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गाांधीबापू 

हरी िांध्याकाळी घरी आला तेव्हा िांध्याकाळचे िहा वाजायला आले होते. त्याने पावहले की घरात 

िगळीकडे िामिूम होती, दररोज ओट्यावर बिून गुडगुडी वपणारे आजोबा आज तेथे नव्हते, 

आणण स्वयांपाकघरात आई पण स्वयांपाक करीत नव्हती. अशी िामिूम पाहून हरी घाबरून गेला. 

त्याची नजर आईला इकडे वतकडे शोधू लागली. तेव्हा त्याला ती एका कोपर्यात रडत बिलेली 

ददिली. 

ह्यापूवी हरीने आपली आई रडताना कधी पावहली नव्हती. वतला रडताना पाहून हरीचे 

हृदय भरुन आले. तो पण रडायला लागला. थोड्या वेळाने त्याने रडत रडतच आपल्या आईला 

ववचारले, “आई, काय झाले? तू का रडतेि?” आईने अडखळत अडखळत उत्तर ददले, “गाांधीजी 

वारले.” ते ऐकून हरीच्या हृदयाला एकदम धक्का बिला. तो म्हणाला, “आई, ते कशामुळे गेले? 

कालच तर मी बाबाांच्या बरोबर प्राथथनािभेला गेलो होतो तेव्हा मी त्याांच्या पाया पडलो होतो. 

त्याांनी खूप प्रेमाने माझ्या गालावर दिचकी मारून म्हिले होते, “आता तरी दांगामस्ती करीत नाहीि 

ना? आई, कालपयंत तर ते अगदी चाांगले होते." हरीची ही गोष्ट ऐकून त्याची आई हांदके देऊन 

अधधकच रडायला लागली. हरीने रडता रडता पुन्हा ववचारले, “आई, ते किे वारले?” 

आई—“हरी ! काय िाांगू? ते किे मरण पावले ते तुला किे िमजावून िाांगू? कोणा नीच 

दुष्टाने त्याांना गोळी घालून ठार केले.” 

हरी—“आई, गाांधीजींनी त्याचे काय वाईि केले होते? ते तर आपल्या आजोबाांपेक्षाही 

जास्त चाांगले होते नाही?" 

आई-“होय बाळ ! हे जग अिेच आहे. येथे खरे बोलणारे व देवाची भसि करणारे लोक 

वाईि माणिाांना आवडत नाहीत. खरी गोष्ट नेहमीच कडू लागते. लोक ती ऐकायला तयार 

नितात.” 
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हरी—“आई, मला बाबाांची बांदूक काढून दे. आपल्यापािून गाांधीजींना वहरावून घेणार्या 

दुष्टाला मी आताच्या आता मारून िाकतो.” हरी त्वेषाने बोलला.  

आई—“बाळा, तुझे म्हणणे बरोबर नाही. गाांधीजींनी तर आपल्याला सशकवले आहे की 

एकाद्याला मारणे हे पाप आहे. तू गाांधीजींना पावहले आहेि, पण ओळखले नाहीि. चल, मी तुला 

ते कोण होते, किे होत,े त्याची गोष्ट िाांगते. 

“हरी, लहानपणी गाांधीजी तुझ्यािारखेच. एक िामान्य मूल होते हे ऐकून तुला आश् चयथ 

वािेल. पण ितत प्रयत्न करून ते कुठल्या कुठे पोहोचले. प्रेम आणण िेवेच्या बळावर ते गोतम 

बुद्धािारखे महात्मा झाले. ते ह्या देशाचे िवाथत मोठे िेवक होते. त्याांच्या डोक्यावर मुकुि नव्हता 

पण येथील चाळीि कोिी लोकाांच्या हृदयावर त्याांची ित्ता होती. देशातल्या लहानाांत लहान 

माणिापािून ते मोठ्यात मोठ्या माणिापयंत िवथजण त्याांना वपतृतुल्य मानीत. िगळे त्याांना 

गाांधीबापू ह्या नावाने हाक मारीत. कारण ते दुिर्याचे दुख ख पाहून दुख खी होत व दुिर्याचे िुख 

पाहून आनांददत होत. गररबाांच्या बद्दल त्याांना फार जजव्हाळा होता. ते गररबाांच्या िारखे िाधे राहत 

होते. ते फि खादीचा एक पांचा नेित. पाांघरायलािुध्दा त्याांच्याजवळ एकच खादीची चादर होती. 

त्याांचे जेवण म्हणजे बकरीचे दूध व उकडलेल्या भाज्या. बाळ, ते खरोखरच महात्मा होते.” 

हरी—“आई. मुलाांच्यावर त्याांची फार माया होती. ते केव्हा केव्हा त्याांना हिवीत मजेच्या 

गोष्टी िाांगीत आणण कधी कधी त्याांना वफरायला घेऊन जात. ते मुलाांच्या बरोबर जात तेव्हा ते 

पण एक लहान मूलच आहे अिे वािे. आई, तू मला पवहल्यापािून गाांधीजींची गोष्ट िाांग." 

आई—“बरे ऐक. जशी जशी मला आठवेल तशी तशी मी तुला गोष्ट िाांगत जाईन आज 

स्वैपाक तर करायचा नाही. आज कोण जेवणार? तुझे आजोबा अधधक मावहतीिाठी शेजारी 

रेधडओ ऐकायला गेले आहेत. ते येतील तोपयंत मी तुला गाांधीबापूची गोष्ट िाांगते. त्यामुळे माझ े

मनही थोडेिे हलके होईल.” 

अशा तर्हेने हरीच्या आईने बापूजींची अमर कहाणी िाांगायला िुरुवात केली. 
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“मुांबईच्या उत्तरेि अिलेल्या काठेवाडमधील एका िांस्थानचे नाव आहे पोरबांदर. तेथे त्याच 

नावाचे एक बांदरही आहे. ते त्या िांस्थानची राजधानी आहे. अनेक वषाथपूवी, जेव्हा तुझ ेआजोबा 

आता तू आहेि त्यापेक्षा लहान होत ेतेव्हा पोरबांदरला करमचांद गाांधी नावाचे एक गृहस्थ राहत 

होते. ते जातीनां वाणी होते, पण त्याांच्या कुिुांबातील लोक चाांगले सशकले िवरलेले होते. त्या 

घराण्यात तीन वपढ्ाांपािून वधडलाांच्या मागून मूलगा काठेवाड िांस्थानचा ददवाण होत आला 

होता.  

“करमचांद खूप ित्यवचनी, बहादूर व दानशूर होते. लोकाांत त्याांचा खूप मान होता. त्याांच्या 

शब्दाला लोक दगडावरची रेघ मानीत. त्याांचा स्वभाव थोडा कडक होता म्हणून लोकाांच्यावर 

त्याांचा वचक अिे. ते काठेवाडच्या राजामहाराजाांची भाांडणे िोडवायची कामे करीत. ते नेहमी 

खरे बोलत, खरा िल्ला देत, त्यामुळे लोक त्याांच्याकडे नेहमी आदराने पाहत. 

“खूप वषांपयंत करमचांद पोरबांदरला रावहले. नांतर त्याांना तेथे न जमल्यामुळे ते 

राजकोिला गेले. राजकोि पण काठेवाडमधील एक िांस्थान आहे. बैलगाडीतून पोरबांदरहून 

राजकोिला जायला पाच ददवि लागत. राजकोिच्या महाराजाांना ठाकूर िाहेब म्हणत अित. ते 

करमचांदना खूप मान देत. थोड्याच वषाथत त्याांनी करमचांदाांना राजकोिचे ददवाण केले. 

“एका बाबतीत करमचांदाांचे नशीब वाईि होतां. त्याांनी तीन लग्ने केली पण परमेश्वराने 

त्याांच्या वतन्ही बायकाांना एका मागून एक बोलावून घेतले. चासळिाव्या वषी त्याांनी पुतळीबाई 

बरोबर चौथे लग्न केले. वतच्यापािून त्याांना एक मुलगी व तीन मुलगे झाले. 

“करमचांद आणण पुतळीबाई हे दोघेही िज्जन होते व आपला धमथ पाळण्यात कट्टर होते. 

दोघेही दररोज देवळात जाऊन देवाला फुले वाहत अित. करमचांदापेक्षा पुतळीबाई धमथ 

पाळण्यात वनयधमत होत्या. त्या देवळात गेल्या नाहीत अिा एकही ददवि गेला नाही. िणावारी 

त्या व्रत करीत आणण आजारी पडल्या तरी त्या ते व्रत पुरे करीत. वेगवेगळी व्रते त्या करीत अित. 
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एकदा त्याांनी पाविाळ्यात िूयथनारायणाचे दशथन घेतल्यासशवाय जेवायचे नाही अिे व्रत घेतले 

होते. हरी, तुला माहीत आहे ना की पाविाळ्यात िूयथ वकत्येक ददवि ढगाआड लपून राहतो. 

अशा ददविात, त्या कामात अित त्यावेळी मुले अांगणात येऊन आकाशाकडे नजर लावून उभी 

राहत, आणण िूयथ ददिला की आईला बोलावून तो दाखववण्याची वाि पाहत. िूयथ दृष्टीि पडताच 

पळत जाऊन मुले आईला िाांगत पण आई येई तेवढ्ात लपांडाव खेळणारा िूयथ वफरून ढगाआड 

लपून जाई. त्या दारात येत पण िूयाथचे दशथन न झाल्यामुळे 'काही हरकत नाही, आज नसशबात 

जेवायचे निेल' अिे म्हणून त्या पुन्हा घरात जाऊन कामाला लागत. पुतळीबाई धमाथच्या बाबतीत 

कट्टर होत्या. पण त्याच बरोवर वततक् याच व्यवहारीही होत्या राजकोिच्या राजमहालातील 

िगळया राण्या त्याांच्याकडे आदराने पाहत, आणण राजमाता तर त्याांना ववचारल्यासशवाय 

कोणतेही काम करीत नित. 

 

गाांधीजींचे जन्मस्थान – पोरबांदर 
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“पुतळीबाईंच्या चार मुलाांमध्ये िगळ्यात मोठ्या आणण िगळ्यात लहान मुलाांमध्ये िहा 

वषाथचे अांतर होते. िगळयात लहान मुलाचा जन्म १८६९ िाली झाला होता. हे मूल ददिायला 

फारिे िुांदर नव्हते पण कोण जाणे काां करमचांद, पुतळीबाई व इतर भाऊबवहणी त्याला पाहून 

खूप आनांददत होत. िवथ भाऊबवहणी वारांवार त्याला पाहावयाला येत आणण तो लहान भाऊ डोळे 

उघडून, तोंडात पायाचा अांगठा घालून िगळ्याांकडे िकमक बघत अिे. 

“एक चाांगला ददवि पाहून वधडलाांनी त्याचे नाव 'मोहनदाि' ठेवले आणण काठेवाडच्या 

ररवाजाप्रमाणे वधडलाांचे करमचांद नाव आणण कुिुांबाचे गाांधी आडनाव बरोबर जोडता त्याांचे िांपूणथ 

नाव मोहनदाि करमचांद गाांधी अिे झाले. 

“मोहनदाि पाच वषाथचा झाला तेव्हा शाळेत घालण्यात आले. शाळेतील धडे तो किे तरी 

लक्षात ठेवी पण पाढे मात्र त्याला काही केल्या लक्षात राहत नित. एकीकडे तो घोकायचा तर 

दुिरीकडे तो वविरून जायचा. 

“मोहनदाि जवळ जवळ िात वषांचा झाला अिेल त्यावेळी त्याच्या वधडलाांना—

करमचांद याांना-नोकरीिाठी पोरबांदर िोडून राजकोिला जावे लागले. मुलाांना जुने घर िोडताना 

फार दुख ख झाले. पण राजकोिला पोहोचल्यानांतर दोनचार ददविाांतच िगळे जुने घर वविरून 

गेले आणण नव्या घरात आनांदाने राहायला लागले. 

 “मोहनदािाची आई जुन्या ववचाराांची होती त्यामुळे ती 

अस्पृश्यता मानीत होती. ती मोहनदािला नेहमी िाांगे की एकाद्या 

महाराचाांभाराला स्पशथ झाला तर ताबडतोब आांघोळकरुन कपडे 

बदलावेत. मोहनदािच्या घरी त्याांच्या भांग्याचा उका नावाचा मुलगा 

दररोज झाडलोि करण्याि यायचा. चुकूनदेखील मोहनदाि त्याला 

सशवला तर आई त्याला ताबडतोब आांघोळ घाली. मोहनदाि 

आांघोळ करायचा खरा पण उका हा खालच्या जातीचा आणण 

 
गाांधीजी – वय ७ वषथ 
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अस्पृश्य का, त्याला िमजत नव्हते. हळूहळू तो अिा ववचार करायला लागला की आपणदेखील 

कोणत्या प्रकारे अस्पृश्य होऊन जावे आणण मग त्याांना ब्राह्मणा इतकेच वर आणून दाखवावे. 

“मोहनदाि िगळ्याच दृष्टीने िवथिामान्य मुलाांच्या िारखा होता. पण त्याच्यामध्ये एक 

ववशेष गुण अिा होता की वकतीही िहन करावे लागले तरी तो नेहमी खरे बोलत अिे. एकदा 

एक इांग्रज िाहेब मोहनदािची शाळा तपािण्याि आले हाते. त्याांनी शुद्धलेखनाची परीक्षा 

घेण्यािाठी पाच शब्द सलवहले. मोहनदािने एक शब्द चुवकचा सलवहला. मास्तराांनी खूण करून 

मोहनदािला िाांवगतले की शेजारच्या मुलाची वही पाहून शुद्धलेखन िुधारून घे. मास्तर खूण 

करून करून दमले पण मोहनदािला कळले नाही. शेविी त्याांनी स्वत:च्या बुिाचे िोक 

मोहनदािचा पायावर दाबले. त्यामुळे ते मूल वबचारे कळवळले. पण भोळ्या आणण प्रामाणणक 

मोहनदािला मास्तर आपल्याला दुिर्याचे बघून सलहायला िाांगत आहेत हे लक्षात आले नाही." 

हरी—“आई, ववद्यार्थयाथला खोिे करायला सशकणारे ते मास्तरदेखील अजबच ददितात. 

आमच्या सशक्षकानी जर आम्हाला अिे दुिर्याचे बघून सलवहताना पावहले तर ते आमचा कान 

पकडून बाहेर काढल्यासशवाय राहणार नाहीत.” 

आई—“बाळ, हे खरे. पण मोहनदािनी वकती प्रामाणणकपणे काम केले ते पाहा."  

हरी—“बरे, आई, पुढे काय झाले?” 
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आई—“मोहनदासवर दोन गोष्टींचा खूप खोल प्रभाव पडला होता. त्याांतील एक गोष्ट होती 

राजा हररश्चांद्राची. ह्या गोष्टीवरील नािक तर तो वरचेवर पाहावयाि जात होता. दुिरी गोष्ट होती 

श्रावणाची. 

“पवहली गोष्ट अशी आहे—हजारा वषांपूवी आपल्या देशात हररश्चांद्र नावाचा एक खूप 

ित्यवादी व दानशूर राजा होऊन गेला. एकदा त्याच्या नगरात मोठा दुष्काळ पडला. राजाने 

स्वत:जवळ होते ते िगळे ववकून िाकून आपल्या प्रजेला मदत केली. ह्यामुळे त्याच्यापाशी फुिकी 

कवडीिुद्धा रावहली नाही. तो अगदी दररद्री झाला. ईश्वराची करणी अशी की देवाला देखील 

ह्याचवेळी राजाची ित्त्वपरीक्षा आणण ित्यपरीक्षा करायचे िूचले. एक देव वेष बदलून िाधू होऊन 

राजाकडे भीक मागण्याि आला. घरात जे काही होते ते िवथ राजाने णभकार्याला आणून ददले. 

णभकार्याने आणखी मावगतले. तेव्हा राजाने स्वत:च्या दािदािी ववकल्या आणण जे काही धमळाले 

ते िवथ णभकार्याच्या हाती ठेवले. 

“णभकारी पुन्हा म्हणाला, 'महाराज, एवढ्ाने माझे काम होणार नाही. म्हणत अिाल तर 

जवळ जो डोम राहत आहे त्याच्याकडे जाऊन मी भीक मागतो. परांतु राजाकडे आलेल्या 

णभकार्याला डोमापुढे हात पिरायला लागावा ह्याची मला लाज वािते.' हे ऐकताच हररश् चांद्र 

स्वत: िाधूच्या बरोबर त्या डोमाकडे गेला आणण त्याने स्वतख ला त्याच्याकडे गहाण ठेवले व त्या 

िाधूची मागणी पूणथ केली. िाधू आपल्या घरी वनघून गेला. डोमाने राजाला स्मशानात काम 

करण्याि पाठवून ददले. डोम स्मशानात धचता पेिवण्यािाठी ववस्तव देण्याचे आणण प्रेते 

जाळण्यािाठी येणार्यापािून कर विूल करण्याचे काम करीत होता. 

“थोड्या ददविानी हररशचन्द्राचा एकुलता एक मुलगा रोवहताश्व वारला. राणी त्याचे प्रेत 

जाळण्यािाठी स्मशानात धचता रचीत होती. राजाने वतच्यापाशी येऊन कर मावगतला. 

पाणवलेल्या डोळयाांनी राणी म्हणाली, ‘नाथ, अांगावर नेिलेल्या ह्या एका वस्त्रासशवाय 
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माझ्याजवळ दुिरे काहीच नाही.' राजाचे मन द्रवले, पण तो डगमगला नाही. मोठ्या धैयाथने तो 

म्हणाला, राणी, मी लाचार आहे. धचता पेिवण्यािाठी ववस्तव देण्यापूवी कर विूल करणे हा 

माझ्या मालकाचा हकम आहे. या हकमाचा अांमल करणे हे माझ ेकतथव्य आहे. राणीने लुगड्याचे 

िोक हातात धरले तेवढ्ात राजा आणण राणी याांची ित्यवप्रयता, त्याचे दृढ व्रत आणण त्याांचे धैयथ 

पाहून देव थरथर कापायला लागले. ववमानात बिून िगळेच स्मशानात येऊन पोहोचले. 

राजपुत्राला त्याांनी जजवांत केले आणण राजा, राणी व राजपुत्राबरोबर त्या डोमाला पण ते वैकुां ठात 

घेऊन गेले. 

“बाळ हरी ! ही गोष्ट मोहनदािाच्या मनात बबिंबली तो देवाजवळ नेहमी हेच मागायचा की 

देवा जर ित्यपरीक्षेची वेळ आली तर हररशचांद्राप्रमाणे मी त्यातून पार व्हावे अशी शक् ती मला दे. 

मोठा झाल्यावर मोहनदािाने खरोखरीच ित्यािाठी स्वत:चे जीवन पणाला लावले व त्या 

किोिीमधून तो अिा काही उतरला की िगळे जग आश् चयथचवकत झाले.” 

एवढी गोष्ट िाांगता िाांगता हरीच्या आईचा गळा दािून आला. तेव्हा थोडा वेळ थाांबून वतने 

पुन्हा िाांगण्याि िुरूवात केली. 

“दुिरी गोष्ट श्रावणाची होती. ती वाचून मोहनदाि लोकाांची िेवा करणे सशकला. 

श्रावणाचे आईवडील दोघेही म्हातारे आणण आांधळे होते. तो जेथे जेथे जायचा तेथे तेथे स्वत:च्या 

आईवधडलाांना कावडीत बिवून बरोबर घेऊन जायचा. तो काबाडकष्ट करून त्याांचे पालन-पोषण 

करायचा आणण िवथ प्रकारे त्याांची िेवा करायचा. नसशबात सलवहले अिेल म्हणूनच एकदा दशरथ 

राजा जांगलात सशकार करण्याि वनघाला. श्रावण नदीच्या काठी आपल्या आईवधडलाांिाठी 

पाण्याची घागर भरत होता. एकादे हरीण पाणी पीत आहे अिे िमजून दशरथ राजाने दुरून 

त्याच्यावर बाण िोडला. वबचारा श्रावण जखमी झाला व तडफडायला लागला. वेदनाांमुळे तो 

कण्हू लागला. अशा वेळीदेखील त्याला आपल्या म्हातार्या आई—वधडलाांचे ववचार येते होते. 

मरण्यापूवी त्याने दशरथ राजाबरोबर त्याांच्यािाठी पाणी पाठवले आणण िाांवगतले की पाणी 

पाजल्यानांतरच त्याांना माझ्याबद्दलची बातमी िाांग. दशरथाने त्याप्रमाणे केले. श्रावणाच्या 
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आईवधडलानी पाणी प्याल्यानांतर दशरथाने त्याांना श्रावण्याच्या मृत्युची बातमी िाांवगतली. वबचारे 

वृद्ध व अशक् त तर होतेच त्यात ही बातमी ऐकून दुख खाने व्याकुळ होऊन इतके रडले की ते 

जागच्या जागी सथजून गेले. दशरथ राजाने श्रावणाच्या धचतेबरोबर त्याच्या आईवधडलाांची धचता 

पण रचली आणण वतघाांना बरोबरच अग्ग्न ददला.” 

हरी—“आई, मग राजा दशरथाचे काय झाले?" 

आई—“बाळ, तो पण आपल्या मुलाांच्या ववरहाने झुरून झुरून मरण पावला.” 

हरी—“आई, ही गोष्ट वाचून गाांधीजींनी काय केले?” 

आई—“ह्या गोष्टी वाचून मोहनदािने हररश् चांद्राप्रमाणे ित्य बोलण्याचा त्याच प्रमाणे 

श्रावणािारखे दु:खी लोकाांची िेवा करण्याचा मनात वनश् चय केला. आता हररश्चांद्र व श्रावण हे 

नेहमीच त्याच्या दृष्टीिमोर राहू लागले. श्रावणाने फि स्वत:च्या आईवधडलाांची िेवा केली, पण 

मोहनदािने त्याचे उदाहरण घेऊन मोठेपणी कोट्यावधी लोकाांच्या िेवेत तन, मन, धन िवथच 

िमर्पिंत केले. स्त्री-पुरुष लहान-मोठे, बहिंदू-मुिलमान, ब्राह्मण-हररजन, राजा-रांक हे िवथ त्याांच्या 

मनी िारखेच होते. त्या िवांबद्दल त्याांना िारखेच प्रेम वािायचे.” 

हरी पुतळ्यािारखा बिून एकाग्रतेने गोष्ट ऐकत होता. ते पाहून हरीच्या आईला खूपच 

आनांद झाला. वतला कळले की प्रत्येक गोष्ट हरीच्या हृदयात  बबिंबली जात आहे. खखडकीतून गार 

वारा येत होता म्हणून हरीच्या आईने उठून ती बांद केली व नांतर गोष्ट पुढे चालू केली. 
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“मोहनदासच्या आईवधडलाांनी लहानपणीच त्याचे लग्न पोरबांदरच्या कस्तुरबाई नावाच्या एका 

मुलीबरोबर केले होते. त्यावेळी मोहनदाि मनातल्या मनात खूष झाला होता. त्याला वािले चला 

लग्नानांतर चाांगले चाांगले कपडे घालायला धमळतील व एका नवीन मुलीबरोबर खेळायला धमळेल. 

पण मोठेपणी मोहनदाि नेहमी म्हणायचा की मुलाांचे लहानपणी लग्न करणे ही चाांगली गोष्ट 

नाही. ते नेहमी अशा लग्नाांच्या ववरुद्ध होते.  

“लग्न होताच भोळ्या-भाबड्या कस्तुरबाईला 'इकडे जाऊ नकोि, वतकडे जाऊ नकोि, 

अमुक मैवत्रणीला भेिू नकोि, तमुक माणिाला भेिू नकोि' अशी मोहनदाि वतला मनाई करू 

लागला. मोहनदािच्या अशा ववधचत्र बोलण्याने कस्तुरबाई धचडली. जजतके मोहनदाि वतला 

उगीचच दिवावयाचा वततके ती त्याचा खांबीरपणे ववरोध करी. वकतीतरी वेळा अशा गोष्टीतून एवढे 

मोठे भाांडण व्हावयाचे की दोघाांचे एकमेकाांशी बोलणे-चालणे बांद होई.” 

हरी—“आई, मोहनदाि अिे का करायचा?” 

आई—“बाळ, त्याचे अिे होते की अशा भाांडणाला मोहनदाि प्रेमाचे प्रतीक मानायचा. 

लग्नाच्या जांजाळात फिल्यानांतरिुद्धा मोहनदािचे सशक्षण चालू रावहले. वरच्या वगांत गेल्यावर 

त्याची गणना वगाथतल्या हशार ववद्यार्थयाथमध्ये होऊ लागली. शाळेत तो नेहमी अशा प्रकारे 

वागायचा प्रयत्न करी की लोकाांनी त्याला फि ित्यवचनी व एकवचनी ववद्याथी म्हणून 

ओळखावे. कोणी गमतीने देखील त्याला खोिारडा म्हणाल्याि त्याला खूप वाईि वािायचे आणण 

तो तािन् ताि रडत बिायचा. 

“मोहनदािचा एक अिा नाद होता की तो आपल्या आडमागी गेलेल्या धमत्राांना खर्या व 

योग्य मागाथवर आणण्याचा प्रयत्न करी. त्यात त्याला केव्हा केव्हा यश पण धमळे. अशा रीतीने 

धमत्राांना योग्य मागाथवर आणण्याच्या नादात त्याने एका अत्यांत वाईि व उडाणिप्पू मुलाची िांगत 

धरली. कस्तुरबाईने, इतकेच नव्हे तर मोहनदािच्या आईवधडलाांनी पण त्याला अनेक वेळा त्या 
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धमत्राची िांगत िोडण्याि िाांवगतले. पण मोहनदािने त्याांची गोष्ट एका कानाने ऐकली व दुिर्या 

कानाने िोडून ददली. 

“मोहनदाि खूपच नरम स्वभावाचा आणण णभत्रा आहे, अांधार्या खोलीत तो कधी जात 

नाही, पण किेही करून तो खूप शूर व पवहलवान बनू इच्च्ितो ही गोष्ट त्याचा हा धमत्र चाांगल्या 

प्रकारे जाणीत होता. त्याने मोहनदािला म्हिले, मोहन, शूर बनण्याचा एकच उपाय आहे आणण 

तो हा की तू माांि खाण्याचे िुरू कर. इांग्रज बहिंदुस्थानातील लोकाांपेक्षा वकती धृष्टपुष्ट आणण 

शच्क् तवान आहेत ते पाहा. माांि खात अिल्यामुळेच ते दुबळ्या भारतीयाांच्यावर राज्य करीत 

आहेत. 'शूरववीर बनायच्या नादात वेडा झालेल्या भोळ्या मोहनदािने ही गोष्ट खरी मानली आणण 

तो माांि खायला तयार झाला.  

“हरी. वैष्णव धमाथत माांि खाण्याची मनाई आहे हे तुला माहीत आहे. मोहनदािला माांि 

तर खायचे होते पण खायचे किे? त्याच्या घरी माांि आणीत नित म्हणून त्याच्या धमत्राने नक्की 

केले की मोहनदािला आपल्या घरी जेवायला बोलवायचे आणण कुणालाही कळणार नाही अशा 

रीतीने मोहनदािला माांि खाऊ घालायचे आमांत्रण धमळाल्याप्रमाणे मोहनदाि आपल्या धमत्राच्या 

घरी जेवायला गेला. िवथ जेवायला बिले. मोहनदािने माांिाचा तुकडा वगळण्याचा खूप प्रयत्न 

केला पण काही केल्या तो गळ्याखाली उतरेच ना. शेविी त्याला उलिी झाली आणण नाईलाजाने 

जेवता जेवता त्याला उठावे लागले. घरी पोहोचल्यावर त्याची च्स्थती फारच वाईि झाली. झोपेत 

आणण जागेपणी त्याला अिे वािे की आपल्या पोिात शेळी बें बें करीत आहे. ह्या घिनेनांतरही 

मोहनदािने माांि खाण्याचे प्रयत्न केले. पण त्याला माांि कधीच आवडले नाही. 

“ज्या ददवशी माांि खाण्याचा कायथक्रम अिायचा त्या ददवशी मोहनदािला घरी 

पोहोचण्याि नेहमी उशीर व्हायचा आणण घरच्या माणिाांपुढे खोिे बोलावे लागायचे. घरी उशीरा 

येण्याबद्दल दोन-चार वेळा त्याने खोिी कारणे िाांवगतली. पण नांतर त्याला वािले की 

आईवधडलाांच्या पुढे खोिे बोलून व त्याांना फिवून मी शूरवीर व बलवान झालो तरी त्याचा काय 

उपयोग? ही गोष्ट िमजल्यावर त्याने प्रवतज्ञा केली की मी वािेल वततका अशि आणण णभत्रा 
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रावहलो तरी चालेल पण मी माांिाहार कधीही करणार नाहीं आणण खोिे तर कधीच बोलणार नाही. 

आईवधडलाांना फिवून व त्याांच्यापुढे खोिे बोलून बेडर आणण बलवान बनणे अगदी व्यथथ आहे.” 

हरीने न णभता ववचारले—“आई, तर मग ते इतके बेडर आणण शूरवीर किे झाले?" 

आई—“खोिे बोलणे तर मोहनदािने िोडले पण बेडर आणण शूरवीर व्हायचे त्याचे वेड 

िुिले नाही. मोहनदािच्या घरी रांभा नावाची एक म्हातारी मोलकरीण होती. मोहनदाि अांधाराला 

वकती णभतो त ेवतला माहीत होते. एक ददवि बोलता बोलता रांभाने मोहनदािला िाांवगतले, 'ह े

पाहा, तुला अांधारात जायला भीती वािली अथवा काही अडचण आली तर ताबडतोब रामाचे 

नाव घ्यायला िुरू कर. तिे केल्याने तुझी भीती नावहशी होईल'." 

हरी—“आई, मग काय खरोखरीच रामनामाचा जप केल्याने त्याच्या मनातून भीती 

नावहशी झाली?” 

आई—“बाळ, ह्या नावात मोठा गुण आहे. कोणी शुद्ध मनाने देवाची मदत मावगतली तर 

तो त्याला मदत केल्यासशवाय कधीही राहत नाही.” 

हरी—“मला पण अांधार्या खोलीत जायची भीती वािते. ह्यापुढे मी देखील अांधारात 

जाताना जेव्हा भीती वािेल, तेव्हा रामनामाचा जप करीन." 
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४ 

“माांस खाण्याचा नाद मोहनदािने मोठ्या माणिाांच्यािाठी िोडला खरा पण आता त्याला 

झिपि मोठा होण्याचे वेड लागले. मुलाांना जेव्हा झिपि मोठे होण्याचा ध्याि लागतो, तेव्हा त्याांना 

तर्हेतर्हेच्या युक्त्या िुचतात. मोठ्याांची नक्कल करून ते मोठे होण्याची हौि भागवतात. 

मोहनदाि त्याच्या काकाना तोंडातून धूर काढताना पाही तेव्हा त्याला पण त्याच्यािारखे वबडी 

वपऊन नाका-तोंडातून धूर काढण्याची इच्िा होत अिे. मोहनदािने त्याच्या एका धमत्राबरोबर 

वबडी वपण्याचे ठरवले, पण वबडी आणायची कोठून? खखशात तर फुिकी कवडी पण नव्हती, 

म्हणून त्याने वबडीची थोिके न्यायला िुरुवात केली. त्याचे काका उठून वनघून जात तेव्हा 

मोहनदाि व त्याचा धमत्र दोघेही गुपचुप वबडीची थोिके गोळा करीत. लपूनिपून अिली थोिके 

ओढण्यात त्याांना खूप मजा वािे. पण थोडया ददविानांतर एवढ्ाने त्याांचे िमाधान होईना, तेव्हा 

त्याने नोकराांच्या खखशातून पैिे काढून घेऊन वबडया ववकत आणण्याचे िुरू केले. पण अिे लपून 

वबडी वपण्यात दोघाांच्या मनाला बरे वाित निे. एक ददवि दोघोही धमत्र पुष्कळ वेळपयंत खूप 

उदाि होऊन बिून रावहले. त्याांना वािले हे तर काय जीवन म्हणायचे? आपण उघडपणे हौिेने 

ववडी वपऊ शकत नाही. अिा ववचार करता करता त्याांचे मन अधधकाधधक गुदमरायला लागले 

दोघाांनाही वािले की ह्याच्यापेक्षा आत्महत्या करून मरून जावे. म्हणून त्या दोघानीही धोतर्याच्या 

वबया गोळा केल्या. त्या खाऊन आत्महत्या करण्याच्या शुभकायाथिाठी िांध्याकाळचा मुहूतथ 

ठरववला. वबया खाणारच होते पण तेवढ्ात त्याांना ववचार आला की बी खाऊनदेखील मेलो नाही 

तर काय करायचे? हा ववचार येताच त्याांनी आत्महत्या करण्याचा ववचार िोडून ददला आणण 

त्याचबरोबर वबडी न वपण्याची प्रवतज्ञा केली.” 

हरी—“आई, मोठे झाल्यावर मोहनदािने वबडी ओढली अिेल नाही?" 

आई—“नाही बाळ, त्या ददविापािून ते आजपयंत त्याांनी वबडी तोंडाला देखील लावली 

नाही.” 
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“आत्महत्येचा ववचार काढून िाकताच त्याांच्या मनावरील एक मोठे ओझे उतरले आणण 

जीवन पवहल्यािारखे िुांदर वािायला लागले. 

“एक ददवि मोहनदाि घरात बिल्या बिल्या काहीतरी वाचत होता तेवढ्ात त्याचा 

भाऊ त्याचे जवळ आला. त्याच्या तोंडावरून तो घाबरल्याचे ददित होते. त्याने मोहनदािजवळ 

बिून त्याच्या कानाजवळ काहीतरी कुजबूज केली. त्याचे अिे झाले होते की मोहनदािच्या 

भावाला वीि-पांचवीि रुपयाचे देणे झाले होते आणण ते चुकववण्यािाठी त्याला भावाची मदत 

हवी होती. मोहनदािने खूप ववचार करून शेविी एक उपाय शोधून काढला. िांधी धमळताच एक 

रात्री त्याने दुिर्या भावाच्या कड्यातून िोन्याचा एक लहान लगडी कापून घेतला व तो ववकून 

देणे चुकते केले.” 

हरी—“आई, तू तर म्हणतेि की चोरी करणे पाप आहे. तर मग मोहनदािने चोरी का 

केली अिावी?" 

आई—“बाळ हरी, अशी चूक तर िवथ मुले करीत अितात, पण चूक केली हे िमजताच 

जी मुले पश् चात्ताप करतात व पुन्हा अशी चूक करीत नाही ती मुले प्रामाणणक म्हणून ओळखली 

जातात, िमजले? 

“एका भावाला कजाथतून 

िोडववण्यािाठी दुिर्या भावाच्या कड्यातून 

िोन्याच्या तुकड्याची चोरी मोहनदािने केली 

अवश्य, पण नांतर त्याला आपली चूक 

िमजली. त्याला चैन पडेना. काय करावे ते 

त्याला िुचत नव्हते. खूप ववचार केल्यानांतर 

त्याने गुपचुप आपल्या वधडलाांना एक पत्र 

सलवहले. त्यात त्याांनी चोरी केल्याचे कबूल केले आणण या नांतर चोरी करणार नाही अिे वचन 
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ददले. त्याचबरोबर अिेदेखील सलवहले की वधडलाांनी वकतीही कडक सशक्षा केली तरीदेखील तो 

वाईि वािून घेणार नाही व ती सशक्षा आनांदाने िहन करेल. 

“मोहनदािचे वडील त्यावेळी आजारी अिल्याने अांथरुणात झोपून अित. मोहनदाि पत्र घेऊन 

त्याांच्याकडे गेला. त्याने त्याांच्या हातात पत्र ठेवले. त्याांच्या जवळच पलांगावर तो युपचुप बिला. 

मोहनदािचे वडील उठून बिले आणण त्याांनी ते पत्र वाचले. पत्र वाचताच त्याांच्या डोळ्याांतून अशू्र 

वाहू लागले. जणू काही त्याांची आिवे गळत होती आणण त्या पाण्याने मोहनदािची पापे धुवून 

वनघत होती. मोहनदािवर या अशु्रबबिंदूांचा अिा पाांरणाम झाला की त्याांचे जीवन फार बदलले. तो 

आता पूवीपेक्षा वकतीतरी चाांगला मुलगा झाला.” 

हरी—“आई, मोहनदािचे वडील कशािाठी रडले? त्याांनी मोहनदािला मारले का 

नाही?” 

आई—“बाळ, मोहनदािचे धैयथ आणण खरेपणा पाहून त्याच्या वधडलाांचे हृदय भरून 

आले. मोहनदािला न मारताच त्याांनी स्वत: दु:खी होऊन मोहनदािवर जो पररणाम घडवनू 

आणला तो मोहनदािला मारून घडला निता. मारापेक्षा अशा प्रेमाचा त्याच्यावर खोल पररणाम 

झाला. 

“मोहनदािच्या जीवनात अबहिंिेचा हा पवहला धडा होता. मोठा झाल्यावर ह्याच 

अबहिंिेच्या जोरावर त्याने इांग्रजाांशी न लढताच त्याांना या देशामधून आपल्या देशी जायला भाग 

पाडले आणण आपला देश स्वतांत्र केला. थोड्याच ददविात चोरीच्या घिनेचा वविर पडला. पण 

एवढे मात्र खरे की त्याचे वडील त्याच्यावर पूवीपेक्षा जास्त प्रेम करू लागले. का नाही करणार? 

कारण मोहनदाि एक ित्यवादी व प्रामाणणक मुलगा होता.” 

हरी—“आई, मी देखील जर यापुढे नेहमी खरे बोलेन तर माझे वडील पण माझ्यावर 

पूवीपेक्षा जास्त प्रेम करतील ना?” 

आई—“होय बाळ, केवळ तुझे वडीलच नव्हे तर िवथजण तुझ्याशी प्रेमाने वागतील.” 
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हरी—“आई, ठीक मग काय झाले?" 

आई—“ईश् वराची इच्िा अिेल म्हणूनच त्या ददविात मोहनदािचे वडील खूप आजारी 

पडले. घरातील िवथजण त्याांची िेवा-शुशू्रषा करायचे, पण मोहनदाि त्याांची िेवा िवांत जास्त 

करायचा. शाळा िुिल्यावर तो झिपि घरी येई आणण वधडलाांच्या शुशू्रषेंत मग्न होई. तो त्याांना 

औषध देई, त्याांचे कपडे बदली आणण तािनताि बिून त्याांचे पाय दाबी. एका रात्री पाय चेपण्याचे 

काम िांपवून काही कामािाठी तो आपल्या खोलीत गेला. तेवढ्ात नोकराने दार ठोठावले आणण 

त्याला वडील वारल्याची बातमी ददली. वधडलाांच्या मृत्यूिमयी त्याांच्याजवळ न राहू शकल्याचे 

दुख ख मोहनदािला शेविपयंत िोचत होते.” 

हरी—“अरेरे वबचारा वकती रडला अिेल नाही?” 

आई—“होय बाळ, आणण आज त्याच मोहनदाििाठी फि बहिंदुस्थानच नाही तर िारे 

जग रडत आहे.” 
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“अठरा वषांचा अिताना मोहनदाि मॅदिक झाला. त्याच्या वधडलाांच्या एका जुन्या धमत्राच्या 

िल्ल्यावरून मोहनदािच्या मोठ्या भावाने त्याला बॅररस्िर होण्यािाठी ववलायतेि पाठववले. 

ववलायतेत धमथ पाळणे कठीण अिते अिे त्याकाळी लोक मानीत अित. म्हणून मोहनदािला 

ववलायतेि पाठववण्याबाबत त्याच्या घरातील मांडळी कशीबशी कबूल झाली. 

“ववलायतेि पाठवण्यापूवी त्याच्या आईने त्याला तीन प्रवतज्ञा घ्यायला लावल्या. एक माांि 

न खाण्याची, दुिरी दारू न वपण्याची व वतिरी िवथ मुलींना स्वतख च्या बवहणी मानण्याची 

मोहनदािाने मनापािून ह्या प्रवतज्ञा घेतल्या आणण आई, भाऊ व मोठ्याांचे आशीवाथद घेऊन तो 

ववलायतेि जायला वनघाला. 

“जाण्याआधी त्याने इांग्रजी पद्धतीचे खूप कपडे सशवून घेतले, चकचकीत बूि घेतले व 

रांगबेरांगी िाय पण घेतले. िुरुवातीला मोहनदािला िाय बाांधता पण येत नव्हता. जेव्हा तो िाय 

नीि बाांधायला सशकला तेव्हा इांग्रजी पद्धतीच्या कपड्याांमध्ये िाय त्याला िवाथत अधधक आवडू 

लागला होता. 

“आगबोि जेव्हा ववलायतेच्या बांदरावर पोहोचली त्या ददवशी मोहनदाि अगदी 

पवहल्याांदाच परदेशच्या भूमीवर पाय ठेवीत होता. त्या ददवशी जास्तीत जास्त चाांगले कपडे घातले 

पावहजेत अिे त्याला वािले. त्याने पेिी उघडली व पाांढर्या फ्लॅनेलचा कोि व पेंि काढली आणण 

ते कपडे घालून खूप ऐिीत तो बांदरावर उतरला. उतरल्याबरोबर नजर वर करताच त्याने पावहले 

की बाकी िगळ्या लोकाांना गडद रांगाचा कोि व पेंि घातली होती व त्याने एकट्यानेच पाांढर्या 

रांगाचे कपडे घातले होते. त्यामुळे िवथजण त्याच्याकडे आश्चयाथने बघतच रावहले. लाजेने त्याला 

घाम फुिला. किाबिा तो हॉिेलात पोहोचला. दुदैवाने दुिर्या ददवशी रवववार अिल्यामुळे 

कचेर्या बांद होत्या. त्यामुळे बांदरावर िामान येणे पण शक्य नव्हते. वबचार्या मोहनदािाला तीन 
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ददवि तोच पाांढरा कोि व तीच पेंि घालणे भाग पडले. त्यामुळे त्याने शक् य वततके हॉिेलच्या 

बाहेर जाणे िाळले व हॉिेलमध्येच स्वत:ला कोंडून घेतले. 

“ववलायतेत मोहनदािने पावहले की िगळे फेशनेबल लोक उांच हॅि घालतात. त्याांना पण 

हौि वािली की चला, आपणदेखील उांच हॅि घेऊ या. मुळात तो लाजरा होता. पण िवथ धैयथ 

एकविून तो हॅिवाल्याच्या दुकानात गेला आणण जी हॅि िवाथत आधी दृष्टीि पडली ती खरेदी 

करून तो घरी आला. घरी आल्यावर हॅि घालून पावहली तेव्हा त्याच्या लक्षात आले की ती चाांगली 

एक हॅि मोठ्या मापाची आहे. बरे तर बरे. त्याचे मोठे मोठे कान त्यावेळी त्याला उपयोगी पडले. 

कारण त्यामुळे हेर खाली न िरकता तशीच वर कानाला िेकून बिे. नाहीतर ती िरळ नाकावर 

उतरून आली अिती आणण मग िमोरचे काही ददिलेच निते.” 

हरी—“आई, एवढ्ा लहान मुलाने एवढी मोठी हॅि घातली अिेल तेव्हा तो वकती ववधचत्र 

ददित अिेल. मी वतथे अितो तर आपल्या केमेर्याने त्याचा फोिो काढल्यासशवाय नक्कीच 

रावहलो नितो.” 

आई—“होय बाळ, नक्कीच तो ववधचत्र ददित अिेल. इतर भारतीय मुलाांच्या प्रमाणे 

मोहनदािने पण िुरुवातीला ववलायतेत िढळ हाताने पैिे खचथ केले. तो नाचायला सशकला. 

व्हायोसलन वाजवायला सशकला. त्याने चाांगल्या चाांगल्या दुकानाांत कपडे सशवले. िोन्याचे एक 

चाांगले घड्याळ ववकत घेतले. थोडक्यात म्हणजे पैशाची भरपूर नािाडी केली. पण त्याच्यात एक 

फार चाांगला गुण होता. तो पै पैचा वहशोब ठेवायचा. एके ददवशी मोहनदािला वािले की मी 

चैनीत आणण फॅशन करण्यातच वेळ घालववला तर अभ्याि केव्हा करणार? आणण किा करणार? 

व मोठे बांधू पण वकती ददवि पैिे पाठववणार? हा ववचार येताच मोहनदािने वहशोबाची वही 

काढली आणण त्यातून जे जे त्याला महाग व वनरथथक वािले ते िवथ त्याने िोडून देण्याचे ठरवले. 

बिमध्ये बिण्याचेिुद्धा त्याने शक् य वततके कमी केले. स्वस्त पण आरोग्याला वहतकारक अिे 

भोजन धमळावे म्हणून त्याने स्वयांपाक करणे सशकून घेतले आणण दोन मोठ्या मोठ्या 

खोल्याांऐवजी एका लहान खोलीत रहायला त्याने िुरूवात केली. 
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 “अभ्यािाबरोबर दुिर्या धमाथचे 

धमथग्रांथ वाचण्याची आणण ते िमजून घेण्याची 

िांधी पण त्याला ववलायतेत धमळाली. 

लहानपणी त्याच्या वधडलाांकडे जैन, बौद्ध, 

पारिी, खिस्ती, मुिलमान अशा िवथ धमांचे 

लोक येत अित आणण तािनताि ह्या धमाथवर 

चचाथ चालत अिे. मोहनदाि मुकाट्याने बिून 

ही धमथचचाथ ऐकत अिे. तेव्हापािून िवथ 

धमाथकडे आदराने बघण्याचे तो सशकला होता. लहानपणापािून एक गोष्ट त्याच्या मनात ठिली 

होती की, प्रामाणणकपणा हे िवथ धमाथचे मूळ आह ेआणण ित्याचे पालन केल्यासशवाय माणूि 

प्रामाणणक बनू शकत नाही. 

“आजारी लोकाांची िेवाशुशू्रषा करायचा नाददेखील त्याला ववलायतेतच लागला. एका 

डॉक्िराांच्या मदतीने तो महारोग्याांची शुशू्रषा करण्याचे सशकला. थोड्या ददविातच तो हे काम 

इतके िान सशकला की पाहणारे आश् चयथचवकत होऊ लागले.”  

हरी—“आई, एवढ्ा लवकर तो हे काम किे सशकला अिेल?” 

आई—“कारण ते काम सशकण्याचे त्याला वेड लागले होते. बाळ,  कुठलेही काम 

करण्याची तीव्र इच्िा अिेल तर ते काम लवकर आल्यासशवाय राहत नाही. नांतर तर गररबािारखे 

राहून दु:खी माणिाांची िेवा करण्यात मोहनदािाला खूप आनांद होत अिे.  

“मोहनदािाने आपल्या अनेक धमत्राांच्या तोंडून पॅररि शहराची प्रशांिा ऐकली होती. ते 

म्हणायचे को पॅररि हे खूप मोठे स्वच्ि व िुांदर शहर आहे. मोहनदाि भारतात येण्यािाठी परतला 

त्याच्या आधी काही मवहने पॅररिमध्ये एका खूपच मोठया प्रदशथनचा तयारी चालली होती. एकाच 

वेळी पॅररि शहर व प्रदशथन दोन्ही पाहायला धमळेल अिे िमजून मोहनदाि पॅररिला गेला. 

 
ववलायतेत गाांधीजी – वयाच्या अठराव्या वषी 
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पॅररिला जे प्रदशथन भरले होते त्याांत प्रदशथनाच्या मैदानाच्या मधोमध एक लोखांडाचा मनोरा उभा 

करण्यात आला होता. ददल्लीच्या कुतुबधमनाराच्या वतप्पि त्याची उांची होती. जे कोणी हे प्रदशथन 

पाहावयाि जात ते त्या मनोर्यावर हमखाि चढायचे. त्या मनोराच्या िोकावर एक हॉिेल पण 

होते. लोक त्या हॉिेलात बिून खात-पीत आणण प्रदशथन पाहण्याची मजा लुिीत. मोहनदािने 

देखील त्या धमनारावर चढण्याचे वतकीि घेतले आणण धमनारावर अिलेल्या हॉिेलमध्ये फराळ 

केला. 

“प्रदशथन पावहल्यावर मोहनदािाने पॅररिची पाहण्यािारखी प्रख्यात स्थळे पावहली. 

तेथील प्राचीन मांददरे त्याला खूपच आवडली. त्यातल्या त्यात 'नेत्रदाम' चे चचथ तर त्याला खूपच 

आवडले. ” 

हरी—“लोखांडाचा तो उांच मनोरा त्याला खूप आवडला अिेल नाही आई?" 

आई—“कोण जाणे का, तो मनोरा मात्र त्याला आवडला नाही. हो एवढे खरे की त्याला 

पॅररिच्या जुन्या इमारती खूप आवडल्या. 

“बॅररस्िरची परीक्षा पाि झाल्यावर मोहनदािने मायदेशी परतण्याची तयारी िुरू केली. 

िमुद्रातील वादळ व िोिाियाचा वारा ह्याांचा िामना करीत त्याचे जहाज जुलै मवहन्याांत मुांबईच्या 

वकनार्याला येऊन पोहोचले. 

“बांदरावर त्याचे वडील बांधू त्याच्या स्वागतािाठी आले होते. मोहनदाि आईला 

भेिण्यािाठी अधीर झाला होता. पण मुांबईला पोहोचताच वडील भावाकडून त्याला आई 

वारल्याचे कळले. घरी पोहोचल्यावर आपल्याला धमठी मारणारी व आपले प्रेमाने स्वागत करणारी 

आपली आई दरवाजात उभी निणार हे िमजल्यावर दुख खाने त्याच्या डोळ्याांिमोर अांधारी आली. 

पण मोहनदािचे मन खूप मजबूत होते. त्याने दुख खाचा एक शब्द देखील काढला नाही व ते दुख ख 

त्याने वगळून िाकले.” 



गाांधीबापू | www.mkgandhi.org 

 

 
 

हरी—“अरेरे, त्याने हे दु:ख किे िहन केले अिेल? दुिरा कोणी अिता तर रडून रडून 

त्याचे डोळे िुजले अिते.” 

आई—“पण तो 'दुिरा कोणी' थोडाच होता? तो तर होता—मोहनदाि करमचांद गाांधी.” 
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६ 

“मोहनदासच्या मोठ्या भावाने त्याच्या ऑफीििाठी म्हणून अगाऊच मुांबईमध्ये एक घर 

भाड्याने घेऊन ठेवले होते. ह्या घरावर 'मोहनदाि करमचांद गाांधी' अशी पािी लावून मोहनदािने 

बॅररस्िर म्हणनू काम करण्याि िुरुवात केली, पण मुांबईत त्याांचा जम बिला नाही. िहा मवहने 

जजवापाड मेहनत केल्यावर तेथील ऑफीि बांद करून ते राजकोिला गेले आणण तेथे स्वतख चे 

ऑफीि िुरू केले. तेथे त्याांना चाांगले काम धमळायला लागले. पण त्याचे मन तेथे काही केल्या 

लागेना. तेथील लोकाांचा खोिेपणा आणण ववश् वािघात पाहून तेथील कामावरून त्याचे मन 

उडाले. 

“पोरबांदर येथे दादा अबदुलाांची कां पनी आणण गाांधीकुिुांब याांच्यात चाांगला घरोबा होता. 

याच वेळी दादा अबदुलाांच्या कां पनीची आविकेत एक मोठी केि चालली होती. ह्या केिचे काम 

हाती घेण्यािाठी त्याांनी मोहनदाि याांना डरबन येथे पाठववले. 

“गाांधी—अरे नव्हे, आता तर गाांधीजी—दणक्षण आविकेला पोहोचले. तेथे त्याांनी पावहले 

की येथील जग वेगळे आहे. तेथील वफरांगी (युरोवपयन) गोरे लोक काळ्या लोकाांना अनेक प्रकारे 

हैराण करीत अित. मजूर अिो की नोकर, बॅररस्िर अिो की व्यापारी, कुठल्याही भारतीयाला ते 

कुली म्हणूनच बोलावीत आणण जे काळे लोक खरोखरीच कुलीचे अथाथत हमालाचे काम करीत 

अित त्याांच्याबरोबर तर ते जनावरापेक्षाही वाईि रीतीने वागत. काळ्या लोकाांना, हॉिेलात 

उतरण्याचे तर दूरच, पण त्याांत जाण्याची देखील मनाई होती. फुिपाथवर कुठल्याही गोर्या 

माणिाबरोबर चालायची देखील त्याांना बांदी होती. कोणाही भारतीयाला फुिपाथवरूत धक्का 

मारून पाडून िाकणे ही अगदी िामान्य बाब होती. डोक्यावर पगडी घालून कोणाही इांग्रजाांच्या 

िमोर जायची कुठल्याही भारतीयाची मजाल नव्हती. आगगाडीत अथवा बगीमध्ये देखील 

इांग्रजाांच्या बरोबर भारतीय बिू शकत नव्हते. अशा तर वकतीतरी गोष्टी होत्या." 

हरी—“आई, मग गाांधीजींना तेथे राहणे खूप अवघड गेले अिेल नाही?” 
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आई—“आविकेत गाांधीजींना वकती अडचणी िहन कराव्या लागल्या व त्याांना त्याांनी 

किे तोंड ददले त्याचा तुला अांदाज यावा म्हणून मी तुला वतथली एक गोष्ट िाांगते. 

“एकदा डरबनहून वप्रिोररयाला जाण्यािाठी गाांधीजी िाांग्यात बिणार होते इतक्यात 

गाडीच्या गाडाथने येऊन त्याांना अडववले. त्याने त्याांना इांग्रज प्रवाशाबरोबर िाांग्यात बिण्याि मनाई 

केली आणण बाहेर िाांगेवाल्या जवळच्या बैठकीवर बिण्याि िाांवगतले. गाांधीजींना काहीही करून 

वप्रिोररयाला पोहोचायचे होते. त्यामुळे ते िाांगेवाल्या जवळच्या बाहेरच्या बैठकीवर बिले. तो गाडथ 

आत बिला आणण गाडी चालू झाली. थोडया वेळानांतर गाडथ पुन्हा आला आणण त्याने गाांधीजींना 

िाांगेवाल्याच्या जवळच्या बैठकीवरून उतरून त्याच्या पायाजबळ खाली जी जागा होती वतथे 

बिण्याि िाांवगतले. गाांधीजींनी वतथे बिण्याि िाफ नकार ददला. त्यामुळे गाडाथचे वपत्त खवळले. 

काळा माणूि अिे वागतो म्हणजे काय? म्हणून त्याने मागे पुढे न पाहता गाांधीजींच्या वर 

सशव्याांचा, थप्पडाांचा मारा केला. एवढ्ाने त्याचे िमाधान झाले नाही मग त्याने गाांधीजींचा हात 

पकडून त्याांना गाडीतून खाली ढकलण्यािाठी त्याांचा हात ओढण्याि िुरुवात केली. गाांधीजींनी 

धैयाथने गाडीच्या एकाबाजुला अिलेल्या मुठीला जळवेिारखे घट्ट पकडून ठेवले. गाडाथने देखील 

त्याांना वनदथयपणे मारण्याचे व सशव्या देण्याचे चालूच ठेवले. गोरे प्रवािी देखील थोडा वेळ हा 

प्रकार पाहत रावहले. पण जेव्हा त्याांच्याने राहवले नाही तेव्हा त्याांनी गाांधीजींना मारणार्या व 

सशव्या देणार्या गाडाथला अडववले आणण तिे करण्याबद्दल त्याला दोष ददला. गाडाथने पावहले की 

गाडीतील गोरे प्रवािी देखील गाांधीजींची बाजू घेत आहेत तेव्हा त्याने गाांधीजींचा नाद िोडला 

आणण तो मुकाट्याने आपल्या जागेवर जाऊन बिला. गाांधीजी मरता मरता किेबिे वाचले आणण 

त्याांना पुन्हा एकदा िाांगेवाल्या जबळची बैठक धमळाली. 

“अरे तू तर रडायला लागलाि? वकती हळव्या मनाचा आहेि रे त?ू गाांधीजींनी दुिर्या 

लोकाांिाठी ह्याहूनही अधधक दु:खे िहन केली होती. पण त्याांनी कधीही दु:खाचा एक चकार 

शब्दही काढला नव्हता. कोणी त्याांच्यावर अत्याचार करी तेव्हा त्याांना दु:ख जरूर व्हायचे पण ते 
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तुझ्यािारखे घाबरून रडत बित नव्हते.” हे ऐकताच हरीने लगेच शिाथच्या बाहीने स्वत:चे डोळे 

पुिून िाकले. 

“भारतीयाांची अशी वाईि च्स्थती पाहून गाांधीजींनी ठरववले की दणक्षण आविकेत राहणारे 

बहिंदू, मुिलमान, शीख, खिस्ती, पारिी वगैरे िगळ्याांनी एकत्र येऊन तेथील िरकारी 

अधधकार्यापयंत स्वत:च्या तक्रारी पोहोचवल्या पावहजेत. अिा ववचार करून त्याांनी िवथ 

भारतीयाांना एकत्र केले आणण त्याचा पररणाम अिा झाला की दणक्षण आविकेत तेथील कााँग्रेिचा 

जन्म झाला. 

“हरी, तुला िाहजजकच वािेल की, गाांधीजी आविकेत गेले त्यापूवी पण तेथे भारतीय 

होते त्याांच्यावर गोरे लोक खूपच जुलूम करीत होत,े तर मग गाांधीजींच्या सशवाय दुिर्या 

कोणालाही त्याची पररच्स्थती िुधारण्याचे का िुचले नाही? पण खरी. गोष्ट अशी आहे की 

दुिर्याची दु:खे पाहून ववरघळणारे हृदय त्याांच्यासशवाय दुिर्या कोणाकडे नव्हते. स्वत:चा जीव 

धोक् यात घालून ते शसिशाली माणिाच्या ववरुद्ध अशक् त माणिाला मदद करीत, म्हणूनच त्याांनी 

दणक्षण आविकेत देखील दुबळ्या आणण दुख खाने पीडलेल्या भारतीयाांची बाजू घेतली. 

“लोकाांची अशी िेवा केल्याने गाांधीजींना तेथील प्रत्येक लहान मूलिुद्धा ओळखू लागले 

आणण तेथील भारतीय त्याांना गाांधीभाई म्हणून हाक मारू लागले. त्याांना गाांधीभाई अिे 

िांबोधण्यात लोकाांच्या मनातील त्याांच्याबद्दलचे प्रेम आणण आदर ददिून येत होता. गाांधीजींना 

अशा प्रकारची लोकवप्रयता धमळाली, त्याचबरोबर त्याांची ववकली पण चाांगली चालायला लागली 

आणण त्या क्षेत्रात पण ते चमकले. 

“आता तेथील लोकाांना अिे वािायला लागले की गाांधीजींच्या सशवाय आपले चालणार 

नाही आणण आपली दु:खे पण िांपणार नाहीत, तेव्हा त्याांनी िवांनी धमळून गाांधीजीना िाांवगतले 

की, 'गाांधीभाई, तुम्ही इथेच राहा. तुम्ही इथे राहून तुमची ववकली पण करू शकल. त्याचबरोबर 

भारतीयाांची िेवा पण करू शकाल.' गाांधीजींना लोकाांचे हे म्हणणे पिले व त्याांनी दणक्षण 
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आविकेत राहण्याचे कबूल केले. दणक्षण आविकेत कायमचे रहायचे तर कस्तुरबा व मलुाांना पण 

आणायला पावहजे, अिा ववचार करून त्याांनी िहा मवहन्याांची रजा घेतली व ते बहिंदुस्थानला 

जायला वनघाले. 

“त्या काळी आविकेहून बहिंदुस्थानला येण्याि चोवीि ते पांचवीि ददवि लागत. बोिीमध्ये 

काही न करता नुितेच बिून राह्यला गाांधीजींना किे तरीच वािायला लागले. तेव्हा त्याांनी एका 

मौलवींना शोधून काढले व त्याांच्याकडून उदूथ सशकायला िुरुवात केली. 

“बहिंदुस्थानात आल्यावर लगेच गाांधींजीनी दणक्षण आविकेत राहणार्या भारतीयाांची 

च्स्थती वकती वाईि आहे त्याची खरी कल्पना िवथ देशाला िमजावून िाांगण्यािाठी व्याख्याने 

देण्याि व वतथमानपत्राांत सलवहण्याि िुरुवात केली. िर वफरोजशाह मेहता आणण गोखले याांच्या 

िारख्या पुढार्याांनी त्याांची गोष्ट ध्यानात घेतली व त्याांना मदत करण्याचे वचन ददले. ते  

बहिंदुस्थानात अशाप्रकारे लोकाांना तयार करीत होते, तेवढ्ात दणक्षण आविकेहून त्याांना तारेने 

बोलववण्यात आले. तार धमळताच कस्तुरबाांना व मुलाांना घेऊन ते जायला वनघाले. प्रवािात 

िमुद्रावरील वादळाच्या अडचणी िोशीत व दूिर्या प्रवाशाांची िेवा करीत करीत ते डरबन येथे 

पोहोचले.” 

हरी—“ठीक, मग काय झाले आई?" 

आई—“हरी, तुला. आता भूक लागली अिेल. दुपारचे जे काही उरले आहे ते गरम करून 

देते. ते तू आधी खाऊन घे. मग तुला बाकीची गोष्ट पुढे िाांगते. 

हरी—“नाही आई ! घरात इतर कोणी खाणार निेल तर मलादेखील खायचे नाही. तू 

आपली गोष्ट पुढे चालू कर.” 

आई—“नाही बाळ, थोडेतरी खाऊन घे.” 

हरी—“नाही आई, मला मुळीच भूक नाही. मी तर गाांधीजींची गोष्टच ऐकेन.” 

आई—“बरे. जशी तुझी इच्िा. तर आता पुढे ऐक.” 
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७ 

“इकडे दणक्षण आविकेत भारतीयाांची च्स्थती वकती वाईि आहे. तिेच गोरे लोक त्याांच्या बरोबर 

किे वागतात ते बहिंदुस्थानातील लोकाांना िमजावून िाांगण्यािाठी गाांधीजींनी येथे बहिंदुस्थानात 

केलेली भाषणे वतकडे दणक्षण आविकेतील वतथमानपत्राांत खुपच वतखिमीठ लावून प्रसिद्ध  

करण्यात  आली.  

हे िवथ वाचून तेथील गोरे लोक खूपच धचडले. त्याांना शक् य झाले अिते तर गाांधीजी डरबन 

बांदरावर उतरल्यावर लगेच त्याांनी गाांधीजींचे वािेल ते हाल केले अिते, पण मारणार्यापेक्षा 

वाचवणारा मोठा अितो. गाांधीजी जहाजावरून उतरले, इतक्यात काही गोर्या मुलाांनी व गुांडाांनी 

त्याांना घेरले. त्याांनी गाांधीजींवर दगड व िडक्या अांड्याांचा मारा केला. काही लोकाांनी त्याांना 

थपडा मारल्या, व काहींनी लाथा मारायलाही िुरुवात केली. गाांधीजींना चक्कर आली आणण 

शेजारच्या घराची खखडकी पकडून ते किेबिे उभे रावहले. िुदैवाने त्याांच्या एका इांग्रज धमत्राची 

बायको तेथून जात होती. वतने गाांधीजींना पावहले. गदीमधून वाि काढीत ती गाांधीजींच्या जबळ 

आली आणण त्या िोळीच्या िमोर उभी रावहली. आता गदी थोडीफार कमी झाली. तेव्हा त्या बाईने 

गाांधीजींना त्याांचे धमत्र रुस्तमजी ह्याांच्याकडे पोहोचववले. िांध्याकाळ होताच काही गोर्याांनी 

रुस्तमजींच्या घराला घेरले. ते जोरजोरात गाणे म्हणायला लागले: 

‘चला आपण त्या गाांधीला 

चचिंचेच्या झाडावर फाशी देऊ' 

“हा दांगा पाहून गाांधीजींच्या धमत्रानी त्याांना गुपचूप रुस्तमजींच्या घरातून दुिरीकडे पाठवून ददले. 

“गाांधीजींना जर वािले अिते तर त्याांना त्राि देणार्या गुांडाांच्या ववरुद्ध ते वफयाथद करू 

शकले अिते व त्याांना सशक्षा पण करू शकले अिते, पण नाही. लहानपणी वधडलाांनी अबहिंिेचा 

व प्रेमाचा जो धडा त्याांना सशकववला होता तो त्याांच्या नीि लक्षात होता. त्याांचा ववरोध करणार्या 

व त्याांना मारणार्या गोर्या लोकाांना आपली चूक िमजावी व त्यािाठी त्याांना पश् चात्ताप वािावा 
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म्हणून गाांधीजी खूपच शाांत रावहले. गाांधीजीच्या अशा प्रकारच्या वागण्याने गोर्याांवर खूपच 

चाांगला पररणाम झाला व त्याांच्या मनात भारतीयाांबद्दल थोडी िहानुभूती उत्पन्न झाली. 

“आविकेत बोअर लोक आणण इांग्रज याांच्यामध्ये जेव्हा लढाई झाली तेव्हा गाांधीजींनी 

इांग्रजाांना मदत केली. त्याांच्या जागी जर दुिरा कोणी अिता तर इांग्रजाांना मदत न करता त्याांनी 

भारतीयाांबरोबर केलेल्या वाईि वागणुकीचा त्याने बदला घेतला अिता. पण गाांधीची अिे किे 

करतील? प्रेमाने वैरभावना शमववणे आणण वैर्याला देखील प्रेमाने जजिंकणे हा त्याांचा नेहमीचा 

वनयम होता. ह्याच शस्त्राच्या मदतीने त्याांनी दणक्षण आविकेत राहणार्या इांग्रजाांचे मन जजिंकले. 

आविकेच्या दुिर्या भागाांत राहणार्या भारतीयाांच्या खरेपणाची व प्रामाणणकपणाची इांग्रजाांवर 

खूप चाांगली िाप पडली. 

“गाधीजींना परमेश्वराने िवथकाही ददले होते. बायको होती, मुले होती, आणण पैिा पण 

होता. अिे अिूनही त्याांच्या मनाला चैन नव्हता. गौतम बुद्धाप्रमाणे जगातील ऐषआराम त्याांना 

बोचू लागला. खूप ववचार केल्यानांतर त्याांना वािले की जगातील ऐषआरामात आणण मौजमजा 

िोडून िाधे जीवन जगण्यातच खरा आनांद आहे. अिा वनणथय केल्यावर त्याांनी आपली िवथ कामे 

स्वत:च करायला िुरवात केली. कपडे धुणे, केर काढणे, िांडाि िाफ करणे, स्वयांपाक करणे, 

वगैरे कामे ते स्वत:च करू लागले. 

“एक ददवि ते एका गोर्या न्हाव्याच्या दुकानात केि कापायला गेले. त्या काळी गोर्या 

लोकाांना काळ्या माणिाबद्दल वकती वतरस्कार होता ते तुला माहीत आहे. त्या गोर्या न्हाव्याने 

देखील वतरस्कारामुळे गाांधीजींचे केि कापण्याि स्पष्ट नकार ददला. गाांधीजी थोडीदेखील कुरकुर 

केल्यासशवाय िरळ घरी आले. घरी येऊन त्याांनी आपले ववलायती पृद्धतीने कापलेले लाांब केि 

कापून लहान करून िाकले. ह्यापूवी कधीही त्याांच्यावर स्वत:चे केि कापण्याची वेळ आली 

नव्हती, त्यामुळे केि अिे काही लहान मोठे कापले गेले की जणू काही रात्री उांदरानेच त्याांचे केि 

कुरतडले अिावेत. दुिर्या ददवशी अशा केिाबनिंशीच ते कोिाथत गेले. त्याांच्या अिल्या हजामतीची 

धमत्राांनी खूप टििंगल केली. पण गाांधीजींना स्वत: केि कापावे का लागले हे जेव्हा त्याांना िमजले 
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तेव्हा ते िवथ गप्प बिले. हा प्रिांग घडल्यानांतर गाांधीजींनी इांग्रजी पद्धतीचे केि ठेवणे िोडून 

ददले. ते नेहमी स्वत:च आपले केि कापीत अित.” 

हरी—“आई ! स्वत:चे केि स्वत:च कापल्यावर जेव्हा गाांधीजीनी आरशात पावहले अिेल 

तेव्हा त्याांना खूप हिू आले अिेल नाही?" 

आई—“हो. आलेच अिेल ना ! ते किे आनांदी व हितमुख होते ते तू पावहले आहेिच” 

“ठीक, नांतर १९०२ मध्ये इांग्रज आणण बोअर लोकाांमधले युद्ध िांपले होते आणण वातावरण 

शाांत झाले होते. आता त्याांना बहिंदुस्थानची आठवण यायला लागली. बहिंदुस्थानात जाऊन आपल्या 

देशाची िेवा करायची त्याांची उत्कि इच्िा होती. त्याांनी िामान बाांधले आणण परत बहिंदुस्थानात 

जाण्याची तयारी केली. त्याची परतफेड म्हणून त्याांनी त्याांना मूल्यवान वस्तु भेि म्हणून ददल्या.* 

कस्तुरबाांनादेखील एक हार भेि म्हणनू देण्यात आला. ह्या िवथ भेिी गाांधीजीनी तेथील कााँग्रेिच्या 

कचेरीत जमा केल्या. अशा हेतूने की त्या िवांचा उपयोग लोकाांच्या िेवेत व्हावा. त्याांचे अिे मत 

होते की जनतेच्या िेवकाांना अशा प्रकारच्या भेिी घेण्याचा बकिंवा त्या ठेवण्याचा मुळीच अधधकार 

नाही. 

“१९०६ मध्ये गाांधीजी बहिंदुस्थानात आले. त्या वषी कलकत्त्यात कााँग्रेिचे अधधवेशन 

होणार होते. त्याची जोरात तयारी चालली होती. िवथ भारतीयाांना स्वतांत्र होण्याचा ध्याि लागला 

होता. गाांधीजींनी पावहले की भारतीयाांमध्ये स्वतांत्र होण्याची इच्िा तर आहे, पण त्याांना एकोप्याने 

काम करण्याची िवय नाही. प्रत्येक जण आपले काम दुिर्यावर ढकलू पाहतो आणण 

लहानिहान कामे करायला लोकाांना कमीपणा वाितो. अिे पावहल्यावर गाांधीजींनी कााँग्रेिच्या 

अधधवेशनात व्यवस्था ठेवण्याचे काम घेतले आणण त्या दठकाणी येणार्या पाहण्याच्या खोल्या 

वगैरे िाफ करण्याचे काम त्याांनी आपल्याकडे घेतले. त्याांना हे काम करताना पाहून दुिर्या 

लोकानी पण त्याांना त्या कामात मदत करण्यात िुरवात केली. त्यानांतर त्याांनी महािभेच्या 

मांत्रयाांच्या हाताखाली कारकुनाचे काम पण केले. ह्याच अधधवेशनात त्याांनी भारताच्या पुढार्याांना 
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आविकेत राहणार्या भारतीयाांच्या च्स्थतीची कल्पना ददली व त्याांच्यािाठी कााँग्रेिची िहानुभूती 

धमळववली.  

“महािभेची बैठक िांपल्यावर ते थडथक्लािच्या डब्यात बिून घरी आले. तेव्हापािून ते 

आजपयंत त्याांनी नेहेमी रेल्वेचा प्रवाि वतिर्या वगाथच्या डब्याांत बिून केला. तिे केल्याने खचथ 

कमी होत अिे व गरीब लोकाांबरोवर बिून त्याांच्याशी बोलण्याची िांधी पण धमळत अिे. 

कलकत्त्याहून 'बनारि, आग्रा, जयपूर आणण पालनपूर अिे करत करत ते राजकोिला पोहोचले. 

एवढ्ात प्रवािात त्याांचा केवळ ३१ रु. खचथ झाला होता. ते आपल्या बरोबर एक गरम कोि, 

एक धोतर, एक िदरा आणण िॉवेल एवढे मावेल अशी एक िाधी वपशवी व एक खाण्याचा डबा 

अिे िामान ठेवीत. हा डबा त्याांना गोखले ह्याांनी भेि ददला होता.” 

हरी—“आई, ते वपशवीत िाबण व दात घािायचा ब्रश वगैरे तर ठेवतच अितील ना?" 

आई—“नाही बाळ, ते दात घािण्यािाठी नैिर्गिंक ब्रशचा म्हणजे दाांतणाचा उपयोग 

करीत." 

_______________________ 

* गाांधीजीनी आविकेत राहणार्या भारतीयाांची जी िेवा केली होती. 
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८ 

 “नुकतेच मी ज्याांचे नाव घेतले ते श्री गोखले बहिंदुस्थानचे 

एक खूप मोठे पुढारी होते. ते गाांधीजींना आपले धाकिे 

भाऊ मानीत. त्याांच्याच िाांगण्यावरून गाांधीजींनी 

मुांबईला जाऊन पुन्हा ववकली िुरू केली. जेमतेम तीन-

चार मवहने झाले अितील तेवढ्ात गाांधीजींना परत 

बोलावण्यािाठी आविकेहून तारा यायला लागल्या. 

तेथील भारतीयाांची अशी मागणी होती की 

गाांधीजींनी दणक्षण आविकेत यावे, इांग्रज मांत्री धम. 

चेम्बरलेन ह्याांना भेिावे व भारतीयाांच्या तक्रारींचा वनकाल 

करावा. गाांधीजींना वािले की हे महत्वाचे काम आह े

आणण त्यािाठी आपल्याला आविकेला गेलेच पावहजे. ते 

लगेच तेथे जावयाला वनघाले. त्याांनी तेथे जाऊन 

बॅरीस्िरीचे काम िोडले व एक वतथमानपत्र िुरू केले. त्याांनी प्लेगाच्या तडाख्याांत िापडलेल्या 

रोग्याांची िेवा केली व मजुराांची िेवा करून त्याांची च्स्थती िुधारली. त्याचबरोबर भारतीयाांना 

बरोबरीचे अधधकार धमळावेत ह्यािाठी त्याांनी एक जोरदार चळवळ िुरू केली. ह्याच ददविाांत 

त्याांनी स्वत:चे मन शुद्ध करण्यािाठी व्रते केली व गीतेचे तेरा अध्याय पाठ केले. परमेश्वराच्या 

मागाथला जावयाचे अिेल तर माणिाने जगातला थािमाि व ऐषआराम त्याचा त्याग केला पावहजे 

ही गोष्ट त्याांच्या मनात बबिंबली होती. िगळी माणिे िमान आहेत. कोणी उच्च नाही, कोणी नीच 

नाही अिे ते मानीत अित त्यामुळे गररबाांच्या बरोबर गररबाांिारखे होऊन त्याांच्या बरोबर धमळून 

धमिळून रहाण्याचे त्याांनी ठरववले. ह्यािाठी ते एका लहानशा गावात राहायला गेले आणण 

खेडेगावातील लोकाांप्रमाणे िाधे जीवन जगू लागले. वतथमानपत्रपण तेथूनच प्रसिद्ध होऊ लागले. 

 

ित्याग्रही गाांधीजी – दणक्षण आविकेत 
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गाांधीजींच्या इांग्रज धमत्राांवर ह्याचा एवढा पररणाम झाला की त्याांच्यातील वतघे त्याांच्याबरोबर त्या 

गावात राहू लागले. 

“ह्या काळात आविकेच्या िरकारने आसशयाच्या लोकाांच्या ववरुद्ध नवेनवे कडक कायदे 

पाि करण्यािाठी िुरुवात केली. हे अिह्य कायदे रद्द करण्यािाठी लोकाांनी गाांधीजींच्या 

िल्ल्याने ित्याग्रह िुरू केला. अबहिंिक युद्धािाठी गाांधीजींचे मोठ्यातमोठे शस्त्र ित्याग्रह होते. 

भारतीयाांनी ह्या लढ्ात शाांती, अबहिंिा व बसलदान ह्याांच्या जोरावर िरकारच्या लाठ्याांचा व 

बांदुकींचा िामना केला. तुरुां गात जाणे म्हणजे जणू एक खेळच होऊन बिला. इ. ि. १९०८ मध्ये 

गाांधीजींना पवहल्याांदा कायदेभांगािाठी तुरुां गात जावे लागले. जनरल स्मि्ि वतथले पांतप्रधान 

होते. वीि ददवि गाांधीजींना तुरुां गात ठेवल्यावर त्याांनी त्याांना वािाघािीिाठी वप्रिोरीयाला 

बोलावले. आपल्या बरोबरच्या िवथ कैद्याांना िोडण्यात आले तरच मी िरकारबरोबर वािाघाि 

करीन, अिे गाांधीजींनी कळववले. ह्या अिीप्रमाणे िवथ कैद्याांना िोडून देण्यात आले. 

जोहान्िबगथमध्ये एक मशीद आहे. तेथे भारतीयाांची मोठी िभा भरली. ह्या िभेत िरकारबरोबर 

तडजोड करण्याचा वनणथय करण्यात आला. पण काही उग्र स्वभावाच्या पठाणाांना ह्या वनणथय 

आवडला नाही. त्याांच्यातील एकाने तर हा वनणथय घेतल्याबद्दल गाांधीजींना मारले देखील ! 

गाांधीजींच्या डोक्याला खूप इजा झाली." 

हरी—“आई ! मग गाांधीजींनी त्या पठाणाला सशक्षा करवली की नाही?" 

आई—“नाही बाळ ! त्याांनी त्याच्या ववरुद्ध वफयाथद 

करण्याििुद्धा नाही म्हिले. ते म्हणाले 'माझ्या रक् ताने 

णभजलेल्या पट्टीमुळे माझे वैरी पण माझ्या मैत्रीच्या बांधनात 

बाांधले जातील आणण माझे धमत्र बनतील. 'आणण हरी त्याांची 

ही गोष्ट अगदी खरी झाली त्याांना मारणार्या पठाणाला ही 

गोष्ट िमजली तेव्हा त्याला खूप पश् चात्ताप झाला. त्याने  
गाांधीजी – १९१५ 
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गाांधीजींची माफी मावगतली आणण तो त्याांचा कायमचा धमत्र झाला. 

“१९१४ िाली िारे जग युद्धाच्या मेघाांनी घेरले गेले. ४ ऑगस्िला इांग्लांडने जमथनीला 

लढाईचे आव्हान ददले आणण युद्ध पेिले. गाांधीजींना वािले की ह्यावेळी माझ्या देशाला माझ्या 

िेवेची जरूर अिणार. तेव्हा मी तेथे जायला पावहजे. ते आविकेहून लांडनला गेले आणण तेथे 

थोडे ददवि राहून बहिंदुस्थानला आले. १९१५ िालच्या जानेवारी मवहन्याच्या ९ तारखेला ते 

मुांबईला पोहोचले. त्याकाळी ते बहिंदुस्थानच्या वगरणीमध्ये ववणलेत्या कापडाचा कोि आणण धोतर 

नेित अित आणण डोक्याला रूमाल बाांधत अित.” 

हरी—“कोि त्याांना मजेशीर ददित अिेल नाही? नांतर त्याांनी हा पोशाख केव्हा आणण का 

िोडून ददला? 

आई—“हा पोशाख त्याांना शोभत होता खरा, पण १९१९ िाली 

त्याांनी पावहले की देशातील वकतीतरी गररबाांना कोि तर राहू द्या िदरा पण 

घालायला धमळत नाही. तेव्हा त्याांनी हा पोशाख िोडून ददला. तेव्हा पािून 

देशातल्या अत्यांत गरीब माणिाचा पोशाख-फि एक लहान पांचा-ते 

नेिायला लागले. आणण िदरा व कोिाच्या ऐवजी आवश्यक वािल्याि ते 

एक चादर पाांघरायचे. हेच त्याांनी शेविपयंत ठेवले. ” 
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९ 

“इ. ि. १९१५ िाली गोखल्याांच्या िल्ल्याने गाांधीजींनी अहमदाबाद जवळ कोचरब नावाच्या 

गावी एक आश्रम िुरू केला. आश्रमच्या प्रत्येक िभािदाला अशी शपथ घ्यावी लागे की, 'मी 

खोिे बोलणार नाही, अबहिंिेवर ववश् वाि ठेवीन, िाधे जेवण घेईन, चोरी करणार नाही, माझ्या 

स्वत:िाठी पैिे जमा करणार नाही, कोणाला घाबरणार नाही, स्वदेशी वस्तू वापरीन, हाताने 

कातलेल्या िुताची हाताने ववणलेली खादी वापरीन, बहिंदुस्थानच्या भाषेमध्ये ववद्येचा प्रिार 

करण्याचा आणण अस्पृश्यता दूर करण्याचा प्रयत्न करीन.' 

“कोचरब आश्रमात अस्पृश्य लोक आणण उच्च जातीचे लोक बरोबर राहायचे. त्याांचे 

खाणेवपणे, उठणेबिणे िगळे बरोबर व्हायचे. तेथे िगळे िमान होते. कोणी उच्च नाही व कोणी 

नीच नाही. आश्रमात राहणार्याांना िुरुवातीला अिे राहणे जरा ववधचत्र वाित अिे. पण नांतर 

िगळ्याना िवय झाली. आपल्या देशात ह्यापूवी अिे कोठून झाले अिणार? पुष्कळ लोकाांना हे 

काही बरोबर होत नाही अिेच वािायचे. जे श्रीमांत लोक आश्रमाला पैशाची मदत करीत अित 

त्याांनी मदत करणे बांद केले. एक ददवि अिा उगवला की आश्रम चालवायला गाांधीजींजवळ 

दमडीपण उरली नाही. त्याांना काळजी वािायला लागली. िांध्याकाळच्या िुमाराि ते उदाि 

होऊन बिले होते. तेवढ्ात एकदम एक अनोळखी माणूि आश्रमात आला आणण तो तेरा हजार 

रुपयाांची रक् कम देऊन आल्या पावली वनघून गेला. जे देवाचे खरे भक् त आहेत, अल्लाचे बांदे 

आहेत त्याांना अडचणीच्या वेळी अशा रीतीने मदत धमळत अिते. 

“गाांधीजींचे काम, त्याांचा खरेपणा, त्याांचा प्रामाणणकपणा आणण त्याांचा त्याग पाहून 

रवीन्द्रनाथ िागोराांनी त्याांना 'महात्मा' म्हणायला िुरुवात केली. नांतर तर िगळा देश त्याांना 

'महात्मा' ह्या नावानेच ओळखू लागला. महात्माजी जेथे जात तेथे हजारो लोक त्याांच्या 

दशथनािाठी येऊ लागले. िवथजण त्याांच्या पाया पडत व त्याांची पायधूळ कपाळाला लावत.  
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“लोकाांचा इांग्रजाांच्या बद्दलचा वतरस्कार ह्यावेळी वाढत चालला होता आणण लोक 

त्याांच्यामुळे त्रािून गेले होते. लोकाांमध्ये धैयथ आणण उत्िाह वनमाथण व्हावा अिे गाांधीजींना जरुर 

वािायचे. परांतु इांग्रजाांच्या बद्दलचा त्याांचा दे्वष त्याांना पिांत नव्हता. हा दे्वष कोणत्याही प्रकारे 

लोकाांच्या मनातून वनघून जावा अशी त्याांची इच्िा होती. इांग्रज िरकारच्या बरोबर िक्कर घेणे हा 

काही पोरखेळ नव्ह,े ह्याची त्याांना पूणथ जाणीव होती. त्यािाठी त्याांना िांपूणथ देशातील िगळ्या 

लोकाांची मदत घेणे आवश्यक होते. म्हणून त्याांनी गरीब शेतकरी व मजूर ह्याांची च्स्थती 

िुधारण्यािाठी काम करायला िुरुवात केली. त्याांच्या िेवेत ते स्वत:ला देखील वविरले. 

इांग्लांड आणण जमथनी ह्याांच्यामधील लढाई ह्या काळात अगदी जोरात चालली होती आणण 

इांग्रजाांना ह्या लढाईत बहिंदुस्थानच्या लोकाांच्या मदतीची खूप जरूर होती त्याांनी गाांधीजींना 

आपल्याला मदत करण्यािाठी िमजावले. इांग्रज बहिंदुस्थानच्या लोकाांबरोबर ज्याप्रमाणे वागत 

होते ते पाहता दुिरा कोणी अिता तर त्याने त्याांना मदत केली निती. पण गाांधीजी तर शतू्रांच्या 

अडचणीचा फायदा घेण्यात मानीत नव्हते. मग इांग्रजाांच्या आगवतकपणाचा फायदा पण ते किे 

घेतील? ते तर इांग्रजाांचे काम करून त्याांना उपकाराच्या ओझ्याखाली दडपून त्याांच्याकडून 

बहिंदुस्थानिाठी स्वराज्य धमळववण्याची इच्िा करीत होते. सशवाय त्याांना अिेही वािे की 

भारतीयाांच्यावर इांग्रज जे अत्याचार करीत आहे ते वास्तववक इांग्रजाांच्या रिात नाही. अिे करणारे 

म्हणजे फि बहिंदुस्थानात येऊन राज्य करणारे काही इांग्रज अधधकारी आहते. बाकी इांग्रजाांना 

आपण प्रेमाने जजिंकू शकू अिे त्याांना वािे. अिे वाित अिल्यामुळे गाांधीजी स्वत: गावोगावी 

वफरले आणण लोकाांना युद्धािाठी िैन्यात भरती होण्यािाठी िाांगू लागले. ह्या कामािाठी त्याांनी 

रात्रीचा ददवि केला. ह्या कामात त्याांनी एवढे कष्ट केले की शेविी ते आजारी पडले. ते 

आजारपणातून उठण्या अगोदरच युद्ध िांपल्याची बातमी धमळाली आणण भरतीचे काम बांद 

करण्यात आले. ह्याच आजारपणात गाांधीजींनी शेळीचे दूध घ्यावयाला िुरुवात केली. तेव्हा 

पािून शेळीचे दूध आणण उकडलेल्या भाज्या हाच त्याांचा आहार झाला. आणण तोच त्याांनी 

शेविपयंत चालू ठेवला.” 
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हरी—“लढाई िांपल्यामुळे महात्माजी आणण देशातील िगळ्या लोकाांना खूप आनांद 

झाला अिेल नाही आई?” 

आई—“जगात मारामारी आणण कापाकापी बांद झाली. त्यामुळे िगळ्या लोकाांना आनांद 

झाला खरा. पण आपल्या देशाची च्स्थती त्यावेळी जरा ववधचत्रच होती. िगळ्या लोकाांना वाित 

होते की लढाई बांद होताच आपण इांग्रजाांिाठी जे बसलदान ददले त्याच्या बदल्यात आपल्याला 

थोडेिे स्वातांत्रय नक्कीच धमळेल आणण त्यामुळे शाांतीचे आणण आनांदाचे ददवि येतील. पण 

स्वातांत्रय किले नी काय? इांग्रजाांनी तर शाांतीच्या ऐवजी आपल्यावर पवहल्यापेक्षापण अधधक 

जुलूम करावयाि िुरुवात केली. आपल्या मोठ्यामोठ्या नेत्याांना लहान-िहान कारणाांवरून 

पकडून तुरुां गात डाांबून ठेवण्यािाठी आवश्यक अिे कायदे इांग्रज िरकारने पाि केले. अशा 

जुलमाच्या ववरुद्ध कलकत्यापािून कराचीपयंत आणण काश्मीरपािून कन्याकुमारीपयंत िगळ्या 

देशात रोषाची आणण रागाची लाि उिळली. गावोगावी िभा झाल्या आणण भाषणे झाली. लहान 

मुले, म्हातारी माणिे, स्त्री-पुरुष, बहिंदु-मुिलमान िवथजण अशा जुलमी कायद्याांचा भांग करण्यात 

तिेच वेळ आल्याि देशािाठी तन-मन-धन द्यावयाला तयार झाले. 

“गाांधीजी बरे झाले व बहिंडू—वफरू लागले. त्याांनी प्रेमाची ज्योत पेिवली व अांधारात 

प्रकाश पिरववला. देशातील िवथ लोकाांनी एक होऊन इांग्रजाांजवळ स्वराज्याची मागणी केली. 

गाांधीजी िवांचे पुढारी बनले. त्याांनी एक गोष्ट स्पष्ट केली की इांग्रजाांववरुद्धच्या लढ्ाांत बहिंिेचे 

नाविुद्धा अिता कामा नये. आपण फि शाांतीने आणण अबहिंिेने हा लढा देऊ इच्च्ितो. बहिंदु-

मुिलमान वगैरे िगळे खाांद्याला खाांदा णभडवून इांग्रज िरकार ववरुद्ध लढण्याि तयार झाले. 

गाांधीजींनी अिा एक ददवि ठरववला की ह्या ददवशी िबांध देशामध्ये हरताळ पाडायचा आणण 

िबांध देशात त्या ददवशी कामे बांद ठेवायचे. बहिंदु-मुिलमान िगळ्याांनी त्या ददवशी उपाि बकिंवा 

रोजा करायचा. मांददरात, मसशदींत आणण गुरुद्वाराांत ईश्वर आपल्या देशाला स्वतांत्र करो ह्यािाठी 

प्राथथना करायची. 
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“हरताळ आणण त्या ददवशीच्या कायथक्रमाची बातमी िवथ देशभर पिरली. िरकारला 

अिली गोष्ट कशी आवडणार? तेव्हा आपल्या कामात अडथळा आणण्यािाठी आणण दाबून 

िाकण्यािाठी त्याांनी तर्हतर्हचे अत्याचार करणे िुरू केले. अमृतिरच्या जालीयनवाला बागेत 

भरलेल्या िभेवर ‘जनरल डायरच्या' हकुमाने गोळ्या झाडण्यात आल्या. शेकडो वन:शस्त्र पुरुष, 

स्त्स्त्रया, मुले, तरुण मांडळी, त्याचप्रमाणे वृद्ध त्याला बळी पडले. पांजाबमध्ये हजारो लोकाांना 

पकडून तुरुां गात डाांबून ठेवण्यात आले. 

“पोस्ि, तार आणण रेल्वे िवथच बांद अिल्यामुळे पांजाबची ही बातमी गाांधीजींना त्या ददवशी 

कोठून धमळणार? पण अिली गोष्ट थोडीच लपून रहणार आहे? थोड्याच ददविात पांजाबमधील 

अत्याचार आणण तेथील लोकाांवर  बेतलेल्या प्रिांगाची बातमी कशी का होईना गाांधीजींपयंत 

पोहोचल्यासशवाय रावहली नाही. ही दुख खद गोष्ट ऐकल्याबरोबर त्याांचे हृदय भरून आले आणण 

दुख खी मनाने ते पांजाबच्या मदतीिाठी जावयाला वनघाले. परांतु ते अमृतिरला पोहोचण्यापूवी 

िरकारने रस्त्यातच त्याांना अिक केली आणण परत मुांबईला आणून त्याांना िोडून ददले. 

“इांग्रज िाम्राज्याची िगळी शक् ती गाांधीजींना दाबून िाकण्याच्या कामी लावण्यात आली. 

परांतु अशा जुलूम जबरदस्तीने गाांधीजी काही बहिंमत हारणारे नव्हते. त्याांनी पवहल्यापेक्षाही अधधक 

वनभथय बनून आपले काम चालू ठेवले. आणण देशातल्या िगळ्या जातींना एकत्र करण्याचे प्रयत्न 

िुरू केले. त्याांच्या पररश्रमाांना यश धमळाले. बहिंदू आणण मुिलमान नेते एका झेंड्याखाली एकत्र 

झाले. खरे स्वातांत्रय धमळववण्यािाठी दोन्ही जमातींना एकत्र करण्याव्यवतररक् त अजून दुिरी 

पुष्कळ तयारी करणे बाकी होती. गाांधीजी अिे मानीत की वनबथलाांच्या मनातून बलवानाांच्या 

बद्दलची, गररबाांच्या मनातून श्रीमांताांच्या बद्दलची, हररजनाांच्या मनाांतून ब्राह्मणाांच्या बद्दलची आणण 

शेतकर्याांच्या मनाांतून जमीनदाराांच्या बद्दलची भीती नावहशी होईल, तिेच जेव्हा भारतीयाांच्या 

मनाांतून इांग्रजाांच्या बद्दलची भीती नावहशी होईल तेव्हाच खरी स्वतांत्रता धमळाली अिे म्हणता 

येईल. म्हणून त्याांनी त्यािाठी प्रयत्न िुरू केले. ते नेहमी आवजूथन िाांगत की लोकाांच्या मनाांतून 
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कोणत्याही प्रकारची भीती दूर करण्यािाठी व त्याचप्रमाणे त्याांना स्वतांत्र करण्यािाठी ित्य आणण 

अबहिंिेचे पालन िवांत अधधक आवश्यक आहे. 

“आजपािून २००० वषाथपूवी महात्मा बुद्धाने बहिंदुस्थानातील लोकाांना अबहिंिेचा जो धडा 

सशकववला होता तोच धडा महात्माजींनी पुन्हा सशकववला. ते म्हणत की कोणाचाही प्राण घेणे हे 

िवांत मोठे पाप आहे. त्याचबरोबर ते अिेही म्हणत की िगळ्याांनी आपल्या देशाच्या व स्वत:च्या 

स्वातांत्रयािाठी लढले पावहजे. पण ही लढाई आपण जीवघेण्या हत्याराांनी नव्हे तर अबहिंिेने व 

शाांतीने लढू. झोपी गेलेल्या भारतीयाांना त्याांनी हलवून हलवून जागे केले. स्वतांत्रयािाठी जागृत 

करण्याकरता त्याांनी गावोगावी आपले कायथकते पाठववले. हे कायथकते लोकाांना कातायला, 

ववणायला तिेच सलहायला वाचायला पण सशकववत. लोकाांनी अस्पृश्यता मानू नये, त्याचप्रमाणे 

दारू वपऊ नये ह्यािाठी ते प्रचार पण करीत जे काम दुिर्याने करावे अशी महात्माजींची इच्िा 

अिे ते काम ते स्वत:आधी करीत. म्हणून लोकाांना त्याांनी कातायला िाांवगतले त्याचबरोबर ते 

स्वत: पण कातण्याि सशकले. तुला आश् चयथ वािेल की थोड्याच ददविात ते दोन्ही हाताांनी िूत 

कातायला सशकले. 

“ह्याप्रमाणे महात्माजी बहिंदुस्थानच्या लोकाांना जागे करून स्वराज्याच्या लढ्ािाठी तयार 

करीत होते. तेवढ्ात अशी बातमी आली की इांग्लांडच्या राजाचा ज्येष्ट राजपुत्र बहिंदुस्थानच्या 

भेिीिाठी येत आहे. ह्याप्रिांगी लोक त्याचे कोणत्याही प्रकारे स्वागत करू इच्च्ित नव्हत.े िरकार 

स्वत:ची ऐि दाखववण्यािाठी 'वप्रन्ि ऑफ वेल्ि'ला येथे बोलावत आहे, अशी त्याांची तक्रार होती. 

िवाथनी ठरववले की कोणीही धमरवणुकीत अथवा िभेत भाग घ्यायचा नाही. त्यामुळे एकीकडे 

जेव्हा वप्रन्ि ओफ वेल्िची धमरवणुक मुांबईच्या शुकशुकाि अिलेल्या बाजारातून जात होती 

त्यावेळी दुिरीकडे लोकाांनी परदेशी कपड्याांचे ढीग करून त्याांची होळी करण्याचा कायथक्रम िुरू 

केला होता. कारण त्याकाळी स्वदेशी माल वापरण्याचा खूप प्रचार चालला होता. 

“हा कायथक्रम खूप शाांतपणे चालत होता त्यावेळी अहमदाबाद आणण मुांबईमधील 

माथेवफरू लोकाांनी आवेशात येऊन दांगे केले. काही इांग्रजाांवर दगडफेक करण्यात आली. ज्या 
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पारशी लोकाांनी राजपुत्राच्या स्वागतात भाग घेतला होता त्याांना मारण्यात आले. िाम तोडल्या 

आणण दारूच्या दुकानाांमधे घुिून त्याांची अगदी नािधूि केली. गाांधीजींना जेव्हा ही गोष्ट कळाली 

तेव्हा दांगे शाांत करण्यािाठी ते स्वत: मोिारीत बिून वनरवनराळया दठकाणी वफरले. 

“एका दठकाणी त्याांनी जखमी झालेल्या सशपायाांना खािेवर बेशुद्धअवस्थेत पडलेले 

पावहले. गाांधीजींनी मोिार थाांबववली व ते खाली उतरले. ते उतरताच लोकाांनी त्याांना घेरले आणण 

ते िगळे 'महात्मा गाांधीकी जय' अशी घोषणा करू लागले आपल्या नावाने अशा प्रकारचे दांगे 

आणण अत्याचार होत आहेत हे पाहून त्याांना खूपच वाईि वािले. त्याांनी लोकाांना थोड्या कडू पण 

स्पष्ट गोष्टी िाांवगतल्या आणण िमजाववले की इांग्रज िरकारबरोबर अशा रीतीने लढण्यात गाांधी 

आणण अबहिंिा दोघाचाही पराजय आहे. बहिंिेने धमळालेल्या स्वातांत्रयाची मला मुळीच जरूर नाही 

गाांधीजींची ही गोष्ट लक्षात येताच लोकाांना आपण केलेल्या कामाबद्दल पश् चात्ताप झाला. 

गाांधीजींनी त्या जखमी सशपायाांना इस्स्पताळात पोहोचववले. एकीकडे गाांधीजी लोकाांना अशा 

रीतीने िमजावून शाांत करीत होते तर दुिरीकडे शहरातील एका भागात वनघालेल्या धमरवणुकीवर 

पोलीिाांनी गोळीबार केल्याची बातमी आली ही बातमी पिरताच शहरात हाहाकार माजला आणण 

दठकदठकाणी दांगे िुरू झाले भडकलेल्या लोकाांच्या झुांडीनी दठकदठकाणी दुकाने तोडली व 

त्याचप्रमाणे बि व िाम ह्याांना आग लावली. लोकाांनी जे करू नये ते केले. 

“लोकाांना अशा तर्हेने वबथरलेले पाहून गाांधीजींनी उपाि करण्याचे ठरववले. ते म्हणाले, 

“लोकाांनी ज्या प्रकरचे वतथन केलेले आहे ते योग्य नाही आणण त्याची सशक्षा मी स्वत: भोगीन. 

आपण अबहिंिा व्रताचा भांग केला आहे. ज्या बहिंदु-मुिलमान बांधूांनी ह्या व्रताचा भांग केला आहे व 

ज्याांनी आपल्या पारशी, खिस्ती व इांग्रज बांधूांना त्राि ददला आहे त्याांनी त्याांची क्षमा मावगतली 

पावहले. जोपयंत ते त्याांची क्षमा मागणार नाहीत तोपयंत मी उपाि िोडणार नाही. 

“आणण शेविी गाांधीजींना पावहजे होते तिेच झाले. िवथ पक्षाांचे नेते एकत्र होऊन 

गाांधीजींकडे आले आणण त्या िवाथनी गाांधीजींना िाांवगतले की प्रत्येक मारामारी करणार्याने 

ज्याांना त्राि ददला होता त्याांची माफी मावगतली आहे, आणण मान्यपण केली आहे. नेत्याांकडून 
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अशा प्रकारची खात्री धमळाल्यावरच गाांधीजींनी उपाि िोडला. त्या ददविापािून त्याांनी जोपयंत 

बहिंदुस्थानला स्वराज्य धमळणार नाही तोपयंत दर िोमवारी मौन पाळण्याचे व्रत घेतले." 

हरी—“आई, गाांधीजी दर िोमवारी कशा करता मौन पाळीत अित?” 

आई—“त्यामुळे त्याांना खूप ववश्राांती धमळत अिे. त्याांना चचिंतन व मनन करण्याि पावहजे 

अिलेला वेळ धमळत अिे. सशवाय त्याांच्या वतथमानपत्रािाठी लेख वगैरेपण ते त्या ददवशी सलहू 

शकत अित." 
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१० 

“गाांधीजी अबहिंिक लढा चालू ठेवावा की नाही ह्या ववषयी ववचार करू लागले. मुांबईचे दांगे पाहून 

त्याांना वािले की अजून लोक अबहिंिक लढ्ािाठी पुरेिे तयार झालेले नाहीत. लढा चालू 

अिताना ते आवेशात येऊन दांगा करतील अशी त्याांना भीती वािे. परांतु दुिर्या शहराांत 

मुबईिारखे घडले नव्हते. तेथून बातम्या आल्या की ित्याग्रह आणण हरताळाच्या वेळी लोकाांनी 

िांपूणथ शाांतता पाळली होती. िवथ देशातून अशा बातम्या आल्यावर त्याांनी लढा चालू ठेवायाचे 

ठरववले. 

“हरताळानांतर पुष्कळ लोकाांनी परदेशीमाल वापरण्याचे िोडून ददले परदेशी मालाच्या 

अशा बवहष्काराने इांग्लांडच्या पुष्कळ कारखान्यानाां खूप नुकिान िहन करावे लागले. परदेशी 

मालाच्या बवहष्काराची ही चळवळ दाबून िाकण्यािाठी िरकारने आपल्या मोठयामोठया 

पुढार्याांना अिक केली व त्याांना तुरुां गात डाांबून ठेवले. मोतीलाल नेहरु, देशबांधू धचत्तरांजनदाि, 

लाला लाजपतराय, मौलाना आझाद तिेच दुिरे शेकडो देशभि ह्या चळवळीत तुरुां गात गेले 

होते. 

“अशा पररच्स्थतीत दुिरे कोणी अिते तर भीतीने त्याची गाळण उडाली अिती व तो 

हातपाय गाळून बिला अिता. परांतु गाांधीजींनी स्वातांत्रयाचा झेंडा फडकत ठेवला आणण 

िरकारचा िामना करण्यात थोडी देखील वपिेहाि केली नाही. त्याांनी व्हॉईिरॉयला आपल्या 

पुढार्याांना िोडून देण्यािाठी वारांवार ववनांती केली. पण व्हॉईिरॉयनी तिे करण्याि नकार ददला. 

“स्वातांत्रयाचा लढा जोरात चालू होता. लढ्ात ववजय आपला होईल अिे वािले होते. 

एवढ्ात अचानक बातमी आली की महात्माजींनी लढा थाांबववला आहे. अचानक लढा का 

थाांबववण्यात आला ते कोणाला कळले नाही. महात्माजी इांग्रजाांना घाबरून गेले, महात्माजींनी 

इांग्रजाांबगोबर तडजोड केली अशा तर्हेतर्हेच्या अफवा पिरायला लागल्या. परांतु जे िमजूतदार 

होते त्याांना खरी हकीकत काय अिावी ह्याचा अांदाज आला होता.” 
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हरी—“आई ! खरी गोष्ट काय होती? गाांधीजींनी लढा का थाांबववला?" 

आई—“त्याचे अिे होते की स्वातांत्रयाच्या लढ्ाच्या िुरुवातीपािूनच गाांधीजींनी अबहिंिेचे 

तत्त्व लक्षात ठेवण्यािाठी लोकाांना अनेकवेळा िमजाववले होते. इांग्रज िाम्राज्यािारख्या 

जबरदस्त िाप्राज्याववरुद्ध लढणे म्हणजे काही िाधी िुधी गोष्ट नव्हती. सशवाय लोक िरकारचा 

िामना करतील तेव्हा िरकार लोकाांना दांड करेल, त्याांच्यावर लाठी चालवेल आणण गोळीबार 

करेल, ही गोष्ट पण गाांधीजी जाणून होते. अशा वेळीदेखील शाांत राहणे ही अबहिंिेची खरी किोिी 

आहे. िांपूणथ देशभर दठकदठकाणी लोक िववनय कायदेभांग करीत होते आणण त्याच्या बदल्यात 

धमळणारा पोलीिाांचा लाठीमार देखील शाांतपणे िहन करीत होते. परांतु उत्तर-प्रदेशातील 

गोरखपूर जजल्ह्यातील चौरीचौरा गावी ह्याच्या उलि घडले. तेथील काही तरुणाांनी पोलीिाांच्या 

लाठीचे उत्तर मारामारी करून ददले. त्याांनी एका पोसलि चौकीला आग लावली आणण ती जाळून 

िाकली. २१ सशपाई त्यात जळून मेले. त्या लोकाांच्या अशा वागण्याने महात्माजींना फार दु:ख 

झाले. त्याांनी लढा बांद करण्याचा आदेश ददला आणण म्हिले की 'बहिंिेचा द्वारा म्हणजेच एका 

माणिाला देखील मारुन बकिंवा त्राि देऊन धमळवलेल्या स्वातांत्रयाचा माझ्यामते काहीही उपयोग 

नाही; अशा तर्हेने स्वतांत्र होण्यापेक्षा तर गुलामी हजारपिीने चाांगली.' त्याांनी चौरीचौराच्या 

घिनेबद्दल स्वत:लाच जवाबदार धरले आणण म्हिले की आपल्या देशातील लोक अजून अबहिंिेचा 

खरा अथथ िमजले नाहीत आणण जोपयंत ते अबहिंिेचे खरे स्वरूप िमजणार नाहीत तोपयंत ते 

ित्याग्रह करू शकणार नाहीत. ित्याग्रहािाठी ित्य, नम्रता, धैयथ, योग्य िमज, त्याग तिेच शतू्र 

अथवा धमत्र िगळ्याबद्दल प्रेमभाव ठेवण्याची शक् ती आवश्यक आहे. 

“अशा रीतीने स्वत:च्या आणण आपल्या देशवािीयाांच्या चुकीची स्पष्ट कबुली देऊनच ते 

थाांबले नाहीत, तर त्याांनी प्रायणश्चत्त म्हणून पाच ददविाांचा उपाि करण्याचे ठरववले. हा उपाि 

करण्यािाठी ते मुांबईहून परत िाबरमती आश्रमात आले. तेथे राहून िवथ देशात अबहिंिेचा प्रचार 

करण्याची त्याांची इच्िा होती, पण ते िाबरमतीला पोहोचले आणण चौर्थया ददविी त्याांना िरकारने 

अिक केली. ते तुरुां गात गेले त्या ददवशी कस्तुरबा ह्याांनी देशवािीयाांना परदेशी कपड्याांचा 
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बवहष्कार करुन स्वदेशी कपडे घालण्याचा, कातण्याचा, अस्पृश्यता वनवारण करण्याचा व देशाचा 

प्रगतीिाठी कामात गुांतून जाण्याचा आदेश ददला. 

“गाांधीजींनी तुरुां गात िवथ अडचणी हितमुखाने िहन केल्या. तुरुां गात ते रोज िकाळी 

उठून गीता वाचीत. दुपारच्या वेळी ते कुराण वाचीत. िांध्याकाळी एका धचनी खिश्चन 

माणिाबरोबर ते बायबल वाचीत आणण िूत कातीत. ह्या व्यवतररि जो वेळ उरायचा ह्यात: ते 

उदूथ आणण तामीळ ह्या दोन भाषा वाचण्याि व सलवहण्याि सशकले. 

त्यावेळी गाांधीजी आपल्या डोळ्यािमोरून दूर होते पण आपल्यापैकी प्रत्येकाच्या मनात 

त्याांचे नाव नेहमी घोळत अिे. त्याांना तुरुां गात जाऊन दोन वषे पण झाली नितील तेवढ्ात त्याांची 

तब्येत खूप वबघडली आणण ते आजारी पडले. त्याांच्या आजाराच्या बातमीने िबांध देश काळजीत 

पडला. िरकारने त्याांना िहा मवहन्यापयंत तुरुां गातच ठेवले आणण िहा मवहन्यानांतर गाांधीजी बरे 

होतील अिे कोणतेही धचन्ह न ददिल्यामुळे त्याांना पुण्याच्या िरकारी इस्स्पताळात पाठवून 

देण्यात आले. तेथील एका मोठ्या डॉक्िराांनी गाांधीजींचे अॅपेंधडक्िचे ओपरेशन केले. थोड्या 

ददविाांनी ते वाचतील अशी बातमी िार्या देशात पिरली आणण लोकाांच्या आनांदाला िीमा 

रावहली नाही. 

“फेब्रुवारीच्या िुरुवातीला िरकारने गाांधीजींना जेलमधून िोडले आहे अशी बातमी 

आली. तुरुां गातून िुिल्याबरोबर गाांधीजींनी त्यावेळचे कााँग्रेिचे अध्यक्ष श्री मौलाना महांमद अली 

याना एक पत्र सलवहले ह्या पत्रात त्याांनी कळववले होते की 'अशा प्रकारे िुिल्याने मला मुळीच 

आनांद झाला नाही, जोपयंत िहा वषथ पूणथ होत नाहीत तोपयंत मी स्वत:ला िरकारचा कैदी 

िमजेन आणण स्वातांत्रयाच्या लढ्ात िरकारच्या ववरुद्ध अजजबात लढणार नाही. 

“पुण्याच्या इस्स्पतळातून गाांधीजींना मुांबईजवळ जहुूच्या िमुद्रवकनारी पाठववण्यात आले. 

येथे त्याांची तब्येत िुधारायला लागली. जुहूमध्ये मोतीलाल नेहरु, देशबांधू धचत्तरांजनदाि आणण 

पांधडत जवाहरलाल नेहरु वगैरे िवथच पुढारी त्याांना भेिायला येत. त्या िवांना देश स्वतांत्र 
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करण्याचा ध्याि लागला होता. गाांधीजी तािन्ताि त्याांच्याबरोबर स्वराज्याच्या गोष्टी करीत. 

त्याांना एक गोष्ट स्पष्ट ददित होती की जोपयंत आपल्या देशातून गररबी, अज्ञान, स्पृश्य-

अस्पृश्याांमधील भेदभाव आणण बेकी दूर होणार नाही तोपयंत देश पुढे येऊ शकणार नाही व 

त्याचप्रमाणे गुलामीची बांधने पण दूर होऊ शकणार नाहीत. 

“तब्येत चाांगली होताच गाांधीजींनी बहिंदुस्थानची च्स्थती िुधारण्यािाठी अथाग प्रयत्न िुरू 

केले. जर लोक कातणे आणण ववणणे सशकतील तर ते परदेशी कापड वापरणे बांद करतील. 

एवढ्ािाठी दठकदठकाणी लोकाांना कातणे आणण ववणणे सशकववण्याचे िुरू करण्यात आले. 

दारुबांदी आणण अस्पृश्यता वनवारणाचा प्रचार पण करायला त्याांनी िुरुवात केली. दुही दूर 

करण्यािाठी गाांधीजींनी देशभर स्वत: प्रवाि केला.  

“गाांधीजींनी म्हिल्याप्रमाणे करून दाखववले. ते िरकारच्या ववरुद्ध लढले नाहीत पण 

िरकारला अशी भीती होती की जर बहिंदू, मुिलमान, पारशी आणण खिस्ती िगळे स्वराज्य 

धमळववण्यािाठी एका झेंड्याखाली एकत्र झाले तर वािेल तेवढे मोठे िरकार अिेल तरी ते 

त्याांच्यािमोर दिकू शकणार नाही. म्हणून काही िरकारी अधधकार्याांनी बहिंदू व मुिलमान ह्या 

दोहोंच्यामधे फूि पाडून त्याांची एकी तोडण्याचे कारस्थान िुरू केले." 

हरी—“आई ! पण बहिंदु आणण मुिलमान अशा अधधकार्याांची गोष्ट मानून त्यात अडकले 

का?" 
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११ 

आई—“हरी ! दोन माणिाांमध्ये वतरस्कार उत्पन्न करणे व त्याांच्यामध्ये फूि पाडणे वकती िोपे 

आहे. आणण दोन माणिाांना जोडणे त्याांच्यामध्ये प्रेम उत्पन्न करणे वकती अवघड आहे हे काय 

तुला माहीत नाही? मूखथ बहिंदू आणण मूखथ मुिलमान आपला रस्ता चुकले, गाांधीजींचा प्रेमाचा 

िांदेश ते वबिरले. एकमेकाबरोबर भाांडू लागले आणण थोड्याच वेळात स्वातांत्रयाचे ध्येय 

डोळ्यािमोरून दूर झाले. 

“बहिंदू आणण मुिलमानाांना अशा रीतीने भाांडताना व एकमेकाांचा रक् तपात करताांना पाहून 

महात्माजींना अपार दु:ख झाले. ददल्लीमधे बहिंदू आणण मुिलमानाांमध्ये अिा दांगा झाला म्हणून 

महात्माजी तेथे गेले आणण त्याांनी तेथे २९ ददविाांचा कडक उपाि केला. आपल्या उपािाने व 

प्राथथनेने ते लोकाांमध्ये एकमेकाबद्दल प्रेम जागृत करू इच्च्ित होते. 

“उपािाचे ११ ददवि तर लोकाांनी किेबिे काढले. १२ व्या ददवशी डॉक्िर म्हणाले की 

आता जर गाांधीजींनी उपाि िोडला नाही तर त्याांच्या जजवाला धोका आहे. ही बातमी ऐकताच 

देशाबर जणू काही अांधार पिरला. गाांधीजींच्या िवथ िाथीदाराांनी तिेच डॉक्िराांनी गाांधीजींना 

उपाि िोडण्याबद्दल खूप आग्रह केला. त्या ददवशी गाांधीजींचा मोनवार होता. त्यामुळे त्याांनी 

एका धचट्टीवर सलहून कळववले की 'ईश्वरावर ववश् वाि ठेवा, प्राथथनेची शिी मोठी आहे.' ती रात्र 

फारच भयानकपणे िरली. िवथ लोकाांनी िांपूणथ रात्र जागून गाांधीजींचे प्राण वाचववण्यािाठी 

ईश् वराची प्राथथना केली." 

हरी—“आई ! तर मग देवाने त्या लोकाांची प्राथथना ऐकली का?" 

आई—“हो, त्याने आपल्या िवांची प्राथथना ऐकली. दुिर्याच ददवशी िकाळी 

महात्माजींची तब्येत पूवीपेक्षा खूप चाांगली आहे अशी बातमी देशभर पिरली. २१ ददवि पूणथ 

झाल्यावर गाांधीजीनी उपाि िोडला. उपाि िोडतेवेळी ते खूप आनांदी ददित होते. 
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“त्या ददवशी गाांधीजीचे िवथ िाथीदार िकाळी चारला उठले. उठून प्राथथना केली. दुपारी 

बारा वाजता गाांधीजी उपाि िोडणार होते. उपाि िोडण्यापूवी िवाथत आधी कुराण वाचण्यात 

आले. कुराण वाचल्यावर एका खिस्ती धमत्राने एक गाणे म्हिले. त्या गाण्यानांतर गीतापाठ 

करण्यात आला आणण त्यानांतर गाांधीजी िांत्रयाचा रि प्याले व त्याांनी उपाि िोडला. 

“ह्या प्रिांगी पांधडत मोतीलाल नेहरु, देशबन्धू धचत्तरांजनदाि, मौलाना आझाद, मौलाना 

शौकत अली, डॉ. अनिारी, मौलाना महांमद अली, हकीम अजमलखान तिेच स्वामी श्रद्धानांद 

वगैरे जे बहिंदू-मुिलमान पुढारी हजर होते त्याांनी गाांधीजींना वचन ददले की बहिंदू-मुिलमान 

एकतेिाठी ते शक् य ते िवथ करतील. गाांधीजींच्या ह्या उपािानांतर फार कालपयंत बहिंदू-मुच्स्लम 

एकता कायम रावहली.  

“त्यानांतर गाांधीजींनी अस्पृश्यता वनवारणाचे काम हाती घेतले आणण स्पृश्या—

अस्पृश्यामधील भेदभाव दूर करण्यािाठी त्याांनी प्रयत्न करण्याि िुरुवात केली. त्याकाली 

त्रावणकोरचे ब्राह्मण हररजनाांना मुख्य रस्त्यावरून जाऊ देत नव्हते. हे िमजल्याबरोबर गाांधीजी 

लगेच त्रावणकोरला गेले. तेथे त्याांनी आपले ित्याग्रहाचे जुने शस्त्र पुन्हा आजमावले आणण 

त्रावणकोरचे िगळे रस्ते हररजनाांिाठी मोकळे केले. 

“ह्याच िुमाराि गुजरातच्या बारडोली तालुक्यामध्ये शेतकरी व िरकार ह्याांच्यामध्ये लढा 

िुरू झाला. गाांधीजींना ही गोष्ट कळली. िरकार शेतकर्याांवर जुलूम करीत आहेत अिे 

िमजताच त्याांनी िरदार वल्लभभाई पिेल ह्याांना बारडोलीला पाठववले आणण त्याांना शेतकर्याांचे 

नेतृत्व करण्याि िाांवगतले. चातुयाथने व अथाांग पररश्रमाने िरदाराांनी िरकारवर मात केली. 

बारडोलीच्या लढ्ात शेतकर्याांचा ववजय झाला. 

“देशात अशाांती चाांगलीच वाढत चालली होती. िबांध देशात ‘महात्मा गाांधीकी जय' अिा 

जयघोष होत होता. बहिंदुस्थानला िांपूणथ स्वतांत्रता धमळवून देण्यािाठी लोक तुरुां गात जायला तिेच 

स्वत:चे बसलदान करायला तयार झाले. 
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“१९३० िाली कााँग्रेिने वतरांगी झेंडा राष्ट्रध्वज म्हणून स्वीकारला. महात्मा गाांधीनी तर 

१९२९ िालापािून तो राष्ट्रध्वज म्हणनू स्वीकारला होता. 

“ह्या झेंड्यामध्ये वरचा केशरी रांगाचा पट्टा शौयाथचे प्रतीक आहे. मधला पाांढरा पट्टा 

पववत्रतेचे आणण खालचा वहरवा पट्टा शाांती व आनांदाचे प्रतीक आहे. मध्ये जो चरखा आहे तो 

पररश्रम व काबाडकष्टाांची कदर करण्याचा उपदेश देत आहे. हा झेंडा कोणा एका धमाथचा बकिंवा 

जातीचा नाही पण िवथ जनतेचा आहे. त्याचा आदर करणे हे प्रत्येक भारतीयाचे कतथव्य आहे. 

 

दाांडीकूच – १९३० 

“बहिंदुस्थानातील लोक स्वातांत्रय धमळववण्यािाठी आतुर होते. पण इांग्रज त्याांची मागणी 

धुडकावून लावत होते. म्हणून गाांधीजी कायदेभांग करून िरकारववरुद्ध ित्याग्रह करू इच्च्ित 

होते. ते अशा कायद्याचा भांग करू इच्च्ित होते की जो तोडल्याने िवथिामान्य जनतेला फायदा 

झाला अिता. त्याांनी धमठाच्या कायद्याचा भांग करण्याचे ठरववले. मीठ हे गरीब तिेच श्रीमांत 

िवांना आवश्यक आहे. िमुद्राच्या पाण्यामधून आणण ववसशष्ट दठकाणच्या जधमनीतून वािेल 

त्याला मीठ बनववणे शक् य अिे. पण िरकारनी अिा कायदा केला होता की िरकारसशवाय 

कोणालाही मीठ बनववण्याची परवानगी नव्हती. अशाने िरकार मीठाच्या द्वारे हवा तेवढा कर 

विूल करू शकत होते. गाांधीजींच्या मते धमठावरील कराचा बोजा श्रीमांतापेक्षा गररबाांवर जास्त 
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पडत होता. म्हणून त्याांनी धमठाचा कायदा मोडण्यािाठी तयारी करण्याि िुरवात केली. आणण 

गुजरातच्या दाांडी ह्या गावी जाऊन मीठ बनववण्याचे ठरववले. दाांडीला जाण्यापूवी त्याांनी उपाि 

केला आणण ७९ िाथीदाराांबरोबर िाबरमती येथील आश्रमातून दाांडीला जाण्यािाठी कूच केले. 

िवांपुढे गाांधीजी आणण त्याांच्यामागे त्याांचे िाथीदार तीन तीनच्या ओळीत वनघाले. प्रत्येक 

ित्याग्रह्याने खाांद्यावर एक काठी घेतली होती व वतच्या िोकाला एक लहानशी वळकिी लिकत 

होती. गाांधीजी जेथनू जेथून जात होते तेथे तेथे लोक त्याांच्या दशथनािाठी येत. पाणी शशिंपडून रस्ते 

तयार ठेवत. फुलानारळाांनी िवथजण त्याांचे स्वागत करीत. रस्त्यात ते थाांबत, भाषणे करीत आणण 

उपदेश देऊन पुढे जात. ह्या प्रमाणे चालता चालता १२ माचथला वनघालेले गाांधीजी ५ एवप्रलला 

दाांडीला पोहोचले. दाांडी हे गुजरातच्या िमुद्रवकनारी आलेले एक गाव आहे. अहमदाबादहून ते 

२०० मैल दूर आहे.  

“महात्माजींनी कायदेभांग करून मीठ तयार केल्याबरोबर जणू काही झोपलेला िारा देश 

जागा झाला. लोकाांनी दठकदठकाणी मीठ तयार केले आणण िववनय कायदेभांग केला. िरकार 

देखील वततक्याच कू्ररपणे त्याांच्यावर तुिून पडले. 

“४ मे रोजी रात्री हत्यारबांद पोसलिाांनी गाांधीजींच्या झोपडीला घेरले. गाांधीजी आणण त्याांचे 

िाथीदार शाांतपणे झोपले होते. तेवढ्ात एका इांग्रज अधधकार्याांने गाधींजींच्यावर बेिरीचा 

प्रकाश िाकून ववचारले, “तुम्ही मोहनदाि करमचांद गाांधी आहात?' गाांधीजी म्हणाले, “तुम्ही 

मला घेऊन जाण्यािाठी आला आहात? थोडा वेळ बिा. मी तोंड धुऊन तुमच्या बरोवर येतो.' 

गाांधीजींनी दात घािले आणण तोंड धुतले. पोलीि अधधकारी त्याांची वळकिी घेऊन उभा रावहला. 

तोंड धुऊन गाांधीजींनी प्राथथना करण्यािाठी थोडा वेळ थाांबण्याची परवानगी मावगतली. आपल्या 

िाथीदाराांबरोबर त्याांनी प्राथथना केली आणण भजन म्हिले. िवांनी एकामागून एक महात्माजींना 

नमस्कार केला. एका सशपायाने खादीच्या दोन लहान वपशव्या उचलून घेतल्या. ह्या वपशव्याांमधे 

गाांधीजींनी आवश्यक वस्तु घेतल्या होत्या. गाांधीजी िवांत पुढे वनघाले आणण मोिारीत बिले. 
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त्याांच्या मागून पोलीि पण मोिारीत बिले. अशा प्रकारे रात्रीच्या वेळ पोलीि चोराप्रमाणे आले 

व गाांधीजींना पकडून घेऊन गेले." 

हरी—“पण त्या िगळ्याांनी आरडाओरड का केली नाही? आरडाओरड केली अिती तर 

लोक धावत आले अिते, आणण त्याांना पोसलिाांच्या तावडीतून िोडववले निते का?” 

आई—“पोलीि बकिंवा िरकारचा ववरोध करण्यात बहिंिा बकिंवा जबरदस्ती करावी लागली 

अिती आणण गाांधीजींची तिे करण्याची कधीच इच्िा नव्हती हे तर तुला माहीत आहे. तरी तू 

अिा प्रश् न ववचारतोि?” 

हरी—“होय आई ! ही गोष्ट तर माझ्या लक्षातच रावहली नाही. ठीक, पण त्यानांतर काय 

झाले ते तर िाांग.” 
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१२ 

आई—“आठ मवहने गाांधीजी तुरुां गात होते. ते तुरुां गातून िुिले त्यावेळी देशाची च्स्थती बदलून 

गेली होती. देशावर गाांधीजींचा एवढा काही प्रभाव होता की आपल्या ताकतीची घमेंड अिणार्या 

इांग्रज िरकारला गाांधीजींच्या बरोबर तडजोड करावी लागली. 

“तडजोड करण्यािाठी इांग्लांडमध्ये गोलमेज पररषद झाली. कााँग्रेिने गाांधीजींना आपला 

प्रवतवनधी म्हणून ह्या पररषदेत पाठववले. वनघताना गाांधीजींनी देशातील लोकाांना वचन ददले की 

तुम्ही माझ्यावर जो ववश् वाि ठेवला आहे तो मी फोल होऊ देणार नाही, एवढी मी तुम्हाला खात्री 

देतो. 

“१२ िप्िेंबर रोजी गाांधीजी लांडनला पोहोचले. तेथील वतथमानपत्रात त्याांचे मोठमोठे फोिो 

प्रसिद्ध झाले. एका वतथमानपत्रवाल्याने एक काल्पवनक धचत्र काढून त्यात महात्माजी वप्रन्ि ऑफ 

वेल्िच्या पाया पडत आहेत अिे दाखववले. हे धचत्र पाहून गाांधीजी हिून म्हणाले, “ज्याांना 

आपण* देशातील अत्यन्त गरीब भांग्याांच्याही पाया पडायला मी तयार आहे. अशा 

अस्पृश्याांच्यापुढे मान वाकववण्यात काही कमीपणा नाही; पण इांग्लांडच्या राजकुमाराच्याच काय 

पण राजाच्या देखील पाया पडायला मी तयार नाही.'  

“गोलमेज पररषदेत भाषण करताना गाांधीजींनी म्हिले की, 'बहिंदुस्थानमध्ये कोणत्याही 

प्रकारे इांग्रजाांना कमीपणा येईल अिे करण्याची माझी मुळीच इच्िा नाही. हाां, येवढे मात्र खरे की 

इांग्रजाांनी बहिंदुस्थानला आपल्या बरोबरीचा मानावे आणण त्याच प्रमाणे आपल्या बरोबरीच्या 

देशाांशी ते ज्या प्रकारची वागणूक ठेवतात त्या प्रकारची वागणूक त्याांनी बहिंदुस्थान बरोबर पण 

ठेवावी. ' 

“पररषद पूणथ झाल्यावर राजाने आणण राणीने िवथ—िभािदाांना आपल्या राजमहालात 

भेिीला बोलावले. इतर िगळे िभािद एका पेक्षा एक उत्तम िूि घालून तेथे गेले. पण गाांधीजी 
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मात्र एक िाधे काांबळे पाांघरून खादीचा पांचा नेिून आणण पायात चप्पल घालून राजाच्या भव्य 

महालात गेले.” 

हरी—“आई, राजाच्या महालात जायच्या वेळी देखील त्याांनी चाांगले कपडे घातले नाहीत 

अिे किे?" 

आई—“बाळ, त्याचे अिे की आपल्या िारख्या गरीब देशाच्या प्रवतवनधीला 

गरीबािारखेच कपडे शोभणार. गाांधीजी राजवाड्यात गेले तेव्हा राजा आणण राणीने 

त्याांच्याबरोबर खूप वेळ गप्पा मारल्या.” 

हरी—“खरेच !” 

आई—“इांग्लांडमध्ये गाांधीजी 'धमि सलस्िर' नावाच्या एका गरीब इांग्रज बाईकडे पाहणे 

म्हणून रावहले. त्या बाईच्या घरी ते जिे बहिंदुस्थानात राहत होते तिेच रावहले. िकाळ-िांध्याकाळ 

ते प्राथथना करीत व िांध्याकाळी वफरायला जात. त्याांच्या िाधेपणाचा आणण प्रेमाचा इांग्रजाांच्या 

गरीब जनतेवर फार प्रभाव पडला, आणण तो प्रभाव आजपयंत कायम आहे. 

“कोणीही माणूि नव्या शहरात अथवा नव्या देशात जातो तेव्हा तेथील प्रसिद्ध लोकाांना 

भेिायचे चुकत नाही. गाांधीजीदेखील श्रीयुत चर्चिंल ह्याांना भेिू इच्च्ित होते. पण श्रीयुत चर्चिंल 

ह्याांनी गाांधीजींना भेिण्याि नकार ददला व म्हिले की, 'हा नांगा फकीर जोपयंत व्यवच्स्थत कपडे 

घालून येणार नाही तोपयंत मी त्याला भेिू इच्च्ित नाही.' 

“श्रीयुत चर्चिंलच्या अशा उद्धि उत्तराने गाांधीजींवर तर काही पररणाम झाला नाही पण 

भारतीयाांची मने खूपच दु:खावली. 

“बहिंदुस्थान आणण इांग्लांड ह्याांच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारची तडजोड न होता गाांधीजी 

मायदेशी परतले. वािेत ते इिलीत थाांबले. तेथील हकुमशहा मुिोसलनी ह्याला भेिले. रोममध्ये 

त्याांनी पोपचा राजवाडा 'व्हेदिकन' पण पावहला. धडिेम्बरच्या शेविी ते मुांबईला येऊन पोहोचले. 

त्या िुमारात िवथ देशात धरपकड चालू होती. पांधडत जवाहरलाल नेहरु, खान अब्दूल गफ्फारखान 



गाांधीबापू | www.mkgandhi.org 

 

 
 

आणण िरदार वल्लभभाई पिेल ह्याांच्या िारख्या लोकवप्रय नेत्याांना पकडून िरकारने तुरुां गात 

डाांबले होते. कमीत कभी ९०,००० माणिाांना तुरुां गात ठेवण्यात आले होते. इांग्रज िरकार 

कोणत्याही प्रकारे कााँग्रेिचा नाश करायचा प्रयत्न करीत होते. पण लोकाांवर त्याचा उलि पररणाम 

होत अिे व स्वराज्य धमळववण्यािाठी त्याांची तळमळ अधधकच तीव्र होई. िरकारचे अत्याचार 

पण हळूहळू वाढत गेले आणण त्याांनी महात्माजींना अिक करून त्याांना पुन्हा तुरुां गात पाठववले. 

गाांधीजींना तुरुां गात पाठवून िवथ देशाचे धैयथ मोडून िाकणे आपणाि शक् य होईल अिे इांग्रज 

िरकारला वाित होते, पण गाांधीजीनी पेिवलेली ज्योत एवढ्ा िहजपणे ववझणार थोडीच? 

गाांधीजी तुरुां गात गेल्यावर बहिंदुस्थानच्या अडचणी वाढत गेल्य. देशाला भोगाव्या लागणार्य 

दुखाांची गोष्ट ऐकून गाांधीजी बेचैन होत होते. शेविी िरकारचा हा जुलूम थाांबववण्यािाठी त्याांनी 

तुरुां गात आमरण उपोषण िुरू केले. उपाि िुरू करताच िरकारने त्याांना िोडून ददले. तुरुां गातून 

बाहेर आल्यावर लगेच त्याांनी ित्याग्रहाचा लढा थाांबववला व अस्पृश्योद्धाराचे काम हाती घेतले.” 

हरी—“आई ! अस्पृश्याांना िवथ जण हररजन का म्हणतात?” 

आई—“बाळ लोक ज्याांना अस्पृश्य म्हणून ओळखतात ते खरे म्हणजे हरीच्या अथाथत 

ईश् वराच्या भक् ताांची िवाथत जास्त िेवा करतात. अिे अिल्यामुळे ते ईश्वराला िवाथत जास्त वप्रय 

बाित अिणार. अिा ववचार करून गाांधीजींनी त्याांना ‘हररजन' म्हणजे 'देवाचे लाडके' अिे 

म्हणायला िुरुवात केली. अशा रीतीने अस्पृश्याांचे 'हररजन' अिे नाव पडले.” 

____________________ 

* शतकानुशतके पायाखाली तुडवले आहे अशा आपल्या । 
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१३ 

“लहानपणापासून गाांधीजी स्पृशास्पृश्यतेचा भेदभाव वाईि मानत होते ते तुला माहीत आहेच. 

देशातील ही वाईि रुढी पाहून ते मनातल्या मनात िांतापत. त्याांचे म्हणणे अिे होते की िगळी 

माणिे िारखीच आहेत. सशवाय कोठल्याही माणिाला आपण दुिर्यापेक्षा उच्च आहोत अिे 

मानण्याचा मुळीच अधधकार नाही. देवाच्या दरबारात माणिाच्या कमांचे मूल्य करून त्याला उच्च 

बकिंवा नीच ठरववले जाते. जातीपातीचे भेद माणिाच्या कल्पनेने वनमाथण केलेले अिल्यामुळे त े

एक प्रकारचे ढोंग आहे. 

“जी गोष्ट आपल्या देशवािीयाना िमजावायची आहे वतचा केवळ उपदेश देऊन ते गप 

बित नित. ते ती आचरणात पण आणून दाखवायचे. त्याांनी वध्याथत एक आश्रम िुरू केला. पुढे 

हा आश्रम 'िेवाग्राम आश्रम' ह्या नावाने प्रसिध्द झाला. ह्या आश्रमात जातीपातीचा बकिंवा धमाथचा 

कोठल्याही प्रकारचा भेदभाव नव्हता. कोणीही मनुष्य त्या आश्रमात दाखल होऊ शकायचा. 

दळणे, कपडे धुणे स्वयांपाक करणे, केर काढणे, िांडाि िाफ करणे, आणण अशा प्रकारची 

िगळीच कामे प्रत्येकाला स्वत: करावी लागत. गाांधीजी आणण कस्तुरबा पण इतर 

आश्रमवािीयाांप्रमाणे ही कामे स्वतख च करीत अित. आश्रमात एकच स्वयांपाकधर होते. आणण 

िवथ आश्रमवािीयाांचा स्वयांपाक तेथेच करण्यात येई. िवथजण एकत्र जेवायला बित. जेवायच्या 

आधी िवथजण प्राथथना करीत व ‘ॐ शाांवत: शाांवत:' चा मांत्र पूणथ करुनच जेवायला बित. 

“आश्रमाचा कोपरा न कोपरा तपािल्यासशवाय गाांधीजींना चैन पडत निे. कोणत्याही 

दठकाणी कचरा बकिंवा घाण ददिली की ते स्वत:च ती िाफ करीत अित. आश्रमात कोणी आजारी 

अिले तर ते त्याला पहायला वनयधमत जात. ते त्याच्याशी गप्पािप्पा करीत आणण त्याचे मनोरांजन 

करीत. आजारी माणिाचे औषधपाणी आणण त्याांची शुशू्रषा देखील ते चाांगल्या तर्हेने करीत 

अित. 
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“एकदा आश्रमात एका मद्रािी मुलाला मुरडा झाला. तब्येत थोडी िुधरताच त्याला 

मजेदार मद्रािी कॉफी आठवली. इतर आश्रमवािीयाांप्रमाणे िाध्या व उकडलेल्या जेवणाची 

त्याला िवय झाली होती. तरी देखील मद्रािी कॉफी त्याला रोज आठवायची. पण आश्रमात चहा-

कॉफी प्यायची व पान खाण्याची बांदी होती. म्हणून त्याला कॉफी वपणे शक् य नव्हते. कॉफी 

प्यायला धमळाली तर वकती िान होईल अशा ववचारात तो होता. तेवढ्ात महात्माजींच्या 

खडावाांचा आवाज त्याच्या कानी पडला. थोड्याच वेळात त्याने गाांधीजींचा हिरा चेहेरा िमोर 

पावहला. गाांधीजी त्याच्या खािेजवळ आले व म्हणाले, 'आज तर तुझी तब्येत पूवीपेक्षा चाांगली 

ददित आहे. आता तुला भूक पण चाांगली लागत अिेल.' गाांधीजींना माहीत होते को 

दणक्षणेकडच्या लोकाांना डोिा खूप आवडतो. तेव्हा ते गांमतीने म्हणाले, “डोिा खायची तर इच्िा 

होत नाहीना?' 

हरी—“आई, डोिा म्हणजे काय?” 

आई—“आपण धधरडी करतो ना तिाच हा एक मद्रािी प्रकार आहे. त्याला डोिा 

म्हणतात. गाांधीजींच्या तोंडून खाण्याची गोष्ट वनघताच तो मुलगा रांगात आला. थोडेिे घाबरत 

घाबरत म्हणाला, ‘बापू मी कॉफी वपऊ?' 'अरे लबाडा' गाांधीजी हिून म्हणाले, 'तुला कॉफीच 

प्यायची आहे ना? जरूर पी. कॉफी प्यालाने तुला जरा बरे पण वािेल. पण कॉफी बरोबर काय 

घेशील? डोिे तर बनववणे शक् य नाही. कॉफीच्या बरोबर गरम गरम िोस्ि चाांगले लागतील. ते 

खा. आताच तुझ्यािाठी कॉफी आणण िोस्ि पाठववतो.' 

“अिे म्हणून गाांधीजी वनघून गेले. मुलाला वािले की आश्रमात तर चहा आणण कॉफी 

प्यायची िूि नाही. गाांधीजींनी चुकून तर नाही ना हो म्हिले? आश्रमात आणण ते देखील 

गाांधीजींच्या हातची कॉफी प्यायचे त्याच्या नशीबात सलवहले अिेल ही गोष्टच तो मानू शकत 

नव्हता. 
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“थोड्याच वेळात गाधीजींच्या खडावाचा आवाज पुन्हा ऐकू आला. त्या मुलाचे हृदय 

धडधडू लागले. त्याला वािले की आता गाांधीजी येथील आणण म्हणतील 'आश्रमात कॉफी 

वपण्याची मनाई आहे. मी तुला चुकून हो म्हणालो होतो.' पण त्याने पावहले की गाांधीजी खादीच्या 

रुमालाने झाकलेले ताि घेऊन त्याच्या खोलीकडे येत होते. त्याच्या आश् चयाथला िीमा रावहली 

नाही. गाांधीजींनी त्या मुलाला ते ताि देता देता म्हिले, 'घे हा िोस्ि आणण ही कॉफी. मी स्वत: 

करुन घेऊन आलो आहे. ही कॉफी वपऊन तर तुझ्यािारख्या मद्राशाला पण वािेल की नाही, 

बापूांना चाांगली कॉफी पण करता येते.' 

‘पण... पण.' मुलाने अडखळत अडखळत म्हिले, 'तुम्ही कोणा दुिर्याला िाांवगतले 

अिते तर? माझ्यामुळे तुम्हाला वकती त्राि झाला?' 

“त्याला गद्गददत झालेला पाहून गाांधीजींना हिू आले ते म्हणाले 'गरम कॉफीची मजा 

उगीचच कशाला वबघडवतोि? कस्तुरबा झोपल्या होत्या तेव्हा त्याांना उठवणे मला बरे वािले 

नाही. तू आता कॉफी वपऊन घे, मी जातो. कुणीतरी येवून भाांडी घेऊन जाईल' एवढे बोलून 

गाांधीजी वनघून गेले. कॉफी खूप िान झाली होती. मुलगा अगदी चवीने कॉफी प्याला. त्याच्या 

दृष्टीने ती कॉफी नव्हती पण गाांधीजींच्या हातचे अमृत होते.” 

हरी—“आई, आश्रमात तर कोणी चहा बकिंवा कॉफी पीत निे. मग गाांधीजींनी एवढ्ाशा 

वेळात कॉफी कोठून आणली?” 

आई—“राजगोपालाचारी व धमस्िर अॅण्डूज गाांधीजींना भेिण्याि पुष्कळदा येत अित. 

त्याांच्यािाठी कस्तुरबा या वस्तू ठेवीत अित. त्यामुळेच एवढ्ा लवकर कॉफी धमळू शकली. 

िमजलाि? 
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गाांधीजींची झोपडी – िेवाग्राम 

“िेवाग्राममध्ये गाांधीजींकडे वनरवनराळया प्रकारचे लोक येत अित. कोणी आपल्या 

आजारी मुलािाठी औषधपाणी करण्याकरता तर कुणी आपल्या जधमनीच्या भाांडणाचा वनकाल 

लावण्याकरता त्याांच्याकडे येत अित. केव्हा केव्हा एकादे जोडपे आपल्या भाांडणाचा वनकाल 

लावण्यािाठी पण गाांधीजींकडे येत अिे. एक ददवि एक गृहस्थ गाांधीजींकडे आले. ते ददिायला 

वेडपिािारखे ददित होते. पण ते खूप ववद्वान होते. आधी ते कोठल्यातरी कॉलेजमध्ये प्रोफेिर 

होते. त्यानांतर ते वकती तरी वेळा तुरुां गाची हवा खाऊन आले होते आणण नांतर िांन्यािी झाले होते. 

अनेक आठवडे त्याांनी उपाि केला आणण मग एके ददविी िांिाराचा मायामोह िोडून जांगलाचा 

रस्ता धरला. अनेक वषेपयंत ते कपड्यासशवाय भिकले. वकत्येक ददवि त्याांनी मौन पाळले. 

मौनाच्या वेळी चुकूनिुद्धा बोलले जाऊ नये म्हणून त्याांनी ओठ ताांब्याच्या तारेने सशवून िाकले 

आणण मात्र पाणी घालून पातळ केलेली कणीक व कडू शलिंबाचा काढा वपऊन ते पोि भरू लागले. 

“िुरुवाती िुरुवातीला कोणत्याही प्रकारचे काम करण्याि ते घाबरत अित, पण पुढे पुढे 

ते ितत ितरा ताि काम करू लागले. आठ दहा ताि ते कातायचे आणण िातेक ताि 

आश्रमातील लोकाांना सशकवायचे. जो माणूि एके काळी तोंड सशवून वफरायचा त्याच्या 

थट्टामस्करीने व िात मजली हिण्याने आश्रम गाजायला लागला. आता ते एक लहान पांचा पण 

नेिायचे. या एका पांचासशवाय दुिरे कोठलेही िामान ते आपल्यापाशी ठेवत नित. जेथे िापाची 
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बकिंवा बविंचवाची खूप भीती अिायची त्या दठकाणीिुद्धा ते बेधडक जात अित. कधी कधी त्याांना 

पुन्हा लहर येत अिे व ते घाबरलेल्या चेहेर्याने महात्माजींच्या जवळ येवून वववहरीत खाली डोके 

वर पाय करून लिकत रहायची परवानगी मागत, पण गाांधीजी तशी परवानगी कशी देतील? 

देवाच्या कृपेने ते गाांधीजींचे वाक्य म्हणजे वेदवाक्य मानीत होते. आणण त्यामुळे ते आपल्या 

मनाप्रमाणे वागू शकत नव्हते. 

त्या काळी गाांधीजी आश्रमात राहून अस्पृश्यता, त्याच प्रमाणे जातीपातींचे भेदभाव व 

अज्ञान दूरकरण्याचे काम करीत होते. त्याांनी चरखािांघ, सशक्षण िांघ आणण गो-िेवा िांघ ह्याांची 

स्थापना केली. त्याांची अशी इच्िा होती की बहिंदुस्थानच्या शेतकर्याांनी आपल्या फुरितीच्या 

वेळात हात जोडून बिून राहू नये त्याांनी िूत कातावे, कापड ववणावे बकिंवा दुिरे कोणतेही हस्त-

उद्योगाचे काम सशकावे. ही कामे करता करता त्याांनी सलवहणे, वाचण पण सशकावे ह्या िवथ 

गोष्टींच्या प्रचारा माफथ त ते खेडेगावातील शेतकर्याांना व िगळ्या लोकाांना स्वतांत्रयािाठी तयार 

करीत होते. त्याांना केवळ राजकीय स्वराज्यच नको होते तर ते गरीबी, रोगराई व अज्ञानाच्या 

बांधनातून देखील शेतकर्याांना मुक् त करू पाहात होते. सशवाय ह्या िगळ्या गोष्टी. एकमेकाांशी 

अशा रीतीने जोडलेल्या होत्या को त्याांच्या मधील एक जरी निेल तरी बाकीच्या िवाथची काहीही 

बकिंमत राहणार नाही." 

एवढे िाांगून हरीच्या आईने हरीला ववचारले, “बाळ तुला झोप तर येत नाही ना? थकला 

अिशील तर िाांग. आता थोडीशीच गोष्ट बाकी आहे. तुझी ऐकायची इच्िा अिेल तर गोष्ट पूणथ 

करते. नाहीतर बाकीची उद्या िाांगीन.” 

हरी—“नाही आई ! मला झोप येत नाही. मला गोष्ट ऐकण्यात खूपच मजा वािते आहे. 

मी खूप लक्ष देऊन ऐकतो आहे. िांपूणथ गोष्ट ऐकल्यासशवाय मला चैन पडणार नाही. तेव्हा तू गोष्ट 

पुरी कर.” 
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१४ 

“हहिंदुस्थानातील लोकाांच्या मनावर गाांधीजींचा प्रभाव इांग्रज िरकारपेक्षा वकती तरी पिीने जास्त 

होता. वकत्येक प्राांतात तर त्याांच्या कााँग्रेिी िाथीदाराांनी मांत्रीपदे शोभववली होती. देशाची अशी 

बदललेली पररच्स्थती इांग्रज िरकारच्या डोळ्यात खुपत होती. लोकाांचा वाढत अिलेला उत्याह 

त्याांना बेचैन करीत होता. 

“आपल्या पुढार्याांनी राज्याची िूते्र हातात घेतली. त्यानांतर थोड्याच ददविाांनी इांग्लांड व 

जमथनी ह्याांच्यामधे युद्ध भडकले ते जगातील दुिरे मोठे युद्ध होते. इांग्रजाांनी आपल्या पुढार्याचा 

िांमतीसशवायच आपल्या देशातील माल आणण सशपाई जमथनाांच्या ववरुद्ध युद्धामधे पाठवायला 

िुरुवात केली. त्यामुळे लोकाांना फार वाईि वािले. कााँग्रेिी नेत्याांनी ताबडतोब गाांधीजींच्या 

िल्ल्याने मांत्रीपदाचे राजीनामे ददले. गाांधीजींचे म्हणणे होते की अशा महत्वाच्या बाबतीत देखील 

आपल्या पुढार्याांना काहीच ववचारले जाऊ नये तर मग मांत्रीपदवर राहण्यात काय अथथ आह?े 

“गाांधीजींना आश्रमात बिल्याबिल्या िवथ जगाच्या बातम्या धमळत अित. दोन देशामध्ये 

युद्ध पेिल्यावर वकती नुकिान होईल हे त्याांना माहीत होते. त्यानी जमथनीचा हकुमशहा वहिलर 

ह्याला एक पत्र सलहून कळववले की जगात मी कोणालाच माझा शतू्र मानीत नाही. पण आपण 

दोघेही एकाच शतू्र ववरुद्ध म्हणजे इांग्रजाांच्या ववरुद्ध लढत आहोत. जर तुम्ही देखील माझ्याप्रमाणे 

अबहिंिेच्या शस्त्राने इांग्रजाांच्या ववरुद्ध लढाल तर वकती चाांगले होईल. कारण बहिंिक लढाईने 

जगाचा नाश झाल्यासशवाय राहणार नाही. अबहिंिेच्या शस्त्राववषयी तुम्हाला काही जाणून घ्यायची 

इच्िा अिेल तर तुमच्या िैन्यातील एक सशपाई माझ्या आश्रमात राहून गेला आहे. त्याच्यापािून 

तुम्हाला मावहती धमळू शकेल. ह्यावेळी तुम्हीच हे महायुद्ध थाांबवू शकाल. 

“गाांधीजींची इच्िा होती की हे पत्र व्हॉईिरॉयच्या माफथ त पाठवावे. पण व्हॉईिरॉयने तिे 

करण्याि नकार ददला. व्हॉईिरॉयने हे पत्र वहिलरपयंत पोहोचू ददले अिते आणण वहिलरने 
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महात्माजींचे म्हणणे मानले अिते तर हे जग मोठ्या ववनाशातून वाचले अिते. पण इांग्रज व 

वहिलर दोघाांना आपल्या ताकतीचा गवथ होता. ते गाांधीजींचे म्हणणे कशाला ऐकतात? 

“इांग्रजाांनी आपल्याला शाांततेने स्वातांत्रय द्यावे ह्यािाठी गाांधीजींनी त्याकाळी खूप प्रयत्न 

केले. पण दर वेळेि हे प्रयत्न फुकि गेले. लढाई करून व रक् तपात करून स्वातांत्रय 

धमळववण्यािाठी गाांधीजी तयार नव्हते. त्याांनी जर ठरववले अिते तर इांग्रज िरकारच्या ववरुद्ध 

लढण्यािाठी िवथ देशाला ते लढाईच्या मैदानात आणू शकत होते. पण अबहिंिेच्या त्या पजुार्याला 

हे पिांत नव्हते. म्हणून त्याांनी िरकार ववरुद्ध लढा चालू ठेवण्यािाठी एक आगळी पद्धत शोधून 

काढली. िामुदावयक ित्याग्रह बांध करून प्रत्येक जणाांनी आळीपाळीने वैयसिक ित्याग्रह 

करावा अिे त्याांनी ठरववले. ज्याांना अबहिंिा म्हणजे काय ते बरोबर माहीत होते व जे वतचे आचरण 

करीत होते अशा लोकाांना वैयसिक ित्याग्रहािाठी पाठववण्यात येत अिे. गाांधीजींनी पवहला 

वैयसिक ित्याग्रही म्हणून ववनोबा भावे ह्याांची पिांती केली. िरकारने त्याांना तर पकडलेच, पण 

ज्याांनी ित्याग्रहात िवक्रय भाग घेतला नव्हता अशा शेकडो देशभिाांना पण त्याांच्या बरोबरच 

त्याांच्या घरातून पकडले. तुरुां गात डाांबले. पांधडत जवाहरलाल नेहरुां ना देखील चार वषांची 

तुरुां गवािाची सशक्षा झाली. पण भारतवािीयाांचा उत्िाह व तळमळ पाहून इांग्रज िरकार घाबरून 

गेले आणण थोड्याच ददविात त्याांनी आपल्या िवथ पुढर्याांना व देशभिाांना िोडून ददले. 

“युरोपची लढाई खुप जोरात चालली होती. तेवढ्ात अशी बातमी आली की जपानने 

अमेररकेवर हल्ला केला आहे आणण सशवाय रांगून पण काबीज केले आहे. रांगूनवर जपानचा झेंडा 

फडकू लागला आणण लोक तर्हेतर्हेच्या गोष्टी बोलायला लागले. कोणी म्हणत होते की अमेररका 

व जपान ह्याांच्या लढाईत आपण वकडा—मुांगीिारखे धचरडले जाऊ. तर कोणी अिे इच्च्ित होत े

की जपान्याांनी ब्रह्मदेशात पुढे येवून तेथून इांग्रजाांना हाकलून काढल्याि बरे. अथाथत् लोक पुन्हा 

एकदा स्वतांत्र होण्यािाठी पुन्हा अधीर झाले होते. 

“लोकाांना स्वराज्य धमळववण्यािाठी इतके अधीर झालेले पाहून इांग्रजाांनी लांडनहून धमस्िर 

वक्रप्ि ह्याांना ददल्ली येथे पाठववले. ते बहिंदुस्थान आणण इांग्लांड ह्याांच्यामधे तडजोड करण्यािाठी 
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आलेले अिल्यामुळे लोकाांना अांधारात आशेचा एक लहानिा वकरण ददिला. लोकाांना वािले की 

आता बहतेक स्वराज्य धमळेल. परांतु त्याांची आशा पूणथ झाली नाही. त्याांनी ज्या अिी घातल्या त्या 

आपल्या नेत्याांना पिांत नव्हत्या आणण इांग्रज आपल्या नेत्याांची मागणी मान्य करायला तयार 

नव्हते. म्हणून वक्रप्ि जिे आले तिे ररकाम्या हाती परत गेले. गाांधीजी व इतर पुढार्याांनी नक्की 

केले की जोपयंत आपला देश स्वतांत्र होणार नाही तोपयंत महायुद्धात इांग्रजाांना मदत करायची 

नाही. 

“गाांधीजींनी पावहले की महायुद्धाच्या ज्वाळा आणण जपानच्या युद्धाची झळ बहिंदुस्थानचा 

नाश करीत आहे. अगवतक भारतीयाांची इच्िा निताना देखील त्याांचा पैिा आणण तरुण ह्याांना 

युद्धाच्या कामी वापरण्यात येत आहे. हे पाहून गाांधीजींना दुख ख झाले. त्याांनी िवथ नेत्याांना एकत्र 

केले व म्हिले की जोपयंत आपण इांग्रजाांचे गुलाम आहात तोपयंत ते ह्याच प्रमाणे आपले रक् त 

शोषण करतील. तेव्हा चला आपण िगळे एकत्र होऊन इांग्रजाांना आपल्या देशातून हाकलून 

लावूया. पण त्याांच्या ववरुद्ध बहिंिक लढाई करून त्याांना काढण्यात काही अथथ नाही. आपण 

िगळ्याांनी एक होवून एका स्वरात इांग्रजाांना 'बहिंद िोडा' अिे िाांवगतले पावहजे. गाांधीजींच्या 

तोंडातून ‘बहिंद िोडा' हे शब्द वनघताच चाळीि कोिी लोकाांनी ते उचलून धरले. 'इांग्रजाांनो, बहिंद 

िोडा' ह्या आरोळयाांनी िबांध देश गजूथन उठला इांग्रजाांना त्याांच्या घराबाहेर, रस्त्यावर, 

ऑवफिमधे, िेबलावर, मोिारीवर, प्रत्येक दठकाणी 'बहिंद िोडा' अिेच ददिू लागले ते िमजून 

चुकले की आता खरोखरच बहिंदुस्थान िोडून जाण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. 

“लगेच गाांधीजींनी व्हॉईिरॉयला—एक पत्र सलवहले. त्यात त्याांनी कळववले की इांग्रज 

बहिंदुस्थानला स्वातांत्रय देतील तर भारतवािी त्याांना युद्धात मदत करतील. जर त्याांनी ह्यावेळीिुद्धा 

बहिंदुस्थानला स्वातांत्रय ददले नाही तर भारतवािी प्राण पणाला लावून स्वातांत्रयाचा लढा लढतील. 

हा लढा खूप भयांकर पण तो अबहिंिक रीतीने लढला जाईल.” 

हरी—“आई ! व्हॉईिरॉय ह्याांनी गाांधीजींच्या पत्राचे उत्तर ददले की नाही?" 
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आई—“ह्या पत्राचे व्हॉईिरॉय काय उत्तर देणार? त्याांनी तर काहीही ववचार न करता 

आपल्या िवथ मोठ्या मोठ्या पुढार्याांना व कायथकत्यांना पकडून तुरुां गात डाांबून िाकले. गाांधीजींना 

आणण कस्तूरबाांना ते पुण्याला घेऊन गेले. तेथे त्याांना आगाखान महालात नजरकैदेत ठेवले. 

िरोजीनी नायडू, िुशीला नयर व महादेवभाई वगैरे िाथीदाराांना पण त्याांच्या बरोबर नजरकैदेत 

ठेवण्यात आले." 
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१५ 

हरी—“आई ! आगाखान महालामध्ये तर गाांधीजी खूप मजेत राहत अितील नाही?"  

आई—बाळ ! ते गररबाांचे कैवारी होते. दु:खी लोकाांच्या मनाला ते आशेचे वकरण वािायचे. 

बहिंदुस्थानच्या नौकेचे ते वृद्ध कणथधार होते. अिे गाांधीजी आपल्या िवांपािून एकिे पडल्यावर 

आनांदात किे राहू शकतील? त्या थािामािाच्या राजमहालात देखील त्याांना कोठून चैन पडणार? 

तेथील उांचउांच भभिंती त्याांना खायला येत होत्या. गररबाांपािून दूर पडलेले गाांधीजी जगातले 

कुठलेही िुख भोगू शकत नव्हते. 

 
आगाखान पॅलेि – पुण े

“आगाखान महालात देखील ते अगदी िाधेपणाने राहायचे. ते पहािे उठत. उठून प्राथना 

करत आणण प्राथथनेनांतर फळाांचा थोडािा रि वपऊन आपल्या कामात गुांतुन जात. नांतर िवथ 

िाथीदाराांच्या बरोबर बिून जेवत अित. ज्याांना भारताची कोवकळ म्हणत त्या िरोजीनी नायडू 

नवे नवे चुिके व मजेदार गोष्टी िाांगून गाांधीजींना हिवीत अित. िांध्याकाळी पुन्हा प्राथथना होत 

अिे. आणण प्राथथनेनांतर परत िगळे आपापल्या कामात गुांतून जात अित. िबांध ददविभर काम 

करायचे अिल्यामुळे रात्री िगळे लौकर झोपत अित. 

“महात्माजींना नजरकैद केल्यानांतर थोड्याच ददविात त्याांचे लाडके महादेवभाई देिाई 

हृदय बांद पडल्यामुळे अचानक वारले. ते गाांधीजींचे जुने िाथीदार होते. दोघेही ३० वषे बरोबर 
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रावहले. गाांधीजी त्याांच्यावर स्वत:च्या मुलािारखे प्रेम करीत व महादेवभाईनी पण आपले जीवन 

गाांधीजींना व देशाला िमर्पिंत केले होते. दोघेही एकमेकाांच्या िुखदु:खाचे िाथीदार होते. गाांधीजी 

त्याांना आपल्या मनातील िवथ गोष्टी िाांगत. आणण ते देखील गाांधीजींना नेहमी योग्य िल्ला देत. 

“महादेवभाईंच्या मृत देहाला गाांधीजींनी आपल्या हाताने आांघोळ घातली. तािी पण 

स्वत:च तयार केली. आणण महादेवभाईंच्या वधडलाांप्रमाणे शेविचे िांस्कार पण त्याांनीच केले. 

आगाखान महालाच्या एका कोपर्यात धचता पेिववली व तेथेच महादेवभाईची िमाधी पण 

बाांधण्यात आली. गाांधीजी जोपयथत आगाखान महालात रावहले तोपयंत रोज त्या िमाधीवर फुले 

वाहत अित. 

“गाांधीजी नजरकैद झाल्यामुळे व देशातील लोकाांना शाांत ठेवू शकेल अिा कुणीही नेता 

बाहेर न रावहल्यामुळे आवेशात येऊन िगळेजण ज्याला जिे िुचले तिे िरकारच्या ववरुद्ध लढा 

देत रावहले. आवेशात आल्यामुळे काही जण तर गाांधीजींनी ददलेला अबहिंिेचा उपदेश पण 

वविरून गेले. त्याांनी लपून िपून इांग्रज िरकारच्या ववरुद्ध बहिंिक लढा देण्यािाठी लोकाांना प्रेररत 

केले. िरकारनेदेखील लोकाांना दाबून िाकण्यािाठी गोळया झाडल्या. गावेच्या गावे जाळून 

बेधचराख केली. हजारो स्त्रीपुरुष आणण मुले ठार झाली आणण हजारो लोकाांना तुरुां गात डाांबून 

िाकण्यात आले. ह्या देशाची वनरांकुश िेना योग्य मागाथवरून ववचसलत होऊन चुकीच्या रस्त्याला 

लागली. 

“आपल्या गैरहजेरीत स्वातांत्रयाचा लढा भयानक स्वरूप धारण करील अशी गाांधीजींना 

कल्पना देखील नव्हती. पुढारी मांडळी त्याांच्या आदेशाचा अिा चुकीचा अथथ लावतील आणण 

स्वत:ला अशा तर्हेने िांकिात िाकतील अशी त्याांनी कल्पना देखील केली नव्हती. 

“तुरुां गात गाांधीजींना धमवनिाांधमवनिाांनी बातम्या धमळत अित. ते तुरुां गात होते तरीही त्याांचे 

मन आपल्या बरोबरच होते. आणण का अिणार नाही? शेविी ते आपले िवांचे वडीलच होते ना 
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! आपली मुले योग्य मागथ वविरून चुकीच्या रस्त्याला लागली आहेत हे पाहून त्याचे हृदय खूपच 

दु:खी होत होते. 

“देशात जे बहिंिक दांगे झाले त्याच्या दोषाचे खापर िरकारने गाांधीजींच्या माथी फोडले. 

देशातील लोकाांना अबहिंिेचे माहात्म्य िमजावून दांगे थाांबववण्यािाठी आपल्या काही नेत्याांना 

िरकार िोडते तर बरे अशी इच्िा गाांधीजींनी व्यक् त केली, पण िरकारने त्याांची ही गोष्ट मांजूर 

करण्याि िाफ नकार ददला. गाांधीजींनी पावहले की िरकार कोणत्याही प्रकारे त्याांचे म्हणणे 

स्वीकारण्याि तयार नाही. तेव्हा त्याांनी आगवतक होऊन उपाि करण्याचे ठरववले. १० फेब्रुवारी 

१९४३ रोजी त्याांनी २१ ददविाांचा उपाि िुरू केला. त्या उपािाच्या द्वारे आपण वनदोष आहोत 

त्याची जगाला खात्री करून देण्याची त्याांची इच्िा होती. 

“ह्या २१ ददविापुरते गाांधीजींना िोडून द्यावे अशी िरकारची इच्िा होती पण गाांधीजींनी 

ती कबूल केली नाही. उपाि चालू अिताना कस्तुरबा नेहमी त्याांच्या िेवेत गुांतलेल्या अिायच्या. 

ददविे ददवि गाांधीजी अशक् त होत चालले होते िवथ देशातील लोक आगाखान महालाकडे नजर 

लावून बिले होते. िगळ्याांना एकएक ददवि एका युगािारखा वािे. लोक आपापली कामे िोडून 

देवाची प्राथथना करीत अित. ददल्लीत तीन भारतीय मांत्रयाांनी राजीनामे ददले आणण ते 

मांत्रीमांडळातून बाहेर पडले. परांतु िरकारने थोडे पण नमते घेतले नाही. प्राथथना करीत करीत २१ 

ददवि पूणथ झाले. ३ माचथला गाांधीजींनी कस्तुरबाांच्या हातुन िांत्रयाचा रि घेऊन उपाि िोडला. 

मीराबेन ह्याांनी खिस्ती धमाथतील भजने म्हिली. मुिलमानाांनी कुराण वाचले. त्याच प्रमाणे पारशी, 

बहिंदू व बौद्ध धमाथच्या लोकाांनी देखील गाांधीजींना आपापल्या धमथग्रांथातले उतारे वाचून दाखववले. 

“गाांधीजींनी उपाि िोडला व बहिंदुस्थानच्या लोकाांच्या जीवात जीव आला. हा उपािाचा 

पररणाम अिा झाला की िबांध देश एका आवाजात 'महात्मा गाांधीकी जय' आणण 'इग्न्कलाब 

जझिंदाबाद' ह्या गजथनाांनी दुमदुमून गेला. 
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“गाांधीजींच्या नसशबी अजून देखील काही दु:खे सलवहली होती. त्याांचे वप्रय िाथीदार 

महादेवभाई मरण पावले ह्या गोष्टीचे दु:ख अजून ताजेच होते. एवढ्ात कस्तुरबा आजारी 

पडल्या. आजारपणात त्याांनी कैदेत न राहता घरी जाऊन रहावे ह्यािाठी िगळ्याांनी त्याांना खूप 

िमजावले. पण धन्य त्याांचे धैयथ. आजारात देखील गाांधीजींना िोडून गेल्या नाहीत. बहतेक त्याांना 

कळून चुकले की आपला अांत जवळ येत चालला आहे, म्हणूनच त्या आपल्या पतीला िोडून 

दुिरीकडे कुठेही जायला तयार झाल्या नाहीत. कस्तुरबाांची तब्येत वबघडत गेली. शेविी ती 

ठरलेली घिना येवून ठेपली. गाांधीजींच्या बरोबरचे िाठ वषांचे नाते िोडून त्या देवाघरी वनघून 

गेल्या." 

हरी—“आई कस्तुरबा िगळ्याांना िोडून गेल्या, तेव्हा गाांधीजी खूप रडले अितील 

नाही?" 

आई—“अशा कठीण प्रिांगी दुिर्या कुणावरही अिे िांकि आले अिते तर त्याचे काय 

झाले अिते ते िाांगणे कठीण आहे. पण गाांधीजी तर अशा वेळी देखील देवावर श्रद्धा ठेवून 

आपल्या देशवािीयाांिाठी प्राथथना करीत होते. 

 
कस्तुरबा आणण महादेवभाई याांची िमाधी 

“महादेवभाईंच्या िमाधी जवळच गाांधीजींनी कस्तुरबाांची िमाधी बाांधली. आगाखान 

महालात नजरकैद रावहले तोपयंत गाांधीजी वनयधमतपणे ह्या दोन्ही िमाधीवर फुले वाहण्याि व 
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प्राथथना करण्याि जात अित. आज देखील दर रवववारी पुण्यातील आणण पुण्याबाहेरील वकती 

तरी लोक ह्या िमाधीचे दशथन घेण्यािाठी जात अितात. 

“चारी बाजूांनी येऊन पडणारी दुख खे एकिे गाांधीजी तरी कोठपयंत िहन करू शकणार? 

त्याांची तब्येत खालावत चालली आणण शेविी ते खूपच आजारी पडले. गाांधीजी खूप आजारी 

पडलेले पाहून त्याांना िोडून देण्यातच आपले भले आहे हे िरकारला कळून चुकले. ६ मेला 

कोणत्याही प्रकारची अि न घालता िरकारने त्याांना आणण त्याांच्या िाथीदाराांना िोडून ददले. 

आगाखान महालातून वनघण्यािाठी गाांधीजी दोन्ही िमाधींचे शेविचे दशथन घेण्यािाठी गेले. ह्या 

प्रिांगी जे हजर होते त्याांच्यात एकही अिा निेल की ज्याचे डोळे पाणवले नितील.” 

हरी—“आई ! गाांधीजींना तुरुां गातून िोडले आहे ही बातमी धमळताच आपणा िवांना 

खूपच आनांद झाला होता ते तर मला आठवते." 

आई—“बाळ ! आपल्या घरातच नव्हे, तर िवथ देशात त्या ददवशी आनांद झाला होता.” 
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१६ 

“गाांधीजी तुरुां गातून बाहेर येताच भारतवािीयाांच्या अांधारलेल्या आणण उदाि मनात नव्या 

आशेचा प्रकाश प्रिरला. त्याांना वािले की आमचा तारणहार आला. आपल्या अशक् त शरीरात 

पुन्हा ताकद यावी म्हणून गाांधीजी थोडे ददवि पुण्याला व जुहूला रावहले. थोडे बरे वािताच 

स्वातांत्रय युद्धाचा हा िेनापती कां बर किून तयार झाला. त्याांनी लोकाांना त्याांची प्रत्येक चूक 

िमजावून िाांवगतली आणण िरकारच्या चुकाांकडे िरकारचे पण लक्ष वेधले. इांग्रजाांनी 

भारतवािीयाांना स्वराज्य द्यावे ह्यािाठी त्याांनी पुन्हा एकदा प्रयत्न करून पावहला. पण त्याांना यश 

धमळाले नाही. इांग्रज बहिंदुस्थानचे राज्य िोडायला तयार नव्हते. ते प्रत्येक वेळी एकच गोष्ट पुढे 

करीत व म्हणत की बहिंदू आणण मुिलमान एक होऊन बहिंदुस्थानचे राज्य चालवायला तयार 

अितील तर आम्ही त्याांना स्वातांत्रय देऊ. गाांधीजी म्हणत की बहिंदू आणण मुिलमान दोघेही एकाच 

देशाचे वनवािी आहेत. तेव्हा आमच्या मधले मतभेद हा आमचा घरगुती प्रश् न आहे. इांग्रज 

िरकारने ह्या प्रश् नात लुडबुड करू नये. स्वातांत्रय धमळाल्यावर ह्या देशात कुणी किे रहावे ते 

आमचे आम्ही पाहून घेऊ. परांतु त्यावेळी आपल्या देशात ‘वानर आणण दोन माांजरे' ह्या नािकाचा 

प्रयोग चालला होता. एकदा दोन माांजराांमधे भाकरीची वािणी करताना भाांडण झाले. त्याांनी न्याय 

देण्यािाठी एक वानराला बोलावले आणण त्याला भाकरीची िारखी वािणी करण्याि िाांवगतले. 

वानर खूप लबाड होते. त्याने भाकरीचे दोन तुकडे केले. आणण ते तराजू घेऊन वजन करायला 

बिले. जे पारडे खाली आले त्यातील एक मोठा तुकडा त्याने खाऊन िाकला. अिे केल्याने त े

पारडे हलके झाले. पण दुिरे पारडे खाली गेले. दोन्ही पारडी िारखी करण्यािाठी त्याने पुन्हा 

त्या खाली गेलेल्या पारड्यातून एक तुकडा खाऊन िाकला. आता पवहले पारडे पुन्हा खाली गेले. 

तेव्हा त्याने पुन्हा त्यातील एक तुकडा खाल्ला. अशा रीतीने दोन्ही पारडी िारखी करता करता 

त्या पठ्ठ्याने िगळ्या भाकरीचा चट्टामट्टा केला आणण दोन्ही माांजरे एकमेकाांचे तोंड पाहात 

रावहली. 
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“अशा तर्हेने बहिंदू आणण मुिलमान दोघेही आपापिात भाांडून एकमेकाांचा ववनाश करीत 

होते. तेव्हा इांग्रज िरकारच्या अधधकार्याांनी म्हिले, “या आम्ही तुमच्या देशाचे बहिंदुस्थान आणण 

पावकस्तान अिे दोन भाग पाडून देतो. 'काही का अिेना पण स्वराज्य तर धमळतेय अिे मानून 

आपल्या नेत्याांनी हे ववभाजन स्वीकारले. त्याांना कुठे माहीत होत ेकी ह्या ववभाजनामळेु वैमनस्य 

आणण बेकीचे बी पेरले जाईल?" 

 
गाांधीजी – नोआखलीमध्ये 

“देशाच्या प्रत्येक भागातून काळजात चरथर होईल अशा बातम्या येऊ लागल्या पांजाबात 

काहीतरी गडबड िुरू झाली होती. तेवढ्ात कलकत्याहून बातमी आली को तेथे बहिंदू आणण 

मुिलमान ह्याांच्यामधे दांगा िुरू झाला आहे. भाऊ भाऊ एकमेकाांचे शतू्र झाले. ही बातमी ऐकून 

गाांधीजी बेचैन झाले आणण कलकत्याला गेले. त्याांनी जे ऐकले ते खरोखरीच ित्य होते. शेकडो 

वषांपािून एका दठकाणी खेळीमेळीने राहणारे ते बहिंदू-मुिलमान आता एकमेकाांचे कट्टर वैरी 

झाले होते. गाांधीजींनी तेथे पोहोचताच कलकत्याच्या मैदानात एक जाहीर िभा घेतली. जे बहिंदू 

आणण मुिलमान एक दुिर्याचे तोंड बघायला तयार नव्हते ते िवथ गाांधीजींचे म्हणणे ऐकण्यािाठी 

लाखोंच्या िांख्येने एकत्र झाले. गाांधीजींनी त्या िगळ्याांना प्रेमाचा िांदेश ददला. थोडयाच वेळात 

त्याांच्या मनातील वैर नावहिे झाले आणण त्याांची मने वनमथळ झाली. गाांधीजींची अशी इच्िा होती 
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की बहिंदूांनी आणण मुिलमानाांनी जी हत्यारे गोळा केली आहेत ती त्याांनी त्याांना िोपवून द्यावीत 

पण लोकाांनी तिे केले नाही. तेव्हा गाांधीजी िमजून चुकले की अजून किर बाकी आहे. लोकाांची 

मने अजून स्वच्ि झाली नाहीत. त्यामुळे त्याांनी उपाि िुरू केला. बांगालच्या लोकाांना उपािाची 

बातमी कळताच शेकडो तरुणाांनी हजारोच्या िांख्येने हत्यारे आणून गाांधीजींना िोपववली आणण 

ह्यापुढे कधीही आपापिात न लढण्याची प्रवतज्ञा घेतली व ती पाळून दाखववली.  

“वैराच्या झळा अजून पूणथ शमल्या नव्हत्या. गाांधीजी देशाच्या एका भागात शाांती स्थापीत 

होते, तेवढ्ात दुिर्या भागात ज्वाळा भडकत होत्या. त्याच िुमाराि पूवथबांगालमधे अिलेल्या 

नोआखलीहून अशी बातमी आली की तेथे मुिलमान बहिंदूांची घरे लुित आहेत व बहिंदूांची कत्तल 

करीत आहेत. हे ऐकताच तो हडकुळा म्हातारा प्राण िांकिात घालून नोआखली येथील एका 

गावात प्रेमाचा िांदेश घेऊन गेला. गाांधीजी बहताांशी पायीच प्रवाि करत. वकत्येक दठकाणी तर ते 

अनवाणी जात. नोआखलीत ते गावकर्याांबेराबरच राहात जेवत आणण झोपत देखील. ते लोकाांना 

बोलावून त्याांना िमजावीत आणण लुिलेल्या वस्तू मूळ मालकाला परत करायला लावीत. 

लोकाांना, पुन्हा एकदा स्वत:च्या घरात ते राहू शकतील अशी व्यवस्था ते करून देत व जे एक 

दुिर्यापािून दूर पडले होते अशाांना एकत्र करून देत. 

 

आपला राष्ट्रध्वज 

“नोआखलीनांतर वबहारची पाळी आली. तेथून बातमी आली की बहिंदुनी मुिलमानाची 

गावेच्या गावे उद ्ध्वस्त केली आहेत. वबहारचे िांकि ऐकून गाांधीजींचे मन कळवळले, आणण ते 

वबहारला गेले. त्याांनी तेथेपण प्रेमाचा िांदेश लोकाांना ददला आणण िाांवगतले की कोणाचाही जीव 
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घेणे हे एक मोठे पाप आहे. बहिंदू आणण मुिलमान िवथ भावांडे आहेत, एकाच देशाचे वनवािी 

आहेत. त्याांनी उगाच भाांडणे करून पापाच्या खड्ड्यात कशािाठी उतरावे?" 

“िुरुवाती िुरुवातीला तर लोकाांनी गाांधीजींच्या म्हणण्याकडे लक्ष ददले नाही. पण 

हळूहळू ित्याच्या आवाजाचा त्याांच्यावर पररणाम झाला. जनावराांिारख्या आपल्या भयांकर 

वागणुकीने ते चमकून उठले आणण त्याांना मानवतेची खरी जाणीव झाली. लोकाांना आपल्या 

करणीचा पश्चात्ताप झाला आणण त्याांनी शाांततेने एकमेकाांच्या बरोबर राहण्याची शपथ घेतली. 

“ह्या धामधुमीच्या काळात गाांधीजींना ववश्राांती घेण्याचा ववचारदेखील येत नव्हता. त्याांना 

खाण्यावपण्याचािुद्धा वविर पडला होता. कडकडणार्या थांडीची अथवा गरम वार्याच्या झळाांची 

त्याांना वफकीर नव्हती. कधी कधी ते नोआखलीच्या गावातून अनवाणी वफरताना दृष्टीि पडत, 

तर कधी कधी वबहारमधल्या लोकाांच्या जखमी हृदयावर मलमपट्टी करताना ददित. त्याांचे धैयथ 

अिे अथाांग होते को ते कधी हार कबूल करायला तयारच नित. त्याांची श्रद्धा अिळ होती आणण 

अनेक किोट्याांतून व िांकिाांतून पार पडल्यामुळे ती अधधकच उज्ज्वल झाली होती. शेविी 

भारताचा स्वातांत्रयददन येऊन ठेपला आणण चारी ददशाांना आनांदी आनांद झाला. पण स्वतांत्रतेच्या 

प्रकाशाबरोबरच वैर आणण फुिीर वृत्तीचे काळे ढग देखील चारी ददशाांना पिरले. ददल्लीत लोक 

आनांदाने 'माउांि बॅिन को जय' अिा जयघोष करीत होते. तर त्याचवेळी बांगालमध्ये काही लोक 

गाांधीजींवर दगडफेक करीत होते. मूखथपणाच्या आणण गिबाजीच्या भयाण अांधारात आपण रस्ता 

चुकलो होतो. िगळी प्रेमबांधने तिूुन गेली आणण भाऊच भावाचे वैरी झाले. माणिाने लाांडग्याचे 

रूप घेतले अिावे अिे वािू लागले. बहिंदूांना मुिलमानाांच्या रिाची चिक लागली होती आणण 

मुिलमानाांना बहिंदूांचे प्राण हवे होते. अशा भयानक काळात फि दोनचार वकरण अिे होते जे 

आपल्या िांपूणथ शक् तीने पापाच्या ह्या अांधकारात प्रकाश पिरववण्याचा प्रयत्न करीत होते.” 

हरी—“आई हे वकरण कोठले?” 

आई—“हे वकरण म्हणजे आपले गाांधीजी ब त्याांचे िाथीदार, पण आपण िगळ्याांनी 

त्याांच्याकडे पाठ वफरवली होती आणण चारी बाजूांनी फि 'मारा, कापा' अिेच आवाज येत होते.” 
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हरी—“आई ! हे आवाज कोणाचे होते?” 

आई—“बाळ ! हे आवाज दांगेखोर बहिंदू, मुिलमान आणण शीखाांचे होते. ते एक दुिर्याला 

खायला धावत. अशा िांधीची वािच पाहात अिणार्या गुांडाांनी इतके दांगे केले, एवढी कापाकापी 

केली आणण वनदोष माणिाांच्यावर इतके अत्याचार केले की आपला हा मूखथपणा पाहून िारे जग 

चवकत झाले." हे ऐकून हरीला खूप दु:ख झाले. तो ववचारात पडला आणण म्हणाला, “आई ! 

बहिंदू, मुिलमान आणण सशखाांना अिे वतथन करताना पाहून गाांधीजींना खूप दुख ख झाले अिेल 

नाही?” 

आई—“होय बाळ ! हे िवथ पाहून ते खूपच बेचैन झाले. ते दुख खी होऊन खूप वेळा 

कळवळून उठत आणण म्हणत की 'हे परमेश्वरा, आता तू मला ह्या जगातून मुक् त कर. 

“नोआखली आणण वबहार येथील भाांडणे धमिवून ते पांजाबला जात होते तेवढ्ात 

ददल्लीत दांगे िुरू झाले. िगळे तर तू पावहले आहेिच. वकती भयांकर होते ते ददवि ! गाांधीजी 

ददल्लीला गेले. तेथील दांगे पाहून तेथे शाांती स्थापल्यासशवाय पुढे जायला त्याांचे मन तयार झाले 

नाही आणण ते तेथेच थाांबले. ददल्लीत त्याांनी पावहले की पांजाबमधे ज्याांनी आपले िवथस्व गमाववले 

आहे अिे लोक लाखोच्या िांख्येने ददल्लीत येऊन थडकत होते. ज्याांची मने दुखावली गेली आहेत 

अशा ह्या लोकाांच्या मुळेच ददल्लीत खून मारामार्या होत आहेत, अिे लोकाांचे मत होते. त्या 

दु:खी लोकाांबद्दल गाांधीजींना खूप िहानुभती होती.  परांतु ते िमजून होते की जर ददल्लीच्या 

िरकारने पररच्स्थतीवर अांकुश ठेवला नाही तर ददल्लीच्या दांग्याचा हा भडका िगळ्या देशाची 

राख-राांगोळी करील.” 

हरी—“आई ! मग गाांधीजींनी काय केले?” 

आई—काय करावे ह्याचा गाांधीजींनी खूप शाांत धचत्ताने ववचार केला. त्याांनी ददल्लीच्या 

मोठ्यातमोठ्या अधधकार्याांना बोलावून िमजाववले की त्याांनी बहिंदू आणण मुिलमान ह्या दोघाांना 

िारखे मानावे. तिेच काळजीपूवथक व हशारीने काम करावे. दुिरीकडे त्याांनी वनराणश्रताांकडे 
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जाऊन त्याांचे िाांत्वन केले आणण त्याांना िमजाववले, की ददल्लीच्या मुिलमानाांनी तुमचे काहीच 

नुकिान केले नाही. ज्या मुिलमानाांनी तुम्हाला तुमच्या घरातून बाहेर काढले आणण तुम्हाला त्राि 

ददला त्या मुिलमानाांचा ह्या मुिलमानाांशी काहीही िांबांध नाही. ज्याांनी तुम्हाला मारले त्याांचा 

बदला त्याांना मारून घेणे हे बरोबर नाही. त्याांनी मुिलमानाांना िमजावले की त्याांनी वनराणश्रत 

झालेल्या पांजाबी आणण शििंधी लोकाांना हर प्रकारे मदत करावी. जर एकमेकाांचा बदला घेण्याची 

वृत्ती वाढत गेली तर पररच्स्थती हाताबाहेर जाईल, हे गाांधीजींना बरोबर िमजून चुकले होते. ते 

लोकाांना िाांगत की कृपा करून िगळेजण िमजूतदारपणाने आणण शाांत डोके ठेवून काम करा 

व तिेच स्वत:वर व एकमेकाांवर दया करा. 

 
गाांधीजी – प्राथथनािभेत 

“जेव्हा गाांधीजींनी पावहले की खरोखर लोकाांची डोकी वफरली आहेत आणण रागाच्या 

भरात ते काहीही ऐकायला बकिंवा िमजून घ्यायला तयार नाहीत, तेव्हा त्याांनी उपाि करायचे 

ठरवले. ते म्हणाले, ‘प्राण गेला तरी हरकत नाही, पण मी बहिंदू, मुिलमान आणण शीख त्याांना 

एकत्र आणल्यासशवाय राहणार नाही.' त्यावेळी ददल्लीत खूप गडबड चालू होती. काय करावे 

आणण काय करू नये ह ेकोणालाच िुचत नव्हते. शेविी िवथ धमांचे पुढारी एकत्र झाले आणण 

गाांधीजींच्याकडे गेले. त्याांनी प्रवतज्ञा घेतली की आम्ही आमचे प्राण पणाला लावू पण ददल्लीत 
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दांगे होऊ देणार नाही. ही मांडळी म्हणत आहेत त्याप्रमाणे करून दाखवतील अशी खात्री होताच 

बापूांनी उपाि िोडला व त्याच ददविापािून ददल्लीतील पररच्स्थती िुधारू लागली. ” 

हरी—“आई ! गाांधीजींनी उपाि िोडला त्या ददवशी लोकाांना वकती आनांद झाला होता 

नाही. िबांध ददल्लीमधे जणू काही िगळ्याांच्या घरी लग्नच आहे अिे वाित होते." 

आई—“होय बाळ ! तुझे म्हणणे खरे आहे. चाांगल्या लोकाांवर गाांधीजींच्या उपािाचा 

खूपच चाांगला प्रभाव पडला होता. त्याांच्या आनांदाला िीमा नव्हती. परांतु बहिंदू-मुिलमानाांना एक 

करण्याचा गाांधीजींचा ववचार ज्याांना अजजबात आवडत नव्हता अिेही काही लोक होते. त्याांना 

वाित होते की गाांधीजींच्या अशा प्रकारच्या नीतीने आपण दुबळे होऊन जाऊ. त्याांना अिेही 

वाित होते की लाठीचे उत्तर लाठीने आणण गोळीचे उत्तर जो गोळीने देईल तोच खरा शूर. 

दुष्टपणाला भलेपणाने उत्तर देणे म्हणजे दुबळेपणा आणण मूखथपणा आहे अिे मानणार्याना हे 

देखील माहीत होते की गाांधीजी जोपयंत जजवांत आहेत आणण जजवांत राहतील तोपयंत ते बहिंदू-

मुिलमान आणण शीखाांच्या एकतेिाठी जजवाचे रान करतील. गाांधीजी जजवांत अिेपयंत अशा 

लोकाांचे म्हणणे कोणी ऐकतील अशीही शक् यता नव्हती त्यामुळे अशा लोकाांच्यापुढे गाांधीजींना 

मारून िाकणे आणण आपल्या रस्त्यातील कािा दूर करणे हा एकच मागथ मोकळा होता. 

“गाांधीजी िांध्याकाळचे जेवण लवकर करीत आणण बरोबर पाांच वाजता प्राथथनेच्या िभेत 

जात. लोक आधीपािूनच प्राथथनेिाठी जमत आणण त्याांच्या येण्याची वाि पाहात. गाांधीजी 

त्याांच्यामधून जात तेव्हा कोणी त्याांना वाकून प्रणाम करत, कोणी नमस्कार करत, तर कोणी 

त्याांच्या पाया पडत. गाांधीजी प्राथथनेच्या दठकाणी एका लहान लाकडी बैठकीवर बित. कुराण 

आणण गीता वाचणारे त्याांच्या जवळच बित. भजन गाणारे देखील तेथेच बित. प्राथथनेच्या 

िुरुवातीला कुराणातील काही ओळी वाचत. नांतर गीतेचे वाचन होई आणण त्यानांतर भजने गात. 

प्राथथनेनांतर गाांधीजी लोकाांना थोडािा उपदेश देत. त्या उपदेशात ते त्या ददविातील पररच्स्थतीची 

कल्पना देत. तिेच उच्च-नीचपणाचा भेदभाव दूर करण्याि िाांगत. प्राथथनेच्या िभेत गाांधीजींच्या 
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आवडत्या ओळी—'ईश्वर अल्ला तेरे नाम, िबको िन्मवत दे भगवान' रोज गात अित. अशा 

प्रकारची वकती तरी भजने व प्राथथना िभेत वारांवार गाईली जात. 

“लाांबलाांबून लोक गाांधीजींच्या प्राथथनािभेत येत अिता. बहिंदू आणण मुिलमान तिेच 

हररजन आणण ब्राह्मण िगळे बरोबर बिून देवाची प्राथथना करीत.” 

हरी—“आई ! प्राथथनािभेत तर मी पण गेलो आहे. तेव्हा तेथे काय होत अिे ते मला 

माहीत आहे, पण गाांधीजी गीतेच्या बरोबर कुराण आणण बायबल का वाचीत होते, ते मला कळत 

नाही.” 

आई—“बाळ ! गाांधीजी अिे म्हणत की िगळेच धमथ खरे आहेत. तिेच िवथ धमांचे 

धमथग्रांथ ईश्वरदत्त आहेत. हे ग्रांथ ित्याचा मागथ दाखववतात. ते अिेही म्हणत की मी बहिंदू ही आहे, 

मुिलमानही आहे, शीखही आहे आणण खिस्तीपण आहे. हे िगळे धमथ माझे आहेत. कारण धमाथचे 

मूळ आहे ित्य आणण प्रामाणणकपणा.  

 
प्राथथनािभेत जाणारे गाांधीजी 

“ठीक, मी तुला आजची गोष्ट िाांगत होते. आज त्याांना थोडािा उशीर झाला होता. म्हणनू 

ते घाई घाईने प्राथथना िभेत गेले. ते लोकाांच्या मधून जात होते तेवढ्ात एक वनदथय माणूि 
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नमस्कार करण्याच्या वनधमत्ताने त्याांच्या जवळ आला व त्याने गाांधीजींच्यावर गोळ्या झाडून त्याांची 

हत्या केली. गाांधीजींच्यावर गोळी झाडणार्याचे हृदय वकती बरे कठोर अिेल. 

“अरे ! हरी ! तू रडत आहेि. रडू नकोि. धीर धर. गाांधीजींनी ित्यािाठी प्राण गमावले. 

अशी माणिे मरत नाहीत, अमर होतात. तू पाहशील की शेविी ववजय त्याांचाच होईल. गाांधीजींचा 

ववजय हा ित्याचा ववजय आहे. आणण ित्याचा ववजय हा भारताचा ववजय आहे. हा ववजय 

धमळववण्यािाठी बाल-वृद्ध, स्त्री-पुरुष िगळ्याांना खूप पररश्रम करावे लागतील. गाांधीजींनी 

दाखववलेल्या मागाथने आपल्या एकट्यालाच जायचे नाही पण आपल्या िाथीदाराांना पण घेऊन 

जायचे आहे ३० वषाथपािून गाांधीजी आपल्याला हा मागथ दाखवीत आले आहेत. हा खरा मागथ 

वविरून जाऊन जे लोक अित्य, वैरभाव आणण बहिंिा ह्या चुकीच्या मागाथला लागले आहेत त्याांना 

आपल्याला ित्याच्या मागाथवर आणायचे आहे. 

“आपण केवळ बहिंदू, मुिलमान, शीख अथवा खिस्ती आहोत अिा ववचार कधीही करता 

कामा नये. तर आपण िगळे भारतीय आहोत ही गोष्ट आपण नेहमी लक्षात ठेवली पावहजे. आणण 

िच्चे भारतीय ह्या नात्याने आपण िवांनी बहिंदू-मुच्स्लम एकतेिाठी काम केले पावहजे. बहिंदुस्थान 

आणण पावकस्तान ह्या दोघाांनाही िवथ जाती एक आहेत अिे सशकववले पावहजे. बहिंदू, मुिलमान, 

शीख िगळी ईश् वराची मुले आहेत. िगळ्याांनी धमळून, धमिळून प्रेमाने रवहले पावहजे.” 

हरी—“आई ! खरा भारतीय होण्यािाठी मी काय केले पावहजे?” 

आई—“बाळ ! त्यािाठी आपण गाांधीजींनी दाखववलेल्या मागाथने गेले पावहजे. ज्यात 

गरीबी आणण दु:ख अिणार नाही, दुबळ्याांवर बलवान अत्याचार करणार नाहीत, श्रीमांत आणण 

गरीब, बहिंदू आणण मुिलमान अिा भेदभाव अिणार नाही, िगळे िमान अितील, कोणी 

कोणावर जुलूम करणार नाही आणण ज्यामधे िवथजण सशकून िवरून आनांदाने राहतील अिा 

भारत आपण घडवूया. ह्यािाठी ित्य, बसलदान, त्याग व पुरुषाथथ हे आपणामध े बबिंबववले 

पावहजेत. आपण िगळे जर हे काम मनावर घेऊ तर गाांधीजींच्या आत्म्याला खूप शाांती धमलेल. 
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अथाथत प्रत्येक वेळी आपल्याला आपल्या कामाचे फळ धमळेल अिे नाही. परांतु त्यामुळे वनराश 

न होता आपण प्रयत्न चालू ठेवला पावहजे हेच गाांधीजींच्या अनुयायाांचे कतथव्य आहे. गाांधीजींचे 

खरे अनुयायी तर फळाची आशा न ठेवता रात्रददवि कामच करीत अितात आणण हीच खरी िेवा 

आहे.” 

हरीची आई हरीला गाांधीजींची गोष्ट िाांगत होती तेवढ्ात आजोबा रेधडओवर झालेली 

पांधडत जवाहरलाल आणण िरदार पिेल ह्याांची भाषणे ऐकून आले व म्हणू लागले— 

“वबचार्या पांधडतजींच्यावर तर जणू काही दुख खाचा डोंगर कोिळला. रेधडओवर खपू 

गवहवरलेल्या आवाजात त्याांनी म्हिले, ‘धमत्राांनो ददवा ववझला आहे आणण आपल्या जीवनावर 

अांधार पिरला आहे. मी तुम्हाला काय िाांगू को आपले नेत,े आपले वडील मरण पावले आहेत. 

देशात वैरभाव पिरला आहे. ह्या वैराने लोकाांची मने पण कलुवषत झाली आहेत. आपण 

शाांतीपूवथक व धैयाथने ह्या ववष वृक्षाला उपिून काढले पावहजे. आपल्याला मोठमोठ्या आपत्तींना 

तोंड द्यावे लागेल आणण ते देखील गाांधीजींनी सशकववले आहे, त्याच रीतीने उद्या िवांनी उपाि 

करावा आणण प्राथथना करावी. उद्या चार वाजता गाांधीजींना अग्ग्न देण्यात येईल. आपण िगळे 

गाांधीजींच्याप्रमाणे देशािाठी आपले जीवन िमर्पिंत करुया.” 

“त्यानांतर िरदार पिेल बोलले. गाांधीजींच्या मृत्यूचा त्याांच्यावर पण खूप पररणाम झाला 

होता. त्याांनी म्हिले, 'तुम्हाला काय िाांगू की काय झाले आहे? पण जे झाले काहे ते फारच 

दुख खदायक आणण लज्जास्पद आहे. अलीकडे वकत्येक ददविाांपािून गाांधीजींना देशातील 

पररच्स्थतीमुळे वाईि वाित अिे. त्यामुळे त्याांनी उपाि केला होता. जे काही घडले आहे त्याचे 

दु:ख झाल्यासशवाय राहणार नाही. पण त्यामुळे राग येता कामा नये. राग आल्याि आपण त्याांचा 

उपदेश वविरून जाऊ अशी भीती वािते. गाांधीजी जीवांत अिताना जे आपण करू शकलो नाही 

ते आता आपल्याला करून दाखवायचे आहे. नाहीतर गाांधीजींच्या सशकवणुकीप्रमाणे आपण वागू 

शकलो नाही अिा कलांक आपल्याला लागेल. आज घडलेली दु:खद घिना आपल्या तरुणाांना 
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जाग्रत करील आणण त्याांना योग्य मागथ दाखवील अशी मी प्राथथना करतो. वनराश होण्याची जरुर 

नाही. आपण िगळ्याांनी एक होऊन गाांधीजींनी िुरू केलेले काम पूणथ करायचे आहे.”  

आजोबाांची गोष्ट ऐकून हरीच्या आईच्या डोळ्याांत अशू्र आले. ते पाहून आजोबा म्हणाले, 

“अरे तू रडत आहेि, रडण्याने काय होणार? कपाळाला हात लावून बिून राहण्याची ही वेळ 

नाही. ह्याच क्षणी गाांधीजींच्या शतू्रांच्या ववरुद्ध आपण कां बर किली पावहजे आणण िाांवगतले 

पावहजे की, आम्ही गाांधीजीचे वारि आहोत, त्याांचे िैवनक आहोत आणण त्याांच्या शतू्रांच्या ववरुद्ध 

लढायला उभे रावहले आहोत. ित्याचा झेंडा, अबहिंिेची ढाल आणण आत्मववश्वािाची तलवार 

घेऊन रक् ताचा एक थेंबही िाांडल्यासशवाय आम्ही लढू आणण जजिंकू आम्हाला कोणीही रोखू 

शकणार नाही. 

“चला िगळे भारतीय एक होऊन जागृत होऊया. आपले अशू्र पुिून िाकून नवीन आशा 

उराशी बाळगून आगेकूच करूया. गाांधीजींच्या तेजाने आणण शिीने आपण जगाला सिद्ध करून 

दाखवूया की ित्याचाच ववजय होत अितो. गाांधीजी कोण होते आणण त्याांची काय इच्िा होती ते 

जगाला दाखवून देऊया.” 

* * * * * 
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