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कर्पूर दिवा
मिात्मा गाांधीजी बांगालमध्ये असताना त्याांच्याकडे एकाने सांदेश माहगतला. गाांधीजींनी
बांगाली भाषेतच उत््फूततपणे साांहगतलां – ‘आमार जीवन इ आमार वाणी...’ ‘माझां जीवन िाच
माझा सांदेश!’ या चार शबदाांतून गाांधीजींना सुचवायचां िोतां की, आपल्या कामातून, आचरणातूनच
जीवनसांदेश प्रकट व्िायला िवा. आणण ते जगले ते तसचां. गाांधीजींच्या आयुष्यात घडले ल्या
अनेक घटनाांतून त्याांच्या मिान व्यत्तिमत्त्वाची प्रचचती येते . त्यातून एक आगळीच अनुभूती
प्रत्ययाला येते. या मिान हवभूतीच्या जीवनातील १२५ कथाांचा गुच्छ माांडण्याचा माझा प्रयत्न
आिे. यापैकीच या कािी कथा. गाांधीजींच्या आयुष्यातील या एक-एक घटना म्िणजे अांधाराला
छे दणारा कापराचा ददवाच. यातून नव्या हपढीला नवा प्रकाश चमळावा िाच िेतू...
हनभतयता, सत्यहप्रयता, अहििंसा या प्रत्येक मूल्याशी हनगडीत प्रसांग वेगवेगळे करून ते
एकत्रिी माांडता आले असते . पण हनभतयता आणण अहििंसा या दोिोंचा मेळ असले ले कािी प्रसांग
आिेत. त्यामुळे सगळ्या घटना एकत्रच गुांफले ल्या आिेत. काळानुरूप सगळ्या प्रसांगाची
एकामागे एक अशी माांडणीिी करता आली असती. पण मग अमुक एका वषाततला प्रसांग का
नािी, असा प्रश्न मनात आला असता.मुळात गाांधीजींचां समग्र जीवन तारीखवार माांडण्याचा िा
मुद्दाच नािी.१९६९ साली गाांधीजींच्या जन्मशताबदी वषातत जानेवारी ते ऑक्टोबर या दरम्यान
'सां्कृती'मध्ये जे त्तलखाण केलां त्याच 'गाांधीकथाां' इथे सांकलीत केल्या आिेत.
गाांधीजी कोणत्यािी घटनेच्या सत्यतेबाबत आग्रिी असायचे. त्याांच्या जीवनातील या
घटनाांच्या सत्यतेबाबतिी योग्य ती काळजी घेतली गेली आिे.
या घटनाांच्या सांदभातत मी बापुजींनी ्वत: केले ल्या त्तलखाणाचा उपयोग केला आिे.
त्यात्तशवाय 'मिादे वभाईनी डायरी' (खांड १ ते ८), रावजीभाई पटे ल याांची पु्तकां, श्री काकासािेब
काले लकर, मनुबेन गाांधींची पु्तकां, प्रभुदास गाांधीकृत ‘जीवननी परोढ’, रामदास गाांधी याांचां
‘सां्मरण’, तसांच शांकरलाल बँकर याांचां ‘गाांधीजी आणण राष्ट्रीय प्रवृिी’ या सगळ्याांचा सांदभत या
कथाांना आिे. या सगळ्या ले खकाांचा मी ऋणी आिे. या सोबतच गाांधीजींच्या पु्तकाचे प्रकाशक
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– नवजीवन प्रकाशन मांददर तसांच मिादे वभाई आणण मनुबेनच्या अनेक पु्तकाांचे अन्य प्रकाशक
याांचे मी आभार मानीत आिे. अनेक व्यिींकडू निी मला कािी घटनाांची माहिती चमळाले ली आिे.
त्यात हवजयाबेन पांचोली, प्रभावतीबेन नारायण तसांच मदालसामॅडम नारायण अशा सगळ्याांचे
मी मन:पूवतक आभार मानतो.
- उमाशांकर जोशी
कुलगुरूहनवास,
गुजरात युहनव्िर्सिंटी,
अिमदाबाद ३८०००९
गाांधी जन्मशताबदीददन, २-१०-१९६८
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प्रकाशकाचे हनवेिन
गाांधी जन्मशताबदी वषातत ्वगीय श्री उमाशांकर जोशींनी 'सां्कृहत' या आपल्या पहत्रकेत जानेवारी
ते ऑक्टोबरपयंत गाांधीजींच्या जीवनातील १२५ प्रसांग प्रकात्तशत केले . या प्रसांगाांना जेव्िा ‘गाांधी
कथा’ नामक पु्तकरूपात प्रकात्तशत करण्यात आले , तेव्िा जोशीजींनी 'कपूतर ददव्याां'च्या रुपात
त्याांची ओळख करून ददली.
मध्यांतरी िे पु्तक अप्राप्य िोते. 'गाांधी जीवन दशतन परीक्षे 'साठी िे पु्तक उपलबध
करण्याची इच्छा गाांधी-्मृतीचे परीक्षा सांयोजक श्री अांधाररयाांनी व्यक्त केली. ले खकाची
परवानगी चमळाल्यास आम्िी िे पु्तक जरूर प्रकात्तशत करू, असे ‘नवजीवन'ने त्याांना सूचचत
केले . त्याांनी श्रीमती ्वाहतबेन उमाशांकर जोशींकडू न परवानगी चमळवून प्रकाशनाचा मागत मोकळा
केला.
िी आवृिी त्या १२५ कपूतर ददव्याांची 'गाांधी कथा’ नािी. श्री अांधाररयाजींनी परीक्षेच् या
दृष्टीने केवळ ६० प्रसांग हनवडले . अशा प्रकारे परीक्षार्थयांसाठी तयार के ले ली िी ‘गाांधी कथे'ची
खास आवृिी आिे. श्रीमती ्वाहतबेननी या प्रसांगाांना या प्रकारे प्रकात्तशत करण्यास परवानगी
ददली, त्याबद्दल आम्िी त्याांचे आभारी आिोत. ‘गाांधी कथे'ची िी आवृिी सवतसामान्य
वाचकाांसाठीिी आनांददायी ठरेल, अशी आशा बाळगतो.
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(१)
लिानगा मोिन अांधारात जायला घाबरत असे. अांधार पाहिला की त्याचां काळीज
धडधडायचां. अांधारात एका बाजूने भूत येतां तर दुसऱ्या बाजूने प्रेत येवन
ू आपल्याला धरतां, असां
त्याच्या मनाने घेरलां िोतां. या भीतीपोटीच अांधारात जायला तो धजत नसे. अशा मोिनला एकदा
अांधाराचा सामना करावा लागला आणण हबकट प्रसांग उद्भवला. त्याचां असां झालां रात्रीची वेळ. मोिनला घराकडे जायचां िोतां, पण घराजवळ अांधार िोता. त्यात जायचां
कसां? मोिनची घाबरगुांडी उडाली. त्या अांधारात पाऊल टाकायचां तरी कसां , असा यक्ष प्रश्न त्याला
पडला िोता. त्याची त्रेधा उडाली िोती. त्याची िी तगमग शेजारच्या घरातून रांभामावशी (सुईण)
पािात िोती. ती मोिनच्या जवळ आली. त्याच्या पाठीवर िात ठे वून िलकेच म्िणाली, ‘घाबरतोस
कशाला? अांधार असला तर असू दे त बापडा. अरे 'रामनाम' जपत अांधारात जा. आपल्या
केसालािी धक्का लागत नािी.
हतच्या त्या समजावणीने मोिनला धीर आला. रामनाम घेत मोिनने पाऊल गुढे टाकलां ...
आता त्याच्या मुखातच नव्िे तर रोमारोमाांत राम नाम सांचारलां िोतां. त्या घटनेने मोिन हनभतय
झाला.
तो सगळ्याांना साांगू लागला, ज्याला रामाची साथ त्याला भीती कशाची ?
रामनामाच्या उच्चाराने मोिन एवढा हनभतय झाला की पुढे त्याने चाळीस कोटी भारतीयाांना
– एकूण मानवमात्राला हनभतयतेचा सांदेश ददला. यातूनच पुढे क्ाांती घडली.
आणण जीवनाच्या शेवटच्या क्षणीदे खील त्याांच् या जजभेवर तोच शबद िोता-'राम' !
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(२)
सेवाग्राम आश्रम नुकताच सुरु झाला िोता. आश्रमात कापूस हपिंजणे, सूतकताई
यासारख्या कामाचां प्रत्तशक्षण घेण्यासाठी आजुबाजूच्या गावातील लिान मु लां यायची. सांध्याकाळी
घरी जाताना त्याांच्या िातावर दोन पैसेिी चमळायचे. िी मुलां सकाळी यायची नी सांध्याकाळी
परतायची. एकदा रात्री झोपायला जाण्याआधी बापूांना या मुलाांची आठवण झाली. आश्रमात
बापूांना सिाय्य करणाऱ्या हवजयाला त्याांनी हवचारलां की, या मुलाांच्या दुपारच्या जेवणाची काय
व्यव्था असते ?
हवजयाला या मुलाांची माहिती िोती. बापू, बा आणण ्वतःचे कपडे धुण्यासाठी हवजया
रोज दुपारी हवहिरीवर जायची. त्याचवेळी आश्रमात येणारी िी मु लां हवहिरीजवळच्या बाांधावर
जेवायला बसायची. ती काय खातात, िे हवजयाला त्यामुळे कळत िोतां. आज डबयात काय
आणलें , असें ती अनेकदा या मुलाांना हवचारायची. मग ती मु लां नेिमीप्रमाणे साांगायची, 'भाजीभाकरी'...
िे सगळां हवजयाने बापूांना साांहगतलां . ते ऐकल्यावर बापूां नी हवचारलां : आपल्याकडे रोज जे
ताक असतां त्यातून कािी उरतां का?
हवजयाने िोकाराथी मान िलवली.
‘मग उद्यापासून दुपारी या मुलाांना ताक द्या', बापूांनी साांहगतलां .
‘िोय', म्िणत हवजयाने मान डोलावली.
तीन ददवसाांनी बापूांना झोपायला जाताना त्या मु लाांची एकदम आठवण झाली. त्याांनी
हवजयाला हवचारलां , ‘त्या मुलाांना आपण ताक दे तोय ना ?'
हवजया अडचणीत सापडली. आपली चूक कबूल करत ती म्िणाली, “बापू मी तर ते
हवसरले च. माझ्याकडू न मोठी चूक झाली.
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िे ऐकून बापूांच्या चेिऱ्यावर भाव बदलले . मात्र कािी क्षणाांनी शाांत ्वरात ते हवजयाला
म्िणाले , 'नािी तू हवसरली नािीस. असा हवसरण्याचा तुझा ्वभाव नािी. माझी जी कामां तू
त्तशरावर घेतेस, ती तू नीट लक्ष दे वून पूणत करतेस. मी हफरायला हनघतो तेव्िा माझ्या चपला
व्यवस््थत साफ करून जागच्या जागी असतात, त्याजवळ माझी काठी नीट ठे वले ली असते.
त्यामुळे तू कािी हवसरभोळी नािीस. पण एक साांगू ? तू माझी सगळी कामां नीट आणण व्यवस््थत
का करतेस मािीत आिे? कारण मला 'मिात्मा' म्िणतात. अशा माणसाचां काम न हवसरता नीटच
व्िायला िवांय ना? पण ती तर लिान, अज्ञानी पोरां आिेत , म्िणूनच त्याांच् याबाबतच्या कामाचा
तुला हवसर पडतो. पण मी तुला साांगतो. एक वेळ माझां काम राहिलां तरी चाले ल , पण या
लिानग्याांचा हवसर पडू दे वू नकोस. त्याांची नीट काळजी घे, मला त्यातून अचधक समाधान
चमळे ल...
हवजयासाठी तो एक मोठा धडा िोता.
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(३)
सेवाग्राम आश्रमात एक अनाहुत मुलगा इकडे-हतकडे हफरत िोता. हवजयाच्या ते लक्षात
आलां . हतने त्याला त्याचां नाव आणण काम हवचारलां .
‘माझां नाव सोमा. साबरमती आश्रमात मी आधी राहिले लो आिे. आता मला या आश्रमात
रिायचां आिे'. त्याने हवजयाला साांहगतलां .
हवजया त्याला घेवून बापूांकडे गेली. बापूां नी त्याला ओळखलां . सोमा िा दत्तलत समाजातील
िोता. 'सोमाला इथेच राहू दे ,' असां म्िणत बापूांनी हवजयाला कािी सूचना केल्या.
सोमा साबरमती आश्रमात रूळला. तो हतथल्या व्तू िाताळायचा. त्याांची नीट हनगा
राखायचा.
सोमा फैजपूरच्या अचधवेशनातून मजल दरमजल करीत ररकाम्या िातीच येथे पोिोचला
िोता. अगदी चड्डी-बहनयानवरच तो िोता. हतथे हवजयाने त्याच्या जेवणाची व्यव्था केली. हतने
त्याला झोपायला हतच्याजवळची एक सतरांजी ददली. क्तुरबाांनी त्याला पाांघरूण ददलां .
तो रहववार िोता. नेिमीप्रमाणे रात्री बापूांचां मौनव्रत सुरू झालां . ते सोमवारी रात्रीपयंत
चालायचां. रात्री झोपायला जाताना बापूांना सोमाची आठवण झाली. चालता चालता त्याांनी
जचमनीपासून दोन-तीन फूट िात वर धरून इशारा करून त्या लिान मुलाचां काय झालां ? असां
खुणेनेच हवचारलां . त्याची नीट व्यव्था झाली आिे , असें हवजयाने दोन्िी िाताने इशारा करून
ठामपणे साांहगतलें . हवजयाने हकतीिी साांहगतलां तरी बापूांचा हवश्वास बसेल तर ना ? िातानेच त्याांनी
‘चल' असा इशारा करून, ते त्या मुलाच्या ददशेने हनघाले . बापूांनी पाहिलां की अांगावर पाांघरुण
ओढू न तो झोपला िोता.
बापूांनी मग हवजयाला िाताने इशारा करत आतल्या खोलीत नेलां. हतथे एका खुांटीवर एक
गाठोडां ठे वले लां िोतां. ते हतला खाली काढायचा इशारा केला. मग खाली बसून त्याांनी ते गाठोडां
सोडलां . त्यात त्याांची जुनी धोतरां नीट घड्या घालू न एकावर एक ठे वली िोती. त्यातील दोन घड्या
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िातात घेवून बापू उठले . पुन्िा ते सोमोजवळ आले . त्याच्या अांगावरचां पाांघरूण त्याांनी थोडां खाली
खेचलां . तो झोपेतच िोता. बापूांनी त्याचां डोकां िलकेच िातावर उचललां . त्याच्या डोक्याखाली
नरम कपड्याांच्या त्या घड्या ठे वल्या. त्याचां पाांघरूण नीट केलां . मग ते झोपायला गेले.
सोमाला गाढ झोप लागली िोती. एका मिात्म्याने काळजीपूवतक वात्सल्याची उशी त्याच्या
डोक्याशी ठे वली िोती...
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(४)
१९२२ साली इांग्रज सरकारने बापूांना सिा वषांच्या कारावासाची त्तशक्षा ठोठावली. या
खटल्यात त्याांनी भर कोटातत बजावून साांहगतलां की, सरकारच्या दृष्टीने जो गुन्िा ठरतोय तो मात्र
मानवतेच्या दृष्टीने धमत आिे. मी माझां कततव्य बजावलां य. आता यासाठी जी काय सजा करायची
ती करा... इांग्रज सरकारने त्याांना जेलमध्ये टाकलां
या त्तशक्षेची बातमी दे शभर वाऱ्यासारखी पसरली. गावागावाांत यामुळे चचिंतेचां वातावरण
पसरलां . वततमानपत्राांतून या त्तशक्षेच्या बातम्या वाचून लोक िादरले . बांगालमधील दूरच्या गावातील
एक मुस््लम गृि्थ ते वाचून ओक्साबोक्शी रडू लागला. त्याच्या शेजारी सश्त्र क्ाांतीचा समथतक
असले ला श्री. दि रिात िोता. दिने त्याला हवचारलां , 'बांध,ू का रडताय ?'
िातात असले ला बांगाली पेपर त्याने दिला दाखवला. त्यात गाांधीजींच्या खटल्याची तसांच
त्तशक्षेची सहव्तर माहिती िोती.
‘माझ्या जातीच्या एका माणसाला सिा वषांची त्तशक्षा झालीय. म्िातारा आिे तो, ५३
वषांचा. बघ िे काय छापलां य ते"... तो पुन्िा रडू लागला...
या खटल्या दरम्यान गाांधीजींनी आपला व्यवसाय शेती आणण हवणकाम असल्याचां नमूद
केलां िोतां. िी सगळी माहिती त्या बातमीत ददली गेली िोती. तो मुस््लमिी हवणकर जातीचा िोता.
त्यामुळे गाांधी आपल्याच जातीचे असून त्याांना त्तशक्षा झाल्याचां अतीव दु:ख त्याला झालां िोतां.
िा हक्सा त्तलहिताना दि याांनी नमूद केलां य की, आम्िी कसले क्ाांतीकारी ? खरे
क्ाांतीकारक तर गाांधीजी आिेत. सगळ्या दे शाशी ते एकरूप झाले आिेत. मी शेतकरी आिे, मी
हवणकर आिे , असां साांगत भारताच्या वेगवेगळ्या भागातील मातीच्या माणसाशी आपली नाळ
जोडू न ते लोकाांच्या हृदयात पोिोचले . त्यामुळे आपला माणूस आपल्यासाठीच जेलमध्ये गेलाय,
असां कोट्यावधी जनतेला वाटतां. जनतेशी असा एकरूप झाले ला माणूसच दे शाला ्वातांत्र्य
चमळवून दे वू शकतो. अशा क्ाांतीकारकाला सलाम...
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(५)
बापू केवळ पांचा नेसत िोते. त्याांना एका हवद्यार्थयात ने हवचारलें ‘बापू तुम्िी पूणत कपडे घालू न
शरीर झाकत का नािी ?'
बापू म्िणाले , ‘अरे त्यासाठी माझ्यापाशी पैसेच नािीत.’
हवद्याथी : मी माझ्या आईला साांगतो. ती तुम्िाला घालायला डगला त्तशवून
दे ईल. मग घालाल ना?
बापू : असे हकती डगले त्तशवून दे शील ?
हवद्याथी : तुम्िाला हकती िवेत ? एक... दोन... तीन...
बापू : मी कािी एकटा नािी. मी एकट्यानेच कपडे कसे घालू ?
हवद्याथी : हकती लोकाांसाठी िवेत ? पाहिजे तेवढे दे तो.
बापू : माझे ४० कोटी भाऊबांद आिेत. तुझी आई या सगळ्याांना कपडे त्तशवून दे ईल ? या
सगळ्याांना चमळाल्यानांतर मग मला कपडे घालता येतील.
हवद्याथी हवचारात पडला. तो हबचारा प्रेमाने बापूांना कपडे द्यायला हनघाला िोता. मात्र
बापूांनी त्याला वसुधैवांकुटुां बकमची दीक्षा ददली. त्याच्या हृदयात िी घटना कायम राहिली.
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(६)
ददवसभर प्रचांड कामाचा डोंगर उरकत असतानािी बापू रोज सकाळी एक तास न चुकता
हफरायला जात. त्याांचे राजकीय गुरू गोपाळकृष्ण गोखले याांची प्रकृती अधेमध्ये ठीक नसायची.
ते बापूांसारखे सकाळी हफरायला जात नसत. यामुळे बापू आदराने त्याांच्याकडे नाराजी व्यि
करत असत.
बापू आश्रमातून हफरायला हनघायचे तेव्िा त्याांच्यासोबत अनेक लोक असत. कुणाला
त्याांच्याशी खास कािी बोलायचां असेल , तर ते सकाळी हफरायला जातानाचा वेळ त्याांना दे त.
चालता चालता ते चचात करत असत.
पण यात बापूांवर पहिला अचधकार असायचा तो लिान मु लाांचा. त्याांना प्राधान्याने वेळ
चमळायचा. बापूिी त्याांच्यासोबत खेळताना रमायचे , दां गाम्ती करायचे.
एकदा एक चतुर मुलगा बापूांना म्िणाला, 'बापू तुम्िाला एक गोष्ट हवचारू का ?'
बापूांनी 'िो' म्िणताच तो बापूांच्या जवळ गेला आणण म्िणाला, 'दुसऱ्याला दु:ख दे वू नये
म्िणजेच अहििंसा आिे ना?'
मुलाने अत्यांत हुशारीने प्रश्न हवचारला िोता.
‘अगदी बरोबर’ ... त्याच्या प्रश्नावर बापू म्िणाले .
तीच सांधी साधत पुलाने पुढे हवचारलां , ‘मग िसत िसत आमचा गाल धरत तुम्िी चचमटा
काढता ती हििंसा की अहििंसा ?'
मुलाचा डाव लक्षात येताच बापू म्िणाले , 'थाांब लबाडा, आता दाखवतोच तुला.’ त्याला
पकडू न बापूांनी त्याच्या गालाला प्रेमाने चचमटा काढला.
ते पाहून सगळी मुलां िसू लागली. टाळ्या वाजवत ती ओरडत िोती, 'बापू चचडले , बापू
चचडले ...’
या सगळ्यात बापूांनािी त्याांचां िसू आवरत नव्ितां.
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(७)
एका बड्या असामीकडे गाांधीजी मुक्कामाला िोते. सांध्याकाळी प्राथतनेची वेळ िोती.
अनेक लोक प्राथतनेसाठी िॉलमध्ये जमले िोते. प्राथतना सुरू िोण्याआधी बापू म्िणाले , 'इथले
सगळे ददवे बांद करा.' घराचा मालक जजथे बसला िोता त्याच्या डोक्यावरच हवजेचां बटण िोतां.
पण त्याने नेिमीच्या सवयीने ते बांद करायला आपल्या नोकराला िाक मारली.
मात्र अचानक गाांधीजी उठले . त्याांनी तडक पुढे चालत जात ्वत:च ददवे बांद केले . सारेच
सुन्न िोवून ते पािात राहिले . प्राथतना सुरू झाली. त्यानांतर रोजच्याप्रमाणे प्रश्नोिरां झाली.
कताईकामाहवषयी कुणाची कािी शांका िोती, त्यावर उिर दे ताना बापूांनी गीतेचा दाखला दे त
साांहगतलां की, 'जे साधी-साधी कामांिी (यज्ञाथत कमत) करत नािीत ते चोर आिेत.
प्राथतनेनांतर लोक पाांगू लागले . त्या गदीत हतथल्या टे बलाला कुणाचा तरी धक्का लागला
आणण टे बलावरील काचेची सुशोणभत भाांडी खाली पडली. त्याांचे तुकडे तुकडे झाले .
ते पािाताच मालक तडक हतथे धावले . मात्र आता त्याांनी नोकराला न बोलावता सगळे
तुकडे ते ्वत:च गोळा करू लागले . त्याांच्यात एवढां लगेच पररवततन कसां झालां ?
घरात आले ल्या मिान अहतथीच्या सिवासाची िी हकमया िोती...
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(८)
शाळा सुटली की लिान मोिन थेट घरी हनघून यायचा. आजूबाजूलािी तो कधी पाित
नसे. माझी कुणी खोड काढू न मला चचडवलां मग? अशी त्याला भीती वाटायची. शाळा उघडली
की तो शाळे त जायचा आणण शाळा सुटली की आधी घर गाठायचा. िा त्याचा हनत्याचा क्म.
अहतशय लाजाळू ्वभाव. त्यामुळे जेवढ्यास तेवढां काम. त्याला ना कोणी चमत्र ना कोणी गप्पा
मारायला सवांगडी.
शाळे तिी त्याची वततणूक अहतशय साधी. त्तशक्षकाांबद्दल हनताांत आदरभाव. त्यामुळे इतर
मुलाांप्रमाणे त्तशक्षणात म्करी वा खोटां काम करण्याचा प्रश्नच नािी.
एकदा शाळे ची तपासणी सुरू िोती. त्तशक्षण हनरीक्षक जाईल्स िे शाळे त आले िोते. त्याांनी
हवद्यार्थयांना पाच इांग्रजी शबद त्तलिायला साांहगतले . मोिनने 'केटल' या शबदाचां ्पेललिंग चुकीचां
त्तलहिलां . त्याच्या त्तशक्षकाांनी त्याला पायाने ढोसत ते चुकीचां असल्याचां साांगण्याचा प्रयत्न केला.
पण तो इशारा मोिन मानेल तर ना? इतर हवद्यार्थयांच्या मागे उभां राहून त्तशक्षक गपचूप ्पेललिंग
नीट करून घेत िोते. त्तशक्षक-हवद्यार्थयांनी चमळू न अशी फसगत करणां मोिनला पटत नव्ितां.
शेवटी सवत मुलाांच् या पाचिी शबदाांचां ्पेललिंग अगदी बरोबर आलां . अपवाद फि आपल्या
मोिनभाईंचा. त्याचांच ्पेललिंग चुकलां .
नांतर त्तशक्षकाांनी मोिनचा कसा मूखतपणा झाला ते त्याला साांहगतलां . पण मोिनचां म्िणणां
िोतां की, माझ्या मनावर या खोट्या गोष्टीचा कािीिी पररणाम झाला नािी. मला इतर मु लाांसारखां
अशा पध्दतीने फसवाफसवी करणां अजजबात जमणार नािी... सत्याचा आग्रि शाळे तूनच सुरू
झाला िोता.
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(९)
प्रवासात असतानाच गाांधीजी एका आश्रमशाळे त भेट द्यायला गेले. पाऊस पडत िोता.
त्यामुळे हतथे मुलाांना यायला उशीर झाला. गाांधीजींना हतथून दुसरीकडे जायचां असल्याने
त्याांच्याकडे वेळ कमी िोता. त्यामुळे थोडाच वेळ ते मुलाांना भेटले .
मुलाांशी सांवाद साधताना ते म्िणाले , ‘तुम्िी सगळे सूतकताई करता आणण खादीचे कपडे
घालता. पण मला साांगा तुमच्यापैकी हकती लोक नेिमी खरां बोलतात? म्िणजे कधीच खोटां बोलत
नािीत ?'
कािी मुलाांनी आपले िात वर केले .
गाांधीजींनी पुढे म्िणाले , ‘ठीक आिे. आता कधीमधी खोटां बोलतात अशाांनी िात वर
करा.’
दोन मुलाांनी िात वर केला... मग हतघाांनी... चौघाांनी, त्यानांतर अनेक िात वर झाले .
जवळपास साऱ्याांनीच िात वर केले .
गाांधीजींनी साऱ्याांकडे पाहिलां आणण म्िणाले , 'आपण कधी खोटां बोलतो याची जाणीव
ज्याांना आिे, जे ते कबूल करतात त्या मुलाांकडू नच मला मोठी आशा आिे. पण ज्याांना असां वाटतां
की आपण कधीच खोटां बोलत नािी, त्याांचा भहवष्यकाळ मात्र कठीण आिे. पण मी या दोन्िी
प्रकारातील सगळ्याांचे सुयश चचिंतीतो.
या मुलाांना मित्त्वाचा धडा दे त गाांधीजींनी त्याांचा हनरोप घेतला.
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गाांधीजींची सिी चमळवण्यासाठी एकाने डायरी त्याांच्यापुढे धरली. डायरीची पानां
फडफडत िोती. त्या डायरीत जगभरातील मिान हक्केटसतच्या सह्या एकामागे एक राांगत
े िोत्या.
त्या सह्याांच्या मात्तलकेत शेवटी गाांधीजींनी सिी केली. पण गाांधीजीिी कािी कमी खेळाडू नव्िते.
पतौडी इलाख्याचे नवाब (त्यावेळचे) िे दे शातील मिान खेळाडू . ते एकदा गाांधीजींना
भेटायला गेले िोते. गाांधीजींनी तेव्िा गमतीने साांहगतलां की, आपण दोघे आमने-सामने हक्केट
खेळूया. िे आव्िान दोघाांनी ्वीकारलां .
‘पण एक अट आिे', असां म्िणत पतौडी गाांधीजींना म्िणाले , ‘मॅच झाल्यानांतर मी
राजकारणात आपल्याला आव्िान दे ईन, त्यासाठी तुम्िी परवानगी द्या.
गाांधीजींनी ते कबूल केलां .
मग नवाब पतौडी गांभीर झाले आणण म्िणाले , 'बापू हक्केटमध्ये तुम्िी मला िरवणार, िे
मी खात्रीपूवतक साांगू शकतो. पण राजकारणात मात्र मी तुमचा सपशेल पराभव करीन, यात कािी
शांका नािी.'
िे ऐकून गाांधीजी खळखळू न िसू लागले . नवाबाला थोपटत ते म्िणाले , ‘नवाबसािेब,
आपने तो मुझे अभीसे बोल्ड कर ददया.’
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राजकोटच्या अल्रेड िाय्कूलचे मुख्याध्यापक जजमीसािेब याांनी वरच्या वगाततील
मुलाांसाठी खेळ आणण क्ीडाहवषयक उपक्म सुरु करून सगळ्याांना ते बांधनकारक केले . मोिनचा
मात्र खेळाांत हवशेष सिभाग नसे. पण नांतर तो त्यात सिभागी झाला.
एक ददवस सांध्याकाळी खेळात गैरिजर राहिल्याने मोिनला मुख्याध्यापकाांनी बोलावलां
आणण कारण हवचारलां . मोिन म्िणाला, ‘मी इथे आलो िोतो. पण त्यावेळी मैदानात कुणीच खेळत
नव्ितां.'
‘हकती वाजता आला िोतास ?’ मुख्याध्यापकाांचा प्रश्न.
‘माझ्याकडे त्यावेळी घड्याळ नव्ितां. आणण कािीसां वादळी वातावरण असल्याने नेमके
हकती वाजले िोते याचा अांदाज आला नािी.’
मोिनचा खुलासा मुख्याध्यापकाांना न पटल्याने तो बिाणा करतोय, खोटां बोलतोय, असां
त्याांना वाटलां . त्याांनी मोिनला दोन आणे दां ड केला. मात्र मोिनसाठी िा धक्का िोता.
मला खोट ठरवलां गेलां, पण मी तसा नािी. मात्र मी खोटां बोलले लो नािी, िे कसां पटवून
दे वू ?... त्याच्या मनाची घालमेल उडाली. तो अ्व्थ झाला. त्याला रडू येत िोतां.
अनेक ददवस मोिन याच दुःखात िोता. त्याने खूप हवचार केला आणण अखेर मनात गाठ
मारली. आपली बाजू सत्याची असावी, पण केवळ तेवढ्याने िोत नािी. ते पटवून द्यावां लागतां.
सत्याचां आचरण करताना त्याहवषयी गाफील रािता कामा नये , िे त्याला उमगलां .
खेळाच्या मैदानातील त्या प्रसांगाने मोिनला िे मोठां सत्यवचन सापडलां . पुढे आयुष्यभर
पाळले ल्या या वचनाचा प्रभाव सगळ्याांनाच ददसला.

गाांधी कथा | www.mkgandhi.org

(१२)
गाांधीजी पिाटे उठत. त्यानांतर दात घासून तोंड धुण्यासाठी पाण्याचा एक छोटा लोटा
मोरीजवळ ठे वले ला असे. तेवढां च पाणी पुरे. काम झालां की तो लोटा हतथेच ठे वायचा िो पध्दत
िोती.
एकदा मोिनलाल पांड्याांनी त्याांना हवचारलां , ‘बापू तुम्िी या छोट्या लोट्यातून पाणी का
घेता ? पाण्याचा तुटवडा आिे का? िी साबरमती तर वािात चाललीय. मग पाण्याची काटकसर
कशासाठी ?'
त्याांच्याकडे पािात बापूांनी सवाल केला, 'आधी साांगा, माझां तोंड नीट ्वच्छ ददसतांय की
नािी ?'
पांड्या म्िणाले , 'िो, तसां तर ्वच्छ आिेच.’
‘मग अडचण काय आिे ?' गाांधीजींनी प्रश्न केला. ‘तुम्िी लोटे -लोटे पाणी वापरता, पण
पसरले ल्या िाताने पाणी साांडत-साांडत तोंड धुता. मी पाणी न साांडता नीट तोंड धुतो. त्यामुळे
लोटाभर पाणीिी मला पुरतां. '
पांड्या : पण नदीचां पाणी तर एवढां वाितयां...
गाांधीजी : नदीचां िे पाणी कोणासाठी आिे ? माझ्या एकट्यासाठी ?
पांड्या : सगळ्याांसाठीच आिे , तुमच्यासाठीिी आिे...
गाांधीजी : बरोबर. नदीचां पाणी िे पशू-पक्षी, माणसां आणण सवत जीवजांतूांसाठीिी आिे.
माझ्या एकट्यासाठी नािी. मला जेवढां िवांय तेवढां च मी त्यातलां घेतो. पण अचधक घेण्याचा माझा
अचधकार नािी. नैसर्गिंक साधनसांपिीतून आपल्याला जेवढां लागतां त्याहून अचधक का घ्यायचां ?
आता यापुढे पांड्या काय बोलणार ?
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िातात मातीचां मोठां ढे कूळ घेवून येणाऱ्या एका सिकाऱ्याला पाहून गाांधीजींनी हवचारलां
'िे ढे कूळ कशासाठी आणलां स ?'
‘लोटा घासण्यासाठी...', तो सिकारी म्िणाला.
‘एवढां मोठां ढे कूळ ?'
'जे मोठां ददसलां ते उचलू न आणलां .'
‘या अख्ख्या ढे कळाने लोटा घासणार ? उरले ल्या ढे कळाचां काय करणार ?'
‘ते उरले लें रािील इथेच...’
‘ते त्याच्या जागीच रािायला िवांय , इथे ठे वलां स तर त्याचा कचरा िोईल, ती तुझी पहिली
चूक आणण आरोग्याहवषयी काळजी करत नािीस िी तुझी दुसरी चूक...’
गाांधीजींच्या या विव्याने तो सिकारी हवचारात पडला. एवढा मिान माणूस छोट्या
छोट्या गोष्टींचा कसा हवचार करतो, याचा प्रत्यय या सिकाऱ्याला आला.
गाांधीजींनी मग त्याला कचरा म्िणजे काय? याची व्याख्या समजावली –‘सोन्याची लगडी
हतजोरीऐवजी घराच्या कोनाड्यात पडली तर तो कचराच समजला जातो. एखादी व्तू योग्य
दठकाणी नसणां म्िणजे त्याचा कचरा िोणां ...’
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मोिन त्याच्या आईच्या सेवेसाठी सदै वां तत्पर. माता पुतळीबाई म्िणजे साध्वी ्त्री.
पुजापाठ केल्यात्तशवाय ती जेवतिी नसे. चातुमातसात एकदाच अन्न ग्रिण करत असे. कदठणात
कठीण व्रत ती लीलया पूणत करायची. प्रकृती हबघडली तरी व्रत सोडत नसे. दोन-तीन ददवस
सलग उपवास म्िणजे हतच्यासाठी फार मोठी गोष्ट नव्ितीच. पराकोटीचा हनग्रि. एका
पावसाळ्यात पुतळीबाईंनी सांकल्प केला की, सूयतनारायणाचां दशतन घेतल्यात्तशवाय मी अन्नग्रिण
करणार नािी.
आपल्या आईचा िा सांकल्प पाहून लिान मुलां चचिंतेने हवचारात पडली, कारण ते ददवस
पावसाळी ढगाळ वातावरणाचे िोते. मातेने लवकर जेवावां म्िणून सगळी मुलां बािेर आकाशात
सूयातचा शोध घेवू लागली. क्षणात तो दशतन द्यायचा आणण क्षणात ढगाआड गुडूप व्िायचा. सूयत
ददसला की छोटा मोिन आईपाशी धावत जायचा. 'बा, बा, मी सूयत पाहिला... तो उतावीळ िोत
साांगायचा.'
आईसमवेत सगळे मग लगबगीने अांगणात यायचे. पण तोवर सूयतराव ददसेनासे व्िायचे.
मोिन आणण इतर मुलां हिरमुसायची. पण माता पुतळीबाई िसत-िसत त्याांची समजूत काढायची,
‘अरे काय झालां ? आज माझ्या नत्तशबात कािी खायचां नािी असांच ददसतांय’... मात्र ती आपल्या
सांकल्पापासून जरािी हवचलीत न िोता पुन्िा घरच्या कामात गढू न जायची.
आपल्या मातेच्या तप्वी जीवनप्रणालीचा प्रभाव मोिनच्या जीवनावर झाला. धमत
जीवनाचा मुख्यपाठ मोिनला त्याच्या आईकडू न चमळाला. आचाराचां पालन आणण तपोजीवन
याबाबत मोिनची आईच त्याचा गुरू िोती.
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दणक्षण आहरकेत गाांधीजींनी हफहनक्स आश्रमाची ्थापना करून हतथे लिान मुलाांसाठी
शाळािी सुरू केली. मुलाांना जीवनात खरी त्तशकवण चमळावी, यासाठी गाांधीजींचा प्रयास िोता.
ते मुलाांच्या परीक्षािी घ्यायचे.
परीक्षेत गुण दे ण्याची बापूांची पध्दत आगळी िोती. ते सवत वगाततील मुलाांना एकाच
पध्दतीचा प्रश्न हवचारायचे. ज्या पध्दतीने मुलां त्याचां उिर दे तील, त्याप्रमाणे ते त्याला माकत
द्यायचे. जो सगळ्यात चाांगलां उिर त्तलहिल, त्याला कमी गुण, मात्र ज्याने फार चाांगलां उिर त्तलहिलां
नसेल त्याला अचधक गुण , अशी पध्दत त्याकाळी त्याांनी ्वत:च ठरवली िोती.
या प्रकाराने मुलां हवचारात पडली. आपण मागे रिाणार, असां कािी मुलाांना वाटू लागलां .
पण बापूांनी परोपरीने सगळ्या मुलाांना समजावलां .
‘यातील अमुकच हवद्याथी हुशार, इतर नािीत, असां ठरवण्यासाठी िा गुण दे ण्याचा माझा
मानस नािी. पण तुमच्या वैयत्तिक आयुष्यात हकती सुधारणा झाली ते मला पािायचां आिे. जी
हुशार मुलां आिेत ती इतराांशी तुलना करत राहिली, तर त्याांची हुशारी सांपेल. त्याांनी आपल्या
हवकासासाठी, जीवनात पुढे जाण्यासाठी जर मेिनत घेतली नािी, तर शेवटी सगळे च मागे
राितील. जे मेिनत आणण चचकाटीने काम करतील त्याांनाच मी अचधक गुण दे णार आिे', बापू
म्िणाले .
सवत मुलाांवर बापूांची प्रेमळ नजर िोती. त्यामुळे सगळ्याच मुलाांवर त्याचा पररणाम झाला.
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हफहनक्सच्या शाळे त हवद्यार्थयांना हनबांधासाठी हवषय दे ण्यात आला िोता – पहिला
सत्याग्रिी कोण ?
कोणी त्तलहिलां थांबी नायडू िा पहिला सत्याग्रिी. त्याने दणक्षण आहरकेतील लढतीत
पुढाकार घेतला िोता.
कािींच्या मते, बाकी कुणी नािी, बापूजी िेच पहिले सत्याग्रिी.
इतर कुणी दे शाच्या ्वातांत्र्यासाठी हुतात्मा झाले ल्या नारण्वामींना पहिला सत्याग्रिी
ठरवलां .
िे सगळे हनबांध वाचण्यात आले . या हनबांधाांसाठी ठीक, असा शेरा मारण्यात आला िोता.
बापूांनी मात्र सगळ्या हवद्यार्थयांना नापास ठरवलां . सगळे च हवचारात पडले . यापैकी कु णीच नािी
तर मग पहिला सत्याग्रिी कोण?
बापूांनी सगळ्याांची उत्सुकता लक्षात घेत साांहगतलां , ‘पहिला सत्याग्रिी थांबी नायडू नव्िे,
तर तो आिे भि प्रल्िाद!’
बापूजी कािी नवां साांगत नव्िते. आपल्या इहतिासात वेगवेगळ्या मुद्याांवर जे सत्याग्रि
करून मिान झाले , अशाांचाच मागत बापूांनी अवलां बला िोता. बापूजी एक गोष्ट नेिमी नम्रपणे
साांगत को, मी कोणताच नवा हवचार साांगत नािी. सत्य आणण अहििंसा या दोन्िी गोष्टी इथल्या
पवतताांप्रमाणेच पुराण्या आिेत...
मानवजीवनातील आताच्या पररस््थतीत सत्य-अहििंसा या इहतिासातील गोष्टी ते
अवलां बत. त्याचा पररणाम मोठा असे. बापूजींची िी अनोखी िातोटी मौत्तलक िोती.
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(१७)
एकदा कचऱ्याच्या पेटीत टाकले ल्या कागदाांत प्रभावतीबेन चचिंतातूर चेिऱ्याने कािी
शोधत िोत्या. माता क्तुरबाांनी ते पाहिलां . जवळ जात त्याांनी हवचारलां , 'बेन काय शोधताय?
प्रभावती : बा, हिरव्या रांगाचा एक छोटासा कागद यात पडलाय का ते शोधतेय.
बा : एवढ्या कसल्या कागदाची या कचऱ्यात शोधाशोध करतेयस ? काय
त्तलहिलां यस त्यावर ?
प्रभावती : त्तलहिले लां कािी नािी. कांददलाचा प्रकाश थेट तोंडावर येवू नये , यासाठी त्या
काचेवर ठे वायचा तो छोटा कागद िोता. बापूांचा िोता तो. मी कांददलाची काच साफ करताना तो
कुठे तरी पडला. इथेच असेल म्िणून शोधतेय...
ते ऐकून बा तरातरा बापूांकडे गेल्या. बापूांना जाब हवचारण्याचा तर त्याांनाच अचधकार.
बापूांना त्याांनी हवचारलां , 'िे काय ? ती लिान मुलगी तुमच्यामुळे हकती िैराण झालीय. हकती
शोधाशोध करतेय ती तुमच्या त्या कागदाच्या कपट्यासाठी.’
बापू शाांतपणे म्िणाले , ‘कागद लिान िोता िे खरांय. पण म्िणून तो कुचकामाचा ठरत
नािी. त्याच्या जागी त्याचां काम मित्त्वाचां िोतां. याकरता त्याला योग्य दठकाणी ठे वायला िवां िोतां.
तो जागच्या जागी न ठे वल्याने आता ती शोधाशोध करतेय. पण ती जे करतेय ते योग्यच आिे.'
प्रभावतीच्या शोधाशोधीला यश आलां . हतने सापडले ला तो कागद योग्य दठकाणी ठे वला,
आणण वातावरणातला तणाव सांपून सगळ्याांनीच त्यातून योग्य तो सांदेश घेतला.
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एका चमत्राच्या सांगतीने मोिन आणण त्याच्या थोरल्या भावाने आगळाच प्रकार केला.
त्याांनी घरच्याांना न कळता गुपचूप माांसािार केला. अथातत ्वादासाठी हकिंवा शौक म्िणून मोिनने
माांसािार केला नव्िता. मात्र माांसािारामुळे आपण ताकदीने मजबूत िोतो, त्यामुळे हवदे शींच्या
दबावाखाली आपण येवू शकणार नािी, इांग्रजाांना िरवून िा दे श ्वतांत्र करू शकतो, असा हवचार
मोिनने या माांसािारामागे केला िोता.
मात्र घरातील वैष्णवी सां्कारामुळे त्याांची घालमेल िोत िोती. माांस खाताना खाल्लां . पण
सांपूणत रात्र झोप लागत नव्िती. आपल्या शरीरात शेळी जीवांत आिे आणण ओरडतेय , असां त्याांना
वाटायचां. तरीिी माांसािाराचा िा प्रयोग वषतभर चालला. पाच-सिा वेळा माांसािार झाला. बािेर
माांसािार करून आल्यानांतर घरात भूक नािी, असां साांगताना मोिनला दु:ख व्िायचां. एवढां खोटां
बोलायचां ? तेिी आईसोबत ? त्याच्या मनात या प्रश्नाांनी रूदन चाले . माांसािार करण्यापेक्षािी
माता-हपत्याांशी खोटां बोलायचां िे अचधक चूकीचां आिे, असां त्याांच्या मनात आलां . आई-वडीलाांच्या
मृत्यूनांतर िवां तर ्वतांत्रपणे खुलेआम माांसािार करूया, तोवर मात्र या सगळ्याचा आता त्याग
करू... मोिनने हनश्चय केला. त्याने आपल्या चमत्राला ठामपणे आपला हनणतय साांहगतला. माांसािार
बांद.
असाच आणखी एक प्रकार. एका नातेवाईकासोबत मोिनला हवडी हपण्याचा नाद
लागला. आधी लोकाांनी टाकले ल्या हवडीच्या थोटकाांना त्तशलगावून त्याचा धूर ओढायचा. हवडीतून
धूर काढण्यात मजा असते, असें त्याला वाटायचां. एकामागे एक धुराची वलयां तो िवेत सोडायचा.
पण हवड्या हवकत घेण्यासाठी मग खचत येवू लागला. त्यात वचडलाांच्या धाकाची अडचण िोती.
मग पैसा-दोन पैशाची चोरी करणां सुरू झालां . या सगळ्या प्रकरणाने मात्र मनातून तो धा्तावला
िोता. माांसािारी भावावर पांचवीस-एक रुपयाांचां कजत दे णां झालां िोतां. ते कसां चुक वायचां , िा
यक्षप्रश्न दोन्िी भावाांपुढे िोता. मो्ा भावाच्या िातात सोन्याचां एक कडां िोतां , त्यातला एक भाग
कापून तो हवकून मग दोघाांनी दे णी भागवली.
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या सगळ्या प्रकाराने मोिन भलताच अ्व्थ झाला िोता. त्यातूनच यापुढे कोणत्यािी
पररस््थतीत चोरी करायची नािी, असा सांकल्प त्याने केला. हपतृभिीला तडा जावू नये म्िणून
जी चूक आपल्या िातून झाली, त्याबाबत वचडलाांकडे कबुलीजबाब द्यायचा िे त्याने ठरवलां . पण
िे करायचां कसां ? वडील रागावले तर ? त्याांनी मारलां तर ? कठोर त्तशक्षा ददली तर ? कािी झालां
तरी क्षमा माहगतल्यात्तशवाय मनाला शाांतता चमळणार नव्िती. मग त्याने एक चचठी ी त्तलहिली आणण
धीर करत वचडलाांच्या िातावर ठे वली. 'तुम्िी दु:खी िोवू नका’ असां हवनवत त्याने आपल्या
सगळ्या चुकाांची कबुली त्यात ददली. यात्तशवाय भहवष्यात पुन्िा असां करणार नािी, याची ग्वािीिी
या चचठी ीद्वारे ददली िोती.
वचडलाांनी ती चचठी ी वाचली. त्याांच्या डोळ्यातून अश्रू ओघळले . चचठी ी अश्रुांनी णभजली.
त्याांनी डोळे बांद केले . चचठी ी चुरगळली. मोिनचे डोळे िी अश्रुांनी डबडबले िोते...
या प्रसांगाबाबत गाांधीजींनी सहव्तर त्तलहिलां य. ते म्िणतात – त्या अश्रूमोत्याांच्या वषातवात
मी णभजून गेलो आणण शुद्ध झालो. असा अनुभव ज्याांनी अनुभवलाय तेच जाणोत... खरांतर
माझ्यासाठी िा सगळा अहििंसेचा व्तुपाठ िोता. माझ्या त्या कबुलीमुळे माझे वडील मात्र
माझ्याबाबत हनश्श्चिंत झाले . त्यानांतर त्याांचां अहवरत प्रेम मला लाभलां ...
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(१९)
क्तुरबाांची तबबेत फारच नाजुक झाली िोती. जेमतेम जीव बचावला िोता. पण नांतर
रोग पुन्िा बळावला. इतर उपचाराांचा उपयोग िोत नव्िता म्िणून बापूांनी ्वत:च क्तुरबाांवर
हनसगोपचार सुरू केले . पण मीठ आणण कडधान्य खायचां नािी, यासाठी त्याांनी क्तुरबाांना
हवनवणी करून बजावलां . या सांदभातत हवद्वान वैद्याां नी जे जे त्तलहिलां य ते वाचून दाखवलां ,
समजावलां . पण बा कािी ते मानायला तयार नव्ित्या.
बापूांच्या या पर्थयाबाबत त्या म्िणाल्या, 'मीठ आणण कडधान्य खाणां थाांबवायला तुम्िाला
कोणी साांहगतलां तर तुम्िीिी ते करणार नािी.'
क्तुरबाांच्या या पहवत्र्यामुळे बापूांना दुःख वाटलां . पण बाांवर असले ल्या प्रेमाखातर हनग्रि
करण्याची िी सांधी त्याांनी मानली. ते म्िणाले , 'ठीक आिे. मी आतापासून पुढच्या एक वषातसाठी
मीठ आणण कडधान्य खाणां वज्यत केलां . तू ते सोडणार की नािी िा आता तुझा प्रश्न आिे.’
बाांच्या लक्षात आलां . आपली चूक त्याांना उमगली. पश्चाताप व्यि करत बापूांना त्या
म्िणाल्या, ‘मला क्षमा करा. तुमचा ्वभाव मािीत असतानािी मी असां बोलले . मी आता मीठ
आणण कडधान्य खायचां सोडते. पण तुम्िी उगाच ते करू नका. तुम्िी तुमचा हनणतय मागे घ्या.
अन्यथा मला ती त्तशक्षा वाटे ल.’
बापू म्िणाले , ‘तू मीठ आणण कडधान्य सोडू न पर्थय करशील, तर त्याचा मला आनांद आिे.
तू माझ्यासाठी िा हनणतय घेतला असलास तरी सरतेशेवटी तुझाच फायदा आिे. पण मी एकदा
प्रहतज्ञा केली की ती मोडत नसतो. माझा िा सांकल्प मी आता सोडणार नािी. मलािी त्याचा लाभ
िोणार आिे. आणण तू या दोन गोष्टी वज्यत केल्यास त्याबाबत ठाम रािण्यासाठी तुला माझी मदतच
िोईल.’
ते ऐकून बा म्िणाल्या, ‘तुम्िी फारच िट्टी आिात. हकती परोपरीने साांहगतल तरी तुम्िी
मानत नािी...' बा अश्रू गाळत शाांत बसून राहिल्या.
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मात्र पती-पत्नीतील या प्रसांगाने बापूांना सत्याग्रिासाठी चालनाच चमळाली आणण
त्यावरचा हवश्वास अचधक दृढ झाला. प्रेमातू न केले ल्या या त्यागाने दुसऱ्याच्या हृदयातील आपलां
्थान अचधक बळकट िोतां, िी सत्याग्रिाची हकमया आिे.
या प्रसांगाबाबत बापू म्िणतात - माझ्या जीवनातील गोड प्रसांगापैकी िी एक घटना आिे.
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(२०)
१९४७ सालच्या ऑग्ट महिन्यातील १५ तारीख. भारताचा ्वातांत्र्यददन. सातासमुद्रापार
ज्याांचां साम्राज्य पसरलां िोतां, ज्याांच् या सिेवरील सूयत कधी ढळला नािी, ते हिदटश राज्यकते
हििंदवात्तसयाांच्या िातात सगळी सूत्र दे वून शाांतपणे भारताचा हनरोप घेवून हनघून गेले.
मात्र या ऐहतिात्तसक ददवशी राष्ट्रहपता कुठे िोते ? िा ददवस आणण्यासाठी ज्याचा
सगळ्यात मोठा वाटा िोता, जो रात्रांददवस यासाठी झटला, तो या उत्सवाच्या ददवशी काय करत
िोता ? ्वातांत्र्य चमळालां पण अजून खूप मोठी कामां करायची बाकी िोती. फाळणीची वेदना
सांपत नव्िती, समाजात सौिादत िोत नव्िता. त्यामुळे राष्ट्रहपता िोता तो दु:खी-पीचडत
दे शवात्तसयाांमध्ये. कोलकत्यात धार्मिंक हवद्वे ष भडकला िोता, तो शाांत करायला िा मिात्मा हतथे
दाखल झाला िोता. आझादीच्या त्या रात्री गाांधीजी कुठे , कशा अव्थेत हनवाऱ्याला िोते ?
बेत्तलयाघाट िा कोलकात्यातील गरीब आणण सांवेदनक्षम हवभाग. हतथल्या एका गरीबाच्या
घरात त्या रात्री रािणां बापूांनी पसांत केलां . हतथे त्याांच्यासाठी एका मो्ा पाटावर बापूांची
झोपण्याची व्यव्था केली. त्याांच्यासोबतचे इतर सिकारी खाली चमळे ल हतथे पथारी टाकून
झोपायची तयारी करत िोते.
बापू त्याांच्याजवळ आले आणण म्िणाले , ‘मी असा छत्रपलाांगावर झोपणार आणण तुम्िी
खाली, िे योग्य नव्िे. माझें अांथरूणिी खाली जचमनीवर टाका...’
बापूांना हतथे ते जुनाट बाकडां वजा मोठा पाट िा छत्रपलां ग वाटला. ते खालीच सिकाऱ्याांत
झोपले .
राजधानी ददल्लीसहित दे शभर लोक ्वातांत्र्याचा जल्लोष करत असताना हतकडे बापू
मात्र गरीबाांसोबत त्याांच् या दुःखात सिभागी िोत त्याांचे अश्रू पुसत िोते.
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हवलायतेतून बॅरर्टर िोवून गाांधीजी मायदे शात परतले . मात्र वहकली चालत नसल्याने
तरूण मोिनदासपुढे उपजजहवकेचा प्रश्न हनमातण झाला. पयातयी उद्योग काय करायचा? याचा शोध
तो घेत िोता. वकील म्िणून लोकाांचे अजत-हनवेदनां तयार करून दे ण्याचां काम त्याला नीट जमत
िोतां. पण अशी कामां मोफत करून घेण्यासाठी त्याांच्याकडे लोकाांची गदी िोत िोती. यातून पोट
कसां भरणार ? आणण अशी मोफत सेवा द्यायला कुठला तरूण उत्सािाने तयार िोईल?
कोटातत उभां राहून युिीवाद करणां जमलां नािी. त्यामुळे वहकली सोडू न नवा मागत
शोधण्याचे प्रयत्न सुरू झाले .
मोिनला ्वत:ला आपण त्तशक्षकी पेशा ्दीकारावा, असां वाटत िोतां. आपला इांग्रजीचा
अभ्यास तर चाांगला आिे. एखाद्या शाळे त मॅदिकच्या वगातत इांग्रजी त्तशकवण्यासाठी काम चमळालां
तर ते करूया, असां त्याने ठरवून टाकलां . त्यातून पोट भरण्याची व्यव्था िोणार िोती.
अशातच एका वततमानपत्रात एक जाहिरात झळकली. एका िाय्कूलमध्ये रोज एक तास
इांग्रजी हवषय त्तशकवण्यासाठी त्तशक्षक िवा िोता. पगार िोता ७५ रूपये. मोिनदासचा अजत
पोचला. थेट मुलाखतीला बोलावण्यात आलां . तरूण बॅरर्टर त्तशक्षक बनण्यासाठी उत्सािाने
गेला. मात्र घडलें भलतचां.
हतथल्या शाळे च्या मुख्याध्यापकाांनी त्याला नोकरी दे ण्यास असमथतता दशतवली. मोिनदास
बी. ए. नािी िे कारण दे त त्याची मुलाखत सांप वली. मोिनने त्यावर युिीवाद केला.
मोिन : पण मी लां डनमध्ये मॅदिक्युलेशन केलां य. लॅ दटन िी माझी दुसरी भाषा िोती.
मुख्याध्यापक : ते खरांय. पण आम्िाला पदवीधर िवाय.
मोिन त्तशक्षक व्िायला अपात्र ठरला.
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मोिन बॅरर्टर असला तरी त्तशक्षकच काय, पण उपजजहवकेसाठी कोणतांिी प्रामाणणक
काम करायला तो तयार िोता.
मात्र त्तशक्षकी पेशा चमळाला नािी. पण पुढे या माणसाने काय काम केलां ते जगजािीर
आिेच. नम्रता, साधेपणा, आणण सत्याचा आग्रि या मूल्याांच्या आधारे बापू अखखल मानवजातीचे
त्तशक्षक झाले .
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आगाखान पॅलेसमध्ये बा आणण बापू कैदे त िोते. या दठकाणी बापूांचे इतर साथी आणण
जेलचे प्रमुख केटली िे क्तुरबाांसोबत कॅरम खेळत असत. पांच्याििरीच्या बाांनी डाव जजिंकावा
यासाठी सगळे च प्रयत्न करत. कािी वेळा बापूिी रांगले ला डाव पािायला उभे रिायचे. कधी तेिी
एखादा डाव खेळायचे.
शारीररक कसरत व्िावी या िेतूने कािी मैदानी खेळिी या दठकाणी व्िायचे. पावसाळ्यात
जेलच्या अचधकाऱ्याांनी एका खोलीत टे बलटे हनस खेळण्याची व्यव्था केली. या खेळाचां उदघाटन
बा आणण बापूांनी करावां , असां हतथल्या सगळ्याांनीच ठरवलां .
झालां . दोघाांनीिी इतराांचा हिरमोड केला नािी. दोन बाजूला दोघेजण िातात रॅकेट घेवून
सज्ज झाली. कोण जाणे ? बापूांनी हकती वषांनी िातात रॅकेट घेतलां िोतां ?
पहिली सर्वव्ितस बाांच्या िातात िोती.
बापू म्िणाले : आता कािीिी िोवो. पाितोच...
बा : िो, कािी िोवो. पण तुम्िी रडीचा डाव खेळायचां नािी.
बापू : तुझ्याकडू न मी िरणारच आिे. आणण तुझ्याकडू न िरावला मला मनापासून आनांद
िोतो. बापूांच्या या विव्याने सारेच खळखळू न िसले .
मग बापू सगळ्याांना म्िणाले , 'नवऱ्याने बायकोकडे जर कधी आपली िार कबूल केली
तर त्या भहगनींची ताकद दुप्पटीने वाढते. यातुन पुढे समाजातील अनेक बांद कवाडां आपोपाप
उघडली जातात...’
त्यानांतर बाांकडे वळत बापू म्िणाले , ‘तुझ्याकडू न पराभूत िोताना मी खूप कािी जजिंकत
असतो. तुझी साध आिे म्िणूनच मला शोभा आिे. '
एकमेकाांकडे आपली िार कबूल करत पर्पराांना जजिंकणाऱ्या या अनोख्या दाम्पत्याकडे
सारेच प्रसन्नतेने पाित िोते.
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गाांधीजींचां कायत म्िणजे सातत्याने वािणारा नायगारा धबधबा.
पण सतत एवढी कामां करत असतानाच मध्येच हवश्राांती घेवून नवी शिी घेण्याची त्याांची
पध्दत अद्भुत िोती. काम करताना थकवा आला की ते कािी क्षण झोप घेत. त्यानांतर पुन्िा
ताजेतवाने िोवून कामाला िजर.
एक छोटी डु लकी घेवून कामाचा डोंगर पार पाडण्यासाठी ते सज्ज व्िायचे. सकाळी
मालीश झाल्यावर पाण्याच्या कुांडात बसून ते थोडी झोप घेत. िी हवश्राांती घेत असताना मनुबेन
बापूांची दाढी करायच्या. पण मनुबेनला नेिमी वाटायचां की बापूांना झोप लागता असताना दाढी
केल्यास त्याांची झोपमोड िोईल, म्िणून ती थाांबत असे. पण इतराांकडू न वेळेत काम करून
घेण्यास बापू नेिमीच जागृत असत.
मनुबेनना समजावताना ते म्िणाले , 'मी िी झोप घेत असतो त्याच काळात माझी दाढी
करण्याचां काम सुरू रिायला िबां. त्यामुळे वेळेचा अपव्यय िोत नािी. दोन्िी कामां एकदम िोतात.
पण तुझ्या ते लक्षात येत नािी का? मला त्याचा पररणाम भोगावा लागतो.
मनुबेन : बापूजी तुमची कमाल आिे. एवढे थकून केवळ पाच-सात चमहनटे झोप घेता.
त्यातिी मी दाढी करायची असा तुमचा आग्रि. तुम्िाला अशी झोप तरी कशी घेता येते ?
बापू : ज्या पद्धतीने मी हवश्राांती घेतो ते चचतेचां कारण नािी. पण ज्यावेळी अशा पद्धतीने
क्षणभर हवश्राांती घेण्याची माझी शिी सांपेल , त्यावेळी माझां पतन झालां य असां समज. आणण िे
पतन माझ्यात दां भ आल्याने तसांच हृदयात रामनाम नसल्याने िोतांय, असां मला वाटे ल. कािी
क्षणाांच्या झोपेने मला ईश्वर पुन्िा काम करायची नवी शिी दे तो. त्यामुळे मला चचिंता नािी.
म्िणूनच तुिी ईश्वरावर श्रद्धा ठे व. आपली काळजी घेणारा तो बसला आिे. म्िणूनच ईश्वरावर
भार ठे वून तू तुझां काम सुरू ठे व. दे व कुणाचां नुकसान करत नािी. माणूसच माणसाचां वाईट करतो
आणण वर दे वाने वाईट केलां , असां म्िणत असतो.'
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दे शबांधु दास दार्जिंलींगमध्ये आजारी िोते. गाांधीजी त्याांची हवचारपूस करण्यासाठी गेले.
हतकडू न परतताना ढाका मेलने नवाबगांजमधील एका कायतक्मासाठी येण्याचां त्याांनी मान्य केलां
िोतां. पण खडबडीत र्ते आणण दरडी कोसळल्याने ढाका मेल गाठणां अवघड बनलां िोतां. वेळेत
ण पोिचणां िे तर गाांधीजींना न पटणारां. त्यामुळे ते अ्व्थ झाले िोते.
यात एका सिकाऱ्याने बापूांना ्पेशल िे नने जाण्याचा प्र्ताव ददला. त्याांनी तो मानला. ते
म्िणाले , 'व्िॉईसरायला ददले ली वेळ मी जशी नेमकी पाळतो, तशाच पद्धतीने माझ्या लोकाांना
ददले ली वेळ मला पाळायला िवी.'
त्या ्पेशल िे नचां भाडां १,१४० रुपये द्यावां लागलां . पण दे शबाांधवाांना ददले ल्या शबदानुसार
त्याांच्यासोबतच्या कायतक्मासाठी हनणश्चत वेळेत बापू िजर िोते.
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गाांधीजी हबिारच्या चांपारण्यात हफरत असताना हतथल्या आसपासच्या गावात शाळा सुरु
करण्यासाठी त्याांनी आपल्या ्वांयसेवकाांना कामाला लावलां .
एक ददवस गाांधीजी क्तुरबाांना म्िणाले , ‘या मुलाांसाठी तू पण एक शाळा सुरू कर.'
क्तुरबा : 'शाळा सुरू करुन मी काय करु? या मुलाांना मी गुजराती त्तशकवू ? त्याांची
भाषा मला येत नािी. मी त्याांच्याशी बोलू तरी कशी ?'
गाांधीजी : ‘बालकाांना पहिला धडा िा ्वच्छतेचा द्यायला िवा. शेतकऱ्याांच्या मुलाांना
गोळा करा. त्याांना चाांगली अांघोळ घाला, त्याांना साफ-्वच्छ रिायला त्तशकवा. त्याांचे डोळे -दात
तपासा, िे मित्त्वाचां त्तशक्षण आिे. त्यात कािी अडचण येत नािी. आजपासूनच िे सुरू करता
येईल.'
आणण क्तुरबाांची शाळा सुरू झाली.
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बापू येरवडा जेलमध्ये िोते. हतथे जेवण बनवणाऱ्याने एक माांजर पाळलां िोतां. हतला दोन
हपल्लां िोती. बापू असतील हतथे त्याांच्या पायाशी येवून िी माांजर बसायची. नांतर हतच्यामागे
हपल्लां िी यायची. िी हपल्लां खेळायची. माांजरीच्या शेपटीला उांदीर समजून िी हपल्लां धावत येत
ती शेपटी तोंडाने धरायची. मग माांजर आपली शेपटी सोडवत त्याांना दूर ढकलायची. िा गांमतीदार
खेळ सतत सुरू िोता. बापू त्यावेळी र्कीनचां पु्तक वाचत िोते. पण पु्तक बांद करून ते
माांजर आणण हपल्लाांचा खेळ बघण्यात दां ग झाले .
मग ती हपल्लां बापूांच्या जवळ येऊ लागली. प्राथतनेच्या वेळीिी ती बापूांच्या जवळ बसत.
बापूिी त्याांची गांमत करत. भूक लागली की बापूांच्या आसपास म्यॉव-म्यॉव करत ती उड्या
मारायची.
सरदार वल्लभभाई यायचे तेव्िा तेिी या हपल्लाांची गांमत करत. मो्ा ताटावर ठे वायचां
जाळीचां झाकण ते या हपल्लाांवर ठे वत. आतमध्ये अडकल्यानांतर िी हपल्लां सुटकेसाठी धडपड
करायची. एकदा असांच एक हपल्लू जाळी खालू न बािेर येण्यासाठी धडपडू लागलां . जाळीला
धक्के दे त सरकत सरकत ते पायऱ्याांजवळ आलां . आणण मग जाळी खाली येताच ते त्यातून बािेर
सटकलां .
त्या हपल्लाने आपली बुध्दी वापरून ्वत:ची सुटका करून घेतली. िा खेळ पािणारे
सारेच अवाक झाले . मात्र ते हपल्लू भेदरलां िोतां. त्याची ती अव्था पाहून बापूांना त्याची दया
आली.
थोडां दूर जावून ते हपल्लू शौचासाठी जमीन हुांगू लागलां . एका दठकाणी त्याने आपल्या
पायाने जमीन उकरली. हतथे त्याने शौच करून त्यावर आजूबाजूची माती ओढायला सुरूवात
केली. त्या दठकाणी माती कमी िोती म्िणून की काय ते दुसऱ्या दठकाणी गेलां , त्याने हतथे आपला
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नेसर्गिंक हवधी पूणत केला. त्यावर माती ओढू न टाकली. याकामी दुसरां हपल्लू िी त्याच्या मदतीला
आलां .
माांजराच्या त्या हपल्लाांची ्वच्छतेबाबतची कृती पाहून बापू फारच प्रभाहवत झाले . ते
म्िणाले , 'या हपल्लाांवर आकाशातून पुष्पवृष्टी करायला िवीय...’
मीराबेननी िा प्रसांग त्तलहून ठे वलाय. माांजराांच्या हपल्लाांचा ्वच्छतेबाबतचा आग्रि,
त्यासाठी त्याांची नैसर्गिंक ओढ यावर त्याांनी सहव्तर त्तलहिलां य.
माांजरीची ती दोन हपल्लां िे आमच्या हवरांगुळ्याचां साधन िोतां. पण या हपल्लाांनी त्याांच् या
आईकडू न जीवनाचा व्तुपाठ घेतला िोता. आई त्याांच्यासोबत असायची. पण त्यातील मित्त्वाची
गोष्ट िोती ती आचरण...
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(२७)
येरवडा तुरूांगात असताना गाांधीजींसोबत वल्लभभाई आणण मिादे वभाई िे दोन सिकारी
िोते. गाांधीजी आणण त्याांचे िे सिकारी पािटे चार वाजता उठू न प्राथतना करत. त्यानांतर मध आणण
ललिंबू पाणी हपण्याचा कायतक्म असे. मध आणण ललिंबूरस यावर उकळतां पाणी टाकलां जायचां. ते
थांड िोई्तोवर थाांबायचां. या मधल्या काळात कािी वाचन व्िायचां. गाांधीजींनी या गरम पाण्याचा
लोटा एका कपड्याने झाकायला सुरूवात केली.
त्याबाबत साांगताना ते एक ददवस मिादे वभाईंना म्िणाले , 'या फडक्याने मी लोटा का
झाकतो ते माहित आिे? अनेक लिान सुक्ष्म जांतू िवेत असतात. ते या गरम पाण्यात पडू न मरू
नयेत म्िणून.’
वल्लभभाई ते ऐकत िोते. न राहून ते म्िणाले , ‘एवढ्या टोकाला जावून आपल्याला बुवा
अहििंसा पाळता येणार नािी...’
गाांधीजी त्यावर िसतच म्िणाले , ‘अहििंसा नको, पण ्वच्छता तर पाळता येते ना!’
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(२८)
येरवडा जेलमध्ये कुठल्यािी मुद्यावर चचात रांगात यायची. एकदा 'प्रसांगी हवषारी सापिी
मोलाचा...' या म्िणीचा उगम कसा झाला, यावर चचात सुरू िोती.
बापूांनी यासांदभातत एक कथा साांगत आपलां मत माां डलां – ‘एका म्िातारीच्या घरात साप
ददसला. हतने आरडाओरडा केल्यावर लोक जमा झाले आणण त्याांनी तो साप मारला. म्िातारीने
तो मेलेला साप दूर फेकून दे ण्याऐवजी घराच्या छपरावर ठे वला. आकाशातून एक ससाणा उडत
िोत. कुठू न तरी उचलले ला मोत्याचा िार त्याच्या पायात िोता. त्याने वरून छपरावरचा तो साप
पाहिला. मग तो खाली आला. त्याला त्या सापापेक्षा बहुमोल ते काय? आपल्या पायातील
मोत्याचा िार खाली टाकून तो साप उचलू न ससाणा उडू न गेला. म्िातारीला सापाच्या बदल्यात
मोत्याचा िार सापडला...’
वल्लभभाईंनी मग आपली गोष्ट साांहगतली – ‘एका वाण्याच्या घरात साप त्तशरला. पण
त्याला मारायला इतर कुणीच नव्ितां. वाण्याला साप मारायची हििंमत िोईना आणण प्राण्याला
मारायचां म्िणजे पाप, असांिी त्याला वाटत िोतां. त्यामुळे त्या वाण्याने त्या सापावर तपेलां टाकून
त्याखाली त्याला झाकून ठे वलां . रात्री वाण्याच्या घरात चोर त्तशरला. तपेल्याच्या खाली कािी
असेल म्िणून त्याने ते उपडी करताच सापाने चावा घेतला. चोराला चोरीच्या बदल्यात पांचतत्व
लाभलां .
या दोन्िी गोष्टी ऐकल्यानांतर प्रत्येकजण आपापल्या ्वभावानुसार अन्वयाथत लावत कसा
गोष्टी साांगतो, यावर नांतर चचात रांग ली िोती.
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(२९)
जोिान्सबगतमध्ये असतानाचा प्रसांग. गाांधीजी सकाळी लवकर उठू न प्राथतना करत,
कधीकधी दळण दळत. त्याांनतर चूल पेटवून त्यावर पाण्याची हकटली ठे वत असत.
घरातील वापरासाठी तसांच शौचालयासाठी लागणारां पाणी आठ-दिा फूट उांचीवर
असले ल्या एका टाकीतून घ्यावां लागत िोतां. ्नानासाठी पाणी त्यातूनच काढावां लागे. या
टाकीच्या ्वच्छतेसाठी आठवड्यातून एकदा मिापात्तलकेतील हनग्रो कमतचारी यायचे. दोन
घोड्याांच्या गाडीतून ते यायचे आणण साफसफाई करायचे. सफाई काम करताना िे कमतचारी पूणत
णभजून जायचे. त्यात कडाक्याच्या थांडीत थरथर कापायचे. मग ते गाांधीजींजवळ यायचे. गाांधीजी
्वत: चिा बनवून त्याांना द्यायचे. िा नेिमीचाच क्म िोता. गरम-गरम चिा हपताना िे कमतचारी
आपला डावा िात वर करत गाांधीजींचे आभार मानायचे. झुलू भाषेत ते म्िणायचे, 'कोस बाबा
फेझलू .’
याचा अथत - ईश्वर आपल्या पाठीशी आिे, याची खात्री तुम्िी आम्िाला गरम गरम चिा
दे ऊन थांडीपासून वाचवता त्यातूनच िोते.
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(३०)
सेवाग्राम आश्रमात एकदा अमेररकन चमशनरी डॉ. जॉन आले िोते. त्याांनी गाांधीजींना
हवचारलां : ‘तुमच्या जीवनातील सगळ्यात सजतनात्मक अनुभव कोणता ? ज्यामुळे तुमचां जीवन
इतकां सजतनशील झालां ...’
यावर गाांधीजी म्िणाले , ‘असे अनुभव खूप आिेत. पण तुम्िी प्रश्न हवचारल्यानांतर मला
एक प्रसांग जरूर आठवला ज्यामुळे माझां जीवन बदललां .’
गाांधीजींनी मग माररत्सबगत येथे घडले ला प्रसांग साांहगतला गाांधीजी बॅरर्टर झाले तेव्िा २४ वषातचे िोते. मात्र मुांबईत काम चमळत नव्ितां. यातच
दणक्षण आहरकेतील अबदुल्ला सेठ याांनी एका केससाठी गाांधीजींना बोलावून घेतलां . गाांधीजी
डबतनला पोिोचले . अबदुल्ला शेठनी त्याांना हप्रटोररया इथे पाठवलां . त्यासाठी रेल्वेचां पहिल्या
वगातचां हतहकट दे ऊन त्याांना गाडीत बसवलां . नऊ वाजण्याच्या सुमारास नाताळची राजधानी
माररत्सबगत इथे गाडी पोिचली. हतथे एक गोरा प्रवासी आत त्तशरला. पहिल्या डबयात गोरा वणत
नसले ला तो प्रवासी पाहून त्याला सांताप आला. खाली उतरून त्याने एका त्तशपायाला बोलावलां .
तो त्तशपाई कािी बोलला नािी. मात्र दुसरा त्तशपाई आला आणण त्याने गाांधीजींना शेवटच्या डबयात
जायला बजावलां .
‘पण माझ्याजवळ पहिल्या वगातचां हतहकट आिे,' गाांधीजी म्िणाले .
‘मग काय झालां ? मी साांगतो ना तुम्िी शेवटच्या डबयात जा,' त्तशपाई.
‘आधी मी साांगतो ते ऐका. मला या डबयात डबतनमध्येच बसवण्यात आले लां आिे. आणण
मी इथे बसूनच प्रवास करणार,' गाांधीजी ठामपणे म्िणाले .
‘ते कािी नािी. उतरावांच लागेल, नािी तर तुम्िाला जबरद्तीने खाली उतरवू...’
‘मी उतरणार नािी. तुम्िाला योग्य वाटतां ते करा’, तरुण गाांधीजींनी ठामपणे साांहगतलां .
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त्तशपायाांनी मग गाांधीजींचे िात धरत त्याांना खेचलां आणण धक्के दे त डबयाबािेर िाकललां .
मात्र त्यािी पररस््थतीत दुसऱ्या डबयात जायला त्याांनी नकार ददला. िे न हनघून गेली.
गाांधीजी वेटटिंग रूममध्ये गेले. त्याांनी केवळ आपलां पाहकट सोबत घेतलां . आपल्या इतर
बॅगा त्याांनी उचलल्या नािीत. मात्र रेल्वे कमतचाऱ्याांनीच त्या बॅगा उचलू न बाजूला नेवून ठे वल्या.
कडकडीत थांडी पडली िोती. दणक्षण आहरकेसारख्या उांच प्रदे शात गोठवणारी थांडी असते.
गाांधीजींचा ओवरकोट बॅगेत िोता. मात्र कमतचाऱ्याांकडू न बॅगेतला ओवरकोट चमळे ल की नािी,
अपमान िोईल का, याची शांका िोती.
तरूण गाांधीजींच्या मनात मांथन सुरू झालां . ्वत:च्या िक्कासाठी लढायचां की इथूनच
आपल्या दे शात परतायचां? की िा अपमान सिन करुन आपलां काम करायचां? पण केस तशीच
टाकून जाणां िे तर नामतदाचां. लक्षण...
सगळा हवचार करताना गाांधीजी दु:खी झाले िोते. मात्र िा मोठा रोग आिे तो वणतद्वेषाचा.
िा रोग समूळ नष्ट करायला िवा. त्यासाठी िे दु:ख सिन करून अचधक ताकद चमळवायला िवी.
िाच हनणतय घेऊन गाांधीजी पुढच्या गाडीने हनघून गेले.
िा प्रसांग साांगून गाांधीजी म्िणाले , ‘असा तो सजतनात्मक अनुभव िोता. त्यावेळी मला
जजवाची भीठी वाटली िोती. अांधाऱ्या वेटटिंगरूममध्ये मी बसलो िोतो. हतथे एक गोरािी िोता.
मला त्याची भीती वाटली. पण मग माझा धमत कोणता? मी ्वत:लाच प्रश्न केला. मी हििंदु्थानात
परत जावू की दे वावर हवसांबून इथल्या पररस््थतीचा सामना करू? मी म्िटलां , इथे राहून थोडां
सिन करू. त्या ददवशी अांहिसेच्या मागातवर मी पहिलां पाऊल टाकलां िोतां.’
गाांधीजींचा सगळ्यात मोठा गुण म्िणजे त्याांची हनभतयता, िे जवािरलाल नेिरुिी वारांवार
साांगत. नेिरू ्वत: हनभतय असल्याने त्याची कदर ते करणारच ना? पण ते म्िणायचे की,
गाांधीजींची हनभतयता अशा प्रकारची िोती की, त्याांच्या सांपकातत येणारा प्रत्येक माणूसच नव्िे तर
वातावरणिी हनभतय िोऊन जायचां.
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गाांधीजींच्या या हनभतयतेचां मूळ प्रत्येकाहवष्यी त्याांच्या मनात असले ल्या प्रेमात आिे.
त्या रात्री थांडीत कुडकुडणाऱ्या नवतरूण गाांधीजींच्या हृदयात द्वे ष , सूड याची भावना
आली नािी, तर अहििंसा, आत्मसम्मान यासाठी बत्तलदान करण्याच्या प्रेरणेला चालना चमळाली.
भय नष्ट झालां . यातुन सत्याग्रिसारख्या पररणामकारक श्त्राचा शोध लागला.
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(३१)
हफहनक्स आश्रमात सांध्याकाळी प्राथतना आटोपल्यानांतर नेिमीप्रमाणे हवहवध हवषयाांवर
चचात झाली. यात एकदा गृि्थाश्रमाबाढत बा-बापूांमध्ये फारच अजब, पण उद्बोधक चचात झली.
दणक्षण आहरकेच्या सरकारने एक नवा कायदा के ला. यानुसार हतथल्या हििंदू, मुसलमान
वा पारशी याांच्या शमतप्रथेप्रमाणे िोणाऱ्या लग्नाांना मान्यता चमळणार नािी, असां हतथल्या सरकारने
जािीर केलां .
यावर बापू बाांना म्िणाले , 'ऐकलां का, आजपासून तू माझी लग्नाची बायको नािीस, तर
बेकायदे शीर बायको आिेस...'
बा : 'आता िे काय बोलताय तुम्िी ? तुम्िी तर रोज नव-नवा युिीवाद शोधून काढता.'
बापू : 'अगां, िे मी म्िणत नािी. जनरल ्मटस याने तसां बजावलां य. त्याच्या सरकारने
याबाबत नवा कायदा के लाय. खिश्चन धमातप्रमाणे आपल लग्न कोटातत नोंदले लां नािी. त्यामुळे
हििंदू, मुसलमान आणण पारशी याांची लग्न बेकायदे शीर ठरवण्यात आली आिेत. त्यामुळे आपली
लग्नाची बायकोिी या कायद्यामुळे बेकायदे शीर ठरली आिे. '
बा : 'काय म्िणताय? त्याांना िे काय सुचतां ?'
बापू : 'पण आता तुम्िी बायका यावर काय करणार ?'
बा : 'आता आम्िी बापड्या काय करणार ?'
बापू : 'का? आम्िी जसां लढतोय तसां तुम्िी पण लढायला सज्ज व्िा. ्वत:च्या अिूसाठी
जेलमध्ये जाण्याची तयारी ठे वायला िवी.'
बा : 'बायका कशा काय जेलमध्ये जातील ?'
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बापू : 'का नािी ? पुरूष जी सुख-दु:खे भोगतो, ती र्व्त्रयाांनी का भोगू नये ? रामाच्या
सोबतीने सीतेनेिी वनवास भोगला. िररश्चांद्राच्या मागे तारामती आणण नळराजासोबत दमयांती या
सगळ्याांना सारखेपणे अनांत वेदनाांना सामोरां जावां लागलां .’
बा िसत म्िणाल्या : ‘तुम्िाला मला जेलमध्ये पाठवायचां आिे तर ? आता तेवढां च बाकी
राहिलां य. पण मला हतथलां अन्न खाता येईल? फलािार करायला दे तील ?'
बापू : ‘त्यासाठी परवानगी चमळे पयंत उपवास कर.’
बा : ‘तुम्िी तर माझ्या जजवावरच उठलात...’
बापू (खळखळू न िसतात) : ‘तू जेलमध्ये मेलीस ना, तर मी तुझी जगदां बेसारखी पुजा
करीन.’
बा : ‘(ठामपणे) असां ना? मग माझां नाव सत्याग्रिींत पहिलां ठे वा...'
आणण घडलां तसांच. सोळा सत्याग्रिींची जी पहिली तुकडी हनघाली त्यात बा सगळ्याांच् या
पुढे िोत्या. १९४२च्या 'चले जाव' आांदोलनात बा बापूांसोबत जेलमध्ये गेल्या. २२ फेिुवारी
१९४४ साली आगाखान पॅलेसमधील बांदीवासात बापूांच्या माांडीवर डोकां ठे वून क्तूरबाांनी दे ि
त्यागला. त्यावेळी त्याांच्या धैयतवान पतीचे दोन्िी डोळे अश्रूांनी चमकत िोते.
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(३२)
दणक्षण आहरकेतील सत्याग्रिात अनेक सत्याग्रिी पोत्तलसाांच्या गोळ्याांनी शिीद झाले .
आांदोलन सांल्यानांतर शिीदाांच्या हवधवा गाांधीजींना भेटायला शेठ पारसी रु्तमजी याांच्या
हनवास्थानी आल्या.
गाांधीजी ्वत: उठू न त्याांच्यापाशी गेले. त्याांना वांदन केलां . त्या हवधवा भहगनींना रडू
कोसळलां .
गाांधीजी त्याांची समजूत काढू लागले : माताांनो, तुम्िी शोक आवरा. दीघत आजाराने तुमच्या
पतीचा मृत्यू झाला असता, तर दुहनयेला त्याचां सोयर-सुतक नसतां. पण दे शासाठी त्याां नी गोळ्या
झेलल्याने त्याांना दे वत्व प्राप्त झालां , एवढे ते भाग्यशाली आिेत.
त्यातील एक महिला बापूांचे पाय पकडू न रडू लागली. हतचे अश्रू त्याांच्या पायावर
ओघळले . गाांधीजींचा आवाजिी कातरला. हतच्या खाांद्यावर िात ठे वत ते म्िणाले : बहिणी, तुझां
दुःख मला सिन िोत नािी. ज्या ददवशी सरकार मलािी गोळ्या घालील आणण माझ्या पत्नीची
तुमच्या सारखीच स््थती िोईल, त्यावेळीच या स््थतीचा अांत िोईल.
गाांधीजींच्या या पारदशतक सहृदयतेने त्या भहगनींच्या दु:खावर फुांकर घातली गेली.
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(३३)
साबरमतीच्या तटावर गाांधीजींनी ‘सत्याग्रिाश्रमा’ची ्थापना केली. हतथे गाांधीजींचे
हवहवध प्रयोग सुरु िोते. आश्रमातील एका कायतकत्यातवर बाजारातून व्तूांची खरेदी करून
आणण्याची जबाबदारी िोती. मात्र कािी काळाने तो अप्रामाणणक झाला. दोन आण्याची व्तू तो
अडीच आण्याला आणली, असां हिशेबात त्तलिायचा. त्याची िी चोरी आश्रमातील गाांधीजींच्या
दोन सिकाऱ्याांच्या लक्षात आली, सािजजकच िी गोष्ट मग गाांधीजींपयंत पोचली.
गाांधीजींनी सांबांचधत कायतकत्यातला बोलावून घेतलां . मात्र त्याने आपण अप्रामाणणकपणे
कािी करतोय, िे कबूल केलां नािी. पण नांतर त्याला उपरती झाली आणण त्याने आपला गुन्िा
कबूल केला. गाांधीजींना आश्रमातील या प्रकाराचा मोठा आघात िोता. नाताळमधील
वा्तव्यापासून तो कमतचारी गाांधीजींच्या सोबत िोता.
या प्रकारावर गाांधीजींच्या मनात मांथन सुरू झालां िोतां. या आश्रमाचां ‘सत्याग्रिाश्रम' िे
नाव खऱ्या अथातने साथतकी लागून त्याचा लौहकक कसा वाढे ल? माझ्यातच कािी असत्य गोष्ट
लपले ली असेल. हतलाच आधी शोधून दुर करायला िवी.
गाांधीजींनी मग आपल्या सगळ्या सिकायांना एकत्र बोलावलां . अगदी जे कामासाठी बािेर
गेले िोते त्याांनािी बोलावून घेतलां . त्या सगळ्याांपुढे त्याांनी आपल्या हृदयातील वेदना बोलू न
दाखवली. एका वेगळ्याच पातळीवर त्याांनी आपले हवचार माांडले . बाह्य प्रहतष्ठेला सत्यात्तशवाय
कािीिी हकिंमत नािी. म्िणूनच 'सत्याग्रिाश्रम' या नावाला कािी हकिंमत नािी. आपण
'सत्याग्रिाश्रम' ऐवजी 'उद्योगमांददर’ िे नाव आश्रमाला दे वू. यामुळे बािेरच्या दुहनयेच् या दृष्टीने
आपली प्रहतष्ठा खाली येईल, पण जे नाव धारण करायचां त्याच्याच हवपररत वागायचां या
खोटे पणातून आपली सुटका जरूर करून घेता येईल.
यावर मग बरीच चचात झाली. सरतेशेवटी सगळ्याांनी चमळू न असा हनणतय घेतला की
नदीतटावर जजथे प्राथतना केली जाते , त्या जागेलाच 'सत्याग्रिाश्रम' असां सांबोधायचां, आणण
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उवतररत सगळ्या आश्रमाला 'उद्योगमांददर' असां म्िणायचां. पुढे ज्या ददवशी योग्यता प्राप्त िोईल
त्या ददवशीच सांपूणत आश्रमासाठी 'सत्याग्रिाश्रम' िे नाव धारण करू, असा हनणतय झाला.
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(३४)
नोआखलीत धार्मिंक दां गलीचा वणवा भडकला िोता. गाांधीजी या भागात शाांततेचां
आवािन करत हफरत िोते. ३० जानेवारी १९४७ रोजी (गाांधीजींचा खून झाला, त्याच्या बरोबर
एक वषत आधी) ते एका गावात आले िोते. त्या गावात गाांधीजींसाठी बकरीचां दूध चमळणां कठीण
िोतां. मग त्याांना ओल्या नारळाचां दूध करून दे ण्यात आलां . त्याांनी ते आनांदाने घेतलां . मात्र
सांध्याकाळी त्याांना थोडासा अशिपणा जाणवू लागला.
सांध्याकाळी शौचानांतर त्याांना अचानक घाम येवू लागला. जाांभया सुरु झाल्या.
त्याांच्यासोबत मनुबेन िोत्या. गाांधीजी बेशुध्द िोतायत की काय अशी पररस््थती िोती. मनुबेननी
गाांधीजींना नीट पकडू न एका सिकाऱ्याच्या मदतीने खाली झोपवलां . त्याांच्या अांगावरील घाम
पुसला.
मनुबेननी लगेच डॉ. सुशीला नायर याांना गाांधीजींच्या या प्रकृतीहवषयी तातडीने सहव्तर
माहिती दे णारी चचठी ी त्तलहिली.
कािी वेळाने गाांधीजींनी डोळे उघडले . मनुबेनला जवळ बोलावून ते म्िणाले : 'तू मला
इथे झोपवण्यासाठी कुणाला बोलावलस, िे मला आवडलां नािी. पण तू अजून लिान असल्याने
मी तुला क्षमा करतो: अशा प्रसांगी पूणत भिीहनशी रामनामाचा जप करायचा असतो. मीिी
रामनामाचा जप करत िोतो. असो. आता िी माझ्या आजाराची गोष्ट इतर कुणालािी कळता
कामा नये, अगदी सुशीलालािी नािी. माझा खरा वैद्य-डॉक्टर िा 'राम'च आिे. माझ्याकडू न
त्याला जेवढां काम करून घ्यायचां आिे तेवढां च तो मला जजवांत ठे वेल, नािीतर वर उचलू न घेईल.'
िे सगळां ऐकून मनुबेनला धक्काच बसला. हतने डॉ. सुशीलाला त्तलहिले ली चचठी ो लगेच
फाडू न टाकली. मनुबेनने काय केलां ते बापूांच्या लक्षात आलां . ते म्िणाले : 'तू चचठी ी त्तलहून
मोकळीिी झालीस ?'
मनुबेनने मानेने 'िो' म्िटलां .
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बापू म्िणाले : ‘आज ईश्वराने तुला नी मला खरच वाचवलां . सुशीला गावातील
आरोग्यसेवेचां पहवत्र काम अधतवट टाकून धावत आली असती, आणण दे व आपल्या दोघाांवरिी
कोपला असता...’
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(३५)
दणक्षण आहरकेत जोिान्सबगतमध्ये गाांधीजी वहकली करत िोते , तेव्िाची गोष्ट. घरापासून
त्याांचां ऑहफस तीन मैल लाांब िोतां. गाांधीजींसोबत श्री. पोलाकिी काम करत िोते. एकदा पोलाक
याांनी गाांधीजींचा तेरा वषीय मुलगा मणणलाल याला कायातलयातून एक पु्तक घरी घेवून यायला
साांहगतलां िोतां. पण मणीलाल ते काम हवसरला. िी गोष्ट गाांधीजींना समजली. ते घरी आले .
प्रेमाने पण ठामपणे ते मणीलालला म्िणाले : 'आता रात्र झालीय. अांधारात र्तािी तसा
बरा नािी. यायला-जायला सिा मैलाचे अांतर आिे. पण तू पोलाक याांना कबूल के लां िोतांस ,
त्यामुळे आता जा आणण पु्तक घेवून ये...'
या प्रसांगाने बा आणण घरातील सगळे च अचांहबत झाले . एवढ्या रात्री बापू आपल्या मुलाला
या कामासाठी का पाठवतायत, त्याांचा िा आग्रि कशासाठी, असा सवाल सगळ्याांनीच केला.
गाांधीजी मात्र ठाम िोते. अखेर ऑहफसमधील त्याांचे सिकारी कल्याणभाईंनी त्यात ि्तक्षेप करत
म्िटलां : 'िवां तर मी पु्तक आणायला जातो हकिंवा मणीलालसोबत मला जावू द्या.’
गाांधीजींनी दुसऱ्या पयातयाला सांमती ददली.
आपल्या हकशोरवयीन मुलाला एवढ्या रात्री पोलाककरीता पु्तक आणण्यासाठी
गाांधीजींनी पाठवलां . आपण ्वीकारले लां काम वेळीच पार पाडायला िवां, याचा धडा त्याांनी
मुलाला ददला. िे करतानाच त्याांनी त्याची योग्य काळजी घेतली. फुलासारखा कोमल पण प्रसांगी
वज्राहून कठोर असले ल्या या हपत्याचां दशतनिी त्यावेळी मु लाला झालां .
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(३६)
नोआखलीतील जातीय दां ग लीची आग हवझवण्यासाठी गाांधीजी पायी चालत या भागात
यात्रा करत िोते. एका गावाकडू न हनघायचां आणण दुसऱ्या गावात सकाळी सात वाजता
पोिचायचां. हतथे पोिचल्यावर आपलां रोजचां त्तलखाणाचां काम करून आांघोळ करत.
आांघोळीसाठी ते साबण वापरत नसत. पण एक खरखरीत चपटा दगड अांग घासण्यासाठी त्याांना
लागे. चमराबेन याांनी कािी वषातपूवी तो दगड शोधून ददला िोता.
एका गावात पोिचल्यानांतर गाांधीजी आांघोळीला जाण्याची तयारी करत िोते. मात्र सोबत
असले ल्या मनुबेनला गाांधीजींचा तो आांघोळीचा दगड कािी चमळत नव्िता. मनुबेन बापूांना
म्िणाल्या : ‘काल आपण ज्या घरात राहिलो िोतो. हतथेच राहिला असावा. आता काय करू ?'
बापू कािी क्षण हवचारात पडले . मग म्िणाले , ‘तो दगड तू शोधून आण. त्यासाठी तू
एकटीच जा. एकवेळ तुला िी त्तशक्षा झाली की तू पुन्िा हवसरणार नािीस.'
मनुबेन : ‘एखाद्या ्वयांसेवकाला सोबत नेवू का ?'
गाांधीजी : ‘कशासाठी ?'
नोआखालीत नारळ आणण सुपारीच्या मो्ा बागा िोत्या. त्यातून चालताना नवखा
माणूस वाट चुकणारच. सुनसान र्ते, त्यात एकटां कसां जायचां ? कािी कठीण प्रसांग उद्भवला
तर? १५-१६ वषातच्या मनुबेनच्या मनात अनेक प्रश्न उभे राहिले . पण गाांधीजींच्या कशासाठी, या
प्रश्नाचां उिर दे ण्याऐवजी ती रागाने एकटीच हनघाली. ज्या र्त्यावरून ते सगळे आले िोते , त्या
वाटे वरील पायाचे ठसे पािात-पािात हििंमत करत ती चालत िोती. अखेर आधीच्या गावात ती
येवून पोिोचली.
गाांधीजी राहिले िोते त्या हवणकराचां घरिी सापडलां . हतथे एक म्िातारी िोती. मनुबेननी
हतच्याकडे त्या दगडाची चौकशी केली. पण तो साधा दगड वाटू न म्िातारीने तो फेकू न ददला िोता.
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मनुबेननी त्या दठकाणी तो दगड शोध-शोध शोधला हन हतला यश आलां . तेव्िा ती भलतीच खूष
झाली.
बापूांपासून मनुबेन सकाळी साडे सिा वाजता हनघाली आणण दुपारी एक वाजता पुन्िा
परतली. जवळपास पांधरा मैलाचा प्रवास. हतला प्रचांड भूक लागली िोती. ती रागानेच
बापूांजींसमोर गेली. त्याांच्या पुढ्यात दगड टाकला आणण हतला रडू कोसळलां .
बापूजी हतच्या जवळ गेले. वाकून हतचे दोन्िी खाांदे पकडले . हतची समजूत काढत ते
म्िणाले : 'या दगडाच्या हनचमिाने तुझी परीक्षा झाली. या परीक्षेत तू ... यश्वी झालीस, याचा
मला आनांद आिे. िा दगड माझा पांचवीस वषातचा साथीदार आिे. मी जेलमध्ये असो की मिालात
असो तो माझ्या सोबतच िोता. असे अनेक दगड चमळतील पण याबाबत जो हनष्काळजीपणा
झाला तो कािी योग्य नािी.’
मनुबेनला िा सवत अनुभव अांतमुतख करणारा ठरला. गाांधीजींना ती म्िणाली: 'बापू, मी
रामनामाचा खरा जप मी कधी केला असेल , तर तो आज पहिल्याांदा.’
बापूजी म्िणाले : 'मला माझ्या भहगनींना हनभतय बनवायचां आिे. िी कसोटी केवळ तुझी
नव्िती. तर ती माझी पण िोती.'
त्या ददवशी कदाचचत खरी कसोटी िोती ती दे वाचीच. कधी भिच दे वाची कसोटी पाित
असतो. आणण म्िणूनच िा ददवस दे वाची लाज राखणारा ठरला.
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(३७)
हफहनक्स आश्रमात आिाराबाबत लिान-मोठे सगळे जण पर्थय पाळत. जेवणाच्या वेळािी
ठरले ल्या िोत्या. भोजनात मसाला वज्यत िोता. कधी तर अनेक जण मीठ वज्यत करून अळणी
पदाथतच खायचे.
आश्रमातील एका हवद्यार्थयातला ्टे शनकडे जाताना एक त्तशललिंग (आहरकन चलन)
सापडलां . आणखी एका हवद्यार्थयातला तीन पेनींची नाणी सापडली िोती. या काळात गाांधीजी कािी
ददवसाांसाठी जोिान्सबगतला गेले िोते. आश्रमातील त्तशक्षकाांनी त्या सापडले ल्या त्तशललिंगचे भजी
मागवले , तर पेनींच्या बदल्यात चचत्रां आणून सवत मुलाांना त्याचां वाटप केलां . मात्र याची जािीर
वाच्यता कोणी केली नािी.
गाांधीजी परतल्यानांतर िी गोष्ट त्याांच्या कानावर आली. याची खात्री करण्यासाठी एका
त्तशक्षकासोबत त्याांनी याबाबत चचात केली. मग एका हवद्यार्थयातला घेवून घर ते छापखाना या
दरम्यान फेऱ्या मारत त्याच्याकडू न माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला. आणखी एका हवद्यार्थयातकडे
अशीच चाचपणी के ली. त्याांचा मुलगा दे वदास याच्यासोबत चचात करण्यासाठी त्याला घेवून गेले.
काय िोतांय ते कुणालाच कळत नव्ितां. त्यातच अशी बातमी आली की बापूांनी कुणाच्या
तरी थोबडीत मारली. सगळ्याांना वाटलां की दे वदासला मारलां . पण तसां कािी झाले लां नव्ितां.
व्तुस््थती अशी िोती की, बापूांनी ्वत:च्याच थोबाडीत मारून घेतलां , पाच वेळा. सारेच सुन्न
झाले .
दुपारी बापू जेवले . मात्र सांध्याकाळी त्याांनी कािी खाल्लां नािी. अगदी पाणीिी घेतलें
नािी. सांध्याकाळच्या प्राथतनेनांतर अत्यांत वेदनापूवतक त्याांनी आपलां म्िणणां माांडलां . ते म्िणाले :
'मला पाणीिी आता कडू हवषासारखां लागू लागलां य. अपत्यच जेव्िा हपत्याची फसगत करतात,
ती गोष्ट मनाला भयांकर यातना दे णारी असते. मला िे सगळां सिन िोत नसल्यानेच मी ्वत:च्या
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थोबाडीत मारली. मी इतर कुणाला मारण्याऐवजी ्वत:च्याच कानत्तशलात लगावणां िे बरां. आता
यात्तशवाय मी काय करावां िे मला समजत नािी.'
दे वदासने आपल्या चुकीची कबूली दे त पुन्िा असां वततन न करण्याचां आश्वासन ददलां य,
याची माहितीिी बापूांनी ददली. मात्र तरीिी मुलां अजून सत्य लपवतािेत, प्रत्येकजण वेगवेगळां
साांगतोय, असां साांगत ते म्िणाले : 'खरां बोलायची कुणाचीच तयारी नािी. असाच खोटे पणा
राहिला तर पुढे जीवन अडचणीत सापडेल. आणण म्िणूनच जोवर िी मुलां सत्य साां ग त नािीत
तोवर मी तोंडात अन्नाचा एक कणच नव्िे, तर पाण्याचा थेंबिी घेणार नािी. सत्याच्या .... शोधात
मला मरण आलां तरी बेििर. आणण मी तुम्िा सगळ्याांना साांगतो की सत्याच्या आग्रिासाठी मला
मरण आलां , तर तो ददवस तुम्िी साजरा करा...’
दुसऱ्या ददवशी बापूांना कामाहनचमि बािेर जायचां िोतां. ररकाम्या पोटीच ते ्टे शनकडे
चालत हनघाले . त्याांच् यासोबत भाांबावले ल्या चेिऱ्याने इतर सगळे हनघाले . ्टे शनजवळ येताच
चचिंतातूर झाले ल्या एका त्तशक्षकाने पुढे येत आपली चूक कबूल केली. तणाव कािीसा िलका
झाला िोता.
इतक्यात िे न आली. सगळे बापूां ना हवनवू लागले : ‘तुम्िी रु्तुमजी शेठ याांच् याकडे
पोिाचल्यानांतर हतथे जेवून मगच पुढे प्रवास करा.'
बापू िे नमध्ये त्तशरल्यावर शाांतपणे म्िणाले : 'सत्य िेच माझ्यासाठी खरां अन्न आिे.'
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(३८)
यरवडा जेलमध्ये गाांधीजींवर नजर ठे वण्यासाठी तसांच त्याांची दे खभाल करण्यासाठी कै दी
वॉडतरची हनयुिी करण्यात येत असे. असाच एक आदन नावाचा कैदी मूळ सोमाली लँ न्डमधील
िोता. पहिल्या मिायुध्दाच्या काळात हिदटश लष्करातून बािेर पडल्याच्या गुन्ह्याची त्तशक्षा त्याला
दे ण्यात आली िोती. त्याला दिा वषातचा तुरूांगवास ठोठावण्यात आला िोता. एडन जेलमधून
बदली करून त्याला इकडे आणण्यात आलां िोतां. त्याला तुटकां -मुटकां कुराण वाचता येत िोतां.
पण वेळ चमळे ल तसा तो हतथे 'आयत' वाचत िोता. जेलमध्ये गाांधीजींना भेटल्यानांतर तो त्याांचा
चािता झाला िोता. त्याची सुटका करावी हकिंवा त्याला एडनमध्ये पाठवावां , यासाठी गाांधीजी
त्याला अजत त्तलहून दे त असत.
एक ददवस त्याने टाइम्सचा ताजा अांक कुठू नसा चमळवला. जेलमध्ये वततमानपत्र ददसणां
म्िणजे दुरापा्त. त्यामुळे आनांदातच तो गाांधीजींजवळ गेला आणण त्याने तो अांक त्याांच्यापुढे
धरला.
गाांधीजी म्िणजे जेलमधील एक-एक हनयमाांचां काटे कोर पालन करणारे. अयोग्य
हनयमाांच्या हवरोधात, सरकारच्या हवरोधात प्रसांगी प्राणाांच्या बत्तलदानासि तयार, पण जेलमध्ये
कैद्याांसाठी असले ल्या छोट्या-मो्ा सगळ्या हनयमाांचां पालन करणार. आदनच्या िातातील पेपर
पाहून गाांधीजी म्िणाले : 'आदन, ये क्या िै?'
‘मिाराज, अखबार िै. ताजा अखबार िै. आपके त्तलए लाया हूां...'
‘यि अखबार मैं निीं दे ख सकता. ये कानून के खखलाफ िै. तुम वापस ले जाव...'
आदन यामुळे हवचारात पडला. तो म्िणाला : 'सब लोग अखबार दे खने माांगते िै. बहुत
मुश्श्कलसे लाया हूां.'

गाांधी कथा | www.mkgandhi.org

गाांधीजींनी त्याला समजावलां : 'यि सब मैं समज सकता हूां. ले हकन ये कानून के खखलाफ
िै. इसत्तलये मैं यि निी दे ख सकता. तुम इसे ले जाओ और जला दो. निी तो मुझे ररपोटत करना
िोगा.'
आदन गोंधळला. तो पेपर घेवून तो हनघून गेला. त्याच्या मनात मात्र हवचारचक् सुरू झालां .
गाांधीजींच्या एका सिकाऱ्याकडे आदन गेला आणण म्िणाला : 'मिाराज किते िै कानून के
खखलाफ िै, पर हकसका कानून? सरकार तो बदमाश िै. सरकार के कानून का खयाल क्या
करना? ले हकन गाांधीजी मजिबी आदमी िै. िमारी बात निी सुनते , आप कुछ समजाईये.'
तो साथी म्िणाला : 'गाांधीजी ऐकणार नािीत. त्याांचां मन नाराज िोईल.'
आता काय करावां याचा हवचार आदन करू लागला. तो पुन्िा हफरून गाांधीजींच्या जवळ
गेला. िलकेच गाांधीजींना म्िणाला : 'आप तो बडे आदमी िै, मजिबी आदमी िै. आप आपके
त्तलए अखबार निी दे खनेवाले . ले हकन िमको इधर बहुत वि िो गया. िमारा मुल्क का कुछ अांदर
िो, तो सुनाइये ना िमे?’
आदनचां ते म्िणणां ऐकून गाांधीजींना िसू आलां . तो पेपर आपण वाचावा यासाठी आदनची
ती युिी आिे िे गाांधीजींच्या लक्षात आलां . पण आता त्याला अचधक नाराज करू नये , यासाठी
त्याांनी त्या पेपरवर नजर टाकली. सोमात्तलयातील युद्धाबाबत ज्या कािी बातम्या िोत्या, त्या
गाांधीजींनी आदनला साांहगतल्या.
आदन हतथून नाचत बािेर आला. लिान मुलासारखा आनांदीत िोत तो सगळ्याांना साांगू
लागला : ‘दे खो, गाांधीजीने अखबार दे खा, मैंने उनको कैसे मानाया...’
प्रेमाचां बळच असां आिे की एखादा सांतिी हनयमाला बगल दे तो, हकिंवा प्रेमात हनयमच
बाजूला पडतात, असां याबाबत म्िणू शकतो.
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(३९)
गाांधीजींचां आचरण िेच त्याांचां प्रवचन असायचां. एकदा गाांधीजी पणश्चम बांगालमध्ये गेले
िोते. त्यावेळी त्याांच्याकडे एकाने सांदेश माहगतला. गाांधीजींनी बांगाली भाषेतच त्याला सांदेश
ददला- 'आमार जीबोन आमार बानी'... 'माझां जीवन िाच माझा सांदेश’, असां त्याांनी त्तलहून ददलां .
आहरकेतून भारतात गाांधीजी परतल्यानांतर सत्याग्रि झाला आणण ते पहिल्याांदा जेलमध्ये
गेले. हतथे दे शातील शेतकऱ्याांप्रमाणे त्याांचा ददनक्म िोता. पिाटे चार वाजता ते उठायचे आणण
ददवसभर काम करायचे. दे शातील सवतसामान्य जनता ज्याप्रमाणे ददवसभर श्रम करून मग कष्टाने
चमळाले ली भाजी-भाकरी खाते, त्याांच्याशी तादात्म्य साधण्यासाठी गाांधीजी चार तास चरख्यावर
कताई आणण दोन तास कापूस हपिंजण्याचां काम, अशा पध्दतीने सिा तास श्रम करत.
जेलमध्ये गाांधीजींसोबत श्री शांकरलाल बँकर याांना ठे वलां िोतां. त्याांचांिी वेळापत्रक
गाांधीजींनी बनवून ददलां िोतां. शांकरलालभाई सुध्दा दोन तास कताई करायचे. शांकरभाईंची
जेलमधून सुटका िोण्याची वेळ आली. बापूां सोबतच्या जेलमधील त्या सिवासाने त्याांना जणू
नवीन जीवन चमळालां . जेलमधून बािेर पडण्याच्या वेळेस त्याांना या सगळ्या अनुभवाने गदगदून
आलां .
त्याांची समजूत काढताना बापू म्िणाले : 'इथल्या माझ्यासोबतच्या जीवनानुभवाचा
तुम्िाला लाभ झाला, िी चाांगली गोष्ट आिे. मात्र बािेर जावून इथल्या जीवनाहवषयी तुम्िी
लोकाांना साांगा.’
'जरूर. िा अनुभव मी सहव्तरपणे लोकाांना साांगेन. यातून लोकाांना लाभच िोईल, यात
मला शांका वाटत नािी” : शांकरभाई म्िणाले .
त्यावर गाांधीजी म्िणाले . 'िे सगळां ऐकल्यावर लोक काय म्िणतील ते माहित आिे ना?’
‘त्याचा हवचार मी केले ला नािी” : शांकरभाई
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मनुष्य ्वभाव, माणसाांची तऱ्िा या गोष्टींची गाांधीजींना चाांगलीच माहिती िोती. मो्ा
माणसाांचां जीवन अनुसरण्यापेक्षा त्याांना केवळ मान दे णां यातच लोकाांना साथतक वाटत असतां.
याच सांदभातत बापू म्िणाले : “बघा, मी साांगतो. िे सगळां ऐकल्यावर लोक म्िणतील गाांधी तर
मिात्मा आिेत. असां जीवन तेच जगू शकतात. आपल्याला थोडीच असां जगता येईल ?'
शांकरभाईंना ते पटलां . ते म्िणाले : 'खरांय. लोक तसांच म्िणणार.'
बापू : 'मग तुम्िी याहवषयी लोकाांना काय साांगणार ?'
शांकरभाई : 'ते आिाच कसां साांगू? याबाबतचा हवचार मी केले लाच नािी.’
बापू म्िणाले : 'कोणी तुम्िाला असां म्िणालां तर तुम्िी साांगा की, मी मिात्मा म्िणून जन्म
घेतले ला नािी. माझ्यातिी अनेक दोष िोते. आणण ते दूर करण्यासाठी मी सतत काळजीपूवतक
मेिनत घेतली िोती. वाणी एक-एक पैसा जमवून सावकार िोतो, तसा मी एक एक सदगुण
चमळवत गेलो. यातुनच अशी पररस््थती आली की, लोक मला मिात्मा म्िणू लागले . पण खरां तर
मी या उपाधीपासून अजून खूप दूर आिे. मात्र प्रत्येक माणसासाठी िा एक पयातय आिे की,
सगळ्याांनी हवचारपूवतक आणण दृढ श्रध्दे ने या ददशेने चालण्याचा प्रयत्न करावा. त्यातून प्रत्येकाला
पुढे जाण्याचा योग्य मागत जरूर सापडेल , िी माझी श्रध्दा आिे.
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(४०)
वॉडतर आदन एका िाताने अपांग िोता. पण गाांधीजींसोबत सुतकताई आणण हपिंजकाम
यात तो सक्ीय व्िायचा. या कामात तो अहतशय वाक्बगार झाला िोता. त्यात तो मनापासून
सक्ीय व्िायचा.
कताईचां काम कािी महिने चाललां . मात्र त्यानांतर कािी महिन्याांनी गाांधीजींच्या डोळ्याांना
त्याचा त्रास िोवू लागला. डॉक्टसतनी गाांधीजींना डोळ्याांना आराम दे ण्याचा सल्ला ददला. मात्र तो
गाांधीजी ऐकतील तर ना? गाांधीजींच्या या वागण्याने आदन फारच दु:खी झाला. आपल्या पद्धतीने
तो गाांधीजींची समजूत काढू लागला.
‘काम कम कर दे ना चाहिए' : आदन म्िणाला.
गाांधीजी म्िणाले : 'दे खो, आदन यि आफताब (सूयत) अपना काम कभी निीं छोडता.
ठीक वि पर हनकलता िे और सारी दुहनया को रोशनी दे ता िै. तो िम सब अपना काम क्यों
छोडे?’
आदन यावर काय बोलणार ? गप्प झाला. गाांधीजींच्या प्रकृतीहवषयी तो फार चचिंतेत िोता.
कािी ददवसाांनी गाांधीजींची प्रकृती आणखी ढासळली. त्याांनी अन्निी कमी केलां . भाकरीचे चार
तुकडे ते ददवसभरात खायचे. नांतर ददवसभरात दोन तुकडे दे , असां त्याांनी आदनला साांहगतलां .
आदनची चचिंता अचधकच वाढली.
गाांधीजींच्या जवळ जात िळू च तो म्िणाला : 'मिाराज, आफताब तो कानून को छोडता
निी िै, तो आप रोटी कैसे कम कर सकते िै ?'
आदनच्या या युिीवादावर गाांधीजींना िसू आलां .
आदनहवषयी गाांधीजींनी त्तलहिलय - आदनचां िे प्रेम माझ्या आयुष्यातील सगळ्यात
बहुमूल्य सां्मरणातील एक आिे.
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(४१)
दणक्षण आहरकेतून आल्यानांतर गाांधीजी आपल्या कािी सिकाऱ्याांसि रेल्वेने प्रवास करत
िोते. ते सगळे हतसऱ्या वगातच्या डबयातून प्रवास करत िोते. त्या डबयातील अ्वच्छता पाहून इथे
साफसफाई करण्याचा प्र्ताव गाांधीजींनी सिकाऱ्याांसमोर ठे वला. पण डबयातील पाण्याची टाकी
ररकामी िोती. या मांडळींकडे एक लोटा पाणी िोतां तेवढां च.
मग गाांधीजींनी एक वततमानपत्र घेतलां आणण म्िणाले : ‘या पेपरच्या मदतीने एक लोटा
पाण्याने डबयाच्या हकमान खखडक्या कसां साफ करु शकतो, िे मी तुम्िाला दाखवतो. आणण
गाांधीजी ्वत:च शौचालयाच्या साफसफाईला लागले .’
्वच्छतेबाबतच्या या कृतीतून गाांधीजींनी आपल्या सिकाऱ्याांना एक व्तूपाठ घालू न
ददला.
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(४२)
येरवडा जेलमध्ये गाांधीजींचे कपडे त्याांचे साथी शांकरलालभाई धूत असत. एक ददवस
गाांधीजी त्याांना िळू च म्िणाले : 'माझे कपडे असेच राहू द्या, मीच ते धुवेन.' आपण कपडे धुतो
त्यात कािी उणीव राितेय का, असां शांकरलालभाईंनी गाांधीजींना हवचारलां .
त्याांची समजूत काढत गाांधीजी म्िणाले : ‘तुम्िी कपडे चाांगले च धुता. पण मला वाटतां
माझ्यासाठी साबण जरा जा्तच वापरला जातोय. तो साबण मी आणखीन कािी ददवस पुरवून
वापरू शकतो.
'आता मी काटकसरीने साबण वापरेन’: शांकरभाई म्िणाले . साबण थोडा वापरला तरी
कपडे ्वच्छ िोतात, िे शांकरलालभाईंच्या लक्षात आलां . काटकसरीतील नवी दृष्टी त्याांना आली.
काटकसरीच्या अवलां बनामागे एक कल्पनाशिी काम करत असते. ती प्रहक्या मित्वाची
ठरते.
एका सकाळी गाांधीजी म्िणाले : ‘शांकरलाल आज शेगडी पेटवू नका. आज पाणी गरम
कारायचां नािी.’
‘का?’ : शांकरलालभाईंनी हवचारलां .
रात्री शेगडीत हनखारे धुमसत िोते. मी हवचार केला की, त्यावर पाण्याचां टमरेल ठे वावां.
सकाळी ते पाणी गरम झालां आणण माझा प्रयोग सफल झाला. मला हपण्यासाठी गरम पाणी
चमळालां .
शांकरभाई मात्र हवचारात पडले . त्याांच्या मनात कािी प्रश्न उभे राहिले . मला सकाळी
लवकर उठू न शेगडी लावण्याचे श्रम पडतात, म्िणून तर बापूांनी िे केलां नािी ना? मी त्याांचां
समाधान करु शकत नािी का? माझ्या कामात कािी त्रुटी राितािेत का?
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गाांधीजी म्िणाले : ‘तुमच्या कामात कािी कसूर नािी. पण मी िा एक प्रयोग केला.
चुलीतील हनखाऱ्याांची नािीतरी धुमसत राख िोणार. म्िणूनच या धुमसत्या हनखाऱ्याांवर मी पाणी
गरम केलां . यामुळे कोळसा वाचला. याहवषयी वेगळा हवचार करत तुम्िी मनाला कािी लावून
घेण्याची गरज नािी.’
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(४३)
येरवडा जेलमध्ये गाांधीजींनी शांकरभाईंना हवचारलां : ‘तुम्िी गीत वाचली आिे?'
शांकरलालभाईंनी हवद्याथीदशेत असताना गीता वाचली िोती. मात्र आता त्याांना ते नीट
आठवत नव्ितां.
गाांधीजींनी दुसरा प्रश्न केला : ‘सां्कृतमध्ये वाचली आिे ?'
शांकरभाई उिरले : ‘नािी. माझी दुसरी भाषा रेंच िोती. सां्कृत मला येत नािी.’
‘गीता तर सां्कृतमध्येच वाचायला िवी. गीता समजण्याइतपत सां्कृत तुम्िाला नक्कीच
त्तशकता येईल.’ : गाांधीजी म्िणाले .
'आता या वयात सां्कृत त्तशकणां कठीणच’: शांकरलाल म्िणाले .
‘यात कािीच कठीण नािी, मी तुम्िाला सां्कृत त्तशकवेन.': गाांधीजी ठामपणे म्िणाले .
गाांधीजींनी भाषा त्तशकवायला आवडत असे. आहरकेत असताना त्याांना एका ड्रायव्िरला इांग्रजी
त्तशकायला बजावलां . त्यामुळे त्याला अचधक पगार चमळे ल, असां साांगत त्याांनी त्याला
त्तशकवायलािी सुरुवात केली िोती.
जेलमध्ये भाांडारकराांची मागोपदे त्तशका मागवण्यात आली. मग त्याआधारे भाषा
त्तशक्षणाचा ररतसर अभ्यास सुरू झाला. रोज एक तास यासाठी दे वून सवत धडे पूणत करण्यात
आले . ‘गीता वाचण्यासाठी एवढां खूप झालां .’ : गाांधीजी शेवटी म्िणाले .
मग गीता वाचनाला सुरूवात झाली. वाचन करताना ऱ्ि्व – दीघत उच्चाराांबाबत बापू
काटे कोर लक्ष दे त. कािी ददवसाांतच गीतेचां वाचन पूणत झालां . बापू म्िणाले : ‘आता रोज एक
अध्याय पाठ करा...’
‘िे कशासाठी ? तुमच्यासोबत तर सांपूणत गीता वाचून ती समजावून घेतलीय. आता रोज
नवा पाठ कशाकरता ?' : आधुहनक हवचारसरणीच्या शांकरलालभाईंनी हवचारलां .

गाांधी कथा | www.mkgandhi.org

गाांधीजी म्िणाले : ‘िा एक असा ग्रांथ आिे ज्याचां रोज अध्ययन करणां गरजेचां आिे.
त्यातून तुम्िाला रोज नव्या सत्याचा शोध लागेल.’
शांकरलालभाईंच्या चेिऱ्यावर प्रश्नचचन्ि कायम िोतां.
ते पाहून गाांधीजी म्िणाले : ‘तुम्िाला हकती चमत्र आिेत ?'
'चमत्र? खूप आिेत’ : शांकरलालभाई.
‘तसां नािी, यापैकी सांकटकाळी तुमच्या मदतीला धावून येतील असे हकती आिेत ?'
बापूांनी प्रश्न केला.
आता शांकरलालभाई हवचारात गढले . मात्र त्याांनी प्राांजळपणे साांहगतलां : 'तसा तर कु णी
चमत्र नािी. म्िणजे यापैकी कािी मदतीला धावून येतीलिी, पण साांगता येत नािी. आजकालच्या
जमान्यात चमत्राांबाबत कािीिी खात्री दे ता येत नािी.’
गाांधीजींना जे अपेणक्षत िोतां तेच शांकरलालभाईंनी बरोबर साांहगतलां . सगळ्याांनाच त्यातून
योग्य तो बोध झाला. त्यावर गाांधीजी म्िणाले : ‘पु्तकां खूप आिेत. खूप पु्तकां वाचूनिी त्यापैकी
सांकटकाळी हकती उपयोगी येतात? अडचणीच्या काळात एकच पु्तक कामी येतां ते म्िणजे
गीता.'
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(४४)
येरवडा जेलमध्ये एक ददवस सकाळी गाांधीजी आपल्या सिकाऱ्याांना म्िणाले : 'काल
रात्री उशीरापयंत मी झोपूच शकलो नािी.'
‘का ?’ : सगळे च म्िणाले .
काल रात्री नेिमीप्रमाणे मला झोप लागली. पण थोड्याच वेळात मागच्या जाळीतून कािी
आवाज िोवू लागल्याने माझी झोपमोड झाली. जावून पाहिलां तर हतथे सापासारखां तोंड ददसत
िोतां... गाांधीजींनी आपला रात्रीचा अनुभव साांहगतला.
सारेच अचांहबत िोवून म्िणाले : 'मग तुमच्या बरॅकबािेर जो वाडतर झोपतो त्याला
उठवायचां ना?'
‘ते मला कळत नािी काय?' गाांधीजी म्िणाले : 'मी त्याला उठवलां असतां तर त्याने
आणखी इतराांना बोलावलां असतां. त्या सगळ्याांनी चमळू न मग त्या सापाला ठार मारलां असतां.
म्िणूनच साप आत आला आणण चावला तरी वाडतरला उठवायचां नािी िे मी ठरवलां िोतां... पण
नांतर मनात हवचार आला की तो आत येवून मला चावल्यास माझां जे काय व्िायचां ते िेईल, पण
तो हवषारी असेल आणण बािेर जाताना झोपले ल्या वॉडतरला चावला तर त्याचािी जीव जाईल.
अशा पररस््थतीत माझां धमतकततव्य काय, असा प्रश्न पडला. जर वाडतरला उठवत नािी तर त्याचा
जीव धोक्यात येतो, आणण त्याला उठवलां तर सापाला मारल्यात्तशवाय तो रिाणार नािी...'
‘मग शेवटी झालां काय ?' : सगळ्याांनीच गलका केला.
सगळ्याांकडे पािात गाांधीजी म्िणाले : 'मनात िा सगळा गोंधळ सुरू असतानाच चांद्र
िळू िळू वर आला. चांद्रप्रकाश मागच्या जाळीवर पडला. मी डोकावून पाहिलां तर हतथे सापाचां
डोकां कािी ददसत नव्ितां. पण हतथे एक सरडा िोता. साप नािी म्िटल्यावर मग मी झोपलो...’
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या अनुभवाने सगळे च सुन्न झाले . सापासारख्या हवषारी प्राण्याला ठार मारायचां नािी तर
काय ? िाच प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात उभा राहिला िोता.
याबाबत मग गाांधीजींनी श्रीमद राजचांद्राने जे साांहगतलां य त्याचाच दाखला ददला. श्रीमद
म्िणाले त की, ज्या हवधात्याने आपल्याला जीव ददलाय त्यानेच त्या प्राण्याांचीिी हनर्मिंती केली
आिे. त्यामुळे खरां अहििंसेचां सार िेच आिे की, आपण जगायचां आिेच पण दुसऱ्या प्राण्याांचा
जीव घेवून नव्िे.
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(४५)
जमतनीतील उद्योजक कॅलनबेक गाांधीजींच्या जीवनाशैलीने प्रभाहवत झाले आणण त्याांचे
सिकारी झाले . गाांधोजी दुसऱ्याांदा जेलमध्ये गेले िोते. त्याांची सुटका झाली, तेव्िा त्याांना घ्यायला
कॅलनबेक जेलमध्ये गेले िोते. आपली नवी मोटार घेवून ते जेलच्या दरवाजापाशी गाांधीजींची वाट
पािात िोते.
गाांधीजी जेलमधून बािेर आले . ते सगळ्याांना भेटले . कॅलन बेकने त्याांना आपल्या
मोटारीत बसण्याची हवनांती केली.
‘िी कोणीची मोटार आिे.?' : गाांधीजींनी हवचारलां .
‘माझी आिे. आताच खरेदी केली आणण थेट इथेच आलोय...', कॅलनबेक.
‘कशासाठी खरेदी केली ?'
आता कॅलनबेकचा उत्साि थोडा मावळला. सांकोचत ते म्िणाले : ‘तुम्िाला घेवून
जाण्यासाठी.'
‘आिाच्या आिा तू या गाडीचा त्तललाव करून ये. माझ्यासाठी तुझ्या मनात िा मोि का
आला? मी यात बसणार नािी. तू िी गाडी हवकून पुन्िा इथे ये. मी तोवर तुझी इथेच वाट पाितो...'
: गाांधीजींनी आपल्या या चमत्राला फमातनच सोडलां .
कॅलनबेक त्या सरशी गेले आणण गाडी हवकून पुन्िा माघारी आले . तोवर गाांधीजी त्याांना
घ्यायला आले ल्या इतर सिकाऱ्याांसि हतथेच थाांबून राहिले . त्यानांतर ते सगळे आपल्या मुक्कामी
पायी चालत रवाना झाले .
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(४६)
खादीकामाकरता पैसे गोळा करण्यासाठी गाांधीजी ओररसाचा दौरा करत िोते.
एका सभेत ते व्यासपीठावर बसले िोते. हतथे एक अत्यांत वयोवृध्द बाई आली. केस पाांढरे
झाले ले, पाठीत वाकले ली अशा त्या बाईला गाांधीजींना भेटायचां िोतां. ्वयांसेवकाांच्या मदतीने ती
गाांधीजींपयंत पोिोचली.
तुमचां दशतन घ्यायचां आिे, असां म्िणत हतने गाांधीजींच्या पायाला थरथरता िात लावला.
हतथे आपल्या ओच्यातून अधेली (अधात पैसा) काढली आणण गाांधीजींच्या पायाजवळ ठे वली.
त्यानांतर आली तशी शाांतपणे हनघून गेली.
गाांधीजींनी ती अधेली उचलली आणण आपल्या कमरेला धोतराच्या ओटीत खोचली.
सगळा हिशेब साांभाळणारे जमनालाल बजाज गाांधीजींच्या बाजूला बसले िोते. ते
गाांधीजींना म्िणाले : ‘ती अधेली माझ्याकडे द्या.'
गाांधीजी म्िणाले : 'मी ती तुम्िाला दे वू शकत नािी.'
जमनालाल : 'चरखा सांघाला चमळाले ले िजारो रूपयाांचे चेक माझ्याकडे ददले जातात,
मग या अधेलीबाबत माझ्यावर हवश्वास नािी ?'
गाांधीजी : 'िी अधेली िजारो रूपयाांपेक्षा हकमती आिे. माणसाकडे लाखो रूपये
असल्यानांतर त्याने िजार रूपये दे णां िी कािी मोठी गोष्ट नािी. पण वृध्द, गरीब, फाटक्या महिले ने
अधेली दे णां म्िणजे हतच्या मनात उदारता हकती हवशाल आिे , िे बघा. म्िणूनच िी अधेली मला
कोट्यावधी रूपयाांपेक्षा अचधक हकमतीची वाटते.'
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(४७)
हफहनक्स आश्रमापासून साधारण अकरा मैल अांतरावार वेरुलम येथे हििंदी भाहषकाांनी
लक्ष्मीनारायणाचां मांददर उभारलां िोतां. त्याच्या उद्घाटनासाठी गाांधीजींना आमांहत्रत करण्यात आलां
िोतां. प्रेमाखातर गाांधीजींनी िे आमांत्रण ्वीकारलां .
हनमांत्रण द्यायला येणाऱ्याने आश्रमातील सगळ्याांनी या कायतक्माला यावां, असा आग्रि
केला िोता. त्यासाठी सगळ्याांना रेल्वेभाडां दे ण्याचां वचनिी त्याांने ददलां िोतां. त्याांच् या सां्थेकडे
तेवढी आर्थिंक ताकद असल्याची िमीिी ददली.
गाांधीजींची रीतच न्यारी. ते िसत त्याला म्िणाले : 'तुम्िी आम्िा सगळ्याांना रेल्वेभाडां
दे णार ते ठीक आिे. पण मी तुम्िाला साांगू इस्च्छतो की, आम्िी रेल्वेभाडां घेवू पण येणार मात्र
चालत. भाड्याची रक्कम सां्थेच्या खात्यावर जमा िोईल.’
वेरूलम ्टे शनवर गाांधीजींच्या ्वागतासाठी तयारी करण्यात आल्याने एक ्टे शन
आधीच गाांधीजी गाडीत चढले आणण तेवढाच काय तो एक ्टे शनाचा प्रवास करण्याची योजना
आखली गेली िोती.
मांददराचां ररतसर उद्घाटन झालां . लोकाांच्या उत्साि आणण आनांदला पारावार उरला नव्िता.
पण ते मांददर लक्ष्मीनारायणचां िोतां. त्या कायतक्मात गाांधीजींना चाांदीचां टाळां -चावी दे ण्यात आलां
िोतां. त्यासोबतच सोन्याचां वखत असले लां गीतेचां पु्तकिी दे ण्यात आलां .
या सवत पाश्वतभूमीवर बोलताना गाांधीजींनी मग आपल्या मनातील भावना खुलेपणाने
माांडल्या. ते म्िणाले : 'तुम्िी मला चाांदीचां टाळां -चावी तसांच सोन्यानां मढले ली गीता ददलीत आणण
मला चचिंतेत टाकलां आिे. मी िे सगळां कोठे ठे वू ? िे तर मढ्याला हिऱ्याने सजवण्यासारखां आिे.
गीता िी तर ्वतांत्रपणे झगमगणारां रत्न आिे. सोन्यासारख्या जड धातूने याची शोभा काय
वाढणार? आता िी गीता मी माझ्याजवळ ठे वू शकत नािी. कारण कोणी चोरणार तर नािी ना
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या हववांचनेत मला जगावां लागेल. गीता तर मोि-मायापासून दूर जाण्याची त्तशकवण दे ते. आणण
तुम्िी मला तर आसिीत टाकताय.'
या चाांदी-सोन्याऐवजी त्याची रक्कम आश्रमाच्या खात्यात जमा करा, असां गाांधीजींनी
साांहगतलां . त्यानांतर ते हतथून हनगाले .
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(४८)
१९२२ साली गाांधीजींना यरवडा जेलमध्ये ठे वण्यात आलां िोतां. हतथे गाांधीजींना ज्या
दठकाणी ठे वण्यात आलां िोतां, त्या जागेची उांची कमी िोती. त्यामुळे हतथे कोंदट वातावरण िोतां.
िी बाब जेलचे अधीक्षक मेजर जोन्स याांच्या हनदशत नास आली. त्यानांतर त्याने गाांधीजींची जागा
बदलली आणण युरोपीय कैद्याांना जजथे ठे वण्यात येत िोतां त्या बराकीजवळ नेलां. या जागेचा तळ
उांच िोता. त्याला ओसरी िोती. कांपाऊन्डमध्ये फुलझाडां िोती. मेजर जोन्सनी गाांधीजींची नीट
काळजी घेतली िोती. गाांधीजींनािी ती जागा आवडली िोती. त्याांची अनुमती येताच हतथे बदली
करण्यात आली.
सांध्याकाळी गाांधीजी त्याांचे सिकारी शांकरलाल बँकरना म्िणाले : ‘आपण आपल्या जुन्या
जागेत जावूया. आपण इथे आलो िे योग्य केलां नािी. कैद्याांना कुठे ठे वायचां याचा अचधकार जेल
अधीक्षकाांना असतो, पण माझ्यासाठी तो असू शकत नािी. मला कुठे ठे वायचां याचा हनणतय
सरकारनेच घेतला असेल. िा हनणतय अधीक्षक हफरवत आिेत, िी त्याची चूक आिे. जर
सरकारच्या िे लक्षात आलां तर त्याची हकिंमत त्याला मोजावी लागेल. त्याला वाचवावा िा मला
माझा धमत वाटतो.
मग िी गोष्ट अधीक्षक जोन्स याांच्यापुढे माांडण्यात आली. त्याने लगेच त्यावर आपली
प्रहतहक्या नोंदवली : ‘मी इथला अधीक्षक आिे. मला इथले पूणत अचधकार आिेत. सरकारला जर
माझां काम पसांत नसेल आणण माझ्या कामात ि्तक्षेप केला तर मी तडक राजीनामा दे ईन.'
गाांधीजी : ‘तुम्िी म्िणताय तशी इथे तुमची सिा असेल खरी. पण ती सवतसामान्य
कैद्याांसाठी आिे. माझ्यासाठी नािी. आम्िाला आमच्या जुन्या जागेतच जाऊ द्या.’
दोन्िी बाजूांनी दोघेजण ठाम िोते. शेवटी गाांधीजी म्िणाले : 'तुम्िी आमच्यासाठी जे
करताय त्याची मला जाणीव आिे, तुमच्या आपले पणाची मी कदरिी करतो. पण आमच्याबाबत
सरकारचां काय धोरण आिे ते जाणून घेणां मला मित्त्वाचां वाटतां. म्िणूनच तुम्िी आम्िाला आमच्या
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आधीच्या जागी न्या

आणण नांतर तुमच्या गृिमांत्र्याशी बोला. जर आमची शांका दूर झाली तर

आम्िाला पुन्िा इथे आणा.'
गाांधीजींचा िा प्र्ताव मेजर जोन्सच्या पचनी पडला. त्याने गाांधीजींना जुन्या जागेत नेलां.
तीन-चार ददवसाांनी मेजर जोन्स पुन्िा गाांधीजींजवळ आले . गाांधीजींनी जी दूरदृष्टी दाखवून
आपली काळजी घेतली याबद्दल तो त्याांचे आभार मानू लागला.
तुमचां म्िणणां खरां आिे. तुम्िाला इथेच ठे वायचां असा सरकारचा ठाम हनणतय आिे.
सरकारच्या आदे शाहवना मी तुम्िाला दुसरीकडे ठे वलां असतां तर मी अडचणीत आलो असतो.
मीिी तसा िट्टीच आिे. सरकारने जर माझ्याहवरूध्द कािी केलां असतां तर मी राजीनामा दे वून
मोकळा झालो असतो. तुम्िी योग्य सल्ला ददलात याबद्दल तुमचे शतश: आभार...
मेजर जोन्सला आपली चूक उमगली िोती.

गाांधी कथा | www.mkgandhi.org

(४९)
खान अबदुल गफ्फारखान १९३४ साली जेलमधून सुटले . त्याांना आराम करण्यासाठी
बापूांनी आपल्याकडे वधात येथे बोलावलां . ते हतथे आले आणण जमनलालजी याांच्याकडे राहिले .
त्याांच्यासोबत त्याांची मुलांिी िोती. प्राथतनेच्या वेळेस सगळे बापूांकडे जायचे.
बापूांचा जन्मददवस िोता. बापूांनी सगळ्याांना जेवायला थाांबवलां . भोजनानांतर
खानसािेबाांचा मुलगा गनी िा बापूांजवळ गेला. तो त्याांना म्िणाला: 'आज इथे येताना मला खूप
आनांद झाला िोता. आज बापूांचा जन्मददन, त्यामुळे मला वाटलां की आज इथे पुलाव, मुगी वगैरे
खाण्याची मेजवानी असेल. पण पािा ना, आजिी रोजच्यासारखा भोपळाच हनघाला. त्यातल्या
त्यात चाांगलां म्िणजे तो हकमान उकडू न चमळाला.’
ते ऐकून गाांधीजी खळखळू न िसले . मग खानसािेबाांच्या खाांद्यावर िात ठे वत बापू म्िणाले
: 'िे पािा, िा लिान मुलगा आिे. याला जे पाहिजे ते तुम्िी द्या. त्याच्यासाठी तुम्िी माांस, अांड वा
त्याला िवां ते त्तशजवून द्या...'
त्यावर खानसािेब म्िणाले : 'बापू, अिो तो तुमची गांमत करतोय. आम्िी जजथे जातो
हतथला यजमान जे खातो, तेच आम्िी खातो. तुम्िी त्याला कािी वेगळां द्याल तर ते तो घेणारिी
नािी.' खानसािेब खाणार नसतील, तर दुसरां कािी खायला त्याांची मु लांिी तयार नव्िती.
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दे शाच्या फाळणीनांतर जी दां गल उसळली त्यावेळी गाांधीजी खान अबदुल गफ्फारखान
याांच्यासोबत हबिारच्या गावाांतून प्रवास करत िोते. असांख्य हनराश्रीत मुस््लम बापूांजवळ यायचे.
आपली गाऱ्िाणी माांडायचे : 'बापू आम्िी काय करायचां? इथे चारी ददशाांना हििंसेचा डोंब
उसळलाय, मारिाण, किली िोतायत. कुठे च कािी सुरणक्षत नािी...’
गाांधीजी म्िणायचे : 'मी तुम्िाला बिादुरी त्तशकवायला आलोय. पण तुम्िी तुमच्या घरी
पुन्िा परतायला िवां.'
िे ऐकून सारेच िबकले : 'तुम्िी िे आम्िाला काय साांगताय ? हतथे गेल्यावर आमची किल
िोणार नािी याची शाश्वती काय?'
गाांधीजी ठामपणे म्िणाले : 'मी तुम्िाला कसली गॅरेंटी दे वू शकतो ? िो, पण तुमच्यापैकी
कुणाच्यािी जीहवताला धोका झाला तर सम्त हििंदू या गाांधीचा जीव गमावून बसतील, एवढी
खात्री मी तुम्िाला दे वू शकतो.'
गाांधीजींच्या या उद्गाराने मात्र साऱ्याांचीच हििंमत बळावली. मग सगळे आपापल्या घराकडे
परतू लागले .
सांध्याकाळच्या प्राथतनासभेत गाांधीजी म्िणाले : 'या भागातील मुस््लम बाांधवाांना मी वचन
ददलां य की, त्याांच्यापैकी कुणाच्यािी जीवाला धोका झाला, तर हबिारमधील हििंदुजनाांना त्याची
हकिंमत गाांधीच्या जीवाने चुकवावी लागेल.'
गाांधीजींच्या मुखातून येणारा प्रत्येक शबद ऐकणाऱ्याच्या काळजावर कोरला जात िोता.
गाांधीजी ठामपणे बोलत िोते, पण त्याांच्यातील सहृदयता, करूणा याने ऐकणारे सद्गदीत झाले
िोते. त्यामुळे मनातील वैरभाव गळू न हवश्वबांधुतेचे भाव रूजायला मदत िोत िोती.
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आहरकेहून आले ले गाांधीजी अिमदाबादमधील त्याांचा चमत्र बॅरर्टर जीवनलाल
याांच्याकडे उतरले िोते. अिमदाबादे तच आश्रम सुरू करण्याचा हवचार त्याांच्या मनात घोळत
िोता. ्वातांत्र्य आणण सेवा याांच्या लढ्याचां ्वरूप तेव्िा त्याांच्यापुढे ्पष्ट झाले लां नव्ितां.
एक ददवशी जीवनलाल घरात िसत िसत आले आणण गाांधीजींना म्िणाले : 'गाांधी, तुमची
हकती तर चारी ददशाांना पसरते आिे. '
मग त्याांनी आपल्याला आले ला अनुभव सहव्तर साांहगतला. जीवनलाल म्िणाले : 'आज
माझा एक वकील चमत्र भेटला. आम्िी पोलीस पुलावरून चालत हनघालो िोतो. आमच्या पुढे
दोन माणसां एकमेदाांशी बोलत चालली िोती. त्यात आपला ्वयांपाकी िोता. तो आपल्या भाऊबाांधवाांना साांगत िोता की, आमच्याकडे एकजण आहरकेहून आलाय. त्याला नाश्त्यात दिा-बारा
केळी खायला िवीत. ददवसभर घरी बसून असतो. म्िणतो की तो बॅरर्तर आिे, पण काम कािी
करत नािी...’
‘पाहिलां स ना गाांधी, आम्िी तुझी कशी बदनामी करतोय...’, असां म्िणत तो चमत्र जोराने
िसू लागला. गाांधीजीिी त्याच्यासोबत िसू लागले .
मात्र नांतर गांभीर िोत गाांधीजी म्िणाले – ‘तसां पाहिलां , तर त्याचां खरांच आिे. मी अजून
कािीच काम करत नािी. पण ददवसातील क्षण-न-क्षण मी काय करतोय, माहित आिे? ज्या
पध्दतीने कुणी सेनापती दुश्मनाच्या हकल्ल्यासमोर उभा राहून इथे भगदाड कसां पाडता येईल,
आपलां सैन्य आत कसां घुसवता येई ल याचा हवचार करत असतो तसाच हवचार मी करतो आिे.
या हिदटश साम्राज्याला कशा पध्दतीने खखिंडार पाडू ? याचांच चचिंतन मी सतत करीत असतो...’
काळ पुढे गेला. गाांधीजींचां चचिंतन प्रत्यक्षात उतरलां . पोलीस पुलाजवळ असले ल्या बॅरर्टर
जीवनलाल याांच् याच त्या घरात पुढे गाांधीजींनी आश्रम सुरू केला...
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कमतवीर गाांधीजींनी आहरकेतून आल्यानांतर अिमदाबादमध्ये कोचरबला आश्रम सुरु
केला. दे शसेवेचां नवां व्रत सुरु झालां .
शिरातील एक वकील कािी काम चमळावां, या िेतूने आश्रमात गाांधीजींना भेटायला गेला.
त्यावेळी गाांधीजी ्वयांपाकघरात अन्न-धान्य साफ करण्याच्या कामात गुांतले िोते. ते बािेर आले .
त्याांनी त्या वहकलाचां ्वागत केलां , त्याांना बसायला पथारी टाकली आणण म्िणाले – ‘बसा!’
वकील कोट-टाय बाांधूनच आले िोते. न बसता उभ्या-उभ्याच ते म्िणाले : 'मी कािी इथे
बसायला आले लो नािी. मला काम िवां आिे. तुम्िी माझ्यालायक कािी काम मला द्याल, या
आशेने मी आश्रमात आलो आिे.'
गाांधीजी म्िणाले : 'छान, आनांदाची गोष्ट आिे.'
त्याांनी बाजूलाच असले ली धान्याची हपशवी पुढे ओढली : 'यात छोटे खडे आिेत, ते नीट
काढू न िे धान्य साफ करा.'
वकील या प्रकाराने अवाक झाले . धान्य साफ करायचां ? िे काम तर नोकर हकिंवा बायकाांचां
िी त्याांची धारणा. कपाळावर आ्ा आणत ते म्िणाले : ‘िे धान्य साफ करण्याचां काम मी
करायचां आिे?'
गाांधीजी म्िणाले : 'िो. आता तरी माझ्याकडे िेच काम आिे.'
वकीलाची बुध्दी कायतरत झाली. त्याांच्या लक्षात आलां की, गाांधीजी िे कािी साधांसुधां
व्यत्तिमत्त्व नािी. लिान-मोठां काम यात त्याांना भेद वाटत नािी. याच्याच पुढे जावून दे शवात्तसयाांत
लिान-मोठा असा कोणतािी भेद न करता ते सगळ्याांच्या मदतीकरता सज्ज असतात, िेिी
वकील मिाशयाांच्या लक्षात आलां .
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गाांधीजींच्या सोबतीने ते धान्यातील खडे काढायला बसले . एक-एक खडा काढता काढता
नवी प्रेरणा चमळत गेली आणण त्याांचां जीवनिी समृद्ध झालां .
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साबरमती आश्रमात हतथल्या एकूण कामाहवषयी मिासभा सुरू िोती.
अचानक आश्रमातील एकजण धावत-धावत आला. तो जोरजोरात ओरडू लागला : मेलो,
मेलो, माझ्या पोटात कािीतरी िोतयां...’
बापू त्या बैठकीतून लगेच उठू न उभे राहिले आणण त्या माणसाच्या जवळ गेले. त्याला
बाजूला नेण्यात आलां . हतथे त्याला नेमकां काय झालां य, ते समजून घेत त्याच्यावर आपल्या
पध्दतीने उपचार सुरू केले . पुढे काय करायचां याच्या सूचना गाांधीजींनी ददल्या. त्याची नीट
काळजी घेतली जाईल, याची खात्री करूनच मग ते पुन्िा मिासभेसाठी परतले . त्या बैठकीत
इतर अनेक मान्यवर आणण मोठे नेते गाांधीजींची वाट पािात िोते.
गाांधीजी परत जात असताना हतथल्या कुणीतरी िसतच म्िटलां : ‘या वेड्यासाठी एवढा
वेळ घालवून बापू त्याचे उगाच लाड करतािेत.'
बापूांनी ते एकून शाांतपणे म्िणाले : ‘वेड्याांत्तशवाय माझ्याकडे दुसरां कोण येणार? तो
माझ्याकडे आला याचा अथत तो माझ्या कुटुां बातील आिे, माझ्या कुटुां बातील अशा लोकाांचाच
माझ्यावर पहिला िक्क ठरतो ना ?'
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(५४)
गाांधीजी वेळेबाबत अहतशय काटे कोर िोते. गोध्रा राजकीय पररषदे त दटळकाांना यायला
अधात तास उशीर झाला. त्यावेळी गाांधीजी म्िणाले : ‘्वराज्य अधात तास उशीराने येईल...’
वेळ पाळण्याबाबत ते फारच जागरूक असत. चांपारणमध्ये कोटातत त्याांच्यावर एक के स
सुरू िोती. अकरा वाजताची वेळ दे ण्यात आली िोती. हतथे जाण्यासाठी घोडागाडीची व्यव्था
करायची िोती. ती गाडी साडेदिा वाजता बोलावण्यात आली िोती.
याबाबत गाांधीजींना एक सिकारी म्िणाला : 'घोडागाडीसाठी िा अध्यात तासाचा र्ता
नािी. एवढ्या लवकर िी गाडी का बोलावली ?'
गाांधीजी म्िणाले : 'ती गाडी जर साडेदिा वाजता इथे आली नािी तर ? मी चालत कोटातत
जाऊ शकतो एवढा वेळ माझ्या िातात असायला िवा. म्िणून लवकर मागवली.’
कोणत्यािी अडचणीमुळे ददले ली वेळ पाळण्यात अडथळा येवू नये , याकडे गाांधीजींचा
कटाक्ष असायचा. याबाबत कोणतीिी बेदरकारी त्याांना खपत नसे. त्यासाठी थेट चालत जाण्यावर
त्याांचा हवश्वास असायचा.
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(५५)
अिमदाबादच्या प्रेमाबाई िॉलमध्ये गुजराती साहित्य पररषदे त गाांधीजींना प्रेमुख पाहुणे
म्िणून बोलावण्यात आलां िोतां. िॉल खचाकच भरला िोता. गाांधीजींनी भाषण सुरू केलां .
तेवढ्यात लोक ओरडू लागले - 'माईक माईक.’
गाांधीजी म्िणाले : ‘शाांतता पाळा. शाांत व्िा मग ऐकायला येईल. ऐकायला येतां य ना?’
समोरच्या श्भिंतीजवळ उभा असले ला एकजण म्िणाला : 'नािी, ऐकायला येत नािी...’
‘अरे, मग िे कसां ऐकायला आलां ?’ गाांधीजींच्या या प्रश्नावर सवत सभा खो खो िसायला
लागली.
मग सगळे शाांत झाले आणण प्रसन्नपणे गाांधीजींनी आपले हवचार माांडले ...
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(५६)
्वातांत्र्यप्राप्तीच्या आधी गाांधीजी वायव्य सरिद्द प्राांतात गेले िोते. हतथे ' ‘सरिद्द गाांधी’
म्िणून लोकहप्रय असले ले खुदाई खखदमतगार चळवळीचे प्रणेते खान अबदुल गफ्फारखान िे
यजमान िोते.
रात्री गाांधीजींची ज्या दठकाणी झोपण्याची सोय केळी िोती, त्या दठकाणाच्या जवळ
सश्त्र रक्षकाची व्यव्था केली िोती. िे केवळ सांरक्षणात्मक पाऊल िोते. ते पाहून गाांधीजींनी
गफ्फारखान याांना हवचारलां : 'िे काय आिे?'
‘बापू इथे कोणी आगांतुक घुसू नये , तुम्िाला कोणी सतावू नये , एवढयाचसाठी त्याांना इथे
ठे वलां गेलां आिे' : गफ्फारखान म्िणाले .
पण त्याने गाांधीजींचां समाधान कसां िोणार ? ते म्िणाले : 'िे रक्षक मला नकोत.’
त्यावर फार चचात तशी िोणारच नव्िती. त्या रक्षकाांकडची सगळी ित्यारां काढू न घेण्यात
आली, त्यानांतरच गाांधीजी झोपायला गेले.
पठाणाांच्या त्या प्रदे शात िी गोष्ट वाऱ्यासारखी पसरली. लोक म्िणू लागले : 'पािा तर, िा
माणूस, अजबच म्िणावा लागेल. खुदावर याला एवढा हवश्वास आिे की श्त्राांची त्याला गरजच
लागत नािी...'
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(५७)
१९४७ साली उन्िाच्या कडाक्यात हबिारमध्ये धार्मिंक दां गली भडकल्या िोत्या. हतथला
दौरा करून गाांधीजी ददल्लीत आले . त्या ददवसाांत त्याांचां खाणां कमी झालां िोतां.
एक ददवस सकाळी गाांधीजी जेवत असताना आांबयाचा रस असले ला ग्लास मनुबेननी
गाांधीजींच्या जवळ ठे वला. बापूांनी हवचारलां : पण मला माहिती घेवून साांग की, या आांबयाच्या
एका नगाची हकिंमत हकती ?
मनुबेनला वाटलां गाांधीजी आपली थट्टा करतािेत. ती हतच्या त्तलखाणाच्या कामात गुांतून
राहिली.
मात्र बापूांनी तो रस घेतला नािी, िे लक्षात येताच मनुबेननी त्याांना तो प्यायला साांहगतलां .
‘तू या आांबयाची हकिंमत हवचारूनच आली असशील ना?’ - बापू म्िणाले .
ते पुढे म्िणाले : ‘िा आांबा कोणी भेट ददली असेल तरी त्याची हकिंमत हकती ते हवचारूनच
मला ते द्यायला पाहिजे. मी हवचारल्यानांतरिी तू मला उिर ददलां नािीस. या एका आांबयाची हकिंमत
दिा आणे आिे अशी माझी माहिती आिे. पण िे फळ न खातािी मी जगू शकतो. मुळात या
फळाने माझ्या शरीरातील लोि कािी वाढणार नािी. उलट ते कमी िोईल. त्यामुळे मला पुढे हकती
व्याधी िोईल याचा हवचार कर. तू चार आांबयाचा िा रस भरले ला ग्लास मला ददलास. त्याची
हकिंमत अडीच रूपये झाली. एवढां मिाग मी कसां खायचां?’
याच सुमारास आपल्या मुलाांना घेवून गाांधीजींना प्रणाम करण्यासाठी दोन-तीन हनराधार
बायका आल्या िोत्या. बापुजींनी लगेच तो आमरस तीन-चार ग्लासात भरला आणण त्या लिान
मुलाांना प्यायला ददला. त्यानांतर मात्र त्याांना िायसां वाटलां .
ते मनुबेनला म्िणाले : 'ईश्वर माझ्या मदतीला कसा धावतो, त्याचा िा ताजा दाखला आिे.
दे वानेच या मुलाांना यावेळी माझ्याकडे पाठवलां . आणण ज्या मुलाांनी यावां असां वाटत िोतां तीच
मुलां आली. ईश्वर कसा आिे ते तू बघतेस ना?'
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(५८)
गोलमेज पररषदे त सिभागी िोण्यासाठी गाांधीजी लां डनला गेले िोते त्यावेळी पाचवे राजे
जॉजत याांनी आले ल्या सगळ्याांसाठी सांध्याकाळी भोजन समारांभाचां आयोजन केलां िोतां. मात्र
त्याकाळचे भारतातील गव्िनतर सर सॅम्युअल िोर याांना गाांधीजींना हतथे कसां न्यायचां ? िी चचिंता
िोती. एक तर राजा या बांडखोर नेत्याला भेटेल काय? दुसरां म्िणजे गाांधीजींचा पेिराव या
समारांभाला साजेसा नव्िता. िोर याांनी िी गोष्ट राजाच्या कानावर घातली.
काय? ज्या बांडखोर फकीराने माझ्या हनष्ठावान अचधकाऱ्याांना सळो की पळो करून
सोडलां , त्याला मी मिालात बोलावू ?... अयोग्य कपड्यातील अधतनग्न काटकुळा माणूस... राजा
आपला राग व्यि करत िोता. पण सरते शेवटी गाांधीजींना हवनाअत हनमांत्रण दे ण्याचां ठरलां .
समारांभात गाांधीजींना राजासमोर नेण्याची जबाबदारी सर सॅम्युअल याांच्याकडेच िोती.
खादीच्या कपड्यातील गाांधीजींना ओळखणां िी तशी कािी कठीण बाब नव्िती. पण हतथे राजा
आणण गाांधीजी याांच्यात भेटीचा सोप्कार झाला. तो प्रसांग तसा अडचणीचाच िोता. गाांधीजींच्या
बांडखोरीचा हवसर पडणां राजाला शक्यच नव्ितां. गेलां वषतभर साम्राज्याच्या हवरोधात गाांधीजींनी
सत्याग्रिामाफतत प्रचांड लढत ददली िोती. पण दोघेिी प्रथमच भेटून बोलत िोते त्यामुळे तशी इथे
कािी कटु ता नव्िती. राजा तसा सहृदयी माणूस िोता. त्याांनी गाांधीजींची नीट हवचारपूस केळी.
बोलत असतानाच राजाची नजर गाांधीजींच्या गुढघ्यावर असले ल्या धोतरावर गेली. आता राजा
काय बोलतो या कल्पनेने गव्िनतरचा काळजीने थरकाप उडाला.
पण बोलणां नीट झालां . पांचम जॉजत िा ्वत:च्या जबाबदारीचां भान बाळगणारा राजा िोता.
तो तेव्िा कािी बोलला नािी. मात्र हनरोप घेताना राजाने गाांधीजींना इशारा ददला. तो म्िणाला :
'चम्टर गाांधी, एक लक्षात ठे वा, माझ्या साम्राज्यावर कुणाचां आक्मण मी सिन करणार नािी.’
त्या प्रसांगाने गव्िनतरचा श्वास अडकला. आता वाद िोतोय की काय? अशी त्याला भीती
वाटू लागली.
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पण गाांधीजींनी सौजन्य दाखवत पररस््थती सुकर केली. ते राजाला म्िणाले : 'मान्यवर,
आपल्या पाहुणचाराचा अनुभव घेतल्यानांतर आपल्यासोबत आता राजकीय हववादात मला
पडायचां नािी. ते योग्यिी नािी.'
अखेर चमत्रत्वाच्या वातावरणात दोघाांनी एकमेकाला हनरोप ददला.
गव्िनतर िे सगळां पािातच राहिला. एक असा प्रामाणणक राजा. आणण दुसरा मिान मुत्सद्दी.
नेिमीच्या चालीररतींत गोल हफरत रािणाऱ्याांसाठी िा एक चाांगला धडा िोता.
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(५९)
१९३१ साली गाांधीजी गोलमेज पररषदे साठी लां डनला गेले िोते. या भेटीत हिदटश
मुत्सद्याांना नमवण्याचे त्याांचे प्रयत्न कामी येत नव्िते. चर्चिंल मिाशय तर त्याांना भेटायलािी तयार
नव्िते. या सगळ्यात जनरल ्मटस याांच्याकडू न मात्र गाांधीजींना चाांगली वागणूक चमळाली.
साम्राज्यातील शिाणा माणूस अशी त्याांची ओळख िोती. गाांधीजींशी ते भावपूवतक वागले . जनरल
्मटस दणक्षण आहरकेतील शासक असताना गाांधीजींशी त्याांचा सांबांध आला िोता. गाांधीजी
हतथल्या भारतीयाांसाठी लढा दे त असताना ्मटस याांनी त्याबाबत सिानुभूती दाखवून
भारतीयाांना न्याय ददला िोता. आधी गाांधीजींच्या तीव्र हवरोधात असले ले ्मटस नांतर गाांधीभक्त
झाले .
लां डनमध्ये त्याांनी गाांधीजींना आपल्या घरी बोलावलां . एका कपाटाजवळ गाांधीजींना नेत
त्यातील एक व्तू दाखवत ते म्िणाले : 'िे काय आिे? कािी आठवतयां ?'
गाांधीजी ती व्तू नीट पाहू लागले . ती चपले ची जोडी िोती. दणक्षण आहरकेत सत्याग्रि
करताना अनेकदा गाांधीजींना जेलमध्ये रिावां लागलां िोतां. त्यावेळी एकदा ्वत: बनवले ल्या
चप्पले चा िा जोड गाांधीजींनी जनरल ्मटसना भेट ददला िोता.
गाांधीजी जेलमध्ये िोते. ते बॅरर्टर असतानािी सरकारकडू न चमळणारी सगळी वागणूक
सिन करत िोते. आपला हववेक त्याांनी कधी सोडला नािी. सुरुवातील त्याांना एका छोट्या
अांधाऱ्या खोलीत ठे वण्यात आलां िोतां. वर असले ल्या एका जाळीतून प्रकाश यायचा तेवढां च.
बसायला ्टू लिी नव्ितां. उभां राहून ते वाचन करायचे. मजुरीची कामांिी ते कािीिी तक्ार न करता
करायचे. जेलमधून इतर कुठे नेताना त्याांना िातकडी घातली जायची. शौचालयाची अव्थािी
नीट नव्िती. जेवायला नीट चमळत नव्ितां. मात्र िळू िळू गाांधीजींना चमळणाऱ्या या वागणुकीत
बदल िोवू लागला. पण हििंदी कैद्याांचे फार िाल केले जात िोते. िे सगळां सिन करतानाच
गाांधीजींनी आव्िान ्वीकारलां : या छळामाफतत जर जनरल ्मटस आम्िाला नमवू पािात
असतील तर ते िोणार नािी.
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१९१४ पयंत गाांधीजी अनेकदा जेलमध्ये गेले. शेवटच्या वेळेस जेलमध्ये असताना
आपल्या िाताने चपले चा एक जोड त्याांनी बनवला िोता. सुटका झाल्यानांतर िा जोडा त्याांनी
चमस सोन्या श्ले त्तशन याांच्यामाफतत आपल्या हवरोधी असले ल्या जनरल ्मटस याांना पोिचवला.
याबाबत जनरल ्पटस याांनी त्तलहिलयां की, िा जोडा मी अनेक उन्िाळे पायात घालू न
हफरलो. ते जोडे पायात घातल्यानांतर प्रत्येक वेळी माझ्या मनात प्रश्न उभा रिायचा की, एवढ्या
मो्ा माणसाने बनहवले ल्या चपले त पाय घालायची माझी खरचां लायकी आिे का?
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(६०)
्वातांत्र्याच्या लढाईत हबिारमध्ये एका तरुणाचा बळी गेला. बापू त्याच्या आईजवळ गेले.
हतच्या पायाला िात लावून ते हतच्या पुढ्यात उभे राहिले . बापू म्िणाले : 'मा, तुमचा िा मुलगाच
तुमच्यापुढे उभा आिे. यालािी डोक्यावर िात ठे वून आशीवातद द्या की दे शासाठी तोिी प्राणाचां
बत्तलदान करेल...’
समोर उभ्या असले ल्या गाांधीजींना पाहून त्या मातेने आत्तशवातद ददला : ‘बेटा, अमर रिो.'
बापूांच्या सहृदयतेला चमळाले ला तो आशीवातदाचा प्रहतसाद िोता. बापुांनीिी मानव
कल्याणासाठीच्या यज्ञात आपल्या प्रणाची आहुती ददली.
या सहृदयी मिात्म्याच्या बत्तलदानानांतर मातेची-भारतमातेची प्राथतना सतत गुांजतेय – ‘बेटा
अमर रिो !’
***

