या मनात िेिी आले की, इत्या मिान प्रहतभाशाली असलेल्या व्य् ती िर हनव्यासनी व साध े

िीवन िगू शकल्या तर हकती बरे िोईल ! 

दसऱ्या बािूला हनव्यासनी व श्रम करणाऱ्या लोकांना पाितो तेव्िा माझ्या मनात असेिी 

यतेे की, यातल्या हकती िणांमर्धये मौलाना आझादांसारखी हनभयाता, देशासाठी सवास्व देण्याची 

वृत्ती व समानतेची भावना असेल ? देशासाठी कािीिी सिन करण्याची तयारी नसलेले व 

ऱ्िस्वदृष्टी असलेले लोक साधे आक्षण संयमी असले तरी त्यामुळे गांधीिींचे स्वप्न लसद्ध कसे 

िोणार? 

आि हवचार करताना िे िाणवते की, अशा दोन्िी प्रकारच्या लोकांचा  समन्वय व्िावा 

यासाठी तर गांधीिींचा आटाहपटा िोता. अब्दल कलाम  आझादांचे व्यसनिी त्यांनी पचवले व 

आमच्यासारख्या संयमी िीवन िगणाऱ्या पण एकमेकांना अजिबात सिन न करणाऱ्या 

घमेंडखोर कायाकत्याांनािी पचवले. अिूनिी आपल्याला या दोन्िी तऱ्िेच्या लोकांचा समन्वय 
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करणे िमले नािी. साध,े स्वावलंबी व हनव्यासनी िीवन िे स्वागतािा आिचे पण त्या सोबतच 

हनभायता, औदाया आक्षण कोट्यावधी द:खी व अज्ञानी लोकांसाठी िीवनाचा िोम करण्याची 

भावना िे एक समयावच्छेदे करून आपल्या आयषु्यात उतरली तर आपण खरे स्वातंत्र्य ममळव ू

शकू. 

  



ग ांधी-गांग  (सांक्षिप्त) | www.mkgandhi.org 

 

 

मनू ग ांधी 

६८. बोलण्य पेि  करणे च ांगले 

बापूिींचे स्वच्छतेच्या बाबतीत बारीक लि असायच.े वस्तू अस्वच्छ असली तर समोरच्या 

माणसाला टोकण्यापेिा स्वत: ती साफ करणे, त्यातून स्वच्छतेचे समोरच्याला धडे देणे, त्यांना 

आवडे. 

नौखालीचे रस्ते पायवाटेपेिासुद्धा लिान िोते. कािी कािी रस्ते तर इतके अरंद असत 

की बापंूना पु े व मला मागे चालावे लागे. माझा आधार नसला की त्यांना काठीचा आधार घ्यावा 

लागे.  

वाटेल त्या दठकाणी पडलेली घाण बापंूना फारच अस्वस्थ करी. त्यांना उघड्या पायांनी 

त्या घाणेरड्या रस्त्याने िावे लागे. आिूबािूला मल, थुंकी, कचरा आदी पडलेला असे. त्यांना 

झाडाची पाने घेऊन तो साफ करताना पाहून मी स्तंक्षभतच झाले.  

रागाने मी त्यांना म्िणाले, ‘बापूिी, तुम्िी मला का लािवता, मी इथ ेमागेच िोते ना? मग 

मला सांगण्याऐविी तुम्िी का ती साफ करता ? िसता िसता बापूिी म्िणाले - अगं, अशी कामं 

करण्यात मला हकती आनंद वाटतो याची तुला कल्पना करता येणार नािी ! बोलण्यापेिा करून 

टाकणे यात मला कमी कष्ट िोतात ! 

मी म्िटलं, 'िो, पण गावातले लोक पिात आिते. त्याचं काय ? 

बापू म्िणाले, ‘तू बघ, उद्यापासून मला असे घाणीने भरलेले रस्ते साफ करण्याची िरूरच 

भासणार नािी. कारण लोकांना िे कळले की असे काम करणे िे िलकेपणाचे नािी आिे.' 

मी म्िणाले, 'समिा, उद्या िी घाण साफ झाली पण परवा पुन्िा रस्ता िसा िोता तसाच 

झाला तर तुम्िी काय कराल ? लगेच ते उत्तरले, 'तर मी तलुा बघायला पाठहवन आक्षण रस्ता 

तसाच घाणीने भरलेला असला तर स्वत: साफ करायला येईन.’ 
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आक्षण खरेच तसे घडले. ददवसा मी बघायला गेले तर रस्ता घाणीने भरलेला िोता. पण 

बापंूना सांगायला न िाता मी तो स्वतिःच झाडून स्वच्छ केला. नंतर त्यांना म्िणाले, ‘मी रस्ता 

स्वच्छ केला. माझ्या सोबत गावातले लोकिी िोते. आक्षण त्यांनी मला वचन ददले की, उद्या तुम्िी 

यायची गरि नािी, आम्िीच रस्ता स्वच्छ ठेवू’. 

बापूिी म्िणाले, ‘तू माझं पुण्य हिरावून घेतलसं. तो रस्ता मलाच साफ करायला िवा 

िोता. पण आता दोन कामं झाली. एक तर स्वच्छता राखली िाईल व दसर ेिर लोकांनी ददलेले 

वचन पाळले तर ते सत्याने वागायला लशकतील आक्षण तो रस्ता शेवटपयांत स्वच्छ रािील. 
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६९. दोन डब्य ांच  पररग्रह 

नौखाली आक्षण हबिारच्या यज्ञात उडी घेतल्यानंतर ३० माचा १९४७ ला बापूिींना लॉडा 

माउंटबटॅनला भेटायला िायचे िोते. व्िाईसरॉयन ेबापूिींना हवमानाने यायला सांहगतले. पण 

“ज्या वािनात कोट्यवधी गरीब प्रवास करू शकत नािीत त्यात मी कसा बसणार?' असे सांगून 

बापंूनी नकार ददला व टे्रनमर्धयेिी मी माझी सगळी कामं व्यवश्स्थपणे करू शकतो, म्िणून मी 

आगगाडीनेच िाईन असा आपला हन चय िािीर केला. असह्य गमी िोती. २४ तासांचा प्रवास 

िोता. मला बोलावून सांहगतलं, ''कमीत कमी सामान घे व अगदी लिानातला लिान डबा हनवड. 

तोिी हतसऱ्या वगााचा.'' मी सामान तर कमीत कमी घेतलं. पण प्रत्येक स्टेशनावर बापंूना बघायला 

व भेटायला येणाऱ्यांच्या गदीचा मला अनुभव िोता. त्यामुळे मी हतसऱ्या वगााचे दोन साधे डबे 

ररझव्िा केले. एकात सामान ठेवले व दसऱ्यामर्धये त्यांच्या उठण्या-बसण्याची व्यवस्था केली. 

पाटण्याहून ददल्लीला िाणारी टे्रने सकाळी ९ वािता हनघते. उन्िाळयाच्या ददवसात 

बापूिी दपारचे िेवण १० वािताच घते. मी दसऱ्या डब्यात त्यांच्या भोिनाची तयारी करायला 

गेले. थोड्या वेळाने बापूिींच्या डब्यात आले. ते ललहिण्यात मग्न िोते. मला हवचारले 'कुठे िोतीस 

?' मी म्िटलं ‘येथेच िोते. तुमच्या भोिनाची व्यवस्था पाित िोते.’ त्यांनी मला खखडकीतून बािेर 

पिायला सांहगतलं. मी बािेर पाहिलं आक्षण थ्कच झाले. लोक दोन्िी बािूंनी डब्याला लटकलेले 

िोत े! मला थोडासा ठपका देत त ेम्िणाले, 'ह्या दसऱ्या डब्याबद्दल तू सांहगतलं िोतसं का ?' 

मी म्िणाले, 'िो. मी येथे सवाच कामं करणार. स्टोव्िवर दूध गरम करणार, भांडी घासणार 

इत्यादी. तुम्िाला त्यामुळे त्रास िोईल असे पाहिल्यार मी रेल्वेला दसऱ्या डब्याहवषयी सांहगतलं . 

‘वा, कसला पंगू बचाव आिे ! ह्याचं नाव आिे आंधळे पे्रम. मला त्रास िोऊ नये म्िणून हवमान 

ककिंवा स्पेशल टे्रनबद्दल हवचारण्यात आले िोते. एका स्पेशल टे्रनमुळे इतर हकतीतरी गाड्या 

थांबतात व हकतीतरी ििार रूपयांचा खचा िोतो. मला कसे परवडणार आिे ? मी िे िाणतो की, 

तू माझ्या पे्रमापोटी िे सवा केलंस. पण मला तुला उच्च स्थानी न्यावयाचे आिे. खालच्या स्थानी 

 कलायचं नािी. िे तू समिनू घ्यावंस आक्षण आता मी तुला सांगत असताना तुझ्या डोळयातून ि े

अश्रू ओघळत आिेत, तिेी ओघळायला नको आिेत. आता याचे प्रायक्षश्चत असे की, तू येथील 



ग ांधी-गांग  (सांक्षिप्त) | www.mkgandhi.org 

 

 

सवा सामान आवर व िवळच्या डब्यात ठेव. दसरे, पु च्या स्टेशनवर स्टेशनमास्तरला माझ्याकडे 

पाठव.' मी तर थरथर कापत िोते. सामान तर िलवलं पण मला बापूिींची चचिंता िोती. त्यांचे 

कसे िोईल? टे्रनमर्धयेच त्यांचे ललहिण,े वाचण,े सूत कातण,े काळया मातीचे ललिंपण, मला लशकवण े

वगैरे सवा कािी चाले ! िे घरात बसल्या बसल्या त ेतसेच प्रवासातिी ! 

पु चं स्टेशन आले. स्टेशन मास्तरला बोलावले. बापूिींनी त्यांना माझा पराक्रम सांहगतला. 

म्िणाले, 'िी मुलगी माझी पुतणी आिे. पण हबचारी खूप भोळी व चांगली आिे. पण अिून मला 

पुरतेपणी समिू शकली नािी. म्िणूनच हतने दोन डबे ररझव्िा केले. त्यात हतचा कािी दोष नािी. 

असला तर दोष माझाच आिे. माझेच लशकवणं कमी पडले. आता आम्िा दोघांनािी प्रायक्षश्चत 

करणे आलेच. म्िणून िा डबा ररकामा केलाय. तुम्िी त्याचा उपयोग बािेर िे पॅसेंिर लटकलेले 

आिेत त्यांच्यासाठी करू शकता. म्िणिे मला थोडे कमी दिःख िोईल’. स्टेशन मास्तरने बऱ्याच 

अिा-हवनंत्या केल्या. पण बापूिी ऐकतील तेव्िा न ं! शेवटी तो येथपयांत म्िणाला की, 'िवं तर 

त्या लोकांसाठी मी दसरा डबा िोडतो. पण िा तुमच्यासाठी राहू द्या.’ बापूिी म्िणाले, 'दसरा 

डबािी िोडा पण यािी डब्याचा उपयोग करा. िे आपल्याला नको असेल पण अमधक ममळते 

म्िणून ठेवून घणेे िी सदु्धा एक कििंसा आिे. ममळणाऱ्या सवलतीचा दरूपयोग करून तुम्िी या 

मुलीची सवय हबघडवू इश्च्छता का ?’ 

हबचाऱ्या स्टेशन मास्तरला पु े काय बोलाव ंते सुचलं नािी. शेवटी त्याला बापूिींच ेम्िणण े

एकावेच लागले. 
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आदम घोड व ल  

७० आपण प्र सांनगक आहोत क ? 

आिच्या यगुात गांधीिी प्रासंहगक आिेत का ? िा प्र न वारंवार च्चिंला िातो. गांधीिी 

प्रासंहगक आिेत की नािीत, िा मूळ प्र न नािीये. मूळ प्र न आिे आपण प्रासंहगक आिोत का ? 

सर्धया एकमात्र असलेल्या 'सुपर पॉवर' च्या वैक्षश्वकीकरण व मु् त बािारच्या नीतीमुळे 

आपल्या गरीब देश बांधवांचे ब गररबांचे मरण ओ वले आिे असे वाटत असेल तर त्या 'सुपर 

पॉवर' समोर हनधड्या छातीने उभे रािण्याची त्या मिात्म्यासारखी नैहतक कििंमत कुणाकडे आिे? 

आपण त्या मिाश् तीला िे सांगू शकतो का की, आम्िा गररबांना आमची साधी भािी भाकरी 

ममळू द्या. तुमचे हपझ्झा, बगार, कोकाकोला आक्षण पेप्सी आमच्या माथी  मारू नका, कििंमतवान 

माणसाच्या लेखी गांधीिी आििी प्रासंहगक आिते.  डरपोक, क्षभरू माणसाच्या लेखी ते पूवीिी 

प्रासंहगक नव्िते व आििी प्रासंहगक नािीत. 
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जगदीश च वड  

७१. आफत ब 

परीक्षितभाई कधीिी ररकामे सापडत नसत. सण असो की रहववार, त्यांच्या लेखी सवा 

सारखेच, िसता िसता ते म्िणायचे “सणासुदीला ककिंवा रहववारी आपण िेवतोच की नािी ? मग 

काम का बंद ठेवायच?ं” सकाळी ५ वािेपासून रात्री १० कधी कधी ११ वािेपयांत त ेसतत 

कामात ग लेले असत. गावातले कष्टकरी सतत त्यांच्या चारिी बािूला वे ून असत. ऑहफसात 

असोत की झोपण्याच्या िागी, प्रवासात असोत की गाडीत, भेटणाऱ्यांची रांग सतत लागलेलीच 

असायची' या, कसे आिात बंधू’ असे म्िणत ते प्रत्येकाचे अगत्याने स्वागत करीत. 

आश्रमात असत त्यावेळी िररिन सेवक संघाच्या कायाालयात ते सकाळी ७ पासून 

संर्धयाकाळी ५ पयांत सातिी ददवस बसत. एकदा गोष्टीवरून गोष्टी हनघत गेल्या. मी त्यांना हवचारले 

‘तुमच्याकडे िोळीची रिा असते ?' रिेची यादी बघून मी म्िटले, ‘िोळीची व धुळवडीचीिी रिा 

असत?े’ 'अरेच्या दोन ददवसांची रिा असते?' त्यांनी थोड्या आ चयाानेच हवचारले. 

ऑहफसमधल्या सवा कायाकत्याांना ऐकू िाईल अशा आवािात ते म्िणाले, ‘बापूिींनी कधीिी 

सणासुदीची ककिंवा रहववारची सुटी घेतली नािी. ते येरवडा तुरंगात िोते तेव्िािी नेिमीप्रमाणे ते 

सकाळी लवकर उठत, प्राथाना करीत, सूतकताई व वाचन-लेखन असेच, त्याचंा एक चौकीदार 

एडन हनवासी सोमाली िोता. त्याला इंग्रिीिी येत नव्िते व कििंदीिी. पण तो वेळ ममळे तेव्िा 

बापंूिवळ प्राथानेसाठी बस,े बापू सूत कातत, ते बघत रािी.  

त्या ददवसात बापंूना खूप सदी झाली िोती. तरी त्यांचे रोिचे ठरलेले कायाक्रम पिाटेपासून 

सुरू िोत. सोमालीने ते पाहिले व तो बापूिबळ िाऊन त्याच्या भाषेत कािी बोलू लागला. पण 

बापूिींना त्याची भाषा कळत नव्िती. शेवटी सोमालीने इशाऱ्याने त्यांना आराम करण्याहवषयी 

सुचवले. बापूिींच्या ते लिात आले. त्यांनी डो्यावर तळपणाऱ्या सयूााकडे बोट दाखवले व 

म्िणाले- ‘आफताब ! आफताब !’ चतुर सोमाली बापूिींचा इशारा समिला. सूया िसा न थकता 

हनरंतर काम करतो, कधी आराम करीत नािी, तसचे माणसाने हनरंतर कायामग्न असावे.' प्रसंग 

सांगून संपला व परीक्षितभाई िसता-िसता आपल्या कामाला लागले.  
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जुगतर म दवे 

७२. आश्रम 

अिमदाबाद साबरमती नदीच्या हकनारी गांधीिींचा आश्रम आिे. आश्रमात गांधीिी, 

कस्तूरबा आक्षण अन्य अनके बंधू-भहगनी, मुले मुली राित. त्यात गुिराती, मराठी, पंिाबी, लसिंधी, 

मद्रासी, नेपाळी तर िोतेच पण कििंदस्थानाबािेरचे गोरे व मचनीसुद्धा िोते. 

ते सगळे खादी वापरत व हनयममतपणे सतू कातत. सगळे ममळून पिाटे चार वािता 

प्राथानसेाठी िमत व संर्धयाकाळीिी एकत्र येत. तेथे ते  लोक बोलत, भिन गात आक्षण 

रामधूनमर्धये रममाण िोत. गीतेची पारायणेसदु्धा िोत असत. प्राथानेनंतर गांधीिी प्रवचन करीत. 

आश्रमात मोठ्ठा रसोडा आश्रमवासी भहगनीच चालवत. त्या आळीपाळीने स्वयंपाक करीत. 

कोठरातले अन्न साफसफू करीत. सगळा आश्रम एकाच रसोड्यात िेवण घेत असे. स्वयंपाकात 

मसाला, ममरची, कििंग, फोडणी वगैरे कािीिी नसे. अगदी साधे व स्वच्छ भोिन असे. गांधीिी 

स्वत: वा त असत. आश्रमातले िररिन सवाांसि राित, सवाांसोबत रसोड्यात काम करीत व 

िेवतिी सवाांसोबतच. आश्रमात कमाल स्वच्छता िोती. आश्रमवासी स्वत: िातीने पायखान्याची 

सफाई करीत.  
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७३. डब  हेच घर ! 

डब  ह च आश्रम ! ! 

बडोद्याचे गायकवाड स्वत:च्या र्धविावर एक घोषणा ललहित- “िीन घर-िीन तख्त” 

मराठा सरदारांना याचा अक्षभमान वाटे की, आमच्या घोड्यावरची िीन कधीिी उतरवली िात 

नािी. ती रात्रंददवस कसलेलीच रािाते. तसेच गांधीिींचे घर, आश्रम आक्षण रेलगाडीच्या हतसऱ्या 

वगााचा डबा िे एकच िोते. आपला संदेश देशाच्या एका भागापासून दसऱ्या भागापयांत 

पोिोचवण्यासाठी ते सतत हफरत रािात. त्यांनी रेल्वे डब्यात अमधक वेळ घालवला की आश्रमात 

िे सांगणे अजिबात गैर नव्िते. 

गाडीचा डबा िेच आपले घर समिून स्वत:चे सवा कामकाि ते करीत. चरखा चालवत, 

सूत कातत, सकाळ व संर्धयाकाळच्या प्राथाना करीत, पत्रव्यविार चाले, मुलाखती िोत. गांधीिी 

नेिमी हतसऱ्या वगाातून प्रवास करीत. या वगाातल्या प्रवाशांच्या िालअपेष्टांचा अनुभव घेताना 

त्यांना एकाथााने बरे वाटले. ज्या वेळेला देश त्यांना ‘मिात्मा’ म्िणून ओळखत नव्िता त्या वेळेला 

या िालअपेष्टा व धककाबु्कीचा भरपूर अनुभव त्यांना आला. अनेकदा त्यानंी उभ्याने प्रवास 

केला व ध्के तर खूपच खाल्ले. 

प्रथमत: तर देशाचे नेतेिी प्रिेपासून थोडे अललप्त रािात व कंगाल िनतेला भेटण्यास 

अनुत्सुक असत. मोठ्या अंमलदाराप्रमाणे तेिी प्रथम वगाानेच प्रवास करीत. एकदा गांधीिी 

कलकत्त्यात गोखलेच्या घरी राहिले िोते. परतताना गोखले त्यांना स्टेशनवर सोडायला हनघाले. 

गांधीिींनी फार हवनयाने त्यांना सांहगतले की, तुम्िी तसदी घेण्याचे कारण नािी. पण गोखलेंनी 

ऐकले नािी. ते म्िणाले, “इतरांसारखे तुम्िी प्रथम वगााने गेला असता तर मी तुम्िाला सोडायला 

आलो नसतो. पण तुम्िी तर हतसऱ्या वगााने प्रवास करणार आिात म्िणून तुम्िाला सोडायला मी 

येईनच.” हतसऱ्या वगाातनू प्रवास करता करता गाधंीिींना या देशातल्या दीनिीन प्रिेची पूरेपूर 

ओळख पटली. प्रिेचा स्वभाव हतच्यातला कमीपणा, हतच्या सवयी इत्यादींची नस न ्नस त्यांच्या 

िेव ी ओळखीची िोती, तेव ी अन्य कुणािी नेत्याची नव्िती. त्यामुळे लोकांची त्यांच्यावर अपार 

श्रद्धा िोती. 
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७४. आनांदी सत्य ग्रही 

बारडोलीचे आक्षण गुिरातचे एक श्रेष्ठ सत्याग्रिी िेते. स्वादलावासी मोरारिीभाई. ते 

खेड्यात रािात. ते खूप हवनोदी िोते. कुठल्यािी प्रकारची आपत्ती असो. त्यातून नमेका मागा 

शोधून का ीत. सत्याग्रिाचा तुरंगवास मोठा असायचा. पण मोरारिीभाई असले की तो सखुद 

व्िायचा. आमच्यासारख्या हकत्येक साथीदारांचा तुरंगवास त्यामळेु सिि पार पडायचा. 

आपापल्या तक्रारी घेऊन गावातले दोन्िी पि त्यांच्याकडे यायचे. ते दोघांचेिी खूप मनोरंिन 

करायचे व एकमेकांशी भटे घालून त्यांना परत पाठवायचे. संतती िवी म्िणून त्यांच्या वृद्ध हपत्याने 

त्यांचे दसरे लग्न लावून ददले. आमच्यासारख्या अनेक कायाकत्याांचा हवरोध त्यांनी िसण्यावारी 

उडवून लावला. िुन्या बायकोने नवीला आपल्या बहिणीप्रमाणे वागवले. त्यामुळे मोरारिीभाईंचा 

संसार सुखाने पार पाडला. एकदा गांधीिींबरोबर सिि गप्पागोष्टी चालल्या िोत्या. 

मिादेवभाईंनी मोरारिीभाईंच्या दोन बायकांची गोष्ट बापंूना सांहगतली. बापूिींनी हवचारले, 

“तुम्िी रामाला मानता की नािी?” मोरारिीभाई चटकन म्िणाले, “ बापूिी िर रामाला मानायचे 

तर रामाच्या बापाला का बरे मानू नये?” बापूिींची िसता िसता पुरेवाट झाली. मोरारिीभाईंच्या 

आनंदी स्वभावामुळे स्वराज्याचा संघषा एखाद्या खळेासारखा वाटायचा. स्वराज्य ममळाल्यानतंर 

कािी वषाात त्यांचा मृत्यू झाला. पण सवोदयाच्या रचनेत त्यांच्यासारख्या त्यागी लोकांची 

कमतरता सदैव भासत रािील. 
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जोसेफ डोक 

७५. कर्थ न यक 

१९०७ च्या मडसेंबरमर्धये अगदी शेवटच्या आठवड्यात मी गांधीिींना पाहिले. एलशयन 

लोकांच्या त्या नेत्याला भटेण्याचा मी हन चय केला. ररलसक अाँड अाँडरसन रस्त्याच्या कोपऱ्यावर 

असलेले त्यांचे ऑहफस इतर ऑहफसांसारखेच िोते. तेवढ्यात एक लिानसी, चपळ पण 

सडसडीत मतूी माझ्या समि येऊन उभी राहिली. हतच्या चामडीचा रंग यामला िोता. डोळे िी 

काळे िोते पण चेिऱ्यावर हनमाळ िास्य िोते व सरळ हनर्भिंक दृष्टी समोरच्या माणसाला पािता 

पािता जििंकून घेत िोती. त्यांचे वय ३८ च्या िवळपास असावे. डो्यावर असलेल्या कािी रपेरी 

छटा त्यांच्यावर असलेल्या कामाचा बोिा हकती आिे याची िणू चिाडी करीत िोत्या. ते अत्यतं 

शुद्ध इंग्रिी बोलत िोते आक्षण सगळया व्यलक्तमत्त्वावर असलेली संस्काराचंी छाप स्पष्ट ददसत 

िोती. 

मला बसायला सांगून माझ्या मुलाखतीचा िेतू हवचारला. मी खुलासा केला तेव्िा ते अगदी 

लिपूवाक ऐकत िोते. माझे म्िणणे झाल्यावर त्यांनी अगदी मुदे्दसूदपणे पण ठाम शब्दात तेथल्या 

आलशयाई लोकांच्या श्स्थतीहवषयी मला सांहगतले. इतकी साधी पण स्पष्ट मांडणी मी प्रथमच 

ऐकत िोतो. त्यांनी अगदी लिान लिानशा गोष्टींचा सहवस्तर खुलासा केला आक्षण अगदी शांतपणे 

पण धैयापूवाक स्वत:चे म्िणणे मला पटवून ददले. 

त्यांच्यात असलेली शातं पण सुदृ  मन:श्स्थती, हृदयाची मिानता आक्षण पारदशाक 

प्रामक्षणकतेचे मला िे दशान घडले त्यामुळे त्या कििंदी नेत्याकडे मी एकदम आकर्षिंत झालो. 

आम्िी ज्यावेळी वेगवेगळे झालो तेव्िा आमच्यात मतै्रीचा अतूट बंध हनमााण झाला िोता.  
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जजवतर म कृपल नी 

७६. ग ांधीजी आधुननक होते क ? 

सत्याला मचकटून रािणे आक्षण नीती-हनयमांना सवोतोपरी मानणे िे िर आधुहनकतेचे 

लिण असले तर गांधीिी आधुहनक िोते. 

ददलेले वचन पाळणे आक्षण स्वीकारलेले काम पूणा करणे िे िर आधुहनकतेचे लिण 

असेल तर ते आधुहनक िोते. िर सहिष्णुता आक्षण समिदारी आधुहनक असेल तर गांधीिींना 

आधुहनक मानावे लागले. आपल्यापेिा वेगळे मत धारण करणाऱ्या व आपल्या हवरोधकांशीसदु्धा 

उत्तम वतान करणाऱ्याला िर आधुहनक म्िणता आले तर गांधीिी आधुहनक िोते. िो पद, सत्ता 

आक्षण संपत्ती याचा हवचार न करता सवाांना समान सौिन्य दाखवतो तो आधुहनक असतो. िर 

दीनिीनांबरोबर तादाम्य साधणे िे आधुहनक असेल तर गांधीिी आधुहनक िोते. िर गरीब, दररद्री, 

दललत आक्षण दबालासंाठी अहवश्रांत काम करणे आधुहनक असले तर गांधीिी आधुहनक िोत.े 

आक्षण सवाांत मोठे िे की, एखाद्या श्रेष्ठ कायाासाठी मृत्यू पत्करणे िे िर आधुहनकतेचे लिण 

असेल तर गांधीिी आधुहनक िोते. 
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ममर् ा इस्म ईल 

७७. सांत, मुत्सद्दी, र ष्ट्रनवध यक 

अनेकदा असे म्िटले िाते की, आपल्या समकालीनांपैकी अमुक माणसं अमर बनतील 

असं म्िणणे गैर आिे. कारण भहवष्यातील िनता आपल्याला आवडेल त्या माणसाची कीती 

अमर करण्याच्या मागे लागतात. पण मिात्मा गांधीिींचे नाव अमर रािील िी ग्वािी भहवष्यात 

खोटी ठरण्याची श् यता िवळिवळ नािी. सर्धया जिवंत असलेल्या कििंदी लोकांमर्धये ते सवाश्रेष्ठ 

आिेत. ते भारताच्या भाविगताचे मूर्तिंमंत अवतार आिेत आक्षण त्यांच्या वाणीतून 

भारतवषााहवषयीचे पे्रम प्रगट िोत असते. आपली सवाव्यापी अकििंसा व उच्च आदशाांनी यु्  त 

असलेली िीवनशलैी यामुळे त्यांनी सवा देशवालसयांची मने जििंकून घेतली. कििंदी प्रिेच्या मोठ्या 

भागावर त्यांचा असलेला असाधारण प्रभाव बघून िा कयास बांधता यतेो की आिच्या हब्रदटश 

साम्राज्यातले ते सवाामधक प्रभावशाली व्यलक्तमत्त्व आिे. 

त्यांच्यापेिा मोठा अंतनाादाला अनुसरणारा, धमापरायण आक्षण लसद्धांताच्या अलसधारेवर 

चालणारा अन्य कुणी पुरूष कििंदस्तानात नािी. आक्षण तरीिी रािकारणात त्यांना पाठीमागे टाकेल 

असा कुणी मुत्सद्दी ददसत नािी. त्यांच्यात असलेले नीती बळ हवलिण आिे. त्यांचे खासगी 

आयुष्य हनतांत हनष्कलंक आिे. मन, वचन, आक्षण कमााची एकवा् यता त्यांच्या ठायी आ ळत.े 

ते अत्यतं धमापरायण आिेत. त्यांना बमघतल्यावर आपल्याला आपल्या साधू सतंांची आठवण 

येते. पण दसऱ्या बािूला नविागृत भारताला पे्ररणा देणारे, कििंदी लोकांमर्धये नवे प्राण भरणारे, 

त्यांच्यात स्वाक्षभमान हनमााण करणारे आक्षण स्वतिःच्या संस्कृतीहवषयी गवा धारण करणारे आिते. 

ते मिान मुत्सद्दी, असाधारण द्रष्टा आिेत. एका भारतीय राष्ट्राचा अभ्युदय िोत आिे व गांधीिी 

त्या राष्ट्राचे हवधायक आिेत, हनमााता आिेत. 
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वल्लभभ ई पटेल 

७८. अांगण त व हण री गांग  

तुम्िी अिमदाबादच्या नागररकांनी ददलेल्या मानपत्रात....मला गांधीिींचा पट्टलशष्य म्िटले 

आिे. ईश्वराकडे माझे िे मागणे आिे की, त्याने माझ्यात तशी योग्यता हनमााण करावी. पण मी िे 

िाणतो की, माझ्यात ती योग्यता नािी. ती ममळवण्यासाठी हकती िन्म घ्याव ेलागतील िे मलािी 

सांगता यणेार नािी ! मी िेिी सांगू इश्च्छतो की, पे्रमापोटी तुम्िी तुमच्या अनेक अहतशयोक्ती गोष्टी 

यात ललहिल्या आिते. एक वेळ मी त्या हगळून टाकीन पण िी गोष्ट हगळणे मला श् य नािी. 

तुम्िी सवािण िे िाणता की, मिाभारतात द्रोणाचायाांचा एक क्षभल्ल लशष्य िोता. प्रत्यिात 

त्याने द्रोणाचायााकडून एकिी शब्द ग्रिण केला नव्िता पण त्यांचा मातीचा पुतळा करून तो रोि 

त्यांची पूिा करायचा आक्षण धनुर्विंद्या लशकायचा. त्याने िेव ी हवद्या ममळवली, द्रोणाचायाांच्या 

दसऱ्या कुठल्यािी लशष्याने तेव ी ममळवली नािी. याचे कारण काय ? कारण त्याची गुरूवर 

भकती िोती, श्रद्धा िोती. त्याचे मन स्वच्छ िोते. तुम्िी ज्याला माझा गुरू म्िणता तो तर हनत्य 

माझ्यािवळच असतो. पण तरी त्यांचा पट्टलशष्यच काय, अनेक लशष्यांपैकी एक िोण्याचीसदु्धा 

योग्यता माझ्यात नािी आक्षण त्या हवषयी माझ्या मनात ककिंमचतिी शंका नािी. मात्र मला आशा 

आिे की, या देशात त्यांचे असे अनेक लशष्य असतील ज्यांनी त्यांना प्रत्यि पाहिलेिी नसेल. पण 

त्यांनी त्यांच्या देिाची नव्िे तर मंत्राची उपासना केली असेल. या पहवत्र भूमीत कुणीतरी असा 

एखादा लाल हनघेलच. हकत्येक लोक म्िणतात की, गांधीिी गेले तर  काय िोईल ? मी त्याहवषयी 

हनक्षश्चत आिे. त्यानंा िे कािी करावयाचे िोते ते त्यांनी केले. आता िे कािी करावयाचे आिे त े

आपण करावयाचे आिे. 
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जॉन हेन्द्स होम्स 

७९. एक नरोत्तम 

आिपासून २० एक वषाांपूवी मी अमेररकन प्रिेला िे सांहगतले िोते की, गांधीिी िे 

िगातला सवोत्तम पुरष आिेत. पक्षश्चमी देशात त्यावेळेला त्यांना फारसे ओळखत नव्िते. 

गांधीिींना या युगात अग्रपद ममळाले ते प्रहतभा ककिंवा हकतीमुळे नािी. ते कुठल्यािी 

सैन्याचे सेनापती नािीत ककिंवा मुलूख जििंकणारेिी नािीत. मोठ्या हुद्यावर बसून प्रिेवर अंमल 

गािवणारे रािपुरूषिी नािीत. प्रभावशाली लोकनेता वाटावा असे चमकदार व्यलक्तमत्त्विी 

त्यांच्याकडे नािी. मात्र आत्मबलामुळेच अपूवा व अहद्वतीय प्रभाव आक्षण नेतृत्व त्यांना ममळाले. 

या आत्मबळाच्या िोरावर गांधीिींनी आपल्या देशबांधवांवर स्वदेशी संस्कार करून त्यांना िागतृ 

केले. त्यांच्यात आत्मगौरव व स्वाक्षभमानी वृत्ती वा वली. त्यांच्या मनाला व हृदयाला 

आत्मसंयमाचे वळण लावले, त्यांना स्वराज्य ममळवण्याइतके समथा व त्याचा उपभोग घेण्याइतके 

योग्य बनवले. गांधीिींनी त्यांना रािकीय स्वातंत्र्य ददले पण सोबत आत्म्याची हवमु् तीिी ददली. 

यालशवाय त्यांनी अस्पृय वगााला द:ख आक्षण दासत्व यातून मोकळे केले. िगाच्या इहतिासात 

मानवमु् तीची िी मिानतम कामे झाली त्यात िे काम मचरस्मरणीय ठरेल. शेवटी रािाते ते 

गांधीिींचे सवाांत श्रेष्ठ काया. त्यांनी ‘अकििंसक प्रहतकाराचा’ लसद्धांत मांडून िगात स्वातंत्र्य, न्याय 

व शांतीच्या स्थापनेचे साधन म्िणून प्रस्थाहपत केले.  

एक मिापुरूष म्िणून गांधीिींची िगाच्या भूतकाळात झालेल्या मोठमोठ्या 

मिापुरूषांशी सिि बरोबरी करता येईल. हवलफर फोसा, गॅरीसन आक्षण ललिंकनसारखे ते गुलामांचे 

मिान मुलक्तदाते िोते. ‘अमोध पे्रमा’चे लशिक म्िणून ते संत रान्न्सस, थोरो आक्षण टॉलस्टायच्या 

रांगेत बसतात. सवा काळातले सवाश्रेष्ठ धा्मिंक पैगंबर म्िणून लाओत्से, बुद्ध, झरथुष्ट आक्षण 

येशूच्या ते समकि आिेत. पण या सवाांपेिािी त्यांची मित्ता एक नरोत्तम, एक पुरूषश्रेष्ठ म्िणनू 

अमधक आिे. मी माझ्या एका पुस्तकात त्यांच्याहवषयी ललहिलयं- 'ते नम्र, हवनयशील व अत्यंत 

पे्रमळ आिेत. त्यांची हवनोदबुद्धी अिये आिे. त्यांची सरळता मनाला मोहून टाकते. ते शांहतब्रह्म 
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आिेत. त्यांच े हृदय फुलाप्रमाणे कोमल पण शरीर वज्रासारखे कठोर आिे. त्यांची एकाग्रता 

पारदशाक आि,े आक्षण त्यांची सत्याची उपासना अहवचल आिे.' 
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अमृतल ल बेगड 

८०. अकहिंसेल  युद्ध च्य  मैद न त आणण रे 

कुठल्यािी देशाचा इहतिास म्िणिे तेथल्या रािांचा, त्यांनी एकमेकांवर केलेल्या 

आक्रमणांचा, युद्धांचा इहतिास असतो. एकाथााने इहतिास म्िणिे कििंसेचा इहतिास पण िर 

मानविात कििंसतेच मग्न राहिली असती तर एव्िाना ती कायमची नष्ट झाली असती. ती वाचली 

याचे कारण कििंसेसोबतच अकििंसािी िोती. िसा कििंसेला इहतिास आिे तसा अकििंसेलािी इहतिास 

आिे. अकििंसेचा उद्भव पिायचा असेल तर सुरूवात कृष्णापासनू करायला िवी, मिाभारत युद्ध 

िोऊ नये यासाठी त्याने श् यतो सवा प्रयत्न केले. पांडवांचा दूत बननू कौरवांच्या सभेत गेला, पण 

दयोधनाच्या िट्टाग्रिामळेु युद्ध टळू शकले नािी. स्वतिःची हवशाल सेना कौरवांना सोपवून स्वत: 

पांडवांच्या पिात राहिला. पण अट सांहगतली की, मी शस्त्र िाती घेणार नािी. िे सांगून 

आिपासून पाच ििार वषाांपूवी कृष्णाने एक मित्त्वाचा संदेश लोकांना ददला. कििंसा अहनवाया 

असेल पण अकििंसा िीच श्रेष्ठ आिे. मिाभारत अहनवाया बनले िोते. एक आवयक अररष्ट म्िणून 

ते स्वीकारण्यालशवाय पयााय नव्िता. पण कििंसेने कुणाचेिी भले िोणार नािी, म्िणून मी कििंसेच्या 

पिात असणार नािी, असे त्याने हनिून सांहगतले. युद्धाच्या शेवटी पांडवांचा हविय झाला पण 

तो भीषण मानव-संिार पाहून युमधमष्ठराच्या मुखी िे शब्द घालून व्यासांनी कििंसेची हनरथाकताच 

व्य् त केली. कृष्णानतंर बऱ्याच वषाांनी आले बुद्ध व मिावीर. दोघे समकालीन, त्यांनी 

स्थाहपलेल्या बौद्ध आक्षण िैन धमाांनी अकििंसेची प्रहतष्ठा वा वली. कललिंगच्या युद्धात झालेला 

नरसंिार पाहून अशोकचा कििंसेवरचा हवश्वास उडाला. त्यान ेबौद्ध धमााचा स्वीकार केला. अकििंसा 

तर िैन धमााचा  प्राण आिे. त्यालशवाय अनेक साध ूसंतांनी पण अकििंसेचा महिमा गाहयला आिे.  

शेवटी यतेात गांधीिी, त्यांनी अकििंसेला गती ददली. गांधीिी नव्िते तोपयांत अकििंसा 

व्यलक्तगत मोि प्राप्त करण्यासाठी िोती. गांधीिींनी सांहगतले की सत्य आक्षण अकििंसेचा उपयोग 

शस्त्रासारखािी िोऊ शकतो. कििंसेच्या ित्यारापेिा ते अमधक शलक्तशाली आिे. तुम्िी हतला कोटी-

िन-व्यापी आंदोलनाचे रूप ददलेत. हतला युद्धाच्या मैदानात उभी केली आक्षण हतचा उपयोग एका 

हवशाल देशाला स्वातंत्र्य ममळवून देण्यासाठी केला. 
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आपण पुन्िा कुरूिेत्राकडे वळू या. ज्याच्या नेतृत्वाखाली पांडव ल ले त्या कृष्णाने शस्त्र 

उचलेले नािी िे खरे पण सवा पांडवसेना शस्त्राहनशीच ल ली. समिा कृष्णाने असे सांहगतले 

असते की, 'िसे माझ्या िातात शस्त्र असणार नािी तसे भीमािुानाच्या िातातिी असणार नािी. 

आमची सवा सेना हन:शस्त्र असेल, हपतामि भीष्म, गुरू द्रोणाचाया, चालवा धनुष्य बाण ! आम्िी 

इथे मारायला नव्िे तर मरायला आलो आिोत. आम्िी तुमच्या अन्यायापु े वाकणार नािी. सवा 

ताकदीहनशी त्याचा हवरोध करू. पण हवरोध कििंसेने नसेल,  अकििंसेने असेल. शस्त्र उचलणे तर 

दूरच पण आमच्या मनात तुमच्याहवषयी पे्रमच आिे. आम्िी तुम्िाला पे्रमाने जििंकू.  

कृष्णाने असे नािी सांहगतले पण गांधीिींनी सांहगतले. केवळ सांहगतलेच नािी तर 

करूनिी दाखवले. िगातल्या सवाांत बलशाली हब्रदटश साम्राज्याला त्यांनी बिावले. ‘आम्िाला 

गुलाम करण्याचा तुम्िाला कुठलािी अमधकार नािी. तुमच्या या अन्यायाचा आम्िी हवरोध करू 

पण कििंसेने नव्िे, सत्य आक्षण अकििंसेने. तुम्िाला गोळया चालवायच्या आिेत ? चालवा, लाठीचािा 

करा. तुरंगात डांबा. आम्िी तुमच्याशी वाकडा शब्दसुद्धा बोलणार नािी. आमच्या मनात 

तुमच्याहवषयी संताप, चीड, राग, दे्वष नािी. पे्रमच आिे' िगात असे कधीिी घडले नव्िते. 

गांधीिींनी अकििंसेचे ‘राष्ट्रीयकरण’ केले. अकििंसचे्या मागााने या गुलाम देशाला स्वतंत्र करून 

गांधीिींनी शूरवीरतेची नवी परंपरा कायम केली. सगळया मानविातीसाठी िा सुखमय सदेंश 

आिे. 
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नगीनद स सांघवी 

८१. एक छोटे कणाफुल 

गांधीिी िररिन फंडासाठी सवा देशात हफरत िोते. डेिराडूनमर्धये िवळपासच्या 

खेड्यातून दशानाला आलेल्या त्स्त्रयांमर्धये त्यांनी एक नवा खेळ सुरू केला. फंड गोळा 

करण्यासाठी ते स्वत: सभेत उतरले व ओंिळ पसरून हफरायला लागले. प्रभाहवत झालेल्या 

त्स्त्रयांनी त्यांच्या ओंिळीत पै, पैसा, नाणी, दाहगने िे िमेल ते टाकले. ओंिळ भरली की 

गांधीिी ती तेथेच ररकामी करीत व पुन्िा ररकामी ओंिळ पु े करून सांगत... 'माझी ओंिळ 

ररकामी आिे भरून द्या’ अधाा तास िा खेळ चालला. सभा संपली. खाली पडलेली नाणी, नोटा, 

दाहगने एकत्र करण्याचे काम मिावीर त्यागींवर सोपवून गांधीिी त्यांच्या कामाला हनघून गेले. 

मचल्लर नाणी, नोटा, दाहगने एकत्र करून रीतसर त्यांची एक यादी बनवून मिावीर त्यागींनी 

गांधीिींना पाठवली व स्वत: आनंदाने घरी गेले. 

तेवढ्यात रात्री साडे नऊ वािता त्वररत ििर िोण्यासंबंधीचा गांधीिींचा आदेश ममळाला. 

त्यागी पोिचले तवे्िा गांधीिी थोडे रागातच िोते. “काम अंगावर घेतले तर त ेपूणा करायला िवे. 

याची िबाबदारी समिते की नािी ?” ते म्िणाले, मिावीर त्यांच्या तोंडाकडे आ वासून पिातच 

राहिले. “सभेत खाली राहिलेल्या सवा वस्तू का गोळा केल्या नािीत ?” मिावीर यांनी भीत भीत 

सांहगतले, “सवाच वस्तू तर गोळा केल्या आिेत ?” “नािी” गांधीिी म्िणाले, “कोण म्िणतं 

अस?ं” मिावीरने हवचारले. िातातले एक लिान कणाफुल उंच करीत गाधंीिी म्िणाले, “िे 

कणाफुल सांगतये, ह्याच्या बरोबरीचे दसरे कणाफुल नािीये. कुठलीिी बाई केवळ एका कानातला 

दाहगना देणार नािी, याची िोडी असलीच पाहििे, तुम्िाला ते ममळाले नािी म्िणिे तुम्िी काम 

िबाबदारीने पार पाडले नािी.” 

मिावीर त्यागी त्यांच्या आठवणीत ललहितात, त्या रात्री हकटसनच्या बत्त्या घेऊन आम्िी 

पुन्िा सभास्थानी पोिचलो. बैठकीच्या सवा सतरंज्या, ताडपत्र्या उलट्या सुलट्या केल्या. सुदैवान े

ते छोटे कणाफुल सापडले. पण त्यासोबत मचल्लर आक्षण चरुगळलेल्या नोटींसिीत हकमान दोनश े

रू. ची र्कमिी ममळाली. ती सवा एकत्र करून बापूिींना पाठवली. पण पु े कािी ददवस तरी 

त्यांना तोंड दाखवायला लाि वाटत िोती ! 
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चांरशेखर प्र . शुक् ल 

८२. गररबीवर म त करण र  आळस 

आळस िा कििंदस्थानी प्रिेचा िुना आक्षण खूप मोठा रोग आिे. गररबी िी सुद्धा व्याधी 

आिे. पण गररबीचे मूळ आळसात आिे िे लिात घ्यायला िवे. कििंदस्तानच्या गररबीवर एक उपाय 

म्िणून गांधीिींनी चरखा व खादी सांहगतले. त्याचा प्रचार करता करता १९२४-२५ च्या प्रवासात 

लोकांचा त्यांना िो अनुभव आला त्यावरून त्यांचे मत झाले की, या प्रिेचा आळस गररबीवरसुद्धा 

मात करणारा आिे. 

शरीर आळसामुळे ज्यावळेी ररकामे पडून रािाते; त्यावेळी मन ररकामे नसते. हनरूद्योगी 

मन अनेक हवचार-हवकारांनी भरलेले असते व ते शेवटी स्वत:चा आक्षण इतरांचािी सत्यानाश 

करते. आपल्यात एक म्िण आिे. 'ररकामा माणसू स्वपे्न पाितो' इंग्रिीतिी म्िणतात 'ररकामे मन 

सैतानाचे घर असते’ िगातल्या अनेक गुन्ह्याच्या व दंगलीच्या मागे ररकाम्या माणसांचा िात मोठा 

असतो. 

प्राचीन रोमचे साम्राज्य देश-परदेशात हवखुरले िोते. खंडणी रूपाने त्या देशातून आलेले 

धान्य रोमच्या प्रिािनांना फुकट वाटले िात असे. िी माणसं आधी शेतीवर मेिनत करायची ती 

स्वावलंबी िोती. पण फुकट धान्य ममळायला लागल्याबरोबर ती हनष्काळिी बनली. कालांतरान े

या वगाात दंगली मािल्या. पररश्रम करण्याची सवय गेल्यामळेु लोक हवलासी-आळशी झाले. 

रोमच्या पतनात या गोष्टीचा मोठा सिभाग िोता. िंगली पण बलवान प्रिनेे उत्तरेकडून येऊन 

सार ेरोम पादाक्रांत केले.  

आपल्या देशात पण मर्धययुगाच्या प्रारंभी वैभव, हवलास व आळस वा ले. त्यामुळे 

ल ायात आपण िरलो व पराभूत झालो. पररश्रम केल्यालशवाय खायला ममळणे म्िणिे स्वतिःला 

आक्षण प्रिेला शाहपत करणे आिे. समािाची, देशाची व िीवनाची नवरचना करावयाची असेल 

तर अहवश्रांत पररश्रम करायला िवेत. िगातल्या सवा मिापुरूषांमर्धये िर एक समान गुण असले 

तर तो अहवरत पररश्रम करण्याचाच आिे. 
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८३. स्वच्छतेच  धड  

पररश्रमाबाबत आपणा सवाांनाच लष्करापासून खूप कािी लशकता येईल. लष्कराच्या 

सैहनकाला या करता मान असतो की, तो िीव तळिातावर घेऊन देशाचे रिण करतो. 

त्याच्याहवषयी आणखी एका कारणाने आदर वाटतो. त्याचे िीवन हनयमबद्ध व लशस्तशीर असते. 

लष्कराची छावणी कमाल स्वच्छ असते. त्याचा एक धडा आम्िाला गांधीिींनीच ददला 

िोता. १९३४ च्या िररिन यात्रे दरम्यान आम्िी कुगाला िोतो. अगदी पिाटे उठून हनघायचे िोते. 

तेवढ्यात गांधीिी आमच्या खोलीत आले. सवात्र कागदाचे कपटे पडलेले व कचरा साठलेला 

त्यांनी पाहिला. ते रागाने म्िणाले, 'िी िागा अशी सोडून िाणार िोतात ? लष्कर ज्या दठकाणी 

मु्काम करते ती िागा सोडताना पूवीपेिा अमधक स्वच्छ करून िाते, तसा हनयमच आिे. िा 

हनयम आपणिी पाळायला िवा. रोि िी िागा सोडाल ती पूणापणे साफसफू करून नंतर सोडा. 

यात काडीचीिी चूक झालेली मला खपणार नािी. मी लि ठेवीन.’ 
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मह देव देस ई 

८४. नवयोग दु:ख 

सािने ित्ता सौ आखोथी आंसू खर े

िे दी लोचन वषे लोिी, त ेसािन साचा िाक्षणया।। 

(हप्रय व्य् तीच्या िाण्याने सवाांच्याच डोळयात अश्रू येतात. पण ज्या ददवशी डोळयातनू 

र् त वाित,े तेव्िा हप्रय व्य् तीची ककिंमत कळते) सन १९१७ चा मडसेंबर महिना िोता. मी त्या 

वेळेला नुकताच गांधीिींसोबत काम करायला लागलो िोतो. मुस्लीम लीगने कलकत्त्याच्या 

बैठकीत चछिंदवाड्यात अपहृत केलेल्या अलीबंधूंपैकी एकाला अर्धयि केले व त्याची खुची ररकामी 

ठेवली. गाधंीिींना तेथे िाण्याचे खास आमतं्रण िोत.े दपारी आम्िी तेथे गेलो, उदूात बोलणाऱ्यांची 

जझम्मड चालू िोती. प्रत्येक बोलणारा िणोिणी िे कािी उच्चारायचा समोरची िनता 'आमीन! 

आमीन!’ म्िणनू तत्काळ त्याला डो्यावर घ्यायची. प्रत्येकाच्या डोळयातून अश्रु वाित िोत े

आक्षण कािीच्या  हुंदके देण्याचे व रडण्याचे स्वरसदु्धा कानावर पडायचे. या वेळेला गांधीिींना 

बोलायला सांहगतले गलेे.  

ते या रूदनात सामील झाले नािीत. त्यांनी श्रोत्यांना सरळच प्र न हवचारला 'िा िो 

अश्रूंचा पूर येथे वाितो आिे, त्यातले हकती अश्रू खर ेआिेत? ते तुमच्या हृदयपासून हनघाले आिेत 

का ? िर तुम्िाला शोकतअली आक्षण मिंमद अलीच्या हवयोगाचे इतके द:ख िोत असेल तर 

तुमच्या डोळयातनू आि पाणी नव्िे पण र् त वािायला िवे. िे तुमचे अश्रू तेव्िाच खरे मानले 

िातील, िेव्िा या दोघा बंधूंना सोडहवण्यासाठी तुम्िी प्रहतज्ञाबद्ध असाल, त्यांच्यासाठी प्राण 

पाखडायलासदु्धा तयार असाल.’ िेच प्रश्न आि आपण स्वत:ला हवचारू शकतो. गांधीिींना 

हनरोप द्यायला आलेले सगळे स्विन खरे िोत?े त्यांच्या हनवााणाच्या वेळी अनेक घरामर्धये 

कोपऱ्यात बसनू अश्रू  ाळणाऱ्याचे अश्रू खरे िोत?े िर खरे असतील तर गले्यानंतर आपण काय 

करणार आिोत? हवयोग दिःखाच्या हवव्िलतेचे मचत्र आपल्या साहित्यात खरे तर हवश्वसाहित्यात-

िसे मिाभारतामर्धये आ ळते तसे इतरत्र आ ळत नािी. भरताला रामाला हनरोप देण्याचे भाग्य 

ममळाले नािी. गांधीिींना हनरोप देताना त्यांचा संदेश ऐकण्याचे िे भाग्य आपल्यातल्या कािींना 
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ममळाले ते भाग्य भरताच्या ललाटी नव्िते. आपल्या भावाच्या हवयोगाची बातमी त्याला अयोर्धयेत 

आल्यावर कळली. अयोर्धयेत त्याचे अश्रू पुसून, 'संसारात द:ख िक्षणक आिे आता तू राज्य 

सांभाळणे इष्ट' असे समिवणारे स्विन गुरूिनिी खूप िोते व भरताने त्यापैकी कुणाचािी 

सल्ला ऐकला नािी. त्याला ते सल्ले हवषासमान वाटले. रामचंद्राला बमघतल्यालशवाय िगण े

त्याला व्यथा वाटायला लागले. तत्िणी त्याने रामाच्या दशानाला िाण्याचा, त्याचंे चरणस्यशा करून 

पुन्िा त्याला अयोर्धयेला आणण्याचा हनधाार िािीर केला. िा हन चय केल्यानंतर तुलसीदास त्याला 

सरळ रामाकडे नेत नािी. राम-भरत भेट िोण्यापूवी भरताच्या अश्रूंनी क्षभिलेल्या प्रत्येक 

पावलाच,े प्रत्येक स्थळाचे वणान कवीने केले आिे. घाई-घाईने रथात बसून तो हनघतो. गंगा पार 

करताना रामाचा परमभक्त गुि त्याला भेटायला यतेो. रामाचा भ् त म्िणिे आपल्याला पूिनीय 

आि,े असे मानून रथातून उतरून पायी चालत तो गुिापयांत िातो. व त्याला प्रणाम करतो. तो 

रामाला ज्या श्रदे्धने आक्षण भक्तीने पिातो त्याच श्रदे्धने व भक्तींने तो गुिालािी बघतो. रामचंद्र 

कुठे गेले आिेत िे त्याच्याकडून िाणून घेतल्यावर भरत गुिाकडे पाठ हफरवत नािी. राम कुठे 

उतरले, कुठे झोपले, कुठे बसले ते सवा हवचारतो व तेथली रि कपाळी लावतो. रामनामाचे त्याचे 

उच्चारण सतत चालू असते व डोळयातून अश्रू सरत असतात. गुिासोबत रामाकडे िाणे, हवनवणी 

करणे, शवेटी रामाच्या पादका घेऊन खखन्न हृदयान ेनंदीग्रामाला यणेे सवाांचे वणान कठीणातल्या 

कठीण हृदयालासुद्धा पाझर फोडणारे आिते. रामाची वनवासातील द:ख,े सीतेची द:खे हवसरता 

येतील पण भरताचे हवयोग दिःख, त्याची १४ वषाांची उग्र तपस्या, प्रभू प्राप्तीसाठी प्रभू एव ेच 

दिःख सिन करण्याची त्याची प्रहतज्ञा हवसरता येणार नािी. अशी पराकाष्ठेची भ् ती आक्षण हवयोग 

द:खानंतर अशा पराकाष्ठेचे तप ज्या देशाने आचरले त्या देशात धमााचा इतका िय व्िावा की तो 

स्वतिःचे हवयोग द:ख हवसरून हवलास हप्रयतते रत व्िावा ? तुरंगात िाण्याआधी गांधीिी आपला 

संदेश िनतेपयांत पोिचवायला हवसरले नािीत. ‘पतंग नृत्य' सारखे लेख ललहून प्रिेच्या रोगाचे 

हनदान त्यांनी स्पष्टपणे केले. गांधीिीसाठी रडणाऱ्या हकती लोकांनी त्यांचा संदेश अंमलात 

आणला ? िेव्िा डोळयातून अखंड  रक्ताची धार लागायला िवी, िवे्िा देशा अखंड हवरिाग्नी 

पेटत रिायला िवा, तेव्िा िेथे पिावे तेथे एक हनराशािनक औदालसन्य आक्षण मृत्यूकडे धाव 

घेणाऱ्या नौबती झडत असताना ददसतात. या देशाला हवयोग द:ख आिे, असे कोण म्िणेल? 
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रवींरन र्थ ट गोर 

८५. हृदयी ज्व ल मुखी आक्षण नयनी अमृतध र 

अगदी योग्यवळेी मिात्मा गांधी आले व भारताच्या कोट्यवधी, हनराधार कंगालांच्या दारात 

उभे राहिले. थेट त्यांच्यासारखी भाषा ते बोलत व वेशिी तसाच िोता. पे्रमाचा तो अवतार 

भारताच्या भाग्यात अवतरला आक्षण सारी दारे सताड उघड झाली. गांधीिी मोठे रािकारणी 

पुरष आिेत. मोठमोठ्या संघटना उभ्या करणारे आिेत. श्रेष्ठ सुधारक आिेत. या सवाांपेिािी 

त्यांची अमधक मिानता एक माणसू म्िणनू आि.े तसे अगदी ठाम आदशावादी असनूिी ते 

आदशाांपेिा मानवाला अमधक ककिंमत देणारे आिेत. त्यांच्या िवळ बाहुबलिी नािी व 

धनसंपत्तीिी नािी. पण त्यांच्या िबरदस्त प्रभावामुळे एक पराधीन प्रिा   िुलुमी सत्तसेमोर माथा 

उंचावून उभी राहिली. लोकांना त्यांच्यावर आस्था आिे आक्षण स्वत:च्या श्रदे्धसाठी त ेमरायलािी 

तयार आिते व कुठलेिी द:ख सिन करायला. िा सुद्धा एक चमत्कार आिे की अनेक 

शतकापासून मचरडले गलेेले लोक आता रस्त्यावर आले आिेत. दसऱ्या कुणालािी इिा न 

पोिचवता ते स्वत: सवा कािी सिन करीत आिेत आक्षण या यातना सिन करूनिी ते हवियी िोत 

आिेत. गांधीिींच्या यशाचे मूळ त्यांच्या ज्वलंत आत्महनष्ठते आक्षण अपार त्यागात आिे. त्यांच े

िीवन म्िणिे अखंड त्याग. त्यांना कुठल्यािी सत्तचेा मोि नािी. धन, मान, पद, हकती यापैकी 

कशाचािी नािी. त्यागाची त्यांची श् ती दिये आि;े कारण असीम हनभायतशेी ती बांधली गेली 

आिे. मोठे-मोठे मिाराि, शिेनशिा, बंदका, संगीनी, तुरंग, यातना काय पण प्रत्यि मृत्युिी त्यांच े

धैया अश्स्थर करू शकणार नािी. त्यांना कदामचत यश ममळणारिी नािी. ज्या प्रकारे बुद्ध हनष्फळ 

ठरले. येशू हनष्फळ झाले तसे ते देखील मानविातीला अन्यायी आचरणातून बािेर का ू शकणार 

नािीत. पण िे सदासवादा लोकांच्या स्मरणात रािील की असा एक मनुष्य िोता ज्याने स्वतिःच े

सवा िीवन यणेाऱ्या युगासाठी एक दृष्टांत म्िणून उभे केले.  
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लुई नफशर 

८६. ग ांधीजी आक्षण रवींरन र्थ ट गोर 

गांधीिी आक्षण टागोर समकालीन िोते. दोघेिी भारताच्या पुनरत्थानासाठी कदटबद्ध िोत,े 

पण गांधीिी धान्याच्या शेतासारखे िोते तर टागोर गुलाबाच्या बागेसारख.े गांधीिी कमारत 

िातांसारखे िोते, तर टागोर सुरेल कथांसारखे. गांधीिी सेनापती िोते तर टागोर अग्रदूत. गांधीिी 

कृश तपस्वी िोते तर टागोर उमराव पुरूष. परंतू भारत आक्षण मानविातीहवषयी दोघांमर्धये ि े

अपार पे्रम िोते त्यात एकरूपता िोती. 
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प्य रेल ल नैय्यर 

८७. लह न लह नश  गोष्टींमुळेच जीवन घडते 

‘अकििंसा म्िणिे ‘हनतातं शुद्धी’ –आंतररक आक्षण बाह्य शुद्धी,’ असे गांधीिी एकदा 

म्िणाले िोते. ते म्िणाले की, आि खेडी कंगाल झाली आिेत. शिरांना थोडे रािण्यायोग्य 

बनहवण्यात आले पण खडे्यात रािणाऱ्या कोट्यवधी लोकांना अज्ञानात सडू देण्यात आले. तेथ े

प्यायला साधे पाणीसदु्धा ममळत नािी. खेड्यात लोकांच्या लशिणाकडे दलाि करण्यात आले 

आक्षण त्यांच्या डो्यात अंधार मािला. रोखू शकता येईल अशा अनेक रोगांनी प्रत्येक खेडे 

हपडलेले असते. प्रत्येक गावात अनेक ठग भगत िोते. ते गावातल्या लोकांचा बळी घेत राहिले. 

शरीर आक्षण मनाला लागलेल्या त्यांच्या सवयींच्या रोगाचे हनवारण करण्याच्या कामाला आपण 

सुरवात करायला िवी. देशात लोकांचा तुटवडा नािी. आवयकता आिे योग्य त्या सामूहिक 

पुरषाथााची. मग वाईट लोकांना िागा देणारे वातावरण तथेे रािणार नािी. लोकांच्या सिकारामुळे 

गररबी व अज्ञान दूर िोतील आक्षण तसे झाले तरच त्यांच्यात सौिाद्रा हनमााण िोईल. 

अशा ररतीने अकििंसेची श् ती प्रदर्शिंत करीत, गावातल्या लोकांच्या रोिच्या अनुभवांना 

स्पशा करणाऱ्या लिान-लिान बाबींहवषयी गांधीिी प्रवचन करीत. त्यांच्या मनात िी कामे मोठी 

व िी कामे छोटी असा भेदच नव्िता. सत्याग्रिीचे प्रत्येक काया मग ते त्याच्या खासगी िीवनाला 

ककिंवा सावािहनक िीवनाला स्पशा करणारे असो सचोटीने यु् त असायलाच िवे. त्याच्या लिान 

ककिंवा मोठ्या कायाामुळे सत्याचे दशान व्िायला िवे. लिान-लिान गोष्टीमुळेच ककिंवा प्रत्येक मनुष्य 

करू शकेल अशा सामान्य वस्तूंनीच माझे िीवन घडवले, असे गांधीिी म्िणत. म्िणून त े

म्िणायचे िे मी साधले ते प्रत्येक व्य् ती सार्धय करू शकतो. 
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८८. शेवटच  ददवस 

३० िानेवारीच्या त्या दैवहन्मिंत शकु्रवारी गांधीिी असा हवचार करीत िोते की, दोन 

ददवसानतंर सेवाग्रामला िाव.े ‘आपण तेथे पोिचण्याची तारीख तारेने त्यानंा कळवायला िवी 

का ?' असे त्यांना हवचारण्यात आले तवे्िा ते म्िणाले, ‘तारेसाठी पैसे का घालवायचे ? येथनू 

हनघण्याची तारीख मी संर्धयाकाळच्या प्राथानासभेत िािीर करीन. सेवाग्रामवाल्यांना तार ममळेल 

त्या आधीच वतामानपत्रातून ते कळेल.’ त्या ददवशी आंघोळ करून आल्यावर ते फारच प्रसन्न 

वाटत िोते. आश्रमातल्या मुलींच्या कृश शरीराहवषयी त्यांनी त्यांची थट्टा केली. कुणीतरी सांहगतले 

की एक भहगनी आि सेवाग्रामला िाणार िोत्या. परंतू त्यानंा कुठलेिी वािन ममळाले नािी म्िणनू 

राहिल्या. ऐकून गांधीिी म्िणाले-'तुम्िी चालत चालत स्टेशनावर का गेला नािीत ?' गांधीिींची 

अपेिा िोती की िवळ कुठलेिी साधन उपलब्ध नसले तरी प्राप्त पररश्स्थतीतून मागा का ायला 

प्रत्येकाने तयार असायला िवे. ते काम सोपवतील त्यात सुहवधांचा अभाव वगैरे अडचणी 

सांगताच यते नसत. दक्षिण कििंदच्या प्रवासात एकदा वािनात पेट्रोल संपले, तर ते तेरा मैल दूर 

अंतरावर असलेल्या स्टेशनावर पोिचण्यासाठी आपले सगळे सामानसमुान पाठीवर घेऊन 

हनघायला तयार झाले िोते. त्यांना खूप खोकला िोता. 

तो कमी व्िावा म्िणून कुणीतरी पेहनलसलीनची गोळी चोखण्याहवषयी साहंगतले. तेव्िा 

रामनामाच्या शलक्तनेच बरा िोण्याचा आपला हनधाार पुन्िा एकदा त्यांनी प्रगट केला. त्यांच्या 

डो्यावर माललश करणाऱ्याला ते म्िणाले, ‘िर मी कुठल्यािी रोगाने वारलो, अगदी लिानशा 

पुटकळीमुळेसदु्धा – तरी सवा िगाला ओरडून सांग की िा दंभी मिात्मा िोता. त्यामुळे मी िेथे 

कुठे असेन तेथे माझ्या आत्म्याला शांती ममळेल. मग भले माझ्यासाठी लोक तुला लशव्या देवोत. 

रोगाने मी मेलो तर मला दंभी मिात्माच ठरव. पण िर मला कुणी गोळी मारली आक्षण तरी 

तोंडातून एकिी सुस्कारा न सोडत मी शेवटपयांत रामनाम घेत राहिलो तर लोकांना िे सांग की िा 

खरा मिात्मा िोता’ दपारी चार नंतर गांधीिींनी चरखा चालवता चालवता सरदाराशंी तासभर 

गप्पा केल्या. गप्पा गोष्टी करता करताच संर्धयाकाळचे िेवण घेतले. प्राथानेची बेळ िोत आली 

िोती. मर्धये बोलण्याची आभाला कििंमत झाली नािी. पण गांधीिींनी घड्याळाकडे पाहिले व 

आभाकडे एक निर टाकली. शेवटी सरदारांना ते म्िणाले, 'आता मला गेल्यालशवाय गत्यतंरच 
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नािी.’ ते उभे राहिले व आभा आक्षण मनूच्या खादं्यावर दोन्िी िात ठेवून, त्यांच्याशी हवनोद करीत 

प्राथाना स्थळाकडे हनघाले. प्राथानेच्या चौथऱ्यािवळ पोिचता पोिचता ते म्िणाले, 'दिा ममहनटे 

उलशरा पोिचणे मला मुळीच आवडत नािी. मला वाटते की, ठीक पाचच्या ठो्याला मी प्राथानेत 

असावे.’ िे बापूिींचे शेवटचे शब्द िोते. 
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वैष्णव जन तो... 

वैष्णव िन तो तेने कहिए िे पीड पराई िाणे रे; 

परद:खे उपकार करे तोये, मन अक्षभमान न आणे रे। 

सकल लोकमां सहुने वंदे, हनन्दा न करे केनी रे; 

वाच, काछ, मन हनश्चल राख,े धन-धन िननी तेनी र।े-२ 

समदृहष्ट ने तषृ्णा त्यागी, परस्त्री िेने मात र;े 

जिव्िा थकी असत्य न बोले, परधन नव झाले िाथ रे।-३ 

मोि माया व्यापे निीं िेने, दृ  वैराग्य िनेा मनमां र;े 

रामनामशुं ताली लागी, सकल तीरथ तेना तनमां रे।-४ 

वणलोभी ने कपटरहित छे, काम क्रोध हनवायाा रे; 

भणे नरसेंयो तेनुं दरशन करतां कुल अेकोतर तायाा रे।-५ 

 

* * * * * 
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