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प्रक शक चे ननवेदन 

गूजरात हवद्यापीठतफे दर वर्षी गाांधी जयांतीच्या ददवशी 'गाांधी जीवन दशशन'हवर्षयक 

परीक्षा घेतली जाते. पाच ते सात इयिेतील हवद्यार्थयाांसाठी असणाऱ्या या परीके्षत कुदत्तसया जैदी 

याांचे 'गाांधीबापू’ िे पुस्तक सुरुवातीपासून पाठ्यपुस्तक म्िणून चालू िोते. 

या वर्षाशपासून या पुस्तकाबरोबरच गाांधीजींच्या जीवनातील ठळक प्रसांगाांचे चचत्रण केलेले 

श्री जुगतराम दवे याांचे 'गाांधीजी’ िे पुस्तकपण पाठ्यपुस्तक म्िणून ठेवायचे नक्की केले आिे. 

या पुस्तकाची पहिली आवृिी गुजरातीतून १९२९ ला प्रत्तसद्ध झाली िोती. आजपयांत 

गुजरातीत लाखाहून अचधक पुस्तके हवकली गेली आिेत. सदर पुस्तक म्िणजे याच पुस्तकाची 

सवलतीच्या दरातील खास आवृिी आिे. िेच पुस्तक आज आम्िी मराठीतून प्रत्तसद्ध करीत 

आिोत. 

परीके्षसाठी बसणाऱ्या हवद्यार्थयाांनी गाांधीजींचे जीवन आणण तयाांचे कायश व्यक्त करणाऱ्या 

कहवता मुखोद्गत कराव्यात असे वाटल्याने या पुस्तकात पाच कहवता पुस्तकाच्या शेवटी ददल्या 

आिेत. 

परीके्षसाठी सवलतीच्या दरात असणारी िी आवृिी सामान्य वाचकालािी तयाच ककिंमतीत 

चमळेल. 

ता. ११-७-१९९६ 
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१. कुठले? 

गाांधीजींचे गाव कुठले ? 

पोरबांदर पटकन म्िणेल, “मी, मी, माझ्या येथे तयाांनी जन्म धेतला िोता ।“ 

समुद्रायलीकडे हफहनक्स व टॉल्सटॉय आश्रम बोलत रािील, “खरा जन्म तयाांनी आमच्या 

येथे धेतला िे काां हवसरताां ?” 

अिमदाबाद म्िणेल, “तयाांनी आश्रम तर माझ्या साबरमती हकनाऱ्यावर बाधळा िोता 

ना?” 

पुणे स्वतःचा अचधकार गाजवेल, “तयाांना तुरुां गवास तर माझ्या येरवडा जेलनेच ददला िोता 

िे हवसरू नका.” 

हबिारचे शेतकरी म्िणतील, “तुम्िी कािीिी म्िणा, पण गाांधीजी तर आमचेच. आमच्या 

हनळच्या शेताांत ते हकती हफरले िोते तयाची तुम्िाांला काय कल्पना ?” 

तेव्िा तर पांजाब गजशना करीत रािील, ''गाांधीजींना जागृत करणारा माझा जत्तलयावाला 

बागच िोता. तयाबद्दल कोण नकार देऊ शकेल?” 

कलकिा म्िणेल, “पण असिकारचा शांख तर तयाांनी माझ्या भूमीत फुां कला नाां ?” 

मुांबई म्िणेल, “पण सतयाग्रि सुरू करण्यास येथेच आले िोते नाां ?” 

बारडोली म्िणेल, “मोठ्या नगाऱ्यात माझी हपपाणी कोणी ऐकेल काां? गाांधीजींनी 

रणके्षत्र तर माझेच स्वीकारले िोते.” 

ददल्ली गाांधीजींना स्वतःचेच समजते, कारण उपवासाचे पहवत्र २१ ददवस गाांधीजींनी तेथेच 

घालहवले. बेळगावला स्वतःचा िक्क सवाशहून अचधक वाटत आिे. भारतवर्षाशच्या अध्यक्षाांचा मुकुट 

बेळगावच्या मिासभेत गाांधीजींना घातला  िोता ना? 
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पवशतराज हिमालय मनात िसत आिे. “कोण ह्या सगळयाांच्या बरोबर भाांडणार ? गाांधीजी, 

स्वतःच्या मनात कुणाची इच्छा करीत आिेत, िे त ेहबचारे काय ओळखणार?” 

अिोभाग्य आिे तया छोयाशा शेगावचे ! कििंदुस्थानच्या मध्यकबिंदूवर असणाऱ्या ह्या 

खेडेगावाचे नाव पण कुणाला मािीत नव्िते. दुसऱ्याांप्रमाणे तयाांनी अचधकार दाखहवला नािी, 

तक्रार केली नािी, मागणी केली नािी, तरी सुद्धा गाांधीजींनी तयाला आपलेसे केले. 

  



ग ांधीजी | www.mkgandhi.org 

 

 

२. ज त 

गाांधीजी जातीने मोढ वाणी िोते. पण ते स्वतः काय म्िणत िोते ? 

एकदा सरकारने तयाांच्यावर राजद्रोिाची केस केली िोती. अिमदाबादच्या न्यायलयात 

काम चालू झाले. 

न्यायलयातील न्यायाधीश नाव तर हवचारणारच ना ? 

“तुमचे नाव काय ?” 

-मोिनदास करमचांद गाांधी. 

-“कुठले रािणारे ?” 

सतयाग्रिाश्रम साबरमतीचे. 

“कसला व्यवसाय ?” 

-हवणकर व शेतीचा. 

िे शेवटचे उिर ऐकून न्यायाधीश चहकत झाले. लोकपण पिात राहिले.  
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३. पुतळीब ई 

गाांधीजींच्या आईचे नाव पुतळीबाई िोते. तया खूपच श्रद्धाळू िोतया. पूजापाठ 

केल्यात्तशवाय तया कधी जेवत नसत. नेिमी मांददरात दशशनास जात असत. 

एक पण एकादशी सोडत नसत. एकदाच जेवणे िे तर तयाांना सिज शक् य िोते. 

चातुमाशसात तया चाांद्रायण-व्रत, पारणे वगैरे व्रते करीत असत. 

चातुमाशसात तया असे कडक व्रत करीत असत की, सूयश-दशशन झाल्यावरच जेवायचे. 

अशा श्रद्धाळू आईबद्दल मुलाांना प्रेम वाटले तर तयात नवल काय? कधी जर आईला 

उपाशी रिावे लागले तर मुले ढगासमोर पिात रिात अन सूयश-दशशन झाले तर आईला साांगण्यास 

पळत येत असत.  

“आई! धाव, धाव सूयश ददसला.” पण आई येण्यापूवीच सूयश अदृश्य िोत असे. अशा प्रकारे 

खूपदा तयाांना उपवास घडे. 

पण आई खूप स्वाणभमानी िोती, कािीिी झाले तरी, आजारी झाली तरी, धेतलेले व्रत 

कधी सोडले नािी. 

 गाांधीजीचीं आई अशी पहवत्र आणण स्वाणभमानी िोती. 
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४. ब  (आई) 

तुम्िी खूपजणाांनी बापूजींना पाहिले असेल, पण कस्तुरबाना तर क्वचचतच कुणी पाहिले 

असेल. 

“बा” कुणी थोर माताजी िोऊन थोड्याच बसून रिात? आश्रमात असताना तया 

बापूजींच्या गादीवर दशशन देण्यास थोड्याच बसत? नािी. ‘बा’ तर न जाणो कुठेिी काम करीत 

असत. अथवा स्वयांपाक घरात पोळया करीत बसत ककिंवा बापजूींचे जेवण तयार करीत अथवा 

कुणा आजाऱ्याची सेवा करीत. गाांधीजी कधी जर आजारी असले तर, तयाांचे डोके दाबण्याचे 

काम तर ‘बा’ चेच. तयावेळी तयाांचे दिशन िोत असे खरे.  

कुठे सभा असेल तेव्िाां 'बा' बापूजीसि कुठे भार्षण करीत असतीळ अशा नव्ितया. तया 

तर बायकाांमध्ये गुपचुप जाऊन बसत, आणण कुणाच्यािी लक्षात येत नसे. अथवा रिाण्याच्या 

जागी जाऊन काम करण्यात गढून जात. 

“बा” ना मोठे िोणे मुळीच आवडत नसे. तयाांना एकच गोष्ट आवडत असे – बापूजींच्या 

मागोमाग चालणे व तयाांची सेवा करणे. सीतेने रामासाठी राजवैभवाचे सुख तयागले अन् वनवास 

ग्रिण केला. तसेच ‘बा' नी पण राजा सारखे सुख सोडून तया बापूजींसि आश्रमवासी झाल्या. 
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५. परीक्ष  

 गाांधीजी दुसरी हतसरीत इांग्रजी त्तशकत िोते. 

शाळेत एकदा हवद्याचधकारी तपासणीस आले अन् तयाांनी वगाशत सवश हवद्यार्थयाांना पाच 

इांग्रजी शब्द त्तलिायला ददले. 

वगश-त्तशक्षक हफरत हफरत हतरप्या दृष्टीने हवद्याथी काय त्तलितात ते पिात िोते. तयाांची 

छाती धडधडत िोती. कुणी चुकीचे त्तलिले तर, अपयशाचे  खापर त्तशक्षकाांच्या डोक्यावरच् 

फुटणार ना? अचधकारी म्िणतील, त्तशक्षकाांनी चाांगले त्तशकहवले नािी.  

मोिनदासनी 'केटल' (Kettle) शब्दाचे शुद्ध-लेखन चुकीचे त्तलहिले िोते. ते त्तशक्षकाांच्या 

लक्षात आले; पण हबचारे काय करणार? हफरत हफरत ते तयाच्याजवळ गेले आणण तयाच्या पायावर 

बुटाच्या टोकाचा स्पशश केला, डोळयाांनी खूण करुन, शेजारया हवद्यार्थयाांची पाटी दाखहवली. पण 

चोरी करावी असा हवचार मोिनदासच्या स्वप्नात देखील नव्िता. तयाांना कसे समजणार की, गुरुजी 

दुसऱ्यापासून चोरी करून शुद्ध लेखन त्तलहिण्याचा धडा देत आिेत ? 

दुसऱ्या ददवशी गुरुजीनी साांहगतले, “खरोखर, मूखश मुलगा! हकती सूचना देऊनसुद्धा 

समजले नािी.” 

गाांधीजी गुरुजींसमोर नािीत; बोलले। पण मनात समजले की तयाांचा उपदेश घेण्यासारखा 

नव्िता कारण तो असतयाचा आदेश िोता. 
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६. सत्य 

गाांधीजी लिान िोते तेव्िापासून तयाांचे सतयावर प्रेम िोते. 

लिान िोते तेव्िाां थोडे ददवस ते कसे वाईट सांगतीत िोते, िी गोष्ट तयाांनी स्वतः त्तलहिली 

आिे. 

मुलाांना नाश्ता करण्याचा व हबडी ओढण्याचा छांद लागला िोता, अशा कामासाठी पैसे 

आई वचडलाांकडून धेता येत नािीत म्िणून ती मुले नोकराांच्या खखशातून पैसे चोरण्यास त्तशकली. 

अशा कामामुळे मोिनचा जीव गुदमरत असे पण चमत्राांना पिाताच हबडीचा मोि आवरत 

नसे. 

असे करता करता नाश्ता-पाण्याचे कजश झाले. 

कजश देणारा मागणी करी. आता काय करावे? तयाने जर लोकाांच्या समोर पैसे माहगतले 

तर? कदाचचत घरी येऊन वचडलाांसमोर माहगतले तर ? 

नोकराच्या खखशातून तर पै-पैसा चमळे आणण कजश तर खूप वाढले िोते. आता काय 

करायचे ?  

अशा प्रकारे चमत्र-मांडळीचा धोळका काळजीत पडला. धोळक्यात मोठा भाऊ पण िोता. 

तयाांना तयाांतून सुटण्यासाठी चोरीचा हवचार आला. “माझ्या िातात सोन्याचे कडे आिे तयातून 

एखाद तोळा सोने काढले तर, कजश चुकवले जाईल आणण कुणाच्या लक्षात येणार नािी.” 

मोिनला ते हवचचत्र वाटले पण तयाची बोलण्याची कििंमत झाली नािी. तयाने कडे कापू 

ददले. 

कजश तर चुकवले पण ज्याांना सतय हप्रय िोते तयाांना चैन कसे पडणार ? 

“अरेरे! मी चोरीत फसलो! अझा नाश्तयात धूळ पडो, अशा हबड्या जळोत!” 
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पुन्िा हवचार आला, “अरे, यात तर आम्िी वचडलाांना पण फसहवले.” 

मोिनचे ना जेवणात लक्ष िोते ना कामात! आतल्याआत तयाचे मन तयाला खात िोते. 

शेवटी हनश्चय केला. “वचडलाांजवळ जाऊन माझे पाप कबूल करेन ते रागावले तर सिन 

करेन, मारले तर मार खाईन.” 

वचडलाांसमोर तोंडाने बोलण्याची कििंमत तर कशी असणार? गाांधीजीनी एक चचठ्ठी त्तलहून 

तयात स्वतःचे सवश पाप कबूल केले व वचडलाांची माफी माहगतली. भरलेल्या डोळयाांनी व थरथरतया 

िाताने चचठ्ठी वचडलाांच्या िाती  ददली. चचठ्ठी वाचून वचडलाांच्या डोळयाांत आनांदाशू्र आले. तयाांनी 

अपयश माफ करून सतयवादी पुत्रास हृदयाशी धरले.  

  



ग ांधीजी | www.mkgandhi.org 

 

 

७. प्रल्ह द व हररश्चांद्र 

ह्या दोन सतयाग्रिींच्या कथा गाांधीजींना बालपणापासून खूप हप्रय िोतया. ज्याला 

स्वतःला सतय हप्रय िोते तयाला सतयवादीची कथा हप्रय असणारच ना? 

राजा िररश्चांद्रनी सतयामुळे हकती तरी दुःखे सिन केली. राज्य गमावले, वैभव सोडले, वना-

वनातून ते भटकले, पतनीस हवकले, पुत्र हवकला, शेवटी स्वतःलापण डोंबाच्या घरी हवकले. रोमाांच 

उभे राितील; अशी दुःखे आली पण सतय सोडले नािी. 

गाांधीजींनी बालपणी िररश्चांद्राचे नाटक पाहिले िोते व ते पाहिल्यापासून तयाांना िररश्चांद्राची 

स्वप्ने येत असत. िररश्चांद्राच्या आठवणीने ते स्वतः रडत असत. तयाांनी त्तलहिले, 'आज पण ते 

नाटक वाचले तर मला रडू येते.’ ते म्िणत की, िररश्चांद्राप्रमाणे दुःखे सिन करणे अन तरी पण 

सतयाचे पालन करणे िेच खरे सतय. 

िररश्चांद्राच्या कथेपेक्षा प्रल्िादची कथा गाांधीजींना अचधक हप्रय िोती. िररश्चांद्र तर राजा 

िोता. अनुभवी व ज्ञानी िोता; पण प्रल्िाद ? 

तो तर छोटा नाजूक बाळ िोता. राक्षसाच्या घरी जन्म घेऊन पण तयाने राम नाम घेण्याची 

कििंमत केली. वचडलाांनी पवशतावरून ढकलले तरी पण तयाने राम-नाम सोडले नािी, नदीत बुडवले 

तरी, राम-नाम सोडले नािी. धगधगतया खाांबाला भेटताना तो बाळ घाबरला नािी व रामाचे नाव 

तयाने सोडले नािी. 

गाांधीजी प्रल्िादाचा सतयाग्रि नेिमी दृहष्टसमोर ठेवीत व पावलो-पावली तयाचे उदािरण 

देत असत. “प्रल्िादासारखा छोटा बाळ; पण सतयाग्रिाची शक् ती दाखवू शकतो. सतयाग्रि 

करण्यासाठी मल्लाप्रमाणे अांगबळ िवे अथवा राजाप्रमाणे सैन्यबळ िवे असे कािी नािी.”  
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८. वैष्णव 

गाांधीजींना हवचारळे की, आपण कुठला धमश पाळता ? तर ते म्िणतील, – वैष्णव धमश. 

ज्याला कळणार नािी तयाला नवल वाटेल. गाांधीजी मांददरात जात नसत, कृष्णाची मूती 

घरात ठेवत नसत, छप्पन भोग घरीत नसत, कां ठी व माळा धारण करीत नसत, कुणाबरोबरिी 

बसून खात असत – 

ते वैष्णव कसे असणार? 

गाांधीजी म्िणत, “माझ्या मनाने तर मी वैष्णवच आिे. नरसैया वैष्णवाचे लक्षण दाखवून 

गेला आिे तया वैष्णवाला मी ओळखतो आणण तसा वैष्णव िोण्याचा मी प्रयतन करीत आिे –“ 

वैष्णव जन तो तेने किीअे 

जे पीड पराई जाणे रे, 

परदुःखे उपकार करे तोये 

मन अणभमान न आणे रे 

सकळ लोकमाां सहुने वांदे 

कनिंदा न करे केनी रे 

वाच-काछ मन हनश्चल राखे 

धन धन जननी तेनी रे.         – वैष्णव 

समदृहष्टने तृष्णा तयागी 

परस्त्री जेनी मात रे 

जीिवा थकी असतय न बोले 

परधन नव झाले िाथ रे.      – वैष्णव 

मोि-माया व्यापे नहि जेने 

दृढ वैराग्य जेना मनमाां रे 
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रामनाम शुां ताळी रे लागी 

सकळ तीरथ तेना तनमाां रे.  – वैष्णव 

वणलोभी ने कपटरहित छे. 

काम-क्रोध हनवायाश रे 

भणे नरसैयो तेनुां दशशन करताां 

कुळ अेकोतेर तायाश रे.        – वैष्णव 
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९. चरख  

“िे ईश्वरा, मरण देशील तेव्िाां असे मरण दे की, एका िातात चरख्याचा दाांडा असेल व 

दुसऱ्या िातात पेळू राहिला असेल.” 

अशी प्राथशना कोण करीत िोते ? 

गाांधीजी; दुसरे कोण असू शकेल ? 

तयाांना चरखा खूपच हप्रय िोता. 

सूतकताई िा तयाांचा रोजचा हनयम िोता. हकतीिी काम असो, पण ते कािी सूत 

कातण्यात्तशवाय राित नसत. 

प्रवासात असले तरी तयाांच्याबरोबर चरखा ठेवीत असत व वेळ सापडताच जरुर सूत 

कातीत असत. आजारी असले अन अशक्तपणा आला असला तरी, ते सूत कातण्याचा आग्रि 

ठेवत असत. 

तुरुां गात जातानापण स्वतःच्या प्राणासमान चरख्याला पण ते बरोबर घेऊन जात असत. 

येरवडा जेलमध्ये गाांधीजींनी दोन चके्र असाणाऱ्या चरख्यावर सूत कातता कातता खूप 

हवचार केला आणण तयातून “लिान अन नाजूक” सुांदर अन् मधुर” येरवडा चक्राचा जन्म झाला. 

सूतकताई देशातील कोटी लोकाांना वस्त्र देऊ शकते व उपाशी लोकाांना भाकरी देऊ शकते. 

चरख्याचे सुत स्वराज्य देऊ शकतात, म्िणून गाांधीजी तयाला कामधेनू म्िणत असत, आणण तयाचा 

स्वरात मधुर सांगीताचे सूर ते ऐकीत. 

देशातील कोयावधी दररद्री लोकाांना श्रम करून पण पोटभर खायला चमळत नसे. तयाांच्या 

बरोबर एकतेचा अनुभव कसा घेणार ? तयाांच्या बरोबर आपल्याला पण कािी पररश्रम करायला 

िवेत म्िणून प्रतयेकाने रोज अधाश तास सूत कातून दररद्री देश-बाांधवाांबरोबर एकतेचा अनुभव 

करावा असा गाांधीजींचा उपदेश आिे.  

हतरांगी राष्टध्वजात गाांधीजींनी चरख्याचे चचन्ि अांहकत केले आिे. कोयावधी दररद्री 

लोकाांचे स्वराज्य तेच खरे स्वराज्य असे तयाांनी जािीर केले.  
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१०. ग ांधीजी कसे रह त होत?े 

गाांधीजी कसे रिात िोते ते ओळखण्याची तुमची इच्छा आिे का? ते रोज सकाळी चार 

वाजता उठत असत, दांत-मांजन झाल्यावर प्राथशना करीत. प्राथशनेनांतर व्यायामासाठी थोडे 

हफरण्यास जात असत.  

परत हफरताना ते आश्रमात जर कुणी आजारी असेल तर तयाला भेटून येत. 

नांतर ते स्वयांपाकगृिात जाऊन स्वतःच्या वायाला आलेले भाजी चचरण्याचे काम करीत 

व नाश्ता धेत असत. 

नांतर तयानी ज्याना भेटीस बोलाहवले असेल तयाांच्यासि गप्पा करीत अथवा पोस्टाने पत्रे 

आली असली तर तयाची उिरे देत अथवा ‘नवजीवन’ साठी ठेख त्तलिीत असत. 

 भोजनाच्या प्रसांगी वाढण्याचे काम तयाांचेच. 

दुपारी ते सूतकताई हनयचमत करीत. कमीत कमी एक तास सूतकताई व कमीत कमी १६० 

तार कातणे असा तयाांचा हनयम िोता. 

सांध्याकाळी ते सूयाशस्ताच्यापूवी भोजन करीत व भोजनानांतर थोडावेळ हफरण्यास जात 

असत. 

त्तशवाय ते समय-पत्रकाप्रमाणे महिलाांच्या वगाशत, अथवा हवद्यार्थयाांच्या वगाशत अथवा 

बालमांददरात जाऊन त्तशकवीत असत. 

अशाप्रकारे सबांध ददवस काम करून गाांधीजी रात्री नऊ वाजता झोपत असत; पण 

खूपवेळा काम इतके अचधक असे की, उत्तशरा-पयांत जागून ते पूणश करीत. उत्तशरा झोपले तरी 

सकाळी चार वाजता उठायचे, तयात कािी फरक नसे. 
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११. सत्य ग्रहीची ददनचय ा 

सतयाग्रिीची ददनचयाश कशी असते ते पाहिले ? तयात एक क्षण पण आळसात घालहवलेला 

ददसणार नािी. 

गाांधीजींच्या ददनचयेमध्ये एक दुसरी हवशेर्ष खुबी िोती की, ते स्वतः ददवसाच्या कामाचे 

समयपत्रक तयार करीत अन तयावरहुकूम प्रतयेक चमहनट वागत असत. ज्या कामासाठी जो तास 

नक्की ठरला असेल तयाप्रमाणे तेच काम तया तासाला सुरू करीत व तयाच तासाला पूणश करीत. 

ते स्वतःचा सबांध ददवस घड्याळयाच्या कायाप्रमाणे घालवीत. 

ददवसा काय काय कामे कधी केली तयाची दैनांददनी पण ते ठेवीत असत आणण 

झोपण्यापूवी ती पिात असत. 
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१२. मौनव र 

गाांधीजी प्रतयेक सोमवारी मौन पाळीत असत. तयामुळे ते तयाददवशी बोलत नसत, कुठलेिी 

काम जरी असले तरी ते मौन तोडत नसत. जरूर  वाटली तर कागदावर त्तलहून साांगायचे असेल 

ते साांगत. पण मुळीच बोलत नसत. 

आठवड्यातून एकदा असे मौन ठेवण्यामुळे तयाांना खूप शाांती चमळत असे. तयाददवशी 

गप्पा-गोष्टी करायच्या नसत, सभेत भार्षणे करायची नािीत म्िणजे हफरणे सुद्धा तयाददवशी 

आपोआप बांद रिात असे. 

मौनवाराच्या शाांतीमुळे तयाांना खूपच आराम चमळत असे; पण आरामाचा उपयोग ते कसा 

करीत? 

गाांधीजी कािी आरामाचा ददवस झोपून तर काढीत नसत. सबांध आठवड्याचे जे कािी 

काम राहिले असेल ते सवश मौनाच्या वेळी सांपवून टाकीत. 

 मौन ठेवल्यावर काम करण्यात हकती आनांद असतो तयाचा अनुभव घेण्यासारखा आिे. 
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१३. ग ांधीजींची वैशशष्य े

गाांधीजीची हकतयेंक वैत्तशष्टये जाणण्यासारखी आिेत.  

ते कधीच िळू-िळू चालत; नसत पण नेिमी स्फूतीने चालत असत. 

ते कधीच दढले बसत नसत. नेिमी ताठ व स्स्थर आसन लावून बसत. 

ते टेबलाला टेकून त्तलिीत नसत, सरळ बसून माांडीवर कागद ठेवून त्तलिीत असत. 

ते त्तलिलेले पुन्िा वाचल्या-त्तशवाय पुढे जात नसत. पोस्टकाडश त्तलिले तरी वाचून चूक 

सुधारून मग पोस्टाच्या पेटीत टाकत असत.  

तयाांना स्वच्छता व टापटीपीची फार आवड िोती म्िणूनच तयाांचे कपडे व दुसऱ्या वस्तू 

खूपच स्वच्छ व व्यवस्स्थत राित िोतया. 

जे कािी काम करीत ते बाइकाईने करीत असत. 

गाांधीजी फोटो काढण्यास कधी बसत नसत. हकतीिी कामे असली तरी, जर कुणी छोटे 

बाळ आलेच तर गाांधीजी तयाच्याबरोबर गम्मत केल्यात्तशवाय राित नसत. 

 गप्पा-गोष्टी करीत असता गाांधीजी सात मजली िास्य करीत.  
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१४. आश्रम - १ 

गुजरातची जुनी राजधानी अिमदाबाद ह्या शिराच्या जवळ साबरमती नदीच्या 

हकनाऱ्यावर गाांधीजींचा आश्रम आिे.   

आश्रमात गाांधीजी राित असत, कस्तुरबा राित, आणण दुसरे खूप पुरुर्ष, महिला, मुलें व 

मुली राित असत.  

तयात गुजरातमधील लोक िोते, मिाराष्ट्रातील िोते, पांजाबचे िोते, ससिंधचे िोते, मद्रासचे 

िोते, नेपाळचे पण िोते. कििंदुस्थानचे िोते व कििंदुस्थान बािेरचे गोरे आणण चचनी पण येऊन राित 

िोते. 

ते सवश खादी धारण करीत व हनयचमत सूत कताई करीत. ते रोज पिाटे चार वाजता उठून 

प्राथशना करण्यास एकत्र येत आणण सांध्याकाळी पण प्राथशना करण्यास जमत असत. तेथे ते श्लोक 

म्िणत असत. पांचडतजी भजने त्तशकवीत, ती ते गात असत आणण रामाचे नाव घेत. त्तशवाय ते 

गीता-पारायण पण करीत असत. प्राथशनेनांतर गाांधीजी प्रवचन करीत असत.  

सबांध आश्रम एका भोजनगृिात जेवत असे. जेवणात ते मसाला, चमरची, कििंग फोडणी 

वगेरे मसाला करीत नसत. पण शुद्ध व स्वच्छ आिार घेत. व ठरलेल्या वेळी सवशजण एकत्र बसून, 

शाांहत-मांत्र म्िणून जेवत असत. खूपदा गाांधीजी स्वत: वाढत असत. आश्रमात िररजन सवाांबरोबर 

राित आणण सवाांबरोबर आश्रमातील स्वयांपाक-घरात कामे करीत व जेवण करीत. 

आश्रमात स्वच्छेतेची खूपच काळजी घेण्यात येत िोती. कुठेिी थुांकायचे नािी, कागदाचे 

तुकडे फेकायचे नािीत, उष्टे, खरकटे साांडायचे नािी व लघुशांका करायची नािी. 

आश्रमवासी वाटेल तेथे शौचास बसून जांगलाची जागा खराब करीत नव्िते. सुांदर, िवेशीर 

खोलीत शौचगृि तयार करीत आणण शौचानांतर स्वच्छ माती तयावर झाकून ठेवीत. आश्रमवासी 

स्वतःच ह्या शौचगृिाची सफाई करीत. आश्रमाचा मळा तया खतामुळे शोणभत िोत असे. 
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१५. आश्रम - २ 

गाांधीजींच्या आश्रमात एक छात्रालय िोते. तयात देश-हवदेशातील हवद्याथी राित िोते. 

कोणी सूत काताण्यास त्तशकत, कोणी कपिंजण्यास, कोणी िातमागावर खादी हवणण्यास त्तशकत 

िोते, हकतयेक हवद्याथी सुतारी-उद्योगगृिात चरखे बनहवण्यास त्तशकत िोते. 

आश्रमात मुले व मुली राित िोते. ते पण िे सगळे व्यवसाय त्तशकत असत, तयाचबरोबर 

ते त्तशक्षणपण घेत असत. 

आश्रमात स्त्स्त्रयाांसाठी स्त्री-हनवास िोता. तेथे तया रोज जमत व प्राथशना करीत. कािी वेळ 

अभ्यास व सूतकताई, कपिंजण तर खरेच! आश्रमातील भोजनालय ह्या आश्रमवासी भहगनी 

सांभाळत असत. तया आलटून पालटून स्वयांपाक करीत व कोठारात धान्य साफ करीत. 

आश्रमात छोया छोया मुलाांसाठी बाल-मांददर पण चालू िोते परांतु तयासाठी वेगळे 

त्तशक्षक कसे असणार ? नािी. बाल-मांददर आश्रमवासी महिला चालवीत असत. 

आश्रमात एक छोटे चमाशलय पण िोते. तयात मेलेल्या पशूांचे चामडे असे. किल केलेल्या 

प्राण्याांचे चामडे वापरणे िे किल करण्यास साथ ददल्यासारखे म्िणून आश्रमवासी ह्या अकििंसक 

चामड्याांचे जोडे, चांपल वगैरे वापरीत असत. 

आश्रमात शेती-वाडी पण िोत िोती. तयात फळ-झाडें लावली िोती. वेगवेगळी कापसाांची 

रोपे पण लावली िोती आणण भाजीपाला पण िोत िोता. शेताांत धान्य व कापूस िोत असे. 

ह्या सवश कामाांत आश्रमवासी पुरुर्ष, स्त्स्त्रया व मुले भाग घेत िोती. ते आलटून-पालटून 

स्वयांपाक घरातील कामें करीत, पाणी भरीत, भाांडी घासत झाडलोट करीत व गौशाळेचा गोठा 

साफ करीत, शौचालय स्वच्छ करीत व मळयात पण कामे करीत. 

सूयोदयापासून सूयाशस्तापयांत गाांधीजींचा आश्रम मधाच्या पोळयाप्रमाणे हनरहनराळया 

व्यवसायाांनी गुांजीत राित असे. गाांधीजींनी तयाचे नाव 'उद्योग-मांददर' ठेवले िोते. ते खरोखरच 

योग्य िोते. 



ग ांधीजी | www.mkgandhi.org 

 

 

१६. नोकर 

पाणी भरणे, भाांडी घासणे, झाडणे, दळणे, स्वयांपाक करणे, कपडे धुणे, शौचगृि साफ 

करणे िी सवश कामे लोकाांमध्ये िलक्या दजाशची समजली जातात. तयाांना वेळ चमळत नािी असे 

नािी, पण िी सवश कामें कमी दजाशच्या माणसाांची आिेत, असे ते मानत असतात तयामुळे ती कामें 

करण्यासाठी नोकर ठेवीत असत व नोकराांना कमी दजाशचे समजून तयाच्या बरोबर तुच्छेतेने वागत 

असत. 

गाांधीजी कुठल्यािी कामास िलके मानीत नव्िते. आश्रम सुरू करण्यापूवी पण तयाांचे 

ह्याच प्रकारचे हवचार िोते. तयाांच्या घरी नोकर ठेवीत नसत असे नािी, पण नोकराांबरोबर 

नोकराांप्रमाणे वागणूक नसे. 

ते खूप लिान िोते तेव्िा तयाच्या घरी रांभा नावाची मोलकरीण िोती. गाांधीजी तया बाईची 

आपल्या सख्ख्या आई-प्रमाणे आठवण करीत असत. बालपणी रांभाने तयाांना त्तशकहवले िोते की, 

भीती वाटली की रामाचे नाव घेण्याने भीती दूर िोते. िा उपदेश गाांधीजी हवसरले नव्िते. 

बॅररस्टर झाल्यावर गाांधीजी मुांबईला थोडे ददवस राहिले. तयावेळी तयाांनी स्वयांपाकासाठी 

एक ब्राह्मण ण नोकर ठेवला िोता. स्वतः परदेशाला जाऊन आले असल्यामुळे रुबाबात आणण इांग्रजी 

थाटाने रिात असून सुद्धा नोकरास नोकराप्रमाणे वागवीत नसत. अधे जेवण स्वयांपाकी करीत 

असे, अधे जेवण स्वतः गाांधीजी करीत. ते स्वयांपाक्याला त्तशकवीत असत. एकाच पांगतीत बसून 

तयाच्याबरोबर भोजन करीत असत. नोकराप्रमाणे कािीिी भेदभाव ठेवीत नसत.  

दणक्षण आहिकेत तयाांचा पगार भरपूर िोता. आणण घरची कामे जास्त असून सुद्धा 

शौचालय साफ करणें, कपडे धुणे, अशी सवश कामें गाांधीजी व कस्तुरबा िातानी करीत. घरात 

नोकर-चाकर पुष्कळ िोते, पण तया सवाांना घरातील माणसाांप्रमाणे ते आपल्या सारखे ठेवीत 

असत. आश्रमवासी झाल्यावर तर सवश कामे िाताने करायची, नोकर ठेवायचा नािी, असा तयाांनी 

हनयमच केला, ज्याांना सेवेसाठी जगायचे आिे तयाांना नोकर काय व मालक काय?  
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१७. ह्य  क ठी गांग  आणण त्य क ठी यमुन  

गोकुळाचे गीत येते ना ? 

आणे काठे गांगा व्िाला, 

पेले काठे जमना रे; 

वचमाां गोकुत्तळयुां रुडूां गाम – 

रुडूां गाम 

रुडूां गाम रे ! 

गाांधीजींच्या आश्रमाचे पण तसेच आिे तयाच्या एका बाजूला साबरमतीचा तुरुां ग आिे व 

दुसऱ्या बाजूला दूधेश्वर स्मशान आिे. 

सतयाग्रिींना शोभेल असेच स्थान गाांधीजींनी शोधून काढले. सतयाग्रह्याला तुरुां गाची भीती 

नािी. आणण मृतयूचे भय नािी. दोन्िीिी तयाचे आवडते शेजारी !  

आश्रमवासी लोकाांना तुरुां ग दाखवून गाांधीजी म्िणत, कधी तरी आपल्याला तेथे रिायला 

जायचे आिे म्िणून तेथील कैद्याांप्रमाणे कठीण जीवन जगण्यास त्तशका. 

दूधेश्वर दाखवून म्िणत, जेथे आपण रोज हफरण्यास जातो तेथे जाण्यास आपणास भीती 

कशाची ? म्िणून देशासाठी मरण्यास नेिमी तयार रिा.  

अशा स्थानी कोण रािण्यास येणार ? ज्याांना देश-सवेेचा बोध ध्यायचा असेल, ज्याांना 

गाांधीजीचा सतसांग ध्यायचा असेल, ज्याांना पहवत्र आणण उद्यमी जीवन जगायचे असेल तेच तर 

येणार. 
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१८. ब ळ - क ठी 

गाांधीजी हफरण्यास जात तेव्िा हकतयेक मुले तयाांच्या बरोबर जात असत आणण 

बापूजींबरोबर गप्पा मारण्यात तयाांना मजा वाटत असे.  

बापूजींसि हफराण्यास जाण्यास खरोकर मजा तर दुसरीच िोती. चालत असताना 

गाांधीजींना काठीचा आधार तर िवा ना? िी मुले तयाांच्या कुशीत त्तशरत असत आणण बापूजींचा 

िात स्वतःच्या खाांद्यावर ठेवत असत. 

असा प्रकारे दोन्िीं बाजूला दोन जजवांत काठ्या आणण मध्ये बापजूी गप्पा मारीत व िवा 

खात जात असत. 

गाांधीजी तयाांना स्वतःच्या बाळ-काठ्या म्िणत आणण आश्रमात मुलाांना खूप ददवस 

बापूजींची काठी िोण्यास चमळाले नािी तर तयाांना आवडत नसे. 

पण बाळ-काठी िोणे खरोखर सोपे समजू नका. गाांधीजी वृद्ध असल्यामुळे िळू-िळू 

डोलत चालत असतील असे समजू नका. तयाांना तर स्फूतीने चालण्याची सवय िोती. बाळ-काठ्या 

खूपच लिान असल्या तर हबचाऱ्याांना धावावेच लागे. 

त्तशवाय हफरण्याच्या व गप्पाच्या नादात बाळ-काठ्याांना प्राथशनेच्या वेळेचे भान राित नसे; 

पण बापूजी थोडेच हवसरणार ? वेळ व्िायला लागताच गाांधीजी तर धावत सुटत, नांतर बाळ 

काठ्याांना पण धावल्यात्तशवाय काय गतयांतर ? 
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१९. पोश क च  इनतह स 

प्रथम गाांधीजी कोट-पाटलोण आणण टोपी घालीत असत. नांतर तयाांनी पैरण व लुांगी धारण 

केली तयानांतर ते धोतर, अांगरखा, तसेच फेटा धारण करु लागले. 

तयानांतर गाांधीजींनी खादीचा पांचा, खादीची पैरण, आणण खादीची टोपी घातली. नांतर ते 

फक्त पांचा नेसत. 

पोशखात गाांधीजींनी असे बदल का केले ते समजून घेण्यासारखे आिे. 

ते तरुणपणात दणक्षण आहिकेत रािण्यास गेले िोते. तेथे वहकली करीत अन् इतर 

वकील-बॅररस्टराांप्रमाणेच हवदेशी पद्धतीचा पोशाख घालीत असत.  

पण तया देशात कििंदी लोकाांचा खूपच अपमान िोत असल्यामुळे गाांधीजींनी आपल्या 

प्रजेला तयार करून सतयाग्रि केला.  

तयाांच्या सैन्याांत गरीब-कििंदी मजूर िोते. तयाांचे नेतृतव घ्यायचे आणण तयाांच्यापेक्षा चाांगला 

पोशाक घालायचा, चाांगला आिार घ्यायचा िे कसे शक् य आिे? अन् गाांधीजी सारख्या पुढाऱ्याला 

तर िा भेदभाव कसा सिन िाणार ? 

तेव्िापासून तयाांनी हनश्चय केला की माझ्या मजूर-बाांधवाप्रमाणेच मी कपडे धारण करीन. 

आता ह्या सतयाग्रिी सैन्याच्या पुढाऱ्याने पण लुांगी-पैरण घातली आणण हवदेशी पद्धतीच्या 

कोट-पाटलोणीस हनरोप ददला. 

दणक्षण आहिकेच्या सतयाग्रिात कििंदी लोकाांचा हवजय झाल्यावर गाांधीजींनी हवचार केला 

की आता आपल्या देशात जाऊन भारतमोतेची सेवा करावी. 

देशात जाऊन कुठला पोशाक ठेवावा ? गाांधीजी तर सतयाग्रिी व अशा लिान सिान 

गोष्टीत पण सतयाचा शोध करुनच पाऊल उचलणार, तयाांना वाटेल तो पोशाक घालून आपल्या 

देशात येण्यास कसे आवडेल ? घरी येऊन हवलायती कोट-पाटलोण तर घालायची नािी. लुांगी 
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ठीक पण परदेशात लुांगीधारी लोकाांसि पररधान केली ते शोभले पण ह्या देशात ती ठीक वाटत 

नािी. 

हवचार करीत असता तयाांनी हनश्चय केला की जन्मभूमी कादठयावाडचा पौशाक घालूनच 

कििंदभूमीच्या हकनाऱ्यावर उतरेन. 

असा प्रकारे कििंदुस्थानला परतल्यावर गाांधीजी धोतर, अांगरखा घालीत असत, खाांद्यावर 

उपरणे ठेवीत अन् डोक्याला सफेद फेटा बाधीत असत. 
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२०. ख दी 

पूवी गाांधीजींना चरखा कुठे सापडला िोता ? तयावेळी सूत कुणाला कातता येत िोते ? 

तयावेळी शुद्ध खादी कुणाला मािीत िोती ? 

ते सवश नांतर समजू लागले. तयापूवी गाांधीजी स्वदेशी चमलच्या कापडातून कपडे तयार 

करीत. 

नांतर हकतयेक जण िातमागातर हवणण्यास त्तशकले व तयावर हवणलेले जाड कापड 

गाांधीजी वापरू लागले. पण िातमागातर सूत तर चमलचेच िोते. िातानी कातलेले सूत कोठून 

अणणार ? 

 असे करता करता सवाशत शेवटी गाांगाबाई मुजुमुदाराांची भेट झाली. तयाांच्या मदतीने 

गाांधीजींच्या िाती चरखा आला.  

नांतर खूपजण कातण्यास त्तशकले आणण चरख्यावर कातलेल्या सूतानी हवणण्यास पण 

लागले. 

आता गाांधीजी चमलच्या सुतापासून तयार झालेले कापड कसे वापरणार? शुद्ध खादीचेच 

कपडे तेव्िापासून ते घाळू लागले. 

ते खादीचे कपडे वापरू लागेल खरे, पण सगळे कपडे घालीत असत. 

म्िणजे खादीचे लाांब धोतर असे, पैरण असे, आणण तयावर लाांब बािीचा अांगरखा असे, 

डोक्यास खादीचा लाांब फेटा, आणण खाांद्यावर लटकणारे उपरणे असे. 

एवढे सवश कपडे घालून तयाांना कििंडणे आवडत नसे; पण सभ्यतेसाठी ते वापरीत असत. 

पण एक प्रसांग घडला. गाांधीजींना वाटले की खोया सभ्यतेसाठी मी एवढे कपडे व्यथश 

का घालू ? 

ह्या प्रसांगातूनच खादीच्या टोपीचा जन्म झाला. 
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२१. ख दीची टोपी 

अिमदाबादच्या चमल-मजुराांची मालकाांबरोबर तक्रार झाली. 

तयाांनी सांप केला. तयाचे नेतृतव अनुसूयाबाईंनी घेतले. आणण अनुसूयाबाईंनी पुढारीपणा 

घेतल्यावर तयात गाांधीजी तर असणारच ना? 

 चळवळ जवळ जवळ हकतयेक महिने चालू राहिली. गाांधीजी रोज मजुराांना भेटून तयाांना 

सल्ला देत असत.  

गरीब मजूर बेकार िोत िोते. तयाांना खायला कािीच नव्िते, तरीपण ते उतसािानी 

गाांधीजींचा सल्ला ऐकावयास येत आणण सांप करण्यात दृढ राहिले. 

ददवसें-ददवस गाांधीजी मजुराांबरोबर अन् मजूर गाांधीजींसि जणू कािी एकरूप झाले.  

जरा फरक जाणवला की गाांधीजींना दुःख िोई, “ह्या मजुराांना शरीरावर घालायला चचिंध्या 

पण नािीत आणण मला इतेक सवश कपडे का? माझ्या ह्या लाांब फेयामधून तर दिा टोप्या िोतील 

व दिा माणसाांची डोकी झाकली जातील.” 

तेव्िापासून तयाांनी फेटा उतरवून सफेद टोपी चालू केली. घोतर आखूड केले, लाांब 

अांगरखा व्यथश समजून घातला नािी आणण आखूड पैरणीने चालहवले. 

ह्या प्रमाणे तयावेळी मजुराांबरोबर स्वतःची एकता केली. तेव्िाच गाांधीजींचा सतयाग्रिी 

आतमा सांतुष्ट झाला. 
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२२. सफेद टोपी 

गाांधीजी सफेद टोपी वापरू लागले, तेव्िाां लोकाांना खूप नवल वाटले. 

“सफेद टोपी? अरे, पण टोपी सफेद असते? लाळ असते, हिरवी असते, हपवळी असते, 

काळी असते; पण सफेद टोपी असू शकेल का?” 

“अरे पिा तर खरे, गाांधीजींनी सफेद टोपी घातली !” असे साांगून लोक िसत, कुणी 

म्िणेल, िी तर जणू कािी काशीच्या ब्राह्मण णा सारखीच टोपी !” 

पण लोक िसतात म्िणून काय गाांधीजी काय घाबरणार ? असो. “तयाच्या डोळयाांना 

सफेद टोपी खराब ददसत असेल, पण खादी फुकट जाण्यापेक्षा वाचते ना ?” 

खरे पािता, मळ तर सफेद टोपी प्रमाणे काळया टोपीला पण लागेल; पण काळयात काळे 

एकरूप िोईल म्िणून मळ ददसणार नािी. 

गाांधीजी म्िणाले, मळ लपहवताना रांग चढवावा लागतो, तयापेक्षा पररश्रम करुन धुवून 

काढले तर ? सफेद टोपी रोज धुवून स्वच्छ िोईल, मळ चढूनच का द्यावा? 
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२३. सफेद टोपी जजवांत र नहली 

सफेद टोपी दीघश आयुष्य घेऊन जन्मली िोती आणण हतचा जन्मदाता गाांधीजी जर स्स्थर 

सतयाग्रिी, तर हकतीिी हवरोध झाला तरी ती कशी मरणार ? 

आणण ददवसें-ददवस हतचा हवकास झाला व िसणारे िळू-िळू गप्प झाले. सवाांना सफेद 

टोपीची सवय झाली, सवाांना ती आवडली. 

गरीब माणसाांना स्वस्त वाटली म्िणून तयाांनी ती धारण केली. 

स्वच्छ माणसाांनी रोज धुवून साफ करता येईल म्िणून ती धारण केली. 

कवी व कलाकार पण सफेद टोपी घाला अशी प्रशांसा करू लागले. खरी सुांदरता तर ह्यात 

आिे, आता काळी टोपी कोण घालेल ? 

स्वयांसेवकाांचा तर तो राष्ट्रीय पोशाक झाला. मुले सफेद टोपी घालण्यात अणभमान बाळगू 

लागले, कारण ती घालून ते भारतमातेचे सैहनक ददसू लागले. 

असे करता करता खादीच्या सफेद टोपीचे नाव प्रत्तसद्ध झाले – “गाांधी टोपी” ! 
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२४. ग ांधी टोपी 

मालक : मुनीमजी, ह्यापुढे तुम्िी गाांधी टोपी घालून येऊ नका. 

नोकर : शेठ, तुम्िी तर न पाळता येण्यासारखे हुकूम करीत आिात. 

मालक: ते तुम्िी समजा, पण आमच्या येथे गाांधी टोपी चालणार नािी. 

नोकर : पण माझे तर खादीचे कपडे घालण्याचे व्रत आिे, ते मी कसे मोडू?  

मालक : तुम्िाला खादी न घालण्याबद्दल कोण साांगत आिे? फक्त काळी रांगवून घ्या बस, 

नोकर : तर मग मला सफेद आवडत आिे आणण मी सफेद घालीत आिे तयात िरकत 

का? 

मालक : नोकरी करायची असेल तर साांहगतल्याप्रमाणे वागा. सफेद टोपी घालून तुम्िी 

स्वयांसेवकाांसारखे ददसता. आमच्या येथे स्वयांसेवक ठेवला आिे, असे जर सवाांना कळले तर 

आमचे खूप नुकसान िोईल. 

नोकर : मालक, मला िे कािी कळत नािी. तुमची नोकरी मी प्रामाणणकपणे करीत आिे. 

सफेद टोपी घातली तर तयापासून तुम्िाला काय नुकसान िोणार? 

मालक: बधा, मुनीमजी, माझ्या बरोबर उगीच डोकेफोड करू नका. िी गाांधी टोपी आिे 

व आमच्या येथे गाांधी टोपी घालणारा असला तर खूपजणाांना आमच्यावर सांशय येईल, 

नोकर: तयात सांशय कसा येणार? गाांधीजी तर आपल्या देशाचे सवाशत पहवत्र पुरुर्ष आिेत.  

मालक: ते असेल, पण उद्यापासून गाांधी टोपी काढूनच नोकरी वर या. 

नोकर: टोपी तर काढू शकणार नािी. 

मालक : तर तुम्िी नोकरीतून सुटे झालात. 

नोकर: जशी तुमची मजी. 
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मालक: बघा िां, नांतर पश्चाताप िोईल. अशा सुतकी टोपीसाठी नोकरी सोडावी लागेल. 

नोकर: मालक, तुमच्या सल्ल्याबद्दल आभारी आिे. पण मी पोटासाठी देश आणण 

गाांधीजींचा अपमान सिन करू शकत नािी. नमस्ते ! 

वरचा सांवाद तर काल्पहनक आिे. पण सरकारी कथेच्या, परदेशी व्यापाऱ्याांच्या पेढ्ाांमध्ये 

आणण थोड्या कििंदी व्यापारी पेढ्ाांमध्ये पण अशा घटना घडत िोतया. 

शूर नोकराने नोकरीचा तयाग केला पण गाांधी टोपी काढली नािी. 

गाांधी टोपीचे मूल्य तर फक्त चारच आणे, पण आता तर, तयाचे मूल्य इतके अचधक झाले 

आिे की, ती अमूल्य झाली आिे.  

प्रथम मूल्य िे की, तया टोपीची सुरुवात गाांधीजींनी केली. 

दुसरे मूल्य िे की, ती पहवत्र खादीची आिे. हतसरे मूल्य िे की ती नेिमी बगळयाच्या 

पांखाप्रमाणे शुभ्र ठेवता येई. 

चौथे मूल्य िे की ती सुांदर िोती. पाांचवे मूल्य िेच की ती िलकी, साधी व स्वस्त िोती. 

सिावे मूल्य िे की ती आपल्या राष्ट्रीय पोशाखाच्या गौरवास पात्र ठरली. 

सातवे मूल्य िे की, हतचे नाव गाांधी-टोपी असे छापले गेले िोते. 

आणण सवाशहून अचधक मूल्य तर िेच की, टोपीमुळे खूपशा देशभक्ताांनी आपले बत्तलदान 

ददले. 

अशी अमूल्य गाांधी-टोपी घालण्याचा कोणाळा अणभमान िोणार नािी ? 
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२५. एकटी पैरण 

गाांधीजींचे आभार माना की आपल्याला फक्त पैरण घालून हफरण्याची परवानगी चमळाली. 

पूवी तर? अरे बापरे ! सवाशत प्रथम गांजीफरास, तयावर सदरा, तयावर जाकीट व पुन्िा 

तयावर कोट ! 

इतका सवश थाट व तयात दुपारचा उकाडा, शरीर तर बटायाप्रमाणे उकडून हनघे आणण 

धामाधूम िोई; पण सवश पोशाख घातल्यात्तशवाय घराबािेर पडण्याची कििंमत कोणाची असणार ? 

कोट घातला नसेल तर पोशाक अपुरा समजला जाई ! उन सिन िोत नसेल तरी, कोट 

घालायलाच पाहिजे. तेव्िाच पूणश पोशाख म्िणायचा. 

कोटात्तशवाय शाळेत गेलात तर शाळेमध्ये प्रवेश नसे. असे साांगत की अपूणश पोशाकाने 

शाळेत यायची बांदी आिे. 

कोटात्तशवाय कोटश-कचेरीत गेलात तर उभे पण राहू देणार नािीत. म्िणायचे, असल्या 

जांगली माणसाचे येथे काम नािी. 

सवशच उकडून मरत असत पण जांगली म्िणून घेण्याची कििंमत कोण करील ? 

सतयाग्रिी गाांधीजींनी अशी कििंमत केली आणण एकटी पैरण घालून हफरण्याचे धाडस केले. 

लोक िसू लागले. गाांधीजी म्िणत, िसतो तयाला िसू द्या. पण आपल्या उष्ण देशात इतके 

सारे कपडे घालणे म्िणजे रानटीपणा आिे. आपल्या गरीब देशात इतके सवश कपडे घालणे पाप 

आिे. 

नांतर तर सवाांना फक्त पैरण घालून हफरण्याचे धाडस झाले. शाळेतील हवद्याथी आनांददत 

झाले. खादीची पैरण व खादीची टोपी आपला राष्ट्रीय पोशाख झाला. 
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२६. भ ष ांचे ज्ञ न 

गाांधीजींना पुष्कळ भार्षा येत िोतया. ते एकपण भार्षा पाांचडतयासाठी त्तशकले नव्िते, सवशच 

भार्षा सेवेसाठी त्तशकले िोते. 

गुजराती तर मातृभार्षाच िोती. 

इांग्रजी तयाांना शाळेत त्तशकहवली आणण पुढे हवळायत व दणक्षण आहिकेच्या वास्तव्यात ती 

पक्की झाली. 

 दणक्षण आहिकेत तयाांना मुसलमानाांमध्ये राहून काम करावयाचे िोते. तयामुळे तयाांची सेवा 

करता तयाांना उदूश बोलता येऊ लागले.  

तयाचप्रमाणे ह्या देशात मद्रासी मजूर तयाांच्या नेतृतवाखाली मोठ्या सांख्येने सतयाग्रिात 

सामील झाले िोते. तयाांची सेवा करण्यासाठी गाांधीजींनी थोड्या फार प्रमाणात ताचमळ भार्षाांचे 

ज्ञान सांपादन केले. 

कििंदुस्थानात स्वतःचा सांदेश पोिचहवण्यासाठी तयाांनी अनेक वेळा भ्रमण केले िोते. 

तयावेळी तयाांना राष्ट्रभार्षा कििंदुस्थानीचे मूल्य नीट समजले िोते. कुठल्यािी प्राताांत गेले असता 

तयाांची कििंदुस्थानी लोक समजू शकत. पहिल्याांदा  तयाांचे कििंदुस्थानी खूप कच्चे िोते, पण आता 

तयाांनी ते व्यवस्स्थत सुधारून घेतले िोते.  

गाांधीजी ह्या सवश भार्षा त्तशकले िोते असे नािी. तया तयाांना अनुभवाांनी येत िोतया, तरी पण 

स्वतःची भार्षा सुधारण्यासाठी जेव्िा तयाांना वेळ असे तेव्िा ते प्रयतन करण्यास चुकत नसत. 

दीघश तुरांगवासात तयाांनी ताचमळ तसेच उदूश साठी खूप मेिनत केली.  

मराठी भार्षा गाांधीजींना येत िोती असे नािी पण एकदा दणक्षण आहिकेत गोखल्याांजवळ 

मराठीत भार्षण करुन तयाचा अनुवाद स्वतः केला िोता. तयानांतर तर येरवडा जेलमध्ये आणण 
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शगेावला राहिल्यामुळे मराठीत तयाांनी अचधक प्रगती केली िोती. सांस्कृत ते बालपणी शाळेत थोडे 

थोडे त्तशकले िोते. नांतर तुरुां गात तयाांनी तया भार्षेत प्रगती केली. 

इांग्लांडमध्ये त्तशक्षण घेत असताना गाांधीजींनी युरोपची जुनी भार्षा लॅदटन  तसेच युरोपच्या 

राष्ट्रभार्षेप्रमाणे  िेन्च भार्षेचे कामापुरते ज्ञान सांपादन केले िोते.  

मातृभार्षा गुजरातीचा तयाांनी हवकास केला िोता. तयाांची भार्षा दांभरहित, सरळ, साधी, 

तेजस्वी व भावनाप्रधान िोती. 
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२७. आह र ांचे प्रयोग 

गाांधीजींनी आिाराचे प्रयोग करण्याचा छांद बाळपणापासूनच िोता. तयाांनी तयाांच्या 

जीवनात तसे अनेक प्रयोग केले व ते स्वतःवर करून पाहिले आणण तसे करीत असता खूपदा 

तयाांनी जीवाची जोखीम पतकरली िोती. 

तयाांचा मोठ्यात मोठा प्रयोग दुधासांबधी िोता. पशुांचे दूध हपणे ह्यात गाांधीजी एक प्रकारचा 

अधमश व कििंसा समजत िोते. त्तशशुसाठी ईश्वरानी सजशन केलेला आिार आपण बळकावून घेतो. िे 

मोठे पाप समजले पाहिजे. दूध म्िणजे एक प्रकारचा सूक्ष्म माांसािार आिे. असे हवचार बळकट 

झाल्यावर गाांधीजींनी आिारातून दुधाचा तयाग करण्याचे व्रत घेतले िोते.  

खूप वर्षाशपयांत दुधात्तशवाय चालहवल्यामुळे तयाांचे शरीर एकदा भयांकर आजाराने ग्रस्त 

झाले. दूध घेतले तरच आशा आिे असे डॉक्टराांनी जािीर केले. शेवटी ‘बा’ च्या आग्रिाांनी 

गाांधीजींनी बकरीचे दूथ घेण्याचे चालू केले.  

गाांधीजींनी अनुभवाांनी मान्य केले की दुधात्तशवाय मनुष्याचे चालू शकत नािी. पण तयाांनी 

अशी आशा व्यक्त केली की, एक ददवस कोणी वैज्ञाहनक जागृत िोईल जो वनस्पतीमधून 

दुधाप्रमाणे च गुणकारी आिार सजशन करून मनुष्य जातीस भेट देईल.  

चमठाच्या बाबतीत देखील अनावश्यक समजून गाांधीजींनी हकतयेक वर्षे तयाचा तयाग केला 

िोता पण नांतर तयाांना खात्री झाली की, तया तत्त्वाची मनुष्याच्या आिारात जरुर आिे म्िणून तयाांनी 

ते चालू केले. 

गाांधीजी मानीत असत की मनुष्याचा सांपूणश खरा आिार फळेंच आिेत मनुष्याच्या 

शरीराची रचना, तयाच्या िाता-पायाचा आकार, तयाचे दात, तयाचे पोट-ह्या सवाांना पािता 

मनुष्याला ईश्वराणी फळािारी म्िणूनच हनमाशण केले आिे. मुनष्याचा अगदी जवळचा भाऊ 

माकड. तयाच्या आिारावरून पण िेच अनुमान बळकट िोते. 
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परांत ुदेशाच्या आजच्या पररस्स्थतीत गरीब भारतवासी फळािार कुठून घेणार? गाांधीजींनी 

स्वस्तात स्वस्त पदाथश शोधून काढले. शेगदाणें, खजूर आणण केळी, ह्या आिारावर तयाांनी खूप वर्षे 

घालहवली. 

आपले भोजन त्तशजवण्यासाठी सुद्धा गाांधीजींना आपल्या चालू रीती मान्य नव्िातया. खरे 

म्िटले असता, तो आिार आगीद्वारा त्तशजवण्याची जरुरीच नव्िती. वनातील हपकलेली फळें , 

ज्याांना सूयाशनी, आपल्या उष्णतेने हपकहवलेली असतात तयाांना जास्त हपकहवणे िे तयाांना खराब 

करण्यासारखे आिे. 

तयावेळी गाांधीजींना हवचार आला की, धान्याला जर णभजहवण्यात आले तर, ते 

त्तशजहवण्याचा वेळ व खचश भहगनी वाचवू शकतील. णभजहवलेले अन्न खूप चावून खावे लागते 

आणण स्वयांपाकापेक्षा ते कमी प्रमाणात खाता येते. ह्याप्रमाणे ह्या गरीब देशाचा खूप फायदा िोऊ 

शकतो. 

लोक भाताची टरफले काढून पाांढरा भात करुन खुश िोतात आणण गहू वगैरे धान्याांचे 

टरफल फेकून बारीक मैद्यासारखे पीठ वापरतात, िे टरफल खूप मूल्यवान आिे. ते फेकणे म्िणजे 

आांब्याचा रस फेकून कोय चावण्या सारखे आिे ! ह्या वस्तू समजल्यावर गाांधीजी भरड आणण 

जाड हपठाांचा उपयोग करू लागले. 

गाांधीजींचे शरीर तर काचेच्या बाांगडीप्रमाणे झाले िोते. तरी पण तयाांचा आिाराचे प्रयोग 

करण्याचा रस कमी झाला नव्िता. छोटे-छोटे प्रयोग ते नेिमी करीत असत. 
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२८. नैसर्गिक उपच र 

आजारात माणसे बेचैन िोत असतात आणण वैद्य-डॉक्टराांच्या पाठीमागे वळत असतात. 

डॉक्टराांनाच स्वतःचे रक्षण करणारे मानीत असतात. शरीराची काळजी घेण्याचा जणू कािी 

स्वतःची जबाबदारीच नािी, ईश्वराने ददलेले िे अमूल्य यांत्र समजून घेण्याची जणू कािी स्वतःचे 

कतशव्यच नािी असे आपण वतशन करीत असतो, आणण आजारातून चाांगले झाल्यावर पुन्िा 

आपल्याला पसांत पडेल तसे वागतो व भोग-हवलासात पडतो. 

गाांधीजींचे हवचार ह्या हवर्षयासांबांधी खूप समजण्यासारखे आिेत. 

पहिली गोष्ट तर िी की, आजारीपणात बेचैन िोऊ नये. शक् य असेल तसा उपाय करावा, 

पण डॉक्टराांनाच ईश्वर मानू नये. 

दुसरे, सवशच रोग आिाराच्या असांयमापासून हनमाशण िोत असल्यामुळे तशी चूक करू नये. 

तरीपण आजारी झालोच तर, समजावे की खूपसे रोग आपल्या शरीर  यांत्रावर लादलेल्या 

भारामुळे तयाला शुद्ध करण्यासाठी असतात म्िणून और्षधाच्या बाटल्या ररकाम्या करण्यापेक्षा 

रोगाांना स्वतःचे काम करू द्यावे. तयामुळे थोडयाच ददवसात रोग आपोआप कमी िोऊन शरीरातले 

दोर्ष दूर िोतील. 

आजारी असताना और्षधाच्या आधारावर रिाण्यापेक्षा नैसर्गिंक उपचार करण्याचे गाांधीजी 

पसांत करीत. ओल्या मातीच्या पट्टया ठेवून आणण कदटस्नान करण्याने कदठणात कठीण हवर्षारी 

ताप आणण दुसरे रोग कमी िोतात. असे प्रयोग करण्याची तयाांना आवड िोती. 

स्वत:वर तसेच आपल्या हप्रय-जनावराांवर तयाांनी असे प्रयोग केले िोते, आणण तयातून 

चाांगली फळे चमळाली िोती. 

सूयाशची उष्णता, उघड्या आकाशाखाली झोपणे, िे पण गाांधीजींच्या नैसर्गिंक उपचारात 

येत असे. 
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पण तयाांचा मोठ्यात-मोठा उपचार तर लांघन िोते. तयाांनी खूप बांधू-भहगनींना प्रोतसाहित 

करुन स्वतःच्या देखरेखीखाली मोठी मोठी लांघने करुन बरे केले िोते. 

हकतयेक रोग तर आिारात योग्य फरक करून दूर िोतात. िे पण, गाांधीजींच्या सिवासात 

रिाणाऱ्याांना खूपवेळा प्रतयक्ष पिायला चमळाले. 

असे शांभरात ऐंशी रोग तर नैसर्गिंक उपचाराांनी दूर िोतात आणण अशा प्रसांगी डॉक्टरकडे 

पटकन धावणे िे माणसाांना शोभत नािी. 

तरीपण गाांधीजी मानीत असत की, हकतयेक हवर्षारी रोगाांस हनयचमत और्षध व कुशल 

डॉक्टराांची शास्त्रहक्रया आवश् यक आिे. तयाांना स्वतःला तशा खूपशा प्रसांगातून जावे लागले िोते. 

पण कुठल्यािी प्रसांगी रोग्याला पाहून बेचैन िोणे शोभत नािी. गाांधीजींचा पुत्र रामदास 

याांनी तसेच पू. कस्तुरबाांनी तयाांच्या आजारपणात डॉक्टराांची आज्ञा असून सुद्धा माांसाचे सूप 

घेण्याचे नािी म्िटले िोते. तयापेक्षा तर खुशीने मृतयूच्या स्वाधीन िोण्याची तयारी दाखहवली िोती. 

तयामुळे गाांधीजींचा आतमा खूपच प्रसन्न झाला िोता, आणण स्वतःच्या हप्रय रोग्याच्या शूरपणावर 

तयाांनी खूप आशीवाशदाचा वर्षाशव केला िोता. 

आजारीपणात सगे-सोयरे धावपळ करीत असतात; पण आजाऱ्याची प्रेमाने सेवा करीत 

नािीत. गाांधीजींना तर सेवा करण्याची भारी िौस िोती. देशातील मोठ्यात-मोठ्या कामाच्या 

प्रसांगी पण आजारी माणसाांची सेवा करण्याचे काम सोडणे, तयाांना पसांत नव्िते. आजारी पडून 

तयाांच्या देखरेखीखाली सेवा करून घेणाऱ्या बांधु-भहगनी ह्या सद्भाग्यास कधीच हवसरू शकल्या 

नव्ितया. 

देशात हफरता हफरता गाांधीजी एकदा उतकल प्राांतात गेले िोते. 

उतकलच्या दररद्रतेचे काय साांगावे ? जगात गरीब देश आपला कििंदुस्थान आणण 

कििंदुस्थानात गररबात-गरीब उतकल. उतकलमध्ये माणसे रिात नािीत पण जणू कािी जजवांत 
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िाडाचे साांपळे राितात, दुष्काळ तयाची पाठ सोडत नािी. लोकाांना दोन्िी वेळेस खाण्यास चमळत 

नािी, तर मग घालण्यास कपडे कुठून असणार ? 

उतकलच्या अशा गोष्टी गाांधीजींनी ऐकल्या िोतया पण नांतर प्रतयक्षात पाहिल्या. 

गाांधीजींनी तया दररद्री प्राांतातील खेडेगावे पाहिली. खेडेगावे कािी अांशी ओस पडली 

िोती. तयातील झोपड्या पण मोडलेल्या िोतया. झोपडीत माणसे भुकी-तिानलेली आणण हनस्तेज 

िोती. बायकाांच्या शरीरावर फाटलेले कपडे िोते आणण ते पण पूणशतः शरीर झाकले जाईल असे 

नव्िते. जेम-तेम करुन कां बर झाकली िोती, पण छातीवर कािी नव्िते. 

गाांधीजींना असली दृश्ये पाहून खूपच दुःख झाले. अरे राम, माझ्या देशात इतकी दररद्रता? 

िी दूर करण्यास मी कािी करू शकत नािी का ? 

तयाांना वाटले की, दररद्रनारायणाचे खरे दशशन झाले. 

गाांधीजींच्या हृदयात दुसऱ्या इतर प्राांताांपेक्षा उतकल प्राांतासाठी खूपच कोमल भावना 

िोती. 
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३०. पांच  

चांपारण्यातून गुलामी नष्ट करण्यासाठी गाांधीजी तयातल्या खेडेगावात रिात आणण सेवा 

करीत असत. 

ते एका गावात गेले. तेथे तयाांनी खूपशा बायकाांना खूप अस्वच्छ पाहिले. गाांधीजींनी 

कस्तुरबाांना सूचना ददली की, ह्या बायकाांना रोज स्नान करण्यास व स्वच्छ कपडे घालण्यास 

त्तशकवा. 

कस्तुरबाांनी बायकाांजवळ जाऊन तशी त्तशकवण ददली, “स्त्स्त्रयाांनो ! तुम्िाला कपडे 

धुवायळा िवेत, असा आळस ठेवू नका.” 

अस्वच्छ वस्त्रे पररधान करणाऱ्या बायका तयाांच्या समोर पिात राहिल्या. नांतर तयाांच्यातील 

एका स्त्रीने साांहगतले, “आई, माझ्या झोपडीत ये आणण बघ.” 

झोपडीत घेऊन गेल्यावर हतने “बा” ला साांहगतले आई, माझ्या झोपडीत बघ. येथे 

कपड्याांच्या पेया की कपाटे भरलेली आिेत ? माझ्याजवळ िे एक पातळ आिे. आता साांग, 

आई, काय णभजवू? आणण काय नेसू? म्िणून मिातमाजींना साांगून मला दुसरे एखादे पातळ 

द्यायला साांग. म्िणजे मी रोज धुतलेले नेसून स्वच्छ रािीन. 

गाांधीजींनी देशातील गररबी पाहिली िोती, पण िे ऐकल्यावर तयाांना खरोखर कल्पना 

आली. 

िी दररद्रता कशी दूर िोणार ? तया बाईच्या मागण्या प्रमाणे हतला दुसरे पातळ देऊन काय 

िोणार ? तज्ञा तर देशात असांख्य बायका आिेत. 

स्वराज्य चमळवणे िाच एक उपाय, गाांधीजी जेव्िा स्वराज्यासाठी लढत असत तेव्िा 

तयाांच्या हृदयात ह्या दररद्री स्त्स्त्रयाांची आठवण असे.  
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तशी चळवळ गाांधीजींची िोती. ती रांगात आली िोती. एक ददवस चळवळीत एक मोठा 

प्रसांग घडला. सरकारनी तयाांचे चमत्र मौलाना मिमदअली याांना पकडले. 

ह्या कठीण प्रसांगी गाांधीजींना तया दररद्री, अस्वच्छ भहगनींची पुन्िा आठवण झाली. तयाांनी 

तयाचवेळी प्रहतज्ञा केली की, “स्वराज्याचा सूयश उगे पयांत आणण माझ्या भारतमातेचे शरीर झाकळे 

जाईपयांत, मी तीन-तीन कपडे घालणार नािी. लज्जा झाकण्या पुरता पांचा मळा पुरेसा आिे.” 
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३१. डब  घर – डब  आश्रम 

बडोद्याचे गायकवाड स्वतःच्या ध्वजावर मुद्रालेख ठेवीत असत. “खोमीर घर – खोगोर 

तख्त”. मराठा सरदाराांना मोठा अणभमान वाटे की, आमच्या घोड्यावर खोगीर रात्र-ददवस 

कसलेले रािी.  

तसेच गाांधीजींचे घर-आश्रम जे म्िणाल ते रेल्वेगाडीचा हतसऱ्या वगाशचा डबा झाला िोता. 

स्वतःचा सांदेश देशात एका टोकापासून ते दुसऱ्या टोकापयांत पसरहवण्यासाठी ते हफरत राित 

आणण पुष्कळदा तयाप्रमाणे फेऱ्या मारल्या िोतया की, तयाांनी रेल्वेगाडीत जास्त वेळ घालहवला 

की, आश्रमात िे साांगणे कठीण िोते. म्िणून गाडीचा डबाच तयाांचे घर आणण गाडीचा डबा तयाांचा 

आश्रम असे म्िणण्यात काय खोटे आिे ? 

आणण गाांधीजी गाडीच्या डब्याला घर समजूनच तयात स्वतःची सवश कामे चालू ठेवीत िोते. 

डब्यात सूतकताई, सकाळ - सांध्याकाळ प्राथशना करीत. डब्यात पत्र-व्यविार चालवत असत, 

डब्यात भेटी देत वगेरे. 

गाांधीजी नेिमी हतसऱ्या वगाशच्या डब्यातूनच प्रवास करीत असत. शरीराच्या 

अशक्तपणामुळे कधीतरी ते वरच्या वगाशत बसत, पण ते करीत असता तयाांना खूप दुःख िोई. 

''ज्या जनतेचा मी सेवक आिे. ते हतसऱ्या वगाांत त्रास सिन करतात आणण तयाांच्यापासून मी 

वेगळा उांच गादीवर बसणार ?” असे हवचार तयाांच्या आतम्यास चैन पडू देत नसत. 

हतसऱ्या वगाशच्या प्रवाशाांची िैराणगती तर आपल्या देशात जगजािीर आिे. लोकाांच्या 

बरोबर ते िैराणगतीचा अनुभव घेत तेव्िा तयाांना सांतोर्ष िोत असे. जेव्िा ते मिातमा म्िणून देशात 

प्रत्तसद्ध झाले नव्िते तेव्िा, अशा िैराणगतीचा स्वाद चाखण्याची सांधी तयाांना खूप चमळत असे. 

तयाांना खूपवेळा उभे रिावे लागत असे आणण कधी कधी तर धक्के पण खावे लागत, तर मग 

झोपण्याची अथवा काम करण्याची व्यवस्था तयावेळी कशी असणार ? 
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पूवी देशातील पुढारी पण प्रजेपासून दूर-दूर राित असत आणण कां गाल, अस्वच्छ 

प्रजेबरोबर रिाण्यास लाज अनुभवीत. ते मोठ्या अांमलदाराप्रमाणेच वरच्या वगाशतच प्रवास करीत, 

तयावेळी गाांधीजीसारखे बॅररस्टर आणण दणक्षण-आहिकेत रािणारे सद्गिृस्थ हतसऱ्या वगशचा प्रवास 

करतात िी खूप आश्चयाशची गोष्ट समजली जात िोती.  

एकदा गाांधीजी कलकतयात गोखल्याांच्या घरी राहिले िोते. तेथून हनरोप घेताना गोखलेजी 

तयाांना स्टेशनपयांत पोिचहवण्यास हनघाले िोते. गाांधीजींनी नम्रतेने तयाांना त्रास न घेण्याबदल् 

हवनांती केली िोती, पण गोखल्याांनी ऐकले नािी. तयाांनी म्िटले, “तुम्िी दुसऱ्याप्रमाणे जर वरच्या 

वगाशत प्रवास करणार असता तर मी आलो नसतो, पण तुम्िी हतसऱ्या वगाशत बसणार आिात, 

म्िणून तर मला हनरोप देण्यास यायलाच िवे.” 

अशा प्रकारे गाांधीजींचा आदर करणारे, तया काळात गोखले सारखे कुणी हवरळाच चमळत. 

बाकी सामान्य लोकाांना तर िसूच येईल.  

हतसऱ्या वगाांचा त्रास भोगता भोगता गाांधीजींना स्वतःच्या देशाच्या गरीब, तुच्छ प्रजेला 

पूणशतः ओळखण्याची सांधी चमळाली. प्रजेचा स्वभाव, प्रजेची दुबशलता, प्रजेच्या सवयी, तयाांची नस 

नस ते ओळखू शकले िोते. प्रजेची नाडी गाांधीजींनी जेवढी ओळखली तेवढी, दुसरा कुणी पुढारी 

क्वचचतच ओळखू शकला िोता. म्िणूनच गाांधीजी देशात खरे वैद्य बनू शकले िोते आणण तयाांनी 

दाखहवलेला मागश प्रजेला बरोबर लागू पडला िोता आणण म्िणूनच गाांधीजींवर प्रजेची खूप श्रद्धा 

िोती. 
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३२. जेल-मह ल 

गाांधीजी जेलला फक्त जेल म्िणत नव्िते पण जेल मिाल म्िणत िोते. 

जेलला जे घाबरतात तयाांची तर तया नावानेच छाती घडघडायला लागते. उांच उांच भभिंती, 

मोठे मोठे दरवाजे, काळे काळे भयानक पिारेदार, बेड्या व खणखणणाऱ्या शृ्रांखला ! पुन्िा 

दैतयासारख्या जातयावर दळायचे, बैल िोऊन रिाट खेचायचा आणण घाणीलािी जुांपायचे, ह्या 

सगळयाांवर कडी म्िणजे फौजदाराचा दांडुका ! 

अशा तुरुां गात एकदा आल्यावर पुन्िा बािेर येणे नािीच. कािी पिायचे नािी व ऐकायचे 

नािी. 

चोर-लुटारू जेलच्या नावाने थरथर कापत. पण गाांधीजींच्या मनात तुरूां ग भयानक 

नव्िता, तयाांना तर तो मिाल िोता. ते पुष्कळवेळा जेल-मिालाचा पाहुणचार घेऊन आले िोते 

आणण शेकडो सतयाग्रिींसाठी तया मिालाचे दरवाजे तयाांनी उघडले िोते. 

आपण देशसेवा करीत असता तुरूां गात जातो तर तुरूां गाची भीती का ? उलट तयाांना आनांद 

िोत असे.  

आपल्याळा तर एकदा जेलमध्ये प्रवेश केल्यावर कसलीच  चचिंता नािी. जेवणाची वेळ 

िोताच जेवण िजर, घालण्यास कपडे िवे असल्यास ते तयार, रािण्यासाठी खोली पण िजर. 

कािी काम असले की, चोवीस तास फौजदार िजरच ! आपले रक्षण करण्यासाठी पिारेदार उभ्या 

पायानी पिारा देणार ! 

त्तशवाय ददवसा खूप मेिनत करीत म्िणून रात्री छान झोप येई. 

असे सुख तर राजाला तयाच्या राजवाड्यात पण नसे. तयाला हबचाऱ्याला चचिंतेमुळे जेवण 

देखील जात नािी. आणण रात्री झोप पण येत नािी. 

दणक्षण आहिकेत िोते तेव्िा गाांधीजी तया देशाच्या तुरुां गाचे पाहुणे झाले िोते. कििंदुस्थानाांत 

तयाांनी साबरमती तसेच येरवडयाच्या तुरांगात वेळोवेळी  जाऊन हनवास केला िोता. 

 जेलचे नोकर हबचारे तयाांना बांदीगृिात बांदी करीत असताना लाजत असत. 
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३३. तीन प्रनतज्ञ  

मोिनदास मोठे झाले. 

मावशी दवे म्िणत, ''मोिनदासाला हवलायतेला पाठवून बॅररस्टर केले तर तो तयाच्या 

वचडलाांची गादी सांभाळू शकेल.” 

हवलायतेला जाणे सोपे नव्िते. वडील ददवाण पदावर िोते पण पैसे ठेवून गेले नव्िते. 

राज्यात मदत चमळहवण्याचा प्रयतन करुन पाहिला, पण तयात हनराशा झाली. तरीपण मोठा भाऊ 

उदार िोता. तयाने कािीिी करून रुपये एकत्र करण्याची प्रहतज्ञा घेतली िोती.  

पण हवलायतेला जाण्यात एक दुसरे हवध्न िोते. दयाशपलीकडे गेल्यावर धमाशचे काय ? अन् 

समाजात काय उिर देणार ? 

आई पुतळीबाई म्िणाली, ''नािी, नािी, तेथे गेल्यावर पोर वाटून जाईल, दारू हपईल, 

माांस खाईल, आणण अनीती आचरेल, आपण हवलायतेला जाणे योग्य नव्िे.” 

“पण तयाला प्रहतज्ञा घेण्यास साांहगतल्या तर? मग कािी िरकत आिे का? “एका पररचचत 

साधूने मागश सुचहवला. 

आई म्िणाली, “नािी. तर मग िरकत नािी. ” साधू मोिनदासला म्िणाले, “आई समोर 

तीन प्रहतज्ञा घेतल्या तर परवानगी चमळेल.” 

“कसल्या प्रहतज्ञा?” 

“पहिली प्रहतज्ञा म्िणजे की दारू प्यायची नािी, दुसरी प्रहतज्ञा की, माांस खायेच नािी 

आणण हतसरी प्रहतज्ञा की, परस्त्रीला आई-बिीण मानावे. साांगा, ह्या तीन प्रहतज्ञा घ्याल ?” 

“िो, खूपच आनांदाने,” 

“आई, तुझ्या पायाला स्पशश करुन प्रहतज्ञा घेतो की, मी दारू घेणार नािी, मास खाणार 

नािी, परस्त्रीला आई-बिीण मानीन.”  
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गाांधीजींच्या जीवनात प्रहतज्ञा अथवा हनयम मित्त्वाचे िोते. प्रहतज्ञा मनुष्याचा आतम-

हवश्वास आिे आणण तोच तयाला कमजोरी च्या वेळी तारू शकतो. 

 अशी श्रद्धा तयाांना थेट बालपणापासून िोती. 
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३४. मजूर बॅररस्टर 

हवलायतेला जाऊन बॅररस्टर झाल्यावर गाांधीजी नोकरीसाठी दणक्षण आहिकेला गेले, एका 

पररचचत मुसलमान व्यापाऱ्याचा नोकर म्िणून ते गेले िोते. 

कोणाला मािीत की तयाच्या िातून तया अपररचचत देशात कािी वेगळीच कमाई िोणार 

िोती. 

आहिकेच्या भूमीवर पाय ठेवला तेव्िापासून तयाांना एक प्रकारे गुदमरायला िोत िोते. 

कििंदूलोक पावलो-पावली अपमान सिन करीत िोत. लिान-मोठे सवश सारख्याच अपमानास पात्र 

िोते. 

खूपश ेकििंदू लोक मजूर अथवा “कुली” म्िणून तेथे गेले िोते, म्िणून गोरे लोक सवश कििंदी 

लोकाांना तुच्छतेने मजूर म्िणत. ''व्यापारी, 'मजूर व्यापारी' आणण वकील “मजूर वकील' म्िटले 

जात. गाांधीजी पण 'मजूर' बॅररस्टर म्िणून ओळखले जात. 

गोरे लोक कििंदी लोकाांना अशा प्रकारे िलके मानीत असत आणण तयाांच्या बरोबर 

चमसळण्यास अपमान समजत. घोडागाडी, ट्राम, रेल्वेत तयाांच्या बरोबर बसू देत नसत. उपिार 

गृिात प्रवेश नसे. रस्तयावर फुटपाथवर मजूर चालत तयाची गोऱ्याांना चीड िोती, तर मग कुठल्या 

समारांभात पाहुणे म्िणून तयाांना कसे बोलहवणार ? 

त्तशकलेल्या आणण श्रीमांत कििंदी लोकाांना िे सवश अपमान पररचचत िोते. येथे परदेशात मान-

अपमान पिायचा नािी, गप्प राहून पैसे कमवावे आणण देशात जाऊन मान चमळवावा, ह्या वाटेने 

सवशजण चालत िोते. 

पण गाांधीजींना िे सवश त्रासदायक वाटले. गेल्यावर लगेच पावलो-पावली अपमान सिन 

करावा लागला. पण गाांधीजी दुसऱ्या कििंदी लोकाांप्रमाणे ते सिन न करता, छाती काढून चालू 

लागले. तयाांना त्तशव्या, धक्के आणण लाथा चमळाल्या. गाांधीजी त्तशव्याला त्तशव्या देत नसत, 
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धक्कयाला धक्का देत नसत, लाथाांना लाथा मारत नसत; पण घाबरून अपमान पण सिन करीत 

नसत. 

बॅररस्टरसहित व्यवसाय करण्यास आले िोते. म्िणून तयाांना एक ददवस डरबन शिरातील 

कोटश दाखहवण्यास घेऊन गेले. 

 गाांधीजी व्यवस्स्ठपणे इांग्रजी पोशाक घालत असून सुद्धा डोक्याला कििंदी फेटा बाांधण्याचे 

तयाांनी चालू ठेवले िोते. फेटा बाांधून ते कचेरीत गेले आणण वकील-मांडळी बरोबर बसले. 

न्यायाधीश ह्या नवीन वहकलासमोर पिात राहिला. तयाांच्या मनात आले की, ह्या मजुराने 

डोक्यावरुन फेटा न उतरहवल्याने कोटाशचा अपमान िोत आिे. 

 थोडा वेळ पाित राहिल्यावर तयाांनी गाांधीजींना फेटा उतरहवण्यास साांहगतले.  

गाांधीजी िा अपमान सिन करण्यास तयार नव्िते. फेटा काढण्यापेक्षा त्तशरच्छेद केलेला 

चाांगला. 

तयाांनी फेटा उतरहवला नािी आणण ते कोटश सोडून हनघून गेले. 
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३५. ह त पकडून उतरनवले 

गाांधीजी डरबनहून आगगाडीत बसून हप्रटोररयाला जाण्यास हनघाले िोते. तयाांनी पहिल्या 

वगाशचे हतकीट घेतले िोते. 

घरुन हनघताना सवाशनी सावध केले, “गाांधीभाई िा, कििंदुस्थान नािी िे येथे आपल्या 

लोकाांना पहिल्या वगाशत बसू देत नािीत.” पण गाांधीजींनी ऐकले नािी. तयावेळी ते मानीत िोते 

की, तयाांना बॅररस्टरचा मान राखण्यासाठी पहिल्या वगाशत बसायला िवे. 

थोडा प्रवास तर हनर्विंध्नपणे झाला. रात्री नऊच्या सुमारास मॅररतसबगश नावाच्या स्टेशनवर 

गाडी पिोचली. तेथे एक गोरा प्रवाशी तयाांच्या डब्यात बसण्यास आला िोता. 

पण आरे, िा कोण? िा तर पहिल्या वगाशच्या डब्यात 'मजूर' चढून बसला आिे ! 

येणारा गोरा तोंडाने कािीच बोलला निी, पण लगेच बािेर जाऊन स्टेशनावरील 

आचधकाऱ्याांना घेऊन आला. अचधकारी पाित राहिला, कुणाची िी बोलण्याची कििंमत िोईना-

शेवटी एका अचधकाऱ्याने गाांधीजींजवळ जाऊन साांहगतले, “स्वामी, जरा इकडे या तर, तुम्िाला 

शेवटच्या डब्यात जायचे आिे. 

गाांधीजी म्िणाले, “माझ्या जवळ पहिल्या वगाशचे हतकीट आिे.” 

“तयाची काळजी नािी. मी तुम्िाला साांगतो की, तुम्िाळा शेवटच्या डब्यात जायचे आिे.” 

“मी साांगतो की मला ह्या डब्यात डरबनहून बसहवण्यात आले आिे आणण मी तयातच 

जाण्याच ठरहवले आिे.” 

उिर ऐकून, अांमलदार तर चहकत झाला. अरे, एका गोऱ्या अचधकाऱ्यासमोर िा 'मजूर' 

काय बोलत आिे ? तो रुबाबात बोलला, “िे शक्य िोणार नािी. तुम्िाला उतरावेच लागेल आणण 

नािी उतरला तर त्तशपाई उतरवेल.” 

गाांधीनी पण दृढतेने साांहगतले, तर मग भले, त्तशपाई उतरवेल. मी स्वत: उतरणार नािी.” 
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तो क्रोचधत िोऊन त्तशपायाला बोलावून घेऊन आला. त्तशपायाने डब्यात चढून गाांधीजींचा 

िात पकडला आणण धक्का मारुन, तयाांना खाली उतरहवले. तयाांचे सामान उचलून खाली फेकले. 

गाांधीजी दुसऱ्या डब्यात गेले नािीत की तयाांनी सामानास िात देखील लावला नािी. 

अपमानामुळे तयाांचे रक्त उसळत िोते. ते स्वतः प्लॅटफॉमशवर उभेच राहिले व गाडी तर हनघून गेली. 

नांतर प्लॅटफॉमशवरच सबांध रात्र पडून राहिले. थांडी खूपच िोती. सामानात ओवरकोट िोता, 

पण फेकून ददलेल्या सामानाकडे पिाण्याचे पण तयाांचे मन िोत नव्िते. कदाचचत घेण्यास गेले 

आणण पुन्िाां अपमान झाला तर ? तयापेक्षा थांडीमुळे कुडकुडणे तयाांनी पसांत केले. 

 थांडीमुळे कापत असता मनात कुठले तरांग उठले.  

“गाडीत पुढे जायचे आणण पुन्िा अपमानास आमांत्रण द्यायचे. तयापेक्षा परत हफरू ?” 

“नािी, नािी असे घेतलेले काम अधशवट सोडता येईल का?” 

“अशा देशात कमाईसाठी रिावे तयापेक्षा कििंदुस्थानात परत हनघून जाऊ?” 

“नािी, नािी. िे तर चमत्राचे काम आिे.” “तेव्िाां ह्या गोऱ्या त्तशपायावर व अांमलदारावर 

दावा करुन तयाांच्यावर खटले भरावेत ?” 

“तयात काय चमळणार ? तयामुळे सवश कििंदी लोकाांच्या डोक्यावरील “मजूर” 

पणाचा छाप थोडाच कमी िोणार ?” 

असा हवचार करुन गाांधीजींनी स्वतःचे मन मारले आणण स्वतःचा झालेला अपमान हगळून 

टाकला. 
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३६. घोड ग डीची व्यथ  

हप्रटोररयाला जातान अजून तर दुसरी व्यथा सिन करण्याचे बाकी िोते. चाल्सशटाऊनपासून 

जोिान्सबगश पयांत तयावेळी रेल्वे नव्िती, पण घोडा-गाडी चालत असे 

तयाांनी व्यवस्स्थत हतकीट काढले िोते. ते घेऊन गाडीत बसण्यास जात असता तया गोऱ्या 

घोडागाडीवाल्याने थाांबवले. 

“तुम्िाला नािी बसवणार? तुमचे हतकीट तर कालचे आिे?” 

िे तर गाांधीजींना अपररचचत समजून हनचमि मात्र िोते. खरे पिाता तयाची कल्पना तर 

अशी की ह्या काळया “मजुरास” माझ्या गाडीत गोऱ्या प्रवाशाबरोबर वसहवता आले नािी तर 

चाांगले ! 

असाच उगीच दम कोण चालवेल? जे्ञवटी गोऱ्या लोकाांबरोबर गाडीत तर नािी पण बािेर 

िाकणाऱ्याजवळ तयाने गाांधीजींना जागा करून ददली. 

गाांधीजी मनात् खूप रागावले, “अशा जागेवर मला बसायचे? आत मध्ये का बसहवले 

नािी?” 

परांत ुएवढा अपमान चमळाला व बािेर िाकणाऱ्या जवळ जेथे जागा चमळाली तेथे बसले. 

थोडे दूर गेल्याांवर गाडीच्या गोऱ्या माणसाला बािेर गाांधीजी जेथे बसले िोते तया जागेवर 

बसण्याची इच्छा झाली; तयाला तेथे बसून हबडी ओढायची िोती. जरा िवा पण खायची असेल. 

म्िणून तयाने एक मळकट जुने फडके पडले िोते ते तया िाकणाऱ्याजवळून घेऊन पाय ठेवणाऱ्या 

फळीवर पसरले आणण गाांधीजींना साांहगतले, “अरे स्वामी ! तू येथे बस मला िाकणाऱ्या जवळ 

बसायचे आिे.” 

ह्या अपमानामुळे गाांधीजी क्रोचधत झाले. तो पवशताप्रमाणे मजबूत िोता आणण गाांधीजी 

स्वतः अशक्त व तयात पुन्िा एकटे तरी घाबरून अपमान कसा सिन करणार ?  
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“तुम्िी मला येथे बसहवले तो अपमान मी सिन केला. आता, तुम्िाला बािेर बसण्याची 

इच्छा झाली आिे आणण हबडी ओढायची आिे म्िणून तुम्िी मला तुमच्या पायाजवळ बसवता. मी 

मधे गाडीत जाण्यास तयार आिे, पण मी तुमच्या पायाजवळ बसण्यास तयार नािी.” 

िे साांगत असताना तर तया गोऱ्याने तयाांच्या थोबाड्याांत मारल्या आणण  दांड पकडून तयाांना 

खाली ओढू लागला. गाांधीजींनी बैठकीजवळच्या सळया जोरानी पकडून ठेवल्या िोतया आणण 

मनात हनश्चय केला की, मनगट मोडले तरी सळया सोडायच्या नािीत. 

तो त्तशव्या देत िोता, खेचत िोता, गाांधीजींनी जोराांत सळयाला पकडले ते उलट बोलले 

नािीत, पण तयाांनी जागािी सोडली नािी. शेवटी दुसऱ्या गोऱ्या प्रवाशाांनी मधे पडून 

गाडीवाल्याला दोर्ष ददला आणण गाांधीजींना सोडहवले.  
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३७. धक्क  

हप्रटोररयाला गाांधीजी रोज सांध्याकाळी घरून हनघून खुल्या मैदानात हफरण्यास जात. 

रस्तयाच्या बाजूला फूटपाथ िोता तयावरुन ते जात. तयाच रस्तयावर तेथील अध्यक्ष कू्रगर 

याांचे घर िोते. अगदी साधे घर. बािेर त्तशपाई पिारा करीत असे, तयावरून वाटे की, कोणा 

राजपुरुर्षाचे घरअसेल. 

रोज ह्या रस्तयानेच गाांधीजी जात. रोज ह्या अध्यक्षाच्या घरावरून ते हनघत आणण द्वारपाला 

समोरुन जात पण आतापयांत कुणी बोलले नव्िते. 

पण आज द्वारपाल बदललेला असेल. तयाला वाटले “अरे िा काळा “मजूर” फूटपाथवरुन 

चालतो ? आणण ते पण मोठ्या अध्यक्षाच्या आांगणा समोरच ! तयाची सवय घालवायला िवी.” 

तो तर कािी बोलला नािी, चालला नािी, नांतर फूटपाथावरुन खाली उतरण्यास पण 

साांहगतले नािी, गाांधीजींच्या जवळ जाऊन एकदम जोरात धक्का मारला, लाथ मारली आणण 

फूटपाथवरुन उतरहवले. 

ह्या अचानक िल्ल्यामुळे गाांधीजी चहकत झाले. उभे राहून ते त्तशपायाचा जबाब घेण्यास 

जात िोते तोच समोरुन येणारा घोडेस्वार म्िणाला, “गाांधी, िे सवश मी पाहिले आिे तयाच्यावर केस 

करायची असेल तर मी साक्षी देईन.” 

िा घोडेस्वार एक गोरा िोता. आणण गाांधीजींचा चमत्र िोता. 

गाांधीजींनी उिर ददले, “नािी रे भाई, तयात केस काय करायची ? िा तर आमच्या दुसऱ्या 

इतर लोकाांप्रमाणे वागत असेल, तसा माझ्याबरोबर वागला.” 

चमत्र म्िणाला, “नािी, नािी, अशा माणसाांना तर धडा त्तशकवायलाच िवा.”  

गाांधीजींनी समजाहवले, “सवशच गोरे आम्िाला ‘मजूर’ समजून हतरस्कार करतात तया ह्या, 

हबचाऱ्या अज्ञानी त्तशपायाचा काय दोर्ष ?” 

नांतर ह्या गोऱ्या चमत्रानीं त्तशपायाला समजहवले तेव्िाां तयाने गाांधीजींची माफी माहगतली. 
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३८. ममत्र च्य  ह त च  म र 

मीर आलम नावाचा एक पठाण दणक्षण आहिकेत रिात िोता. गाद्या भरुन हवकणे व 

तयातून हनवाशि करण्याचा तयाचा व्यवसाय िोता. 

ह्या मीर आलमला गाांधीजींची साधारण ओळख िोती. तो काम-काजाच्या वेळी तयाांचा 

सल्ला घेई आणण तयाांचा आदर करीत असे. गाांधीजींनी दणक्षण आहिकेत सतयाग्रिाची चळवळ 

उभी कली तयात िा पठाण रस घेत असे. 

आता असे घडले की, सतयाग्रि करीत असता, गाांधीजी व दुसरी खूप  कििंदी माणसे 

बिादुरीने जेल-मिालमध्ये गेले. शेवटी सरकारनी नमते घेतले आणण समझोता झाला. हकतयेकाांना 

िा समझोता झालेला आवडला नािी. मीर आलमला पण आवडले नािी. गाांधीजींचा तयाला राग 

आला. 

तया देशात एक खूपच वाईट आणण अपमानकारक कायदा झाला िोता. आपल्या लोकाांनी 

सवाांनी सरकारी परवानगी काढायची आणण तयावर दिा बोटाांचे ठसे द्यायचे. ते बरोबर घेऊन 

हफरायचे. 

परवानगी जवळ नसेल तयाांना त्तशक्षा िोई ! असा तो कायदा िोता. कििंदी लोकाांनी तया 

कायद्याहवरुद्ध सतयाग्रि केला िोता. समझोता असा झाला की, ज्याांना इच्छा असेल तयाांनी 

परवानगी काढायची आणण ज्याांना काढायची नसेल तयाांना न काढण्याची सूट. 

सतयाग्रिाचा हवजय झाला सरकारनी गाांधीजींना तुरांगातून सोडले. दुसऱ्या सवश 

सतयाग्रिींना पण सोडले. नांतर हवजय साजरा करण्यासाठी सभा भरली. 

सभेत मीर आलमने उभे राहून साांहगतले, “ह्यात आपला हवजय कसला झाला ? परवानगी 

काढायची तर राहिलीच ना ?” 

गाांधीजींनी समजाहवले, “ज्याांना काढायची नसेल तयाांना सूट आिे. तुम्िी नका काढू." 
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“आणण आपण ?” 

“मी तर सवाांत पहिल्याांदा काढून देईन. दिा बोटाांचे ठसे पण देईन.” “लोकाांना सांशय 

आिे की, तुम्िी सरकार जवळून लाच घेतली आिे.” 

“असे माझ्यासाठी कुणी मानणार नािी.” 

“ठीक आिे. पण मी ईश्वराची शपथ घेऊन साांगतो की, जो कुणी परवानगी घेण्यास 

पाहिल्याांदा जाईल तयाला मी ठार करीन.” 

गाांधीजी म्िणाले, “चमत्राच्या िाताने मी आनांदाने मरेन पण सतय सोडणार नािी.” 

ह्या गोष्टीला तीन महिने झाले. परवानगी काढण्याची तारीख आली. गाांधीजी व दुसऱ्या 

पुढाऱ्याांनी सवाांत पहिले परवानगी काढण्यास जाण्याचे ठरहवले िोते. 

मीर आलम सभेत घेतलेली शपथ हवसरला नव्िता. रागातच तो मनात म्िणाला, “बघतो 

ते कसे परवानगी काढतात ते !” असे म्िणून दोन-तीन पठाण चमत्राांना घेऊन तो रस्तयात उभा 

राहिला.” 

पठाणाांनी नमस्कार केला नािी म्िणून गाांधीजींनी स्वतःच नमस्कार केला आणण हवचारले, 

“कसे आिात ?” तयाने रागात, डोके िलवून उिर ददले. “चाांगला आिे.” 

वेळ िोताच घोळका परवानगी काढण्यास हनघाला. मीर आलम व तयाचे चमत्र पाठोपाठ 

हनघाले. थोडे अांतर दूर राहिले तेव्िा मीर आलम गाांधीजींच्या जवळ येऊन म्िणाला, “कुठे 

हनघालात १" 

 “दिा बोटे देऊन परवानगी काढण्यास. तुम्िाांला यायचे असेल तर तुम्िी पण चला. तुम्िाांला 

बोटाांचे ठसे द्यायची जरुरी नािी. 
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असे गाांधीजी म्िणाले, तोच पाठीमागून गाांधीजींच्या डोक्यावर दाांडक्याांचा जोरदार प्रिार 

झाला. ते पहिल्याच फटक्यात बेशुद्ध िोऊन पडले. बेशुद्ध झाल्यावर पण पठाणाांनी दाांडक्याांचा 

व काठ्याांचा प्रिार चालूच ठेवला. 

गाांधीजी बरोबर दुसरे पुढारी िोते. ते वाचहवण्यास जात असता, तयाांनािी मार बसला. 

मारून पठाण पळून गेले पण रस्तयाने जाणाऱ्याांनी तयाांना पकडून पोत्तलसाांच्या स्वाधीन 

केले. 

बेशुद्ध स्स्तथीतच लोकाांनी गाांधीजींना उचलून शेजारच्या घरात नेऊन झोपहवले व 

तयाांच्यावर उपचार केले. तयाांचा ओठ चचरला गेला िोता, दाांताना इजा झाली िोती आणण 

बरगड्यामध्ये दुखत िोते. 

थोड्यावेळानी शुद्धीवर आल्यावर गाांधीजींनी पहिला प्रश्न काय हवचारले असेल ? 

“मीर आलम कुठे आिे?” 

उपचार करणाऱ्याांनी साांहगतले की, तुम्िी आता आराम करा. तयाला अन् तयाचा चमत्राांना 

पोत्तलसाांनी पकडले आिे.  

“नािी, नािी ह्या लोकाांना लगेच सोडवायला िवे.” असे म्िणून तयाांनी पोत्तलसाांच्या 

वररष्ठास पत्र त्तलहून कळहवले की, ह्या पठाण चमत्राांना त्तशक्षा व्िावी असे मी इस्च्छत नािी, तयाांना 

सोडावे अशी माझी हवनांती आिे. 

ह्या पत्राचा मान ठेवून पोत्तलसाांनी मीर आलम व तयाच्या चमत्राांना सोडले, पण पाठीमागून 

गोऱ्या लोकाांनी टीका केल्यामुळे पोत्तलसाांनी तयाांना पुन्िा पकडले आणण सिा महिन्याची त्तशक्षा 

करवली. 

ह्या माराच्या पररणामामुळे गाांधीजींचे पुढचे दाांत गेले. तो खड्डा तयाांच्या चेिऱ्याचा सुांदर 

अलांकार आिे. तो सतयाचे पालन करीत असता चमळाला आिे, चमत्राने ददलेला आिे आणण प्रेमाने 

झेललेला आिे. 
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३९. मीर आलम भक्त झ ल  

ह्या कथेचा खरा भाग तर ह्यापुढेच येत आिे. दणक्षण आहिकेच्या सरकारने स्वतःचे वचन 

पाळले नािी म्िणून गाांधीजींनी पुन्िा चळवळ सुरू केली. 

लोकाांना सूचना ददली की, सरकारने धोका ददला आिे. सवाांना पुन्िा सतयाग्रि करायचा 

िोता. सवाांनी खूप आनांदाने पखानगी काढली िोती. ते करून तयाांची िोळी करायची िोती. म्िणून 

ज्याांना चळवळीत एकत्र व्िायचे िोते, तयाांना स्वतःच्या परवानग्या पाठवायच्या िोतया. 

लोक वेडे झाले. गाांधीजींच्या समोर परवानग्याांचा वर्षाशव झाला.  

िोळी करण्याचा ददवस नक्की झाला. तया ददवशी मोठी सभा भरली व सभेमध े

परवानग्याांचा ढीग झाला. 

गाांधीजींनी हवचारले, “बोला, बांधूनो, सवाांनी अगदी खुशीने परवानग्या जाळण्यास ददल्या 

आिेत ना?" 

“िोय, अगदी खुशीने ददल्या आिेत?" “अजून कुणाला परत घ्यायच्या असतील तर 

साांगा.” “नािी, नािी, आम्िाला, परत घ्यायच्या नािीत.” 

“बधा िां, चळवळ सोपी नािी. तुरांगात जावे लागेल.” 

 कािी हफकीर नािी. िोळी करा.” 

इतक्यात एक पठाण सभेत उभा राहिला. 

“गाांधीभाई, ध्या िी माझी परवानगीपण जाळा, माझ्या अपराधा बद्दल मला माफ करा. 

मी आपल्याला ओळखले नव्िते. आपण खरोखर शूर आिात.” 

गाांधीजींनी तयाचा िात जोरात दाबला. सबांध सभा टाळयाांच्या गडगडाटाांनी गाजत राहिली 

आणण गाांधीजींनी घासलेट ओतून परवानग्याांची िोळी केली.  

तेव्िाांपासून मीर आलम गाांधीजींचा भक्त झाला. आणण गाांधीजींची इच्छा नसून तयाांचा 

अांगरक्षक म्िणून बरोबर रिावयास लागला.  
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४०. भयांकर तुफ न 

गाांधीजी थोडे ददवस देशात राहून परत दणक्षण आहिकेला जाण्यास आगबोटीत बसले. 

िी तयाांची सफर दुसाऱ्यादा िोती. कस्तुरबा व मुळाांना ह्यावेळी बरोबर घेतले िोते. रस्तयात समुद्रात 

तुफान सुरु झाले. प्रवाशाांच्या पोटात अन्न पण राित नव्िते. ते घाबरले तरीिी खुश िोते. तयावेळी 

गाांधीजींनी सवाांची सेवा केली व धैयश ददले पण खरे तुफान तर डरबनला िोणार िोते. 

डरबनच्या गोऱ्याांना बातमी चमळाली िोती की, गाांधीजी, पुन्िा येत आिेत. ते म्िणू लागले, 

“पुन्िा िा आमच्या देशात येत आिे? तयानीच कििंदुस्थानमध्ये जाऊन आमची बदनामी केली आिे 

ना? तया गाांधीनेच आमचे नाव सबांध जगात बदनाम केळे ना? बसू, तयाला परतच पाठवा.” 

कुणी म्िणाले, “िा गाांधीच आपल्याला सुखाने राहू देत नािी आणण प्रतयेक गोष्टीत 

“मजूर'' लोकाांना आपल्या हवरुद्ध उिेजजत करतो. बस तयाला आपल्या हकनाऱ्यावर पायच ठेवू 

द्यायचा नािी.” 

दुसरा मोठ्याने म्िणाला, “आणण आता तर तो आपल्या बायको-मुलाांना पण बरोबर घेऊन 

येत आिे. तयाला आपल्या देशात रिायचे आिे. बघूया तो कसा प्रवेश करतो आिे ते?” 

हतसरा ओरडला, “अरे, माहिती आिे? तो एकटा येत नािी. दोन आगबोटी भरुन बरोबर 

मजुराांना पण बरोबर घेऊन येत आिे.”  

“पुरे, पुरे, तयाला येऊच देऊ नका.” 

“सरकारकडून मनाई हुकूम काढवा.” 

“सरकारने जर ऐकले नािी तर आपणच गाांधीला उचळून समुद्रात फेकू.” 

डरबनच्या गोऱ्याांनी खरे-खोटे खूप ऐकले िोते. ते खूपच उिेजजत झाले िोते. 

 गोऱ्याांच्या क्रोधाची गाांधीजींना कािीच कल्पना नव्िती. तयाांची बोट डरबन बांदरात येऊन 

पोिचली. 
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बांदरातरील अचधकाऱ्यानी साांहगतले की, “दूर रिा दूर रिा. येथे आता उतरण्यास परवानगी 

नािी, तुमच्या देशात प्लेग चालू आिे. म्िणून तुम्िाला  क्वारांटाईन मध्ये रिावे लागेल.” 

पण आमच्या बोटीत कुणी आजारी नािी.” 

“ते कािी नािी. क्वारांटाईनमध्येच रािावे लागेल.” 

“हकती ददवस?” 

“२३ ददवस,” 

गाांधीजी चहकत झाले. बांदरावरीत अचधकारी इतके कडक का वागत आिेत? िळूिळू 

डरबनच्या गोष्टी कानावर येऊ लागल्या. तसे रिस्य समजू लागले.  

कोणी आगबोटीतील प्रवाशाांना दम भरू लागले, “अरे, परत जा-नािी तर समुद्रात बुडवून 

देतील ? 

कुणी आगबोटीच्या मालकास दम भरू लागले, “तुझ्या बोटी कििंदुस्थानला परत घेऊन जा. 

नािी तर फुकट मरशील.” पण धन्य आिे तयाांची की कुणी घाबरले नािी. की, कुणी िलले नािी. 

२३ ददवस समुद्राची िवा खात मजेत गेले. क्वारांटाईन सुटले. सवश कििंमतीने डरबन बांदरात 

उतरले. गोरे पिातच राहिले.  

तेवढ्ात एका अचधकाऱ्याने सांदेश पाठहवला. “गाांधीना साांगा की, ददवसा उतरू नका, 

नािी तर जजवास धोका आिे.” 

पण एका चमत्राने हवचारले, ''गाांधी, तुम्िाांला भीती वाटते ?” 

“नािी, मला तर कसलीच भीती नािीं.” 

“तर मग चला ददवसाच मी तुमच्या बरोबर आिे. अांधारात जायला आपण कािी चोर 

आिोत ?” 
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गाांधीजींनी कुटुांबास एका गाडीत पाठवून ददले. ते तया चमत्राबरोबर चालत डरबन शिरात 

दाखल झाले. 

रस्तयावर चालत असताना थोड्या अांतरापयांत तर कुणी तयाांना ओळखले नािी. पण नांतर 

हकतयेक गोरी मुळे जात िोती, तयाांच्या पािाण्यात ते आले. तयाांच्या सारखा फेटा बाांधणारा ह्या 

देशात एकटाच म्िणून लगेच ते ओळखले गेले. 

तयाांना पाहिले, व मुलाांनी ओरडण्यास सुरुवात केली. 

“गाांधी! गाांधी!” 

“तयाला मारा-मारा!” 

“तयाला पकडा-पकडा!” 

पहिल्याांदा आरडा-ओरड केली. तयानांतर खडे मारू लागले. नांतर तया मुलाांबरोबर मोठी 

माणसे पण आली. 

तया चमत्रानी साांहगतले, “आता तर जीव घेऊन पळायला िवे ि. चला. ररक्षात बसून पळू 

या.” 

गाांधीजी म्िणाले, “ररक्षात ?” माणसाने िाांकणाऱ्या गाडीत बसणे तर मला पसांत नािी.” 

“अरे चमत्रा, पसांत आणण ना पसांत, ह्या ढगाांचा घेराव िोईल, तयाआधी पळून जायला िवे.” 

चमत्राने ररक्षा बोलावली, मन मारुन गाांधीजी तयावर चढण्यास जात िोते, तोच तो घोळका 

ररक्षावाल्यावर तुटून पडला. 

“खबरदार! तयाला बसहवले तर! तुझी ररक्षा तोडून टाकू! तुझे डोके फोडू ! 

हबचाऱ्या ररक्षावाल्या िबशाचे काय चालणार ? 

तो तर “खा” (नािी.) असे तयाच्या भार्षेत साांगून जीव घेऊन पळाला. 
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पुढे गाांधीजी व मागे घोळका. असे करता करता घोळका मोठा झाला व गाांधीजींचा मागे 

मोठी चमरवणूक हनघाली. 

 तुफानी घोळक्यामधून एका सशक्त मुलाने पुढाकार घेतला. तयाने गाांधीजींच्या 

चमत्राला गाांधीजींपासून वेगळे केले.  

मग काय हवचारावे ? गाांधीजींवर त्तशव्या व दगडाांचा वर्षाशव झाला. एकाने जवळ जाऊन 

तयाांचा फेटा उडवून ददला. दुसऱ्या एका मजबूत गोऱ्याने थप्पड व लाथ मारली. 

गाांधीजींचे आता काय चालणार? ते तर चक्कर येऊन पडणारच िोते.  तेवढ्ात शेजारच्या 

घराच्या सळया िातात आल्या. तयाचा आधार घेऊन थोडा वेळ थाांबले व ते पुढे चालले. 

अशा आणीबाणीच्या प्रसांगी तेथून एक शूर गोरी बाई चालली िोती. ती डरबनच्या 

आचधकाऱ्याची बायको िोती. गाांधीजींना ती ओळखत िोती. ती गाांधीजींजवळ धावत आली 

आणण ऊन नव्िते तरी पण छत्री उघडून तयाांच्या डोक्यावर धरून बरोबर चालू लागली. ह्या शरू 

बाईबद्दलच्या आदरामुळे घोळका जरा दूर राहिला. तरीसुद्धा अजून कुणी कुणी थप्पडीचा स्वाद 

चाखवून जात िोते. 

तया दरम्यान पोत्तलसाची माणसे येऊन पोिचली. तयाांनी तुफानी घोळक्यास दूर केले आणण 

गाांधीजींच्या इच्छेप्रमाणे डरबनचा प्रत्तसद्ध व्यापारी आणण गाांधीजींचा पारशी चमत्र रुस्तमजी याांच्या 

घरी पोिचहवले. 

गोऱ्याांचा तुफानी घोळका तयावेळी तर दूर झाला; पण पुन्िा रात्री पारशी रुस्तमजींच्या 

घरासमोर िजारो गोरे एकत्र झाले आणण िल्ला करू लागले. 

“गाांधींना आमच्या ताब्यात द्या, नािीतर घर जाळू.” 

पण रुस्तमजी शेठ घाबरणार नव्िते. 
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ह्यावेळी डरबनच्या पोलीस अचधकाऱ्याांनी खूपच हुशारीने काम केले. तयाने तयाांच्या 

हवश्वासू अचधकाऱ्यास घरात पाठवून गाांधीजींना सांदेश पाठहवला की, वेश बदलून तुम्िी येथून 

हनघून जा. दुसऱ्या बाजूला स्वत: घोळक्यात जाऊन तयाांना गुांगवत ठेवू लागला. 

पारशी रुस्तमजीच्या घराच्या दरवाजामध्ये टेबल ठेवून तयावर चढून चतुर 

अचधकाऱ्याने लोकाना गोष्टींत गुांताहवले. तो तयाांना गाणे त्तशकवू लागला. 

चालो गाांधीने दइए फाांसी ! 

आांबत्तलया डाळे – 

चालो गाांधीने दइए फाांसी ! 

घोळका रांगात येऊन म्िणत िोता. अचधकारी स्वतःच्या मनात म्िणत िोता. “ओरडा करत 

रिा. मुलाांनो पण दरवाज्याचा ताबा तर माझ्या िातात आिे.” बािेर असा तमाशा चालू िोता 

तयावेळी घरात गाांधीजींना तया अचधकाऱ्यानी देशी त्तशपायाचा पोशाख ददला. आवडो न आवडो 

तरीसुद्धा तयाांनी तो घातला. नांतर घरातून दोघे बाजूच्या वखारीत त्तशरले. शेवटच्या एका वखारीचे 

दार उघडले, तयाांतून दोन त्तशपाई बािेर हनघाले, घोळक्यात त्तशरले आणण हनघून गेले. तयाांच्या समोर 

कुणाचे लक्ष जाणार ? 

लोकाांचे मन तर तया गाण्यात िोते. 

चालो गाांधीने दइए फाांसी ! 

चालो गाांधीने दइए फाांसी ! 

आांबत्तलया डाळे --- 

चालो गाांधीने दइए फाांसी ! 

गाांधीजी हनसटून गेल्याची बातमी कळताच लगेच तया अचधकाऱ्याने डाव बदलला. तयाने 

तया घोळक्यास साांहगतले, “चला आता फार झाले. आता सवश घरी जा.” 
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“नािी, गाांधीना घेऊन या; गाांधीना घेऊन या!” 

अचधकारी जरा िसून म्िणाळा, “पण तुमची त्तशकार हनसटली असली तर ?” 

“अरे, हनसटून कशी जाईल? येथे एवढे सगळे उभे आिेत ना ?” 

“मी तुम्िाला साांगतो ना की, त्तशकार तर तुमच्या िातून हनसटून गेला !” 

“खोटे, खोटे! आम्िी मानीत नािी.” 

“तुमच्या वृद्ध फौजदाराची गोष्ट खरी वाटत नसेल तर घर तपासा, पण दोन-चार माणसाांचे 

पांच असेल तर घरात त्तशरून देईन.” 

लोकाांनी पांच पाठवून खात्री केली. तयाांची खात्री झाली की, गाांधीजी तर सटकले िोते. 

नांतर िसतमुख फौजदाराने साांहगतले, “बघा, तुमच्या पोत्तलसाांचा मान ठेवला नािी. म्िणून पोलीस 

तुमच्या बरोबर डाव खेळले ! आम्िी तर तुमचे नोकर, कुठल्यािी मागाशनी आम्िाला कतशव्य 

करायला िवे ना ? आता कृपा करुन जा. पोत्तलस जजिंकले व तुम्िी िरलात ?'' 

रागावलेले लोक सात मजली िसत हनघून गेले. हकतयेक ददवस हनघून गेले. गाांधीजींचा 

मार बरा झाला दांगा करणारे गोरे थांड पडून काम धांद्यास लागले. 

मारणारे गोरे समजत िोते की, तो 'मजूर' बॅररस्टर आपल्याला सोडणार 

नािी. केस करील व त्तशक्षा देईल. 

सरकार रोज वाट पिात िोते की, गाांधी, आज दावा करतील, उद्या तक्रार नोंदवतील. 

पण गाांधीजींचा मागश वेगळा िोता. तयाांनी तर मारणाऱ्याांना अपररचचत समजून मनापासून 

माफी ददली िोती. 

एक ददवशी तेथील एका मोठ्या अमलदारानी गाांधीजींना बोलावून साांहगतले, “गाांधीजी, 

तुम्िाांला इजा झाली. तयाबद्दल आम्िी खरोखर ददलगीर आिोत. अपराधी गोरे आिेत म्िणून तयाांना 
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त्तशक्षा िोणार नािी असे समजू नका. सरकारची इच्छा आिे की, तुम्िी मारणाऱ्याांना ओळखून 

दाखवावे.” 

गाांधीजींनी-शाांतपणे उिर ददले : 

“तुमच्या भावनेबद्दल उपकार मानीत आिे पण मला कुणाबद्दल क्रोध नािी.” 

“पण तुम्िी अपराध्याांना ओळखाल तर खरे ना?” 

“क्वचचत, एखाद-दुसऱ्यास ओळखीन, पण तया हबचाऱ्याांचा कािी दोर्ष नव्िता असे मी 

मानीत आिे.” 

“असे का म्िणता, गाांधीजी? तया दुष्टाांनी तुम्िाांला मारले नव्िते का ?” 

गाांधीजींनी उगीच आड-पडदा न ठेवता तयाांना साांहगतले, “तुमच्या सारख्या पुढाऱ्याांनी 

तयाांना प्रोतसािान ददले म्िणूनच तयाांनी दांगा केला. म्िणून  खरे गुन्िेगार तर तुम्िीच आिात. तयाांना 

हबचाऱ्याांना त्तशक्षा का करू ?” 
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४१. आपल्य  प प चे फळ 

गोरे जेव्िा आपल्याला ‘मजूर' म्िणत िोते तेव्िाां आपल्याला वाईट वाटत िोते. 

मग जेव्िाां आपण िररजनाांना भांगी असे म्िणतो, तेव्िाां तयाांना काय वाटत असेल ? 

तयाांचा आपण हकती तरी अपमान करतो ना ? तयाांना आपण स्पशश करीत नािी, तयाांना 

आपल्या गावात रािण्यास बांदी, तयाांना जर गावातून हनघायचे असेल तर ओरडा करीत हनघायचे! 

“दूर रिा, माय-बाप!” 

“स्पशश करू नका, माय-बाप!” 

“तुमचे भांगी आिोत. माय-बाप!” 

हकती भयांकर अपमान ! 

ते पाण्यात्तशवाय तळमळत, पण आपल्या हवहिरीवर तयाांना पाणी भरण्याचा अचधकार 

नव्िता. 

गावातील सवश मुले शाळेत त्तशकत, पण तयाांच्या मुलाांना प्रवेश नसे अथवा तयाांना दूर 

बसहवण्यात येई. 

रेल्वे गाडीत सवश बसत पण भांगी येताच “जागा नािी.” असे जोरात ओरडत असत. 

मांददरात सवश देव-दशशनास जात; पण तयाांच्यासाठी मांददराची दारे बांद. 

िे काय लिानसे दुःख आिे ? 

ते आपले आांगण स्वच्छ करतात, आपले गाव साफ करतात, आपले कपडे हवणून देतात, 

तरी पण आपल्याला तयाचे कािी नािी. ह्या सेवेच्या बदल्यात आपण तयाांना काय देतो ? आपल्या 

जेवणात उरलेला उष्टा तुकडा ! 
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आपल्या पापाांना अांत नािी, मग आपण देश-परदेशाांत का तुच्छ ठरणार नािी ? ईश्वराने 

आपल्याला आपल्या पापाचे फळ ददले आिे. असे गाांधीजी मानीत असत. म्िणूनच ते िररजनाांची 

सेवा करीत िोते आणण िररजनाांना स्पशश करण्यात पाप नािी, पण पुण्य आिे असा उपदेश करीत 

िोते. 
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४२. हररजन पनहल  

 एका गावात सभा िोती. तयाांत गाांधीजीचे भार्षण िोते.  

गाांधीजीचे भार्षण ऐकण्याची कुणाची इच्छा नसणार ? गावातून वाणी हनघाले, ब्राह्मण ण 

हनघाले, पटेल, रजपूत हनघाले, लोिार व सुतार हनघाले, तेली आणण चाांभार हनघाले, अठरािी वणश 

हनघाले. 

भांगीवाड्यातील भांगी म्िणाळे, अरे चला, आपण पण सभेला जाऊया. आपले बापूजी 

येणार आिेत. तयाांच्या सभेला न जाऊन कसे चालेल ? 

ते पण सभेला गेले. 

सभावाल्याांनी भांग्याांना ओळखले, “अरे, िे तर भांगी आिेत ! अरे, येथे नािी, येथे नािी ! 

परत जा, परत ! सभेत तुमचे काय काम ?” सभेत हबचाऱ््याांचे कािीिी काम नािी. 

“माय, बाप, आम्िाला बसवा ना ! बापूजी, तर आमचे पण आहित ना ?” 

कुणाला तरी दया आली, नांतर सभावाल्याना समजवून भांग्याांसाठी थोडी  दूर जागा केली. 

“बसा येथे; पण बघा ि, जवळ येऊन कुणाला त्तशवू नका.” 

“नािी, माय-बाप, जवळ नािी येणार.” 

सभा चचक्कार भरली. वेळ िोताच, गाांधीजींचे सभेत आगमन झाले. ‘वांदे मातरम्’ मिातमा 

गाांधीकी जय! “अशा जयघोर्षाने सभा गाजली. दूर बसलेल्या िररजनाांनी पण जय-जयकार केला, 

आणण वर डोके करुन बापूजींना पाहू लागले. 

गाांधीजी तर आले तसेच मांचावर भार्षण करण्यास चढले. क्षणभर चारी-बाजूांना नजर 

हफरहवली. ती तर गाांधीजींची बारीक नजर ! दूर िररजनाांचा घोळका बसला िोता. ते तयाांनी लगेच 

ओळखले. 

गाववाल्याांना बोलावून हवचारले, “ते का दूर बसले आिेत ?” 
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“मिातमाजी, ते तर िररजन आिेत.” 

“तयाांना सवाांबरोबर बसवा तर!” 

गाववाले डोके खाजवू लागले. 

“तयाांना सभेत घेतले नािी तर, मी तयाांच्या मधे जाऊन भार्षण करीन.” 

असे म्िणून गाांधीजी सभातयाग करुन स्वत:च्या हप्रय िररजनाांबरोबर एकत्र झाले. 

गावातील हकतयेक धाडशी पुरुर्षपण तयाांच्याबरोबर गेले. िररजन बाांधवाांचा आनांद तर गगनात 

मावेना. तयाांनी आशीवाशदाचा वर्षाशव केला.  

“खूप जगोत. आमचे बापूजी खूप जगोत आमचे बापूजी!” 
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४३. आश्रम त हररजन 

गाांधीजींनी साबरमतीच्या हकनाऱ्यावर आश्रमाची स्थापना केली. तेव्िा जािीर केले िोते 

की, कोणी योग्य िररजन आलाच तर तयाला आश्रमात प्रवेश देऊ. 

लोकाांनी हवचार केला की, िे तर असे साांगतात, पण िररजन कुठे तयाांच्या आश्रमात 

येण्यास ररकामा असणार ? असे म्िणून ऐकून न ऐकण्यासारखे केले. व गाांधीजींच्या आश्रमात ते 

मदत करीत राहिले, आश्रमाचा खचश कसा चालत आिे. ह्याची गाांधीजींना चचिंता राहू ददली नािी.  

असे थोडे ददवस गेले तोच खरोखर एक िररजन-कुटुांब तेथे आले. पती, पतनी व तयाांचे 

तान्िे मूल, त्तशवाय ते ठक्कर बापाच्या ओळखीमुळेच आले िोते. 

गाांधीजींनी हवचार केला, ईश्वरानी तयाांना आमची परीक्षा घेण्यासाठी पाठहवले आिे. 

येणाऱ्या िररजन बांधूला तयाांनी हवचारले, आश्रमातील हनयम माहिती आहित ना ? 

“िोय” 

“तुम्िी पालन करू शकाल?” 

“िोय” 

“तर मग आनांदाने या आश्रमाला स्वतःचे घर बनवा.” 

अशा प्रकारे िररजन कुटुांब आश्रमवासी झाले. सवाांबरोबर राित. सवाांबरोबर काम करीत, 

सवाांबरोबर भोजन घेत. 

आश्रमात कािी सवशच समजूतदार नव्िते. खूप-जण तर खाली वर झाले, पण गाांधीजींनी 

तयाांना साांहगतले : 

“मला तर िे िररजन पाहिजेत. ज्याांना ह्या धमाशचे पालन करायचे नसेल तयाांनी आनांदाने 

आश्रमाचा तयाग करावा. मग तो माझा पुत्र असो या माझी पतनी असो.” 
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गावात पण बातमी पसरली की, गाांधीजींच्या आश्रमात तर िररजनाला ठेवले आिे. 

“अरे, ह्याांनी तर साांहगतले तसेच केले अशा भ्रष्टाचारात आम्िी कुठून मदत केली. “असे 

म्िणून सनातनी शेटजींनी आपली मदत बांद केली. 

मगनलाल गाांधी आश्रमाची व्यवस्था साांभाळीत तयाांनी गांभीर चेिरा करून साांहगतले, 

“बापूजी धान्याची कोठारे ररकामी झाली आिेत. येतया महिन्यात काय करायचे ?” 

गाांधीजींनी धैयश ददले, ''ईश्वरावर हवश्वास ठेवा. खचश सांपेल तेव्िा िररजन वाडीत जाऊन 

राहू आणण मजुरी करून पोट भरू या. पण सतयाला सोडायचे नािी.” 
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४४. दोन ऐनतह शसक कूच 

सतयाग्रिाच्या स्वतःच्या चळवळीत गाांधीजी कधीकधी 'कूच’ चा कायशक्रम ठेवत िोते. तसे 

एक कूच दणक्षण-आहिकेत तयाांनी केले िोते, आणण दुसरे कििंदुस्थानात 'दाांडीकूच’ ह्या नावाने 

प्रत्तसद्ध झाले. 

दणक्षण आहिकेच्या सतयाग्रिामध्ये जेव्िा सरकारने मयाशदा ओलाांडली तेव्िाां गाांधीजींनी 

तीन पाऊां डाच्या कराहवरुद्ध युद्ध पुकारले आणण िजारो मजुराांना चळवळीत सामील िोण्यास 

साांहगतले. बघता, बघता मजूर शेती आणण कारखाने सोडून येऊ लागले.  

गाांधीजी हवचार करू लागले की ह्या सवाांना पकडणे सरकारला भाग पडेल असा सतयाग्रि 

कोणता ? 

तयाांना कुणी न केलेली कल्पना सुचली. ह्या हवशाल घोळक्यास घेऊन पायी कूच करावे 

आणण परवानगी त्तशवाय ट्रान्सवालच्या िद्दीत जाऊन परवानगीच्या न्यायाचा भांग करावा. 

तयाप्रमाणे तयाांनी कूच केले. घोळका २२११ माणसाांचा बनलेला िोता. तयाांत १२७ स्त्स्त्रया 

िोतया. मजुराांनी आपल्या मुलाांना पण बरोबर घेतले िोते. आवश्यक सामानाांची गाठोडी पण 

घेतली िोती. 

तयाांनी िद्द ओलाांडून कायद्याचा भांग केला, पण कोणीच पकडले नािी. रात्री मुकाम केला 

तेथे तया सांघाला झोपेत ठेवून पोत्तलस गाांधीजीना एकयालाच पकडून घेऊन गेले.  

सकाळी सांघाला समजले, तयाांचा ‘कूच’ मधे रस वाढला. दुसऱ्या ददवशी गाांधीजी 

जाचमनावर सुटून आपल्या सैन्याांत आल्यामुळे खूपच उतसाि वाढला.  

दुसऱ्या ददवशी गाांधीजींना पुन्िा पकडले, पुन्िा जाचमनावर सोडले आणण ते टोळीत येऊन 

चमळाले सवाशना आनांद झाला. 
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घोळका दूर दूर मजल करीत िोता. रस्तयात एक मुल आजारी िोऊन मरण पावले, दुःख 

झाले, तरी पण, कूच तर पुढे चालूच लागले. 

मुकाम असे तेथे तांबूची, जेवणा-खाण्याची, साफ-सफाईची धाांदल असे. मुकामाांतील कििंदी 

व्यापारी प्रेमाने जेवणाच्या त्तशध्याची व्यवस्था करीत.  

शेवटी हतसऱ्याांदा गाांधीजींना पकडले. तयाांवेळी तयाांना जाचमनावर न सोडता त्तशक्षा 

झाल्यावर जेलमध्ये रवाना केले. 

पुढच्या मुक्कामात टोळक्याला पकडून दोन स्पेसल आगगाड्याांत बसहवले.   

‘दाांडीकूच' ची कथा तर कुणाला माहिती नािी? गाांधीजींनी पूणश स्वराज्याची चळवळ 

करण्याचा हनश्चय केला. तेव्िा तुरुां गाचे दरवाजे उघडण्यासाठी कुठला कायदेभांग करावा ह्याचा 

तयाांनी शोध केला. शेवटी तयाांनी चमठाचा कायदा पसांत केला.  

तयासाठी दाांडीकुचचा कायशक्रम तयाांनी योजला. गाांधीजींनी भीष्म-प्रहतज्ञा घेतली, “रणा-

रणाांतून भटकेन, कावळया कुत्र्याच्या िाती मरेन, पण स्वराज्य घेतल्या त्तशवाय आश्रमात परत 

पाय ठेवणार नािी.” प्रहतज्ञा घेऊन ते हनघाले. 

साबरमती आश्रमातून हनघून, सवश गुजरात हफरुन, गुजरातच्या दुसऱ्या टोकास असलेल्या 

दाांडीच्या समुद्रावर पोंिचायचे आणण पहिल्याांदा स्वतः मीठ तयार करुन कायदेभांग करावा असे 

ठरले िोते. 

आश्रमाांतील ८० जोडीदाराांबरोबर कूच करण्यात आले. रोज दुपारी व राजी रस्तयात 

येणाऱ्या गावात मुक्काम िोई, तेथे खाण्याहपण्याचे िोई, चरखा, टकळी कताई िोई व लोकाांना 

गाांधीजी चळवळीचा सांदेश ऐकवीत. दाांडीकूच च्या दशशनास िजारोच्या सांख्येने लोक जमत असत. 

लोक रोज पकडण्याची वाट पिात पण सरकारनी कूच पूणश िोऊ ददले. शेवटी गाांधीजींनी 

दाांडीच्या सुांदर समुद्रात स्नान करून समुद्राच्या पाण्यामधून मीठ तयार केले. 
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नांतर तर सबांध देशात चमठाची लुटा-लूट चालू िोती. 

सरकारने अशी नीहत ठेवली की, गाांधीजींना पकडायेच नािी; पण देशात दुसऱ्याांवर 

अतयाचार करायचे. अतयाचाराांत स्त्स्त्रयाांवर लाठ्याांच्या प्रिाराांच्या गोष्टी येत असत. गाांधीजी चचडत 

िोते. “काठीचा प्रिर माझ्या डोक्यावर व्िायला पाहिजे. तयाच्या साठी आता मी काय करू ? 

शेवटी तयाांनी धरासणचे अगर लुटण्याचा हनश्चय केला, पण कूच सुरू करण्याच्या आदल्या 

रात्री तयाांच्या सांघाला झोपेत ठेवून पोत्तलस गाांधीजींना घेऊन गेले. 
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४५. र ष्ट्रीय उपव स 

पांजाबमध्ये मातृभूमीचा भयांकर अपमान झाला िोता. अपमानमुळे सवाशचे हृदय जळत 

िोते. सवश देशात सतयाग्रि करण्याचा हनश्चय झाला िोता. 

पण ह्या मोठ्या कायाशचा आरांभ कसा करणार? “गावा-गावातून आणण शिरा-शिराांतून 

सभा भरा” िें करण्या सारखे खरे, पण गाांधीजींना तेवढ्ाांनी सांतोर्ष िोणार नािी. 

“गावा-गावातून आणण शिरा-शिराांतून सांप करा. “ह्यात एक पाऊल पुढे उचलले खरे, 

पण अजून गाांधीजी कािी अचधक अपेक्षा करीत िोते. 

शेवटी सुचले, सबांध देिा एकाच ददवशी चोवीस तासाांचा उपवास करील. 

ते साल १९२१ चे िोते आणण तारीख एहप्रल १३ची िोती. गाांधीजींचा सांदेश पसरला िोता. 

देशाच्या एका टोकापासून ते दुसऱ्या टोकायांत उपवास व प्राथशना ठेवण्यात आल्या. ह्या 

एका ददवशी ह्या हवशाल देशात, तीस कोटी माणसे, नव्िती पण तीस कोटी डोक्याच्या आणण 

साठ कोटी िात व साठ कोटी पायाचा एकच पुरुर्ष िोता. 

िा राष्ट्रीय उपवासाचा ददवस अमर राहिला. 
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४६. प्रेम चे उपव स 

सवश हवद्याथी आणण हवद्यार्थिंनींना माहिती िोते की, कुणालािी मारायचे नािी असे गाांधीजी 

त्तशकवत िोते.    

म्िणून तयाच्या राष्ट्रीय-शाळेत हवद्यार्थयाांना माराची जरा पण भीती नव्िती. कोणी त्तशक्षक 

मारण्यास जाई, तर हवद्याथी उभा राहून हवचारू शके की, बापूजी, मारण्यास नािी म्िणातात 

आणण तुम्िी का मारता ? 

गाांधीजी, कुठल्यािी मुलाची चूक झाली तर तयाला मारीत नसत. दोर्ष देऊन तयाचा 

अपमान पण करीत नसत; पण खूपदा मुले अपराध करीत तेव्िा ते स्वतः उपवास करीत असत. 

अशा प्रकारे एकादा तयाांनी आठवड्याचे उपवास केले िोते. ते म्िणत असत, मुलाांनी चूक 

केली तयात तयाांच्यावर मी क्रोध कसा करणार ? माझ्या स्वत:मध्ये दोर्ष राहिळा असेल, म्िणूनच 

तयाला वाईट काम करण्याचा हवचार झाला. जर मी पहवत्र असेन, तर माझ्या जवळ रािणारे मूल 

वाईट कसे िोऊ शकेल ? जर मी खरी अकििंसा पाळत असेन तर मूल मला घाबरून, आपला 

अपराध लपहवणारच नािी. 

असा हवचार करुन गाांधीजी स्वतः उपवास करीत िोते. 

अशा प्रेमाने कुठले मूल वश झाल्यात्तशवाय राहू शकेल ? 
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४७. मोठ  उपव स 

कििंदू आणण मुसलमानाांना गाांधीजींनी खूपच हवनहवले, पण ते भाांडल्यात्तशवाय राहिलेच 

नािीत. 

आपण एकाच देशाची मुले, आपण भाांडता कामा नये, तरी पण भाांडणे सांपत नव्िती, 

“आपले पूवशज कसे एकजुटीने राित असत तयाचा हवचार करा.” 

तरी पण भाांडणे चालूच. 

“भाांडण्यात एकाचे पण सांस्कार ददसत नािीत म्िणून एक व्िा.'' 

पण भाांडणाच्या आनांदात सांस्काराचा हवचार कुणाळा असणार ? 

“एक झाल्यात्तशवाय स्वराज्य चमळणार नािी.” पण क्रोध उतरला तर स्वराज्याची गोष्ट 

ऐकतील ना? “दोघाांच्या लढाईत हतसऱ्याचा फायदा िोईल िे डोळयासमोर ठेवा.” 

पण डोळयाांत जर क्रोध, वैर असेल तर डोळे कस ेउघडणार ? 

शेवटी बोलून बोलून थकले तेव्िा गाांधीजींनी काय केले? तयाांनी २१ ददवसाच्या उपवासाचे 

कठीण व्रत घेतले. 

ददल्लीत अनसारी सािेबाांचे घर आणण तयात गाांधीजींचा उपवास ! गाांधीजी िसत िसत 

भुकेची दुःखे सिन करीत आणण अनसारीजी भावुक िोऊन तयाांची सेवा करीत. 
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४८. स्वर ज्य 

कििंदचे आजोबा दादाभाई नवरोजजी याांनी स्वराज्याचा मांत्र शोधला. 

लोकमान्य दटळकाांनी तो घरो-घरी पोंिचहवला. गाांधीजींनी स्वराज्यासाठी घरा-घरातून यज्ञ 

चालू केले. 

कििंदच्या आजोबाांनी पुस्तके पालथी घातली व शोधले की, मोठ्यात मोठा रोग भुकेचा 

आिे. 

लोकमान्य दटळकाांनी सिा वर्षाांचा तुरुां गवास सिन करून त्तशकहवले की, भूक स्वराज्यानेच 

भागू शकेल. 

गाांधीजींनी स्वतःच्या तपश्चयेने पुढचा धडा आपणास ददला. 

“देशाचा रोग स्वराज्यानेच नष्ट िोईल आणण स्वराज्य खादीनेच चमळेल.” 

ह्या स्वराज्याची चळवळ मोठे योदे्धच लढू शकतील असे मानू नका. मूल पण तयात सैहनक 

िोऊ शकते. जर तुम्िाला प्रवेश ध्यायचा असेल तर एवढे करा व प्रवेश ध्या. 

हवदेशी कपड्याांचा तयाग करा आणण शुद्ध खादी धारण करा. 

देशासाठी रोज कताई करा. गुलामीचे पोर्षण िोईल असे त्तशक्षण घेऊ नका. देशभक्तीला 

शोभेल असे त्तशक्षण घ्या. 

मातृभार्षा व राष्ट्रभार्षा नीट त्तशका. इांग्रजीरूपी परक्या आईच्या दुधावर आधार ठेवू नका. 

कििंदुस्थान म्िणजे आपली लाखो दररद्रीखेडी म्िणून खेडेगावाांवर प्रेम असू द्या. खेडेगावाांत 

रािण्याचे ठेवा. खेड्याांतील माळ वापरण्याचा अणभमान बाळगा. 

िररजनाांच्या मुलाांना तुमच्या जवळ प्रेमाने बसून त्तशक्षण घेऊ द्या. आपल्याला स्वराज्याचा 

उपभोग ध्यायचा असेल तर सवाांत प्रथम तयाांना स्वराज्य द्यायला पाहिजे. 
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४९. इांग्रज ांन  

 गाांधीजींनी ‘कििंद स्वराज्य’ नावाचे पुस्तक त्तलहून तयात स्वराज्याबद्दलची तयाांची कल्पना 

हवस्तृत केली आिे. पुस्तक वाचक आणण अचधपती ह्याांच्या सांवादरूपाने त्तलिण्यात आले आिे. 

वाचक हवचारत आिे : 

“इांग्रजाांना तुम्िी काय म्िणाल?” 

आपल्याला पण िाच प्रश्न हवचारण्याची मनात इच्छा िोईल. 

अचधपतीच्या रूपाने गाांधीजींनी तया प्रश्नाचे खालील प्रमाणे उिर ददले आिे. आपल्याला 

पण तया उिराांतून गाांधीजींचे हवचार कळू शकतील. 

अचधपती – तयाांना मी हवनयपूवशक साांगेन की, तुम्िी माझे राजा खरे. तुम्िी तुमच्या जोरावर 

आिात की, माझ्या इच्छेमुळे आिात: ह्या प्रश्नाांची चचाश मला करण्याची जरुरी नािी, तुम्िी माझ्या 

देशात रिा. तयाबद्दल पण मला दे्वर्ष नािी. पण तुम्िाला, राजा असून पण नोकराप्रमाणे रिावे 

लागेल तुमचे साांहगतलेले आम्िाांला नव्िे पण आमचे साांहगतलेले तुम्िाांला करावे लागेल. 

आतापयांत तुम्िी ह्या देशातून जे धन घेऊन गेलात, ते तुम्िाांला पचेल पण ह्यापुढे तुम्िी तसे 

कराल ते चालणार नािी. 

तुम्िी कििंदुस्थानात त्तशपाई म्िणून रािणार असाल तर राहू शकाल. तुम्िाांला आमच्याबरोबर 

व्यापारी लोभ सोडावा लागेल.  

तुम्िी ज्या सुधारणाांचा प्रयतन करता तयाला आम्िीं कुधारणाच म्िणतो. आमच्या 

सुधारणाांना आम्िी तुमच्यापेक्षा शे्रष्ठ मानीत आिोत. तसे तुम्िाांला सुचले तर तुमचा फायदा आिे. 

तसे तुम्िाांला सुचले नािी तरी पण तुम्िाला आमच्या देशात देशी िोऊनच रािवयास पाहिजे. 

तुमच्या पासून आमच्या धमाशला बाधा िोईल असे व्िायला नको. तुमचा धमश आिे की, 

तुम्िी राज्यकते असून कििंदूच्यासाठी गाईचे माांस, आणण मुसलमानाांच्या साठी डूकाराचे माांस 
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सोडावे. आम्िी दबलेले िोतो म्िणून बोलू  शकलो नािी पण आमची भावना दुखावली नािी, असे 

तुम्िाांला म्िणायचे आिे? आम्िी स्वाथश ककिंवा दुसऱ्या भीतीमुळे तुम्िाांला साांगू शकलो नािी पण 

आता साांगणे िे आमचे कतशव्य आिे. 

तुम्िी स्थापन केलेली न्यायालये व शाळा कािी कामाच्या नािीत असे आम्िी समजतो. 

तयाच्या बदल्यात आम्िाांला आमची खरी न्यायालये व शाळा िव्या आिेत. 

कििंदुस्थानची भार्षा इांग्रजी नािी पण कििंदी आिे. ती तुम्िाला त्तशकावी लागेल आणण आम्िी 

तर तुमच्या बरोबर व्यविार आमच्याच भार्षेत करू. 

तुम्िी रेल्वे व सोजीरासाठी भरपूर पैसे वापरता, ते आम्िी पाितो. तयाची आम्िाांला जरूर 

वाटत नािी. रत्तशयाची भीती तुम्िाला असेल, आम्िाांला नािी. ते येतील तेव्िा, आम्िी पाहून घेऊ. 

तेव्िा तुम्िी असलात तर आपण बरोबर पाहून घेऊ. 

आम्िाांला हवलायती कापडाची जरूर नािी. ह्या देशात उतपन्न िोणाऱ्या वस्तूांनी आम्िी 

चालवू शकू. तुमचा एक डोळा मॅन्चसे्टर वर आणण दुसरा आमच्या वर असे चालणार नािी. 

तुमचा आणण आमचा एकच िेतू आिे. असे तुम्िी वतशन ठेवाल तेव्िाांच आपली मैत्री राहू 

शकेल. तुमच्याबरोबर िी गोष्ट तुच्छतेने केली नािी.  तुमच्याजवळ शस्त्रबळ आिे. नौकासैन्य 

भरपूर आिे. तयाबरोबर आम्िी तयाच शक्तीने नािी लढू शकणार. पण जर तुम्िाांला वरची गोष्ट 

कबलू नसेल तर आम्िी तुमच्या बरोबर व्यविार ठेवणार नािी. तुमची मजी असेल व शक्य झाले 

तर तुम्िी आम्िाांला कापून टाका तुमची इच्छा असेल तर तोफाांनी उडवा. आम्िाांला जे पसांत नािी, 

ते तुम्िी केले तर, तयात आम्िी तुम्िाांला मदत करणार नािी आणण आमच्या मदतीत्तशवाय तुम्िी 

एक पण पाऊल उचलू शकणार नािी. 

िी गोष्ट तुम्िी तुमच्या सिेच्या अणभमानामुळे िसून काढाल अशी शक् यता आिे. पण तुमचे 

िसणे व्यथश आिे. जर आमच्यात शक् ती असेल तर तुम्िी पिाल की, तुमचा गवश व्यथश आिे. आणण 

तुमचे िसणे तर हवपरीत बुद्धीची खूण आिे. 
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आम्िी तर मानतो की, तुम्िी धमश-परक माणसे आिात. आम्िी तर धमशस्थानातच राित 

आिोत. तुम्िी आणण आम्िी कसे एकत्र झालो िे हवचारणे व्यथश आिे. पण आपल्या सांबांधाचा 

आपण दोघेिी चाांगला उपयोग करू शकतो. तुम्िी कििंदुस्थानला येणारे इांग्रज, इांग्रजी प्रजेचे खरे 

नमुने नािीत; तसेच आम्िी अधे इांग्रजाांसारखे झालेले कििंदी लोक, पण खऱ्या कििंदी प्रजेचा नमुना 

म्िणता येणार नािीं. इांग्रज प्रजा जर सगळे समजेल तर, तुमच्या कायाशचा हवरुद्ध िोईल. कििंदी 

प्रजेने पण, तुमच्या बरोबर सांबांध थोडाच ठेवळा आिे ! 

तुम्िी जर तुमची सुधारणा जी कुधारणा आिे हतला सोडून तुमच्या धमाशचे सांशोधन कराल 

तर, तुम्िी पिाल की, आमची मागणी बरोबर आिे. तयाचप्रमाणे तुम्िाला कििंदुस्थानात रािता येईल. 

असे तुम्िी राहिलात तर तुमच्या पासून आम्िाांला खूप कािी त्तशकायचे आिे, ते त्तशकू आणण 

आमच्यापासून तुम्िाांला खूप कािी त्तशकायेच आिे, ते तुम्िी त्तशकाल. असे करता करता आपण 

परस्पराांचा फायदा करून घेऊया. व जगाचा फायदा करू या. पण ते तर आपल्या सांबांधाचे मूळ 

धमशके्षत्रात ठेवू तेव्िाांच शक्य िोईल. 
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५०. प्रेम 

आपणा सवाांना गाांधीजींवर खूपच प्रेम का आिे ? ह्याचे कारण िे आिे की, तयाांच्या हृदयात 

आपल्या साठी प्रेम उचांबळत िोते. गाांधीजींबद्दल कुणाला वैर नािी ह्याचे कारण मािीत आिे का? 

ह्याचे कारण पण िेच की, तयाांच्या हृदयात कुणाबद्दळ वैर राित नािी. 

गाांधीजी सरकारच्या अतयाचारासमोर लढत िोते. तरी पण खूप इांग्रज ळोक तयाांच्यावर प्रेम 

करीत. ह्याचे कारण पण िेच की गाांधीजी इांग्रजाांवर पण स्वत:च्या मनात प्रेम ठेवीत असत. 

एखाद्या माणसाने वाईट काम केले तर, क्रोध करून तयाला मारणे, िे तर पशूचें काम झाले. 

मनुष्याचे कतशव्य िे आिे की, मनुष्याला प्रेमाने जवळ घ्यावे आणण प्रेमाने तयाला सिन करावे.   

गाांधीजी अशारीतीने कुणाबद्दल वैर ठेवीत नसत. म्िणूनच कोणीिी तयाांचा शत्रू नव्िता. ते 

सवाांवर प्रेमाचा वर्षाशव करीत म्िणून तयाांच्याबद्दल आपल्याला प्रेम उतपन्न िोते. 
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५१. ग ांधीजींची अहहिस  

अकििंसा म्िणजे काय? “कुणाची कििंसा करू नये; कुणाला मारू नये.” 

मनात क्रोध ठेवला तरी कििंसाच म्िणता येईल. म्िणून तशी मनाची पण कििंसा करू नये, 

पण मनात प्रेम ठेवावे, ह्याचे नाव खरी अकििंसा. 

‘पण कुणी जर आपणास मारण्यास आले तर, अकििंसेचे पालन कसे करणार?’ 

खरे पािता, तर तयाचवेळी अकििंसेची परीक्षा िोते ना ? कोणी आपल्याला मारणार नािी 

की, आपल्याला क्रोध करू देणार नािी. तेव्िा तर गुरे देखील अकििंसा पाळत असतात ! 

“परांत ुजर मार खात राहिलो तर आपण घाबरट नािी का? आपण घाबरट कसे असणार? 

आपण मार खाऊन रडत नािी, आपण माराच्या भीतीमुळे पळून पण जात नािी, प्रेमामुळे 

आपणास क्रोध येत नािी, व मारीत नािीत तयात घाबरट कसे िोणार ? 

“असे जर कुणी मारून गेले तर, तयाच्यावर प्रेम करावे िे तर खूप अवघड. तयापेक्षा थप्पड 

मारावी िे सोपे आिे.” 

खरी गोष्ट, अकििंसेचे पालन करणे. सरळ तर नािीच. अकििंसा शुराचा मागश आिे. घाबरटाचे 

तयात काम नािी.  

गाांधीजींनी अशा अकििंसेचे पालन केले आणण आपणा सवाांना पालन करण्याचा उपदेश 

ददला. 
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५२. आत्मबळ 

जगात मारणारी माणसे खूप आरडाओरड करीत आिेत. 

ह्याांनी मला नमस्कार केला नािी, म्िणून ह्याला मारून टाकू.” इतयादी. 

गाांधीजी तर िात करून साांगत भारतीयाांनो आरडा-ओरड्यात चमसळू नका. आणण 

तयापासून घाबरून दूर पण पळू नका. तुम्िी तर आकििंसेचे पालन च करा. सवश लढून थकतील 

तेव्िा, आपणापासून अकििंसा त्तशकतील.  

“अकििंसेचे पालन करण्यास जाल तेव्िा आपल्याला सवश एकत्र िोऊन मारून टाकतील 

असे भय ठेवू नका. अकििंसलेा तुम्िी ओळखत नािीत, म्िणून भीती वाटत आिे. अकििंसेने तर वैरी 

पण शाांत िोत असतो.” 

जगातील प्रजेला ह्या उपदेशावर हवश्वास बसत नािी. 

एक प्रजा लाखो सैन्याचे पोर्षण करते. दुसरी प्रजा पाच लाख.  

हतसरी प्रजा दिा लाख. 

एक प्रजा शांभर लष्करी जिाजे बनवीत आिे. दुसरी प्रजा िजार. 

हतसरी तर दिा िजार. 

ज्याांची हवमाने कमी तयाांना झोप येत नािी. आणण रात्रां-ददवस ती वाढहवण्याची चचिंता 

असते. 

आणण ती फुकट तयार िोत नािीत. कोयावधी पौंडाचा धूर करावा लागतो. 

आणण पौंड म्िणजे काय ? 

पौंड म्िणेज जनतेचा घाम आणण जनतेचे रक्त. गाांधीजींनी अकििंसेची शस्त्रे आपल्याला जी 

त्तशकहवली आिते ती. 
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सतयाग्रि, असिकार, दुःख सिन करणे िी िोत. 

िसऱ्या चेिऱ्याने दुःख सिन करणाऱ्या प्रजेला पाहून अन्यायी हफक्का पडत आिे. 

मारेकऱ्याची पकड सैल िोत आिे.   

तर मग कुठली शक्ती मोठी? तोफेची की, अकििंसेची? कुठले बळ मोठे? तोफबळ की 

आतमबळ? 

गाांधीजी ऐकलेली की वाचलेली गोष्ट साांगत नािीत खूप खूप सांकटे सिन करून तयाांनी 

अकििंसेचे रतन प्राप्त केले िोते. 

अकििंसेमुळेच भारतवर्षाशचा जयजयकार आिे. 
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१. ग ांधीस्तोत्र 

अेनुां जीवनकायश अखांड तपो, 

अम वच्चे बापू अमर रिो; 

अेना जीवनमांत्र समो चरखो, 

प्रभू भारतमाां फरतो ज रिो. 

अम जीवनमाां अम अांतरमाां 

अेनी उज्ज्वळ ज्योत ज्वलांत रिो. 

अम देशना दैतय ने दुबशलता 

अेनी पावक आतम ज्वाल दिो. 

अेनो सतयनो सूयश सदाय तपो 

अम पाप हनराशाना मेल दिो; 

अेना प्रेम आकििंसाना पूर प्रभो 

अम भारतना क्लेश विो. 

अेणे जीवताां राम सदाय रया 

अे तो राम वदीने हवदाय थया 

लघु मानवमा महिमा भरवा 

हनज लोिी अशेर्ष विावी गया. 

— जुगतराम दवे 
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२. ब पू केरां  न म 

मने विालुां  बापू केरुां  नाम छे रे 

अेने हृददये रघुपहत राम छे रे. — मने. 

पिेरी पोतडी ने आखडीअे चालता रे 

विालो बावा बधाने बनावता रे — मने. 

ढेड मेलाघेलाने लेता सोडमाां रे. 

अेनो आतम रमे रणछोडामाां रे — मने. 

विाले बोखी डोशीनी लीधी सार छे रे; 

अन्नदाता रुडा रेंदटयाना तार छे रे — मने. 

दुःख मोते वेठे ने बीजा िारता रे 

विालो माांडे प्रलिाद केरी वारता रे — मने. 

— तनसुख भट्ट 

  



ग ांधीजी | www.mkgandhi.org 

 

 

३. अम रो देश 

जगतना सवश देशोमाां 

अमारो देश सारो छे; 

भले भूलो करे तोये 

अमारो देश सारो छे. 

सरस पिाडो अमारे तयाां 

सरस नदीओ अमारी छे; 

सरस फूलो सदा उगे 

अमारो देश सारो छे 

पशुपांखी  जुदाां जुदाां 

अमारा देशमाां बहुये; 

बधी चीजो आिीं पाके 

अमारो देश सारो छे. 

अमारा देशमाां सतीओ, 

अमारा  देशमाां साधु 

अमारा देशमाां सौ छे 

अमारो देश सारो छे. 

प्रभुनो पाड मानीशुां — 

अमोने जन्म आिीं दीधो; 

सदा गवे अमे किीशुां — 

अमारो देश सारो छे. 

— डॉ. चांदुलाल 
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४. ग ांधी गजुर ते उतय ा 

अेवा गाांधी गुजराते उतयाश रे 

अेनुां सूकुां  शरीर जाणे लाकडी रे 

मािे जोरावर छे जीव. 

 

— अेवा गाांधी 

अेणे घेर घेर रेंदटया मोकल्या रे 

लेवा सूतर ने ताांतणे स्वराज्य 

अेवा गाांधी  

अेणे सादाई शीखवी देशने रे 

चा, दारु कराव्याां दूर 

अेवा गाांधी  

लोक वाट जुअे छे प्रभु आवशे रे 

नव जाणे आव्यो आवनार 

— अेवा गाांधी ० 

अेनो धन्य जनम् धन्य जीववुां रे 

माताअे उपाड्यो धन्य भार — 

अेनो मोंघो आदेश लोको झीलता रे 

बोली भारतनो जयजयकार 

— हगरीश 
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५. ग ांधीने शरणे आवो रे 

गाांधीने शरणे आवो रे अवसर छे छेल्लो 

तेना ते गुण तमे गाओ रे — 

परदेशी छोडी हवलायती छोडी 

रेंदटयो पकडी लेजो रे — 

दारुने छोडी, ताडीने छोडी 

दूध ने छाश तमे पीजो रे — 

माांसने छोडी, मच्छीने छोडी 

गोळ ने रोटलो खाजो रे — 

डाकणने छोडी, भूतडाांने छोडी 

रामनुां नाम तमे लेजो रे — 

झेर ने छोडी, वेर ने छोडी 

िेत ने प्रीतथी रिेजो रे — 

कूडने छोडी कपटने छोडी 

सतने रस्ते रिेजो रे. 

— अवसर छे छेल्लो 

— अज्ञात 

* * * * * 


	Book Cover
	गांधीजी
	प्रकाशकाचे निवेदन
	अनुक्रमणिका
	१. कुठले?
	२. जात
	३. पुतळीबाई
	४. बा (आई)
	५. परीक्षा
	६. सत्य
	७. प्रल्हाद व हरिश्चंद्र
	८. वैष्णव
	९. चरखा
	१०. गांधीजी कसे रहात होते?
	११. सत्याग्रहीची दिनचर्या
	१२. मौनवार
	१३. गांधीजींची वैशिष्ट्ये
	१४. आश्रम - १
	१५. आश्रम - २
	१६. नोकर
	१७. ह्या काठी गंगा आणि त्याकाठी यमुना
	१८. बाळ - काठी
	१९. पोशाकाचा इतिहास
	२०. खादी
	२१. खादीची टोपी
	२२. सफेद टोपी
	२३. सफेद टोपी जिवंत राहिली
	२४. गांधी टोपी
	२५. एकटी पैरण
	२६. भाषांचे ज्ञान
	२७. आहारांचे प्रयोग
	२८. नैसर्गिक उपचार
	३०. पंचा
	३१. डबा घर – डबा आश्रम
	३२. जेल-महाल
	३३. तीन प्रतिज्ञा
	३४. मजूर बॅरिस्टर
	३५. हात पकडून उतरविले
	३६. घोडागाडीची व्यथा
	३७. धक्का
	३८. मित्राच्या हाताचा मार
	३९. मीर आलम भक्त झाला
	४०. भयंकर तुफान
	४१. आपल्या पापाचे फळ
	४२. हरिजन पहिला
	४३. आश्रमात हरिजन
	४४. दोन ऐतिहासिक कूच
	४५. राष्ट्रीय उपवास
	४६. प्रेमाचे उपवास
	४७. मोठा उपवास
	४८. स्वराज्य
	४९. इंग्रजांना
	५०. प्रेम
	५१. गांधीजींची अहिंसा
	५२. आत्मबळ
	कविता
	१. गांधीस्तोत्र
	२. बापू केरुं नाम
	३. अमारो देश
	४. गांधी गुजराते उतर्या
	५. गांधीने शरणे आवो रे




